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Piąta zabawa świąteczna na rynku
Urodziny w Klubie Seniora

XXIX Podkarpacki
Konkurs Poezji Religijnej



1 grudnia br. na sędziszowskim rynku zapanowała prawdziwie świą-
teczna atmosfera. Odbyła się V Rodzinna Zabawa Mikołajkowa, pod-
czas której dzieci bawiły się ze Śnieżynką i Mikołajem, natomiast 
starsi mogli skorzystać z oferty Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Na 
dorocznej imprezie, rozpoczynającej oczekiwanie na Boże Narodzenie 
w naszym mieście, bawiło się blisko tysiąc osób. Punktem kulminacyj-
nym było premierowe zapalenie iluminacji świątecznej. 
W kiermaszu wzięły udział udział koła gospodyń z Zagorzyc Górnych, 
Zagorzyc Dolnych, Klęczan, Cierpisza, Krzywej, „Woliczanki” z Wilcy 
Piaskowej, „Szkodnianki” ze Szkodnej, „Grodzianki” z Będziemyśla, 
panie ze stowarzyszenia „Moja Wolica Ługowa”, „Stokrotki” z osiedla 
Borek Wielki, Alicja Przybek, Marzena Skarbek, Halina Cach, Rena-
ta Fiśkiewicz, Marta Data-Marć, Kwiatki św. Franciszka, Maria Woj-
don, Klub Seniora, Katarzyna Patrzyk-Początek, Sp Nockowa, Zespół 
Szkoół Technicznych, Monika Skórska, Halina Niemiec, Patrycja Or-
kiszewska, Bernadeta Zając, Fundacja Bee Life oraz OSP Sędziszów 
Małopolski. 

Zabawa Mikołajkowa,
kiermasz świąteczny
i premiera iluminacji
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Komisja w składzie:
Ks. dr Marek Story- Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie- 
przewodniczący jury
Anna Demczuk- Aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie , 
Danuta Pado – Aktorka, instruktor ds. teatru  Wojewódzkiego Domu  
Kultury w Rzeszowie.
Czesław Drąg – Współtwórca konkursu, animator kultury, regiona-
lista, długoletni Kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współ-
pracy z Samorządami w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Kamil Niemiec– Muzyk instruktor ds. muzyki Wojewódzkiego Domu  
Kultury w Rzeszowie
Po wysłuchaniu 23  recytacji , 29 poezji śpiewanej  postanowiła  przy-
znać nagrody :
W kategorii recytacja 
I miejsce – Adrian Krzych-Miejski Dom Kultury w Lubaczowie
450 zł nagroda ufundowana przez MGOK Sędziszowie Młp.
II miejsce – Zuzanna Bernacka-Jasielski Dom Kultury 
300 zł nagroda ufundowana przez MGOK Sędziszowie Młp.
III miejsce – Kinga Tadla- III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
250zł nagroda ufundowana przez MGOK Sędziszowie  Młp. 
III miejsce- Aleksandra Występek  - Miejski Ośrodek Kultury w Dę-
bicy
250zł nagroda ufundowana przez MGOK Sędziszowie  Młp.

Wyróżnienie 
Paweł Borek Miejski Ośrodek 
Kultury w Dębicy: 100zł wyróż-
nienie ufundowane przez MGOK 
Sędziszowie Młp. 
 Kategoria Dorośli Wyróżnienie 
; Pani Dorota Bielatowicz
150zł wyróżnienie ufundowane 
przez MGOK Sędziszowie Młp. 

W kategorii poezja śpiewana 
(młodzież):
I miejsce- Anna Mądziel – I Li-
ceum Ogólnokształcące w Mielcu
450zł nagroda ufundowana przez 

13 grudnia 2019 r. odbył się Finał
XXIX Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej 

