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Rekord na Biegu Tropem Wilczym

Główna nagroda
warta 50 tys. zł trafiła do
Sędziszowa Małopolskiego

Roksana Węgiel 
na sędziszowskim 
rynku



 28 lutego br. nasze miasto świętowało 
swoje 536 urodziny. Przy tej okazji odsłonięto 
herb miasta na pomniku 100-lecia Niepod-
ległości i w południe odprawiono Mszę św. 
w  intencji wszystkich mieszkańców. Po eu-
charystii w miejscowym domu kultury odby-
ła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas 
niej wręczono tytuł honorowego obywatela 
miasta pośmiertnie Janowi Dorobie oraz trzy 
wyróżnienia zasłużony dla ziemi sędziszow-
skiej śp. kpt. Franciszkowi Machowi, śp. prof. 
Stanisławowi Kotowi i Grupie Safran. Przed 
sesją władze miasta odwiedziły grób śp. Jana 
Doroby na cmentarzu komunalnym w Sędzi-
szowie Małopolskim. Uroczystość uświetnił 
występ zwycięzców V edycji programu Mam 
Talent duetu akrobatycznego Delfina & Bar-
tek i kapeli podwórkowej Paka Sędzisza

536 urodziny Sędziszowa Małopolskiego
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536 lat Sędziszowa Małopolskiego

• Król Bolesław Krzywousty
Raz w przypływie swej szczodrości
Podarował rycerzowi
Za waleczność owe włości.

Gród Sędzisza, Gród Sędzisza!
W południowej części Polski
Osiem wieków się rozwija 
Nasz Sędziszów Małopolski.

• Jest Sędziszów nasz na topie:
Drugi  raz był w Dino Topie,
Na krajowej zaś  arenie
Błysnął pięknym oświetleniem

Pierwsze miejsce w całym kraju
Zaskoczyło nas znienacka.
Dzięki temu oświetleniu
Lepiej błyszczał biznes Jacka.

• Nasze miasto się rozszerza
Wchłania bliskie okolice
Od niedawana są otwarte
Sędziszowskie sukiennice

Gród Sędzisza, Gród Sędzisza!
Dach pod niebem targowiska.
- Teraz może sobie kapać -
Uśmiechają się ludziska.

• Na osiedlu w Kawęczynie
Nowe rondo jest, aż miło.
I parafii miododajnych
W Sędziszowie nam przybyło.

Gród Sędzisza, Gród Sędzisza!
W naszym mieście Olejarzy
Jak nie będzie kataklizmu,
Jeszcze wiele się wydarzy !

Tekst i muzyka: Paka Sędzisza
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Sprzęt AGD o wartości 50 tys. zł trafił do 
mieszkańców naszej gminy. To główna 

nagroda w plebiscycie „Świeć się z Energą”, 
w którym Sędziszów Małopolski zwycię-
żył i został Świetlną Stolicą Polski. 2 lutego 
2019 r. na ręce burmistrza Bogusława Kmie-
cia symboliczny czek przekazał Jarosław 
Kozłowski, koordynator akcji. W tym dniu 
odbył się też koncert Roksany Węgiel, któ-
ry przyciągnął setki jej fanów. Wydarzenie 
było tez okazją do pomocy choremu Miko-
łajowi. 

 Wśród sprzętu, który otrzymały rodziny 
wielodzietne, rodziny, w  których są dzieci 
z niepełnosprawnością, były lodówki, pralki, 
kuchenki, zmywarki, parowary, blendery, ku-
chenki mikrofalowe, czajniki. Oficjalne prze-
kazanie sprzętu odbyło się w  podziemiach 
ratusza. Przy tej okazji na sędziszowskim 
rynku odbył się koncert Roksany Węgiel i za-
bawa dla mieszkańców, która również miała 
cel charytatywny – zbierano na protezę dla 
chorego Mikołaja. Impreza odbyła się pod 
hasłem „Sędziszów Małopolski świeci dla 
Mikołaja. Poza koncertem Roksany, miesz-
kańcy mogli pokosztować regionalnych po-
traw przygotowanych przez koła gospodyń 
wiejskich. W  sumie w tym dniu udało się 
uzbierać 13 573,06 zł. Wydarzenie było trans-
mitowane w  TVP Info oraz w  Pytaniu na 
Śniadanie. 

Główna nagroda w plebiscycie
„Świeć się z Energą” trafiła do naszego miasta
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 Akcja rozpoczęła się od zorganizowania kiermaszu słodkości. 
Wielu uczniów wraz z rodzicami ofiarnie przygotowało różne wypie-
ki. W międzyczasie pojawił się pomysł założenia Komitetu Społeczne-
go „Głos serca”, w skład którego weszli nauczyciele, pracujący w SP 2. 
Postanowili monitorować wszystkie inicjatywy zbierania pieniędzy 
i zainteresować wydarzeniem - społeczność miasta Sędziszowa Młp. 
Przy okazji świętowania przez miasto wygranej w plebiscycie na naj-
piękniej oświetlone miasto w Polsce, na rynku wolontariusze z przy-
gotowanymi przez siebie puszkami, opatrzonymi hasłem „Sędziszów 
Małopolski świeci dla Mikołaja”, kwestowali wśród oglądających Rok-
sanę Węgiel. Na mieszkańców czekała też degustacja potraw regio-

Warto pomagać!

