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dla ks. Władysława Świdra
oraz firm Santex i Gumat
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Tradycyjnie 28 dnia lutego br. odbyła się 
uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 

rocznicy nadania praw miejskich dla Sędzi-
szowa Małopolskiego. Przy tej okazji po raz 
piąty wręczono tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Sędziszów Małopolski oraz trzy 
wyróżnienia Zasłużonego dla Ziemi Sędzi-
szowskiej. 

537 urodziny Sędziszowa Małopolskiego

 Obchody święta naszego miasta roz-
poczęły się Mszą Świętą w farze w intencji 
mieszkańców miasta i gminy. Główna część 
uroczystości odbyła się w Domu Kultury, 
gdzie odbyła się uroczysta sesja, podczas 
której tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Sędziszów Małopolski pośmiertnie otrzy-
mali Izydora i Tadeusz Czechowscy. Medal, 
pamiątkowy grawerton i gratulacje odebra-
ły córki państwa Czechowskich. Przyznano 
także tytuły Zasłużonych dla Ziemi Sędzi-
szowskiej otrzymał ks. Władysław Świder 
oraz firmy Santex oraz Gumat. Podczas se-
sji burmistrz Bogusław Kmieć dziękował 
wszystkim mieszkańcom, radnym, przedsię-
biorcom, pracownikom samorządowym, in-
stytucji, szkół i stowarzyszeniom działającym 
na terenie gminy. Włodarz podkreślał, że to 
święto wszystkich, którym na serce leży do-
bro Sędziszowa Małopolskiego. Gratulował 
również wszystkim wyróżnionym, dzięki 
którym nasze miasto rozwija się.
 Atrakcją uroczystości był występ duetu 
„Queens of violins”.
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 W dniu wczorajszym w intencji pani Bro-
nisławy Mszę Świętą w Kaplicy pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Boreczku koncele-
browali: ks. Jan Pikul z Parafii Najświętszej 
Maryi Panny Częstochowskiej w Sędziszowie 
Małopolskim oraz Ojciec Stanisław Szlosek - 
Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapu-
cynów w Sędziszowie Małopolskim. Nie za-
brakło również życzeń składanych Szanownej 
Jubilatce przez licznie zgromadzoną rodzinę.
 Pani Bronisława Czapka to druga, ak-
tualnie najstarsza mieszkanka gminy Sę-
dziszów Małopolski. Niespełna 1,5 miesiąca 
starszą od pani Bronisławy Czapki jest pani 
Honorata Miś, również z miejscowości Bore-

100 urodziny Pani Bronisławy Czapka

13 lutego 2020 r. Pani Bronisława Czapka z Boreczku, obchodziła Jubileusz swoich 100 urodzin. Z tej okazji, dostojną Jubilatkę odwiedził 
Zastępca Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego – Piotr Kapusta wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej - Markiem Pająkiem oraz 

Kierownikiem USC - Agnieszką Saj, przekazując życzenia, wręczając jednocześnie kwiaty, tort oraz okolicznościowy list gratulacyjny. 

czek, która swoje setne urodziny obchodziła 
w dniu 27 grudnia 2019 r.
 Dostojna Jubilatka, pani Bronisława 
Czapka urodziła się 13 lutego 1920 r. w Bo-
reczku, jako córka Jana i Marii Kozak, była 
najstarszą z ośmiorga dzieci. Panią Broni-
sławę i jej rodzeństwo wychowywała mama. 
Ojciec Pani Bronisławy podczas wojny miał 
odstrzeloną rękę, dlatego od najmłodszych 
już lat, Jubilatka pomagała mamie w prowa-
dzeniu gospodarstwa, w wieku 6 lat poszła do 
Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszow-
skiej. Całe swoje życie poświęciła ciężkiej 
pracy na roli, uczestniczyła również w  wy-
chowaniu dzieci swojej siostry i szwagra, 
z którymi zamieszkuje do chwili obecnej. 
 Jubilatka, mimo upływu lat, cieszy się 
doskonałą pamięcią i jak sama mówi, bardzo 