dyrektora WDK w Rzeszowie
II miejsce – Weronika Dębska – 
Jasielski Dom Kultury
300zł nagroda ufundowana 
przez dyrektora WDK w Rze-
szowie 
III miejsce – Joanna Marcinik 
Liceum Ogólnokształcące w Le-
sku 
 250zł nagroda ufundowana 
przez dyrektora WDK w Rze-
szowie
III miejsce - Gabriela Tomaka 
Liceum Ogólnokształcące Sióstr 
Prezentek w Rzeszowie 
250zł nagroda ufundowana 
przez dyrektora WDK w Rze-
szowie
Wyróżnienia :
I .Aleksandra Pieja i Paulina Gnacek Liceum Ogólnokształcące w Sę-
dziszowie  Młp
150zł wyróżnienie ufundowane przez Dyrektora WDK W Rzeszowie 
II. Wiktoria Tama – Zespół Szkół Nr3 w Stalowej Woli
150zł wyróżnienie ufundowane przez Dyrektora WDK W Rzeszowie 
III. Sara Mila- Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Stalowej 
Woli
150zł wyróżnienie ufundowane przez Dyrektora WDK W Rzeszowie 
IV. Sylwia Pisarczyk – I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu P
150zł wyróżnienie ufundowane przez Dyrektora WDK W Rzeszowie
V. Kinga Chrobak – I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
150zł wyróżnienie ufundowane przez Dyrektora WDK W Rzeszowie
 Nagroda- Wyróżnienie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego dla Ju-
lity Matuszewskiej Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzy-
kach Dolnych       
  Poezja śpiewana Kategoria Dorośli 
I Nagroda Sylwia Piotrowska – Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszo-
wie 250zł nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rzeszowie   
I Nagroda Aleksandra Sienkowska Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół LO w Strzyżowie 250zł nagroda ufundowana przez dyrek-
tora WDK w Rzeszowie 
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27 listopada w kuchni sędziszowskiego domu kultury zorganizowano warsztaty kulinarne. Młodzież z wymiany międzynarodowej z po-
mocą kolegów z Sędziszowa Małopolskiego przygotowała swoje rodzime potrawy. Młodzi kucharze zrobili tureckie śniadanie, indo-

nezyjski obiad oraz włoski deser. Ich kulinarne popisy obserwowali na żywo burmistrz Bogusław Kmieć oraz uczniowie z sędziszowskiego 
ogólniaka. Na końcu wszyscy mogli spróbować potraw i poznać smaki z różnych stron świata. Fot. M.Moskal

Międzynarodowe gotowanie
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21 listopada br. burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć 
zaprosił do ratusza uczennice z Turcji, Włoch i Indonezji, które 

w ramach międzynarodowej wymiany szkolnej AFS są w tym roku w sę-
dziszowskim Liceum Ogólnokształcącym. Podczas spotkania dziewczęta 
dzieliły się wrażeniami z Polski, o tym co je zaskoczyło, co się im podoba, 
o różnicach w kulturze, zwyczajach i kuchni. Uczennicy z Indonezji, któ-
ra już kończy pobyt w Sędziszowie Małopolskim wręczył pamiątkowy list, 
a pozostałym symboliczny klucz do miasta. 

Uczennice z wymiany
w ratuszu

To już rok od otwarcia w Sędziszowie 
Małopolskim Klubu Seniora. Placówka 

służy integracji i aktywizacji osób powyżej 
60 roku życia. 3 grudnia w siedzibie klubu 
świętowano jego pierwsze urodziny. W pro-
gramie obchodów znalazły się m.in. zajęcia 
rehabilitacyjne i pokaz stawiania pijawek .
Fot. M.Idzik 

Pierwsze urodziny Klubu Seniora
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Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ratusz odwiedziły przed-
szkolaki z przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz z Pu-

blicznego Przedszkola nr 1. Z kolędą przyszli także uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz sędziszowskiego Liceum Ogólnokształcące-
go. Były życzenia i wspólne śpiewanie. 

Kolędowali w ratuszu
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnej 
Sędziszowskiej już trzeci rok uczestniczą 

w projekcie ,, Centrum Dydaktycznej Prak-
tyczne OZE Słońce – Wiatr  w Szkole Podsta-
wowej w Czarnej Sędziszowskiej”. 
W ramach realizacji zadań biorą udział w za-
jęciach warsztatowych dotyczących wykorzy-
stywania różnych źródeł energii odnawial-
nej, samodzielnie składają solarne roboty, 
wyścigówki czy mini elektrownie wiatrowe. 
Jednocześnie  biorą udział w projekcie ,,Mło-
dzi Odkrywcy”. Projekt realizowany był przez 
Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem „EKOSKOP”. Wspiera  on 
szkoły w podnoszeniu u uczniów kompeten-
cji i umiejętności: matematyczno-przyrod-