Mikołaj to absolwent sędziszowskiego gimnazjum. To chłopiec, który chętnie uprawiał sport, dał się poznać jako dobry kolega i sympa-
tyczny uczeń. Niestety los sprawił, że aktualnie zmaga się z ciężką chorobą i z wszystkich sił ratuje swoje życie. Młodzież z ostatnich 

już klas gimnazjalnych i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. postanowili zorganizować pomoc charytatywną.

nalnych przygotowana przez koła gospodyń z całej gminy. Dochód 
z wolnych datków w całości został przeznaczony dla Mikołaja. 
 W sumie Komitet społeczny „Głos serca” zebrał ponad 25 tysię-
cy złotych. Organizatorzy serdecznie dziękują kupcom, sponsorom 
oraz wszystkim, którzy wsparli akcję i pomogli ją zorganizować.  Jak 
przypomina staropolskie przysłowie „Ziarnko do ziarnka a zbierze się 
miarka” więc siła drzemie w grupie, również podczas tej akcji, a pozy-
tywne iskierki niech płyną w stronę potrzebującej jednostki.
 Zachęcamy! Każdy możepomóc, wpłacając pieniądze na stronie 
www.pomagam.pl. 
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Budżet 2019
Końcem stycznia Rada Miejska przyjęła budżet gminy na 2019 

rok. Po stronie wydatków to ponad 100 mln zł. Burmistrz poinformo-
wał, że ta kwota w ciągu roku będzie się zmieniła, ponieważ przygo-
towując budżet nie wprowadzono do niego żadnych dróg. - Aktualnie 
czekamy na nabór do Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych. 
Z informacji, jakie się pojawiają, wynika, że na Podkarpacie trafi 
270 mln zł na remonty, przebudowę i modernizację dróg lokalnych. 
Chcemy złożyć kilka takich wniosków. Najważniejszą drogą, na którą 
mamy przygotowaną dokumentację i pozwolenie na budowę, to budo-
wa ulicy Spacerowej o długości około 1,5 km. Koszt to prawie 4 mln 
zł. Będziemy starać się otrzymać dofinansowanie na ten cel, a uzyskać 
można do 80 proc. W całej kadencji chcielibyśmy zrobić 20 dróg, któ-
rych kosztorysowy koszt to ok. 15 mln zł – mówił B. Kmieć. 
 Kontynuując temat budżetu, burmistrz poinformował, żei w do-
chodach budżetowych znajdzie się 28,5 mln z subwencji z budżetu 
państwa, z czego 20,5 mln to subwencja oświatowa. Z tym, że na całe 
utrzymanie oświaty, bez inwestycji, gmina zaplanowała 37 mln zł, 
a zatem 17 mln zł będzie pochodziło z budżetu gminy. Poza tym są to 
również dotacje celowe na zadania zlecone 28,6 mln, 4 mln zł zaplano-
wano z budżetu Unii Europejskiej, z tym, że wszystko wskazuje na to, 
że kwota ta będzie większa. Burmistrz: – Jesteśmy już po ocenie for-
malnej wniosku na rewitalizację części naszego miasta. Wniosek opie-
wa na 8,5 mln zł, a dofinansowanie to 85 proc. Cieszymy się z tego, 
ponieważ spośród prawie 60 złożonych wniosków, do dalszego etapu 
przeszło 23 i czekamy na ocenę merytoryczną. W dużej mierze dofi-
nansowanie zostanie przeznaczone na remont Domu Kultury, bez sali 
widowiskowej. Podczas tego remontu powstanie druga sala kinowa, 
licząca 40 miejsc. Będzie to sala wielofunkcyjna i powstanie w miejscu 
sali wykładowej i gabinetu dyrektora. 

Strefa płatnego parkowania
Na wiosnę w centrum miasta powstanie strefa płatnego parkowa-

nia, która obejmie cały rynek i wszystkie ulice wokół rynku. Admini-
strowaniem jej zajmie się Spółdzielnia Socjalna „Jedność”. Zakupio-
ne zostaną na początek 3 parkomaty, będzie też osoba, która będzie 
kontrolować czas pozostawiania pojazdów na miejscach postojowych. 
Koszt parkowania za 1 godzinę to 1 zł, natomiast na parkingu za ra-
tuszem będzie doliczony podatek VAT, więc tam pozostawienie auta 
będzie kosztowało 1,30 zł. W strefie może stanąć ok. 120 aut jednocze-
śnie, będzie obowiązywała od godz. 8 do godz. 15.30 w dni robocze. 
Będzie można też wykupić tzw. kopertę – własne miejsce parkingowe, 
jego koszt to 150 zł miesięcznie. Będzie także możliwość wykupienia 
miesięcznego abonamentu. – Myślę, że to usprawni możliwość par-
kowania w centrum miasta, ponieważ wprowadzone przed kilkoma 
laty miejsca 30 minutowe przed ratuszem, nie sprawdziły się. W dużej 
mierze parkujący przekraczają te pół godziny, często zostawiając po-
jazdy na cały dzień – mówił burmistrz Kmieć.

