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Sędziszów 
Małopolski 

został Świetlną 
Stolicą Polski. 

23 stycznia o godz. 
20:00 zakończyło się 
głosowanie drugie-
go etapu plebiscytu 
„Świeć się z Energą” 
2018. Na zwycięską 
iluminację oddano 
w sumie 7380 gło-
sów. Na II miejscu 
uplasowały się Ka-
towice z wynikiem 
4740 głosów, a na III 
Łomża, która uzbie-
rała 1865 głosów. 
Nagrodą jest sprzęt 
AGD o wartości 50 
tys.  zł, który trafi 
do potrzebujących 
z naszej gminy.
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Najpierw była zabawa przy muzyce i koncert 
w wykonaniu sędziszowskich licealistek 

Pauliny Bębynek i Marceliny Mądro, a potem 
życzenia noworoczne burmistrza Bogusława 
Kmiecia dla wszystkich mieszkańców gminy 
i  nowych mieszkańców Sędziszowa Małopol-
skiego. Zwieńczeniem wieczoru był pokaz 
sztucznych ogni, który rozpoczął się punktual-
nie o północy.

Tak witaliśmy
2019 rok

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
 nie przez to, kim jest,  

 lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 
 św. Jan Paweł II  

 

 
PODZIĘKOWANIE 

Dziękujemy Wszystkim Ludziom Dobrej Woli                                                        
za  wsparcie  finansowe, modlitewne  i  okazaną bezinteresowną pomoc,                         

która jest wyrazem  Państwa dobroci                                                                      
i chęci pomagania potrzebującym… 

 

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie                                                    
Koncertu Piosenek   Świąteczno – Zimowych                                                          
z repertuaru polskich artystów oraz meczu.  
Wyrażamy ogromną wdzięczność pomysłodawcy                            

– panu Mateuszowi Pająk oraz wykonawcom koncertu,                              
jak również Przewodniczącemu Rady Miejskiej,                               

panu Markowi Pająk                                                                             
oraz Przedwodniczącemu Komisji Oświaty i Kultury                                

– panu Marcinowi Lach,                                                                         
za inicjatywę i zorganizownie meczu. Jesteśmy wdzięczni Sportowcom. 

Dziękujemy  za ogromną wrażliwość i otwartość                                         
na potrzeby drugiego człowieka… 

  

Dzięki Dobroci Państwa Serc, możliwe jest moje dalsze leczenie,                 
które daje szansę na zatrzymanie postępu choroby. 

 
Z  serdecznymi  podziękowaniami  

Irena Świder  wraz z rodziną 
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 Poezja śpiewana, recytacja, monodram 
i ponad 50 uczestników z województwa, wy-
łonionych we wcześniejszych eliminacjach 
rejonowych w 5 miastach Podkarpacia. Tak 
wyglądał finał 28. Podkarpackiego Konkur-
su Poezji Religijnej w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopol-
skim, który przeprowadzono jak zawsze 
w  drugi piątek grudnia. Występy oceniało 

Konkurs Poezji Religijnej 

jury, w skład którego wchodził m.in. jeden 
z pomysłodawców konkursu, Czesław Drąg. 
Prezentacjom finałowym przyglądali się 
m.in. biskup pomocniczy Diecezji Rzeszow-
skiej Edward Białogłowski, proboszczowie 
dwóch sędziszowskich parafii ks. Ryszard 
Lis i ks. dziekan Krzysztof Gac, wicestarosta 
powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Berna-
deta Frysztak oraz burmistrz Sędziszowa Ma-
łopolskiego Bogusław Kmieć. Finałowi towa-
rzyszyła wystawa rzeźb w drewnie autorstwa 
Józefa Pałaca z Rzeszowa.
W kategorii recytacja:
1. miejsce – Aleksandra Kościelna, I LO 
w Mielcu
2. miejsce – Kornelia Stasiła, Zespół Szkół 
Elektronicznych i Ogólnokształcących 
w Przemyślu
3. miejsce – Alicja Skibicka, UMCS w Lubli-
nie
W kategorii poezja śpiewana (młodzież):
1. miejsce – Julia Ćwan, ZSEiO w Przemyślu
2. miejsce – Klaudia Bochno, Zespół Szkół 
Budowlanych i Ogólnokształcących w Jaro-
sławiu

3. miejsce - Aleksandra Wajda – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Prze-
worsku
3. miejsce – Jakub Wojciechowski, Zespół 
Szkół Zawowodych w Przeworsku
3. 3. miejsce – Julia Zielińska i Aleksandra 
Brągiel, Jasielski Dom Kultury
3. 3. miejsce – Sylwia Pisarczyk, I LO w Miel-
cu
W kategorii monodram:
Sara Szczęch – MGOK Sędziszów Młp.