Z wizytą na Uniwersytecie Rzeszowskim 
niczych, rozumienia, kreatywności, przed-
siębiorczości, rozwiązywania problemów 
i pracy zespołowej. W piątek 29 listopada 
uczestnicy  naukowego projektu  pojechali na 
finał do Rzeszowa.  Jako jedna z sześciu pod-
karpackich szkół przygotowywaliśmy sta-
nowisko prezentujące realizowany w naszej 
szkole projekt OZE. Pozostałe stanowiska z 
prezentacjami były przygotowywane przez 
studenckie koła naukowe, stowarzyszenia 
działające na rzecz krzewienia nauki i koła 
młodych odkrywców. Uczniowie klas 7 i 8 
przygotowali i prezentowali pojazdy solar-
ne, objaśniali działanie panelu słonecznego, 
elektrowni wiatrowej Przy stoisku zatrzymy-
wali się studenci, nauczyciele i wielu innych 

uczestników niemal 1000 osobowego zlotu 
młodych odkrywców. Uczniowie naszej szko-
ły wzięli także udział w wykładzie profesora 
Wojciecha Walata-prorektora URz, w któ-
rym poruszono zagadnienia związane z na-
szym sposobem widzeniem świata. Widzimy 
oczami czy mózgiem? Prawda czy złudzenie? 
przed takimi pytaniami stanęli nasi odkryw-
cy. Uczestniczyli także w zajęciach warszta-
towych pokazujących nowoczesne gałęzie 
nauki i technologicznych osiągnięć i w roz-
rywkowo-naukowym pokazie MAGIKA. 
Wszyscy uczestnicy projektowej wycieczki  
wykazali się dużą wiedzą i wspaniale repre-
zentowali naszą szkołę podczas tak ważnego  
i dużego wydarzenia.
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zorganizował 
konkurs „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, skierowany do bene-
ficjentów Funduszy Europejskich. Celem Konkursu było wyłonienie 
najbardziej efektywnych przedsięwzięć dofinansowanych w ramach 
RPO WP i ocena ich wpływu na rozwój regionu. Dyplom z wyróż-
nieniem odebrali także przedstawiciele Gminy Sędziszów Małopolski, 
która zgłosiła do konkursu projekt pn. „Budowa przedszkola w Górze 
Ropczyckiej” w kategorii dla rodziny. Wszystkie wyróżnione projekty 
będą bohaterami albumu promocyjnego, którego wydanie planowane 
jest w przyszłym roku.
 
Lista laureatów:
W kategorii dla gospodarki – NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch za 
projekt: Wprowadzenie na rynek nowej oferty BIOinnowacyjnych 
produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R.
W kategorii dla mobilności – Gmina Miasto Sanok za projekt: Wdro-
żenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach 
systemu transportu w MOF Sanok-Lesko.
W kategorii dla środowiska – Gmina i Miasto Nisko za projekt: Szla-
kiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej 
MOF Stalowa Wola.
W kategorii dla lepszego jutra – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy za projekt: Bar „Ra-
dość” w Dębicy.
W kategorii dla rodziny – Gmina Lubaczów za projekt: Rozbudowa 
i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej 

Wręczono nagrody konkursie
„Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”

20 listopada br. w Pstrągowej podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki odbyła się gala wręczenia nagród dla nominowanych 
i zwycięzców unijnego konkursu. Zwycięzcom w każdej kategorii zostały wręczone statuetki „Mistrz zmian”, natomiast pozostałym 

nominowanym wręczono dyplomy z wyróżnieniem.

wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu 
Pomocy Społecznej.
W kategorii nagroda internautów – Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za pro-
jekt: Mieszkanie wspierane w Jarosławiu.
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17 grudnia br. po raz pierwszy Sędziszów Małopolski był gospodarzem Wojewódzkiej 
Wigilii Strzeleckiej. Pierwsza Wojewódzka Wigilia Strzelecka rozpoczęła się uroczy-

stą Mszą św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim pod przewodnic-
twem JE ks. bp Jana Wątroby, ordynariusza diecezji rzeszowskiej. Druga część uroczystości 
odbyła się w sali bankietowej „Sędzisz”. Spotkanie świąteczne było również doskonałą oka-
zją do podsumowań i wyróżnienia członków związku. W wigilii uczestniczyły nie tylko oso-
by należące do „strzelców”, ale również przyjaciele i sympatycy tej organizacji patriotycz-
nej. Zaproszeni goście pogratulowali strzelcom dotychczasowej działalności, a także złożyli 
świąteczne życzenia. M.Idzik

Wigilia strzelecka
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Złożyli wiązankę
w rocznicę
wprowadzenia
stanu wojennego
13 grudnia bt. burmistrz Bogusław Kmieć oraz zastępca Piotr 
Kapusta złożyli wiązankę przed pomnikiem niepodległości 
upamiętniając w ten sposób 38 rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego. 