kocha kwiaty, których ma pełen ogród. Pani 
Bronisława, to osoba o wielkim sercu, mądra, 
gościnna i bardzo pogodna – tak opisuje Ju-
bilatkę osoba zaprzyjaźniona z rodziną Czap-
ków i Kozaków. Członkowie rodziny pani 
Bronisławy, opowiadali również, że Jubilatka 
nigdy nie stosowała żadnych lekarstw, nato-
miast sama leczyła się ziołami.
 Dostojnej Jubilatce składamy serdeczne 
gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, 
a także sił na kolejne lata w otoczeniu pełnym 
troski, życzliwości, wdzięczności i miłości 
najbliższych. 

Urząd Stanu Cywilnego w  Sędziszowie Młp. 
dziękuje panu Adolfowi Kozakowi za przeka-
zanie informacji o życiu Jubilatki oraz za udo-
stępnienie zdjęć.
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30 stycznia br. w studio TVP 3 Rze-
szów rozpoczęło się odliczanie 

do IV edycji Dino Top Festiwalu w Sę-
dziszowie Małopolskim (29 i 30 maja). 
Zdaniem organizatorów impreza, która 
dostępna jest dla każdego (nie jest bileto-
wana) ma łączyć pokolenia nie tylko po-
przez występujące na festiwalowej scenie 
gwiazdy młodego pokolenia, ale również 
przez konkurs na interpretacje piosenek 
dinozaurów polskiej sceny muzycznej. 
W tym roku uczestnicy konkursu zmie-
rzą się z repertuarem legendarnego DŻE-
MU. Szczegóły festiwalu na oficjalnej 
stronie https://www.dinotopfestiwal.pl/

19 lutego 2020 roku w Domu Kultury 
w Sędziszowie Małopolskim odbyła 

się XVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszo-
wie Małopolskim, podczas której podjęto 
uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 
2020 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
2. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Sędziszów Ma-
łopolski.
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiąza-
nia w zakresie inwestycji o wartości przekra-
czającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 
2020 rok.
4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia XIX zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian 
w  Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Klęcza-
ny zatwierdzonej Uchwałą Nr V/87/19 Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 
26 lutego 2019r.
6. Uchwała w sprawie przystąpienia do proce-
dury zmiany nazwy miejscowości Góra Rop-
czycka na Góra Królewska.

XVII Sesja
Rady Miejskiej

Wielkie odliczanie do Dino Top Festival
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21 lutego br. młodzi mieszkańcy Sędziszowa Ma-
łopolskiego dowiedzieli się jak powstała ich 

mała ojczyzna. Historyk, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr 3, Benedykt Czapka opowiedział dzieciom 
w  przedszkolu korczakowskim m.in. skąd się wzięła 
nazwa Sędziszów, jak wygląda herb miasta i kto był 
jego założycielem. Za pomocą prezentacji pokazał 
również jak Sędziszów Małopolski zmienia się na 
przestrzeni lat. Powodem spotkania jest przypadająca 
w tym 537 rocznica nadania praw miejskich dla Sędzi-
szowa Małopolskiego.

Info. TV Sędziszów Małopolski

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszo-
wie Małopolskim - laureatem X edycji  

konkursu Fundusz Naturalnej Energii re-
alizowanej przez GAZ-SYSTEM w partner-
stwie  z Fundacją „Za górami, za lasami”.

 Tegoroczna jubileuszowa X edycja kon-
kursu Fundusz Naturalnej Energii realizo-
wana przez GAZ-SYSTEM w partnerstwie 
z  Fundacją „Za górami, za lasami” cieszy-
ła się największym zainteresowaniem ze 
wszystkich dotychczasowych edycji. Łącznie 
wpłynęło 201 wniosków o  dofinansowanie. 
Ideą konkursu jest min. wsparcie samorzą-
dów, placówek oświatowych oraz organizacji 
pozarządowych w realizacji innowacyjnych 
projektów ekologicznych. W tym roku do 
rozdysponowania było 250 000 zł na terenie 
pięciu województw: mazowieckiego, podkar-
packiego, podlaskiego, śląskiego i zachod-
niopomorskiego. 10 lat Funduszu Naturalnej 
Energii to łącznie 189 nagrodzonych projek-
tów, a co za tym idzie, setki beneficjentów na 
terenie całej Polski oraz realne korzyści spo-
łeczne i środowiskowe. 
 W tym roku jury konkursu zwracało 
uwagę na projekty, które wpływają pozytyw-