Nowy dworzec PKP
Rozpoczynają się prace przy budowie nowego dworca w Sędzi-

szowie Małopolskim, który w całości jest finansowany przez PKP. 
Wartość tej inwestycji to ponad 4 mln zł, będzie on funkcjonował jako 
dwa oddzielne budynki, połączone dachem, która będzie wiatą dla 
poczekali zewnętrznej. Budynek będzie zbudowany w nowoczesnej 
technologii, dostosowany do osób z niepełnosprawnością, także dla 
osób niewidomych.

Briefing burmistrza
Bogusława Kmiecia

4 marca br. burmistrz Bogusław Kmieć po raz kolejny zaprosił lo-
kalne media na briefing. W trakcie spotkania w sędziszowskim 

ratuszu mówił m.in. o planach inwestycyjnych na 2019 rok, remon-
cie biblioteki publicznej, rozbudowie szkoły na Osiedlu Wolica Pia-
skowa, budowie nowego dworca PKP.

 Burmistrz wspomniał również, że finalizują się kwestie związane 
z rozwojem Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Do końca br. samo-
rząd chce być gotowy z dokumentacją tej części inwestycji, która jest 
po stronie gminy i na którą gmina otrzymała dofinansowanie – na 
budowę parkingu na 108 miejsc przy węźle przesiadkowym, czyli przy 
starym dworcu PKP. Natomiast w 2020 gmina chciałaby zabudować 
część wiaty autobusowej na poczekalnię, toalety i pomieszczenie ga-
stronomiczne. Tak, by podróżni mieli dogodne warunki. Natomiast 
PKP PLK w kwietniu ogłosi przetarg na budowę przystanku Sędziszów 
Wschód, przy ul. Grunwaldzkiej. Przystanek musi powstać do 2022 
roku, bo taki jest termin realizacji tej inwestycji. Przy tym przystanku 
gmina ma za zadanie wybudować parking na 44 miejsca postojowe, na 
tę inwestycję samorząd również otrzymał dofinansowanie.

Rozbudowa szkoły na Osiedlu Wolica Piaskowa
Rozpoczęły się prace przy rozbudowie, nadbudowie szkoły na 

Osiedlu Wolica Piaskowa, która rozłożona jest na dwa etapy i zakoń-
czy się w 2020 r. dzięki tej inwestycji w budynku będzie więcej o 7 sal 
lekcyjnych, poprawią się warunki lokalowe przedszkola, a także zaple-
cze kuchenne. Wartość tej inwestycji to 2,680 mln zł.
 Burmistrz wspominał, że dzięki poprawie m.in. infrastruktury 
edukacyjnej, poprawy komunikacyjnej, coraz więcej osób z Rzeszowa 
jest zainteresowanych zakupem działki i budową domu w okolicach 
Sędziszowa Małopolskiego.
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 Burmistrz poinformował także o rozstrzygnięciu przetargu na re-
mont budynku, w którym mieści się biblioteka publiczna i biblioteka 
pedagogiczna. Koszt tej inwestycji to blisko pół miliona zł, z czego 

blisko 200 tys. zł to dofinansowanie pozyskane z UE w ramach Lokal-
nej Grupy Działania. – Chcemy wyremontować ten budynek w cało-
ści, ze wzmocnieniem stropów nad piwnicami, wyburzeniem ścianek 
działowych, przebudową toalet pod kątem osób niepełnosprawnych, 
budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, budowa 6 miejsc par-
kingowych. Planowane zakończenie inwestycjo to 30 września br.

Skatepark
Unieważniony został przetarg na budowę skateparku, ponieważ 

w budżecie gminy zaplanowane było 300 tys. zł, natomiast jedyna 
złożona oferta opiewała na niemal 450 tys. zł. Przetarg ogłoszony zo-
stanie jeszcze raz, z tym, że zostaną rozdzielone prace budowlane od 
prac montażowych. Zmieniona została też lokalizacja tego miejsca. 
Pierwotnie miał on powstać na tzw. trójkącie, ale ze względu na pro-
testy mieszkańców, przeniesiono go przy boisko Orlik – między bo-
iskiem a ul. Wspólną.

Dyplomy dla nowo narodzonych mieszkańców
Burmistrz przypomniał, że od dwóch lat do wszystkich nowo na-

rodzonych dzieci w naszej gminie, wysyłane były gratulacje włodarza 
gminy oraz pamiątkowe body z hasłem promocyjnym. Jednak od mo-
mentu wejścia RODO nie mogą one być wysyłane. Dlatego wszyscy 
rodzice, którym urodziło się w ostatnim czasie dziecko, mogą zgłosić 
się do urzędu Stanu Cywilnego (pokój nr 10 w ratuszu) i odebrać dy-
plom oraz body. 

