
sierpień - wrzesień
 2021 r.

NR 2(263)
EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

www.sedziszow-mlp.pl ISSN 1234-2599 ROK XXIX

Narodowe Czytanie 

Złote Gody 2021

Maryja 5 lat patronką Sędziszowa Małopolskiego

I turniej piłki plażowej 

Nagroda dla zawodnika ju-jitsu



5 rocznica ustanowienia
Maryi patronką

Sędziszowa
Małopolskiego

8 września br. obchodziliśmy 5 rocznicę ustanowienia Maryi patronką Sędziszowa Małopolskiego. 
W dniu odpustu parafialnego w kościele farnym odbyła się uroczysta Msza Święta, po którym wierni 
mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki– skrzypka, Jakuba Gąski – teno-
ra i Roberta Grudnia – organy.
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 Projekt oparty na legendzie o rycerzu Sędziszu wygrał kon-
kurs ogłoszony przez Samorząd Sędziszowa Małopolskiego na 
zagospodarowanie ponad 30 hektarowego terenu popularnie 
znanego jako „Ługi Wolickie”. 
 Autorami zwycięskiej koncepcji pod tytułem „Podróż Sę-
dzisza” są studenci Politechniki Wrocławskiej Katarzyna Bene-
dyk i Sebastian Krawczyk. Na ich pomysł mieszkańcy oddali 
w sumie 308 głosów. Za zajecie pierwszego miejsca młodzi ar-
chitekci otrzymają bon o wartości 10 tys. zł. 
 Studenci Politechniki Wrocławskiej zaproponowali, żeby 
całość terenu połączyć ścieżką poznawczą, która odkrywa ko-
lejno cechy charakteru rycerza. Teren ma zawierać szereg atrak-
cji: boisko, labirynt, wieżę widokową, plac zabaw oraz ścieżki 
rowerowe pozwalające na korzystanie z nich różnym grupom 
wiekowym.

Konkurs
na wolickie ługi
rozstrzygnięty

 - Każda praca wnosi coś ciekawego. Przy projektowaniu inwestycji 
będziemy czerpać pomysły z pozostałych koncepcji – powiedział podczas 
ogłoszenia wyników konkursu w podziemiach ratusza burmistrz Sędzi-
szowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Dodał, że samorząd chce się teraz 
przygotować do tego aby móc składać wnioski o dofinansowanie inwesty-
cji z programu „Polski Ład” czy z Funduszy Europejskich.

(Fot. TV Sędziszów Małopolski)
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Złote Gody 2021
26 sierpnia 2021 r., w sali konferencyjnej Hotelu Sena-

tor Gran Via w Olchowej, odbyła się uroczystość tzw. 
„Złote Gody”. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał 
wszystkim Jubilatom obchodzącym Jubileusz - Medal za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten, jest cywilnym odzna-
czeniem państwowym, ustanowionym jako nagroda dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. W imie-
niu Prezydenta RP, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Pan 
Bogusław Kmieć wręczył medal 28 parom Jubilatów. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym 
pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., koncelebrowaną 
przez ks. dziekana Krzysztofa Gaca - proboszcza parafii oraz 
gwardiana Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów – o. Janusza 
Pałkę w trakcie której Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.
W uroczystości wzięli udział także:
Pan Piotr Kapusta – Zastępca Burmistrza Sędziszowa Młp., Pan 
Marek Pająk - Przewodniczący Rady Miejskiej, Pani Bernadeta 
Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 
wraz z Panem Andrzejem Bączkowskim – Etatowym Człon-
kiem Zarządu, Pani Beata Prokop – Dyrektor Biura Poselskiego 
Kazimierza Moskala, Posła na Sejm RP oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego - Pani Agnieszka Saj wraz z Zastępcą Kierow-
nika USC - Panią Magdaleną Idzik.
Jubilatom złożono serdeczne życzenia i gratulacje. 
W  części artystycznej wystąpiła kapela „Paka Sędzisza” oraz 
grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy” pod kierownic-
twem Pana Pawła Gnacka.