Najmłodsi poznawali historię miasta

Nagroda na sędziszowskiej „Jedyneczki”

nie na środowisko, ale także na takie, któ-
rych realizacja przyczynia się do budowania 
postaw obywatelskich w obszarze ochrony 
przyrody i zmiany postaw na proekologiczne. 
Autorzy projektów podejmowali się prak-
tycznych działań, które realnie przyczyniają 
się do oszczędzania wody czy zwiększania 
efektywności w zakresie gospodarowania 
odpadami. Jury wybrało finałowych 25 pro-
jektów - po pięć z każdego województwa. 
Oceniany był potencjał proekologiczny pro-
jektów, zasięg planowanych działań oraz in-
nowacyjne podejście do potrzeb lokalnych. 
 Nasz projekt pt. „Stwórzmy taki ogród 
wszystkim, gdzie rozkwitnąć mogą zmy-
sły” doskonale wpisał się w założenia i cele 
konkursu. Spośród 5 nagrodzonych wnio-
sków w  województwie podkarpackim, nasz 
uzyskał największą ilość punktów. Podjęta 
inicjatywa polega na stworzeniu w ogrodzie 

przedszkolnym przy ul. Legionów Polskich 
17 przestrzeni edukacyjno-terapeutycznej 
„Strefa 5 zmysłów” w roli głównej. Utworze-
nie stref oddziaływujących na 5 zmysłów ma-
łego człowieka umożliwi  wielozmysłowe po-
znawanie otaczającego świata, prowadzenie 
zajęć przyrodniczo – ekologicznych meto-
dami aktywnymi w bezpośrednim kontakcie 
z przyrodą oraz przyczyni się do kształtowa-
nia  właściwego stosunku do przyrody całej 
społeczności przedszkolnej. Otrzymaną do-
tacje w wysokości 9925,50 zł przeznaczymy 
na zakup roślin i materiałów niezbędnych do 
wykonania poszczególnych stref.
 Rekordowa liczba tegorocznych wnio-
sków oznacza, że wsparcie finansowe GAZ 
SYSTEM dla inicjatyw ekologicznych wycho-
dzi naprzeciw potrzebom lokalnych społecz-
ności a troska o środowisko naturalne jest dla 
GAZ-SYSTEM kwestią kluczową. 

KS



Biuletyn Sędziszowski nr 2 (259) luty 2020 7

Ochronka w Zagorzycach 
dla seniorów

Z reguły to one dla nich występują. Teraz role się odwrócą. Dzieci zasiądą 
na widowni, a seniorzy będą recytować dla nich wiersze. Tak członko-

wie Klubu Seniora w Sędziszowie Małopolskim postanowili podsumować 
trwające od października ubiegłego roku warsztaty teatralne. - W trakcie 
zajęć seniorzy pracują nad wieloma elementami, które są kluczowe podczas 
występów scenicznych- wyjaśnia prowadząca Wioletta Czapka.

Dzieci usłyszą wiersze m.in. Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej i Jana 
Brzechwy. Seniorzy mają w planie odwiedzić dzieci we wszystkich placów-
kach w gminie Sędziszów Małopolski. Możliwe, że wystąpią też przed swoimi 
rówieśnikami podczas tegorocznych senioraliów. 

 - Światowy Dzień Chorych, który przeżywamy już po raz 28 z ustanowienia św. Jana Pawła II nade wszystko mówi o wielkiej Bożej miłości. 
O jego wrażliwości na nasze biedy, na nasze choroby - powiedział w homilii JE ks. bp Jan Wątroba wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji dnia 
chorego w kaplicy szpitala w Sędziszowie Małopolskim. Dzień chorego zwraca naszą uwagę nie tylko na cierpienie i potrzeby ludzi chorych, to 
także okazja do pogłębionej refleksji oraz okazja do solidaryzowania się z chorymi oraz ich najbliższymi.