Targ staroci, aplikacja „Blisko”
Plac Mały Rynek, czyli nowo wybudowany plac targowy, od 

6 kwietnia br., w soboty, będzie miejscem sprzedaży antyków i staroci. 
Wszyscy, którzy chcieliby sprzedawać lub kupować przedmioty z hi-
storią, będą mogli to robić w godz. 8-15. 
 W marcu gmina prowadza także aplikację na smartfony powia-
damiania dla mieszkańców - „Blisko”, w której dostępne będą infor-
macje o wydarzeniach w gminie, informacje z zakresu zarządzania 
kryzysowego, opłat, przypomnień o opłatach, a także informacje 
o wydarzeniach kulturalnych, sportowych. Aplikacja będzie bezpłatna 
i dostępne w niej będą także informacje z policji, informacje o jakości 
powietrza.
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 IV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim odbyła się w dniu 25 stycznia 
2019 r., w trakcie której podjęto następujące 
uchwały:
1. Uchwała w sprawie nadania tytułu HONO-
ROWY OBYWATEL MIASTA SĘDZISZÓW 
MAŁOPOLSKI Janowi Dorobie.
2. Uchwała w  sprawie nadania wyróżnienia 
ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOW-
SKIEJ kapitanowi Franciszkowi Machowi.
3. Uchwała w  sprawie nadania wyróżnienia 
ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOW-
SKIEJ prof. Stanisławowi Kotowi.
4. Uchwała w  sprawie nadania wyróżnienia 
ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOW-
SKIEJ Grupie Safran.
5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszow-
skiego.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej dla Samorządu Województwa Pod-
karpackiego.
7. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z  Gminą Miastem 
Rzeszów.

1 lutego br. otwarto oficjalnie nowy plac targowy w Sędziszowie 
Małopolskim. Inwestycja kosztowała prawie 3,2 mln zł, z czego 

gminie udało się pozyskać blisko 1 mln zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Przebudowa trwała niecały rok. Targowisko 
o powierzchni ponad 5,5 tys. m2 zostało wyłożone kostką i w czę-
ści zadaszone. Bazarem będzie zarządzał sędziszowski MOSiR. Do 
dyspozycji jest ok. 230 miejsc handlowych o powierzchni od 15 do 
30 m² i 9 pawilonów zamkniętych. Plac targowy w dni niehandlowe 
będzie służył jako parking i miejsce do organizacji imprez kultural-
nych.

IV Sesja Rady Miejskiej
8. Uchwała budżetowa Gminy Sędziszów Ma-
łopolski na rok 2019: 
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji 
Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Roz-
woju Społeczno-Gospodarczego i Gospodar-
ki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Rzeszowie w  sprawie projektu 
uchwały budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza 
w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżeto-
wej,
f) głosowanie.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Sędziszów Ma-
łopolski.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Przeciwdziałania Narkomani 
na 2019 rok.

Otwarcie nowego placu 
targowego

12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
15. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicz-
nych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych na 
terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
16. Uchwała w  sprawie uzupełnienia składu 
Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej Rady Miejskiej.
17. Uchwała w  sprawie wskazania radnych 
Rady Miejskiej w  Sędziszowie Małopolskim 
do komisji mieszkaniowej.
18. Uchwała w  sprawie zarządzenia poboru 
w  drodze inkasa podatku rolnego, podatku 
leśnego i podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodzenia za in-
kaso.
19. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu 
targowiska stałego «Mój Rynek» w Sędziszo-
wie Małopolskim.
20. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu 
targowiska stałego w  Sędziszowie Małopol-
skim.
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Nagroda dla
Zofii Antoniny Migały

Pączek dla Afryki
 W Górze Ropczyckiej, w Zespole i Szkół i przedszkolu, podczas 
akcji „Wyślij pączka do Afryki” zebrali dokładnie 2257,97 zł i 5 euro. 
Organizatorzy sprzedawali pączki, cena wywoławcza to 2 zł, czyli tyle 
ile kosztuje obiad dla 1 dziecka w Afryce. - Każdy wrzucił do puszki ile 
chciał, a zamiast brzucha urosło serce- mówi koordynatorka akcji Ka-
tarzyna Wołos. Organizatorem akcji „Pączek dla Afryki” jest fundacja 
Kapucyni i Misje. Pieniądze są przeznaczane na zakup wyżywienia dla 
afrykańskich dzieci, osoby niepełnosprawne są operowane i powstają 
studnie głębinowe.

Maciej Idzik

Pożegnanie
komendanta 
PSP Ropczyce
 St. bryg. Jacek Róg nie kieruje już pra-
cą Państwowej Straży Pożarnej w Ropczy-
cach. Oficjalnie przeszedł na emeryturę. Za 
wieloletnią służbę, oddanie i poświęcenie 
dziękowali mu na uroczystości pożegnania 
27 lutego w Komendzie PSP parlamentarzy-
ści z  regionu, samorządowcy, służby mun-
durowe i przedstawiciele różnych instytucji 
współpracujących ze strażą. St. bryg. Jacek 
Róg stanowisko Komendanta Powiatowego 
PSP w Ropczycach sprawował od 1 kwietnia 
2009 roku.