Jubileusz Złotych Godów
obchodzili Państwo:

1. Krystyna i Bolesław Baran
2. Janina i Piotr Bednarz
3. Bożena i Tadeusz Bochnak
4. Maria i Bogdan Cieplak
5. Helena i Edward Drozd
6. Maria i Marek Głód
7. Elżbieta i Jan Gnacek
8. Czesława i Marian Kazneccy
9. Henryka i Tadeusz Kluk
10. Wiesława i Władysław Kluk
11. Krystyna i Józef Kmieć
12. Stanisława i Karol Kmieć
13. Maria i Zdzisław Kobylańscy
14. Aldona i Andrzej Kocur
15. Krystyna i Stanisław Kubrak
16. Janina i Czesław Majka
17. Stanisława i Zbigniew Ostrowscy
18. Krystyna i Mieczysław Patro
19. Maria i Jan Pazdan
20. Zofia i Marian Pazdan
21. Alina i Tadeusz Pichla
22. Zofia i Tadeusz Początek
23. Józefa i Włodzimierz Rogińscy
24. Barbara i Feliks Sado
25. Maria i Stanisław Siwiec
26. Wanda i Czesław Słowik
27. Stanisława i Stanisław Sroka
28. Maria i Tadeusz Stąsiek
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Ze względu na stan zdrowia, nie wszyscy Jubilaci 
mogli uczestniczyć w uroczystości, medale zostaną 

im przekazane w terminie późniejszym. 
Należą do nich Państwo:
1. Halina i Ryszard Patro
2. Helena i Henryk Przywara
3. Helena i Stanisław Rodzoń

14 września 2021 r., w imieniu Prezydenta RP, 
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego - Pan 

Bogusław Kmieć wraz z Kierownikiem USC - Panią 
Agnieszką Saj dokonał uroczystego wręczenia medali 
za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Medalami zostali odznaczeni Państwo Helena 
i Stanisław Rodzoń z Będziemyśla, którzy ze 

względu na sprawy osobiste nie mogli uczestniczyć 
w uroczystości gminnej Złotych Godów. Podczas spo-
tkania w sędziszowskim ratuszu, Szanownym Jubila-
tom złożono serdeczne gratulacje, wręczono kwiaty 
oraz okolicznościowy prezent. 
Medal za długoletnie pożycie małżeńskie jest cywilnym 
odznaczeniem państwowym, ustanowionym jako na-
groda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. 
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 W intencji Pani Zofii Ochał w  dniu jej urodzin, Mszę Świętą 
w domu Jubilatki koncelebrowali: proboszcz Parafii Narodzenia Św. Jana 
Chrzciciela w Ślemieniu - ks. Tadeusz Augustynek, proboszcz Parafii Św. 
Apostołów Piotra i  Pawła w  Zagorzycach - ks. Dariusz Konieczny i  ks. 
Senior Eugeniusz Miłoś oraz proboszcz Parafii Św. Katarzyny w Tenczyn-
ku - ks. Jan Kubiś. Nie zabrakło również życzeń składanych Szanownej 
Jubilatce przez licznie zgromadzoną rodzinę.
 W  swoim  kazaniu ks. Tadeusz Augustynek mówił: „...Zofia nasza 
Jubilatka jest żywym Katechizmem dla nas wszystkich, miłości do Boga 
i ludzi. Jest żywym świadectwem dla społeczeństwa, dla rodziny, bo każde 
życie przyjmowała jako miłość, nie udręka. Dla Niej rodzina stanowiła naj-
większą miłość, największe poświęcenie...”.

100 lat pani Zofii Ochał
W dniu 9 sierpnia 2021 r. Pani Zofia Ochał z Zagorzyc obchodziła Jubileusz swoich 100 urodzin. Z tej okazji, Dostojną Jubilatkę od-

wiedził Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego – Pan Bogusław Kmieć wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Markiem 
Pająkiem oraz Kierownikiem USC – Panią Agnieszką Saj, składając życzenia, wręczając kwiaty, tort oraz okolicznościowy list gratulacyjny. 