Uczniowie szkoły
w Boreczku
odwiedzili ratusz
5 grudnia br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boreczku 
odwiedzili burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Bogusława 
Kmiecia, mieli okazję usiąść na jego miejscu w gabinecie, a 
także zwiedzić podziemia ratusza i zrobić pamiątkowe zdjęcie 
przy świątecznym domku, który zdobi rynek. 

28 listopada 2019 roku odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej 
w Sędziszowie Małopolskim, podczas której podjęto następu-

jące uchwały:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2015-
2018 z perspektywą na lata 2019-2022” za lata 2017-2018.

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2019 
rok.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów 
Małopolski na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.

5. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Sędziszów Małopolski.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Sędziszów Mało-

polski poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” 
w ramach Działania 4.1 - Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Oś 
Priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 i zabezpieczenia w budżecie na 
2020 rok środków finansowych na realizację tego zadania.

7. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schro-
nisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

8. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za 
pomnik przyrody.

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Wazów).

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Piastów).

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.

Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Piotr Idzik 
przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gmi-
nie Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2018/2019.

XIV Sesja Rady Miejskiej 
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Mieszkańców dwóch osiedli Reganówki i Przedmie-
ścia w Sędziszowie Małopolski odwiedził 6 grudnia 

br. św. Mikołaj. Każdego roku w mikołajki organizowane 
jest takie spotkanie świąteczne. Tym razem w programie 
zabawy w budynku byłej szkoły podstawowej nr 2 był po-
kaz magika, zabawy integracyjne, popcorn i przesympa-
tyczne alpaki. Atrakcje zapewniły firmy: Stajnia Radosna 
Zagroda, Animinek, B3Team, Domino Magic 

W październiku br. na biblioteczne półki trafiły nowe książki. Zakup zrealizowany został ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymana dotacja dla Biblioteki Publicznej to 
8500,00 zł. 
Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim zakupiła 414 książek. Nowe książki dostępne są w bibliotece głównej oraz w naszych 
filiach.
Biblioteka realizując zakup zwróciła uwagę przede wszystkim na klasykę i lektury szkolne, książki dla najmłodszych czytelników i mło-
dzieży, książki popularnonaukowe i beletrystykę współczesną. Wśród książek, które włączyliśmy do księgozbioru prym wiodą te napi-
sane przez znanych polskich autorów więc dają solidną dawkę emocji i są godne polecenia. 
Nie mniej wciągająca lektura czeka na najmłodszych czytelników, którzy dokonując wyboru z zakupionych dla nich nowości wydaw-
niczych wybiorą dla siebie interesującą i inspirującą historię, która przeniesie ich do barwnie ilustrowanego świata literatury dla dzieci 
i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Nowe książki do bibliotek

Zabawa z Mikołajem
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W ostatnim czasie Biblioteka Publiczna 
w Klęczanach zorganizowała kilka 