Fot. TV Sędziszów Małopolski

Klub Seniora 

Ochronka przy Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP 
w Zagorzycach Dolnych zyskuje nowe życie. Budynek 

zmienia się na potrzeby seniorów. Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej zainwestował w przebudowę obiektu na Dom Dzienne-
go Pobytu dla osób starszych. Siostry zakonne służebniczki 
dębickie były obecne w zagorzyckiej ochronce aż 115 lat, do 
2008 roku. 

Fot. TV Sędziszów Małopolski

Światowy dzień chorego

Seniorzy
recytują dzieciom
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 Trzydziestu uczniów w zawodach: tech-
nik elektryk, technik usług fryzjerskich, 
technik handlowiec oraz technik mechanik 
już od poniedziałku pracuje w zagranicznych 
firmach m. in. takich jak HGM Sevilla, Toy-
sRUs, Hotel  Los Seises by Fontecruz oraz 
w renomowanych zakładach fryzjerskich. 
Czekają ich cztery tygodnie życia w innym 
kraju, pracy z obcymi ludźmi, zdobywania 
doświadczenia, które kiedyś zaprocentuje 
w  przyszłości. Uczniowie wyjeżdżając wie-
dzieli, że wspierają ich rodzice i dyrektor 
oraz nauczyciele, którzy w niedziele o świcie 
żegnali ich i życzyli szczęśliwej podróży. Dla 
większości był to pierwszy lot samolotem. 
Uczniowie lecieli najpierw z lotniska z Kra-
kowa do Frankfurtu, by następnie przesiąść 
się do samolotu do Malagi. Lot upłynął bez-
piecznie podobnie jak przejazd autokarem 
z Malagii do Sewilli. Zmęczeni, ale radośni 
zakwaterowali się w pokojach oraz pozna-
li zasady działania i pracy w projekcie.  Od 
poniedziałku młodzież czekało wiele nowych 
doświadczeń związanych z życiem codzien-
nym. Hiszpanie jedzą na słodko, dlatego na 
stołach gościły słodkie bułeczki, owoce, dże-
my, ale mogliśmy również zrobić sobie pysz-
ne tosty z pomidorami skropionymi oliwą. 
Wszystko kończyła szklanka tutejszego po-
marańczowego soku. Grupa przekonała się, 
że Sewilla to miasto, w którym jest najwięcej 
pomarańczowych drzew. Te drzewa z dojrza-
łymi pomarańczami dodają uroku, ale i  eg-
zotyki miejsca. Jednak dowiedzieliśmy się, 
że te, które rosną przy drogach są pełne oło-

Wyzwanie dla zawodowców

9 lutego 2020 roku młodzież Zespołu Szkół Technicznych wraz z opiekunami wyruszyła na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach 
projektu „Wyzwanie dla zawodowców- Hiszpania”, który finansowany jest w 94,29% ze środków Unii Europejskiej oraz w 5,71 % ze środ-

ków krajowych. Jest on skierowany do młodzieży szkół technicznych a jego cel to wykształcenie przyszłych pracowników, którzy z łatwością 
będą mogli odnaleźć się na rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego na potrzeby europejskiego rynku pracy.