dzenia żydowskiego we własnym domu, ocalając mu życie. Przeżywając 
trudne doświadczenie wojenne i powojenne, Zofia nigdy się nie załamała 
ani nie poddała. Siłę do przezwyciężenia chwil dramatycznych czerpała 
z uczęszczania na Mszę Święta i codziennej, wytrwałej modlitwy. W doli 
i niedoli ufała Panu Bogu.   Wiarę i zaufanie Bogu przekazywała swoim 
dzieciom. Często widziano Jubilatkę jak po całym dniu pracy dość długo 
klęczała zatopiona w modlitwie. Zachęcała do uczestnictwa w Eucharystii 
i Nabożeństwach. Mówiła, żeby choć jedna osoba z rodziny mimo trud-
nych warunków pogodowych poszła do Kościoła na Majowe, Drogę Krzy-
żową, Gorzkie żale czy Różaniec, aby oddać Chwałę Bogu.
 W latach 60-tych jej mąż Karol, aby utrzymać rodzinę podjął się pracy 
w Fabryce w Rzeszowie. Zofia pracowita, mądra, dobrze zorganizowana, 
świetnie radziła sobie w  prowadzeniu domu. Miała niespożytą energię, 
była osobą pogodną i miłą, niosła innym miłość i pokój, mówiła: „Błogo-
sławiony niosący pokój.” Była osobą dobrą i gościnną, często powtarzała: 
„Gość w dom – Bóg w dom”. Nigdy o innych nie wyrażała się źle. Trosz-
czyła się o męża i dzieci, sama natomiast żywiła się skromnie. Unikała le-
karstw, dolegliwości swoje i bliskich leczyła ziołami, imbirem i domowymi 
sposobami. Po pracy wskazywała też na ważność odpoczynku. Jednym 
z takich sposobów były wieczorne spotkania przy muzyce wykonywanej 

na różnych instrumentach przez męża Karola, nieraz wspólnie z kolega-
mi muzykami. Wtedy Zofia chętnie śpiewała i radośnie tańczyła wraz 

z dziećmi. Gdy przeszli na emeryturę, pracowali sezonowo w Cu-
krowni w Ropczycach. Jubilatka pracowała też w Sędziszowie Młp. 
na Poczcie i jakiś czas na Plebanii. Zofia podkreślała wielokrotnie, 
że praca ta sprawia jej radość.
 Zofia i Karol byli małżeństwem bardzo kochającym się, Złoty 
Jubileusz ślubny przypadający 26 czerwca 1990 r. przeżyli radośnie 

w otoczeniu dziewięciorga dzieci i dziewięciorga wnuków. Jubilatka 
urodziła dwanaścioro dzieci. Troje zmarło jako malutkie. Mąż Karol 

został powołany do wieczności 6 stycznia 1997 r., córka Władysława – Sio-
stra Felicyta, zmarła na covid 19 w 2020 r. Jubilatka ma obecnie trzy córki 
w Zgromadzeniu Ss. Najświętszej Duszy Chrystusa Pana i pięciu synów. 
Z jednym z synów – Józefem, mieszka od 24 lat w swoim domu w Zago-
rzycach. Doczekała się dwunastu wnuków i dwunastu prawnuków. Lubi 
śpiewać i zachwyca się pięknem natury. Kocha ludzi i chętnie z nimi prze-
bywa. Jest bardzo cierpliwa, za wszystko wdzięczna i miła jak zawsze.
 Dostojnej Jubilatce składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia do-
brego zdrowia a także sił na kolejne lata w otoczeniu pełnym troski, życz-
liwości, wdzięczności i miłości najbliższych. Pani Zofia Ochał to czwarta, 
aktualnie najstarsza mieszkanka gminy Sędziszów Małopolski. W dniu 27 
grudnia 2020 r. swoje 101 urodziny obchodziła Pani Honorata Miś z Bo-
reczku, jest najstarszą mieszkanką naszej gminy. 13 lutego 2021 r., 101 lat 
ukończyła także Pani Bronisława Czapka, również z Boreczku, a 16 kwiet-
nia 2021 r. swoje 101 urodziny świętowała Pani Stefania Grzech z Czarnej 
Sędziszowskiej.
Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszowie Małopolskim dziękuje Siostrze Leticji 
(córce Jubilatki) za przygotowanie informacji o swojej mamie oraz za udo-
stępnienie zdjęć.