zajęć kulturalno – oświatowych dla grupy 
przedszkolnej przy Szkole Podstawowej 
w  Klęczanach i zakończyła akcję zbiórki 
książek „Podaruj bibliotece kufer książek”.
 Zwierzęta są dla nas ważne i kochane, 
dlatego dbamy o nie przez cały rok. Między-
narodowy Dzień Zwierząt jest jeszcze jedną 
okazją, by pochylić się nad zwierzętami, które 
są bezdomne, albo grozi im wymarcie. Dzień 
ten jest obchodzony 4 października, by zwró-
cić uwagę świata na zwierzaki, którym dzieje 
się krzywda. Po to, by pamiętać, że każdemu 
zwierzęciu należy się szacunek, opieka i na-
sza miłość. Z tej okazji odbyło się kolejne 
spotkanie bibliotekarza z przedszkolakami. 
Dzieci przedstawiły swoje pluszaki i opowia-
dały o zwierzątkach, które mają w domu. Na-
stępnie dziewczynki z aktywu bibliotecznego 
czytały fragmenty książek o zwierzętach, 
pochodzących ze zbiorów Biblioteki Publicz-
nej w Klęczanach. Po czym dopasowywały 
postacie zwierząt do tych, które znajdowały 
się na kartach książek dla nich przygotowa-
nych. Układały je w zbiory według różnych 
kryteriów (zwierzęta domowe, dzikie, polar-
ne, ptaki itp). Przy tej okazji rozwiązywały 
zagadki, dowiadywały się ciekawostek z życia 
zwierząt. 
 Dzieci bardzo lubią układać puzzle, dlate-
go też i tym razem nie mogło ich zabraknąć.  
Z rozsypanki  literowej ułożyły napis „Święto 
Zwierząt”. W zabawie pomagały dziewczyn-
ki z aktywu – Zuzia i Julka. Końcowym eta-
pem zajęć było wykonanie pracy plastycznej 
przedstawiającej pacynkę dzikiego zwierzątka. 
Młodzi uczestnicy zajęć otrzymali dyplom 
Przyjaciela Zwierząt i plakietki z  sylwetkami 
zwierząt wraz z wypisanym imieniem każdego 
z dziecka. Jako podsumowanie zajęć zostały 
odczytane prawa zwierząt.
„Psiaki gryzą kapcie lub dla odmiany kości,
Koty to domatorzy, nie znoszą w domu gości!
Różny charakter zwierzaki miewają,
Lecz swych właścicieli bardzo kochają.
 Lubią spacery, cieszy je zabawa.
One nie, leczy TY wiesz,
Że mają SWOJE PRAWA!!!”

„Podaruj bibliotece kufer książek”
 Akcja zbierania książek została ogłoszo-
na na początku roku i trwała aż do listopada. 
Dzięki tej inicjatywie Biblioteka Publiczna 
w Klęczanach wzbogaciła się o 418 książek. 
W tym 69 bajek dla dzieci, 302 woluminy dla 
dorosłych i 47 albumów z literatury popular-
nonaukowej. Jest wśród nich sporo nowych 
wydań. Książki są ciekawe i ładnie wydane. 
Na pewno spodobają się przyszłym czytel-
nikom. Spośród albumów wyróżnić należy 
„Historię sztuki. Malarstwo od Giotta do 
czasów obecnych”. Książka ta pozwala zabrać 

Co nowego słychać w Bibliotece 
Publicznej w Klęczanach?

czytelnika w ciekawą podróż od renesansu we 
Włoszech do prac wybitnych artystów współ-
czesnych. Inne albumy: „100 cudów świata”, 
„Wszech świat”, „Tajemnice historii”, „Cuda 
natury. Najpiękniejsze miejsca świata” zawie-
rają opisy i piękne zdjęcia uroczych miejsc na 
ziemi i nie tylko. Jest to podróż przez wszyst-
kie kontynenty, krainy, cuda natury. Inne al-
bumy ukazują złożony świat zwierząt ,opisują 
ciekawe gatunki,  także te, którym grozi wy-
marcie. Księgozbiór dla dorosłych pozyskał 
wiele nowych tytułów takich poczytnych au-
torów jak: K. Michalak, D. Stell, W. Wharton, 
Z. Nurowska, R. Ludlum, K. Follett, F. For-
syth, D. Koontz. 
 Spośród książek dla dzieci wyróżnić na-
leży „Księgę bajek dla najmłodszych”, a wśród 
nich takie bajki klasyczne jak: „Trzy świnki”, 
„Dorota z Krainy Oz”, bajki Ezopa. Na pew-
no niejedno dziecko pokocha te książeczki 
dzięki pięknym ilustracjom i bogatej treści. 
Niektóre mają nawet połyskujące strony. Ta 
akcja pokazała, że czytelnicy lubią się dzielić 
swoim księgozbiorem z innymi, sprawia im 
to radość. Biblioteka Publiczna w Klęczanach 
dziękuje za odzew i zainteresowanie tą akcją! 
Książki są stopniowo opracowywane i udo-
stępniane czytelnikom. 