wiu. Pierwszy dzień praktyk to był czas pełen 
emocji. Uczniowie zostali miło przyjęci przez 
pracodawców. Mimo zmartwień dotyczących 
bariery językowej, okazało się, że wystarczy 
pamiętać o uśmiechu i zapomnieć o wstydzie 
związanym z pierwszą komunikacją w języku 
angielskim czy hiszpańskim. Pracodawcy to 
bardzo uprzejmi i tolerancyjni ludzie. Chęt-
nie pokazują naszym uczniom swoje firmy, 
ucząc ich zasad BHP i komunikowania się. 
Poniedziałek upłynął przyjemnie pomimo 
stresu i obaw, ale jak to mówią, pierwsze koty 
za płoty. Po powrocie do ośrodka Inturjo-
ven, w którym mieszka młodzież widoczne 
było wyraźne zmęczenie. Sjesta to wspania-
ły wynalazek, dlatego nasi uczniowie chęt-

nie skorzystali z odpoczynku, by wieczorem 
pospacerować do okolicy, żeby zapoznać się 
z miejscem pobytu, sprawdzić jakie sklepy 
mieszczą się w okolicy. Młodzieży się tutaj 
podoba, jest zupełnie inaczej niż w Polsce. 
Hiszpanie są radośni, dużo się uśmiechają, 
mocno gestykulują, na ulicach jest mnóstwo 
stolików, przy których siedzą starsi ludzie po-
pijając kawę. Drugi dzień praktyk pozwolił 
na zapoznanie się z pracownikami i z klien-
tami, to nowe doświadczenie jakiego jeszcze 
uczniowie naszej szkoły nie mieli. Nawet 
kilku pracowników próbowało mówić po 
polsku, co było śmieszną zabawą. Właśnie 
tak wyglądają praktyki - jest to praca, pod-
czas której młodzież wykonuje różne zadania 
- i jest ciekawie bo praktyka uczy obcowania 
ze światem. Po powrocie z praktyk młodzież 
skorzystała z wycieczki po Sewilli. Sewilla to 
przepiękne miasto, w którym zauważyć  moż-
na połączenie różnych kultur. Najbardziej wi-
dać to w architekturze. Zachwyca tutaj przy-
roda, która przywołuje na myśl egzotyczne 
wakacje. To tygiel kultur, co można łatwo 
zauważyć. Dzięki naszym opiekunom z  Eu-
romind uczniowie mogli zwiedzić ogrody 
Maria de Lusia, Plac Hiszpański, arenę walk 
byków, zobaczyć Uniwersytet Sewilla, który 
powstał w budynku dawnej fabryki cygar, 
oraz jedną z największych katedr na świecie 
Katedrę Najświętszej Marii Panny w Sewilli, 
zachwycaliśmy się też ogromną Wieżą Giral-
da. Nie zabrakło również polskiego akcentu, 
czyli pomnika Jana Pawła II, przy którym zo-
stało zrobione pamiątkowe zdjęcie, udało się 
zobaczyć również legendarną Torre de Oro, 
czyli złotą wieże oraz nowoczesną formę ar-
chitektoniczną będącą tarasem widokowym 
Metropol Parasol. 
 Jutro kolejny dzień i nowe wrażenia!

Katarzyna Branas
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Władysław Bartosz urodził się 21 lu-
tego 1925 roku w Sędziszowie Ma-

łopolskim. pochodził z rodziny rzemieśl-
niczo-chłopskiej. Był synem stolarza, Jana 
Bartosza z Boreczku i  rolniczki, Karoliny 
z Filipków z Sędziszowa Małopolskiego.
 Żył w czasach trudnych dla Niego i Pol-
ski. Historię tych lat, które odcisnęły piętno 
na Nim, Jego Rodzinie i Rodakach opisał 
w  artykułach i książkach. „Księgi Chwały” 

Kilkudziesięciu Żydów z różnych stron świata 
przyjechało 25 lutego do Sędziszowa Mało-

polskiego, aby pomodlić się przy grobie cadyka 
Awrahama Horowitza, w rocznicę jego śmierci. 
Wizyta chasydów w Sędziszowie Małopolskim 
wiązała się również z otwarciem wyremontowa-
nego ohelu na cmentarzu żydowskim. W uro-
czystości na zaproszenie organizatorów wzięli 
udział również przedstawiciele sędziszowskiego 
magistratu.