 Dostojna Jubilatka, Pani Zofia Ochał uro-
dziła się 9 sierpnia 1921 r. w Zagorzycach, jako 
córka Józefa i  Marii Drozd i  była jedyną córką 
z  piątki dzieci. Do szkoły podstawowej uczęszczała 
w  Zagorzycach. Jej ojciec wyjeżdżał zarobkowo do Stanów Zjednoczo-
nych, by zapracować na budowę nowego, wymarzonego domu. Zofia wraz 
z braćmi pomagała swojej mamie w prowadzeniu gospodarstwa. Jej spo-
kojne i młodzieńcze życie oraz plany na przyszłość przerwała wiadomość 
o wybuchu II wojny światowej. W tym czasie trwogi i niepokoju  zajaśnia-
ła nadzieja owiana nutą radości, bo poznała Karola, swojego przyszłego 
męża, który cudem uciekł z drogi do Katynia prowadzony na stracenie  
jako żołnierz 12 Pułku Ułanów Podolskich. Często opowiadał, że uratował 
go różaniec, który dała jemu siostra zakonna, którą spotkał, kiedy poili ko-
nie w Wiśle. Po krótkiej rozmowie zakonnica dając różaniec powiedziała: 
„Ten Różaniec Pana uratuje”. W piękny letni dzień, 26 czerwca 1940 roku 
w parafialnym kościele w Zagorzycach, Karol i Zofia zawarli Sakrament 
Małżeństwa. Sami wybudowali dom z zapleczem gospodarczym.
 Jubilatka każdy dar życia przyjmowała jako błogosławieństwo i  we 
wszystkim starała się zgadzać z Wolą Bożą. Wrażliwa na każde życie ludz-
kie z narażeniem życia, wraz z mężem Karolem, ukrywali osobę pocho-
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26 sierpnia br. już po raz szósty burmistrz Bogusław Kmieć wręczył 
stypendia dla uczniów szkół z gminy Sędziszów Małopolski, na-

gradzając w ten sposób ich sukcesy dydaktyczne, sportowe i artystyczne. 
W tym roku stypendia otrzymało 55 uczniów, a do tej pory było ich już 
306. Na ten cel przeznaczone zostało w sumie ponad 175 tyś. zł z budżetu 
gminy. Podczas uroczystości burmistrz podkreślał, że tak zdolni młodzi 
ludzie to duma dla naszej gminy.

Stypendia dla
najzdolniejszej młodzieży
z naszej gminy
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7 września br. burmistrz Bogusław Kmieć gościł w sędziszowskim 
Ratuszu Krzysztofa Roga, pochodzącego z Zagorzyc Dolnych, 

który jeszcze jako uczeń miejscowego liceum ogólnokształcącego 
dał się poznać jako niezwykle utalentowany aktor, grając w szkol-
nych musicalach. Krzysztof zdecydował się rozwijać swoje umiejęt-
ności na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, gdzie świetnie 
sobie radzi. Nasz rodak odnosi sukcesy na deskach teatru oraz kon-
kursach piosenki aktorskiej. Burmistrz życzył mu, aby spełniał swo-
je marzenia, realizował swoją pasję, a nam dostarczał artystycznych 
emocji i wzruszeń.

3 września 2021 r. burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław 
Kmieć oraz Tibor Gal reprezentujący burmistrza gminy Sorok-

sar na Węgrzech podpisali list intencyjny w sprawie ustanowienia 
stosunków partnerskich pomiędzy oboma miastami. Soroksar jest 
23 dzielnicą Budapesztu, stolicy Węgier. Utworzono ją 11 grudnia 
1994 roku, została wydzielona z XX dzielnicy. Obecnie Soroksar zaj-
muje powierzchnię 41 km kw., na której mieszka 23 641 mieszkań-
ców. Burmistrzem Soroksar od 2019 roku jest Ferenc Bese.
Soroksar posiada miasta partnerskie w Niemczech, Rumunii, Bułgarii 
i Chinach. Niebawem również w Polsce. Dla Sędziszowa Małopolskie-
go będzie to drugie miasto partnerskie obok Żmerynki na Ukrainie