Piknik z Misiem i Kicią Kocią
 25 listopada br. jest ważnym dniem dla 
wszystkich dzieci, które kochają swoje misie. 
Wtedy obchodzony jest Dzień Misia, ukocha-
nej pluszowej zabawki, nieodzownej w dzie-
ciństwie każdego malucha. Z tej okazji odby-
ło się kolejne spotkanie w przedszkolu przy 
Szkole Podstawowej w Klęczanach. Dzieci 
zostały zaproszone na piknik, taki jesienny 

z książkami. Odbył się na kolorowym dywa-
nie, wraz z bohaterami spotkania – Misiem 
i Kicią Kocią. Na wstępie pani bibliotekarka 
odczytała przedszkolakom list od pierwszego 
misia, na pamiątkę którego ustanowiono to 
święto. Po krótkiej prezentacji swoich misiów 
wywiązała się rozmowa na temat ich magicz-
nej mocy (pocieszają, wysłuchują, przytula-
ją). Małym uczestnikom zajęć spodobało się 
misiowe pudełko, do którego dzieci wkładały 
swoje maskotki, liczyły je. Następnie wysłu-
chali dwóch krótkich bajeczek „Kicia Kocia 
na pikniku”, „Miś lipowa noga”. Po czym 
przeglądali książeczki z wystawki dla nich 
przygotowanej. Tradycją jest, że pani biblio-
tekarka przynosi dużo książek z biblioteki. Na 
okładce każdej z nich były dołączone bajko-
we litery. Tak, by mogły ułożyć napis „Piknik 
z Kicią Kocią i Misiem”. Dodatkowa trudność 
polegała na tym, że dwa słowa należało zastą-
pić obrazkami naszych bohaterów. Kolejną 
atrakcją byłą zabawa ruchowa przy piosence 
wszystkim dobrze znanej „Stary niedźwiedź 
mocno śpi”. Po tych intelektualnych rozryw-
kach nadszedł czas na wykonanie prac pla-
stycznych związanych z tematem spotkania. 
Dzieci z przyjemnością namalowały swoich 
ulubieńców. A także ozdabiały cekinami 
i bibułą misiowe pudełeczka,  misia, a także 
kolorowały Kicię Kocię. Na koniec zrobiono 
pamiątkowe zdjęcia, także w misiowej przed-
szkolnej foto – budce. Przedszkolaki z dumą 
chwaliły się swoimi pracami. Miś podzięko-
wał dzieciom za miłe przyjęcie w ich klasie. 
Na pożegnanie pomachał im łapką i obiecał, 
że odwiedzi ich znów za rok!

Dorota Paśniewska
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13 listopada 2019 roku Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszo-
wie Małopolskim  z Oddziałem przy ul. Legionów Polskich 

17   trzymało list z podziękowaniami od Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyj-
nym „Piękna Nasza Polska Cała” za kształtowanie młodych pokoleń 
w duchu patriotyzmu. Wraz z listem  otrzymaliśmy od Pana Prezy-
denta Andrzeja Dudy flagę, jako symbol naszej tożsamości i znak 
przynależności do polskiej wspólnoty. 
 Projekt pt. Piękna Nasza Polska Cała” upamiętniający setną 
rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę realizowany był 
w  naszym przedszkolu w ubiegłym roku szkolnym. W ramach od-
jętej inicjatywy zrealizowaliśmy szereg działań. Do najważniejszych  
i najciekawszych z nich zaliczamy: upamiętnienie lokalnego bohatera 
kpt. Franciszka Macha, opracowanie i zrealizowanie innowacji pro-
gramowej pt. Polska w małym sercu przedszkolaka”, zorganizowanie 
I Gminnego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej dla dzie-
ci z przedszkoli publicznych i niepublicznych,  Poranek Patriotyczny 
z udziałem Rodziców, Dzień Flagi, Kącik Regionalny, pokaz mody pa-
triotycznej. Inicjatywa pogłębiła wiedzę naszych wychowanków na te-
mat historii i tradycji naszego kraju jak również  rozbudziła inicjatywę 
i inwencję małych twórców pozostawiając trwały ślad w wykonanych 
przez nich pracach – folder o kpt. Machu, pocztówki do powstańców 
oraz Marszałka Piłsudskiego. Wierzymy głęboko, że wzbudzenie zain-
teresowania dzieci w wieku przedszkolnym rodzimą tradycją, kulturą 
i folklorem przyniesie w przyszłości owoce.
 Słowa uznania głowy naszego państwa, kierowane do nauczycieli, 
są dla nas ukoronowaniem naszej pracy i motywacją do dalszego dzia-