 Nagroda specjalna od ks. Biskupa Edwar-
da Białogłowskiego – Aleksandra Stawarz, 
Klub 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
w Rzeszowie.
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Już oficjalnie działa w naszej gminie Klub Seniora. Uroczyste otwarcie z przecięciem wstęgi i poświęceniem Klubu odbyły się 3 grudnia 
2018 r. Będzie to miejsce integracji i aktywizacji osób powyżej 60 roku życia. Na zajęcia, spotkania, terapię zajęciową, gimnastykę, warsz-

taty kulinarne, które będą odbywały się w pomieszczeniach w Domu Parafialnym przy ul. Jana Pawła II mogą zgłaszać się seniorzy z Gminy 
Sędziszów Małopolski. 

Otwarcie Klubu Seniora



Biuletyn Sęsziszowski nr 10 (248) listopad 20186

1 grudnia 2018 r. odbyły się miejsko-gminne ćwiczenia jednostek 
OSP z terenu Gminy Sędziszów Małopolski. Uczestniczyli w nich 

również strzelcy oraz jednostki z powiatu, które należą do KSRG. 
Strażacy ćwiczyli w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sę-
dziszowie Małopolskim.

Strażacy z OSP Wolica Ługowa otrzymali 6 nowych hełmów, które 
są niezbędnym wyposażeniem osobistym strażaków biorących 

udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a zwłaszcza podczas 
walki z ogniem w budynkach i innych obiektach. Całkowity koszt 
zakupu wyniósł 4320 zł, z czego 4000 zł zostało sfinansowane ze 
środków prewencyjnych PZU SA.

Nowe hełmy dla OSP 
Wolica Ługowa

Ćwiczenia strażaków 
ochotników
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6 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Małopolskim, podczas któ-
rej podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała w  sprawie wyboru Przewodniczą-

cych stałych Komisji Rady Miejskiej. Prze-
wodniczącym został pan Marek Pająk, za-
stępcami pani Teresa Waleń i pan Grzegorz 
Darłak.

2. Uchwała w sprawie powołania członków sta-
łych Komisji Rady Miejskiej.

3. Uchwała w sprawie  określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na 2019 r. 

4. Uchwała w  sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta na okres 11 kwartałów poprzedza-
jących kwartał poprzedzający rok podatkowy 
2019 r. 

5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych. 

6. Uchwała w  sprawie zmiany Uchwały 
Nr  XVI/177/16 Rady Miejskiej w  Sędziszo-
wie Małopolskim z  dnia 25 lutego 2016 r. 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi nie-
ruchomości, na których zamieszkują rodziny 
wielodzietne. 

7. Uchwała w  sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 
rok 2018 nr XLIV/427/17 z dnia 28 grudnia 
2017 r. 

8. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Gminy Sędziszów Mało-
polski. 

9. Uchwała w  sprawie zaciągnięcia zobowiąza-
nia w zakresie inwestycji o wartości przekra-
czającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 
2018 rok. 

10. Uchwała w  sprawie zniesienia Sołectwa Bo-
rek Wielki. 

11. Uchwała w  sprawie zniesienia Sołectwa Ka-
węczyn Sędziszowski. 

12. Uchwała w sprawie zniesienia Sołectwa Woli-
ca Ługowa. 

13. Uchwała w sprawie zniesienia Sołectwa Woli-
ca Piaskowa. 

14. Uchwała w  sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej Gminy Sędziszów Małopolski 
- Osiedla Borek Wielki w Sędziszowie Mało-
polskim oraz nadania mu Statutu. 

15. Uchwała w  sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej Gminy Sędziszów Małopolski 
- Osiedla Kawęczyn w Sędziszowie Małopol-
skim oraz nadania mu Statutu. 

16. Uchwała w  sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej Gminy Sędziszów Małopolski 
- Osiedla Wolica Ługowa w Sędziszowie Ma-
łopolskim oraz nadania mu Statutu. 

17. Uchwała w  sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej Gminy Sędziszów Małopolski - 
Osiedla Wolica Piaskowa w Sędziszowie Ma-
łopolskim oraz nadania mu Statutu. 

18. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Osiedla 
Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim. 

19. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Osiedla 
Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. 

20. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Osiedla 
Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim. 

21. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Osiedla 
Nr 4 w Sędziszowie Małopolskim.

22. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Osiedla 
Nr 5 w Sędziszowie Małopolskim. 

23. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-
twa Będziemyśl. 

II Sesja Rady Miejskiej
24. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Boreczek. 
25. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Cierpisz. 
26. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Czarna Sędziszowska. 
27. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Góra Ropczycka. 
28. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Klęczany. 
29. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Krzywa. 
30. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Ruda. 
31. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Szkodna. 
32. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Zagorzyce Dolne. 
33. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Sołec-

twa Zagorzyce Górne. 
34. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy 

Sędziszów Małopolski. 
35. Uchwała w sprawie nadania numeru porząd-

kowego publicznym szkołom podstawowym 
i przedszkolom w Sędziszowie Małopolskim 
z miejscowości włączonych z dniem 1 stycz-
nia 2019 r. do Sędziszowa Małopolskiego. 