17 września br. przypadała 82. rocznica sowieckiej agresji na 
Polskę. Ten dzień, obchodzony również jako Dzień Sybiraka, 

ma upamiętniać cywilne ofiary sowieckich deportacji w głąb ZSRR. 
W Sędziszowie Małopolskim uroczystości rozpoczęły się od Mszy 
Św. w kościele Miłosierdzia Bożego w intencji poległych i pomordo-
wanych w obronie Ojczyzny. 
O oprawę muzyczną zadbali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 
ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. Młodzież zaprezentowała 
również okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Po nabożeństwie 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Sybiraków Żoł-
nierzy AK Podobwodu Sędziszów. Ostatnim punktem uroczystości było 
wręczenie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Panu Alfredo-
wi Kukułce. 17 września w Sędziszowie Małopolskim świętowano rów-
nież 7. rocznicę odsłonięcia pomnika Sybiraków Żołnierzy AK Podob-
wodu Sędziszów.                                         (Fot. TV Sędziszów Małopolski)

Spotkanie
z Krzysztofem Rogiem

Sędziszów Małopolski 
będzie współpracował
z Węgrami

Pamiętamy o Sybirakach
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Sędziszowskie potańcówki pod gwiazdami organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji cieszyły się w tym roku rekordowym 
zainteresowaniem. Mieszkańcy mieli okazję 6 razy przez całe lato bawić się placu targowym przy muzyce DJa. (Fot. MOSiR)

Kolejny już rok jedną z atrakcji wiosną i latem w na-
szym mieście są seanse kinowe pod gołym niebem. 

Miłośnicy kina co roku mają okazje oglądać filmy na du-
żym ekranie ustawionym na stadionie miejskim. Kino ple-
nerowe cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miesz-
kańców starszych i młodszych.

Seniorzy już po raz drugi bawili się na świeżym powietrzu przy 
muzyce na żywo. Druga Biesiada Seniorów na placu targowym 

9 września br. była okazją do potańczenia, ale też zapoznania się 
z różnymi formami aktywności Klubu Seniora w Sędziszowie Mało-
polskim. Na biesiadzie po raz pierwszy wystąpił publicznie formu-
jący się w klubie zespół wokalny oraz gościnnie grupa obrzędowa 
z Zagorzyc.

(Fot. TV Sędziszów Małopolski)

Rekordowe potańcówki pod gwiazdami

II Biesiada Seniorów

Kino plenerowe 2021
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Gmina Sędziszów Małopolski zrealizowała zadanie pn. Zakup 
wyposażenia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sę-

dziszowie Małopolskim na potrzeby Inicjatywy pn. Uniwersytet Sa-
morządności, które zostało dofinansowane z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2021-2025. Koszty realizacji zadania wyniosły 10.767,42 zł 
z czego dofinansowanie stanowiło 5.000,00 zł. Pierwszy etap Ini-
cjatywy „Uniwersytet Samorządności” przewidywał zakup sprzę-
tu, jaki będzie wykorzystany podczas realizacji II etapu, w ramach 
którego będą   prowadzone inicjatywy edukacyjne przewidziane 
w Programie. Sędziszowski MGOK oprócz planowanych inicjatyw 
będzie prowadził także własne warsztaty. Harmonogram i tematyka 
wszystkich zajęć dydaktycznych będą udostępnione na stronach in-
ternetowych w przyszłym roku.

Gmina Sędziszów Małopolski złożyła w dniu 26 
lutego 2021 roku wniosek o dotację z budżetu 

Województwa Podkarpackiego na wykonanie ro-
bót budowlanych w budynku Ratusza Miejskiego 
w Sędziszowie Małopolskim. W wyniku przepro-
wadzonej oceny wniosek został pozytywnie roz-
patrzony i przyznane zostało dofinansowanie na 
realizację zadania w wysokości 25 000,00 zł. Całkowity koszt robót, 
które zostały zaplanowane do wykonania to 55 351,80 zł. 
Zakres prac budowlanych w pomieszczeniu nr 4 w Ratuszu Miejskim 
obejmuje:
- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w istniejącej ścia-
nie fundamentowej,
- wymiana posadzki,
- osuszenie podkładu pod posadzkę,
- roboty remontowe ścian,
- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Prace wg harmonogramu zostaną zakończone do 30 września br.