Info. TV Sędziszów Małopolski

Żydzi modlili się
na cmentarzu w Sędziszowie Małopolskim

Władysław Bartosz w 20 rocznicę śmierci
„Co dzień kochając płaczę
Tęsknię za tobą – patrząc,
Oczy mi popieleją, 
Widzą, że nie zobaczą”

Krzysztof Kamil Baczyński

i „Oficerowie pomordowani przez NKWD” to książki-te-
stament poległym żołnierzom powiatów; sędziszowskie-
go, ropczyckiego, dębickiego, tarnowskiego, mieleckiego 
i rzeszowskiego. 
 Podporucznik Władysław Bartosz mieszkał w Sędzi-
szowie Małopolskim i Dębicy. Pochowany został w Sę-
dziszowie Małopolskim.
Z wykształcenia prawnik (UJ), historyk wojskowości, 
długoletni pracownik administracji państwowej, komba-
tant, żołnierz Armii Krajowej (pseudonim Rzutny). Od-
znacozny między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym 
Krzyżem Zasługi, czterokrotnie medalem walecznych, 
medalem za udział w walkach o Berlin.
 Żołnierzu II wojny światowej, w 20 rocznicę Twojej 
śmierci stań do apelu.

Wiesława Chałubińska
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Jak co roku Biblioteka Publiczna w Klęczanach przygotowała dla 
swoich czytelników ciekawą ofertę podczas zimowego wypoczyn-

ku. Po raz pierwszy zajęcia poprowadziły dwie panie. Obecna pani 
bibliotekarka Dorota Paśniewska i obejmująca po niej stanowisko – 
pani Paulina Cyrulik. Nową panią dzieci przywitały ciepło i z zacie-
kawieniem. Zajęcia plastyczno-literackie, głośne czytanie 
książek o Misi, budowanie makiety jej kliniki, wspólne 
ilustrowanie bajki o koniku Strzale, rozwiązywanie qu-
izu na podstawie serii książek o Dzienniku Cwaniaczka, 
konkursy, zabawy, lekcje biblioteczne i …wizyta Telewizji 
Sędziszów – tak w skrócie przedstawia się plan akcji „Fe-
rie zimowe w Bibliotece Publicznej w Klęczanach”. Zaję-
cia odbywały się od 13 do 20 stycznia według grafiku, ale 
w pozostałe dni dzieci też mogły liczyć na atrakcje. 

 Pierwsze zajęcia biblioteczne odbyły się 13 stycznia. 
Frekwencja była znakomita, niektóre dzieci po raz pierw-
szy odwiedziły naszą bibliotekę. Zorganizowano dla nich 
lekcję biblioteczną, podczas której poznały budowę książ-
ki. Dzięki specjalnej planszy uczestnicy zajęć zapoznali 
się z elementami budowy książki. Wyjaśnianie pojęć było 
równoczesne z pokazem książki ręcznie robionej. Każde z 
dzieci otrzymało jedną część książki (okładka, obwoluta, karta przed-
tytułowa, tytułowa, spis treści, rozdziały). Ich zadaniem było złożenie 
z tych części książki pt „Zając Poziomka”.  
 Kolejną częścią zajęć były warsztaty plastyczne „Drugie życie książ-
ki”. Pani Paulina pokazała dzieciom, jak ze starych książek przekazanych 
na makulaturę, można wyczarować myszki, bałwanka, chomika, kotka  
i co tylko wyobraźnia podpowiada. 

 „Dziennik Cwaniaczka” 
 Wśród czytelników klęczańskiej biblioteki niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszy się seria książek  „Dziennik Cwaniaczka” Jeffa  Kinneya. 
Był to jeden z tematów tegorocznych zajęć na feriach, na które  Emilka 
Wierzbicka  i Michał Cyrulik przygotowywali charakterystykę Grega Hef-
fleya, cechy jego osobowości, wykaz wszystkich tomów serii i  quiz wiedzy 
o Dzienniku Cwaniaczka. Dzieciom zajęcia tematyczne bardzo się podo-
bały  i mamy nadzieję, że Jeffowi Kinney nie zabraknie pomysłów na ko-
lejne części ”Dziennika Cwaniaczka”. Wszyscy na nie czekamy!