Premiera „Ułaskawienia”
 - Sędziszów Małopolski to miejsce, które udało się przede wszystkim za-
pamiętać i udało się wytworzyć taką potrzebę, żeby tam jeszcze kiedyś wró-
cić- powiedział reżyser Jan Jakub Kolski, który był gościem na premierze 
regionalnej filmu „Ułaskawienie” 20 lutego w rzeszowskim kinie Zorza. Na 
projekcji premierowej filmu pojawiły się m.in. władze województwa, miast 
w których pracowały ekipy filmowe, dyrektorzy kin w regionie i zaproszeni go-
ście. Oprócz Sędziszowa Małopolskiego zdjęcia powstawały m.in. w Przemy-
ślu, Pruchniku, Rozbórzu Długim, Węgierce, Krzywczy. W rolach głównych 
występują: Grażyna Błęcka-Kolska, Jan Jankowski oraz Michał Kaleta. Film 
„Ułaskawienie” wszedł na ekrany polskich kin 22 lutego. 

 W Osiedlowym Domu Kultury „1000-lecia” Rzeszowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej rozdano honorowe nagrody zarządu rzeszow-
skiego oddziału Związku Literatów Polskich za promocję kultury 
i  sztuki Podkarpacia. Wśród wyróżnionych znalazła się Zofia Anto-
nina Migała z Sędziszowa Małopolskiego. Statuetkę wręczył jej pre-
zes Zarządu Oddziału ZLP- Mieczysław Arkadiusz Łyp. Sędziszowski 
magistrat na uroczystości reprezentował sekretarz gminy- Jan Maroń, 
który pogratulował nagrodzonym i odczytał list okolicznościowy od 
burmistrza Sędziszowa Młp. Bogusława Kmiecia.

Fot. M.Idzik
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 Realizacja projektu rozpoczęła się w li-
stopadzie 2018 r., a zakończona została koń-
cem stycznia br. Przedszkole otrzymało grant 
w wysokości 1500 zł. Główną ideą przedsię-
wzięcia było promowanie dobrych praktyk 
przeciwdziałających zmianom klimatu wśród 
całej społeczności przedszkolnej i lokalnej. 
Warto wspomnieć, iż całość realizowanych 
działań oparta była na trzech aspektach 
zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, 
ekologicznym i społecznym. 
 Przez kilka miesięcy podczas zajęć 
w  przedszkolu realizowano szereg działań, 
dzięki którym dzieci uczyły się m.in. jak se-
gregować odpady i ograniczyć ich produkcję 
na „własnym podwórku”, co to jest global-
ne ocieplenie i czym jest spowodowane, jak 
chronić klimat i planetę już od najmłodszych 
lat. Ponadto zostały wyposażone w wiedzę 
dotyczącą m.in. tego: co zrobić ze zużytymie-
lektrośmieciami takimi jak telefony, baterie, 
lodówki czy pralki, czym jest recycling i jak 
możemy powtórnie wykorzystywać  śmieci. 
 Wiedza pociągnęła za sobą praktykę. 
W listopadzie przeprowadzono akcję „Moje 
miasto bez elektrośmieci”, czyli zbiórkę zu-
żytego sprzętu. Każde dziecko, które wzięło 
w nim udział przywożąc wraz z rodzicami 
zużyty sprzęt, nagrodzono medalem „Po-
gromcy elektrośmieci” i dyplomem, a dla 
tych, którzy wykazali się największą ilością 
elektrośmieci - czekały nagrody rzeczowe. 
 Wśród zrealizowanych działań nie mo-
gło zabraknąć wycieczki. Przedszkolaki od-
wiedziły Przedsiębiorstwo Gospodarowania 
Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie k. Dębicy. 
Podczas wycieczki dyrektor zakładu zapoznał 

Bycie Eko jest w modzie

Młodzi mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski chętnie uczą się i dużo już wiedzą na temat lokalnej historii. 1 marca udowodnili to na 
XIII Gminnym Konkursie Historycznym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Mówi się, że matema-

tyka jest królową nauk. Tymczasem okazuje się, że dla wielu to historia jest najważniejszym i ulubionym przedmiotem w szkole.