W Komendzie Powiatowej Policji w Rop-
czycach 3 grudnia br. wręczono nagrody 

i wyróżnienia laureatom konkursu plastyczne-
go „Bezpieczne Wakacje 2019”. Uroczyste roz-
danie nagród odbyło w świetlicy ropczyckiej 
komendy. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych 
prac konkursowych przybyli wraz z opiekuna-
mi. W spotkaniu uczestniczyli także komen-
dant powiatowy Policji w Ropczycach mł. insp. 
Wojciech Rak, I zastępca komendanta Powiato-

Rozdano nagrody w konkursie
„Bezpieczne wakacje 2019”

List od Prezydenta Andrzeja Dudy 

łania w kształtowaniu postaw patriotycznych naszych wychowanków 
Dla naszego przedszkola to ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że nasze 
działania zostały docenione i zauważone w tak szczególny sposób. 
 Składamy serdeczne podziękowania również dla dzieci i ich Ro-
dziców z obecnych klas pierwszych, które były zaangażowane całym 
sercem  w działania projektowe. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polaka-
mi! 

K.S

wego Policji w Ropczycach nadkom. 
Roman Zawiślak, kom. Anna Mali-
nowska, starosta Powiatu Ropczyc-
ko-Sędziszowskiego Witold Darłak, 
burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, 
burmistrz Sędziszowa Małopolskie-
go Bogusław Kmieć, wójt Gminy 
Ostrów Grzegorz Ożóg oraz przed-
stawicielka Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w Rzeszowie 
- Sylwia Zegar (źródło: KPP w Rop-
czycach) 



Wydawca: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor naczelna: Anna Olech. Skład redakcji: Mariusz Kazior, Maria Wilczok, Jan Flisak. Adres redakcji: MGOK w Sędzi-
szowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja 
nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław, www.digitalartstudio.pl

Biuletyn Sędziszowski nr 9 (257) grudzień 201914

Burmistrz podziękował męskiej drużynie siatkarskiej Extrans 
Sędziszów Małopolski za promocję miasta i życzył jej powodze-

nia w bieżących rozgrywkach ligowych. W trakcie spotkania roz-
mawiano również o przyszłości klubu i dalszym wsparciu zespołu 
ze strony samorządu.- Z tym klubem łączy mnie dużo bo kiedyś go 
zakładałem- powiedział burmistrz Bogusław Kmieć. W tym czasie 
nazywał się Tęcza Sędziszów Młp.- dodał. Zarząd klubu podzięko-
wał burmistrzowi za pomoc w minionym sezonie i wyraził nadzieje 
na dalszą współpracę przy realizacji sportowych celów. Na pamiątkę 
siatkarze podarowali gospodarzowi gminy koszulkę z numerem 1 i 
nazwiskiem Kmieć z nadzieją, że będzie im w niej kibicował pod-
czas pojedynków ligowych.
Fot. M.Idzik

Burmistrz
podziękował siatkarzom



NASZE KLIMATY
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 Dowodem jest pojawiające się w wypo-
wiedziach wtrącenie: odpukać. Wierzono, iż 
nawet zwykła pochwała wyrażona w nieodpo-
wiednim momencie może przynieść złe skut-
ki. Reliktem tego przekonania jest nieufność, 
z  jaką odnosimy się do pochlebców. Niejed-
nokrotnie dopatrujemy się wrogich, niecnych 
intencji. Istnieje w nas bowiem dążenie do 
poruszania się w spokojnym, bezpiecznym 
świecie. Ludzie stworzyli system reguł i zaka-
zów postępowania, które pozornie tylko ogra-
niczają ich wolność. W zamian zyskali spokoj-
ną egzystencję w uporządkowanym świecie. 
Okres zimowy zawsze obfitował w mnogość 
różnego rodzaju wskazówek i zaleceń dotyczą-
cych zwykłych, codziennych zajęć oraz wznio-
słych, duchowych uniesień. Przed wiekami 
utarło się przekonanie, iż w czasie Adwentu 
nie wolno uprawiać roli. Odstępstwo od tej 
zasady groziło utratą żyzności gleby. Zgadzają 
się z tym współczesne kalendarze ekologiczne. 
Nasi poprzednicy wierzyli, że obok świata rze-
czywistego istnieje inny, zamieszkiwany przez 
istoty pozaziemskie: duchy, zjawy, demo-
ny, anioły, diabły. W określonych terminach 
światy te stykają się ze sobą . Jest to możliwe 
między innymi w Wigilię oraz w następne 
Święte Wieczory. W tym czasie ludzie zacho-

FERALNE I POMYŚLNE CHWILE
Nie posiejemy w dobrej chwili, przez cały roczek będziemy pościli.