Biblioteka i jej zbiory
 W zajęciach brała udział duża grupka dzieci, które dopiero co zaczę-
ły swoją przygodę z biblioteką. Pani Dorota oprowadziła je po Oddziale 
dla Dzieci i Wypożyczalni. Wyjaśniła w jaki sposób ustawione są książki 
na półkach, jak wygląda podział książeczek na poziomy i według treści 
książki. W oparciu o tablice 
informacyjne zostały wpro-
wadzone pojęcia „literatura 
piękna i popularnonaukowa”. 
Ponadto wskazała, z których 
półek mogą pożyczać książki, 
na których regałach znajdują 
się lektury. Wyjaśniła co zna-
czą słowa „katalog” i  „księgo-
zbiór podręczny”. Po tej krót-
kiej prezentacji, pani Paulina 
przejęła ster i zaprowadziła je 
do drugiego pomieszczenia, 
z napisem „Oddział dla Mło-
dzieży i Dorosłych”, w którym 
zapoznała je z regulaminem biblioteki. Starsze dzieci chętnie odczytywa-
ły punkty regulaminu, np. ile książek można pożyczyć, na jaki czas. 
 W Bibliotece Publicznej w Klęczanach popularnością cieszą się 
książki o zwierzętach, znikają z półek serie autorstwa Holly Weeb „Za-
opiekuj się mną”, „Magic Molly”, „Animal Magic”. Podczas kolejnych 

Ferie zimowe
w Bibliotece Publicznej w Klęczanach

zajęć, 16 stycznia, zostały przedstawione dzieciom trzy książki Anieli Cho-
lewińskiej – Szkolik, czyli nowej serii Zielonej Sowy „Misia i jej mali pa-
cjenci”. Bohaterka leczy zwierzęta w Lipowej Klinice i rozumie ich mowę. 
Podczas zajęć dzieci chętnie opowiadały o swoich pupilach i pasjach. Julka 
Kaczor przyniosła nawet makietę - stadninę koni i „oprowadziła” nas po 

niej. Dzieci pracowały w dwóch 
zespołach. Starsze budowały kli-
nikę doktor Misi pod kierunkiem 
Emilki Wierzbickiej. Makieta była 
dopracowana w najdrobniejszych 
szczegółach, także wewnątrz. 
W  wyposażeniu Misi znalazły 
się m.in.: strzykawki, stetoskop, 
termometr, łóżko do zabiegów, 
mebelki. Byli też pacjenci - chore 
zwierzątka. Młodsze dzieci miały 
za zadanie złożenie lecznicy z kar-
tonu i opowiedzenie, kto w niej po-
trzebuje pomocy. Następnie wzięły 
udział w konkursie „Projektujemy 
klinikę weterynaryjną”. Należało 
na kartkach A4 przedstawić przy-

jazną zwierzętom lecznicę weterynaryjną. Powstały piękne prace, które 
oprócz rysunków zawierały informacje o ofercie kliniki, godzinach otwar-
cia. Zajęcia stały się okazją, by porozmawiać o opiece weterynaryjnej, którą 
odpowiedzialny opiekun ma obowiązek zapewnić swoim czworonożnym 
przyjaciołom. Podsumowaniem zajęć była krzyżówka o zwierzętach, któ-
rej rozwiązaniem było hasło „weterynarz”. Spotkanie dzieci z książeczka-
mi o Misi zostało zarejestrowane przez kamerę Telewizji Sędziszów, która 
odpowiedziała na nasze zaproszenie. W kolejnym dniu ferii – 17 stycznia 
– kontynuowaliśmy zajęcia z cyklu opieki nad zwierzętami. Dzieci czytały 
opowiadanie o przygodach Misi, a usłyszany tekst był okazją, by porozma-
wiać o zwierzakach. W tym celu przyniosły ze sobą maskotki.
 Ponadto wymienialiśmy zalety posiadania zwierzęcego pupila. Po-
mocą był wydrukowany tekst „30 plusów posiadania kota”, który tłuma-
czył kocie charaktery z poczuciem humoru. 
„Pierwszy dzień kota w twoim domu to równocześnie ostatni dzień two-
jego egoizmu. Musisz się nauczyć żyć pod jednym dachem z istotą upartą, 
nieustępliwą i dominującą. Kot to indywidualista. Należy traktować jako 
zaszczyt, że w ogóle zechciał z tobą zamieszkać i toleruje cię na swoim 
terytorium”.
 Dużo frajdy dało im szukanie podobieństw do siebie na podstawie 
książki „Psiaki i dzieciaki”. Jak sam tytuł wskazuje, odczytywały zabawne 
powiedzonka, oglądały piękne ilustracje świetnie się przy tym bawiąc. 
  Następnie rozwiązywały quiz „Czego nie potrafi kot” z czasopisma „Vic-