Gminny konkurs historyczny

Fot. M.Idzik

dzieci ze sposobem działania sortowni odpa-
dów, procesem przemiału stłuczki szklanej, 
koniecznością odkręcania i zgniatania bute-
lek plastikowych przed wrzuceniem ich do 
odpowiedniego tj. żółtego worka. Dzieci na 
własne oczy przekonały się w jaki sposób pla-
stiki są mielone, jak magnes wyłapuje metale 
i jak inne niepożądane dodatki wytrącają się 
w wodzie podczas procesu mycia i suszenia. 
Mogły zobaczyć także jak zmielone tworzy-
wo jest przetapiane na tzw. regranulat, do 
którego dodaje się różne barwniki i w jaki 
sposób tak przetworzone plastiki zamieniają 
się w  małe kolorowe formy przypominające 
próbówki.
 Do projektu zaproszono także inne 
przedszkola, w ramach powiatowego kon-
kursu plastyczno-technicznego: „Stworek 
Śmieciorek”. Do konkursu zgłoszono 16 prac 
z 9 przedszkoli publicznych i prywatnych, 
oddziałów przedszkolnychi szkół podstawo-
wych z całego powiatu. Jury konkursowe wy-

łoniło 6 laureatów, którzy otrzymali nagrody 
rzeczowe.
 Kolejnym ważnym działaniem było spo-
tkanie seniorów ze strażakiem pracującym 
w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
w Ropczycach. Prelekcja dotyczyła nega-
tywnych skutków wiosennego wypalania 
traw oraz niebezpieczeństw związanych ze 
spalaniem śmieci w przydomowych piecach 
i grożących sankcjach karnych związanych 
z nieprzestrzeganiem powyższego zakazu. 
Zaproszony gość wspomniał również o za-
grożeniach związanych z emisją tlenku węgla 
i wręczył zebranym broszury informacyjne 
z instruktażem dotyczącym przepisów prze-
ciwpożarowych, numerów alarmowych oraz 
objawów wskazujących na zatrucie tlenkiem 
węgla. .
 Udział w projekcie pozwolił również do-
posażyć przedszkolną bibliotekę w pozycje 
o tematyce ekologicznej, z których dzieci nie 
raz skorzystają podczas zajęć. 

 „Uczymy przedszkolaków przeciwdziałać zmianom klimatu” - to nazwa projektu realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 1 
w Sędziszowie Małopolskim z Oddziałem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej. Wszystko za sprawą IV edycji wygranego przez placówkę 
konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju” organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia -„Fundusz Małych 
Grantów”.
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 22 lutego br. w Galerii Miejskiej w Strzy-
żowie odbył się wernisaż wystawy „Adventu-
res in Wonderland” autorstwa Urszuli Kaczor 
z Sędziszowa Małopolskiego. Część zdjęć 
powstała w naszej gminie. Nowością był ma-
giczny pokaz mody sukien i rekwizytów wy-
korzystywanych do zdjęć. Odsłonięto rów-
nież trzy nowe fotografie nigdzie dotąd nie 
pokazywane na wystawach. Autorem zdjęć 
jest Waldemar van Deurs.

Wystawa
i pokaz mody 
Uli Kaczor
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Biblioteka
Publiczna
w Sędziszowie 
Małopolskim 
zmieniła swoją 
lokalizację
 Od 8 marca br. biblioteka prowadzi swoją 
działalność w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury na ul. 3-go Maja 36, na parterze. Powyższa 
zmiana spowodowana jest pracami remontowy-
mi na Fabrycznej 4 i potrwa do czasu zakończe-
nia remontu. W nowej lokalizacji pracujemy od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

 Dzieci przyszły ze swoimi ulubieńcami 
i książeczkami. Przedstawiały swojego misia, 
grupowały według cech podanych przez bi-
bliotekarza, przyporządkowywały do książe-
czek. Następnie brały udział w „Miodowych 
podchodach”. Kubuś Puchatek napisał do 
nich list z prośbą, by odszukały pozostawione 
słoiczki z miodem. Na nich to będą znajdo-
wać się polecenia do wykonania.  
 W pierwszym zadaniu dzieci odgadywały 
imiona bajkowych misiów na podstawie ilu-
stracji i fragmentów bajek. W następnym roz-
wiązywały zagadki związane z misami. I tań-
czyły z nimi, brały udział w zabawie ruchowej 
polegającej na pokazywaniu ruchem treści 
rymowanki. Przedszkolaki w drugiej części 
zajęć  przebrały się za postacie z bajek i ba-
śni. Po czym zostały zaproszone na bal. Obok 
siebie pląsały Królowa Nocy z Zorro, Wróżka 
z Batmanem, Śnieżka z Spider Manem, Smok 
Wawelski z Kotkiem. 
 Po zabawie brały udział w rozszyfrowa-
niu hasła. A potem odczytywały bajkowe 
literki  i układały z nich żywy napis „Dzień 
Postaci z Bajek”. Śmiechu było co nie miara, 
bo nie wszystkie dzieci znały literki, dlatego 
pomogła im w tym zabawa w skojarzenia. 
 W kolejnych konkurencjach dużą rolę 
odgrywała magiczna kostka. Dzieci obracały 
jej ściankami, na których były przyczepione 
litery z bajkową postacią. Za nimi kryły się 
kolejne zadania. Np. skojarzenie rekwizytu 
z określoną bajką, podanie tytułu na podsta-
wie ilustracji lub po wysłuchaniu zagadek. 