Gmina Sędziszów Małopolski realizuje zadanie pn.: Przebudowa 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopol-

skim - etap II w ramach Programu Infrastruktura domów kultury. 
Zadanie obejmuje demontaż istniejących foteli, przygotowanie po-
sadzki, położenie wykładziny i  montaż nowych foteli. Dodatkowo 
wymienione zostaną kotary sali widowiskowej.
Zadanie przewidziane jest do realizacji (wg umowy) do dnia: 
30.11.2021 r.
Środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury: 260 000,00 zł
Całkowity koszt zadania (wg wniosku): 447 990,87 zł
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 
państwowego funduszu celowego

Remont w Ratuszu

Przebudowa
w sędziszowskim
Domu Kultury

Uniwersytet
Samorządności
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Zadanie pod nazwą: „Utworzenie miejsca spotkań i integracji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cierpiszu oraz innych 
stowarzyszeń poprzez adaptację na pomieszczenia kuchenne w budynku Domu Ludowego” przewiduje utworzenie 

miejsca integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, kultywowanie tradycji 
i obyczajów poprzez przeprowadzenie adaptacji  pomieszczeń w budynku Domu Ludowego dla Koła Gospodyń Wiej-
skich w Cierpiszu. 
Koło Gospodyń Wiejskich poprzez swoją działalność integruje społeczność lokalną i przywraca dawne zwyczaje wsi. Dzięki 
realizacji projektu mieszkańcy będą dążyć do zrozumienia własnej tożsamości poprzez przypomnienie i odtworzenie do-
robku duchowego i material-
nego swoich przodków. Toż-
samość sołectwa Cierpisz to   
zarówno dziedzictwo kulturo-
we materialne i niematerial-
ne, ale także tzw. dziedzictwo 
naturalne, w postaci bogatej 
w Cierpiszu fauny i flory.  Re-
alizacja projektu i dalsza dzia-
łalność lokalnych stowarzy-
szeń uwydatni wartości życia 
wiejskiego. 
Na zadanie pozyskano środ-
ki w wysokości 12  000,00 zł 
z budżetu Województwa Pod-
karpackiego w ramach Pod-
karpackiego Programu Od-
nowy Wsi na lata 2021-2025 
na działania służące realizacji 
Sołeckich Strategii Rozwoju 
Wsi. 

15 sierpnia br. w Sędziszowie Małopolskim na terenie stadionu sportowego MLKS „Lechia Sędziszów Małopolski” odbyło się  Gminne 
Święto Chleba.

Gminne święto chleba - Sędziszów Małopolski 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Remont pomieszczeń w domu ludowym w Cierpiszu
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Od 27 do 29 września mieszkańcy na placu targowym żegnali 
lato podczas maratonu koncertowego i festiwalu food trucków, 

czyli specjalnych samochodów serwujących dania z różnych stron 
świata. W piątek na placu targowym przy ul. Solidarności można 
było posłuchać Magdaleny Białoruckiej-Ogorzelec i zespołu LIVER. 
W kolejne dni na wszystkich czekała oferta darmowych gier i zabaw 
z animatorem oraz koncerty zespołów z Podkarpacia. Była również 
potańcówka z zespołem GRESO.

(Fot. TV Sędziszów Małopolski)

Pożegnanie lata
z food truckami

W dniach 4-5 września 2021 r. 
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Sędziszowie Małopolskim 
odbył się 33. Wojewódzki Konkurs „Lu-
dowe obrzędy i zwyczaje”. 
Jego głównym celem jest ochrona i po-
pularyzacja tradycyjnego folkloru, 
a  w  szczególności autentycznych ob-
rzędów i zwyczajów. Sędziszowski dom 
kultury po raz szósty gościł uczestników 
konkursu, którego głównym organizato-

Jak to dawniej 
bywało

rem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. W ramach konkursu planuje się również zorganizo-
wanie 10 września 2021 r. warsztatów dla kierowników zespołów obrzędowych, poświęcone tematyce 
„Jadła w obrzędowości rodzinnej i dorocznej u Lasowiaków”. Konkurs dofinansowany był ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

(Fot. TV Sędziszów Małopolski)
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Marcin Sienkiewicz i Radosław Ryzner z Przemyśla wygrali I Tur-
niej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopol-

skiego. Na drugim miejscu podium stanęli Maksymilian Gajdek i Bar-
tłomiej Uchman z Rzeszowa, a na trzecim Wojciech Rolewski i Jakub 
Magierski z Jarosławia. W kategorii kobiet I Turnieju Piłki Plażowej 
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego znamy już zwycięzców. 
Bezkonkurencyjna okazała się para siatkarek z Krosna Aleksandra Lid-
win i Wiktoria Wasewicz. W pierwszym turnieju piłki siatkowej w wer-
sji plażowej wystartowało łącznie 14 drużyn męskich i 4 żeńskie. Mecze 
rozgrywali na boiskach na stadionie miejskim w Sędziszowie Małopol-
skim i na terenie ośrodka Zielona Dolina w Olchowej. 