36. Uchwała w  sprawie zmiany adresu siedzi-
by Szkoły Podstawowej w  Borku Wielkim, 
Szkoły Podstawowej w  Kawęczynie Sędzi-
szowskim, Publicznego Przedszkola i Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół w Wolicy Pia-
skowej w  związku z  włączeniem tych miej-
scowości z dniem 1 stycznia  2019r. do Sędzi-
szowa Małopolskiego.

37. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Publiczne-
go Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopol-
skim ul. 3 Maja 21 z Oddziałem Zamiejsco-
wym w Wolicy Ługowej. 

38. Uchwała w  sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy Gminy Sędziszów Ma-
łopolski z organizacjami pozarządowymi na 
2019 r.

III Sesja Rady Miejskiej
28 grudnia 2018 r. odbyła się III Sesja Rady 
Miejskiej, podczas której podjęto następujące 
uchwały:
1. Uchwała w  sprawie zmiany uchwały 

nr  XLIV/422/17 Rady Miejskiej w  Sędziszo-
wie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2017 roku 
w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Samorządu Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała w  sprawie zaciągnięcia zobowiąza-
nia w zakresie inwestycji o wartości przekra-
czającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 
2018 rok.

3. Uchwała w  sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 
rok 2018 nr XLIV/427/17 z dnia 28 grudnia 
2017 r.

4. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Gminy Sędziszów Mało-
polski.

5. Uchwała w sprawie niedochodzenia należno-
ści pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny przypadających Gminie Sędziszów 
Małopolski lub jej jednostkom organizacyj-
nym, których kwota wraz z  odsetkami nie 
przekracza 100 zł.

6. Uchwała w sprawie projektu uchwały w spra-
wie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych na terenie Gminy 
Sędziszów Małopolski.

7. Uchwała w sprawie projektu zmiany uchwały 
Nr. XXXII/313/17 Rady Miejskiej w Sędziszo-
wie Małopolskim z dnia 30.03.2017 r. w spra-
wie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i  gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 
na okres od dnia 1 września 2017  r. do 31 
sierpnia 2019 r., zmienionej uchwałą Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 
10 maja 2017 r. Nr. XXXIV/325/17.

8. Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia 
zmiany Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków: za wysługę lat, moty-
wacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 
oraz szczegółowe warunki obliczania i  wy-
płacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw 
nauczycielom szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Sędziszów Ma-
łopolski.

9. Uchwała w  sprawie zmiany Regulaminu 
określającego tryb i  kryteria przyznawa-
nia nagród dla nauczycieli szkół i  placówek 
oświatowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski, ze 
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze 
oraz realizację zadań statutowych szkoły.

10. Uchwała w  sprawie ustalenia Regulaminu 
targowiska stałego „Mój Rynek” w Sędziszo-
wie Małopolskim.

11. Uchwała w  sprawie ustalenia Regulaminu 
targowiska stałego w  Sędziszowie Małopol-
skim.

12. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty tar-
gowej, określenia  zasad ustalania i poboru 
oraz terminów płatności, wysokości stawek 
opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze in-
kasa.

13. Uchwała w  sprawie wprowadzenia odstęp-
stwa od zakazu spożywania napojów alko-
holowych w  miejscu publicznym na terenie 
Gminy Sędziszów Małopolski.

14. Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Sędzi-
szowie Małopolskim.

15. Uchwała w  sprawie podwyższenia kwoty 
kryterium dochodowego uprawniającego do 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności w ramach wieloletniego rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023.

16. Uchwała w  sprawie ustanowienia programu 
osłonowego w  zakresie dożywiania „Pomoc 
Gminy Sędziszów Małopolski w  zakresie 
dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 
2023”.

17. Uchwała w  sprawie określenia zasad zwrotu 
zasiłków celowych, okresowych, pomocy na 
ekonomiczne usamodzielnienie, pomocy 
rzeczowej i  dożywania ze środków pomocy 
społecznej.

18. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej 
w  Sędziszowie Małopolskim Nr LIV/527/18 
z dnia 1 października 2018 r. w sprawie usta-
lenia szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klubu 
„Senior+” w Sędziszowie Małopolskim.

19. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sędziszowie Małopolskim.
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 Spotkania z  okazji Jubileuszu 
pożycia małżeńskiego w Gminie Sę-
dziszów Młp., odbywają się już od 
kilku lat w bardzo uroczystym i do-
niosłym tonie.
Procedura nadania medali parom 
małżeńskim, które obchodzą jubi-
leusz w 2019 r., została już urucho-
miona i o terminie planowanej uro-
czystości, zostaną poinformowane 
wszystkie pary, które już się do nas 
zgłosiły.
 Natomiast ci małżonkowie, któ-
rzy osiągną wymagany staż oraz są zainteresowani otrzymaniem medalu w 2019 r. i są miesz-
kańcami naszej Gminy, uprzejmie prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Sędziszo-
wie Młp. (ul. Rynek 1, pokój nr 10, tel. 17 745 36 20) w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.
 Jubilaci, którzy osiągnęli już 50 letni staż małżeństwa a  może nawet i  dłuższy, a  do tej 
pory nie otrzymali medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, mogą w każdej chwili zgłosić 
chęć otrzymania tego medalu do USC w  Sędziszowie Młp. Zgłoszenia mogą dokonać sami 
zainteresowani lub członkowie ich rodzin, wypełniając odpowiedni wniosek i wskazując imię 
i nazwisko osób, PESEL, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego a także adres jubilatów 
oraz telefon kontaktowy.

Złote Gody 2019
USC Sędziszów Młp. przypomina o procedurze przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te nadaje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Medal jest 
podziękowaniem dla wszystkich jubilatów za cierpliwość, wytrwałość i miłość.

Do końca lutego br. można oglądać plenerową wystawę „Ojcowie Niepodległości”, która 
usytuowana jest na plantach wokół Pomnika Niepodległości. Wystawę wypożyczył IPN 

w Rzeszowie.

Wystawa „Ojcowie Niepodległości”
na sędziszowskim rynku
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Przedstawia postać Marszałka Józefa Piłsudskiego i orła z okresu 
II Rzeczypospolitej. Dzisiaj w Górze Ropczyckiej, przed miej-

scową szkołą podstawową odsłonięto i poświęcono pomnik dla 
upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Jego pomysłodawcą i zarazem twórcą jest lokalny metaloplastyk, 
artysta, Stanisław Wozowicz. To nie jedyny pomnik jego autorstwa 
w rodzinnej miejscowości. Budowa monumentu została pokryta ze 
zbiórki od darczyńców, mieszkańców sołectwa. Dzisiejsze uroczy-
stości rozpoczęła Msza św. w intencji walczących o niepodległość. 
Po niej złożono również wiązanki kwiatów przed memoriałem na 
placu kościelnym upamiętniającym poległych w czasie II wojny 
światowej mieszkańców Góry Ropczyckiej. Okolicznościowy pro-
gram artystyczny przygotowała również młodzież szkoły podstawo-
wej. 

14 grudnia 2018 r. oficjalnie otwarto i poświęcono rozbudowaną 
część Szpitala Powiatowego im. Ojca Pio w Sędziszowie Małopol-
skim. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele służb mundurowych, 
reprezentanci instytucji i organizacji działających na terenie woje-
wództwa, przedstawiciele powiatowej służby zdrowia oraz przyjaciele 
sędziszowskiego szpitala. Rozbudowany szpital to przede wszystkim 

Rozbudowany szpital otwarty i poświęcony

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, nowoczesny sprzęt, cie-
pła wiata dla karetek, zmodernizowana izba przyjęć i laboratorium. 
Łączny koszt zrealizowanej inwestycji to 21 mln zł. Na 2019 rok za-
planowano termomodernizację budynku. W przyszłości dobudowane 
zostanie również kolejne skrzydło placówki, w którym docelowo ma 
powstać nowy blok operacyjny i zakład diagnostyki obrazowej. Ukoń-
czony etap rozbudowy szpitala trwał od kwietnia. Prace wykonywała 
firma „Erbud” z Jasionki k. Rzeszowa. (fot. Monika Moskal)

100-lecie niepodległości w Górze Ropczyckiej
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Fot. TV Sędziszów

Wigilia strzelecka
Nominacje na wyższe stopnie, wspólne łamanie się opłatkiem i życzenia świąteczno-noworoczne. Wszystko to miało miejsce podczas 