Kubuś Puchatek i Postacie z Bajek
z wizytą w przedszkolu w Klęczanach

18 stycznia br. obchodzony jest Dzień Kubusia Puchatka. W tym roku obchody tego święta połączono z Dniem Postaci z Bajek. Z tych 
okazji Biblioteka Publiczna w Klęczanach zorganizowała zajęcia dla dzieci z grupy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Klęczanach.

Za każdą poprawnie podaną odpowiedź 
była przyznawana nagroda – naklejka medal 
z  bajkowymi bohaterami. Małym uczestni-
kom zajęć spodobała się zabawa pt. „Prawda 
czy fałsz?” Pani bibliotekarka czytała zdania 
dotyczące znanych baśni, a dzieci jeśli zdanie 
było prawdziwe – klaskały, a jeśli prawdziwe 
– tupały. 

 Na zakończenie spotkania każde z nich 
otrzymało dyplom „Przyjaciela Misia”. Spo-
tkanie z Kubusiem Puchatkiem i postaciami 
z bajek upłynął w sposób bajeczny i kolorowy, 
ale wszystko co dobre, szybko się kończy. Do 
zobaczenia znów!

Dorota Paśniewska
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7 lutego 2019 r. odbył się drugi – finałowy 
etap Konkursu Chemicznego Trzech Wy-

działów Politechniki Łódzkiej organizowane-
go przez Wydział Chemiczny, Wydział Bio-
technologii i Nauk o Żywności oraz Wydział 
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i swoim zakresem obej-
muje wiadomości i umiejętności określone 
aktualnie obowiązującą podstawą programo-
wą nauczania chemii w liceum wraz z elemen-
tami analizy jakościowej.
 W finale piątej edycji tego ogólnopolskie-
go konkursu wzięli udział uczniowie naszego 
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra 
Skargi w Sędziszowie Młp. z klasy 3b:  Inga 
Paśko i Benedykt Baljon. Zadaniem uczest-
ników było rozwiązanie zadań teoretycznych 
oraz zadania laboratoryjnego. Ostateczne 
wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwiet-
niu.

Finał Konkursu Chemicznego
Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej

Od 22 do 24 lutego blisko 100 zawodników z terenu całej Polski i nie tylko rywalizowało 
ze sobą w trzech grupach rankingowych. Rozgrywki grupy Open były transmitowane 

na żywo za pośrednictwem strony internetowej. Kolejnym turniejem jaki zostanie zorga-
nizowany w Sędziszowie Małopolskim będzie IX Turniej o Puchar Burmistrza Sędziszowa 
Małopolskiego, który odbędzie się 23 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 
im. Władysława Węglowskiego.

IV Turniej Szachowy o Puchar 
Ziemi Podkarpackiej

Turniej piłki halowej o puchar dyrektora szkoły
 W piątek, 8 lutego w sędziszowskim ogólniaku  odbył się doroczny międzyklasowy turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły. Do walki 
przystąpiło 6 drużyn chłopców i 5 drużyn dziewcząt. Zespoły były podzielone na grupy, których rywalizacja ustawiła dalszą część turnieju. 
1 miejsce wśród dziewcząt zdobyły zawodniczki z klasy 2C, a wśród chłopców - klasa 2A.

Współpraca
z Norwegią
w liceum
w Sędziszowie 
Małopolskim
 W dniach 24-25 stycznia 2019 dwóch 
przedstawicieli szkoły średniej  MysenVide-
reagendeScole w Norwegii odwiedziło L&O 
w Sędziszów Małopolski, by wziąć udział 
w  spotkaniu organizacyjnym dotyczącym 
planowanej współpracy międzynarodowej 
z Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie 
Młp. EivindSletner i FredrikArnadroAr-
nesen, nauczyciele języków obcych i wiedzy 
o społeczeństwie przedstawili szczegóły dal-
szej współpracy, która dotychczas prowadzo-
na była drogą internetową. Koordynatorzy 
z Norwegii chcieliby stworzyć sieć sześciu 
szkół, włączając oprócz naszego LO również 
szkołę z Łotwy, Grecji, Rumunii i Hiszpanii, 
by wspólnie zajmować się tematem demokra-
cji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
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Szkodna Pany 
wygrała turniej 
siatkówki
IV Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o pu-
char burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 
za nami. 16 lutego w hali przy ul. Ks. Macią-
ga, po zaciętych, pełnych sportowych emocji 
meczach na pierwszym miejscu podium sta-
nęła drużyna „Szkodna Pany”. 