(Fot. TV Sędziszów Małopolski)

I Turniej Piłki Plażowej 
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Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, 
Bogusław Kmieć pogratulował 13 wrze-

śnia br.  Antosiowi Bugajskiemu sukcesów 
jakie mały sportowiec osiąga w mieszanych 
sztukach walki - w Jiu-Jitsu. Dziewięciolatek 
odebrał od włodarza miasta nagrodę finan-
sową za zdobycie II miejsca w 4 Mistrzo-
stwach Polski Dzieci i Młodzieży w Brazy-
lijskim Jiu-Jitsu oraz Ogólnopolskiej Lidze 
Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym. 
Chłopcu w gabinecie burmistrza towarzy-
szył tata Piotr.

Nagroda dla małego wojownika

Szymon Koziński z Sędziszowa Mało-
polskiego, który z sukcesami trenuje 

boks, we wrześniu  reprezentował nasze 
miasto w zawodach w tej dyscyplinie. 11 
września na Międzynarodowym Pucharze 
Karpat w Boksie w Stalowej Woli, a od 20 
września na Mistrzostwach Polski Mło-
dzików w Szczytnie. 3 września br. bur-
mistrz Bogusław Kmieć spotkał się z tym 
młodym pięściarzem, jego trenerami oraz 
Łukaszem Różańskim, żeby życzyć mu po-
wodzenia w zaplanowanych walkach. 

Rośnie talent 

Spotkanie z utalentowaną rodziną
2 września burmistrz Bogusław Kmieć w sędziszowskim ratuszu spotkał się Madzią Białorucką-Ogorzelec i jej tatą Bogdanem Białoruc-

kim, by pogratulować im sukcesów w dziedzinach, które są ich pasjami. Madzia podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
„Carpathia Festival” – Rzeszów 2021 zdobyła  Szklanego Słowika – Nagrody dla Największej Osobowości Scenicznej. To ogromne uznanie 
dla jej niezwykłego talentu. Natomiast Bogdan Białorucki kilka dni temu ukończył swój pierwszy triathlon „Tatraman”, który po pływaniu, 
jeździe na rowerze i biegu zakończył się na Kasprowym Wierchu. 
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Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław, www.digitalartstudio.pl
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Po raz piąty Sędziszów Mało-
polski uczestniczył w Naro-

dowym Czytaniu. W 10 edycji 
akcji zainicjowanej przez Parę 
Prezydencką w 2012 r., czytali-
śmy „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. Tegoroczne 
wydarzenie rozpoczęli ucznio-
wie sędziszowskiego liceum, 
którzy części artystycznej za-
prezentowali życie i twórczość 
autorki utworu. 

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej”



15 sierpnia 2021 r. odbyły się Dożynki, które połączo-
ne zostały z Gminnym Świętem Chleba i warsztatami 
tradycyjnego wypieku chleba. Uroczystości rozpoczęły 
się przejazdem korowodu grup dożynkowych ulicami 
naszego miasta do kościoła farnego, gdzie odprawio-
na została Msza Święta w intencji rolników. Następnie 
uczestnicy przejechali na Stadion Miejski, gdzie bur-
mistrz Bogusław Kmieć przywitał zaproszonych gości, 
mieszkańców i przedstawicieli wszystkich sołectw i sę-
dziszowskich osiedli, zaprezentowane zostały również 
wieńce dożynkowe. W tym roku publiczność miała 
możliwość wybrania najpiękniejszego wieńca dożyn-
kowego, a także obejrzenia programu artystycznego 
w wykonaniu grup dożynkowych i ZPiT Rochy. Gwiaz-
dami tegorocznych dożynek był Alexander Martinez 
oraz Czerwone Gitary. Za zakończenie przygotowano 
zabawę taneczną dla wszystkich mieszkańców.

(Fot. M.Idzik)

Dożynki Gminne 2021