wigilii strzeleckiej, zorganizowanej 19 grudnia w sali „Sedzisz” przez Jednostkę Strzelecką 2051 im. mjr Władysława Rudolfa Wilka. 
W świątecznym spotkaniu Strzelcom towarzyszyli przyjaciele z jednostek z Brzeska, Paradyża, Dębicy i Strzyżowa, a także zaproszeni goście. 
Uczestników wigilii przywitał dowódca jednostki-starszy chorąży Bartłomiej Feret, który przyznał, że 2018 rok był dla jednostki wyjątkowy.
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 Nagrody 28 laureatom konkursu wręczył 
z–ca burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Piotr 
Kapusta, dyrektor MGOK w Sędziszowie Ma-
łopolskim Katarzyna Hagdej, kierownik Działu 
Bibliotek MGOK Joanna Stec, mł. bibliotekarz 
pracownik Filii Biblioteki Publicznej w Czarnej 
Sędziszowskiej Dorota Przydział. Laureaci otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Uroczy-
stość przebiegła w sympatycznej atmosferze. Na 
obecnych w tym dniu laureatów czekała jeszcze 
miła niespodzianka przygotowana przez pana 
burmistrza w postaci kosza pełnego słodyczy.
 Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych i przedszkoli z Gminy Sędziszów 
Małopolski i przeprowadzony został w trzech 
kategoriach wiekowych. Na konkurs wpłynęło 
140 prac z czego 64 w kategorii uczniowie klas 
0 – III, 65 w kategorii uczniowie klas IV – VI oraz 
11 w  kategorii uczniowie klas VII – VIII. Prace 
biorące udział w konkursie, 4 stycznia br. oceniła 
Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Medygrał - 
nauczyciel plastyki, Joanna Stec – kierownik dzia-
łu bibliotek MGOK w Sędziszowie Młp., Elżbieta 
Chorąży – instruktor plastyki MGOK w Sędziszo-
wie Młp., Wioletta Czapka – instruktor MGOK w Sędziszowie Młp. 
przyznając nagrody w trzech kategoriach oraz wyróżnienia. 

Kategoria dzieci z klas 0 – III:
I miejsce: Jakub Wróbel, kl. I SP Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim
II miejsce równorzędnie: Magdalena Marć, kl. II Zespół Szkół Nr 4 
w Sędziszowie Młp., Łukasz Skoczek, kl. 0 SP Nr 2 w Sędziszowie Młp.
III miejsce równorzędnie: Oliwia Marć, kl. I Zespół Szkół Nr 4 w Sę-
dziszowie Młp., Aleksandra Bielak, kl. II SP Nr 2 w Sędziszowie Młp.

Wyróżnienia:
Sandra Drozd, kl. I SP Nr 1 w Sędziszowie Młp.
Sebastian Przywara, kl. II SP w Klęczanach
Marta Kaźmierczak, kl. II Zespół Szkół Nr 4 w Sędziszowie Młp.
Martyna Cieplak, kl. II Zespół Szkół Nr 4 w Sędziszowie Młp.
Zuzanna Czaja, kl. II SP w Szkodnej

Konkurs na kartkę świąteczną
„Orszak Trzech Króli” 
22 stycznia 2019r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim uroczyście wręczono nagrody laureatom trzeciej 
edycji konkursu plastycznego na kartkę świąteczną pt. „Orszak Trzech Króli”. Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną 
w Sędziszowie Małopolskim wraz z filiami bibliotecznymi działającą w strukturze MGOK i został również wpisany do realizacji w Plan 
Pracy Biblioteki Publicznej na rok 2019/2020.

Aleksandra Kułak, kl. 0 SP Nr 2 w Sędziszowie Młp.
Maksymilian Ziajor, kl. I SP w Szkodnej
Dawid Darłak, kl. I SP w Zagorzycach Dolnych
Lena Marek, kl. 0 SP w Czarnej Sędziszowskiej
Wojciech Szczęch, kl. II SP Nr 5 w Sędziszowie Młp.
Kinga Misiora, kl. I SP w Szkodnej

Kategoria dzieci z klas IV – VI:
I miejsce: Piotr Król, kl. V SP Nr 2 w Sędziszowie Młp.
II miejsce: Filip Birkowski, kl. IV SP w Krzywej
III miejsce: Julia Bryk, kl. V SP w Czarnej Sędziszowskiej

Wyróżnienia:  
Natalia Jarząb, kl. IV SP Nr 2 w Sędziszowie Młp.
Emilia Kaczmarska, kl. VI SP Nr 1 w Sędziszowie Młp.
Kinga Orzechowska, kl. VI Sp Nr 5 w Sędziszowie Młp.
Magdalena Kubik, kl. IV SP w Zagorzycach Dolnych
Julia Anyszek, kl. V SP w Będziemyślu
Sławomir Pazdan, kl. V SP w Zagorzycach Dolnych

Kategoria dzieci z klas VII – VIII:
I miejsce: Marek Niepla, kl. VII SP w Szkodnej
II miejsce: Sylwia Zawisza, kl. VII SP w Zagorzycach Dolnych
III miejsce: Gabriela Migała, kl. VII SP w Krzywej

 W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 15 placówek oświa-
towych, a laureatami może się pochwalić aż 11. Wszystkim placów-
kom, uczestnikom oraz 28 laureatom Konkursu „Orszak Trzech Króli” 
dziękujemy za liczny udział oraz gratulujemy wykonania pięknych od-
dających charakter świąt prac plastycznych w formie kartki okolicz-
nościowej. W trzech dotychczasowych edycjach konkursu zorganizo-
wanych od 2016 r. na kartkę świąteczną „Orszak Trzech Króli” wzięło 
udział 423 uczestników z Gminy Sędziszów Małopolski. 