( przysłowie ludowe )

W świadomości naszych przodków utrwaliły się określenia dotyczące dobrych i złych momentów życiowych. Z rozwagą  wypowiadano 
każde słowo, aby przypadkiem nie natrafić na czas złowróżbny. Rzucone mimochodem złorzeczenie mogłoby zaszkodzić autorowi bądź 
adresatowi słów. Czasem upominano zapalczywca przestrogą: - Uważaj, żebyś nie powiedział tego w złej chwili! Warto było również zapo-
biegawczo postukać w niemalowane drewno. Tego rodzaju przesądy przetrwały do czasów obecnych. 

wywali się statecznie, unikając nazbyt weso-
łych zachowań. Wierzyli w obecność duchów, 
więc z myślą o nich pozostawiali na miskach 
okruchy jadła. Nie siadali raptownie na ławach 
i stołkach bez uprzedniego zdmuchnięcia 
ewentualnych duszyczek. Unikano również 
przędzenia, szycia i posługiwania się ostrymi 
narzędziami. Święto Trzech Króli kończyło te  
niezwykłe wieczory, wypełnione modlitwa-
mi, śpiewaniem kolęd, miłymi opowieściami 
i wizytami kolędników. Zwyczajowo znajomi 
obdarowywali się upominkami – szczodraka-
mi, które symbolizowały pomyślność w No-
wym Roku. Był to również doskonały okres 
wróżebny dla przyszłych urodzajów, a także 
dla młodzieży planującej założenie rodziny. 
Ongiś nikt nie kwestionował wiarygodności 
wróżb. Wypowiedziane w dobrej chwili – za-
wsze się spełniały. Z groźnymi zjawami można 
się było zetknąć o północy, do dziś czas ten 
nosi nazwę: godzina duchów. Po choinkę lub 
jedlinę wybierano się o zmroku, z zastosowa-
niem tzw. metody kradzionej. Takie postępo-
wanie zapewniało domownikom spokój oraz 
chroniło ich przed działaniem sił nieczystych. 
Nawet płatanie figlów dozwolone było w nocy 
i  zapewniało „poszkodowanym” pomyślność, 
szczęście oraz powodzenie w gospodarstwie. 

 Wierzono powszechnie w istnienie dni 
feralnych , kiedy nie warto  rozpoczynać waż-
nych prac bądź udawać się w dłuższą podróż. 
Za takie uchodziły: poniedziałek i piątek. 
Doceniano natomiast sobotę – poświęconą 
Matce Bożej. Podróżujący w tym dniu mu-
sieli jednak znaleźć się pod dachem, zanim 
zaszło słońce. W przeciwnym razie narażali 
się  na nieprzyjemne przygody.

Barwy wiosny, lata i jesieni
Zatarł czas i oddalił przeszłością – 
Tylko drzewo jeszcze się zieleni
I napełnia dom cały radością.

Dni nam zbiegły jak liście strącone
I jak srebrna fala potoku,
Prószy śnieg… i biją w mieście dzwony, 
Prószy śnieg… i gwiezdna cisza wokół.

Noworoczne biją dzwony… 
Niechaj będzie pochwalony
Domów naszych próg. 
Noworoczne biją dzwony…
Rozwieś, Boże ponad krajem
Złotej tęczy łuk.

(Zygmunt Durski)
Tekst i ilustracja: Maria Wilczok .



Trwa głosowanie w plebiscycie „Świeć się z Energą” na najpiękniej oświetlone miasto. W tamtym 
roku wygraliśmy ogólnopolski finał. W tym roku również walczymy w konkursie. Głosowanie 

w I etapie trwa do 2 stycznia 2020 roku. Aby oddać głos należy wejść na stronę plebiscytu do zakładki 
Sędziszowa Małopolskiego https://swiecsie.se.pl/plebiscyt-miast/podkarpackie/sedziszow-malopolski/ 
i kliknąć „Głosuję”. Głos można oddać raz na 24 godziny. 

Znów walczymy o tytuł 
„Świetlnej stolicy Polski”