 Starsi mieszkańcy wybierający się na targ 
mówią czasem: idę na rynek. Pojęcie to pocho-
dzi z czasów, kiedy cotygodniowe targi oraz 
o  wiele rzadsze jarmarki skupiały zaintereso-
wanych w obrębie centralnych miejsc, czyli 
rynków. Z różnych stron wiodły ku nim ulicz-
ki, którymi w określone dni od świtu ciągnęły 
sznury pieszych i furmanek. Najwcześniej poja-
wiali się rzemieślnicy i kramarze. Wokół placu 
ustawiali prowizoryczne stoły i stragany, a na 
ziemi rozkładali płachty. Umieszczali na nich 
odpowiednio wyeksponowany towar. Zaintere-
sowani zaopatrywali się we wszystko, co mogło 
przydać się w domu i w gospodarstwie: od rze-
myczka do koniczka. Mieszkańcy przedmieść 
i okolicznych wiosek dostarczali produkty wo-
zami, a w zimie saniami. Biedniejsi przynosili je, 
idąc na piechotę. Na plac targowy trafiały np.: 
jaja, masło, sery, warzywa, owoce, worki z pie-
rzem, motki lnu i wełny, a ponadto beczki z ka-
pustą, pieczywo, zboże, ziemniaki. Rzemieślnicy 
dowozili: gliniane i drewniane naczynia, wyroby 
z wikliny, zabawki, szafy, łóżka, ślufany, kufry, 
buty, ubrania, uprząż, narzędzia rolnicze, ozdo-
by, święte obrazy. Na obrzeża targowisk trafiał 

NASZE KLIMATY

    Na targowiskach
Dzisiejsze wielkomiejskie bazarki nieznacznie nawiązują do niegdysiejszych targów i jarmarków. Nie przystoi przecież targować się ze 

sprzedającym, widząc ceny umieszczone na produktach przeznaczonych do sprzedaży. Inaczej przedstawia się sytuacja w mniejszych 
miastach, gdzie na targowiskach można jeszcze zaczerpnąć nieco dawnej atmosfery. 

żywy towar: drób, trzoda chlewna, bydło, konie. 
Przyjeżdżali również masarze i rzeźnicy z aro-
matycznymi wyrobami wędliniarskimi, mię-
sem, sadłem i słoniną. Wokół rozlegały się na-
woływania, okrzyki zachwalających towar, gwar 
rozmów, rżenie koni, ryczenie bydła. Dzisiejsze 
hale targowe są zatem spokojne i ciche. Do dziś 
zachowały się niektóre z okolicznościowych po-
wiedzonek: Komu, komu bo idę do domu, Ob-
niżam cenę, niech stracę, Kupuj pan, to już osta-
tek. Zakupy można było uzupełnić, wstępując 
do licznych sklepików rozsianych wokół rynku 
– w większości żydowskich. Każda potrzeba ku-
pującego była w mig zaspokajana. 
 Spotkania na targach i jarmarkach miały 
również wymowę czysto towarzyską. Stanowi-
ły okazję do poznania nowych ludzi i zaczerp-
nięcia informacji na różne tematy. Bywało, że 
gospodarz bez wyraźnej przyczyny zaprzęgał 
konie do wozu i udawał się na rynek, aby tylko 
porozmawiać z innymi i napatrzyć się towarom. 
Zwykle nie wracał do domu z pustymi rękami. 
Można więc powiedzieć, iż targ zaspokajał po-
trzeby, ale także je stwarzał. Zwyczajowo wstę-
powało się do pobliskiej karczmy, aż ciasnej od 

zgromadzonego narodu. Tutaj dobijano targu, 
wypijano litkup, raczono się jadłem i napitkiem. 
W godzinach popołudniowych targ powoli 
wygasał. Rynek pustoszał, a pełni wrażeń inte-
resanci wracali do swoich siedzib. Jeszcze więk-
szy rozmach miały jarmarki, które gromadziły 
ogromne rzesze sprzedających i kupujących. 
Organizowano je w większych miastach, najczę-
ściej jeden raz w roku, zwykle w okolicach dni 
wybranych Świętych. Słowo „jarmark” wywo-
dzi się od niemieckiego Jahrmarkt, czyli roczny 
targ. Niegdyś stanowione były w dużych mia-
stach przez sejmy. Od początku XVI w. wsie nie 
mogły organizować targów i jarmarków. Karą 
była konfiskata przywiezionego na sprzedaż to-
waru. W naszej frazeologii przetrwały do dziś 
zwroty: Nie rób jarmarku (nie hałasuj), Zacho-
wujesz się jak na jarmarku (głośno mówisz). Na 
zakończenie warto przypomnieć stare, polskie 
przysłowie, dotyczące gadatliwych kumoszek: 
Cztery gęsi, dwie niewieście uczyniły jarmark 
w mieście. 

Tekst i ilustracja Maria Wilczok



3 marca br. w Sędziszowie Małopol-
skim po raz trzeci odbył się Bieg 

Tropem Wilczym. Dystans 1963 me-
try przebiegło prawi 230 uczestników, 
a symboliczny dystans to rok śmierci 
ostatniego żołnierza Niezłomnego. 
To jak do tej pory lokalny rekord. Dla 
uczestników przygotowano pamiąt-
kowe medale i wojskową grochówkę. 
Wcześniej w świątyni miłosierdzia od-
prawiona została Mszą Święta, w trak-
cie której Orlęta złożyły przysięgę, a po 
Eucharystii pod memoriałem złożono 
wiązanki.

Biegli dla Niezłomnych