Zdjęcia J. Sado, J. Stec
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 14 grudnia 2018 r. odbył się XXVIII Finał Wojewódzkiego Podkarpackiego 
Konkursu Poezji Religijnej w Sędziszowie Młp., Sara Szczęch z kl. 2d w barwach 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. zajęła I miejsce w ka-
tegorii monodram.
 Natomiast 15 grudnia 2018 r. w Rzeszowie odbył się drugi etap XI Podkar-
packiego Konkursu Chemicznego   im. Ignacego Łukasiewicza o zasięgu ogól-
nopolskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem Konkursu 
jest Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. W organizacji Konkursu 
uczestniczą: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszowski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także instytucje badawcze i zakłady pro-
dukcyjne współpracujące z Politechniką Rzeszowską. Celem Konkursu jest pro-
pagowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, poszukiwanie utalentowanej 
młodzieży, zapewnienie   rywalizacji w dziedzinie wiedzy chemicznej, a także 
umożliwienie porównania miedzy uczestnikami poziomu opanowania wiedzy 
chemicznej.
 W pierwszym etapie konkursu wzięło udział czworo uczniów sędziszow-
skiego liceum  z klas trzecich z rozszerzonym programem nauczania chemii. Do 
drugiego etapu Komitet Organizacyjny Konkursu zakwalifikował troje uczniów. 
W gronie najlepszych II etapu znaleźli się uczniowie z klasy 3b: Benedykt Baljon, 
Michał Kamiński, Inga Paśko.
 Benedykta Baljona i Ingi Paśko awansowali także do drugiego etapu - finało-
wego V Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej.

 Stanisław Alot był w okresie PRL aktywnym działaczem związko-
wym, opozycjonistą w tamtym czasie i podzielił się z młodzieżą swo-
imi osobistymi wspomnieniami. Barwny język prelegenta, kontakt ze 
słuchaczami, pamiątki z tamtych czasów przez dwie godziny zawład-
nęły słuchaczami. Gromkie brawa młodzieży i medal wybity z okazji 
Odzyskania Niepodległości (wręczony przez dyrektora LO prof. Jana 
Flisaka) były skromnym podziękowaniem za życie i opowieść pana 
Stanisława Alota.
 Stanisław Alot w 1976 ukończył filologię polską w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Rzeszowie. Później odbył studia podyplomowe 
z wypoczynku i turystyki na krakowskiej AWF. Od 1976 r. do 1981 r. 
był nauczycielem w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. 
W 1980 r. wstąpił do „Solidarności”, był przewodniczącym sekcji re-
gionalnej oświaty i wychowania „S” oraz delegatem na I KZD w Gdań-
sku. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany - od 13 grudnia 
1981 do 29 kwietnia 1982 r. Po zwolnieniu nałożono na niego zakaz 
nauczania w szkołach średnich, od 1982 r. do 1990 r. pracował w jed-
nej z rzeszowskich szkół podstawowych. W 1989 r. zaangażował się 
w działalność regionalnego Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie. 
W 1990 r. został sekretarzem zarządu regionu „Solidarności”, w 1992 r. 
wszedł w skład Komisji Krajowej związku, pełniąc funkcję sekretarza 
prezydium KK. Jako jeden z najbliższych współpracowników Maria-
na Krzaklewskiego został sekretarzem Akcji Wyborczej Solidarność, 
kandydował z ramienia AWS w wyborach w 1997 r. W 2012 r. odzna-
czony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Sukcesy sędziszowskich licealistów 
Grudzień 2018 r. obfitował w sukcesy uczniów Liceum Ogólno-

kształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. podczas 
konkursów o zasięgu wojewódzkim. Dominka Czyż z kl. 3d zdobyła 
I miejsce  w kategorii literatura podczas XXVII edycji Rzeszowskich 
Dni Kultury Szkolnej. W tym samy konkursie w kategorii muzyka III 
miejsce zajęła uczennica kl. 2d Jowita Nykiel.

Uczcili rocznicę wybuchu stanu wojennego
13 grudnia 2018 r. klasy pierwsze Liceum Ogólno-
kształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Mało-
polskim spotkały się ze Stanisławem Alotem. 
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Obok przekazów słownych ikonogra-
fia jest cennym źródłem informacji 

o życiu naszych przodków. Wyjątkowość 
dzieł artystycznych  polega na tym, iż rze-
czywistość postrzegana jest przez pryzmat 
osobowości autorów. Zjawisko to niesie in-
dywidualizm, który współistnieje z pewną 
doza obiektywizmu. Nasi artyści spod zna-
ku pędzla z upodobaniem odtwarzali realia 
z codziennego życia Polaków. 

 Znane powiedzenie: „Człowiek, to od-
wieczny myśliwy” odnieść można zwłaszcza 
do obyczajowości tzw. wyższych sfer. Ich 
przywilejem było organizowanie zarówno 
walnych łowów, jak i pojedynczych wypraw 
na upatrzonego. Polowania traktowano jako 
sposób pozyskiwania żywności, ale też jako 
rozrywkę i okazję do towarzyskich spotkań. 
Były one również zaprawą do przyszłych 
bojów. Nasi artyści, zwłaszcza wywodzący 
się z  kręgów ziemiańskich, sami ochoczo 
w nich uczestniczyli. Odtwarzali zatem sceny 
dobrze znane im z autopsji, toteż twórczość 
ich staje się jak najbardziej wiarygodna. Od 
wieków za patrona myśliwych uchodzi św. 
Hubert, któremu podczas łowów ukazał się 
jeleń z krzyżem umieszczonym w porożu. 
Motyw ten często pojawiał się w twórczości 
polskich malarzy. Podobna przygoda spo-
tkała, św. Eustachego. Jego wizerunek przed-
stawił anonimowy autor tworzący w XV w. 
Przez długi czas obaj Święci byli opiekunami 
ludzi udających się na łowy. Sceny różnych 
faz polowań stały się ulubionym tematem 
malarskim, zwłaszcza w wieku XIX. Na po-
czątku tego stulecia Aleksander Orłowski 
malował polujących konno Czerkiesów. Przy 
podejmowaniu tematyki myśliwskiej czoło-
we miejsce należy się Juliuszowi Kossakowi, 
który stworzył mnóstwo dzieł obrazujących 
różnorakie sposoby prowadzenia polowań. 
Obok widowiskowych pogoni za uchodzącą 
zwierzyną widzimy pełne napięcia wyjazdy 
oraz zróżnicowane pod względem nastroju 
powroty. Artysta uwieczniał wykwintne łowy 
magnackie i królewskie, a także prozaiczne 
czynności przygotowawcze np. naprawę sie-
ci, rozkopywanie jam lisich, karmienie psów 
myśliwskich. Niezrównany piewca szlachet-
czyzny zobrazował lubiane przez Sarmatów 
konne polowania z chartami i sokołami. Jako 
doskonały realista z pietyzmem odtwarzał 
dawne stroje, broń, zaprzęgi, a zwłaszcza peł-
ne życia konie i psy. Niezaprzeczalne walory 
poznawcze i estetyczne posiada cykl ilustracji 
do „Roku myśliwca” W. Pola. Podążający za 
duchem czasu syn Juliusza – Wojciech ma-
lował popularne sceny z polowań par force. 
Odbywały się one głównie w posiadłościach 
magnackich. Były to terenowe, konne pości-
gi za lisami, sarnami, jeleniami. Uczestników 
obowiązywał elegancki strój: przeważnie 

NASZE KLIMATY
Jeszcze o artystycznych inspiracjach

czerwone fraki, białe bryczesy, czarne buty 
i cylindry. Jeźdźcy dosiadali głównie koni ras 
angielskich, zaś do pogoni za zwierzyną uży-
wali psów gończych. Intrygującym dziełem 
jest słynne, pełne werwy cesarskie polowanie 
w Gödöllo. 
 W drugiej połowie XIX w. ogromną 
popularnością, szczególnie na Zachodzie, 
cieszyły się tzw. zopfy. Były to również kon-
ne polowania z psami, których uczestnicy 
występowali w strojach rokokowych. Twór-
cą takich malowniczych scen był nasz uta-
lentowany malarz Maksymilian Gierymski, 
autor ponad dwudziestu tego rodzaju prac. 
Wielkim admiratorem szlacheckiej rozryw-
ki był również Alfred Wierusz – Kowalski. 
W jego artystycznych wizjach zwierzyna nie 
zawsze bywa ofiarą łowów. Przykładem są 
wilcze watahy odważnie atakujące uzbrojo-
nych myśliwych. Na jednym z obrazów wi-
dzimy szlachcica dosiadającego dzielnego 
siwka, pędzącego cwałem za sforą polskich 
chartów. W  tle widnieją wiejskie chaty oraz 
sylwetki chłopów orzących pole wołami. Ta-
kie właśnie, na wskroś polskie, są dzieła tego 
wybitnego artysty. W podobnym klimacie 
utrzymane są obrazy Józefa Chełmońskiego. 
Na ascetycznych, bezkresnych przestrzeniach 
umieszczał on pełne ekspresji sceny z polo-
wań. W polskich realiach tkwi rodzajowe 
malarstwo Tadeusza Ajdukiewicza. W kręgu 
jego zainteresowań znalazły się szlacheckie 
polowania. Autor ukazał nieco wyidealizo-
wane piękno przyrody, koni i psów myśliw-
skich. Jedno z jego dzieł przedstawia ciekawe 
zachowanie się ludzi tuż po zakończonym 
pościgu za zwierzyną. Bardziej interesuje ich 
stan zdrowia wierzchowców i psów niż jakość 

upolowanego jelonka. W swojskim klimacie 
utrzymane jest również malarstwo Zygmun-
ta Ajdukiewicza. Jego „Wyjazd na polowa-
nie” wiernie odtwarza polską rzeczywistość. 
Z pietyzmem i troską o detale artysta przed-
stawił wygląd jeźdźca, zaprzęgu oraz zwie-
rząt. Na drugim planie widnieje typowa, ubo-
ga wioska, a w tle – nostalgiczny, przymglony 
krajobraz. Wrażliwość na piękno natury i na 
zachodzące w niej zmiany cechuje także ma-
larstwo Józefa Brandta. Godnym uwagi jest 
jego obraz „Przed burzą”. Statyczna scena my-
śliwska dowodzi znajomości psychiki ludzi, 
psów i koni. Nasz czołowy akwarelista Julian 
Fałat ze znawstwem odtwarzał polowania na 
drobną i grubsza zwierzynę. Realistyczne sce-
ny osadzał przeważnie w chłodnej, zimowej 
scenerii. Rzadko który malarz potrafił tak su-
gestywnie odtworzyć surową, śnieżną zimę. 
 Do tematu polowań sięgali też artyści 
z  okresu międzywojennego. Często jednak 
rezygnowali z realistycznego obrazowania na 
rzecz symboliki i wieloznaczności przekazu. 
Przykładem jest praca Michała Byliny „Polo-
wanie – Amazonka”, z tytułową amazonką na 
pierwszym planie. Majaczące w oddali auto-
mobile zapowiadają odejście świata pańskich 
polowań. Dla współczesnych malarzy podej-
mowanie owej tematyki jest wyrazem zain-
teresowań naszą przeszłością oraz – w pew-
nym sensie – dowodem tęsknoty za czasami, 
które przeminęły. Możemy być zatem dumni 
z osiągnięć polskich malarzy, bowiem temat 
polowań nie należy do łatwych, a nasi artyści 
doskonale sobie z nim poradzili.  
 

Tekst i ilustracja Maria Wilczok.
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Tuż przed świętami, 19 grudnia 2018 r., z kolędą i ży-
czeniami bożonarodzeniowymi zjawili się podopieczni 

Przedszkola Publicznego nr 1 w Sędziszowie Małopolskim 
oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu 
Szkół Technicznych u burmistrza Bogusława Kmiecia. Na-
tomiast 21 grudnia do urzędu przyszły dzieci z oddziałów 
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszo-
wie Małopolskim.

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

Do 1 grudnia 2018 r. 14 osób uczestniczyło w Sędzi-
szowie Małopolskim w warsztatach pisania ikon 

pod kierunkiem Jekateriny Daineko z Białorusi. Już po 
raz kolejny te zajęcia odbyły się w klasztorze oo. Kapu-
cynów, gdzie odwiedził ich burmistrz Sędziszowa Ma-
łopolskiego Bogusław Kmieć.

Warsztaty pisania ikon

Kolędnicy w Ratuszu



Dzieci bawiły się ze Świętym Mikołajem i Śnie-
żynką, a starsi oglądali i kupowali świąteczne 

stroiki i ozdoby, a także próbowali bożonarodze-
niowych smakołyków. Tak wyglądała IV Rodzinna 
Zabawa Mikołajkowa i Kiermasz Bożonarodzenio-
wy, które odbyły się 9 grudnia br. przed sędziszow-
skim Ratuszem. Tradycyjnie atrakcją było pierw-
sze zapalenie iluminacji świątecznej.

IV Rodzinna
Zabawa
Mikołajkowa
i Kiermasz
Bożonarodzeniowy



W niedzielę, 6 stycznia br., ulicami Sędziszowa Małopolskiego przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Tradycyjnie rozpoczął się w sędziszowskim kościele 

farnym, następnie przeszedł przed ratusz, gdzie spotkali się trzej królowie, ode-
grano hejnał i odczytano dekret. Stąd monarchowie wspólnie ruszyli w dalszą 
drogę, na której spotkali śpiewające dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca ROCHY, od-
wiedzili karczmę Żyda, a także zostali zatrzymani na posterunku straży granicz-
nej przygotowanym przez Strzelców. W kościele pw. Miłosierdzia Bożego oddali 
hołd Dzieciątku Jezus. Uroczystości zakończyły się wspólnym kolędowaniem.

Orszak Trzech Króli
     wędrował po raz piąty