tor Junior”. Zaskoczyła je odpowiedź, 
że koty potrafią chować pazury tylko 
w przednich łapach. 
  Pomocą w zajęciach była książka „Mi-
sia i jej mali pacjenci. Poradnik wetery-
narza”. W tym albumie można znaleźć 
dużo ciekawych informacji na temat 
zwierząt. Panie Dorota i Paulina nie po-
zwoliły uzupełniać stron w książce, ale 
korzystając z odbitek ksero uczestnicy 
spotkania mogli uzupełniać kilka wy-
branych kartek. Rozwiązywali rebusy, 
kalambury, malowali portret swojego 
pupila i opisywali go.
„Mój pies podobnie jak ja, jest bardzo 

fajny. Jest biało - czarny i się lubi bawić w aport”.
 Warto sięgnąć po książki z serii „Misia i jej mali pacjenci”, gdyż uczą 
jak kochać i szanować zwierzęta. One oczekują od nas miłości i opieki. 
Ponadto książki zachwycają mądrością i piękną szatą graficzną. Poleca-
my!
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Wspólne projektowanie książeczki
 W drugim tygodniu ferii - 20 stycznia – dzieci czytały opowiadanie 
„Wizyta na wsi” z książki „Niespodziewani goście” Anieli Cholewińskiej 
– Szkolik. Tym razem bohaterem jest konik Zefirek, który miał ranne 
kopytko i nie mógł opuścić boksu, by brykać po łące. Młodzi czytelnicy 
dzięki lekturze tej książki 
dowiedzieli się w jaki spo-
sób Misia uleczyła konika. 
Dzieci otrzymały plan wy-
darzeń na kartkach A - 4. 
Miały za zadanie poukładać 
je chronologicznie i nama-
lować do nich ilustrację. 
Ćwiczenie to posłużyło do 
ponownego opisania tej hi-
storii. Pewne fakty zostały 
niezmienne, a pewne do-
powiedziane, np. ich konik 
nosił imię Strzała. Nadały 
też tytuł książce i zrobiły 
okładkę. Gdy wszystkie 
strony książki były już go-
towe, starsze dziewczynki 
namalowały stronę tytuło-
wą. Na koniec wszystkie dzieci złożyły swój podpis. Można powiedzieć, 
że autorów tej książki było wielu. Ta zabawa była też nauką, bo mogły 
sobie przypomnieć wiadomości z lekcji bibliotecznej o budowie książki. 
Książka została przeczytana z podziałem na role. Ma swoje miejsce na 
regale, można ją poczytać na miejscu, przy stoliku. 

Malowanie domku i laurka dla dziadków
 Zajęcia służą rozwojowi pasji i zainteresowań, a także mają być oka-
zją do relaksu i odpoczynku. Pisząc plany pracy pamiętamy o świętach 
i ważnych rocznicach. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci wykonywały 
dla nich torebki na prezenty i laurki. Wiadomo, że takie prezenty cie-
szą najbardziej, gdyż są zrobione samodzielnie. Podwójne kolorowanki 
zostały przyklejone do papierowej torebki na śniadanie. Poszły w ruch 
kredki, nożyczki, czerwone kokardki i po chwili podarki dla ukochanych 
dziadków były gotowe! Na pewno były miłym dodatkiem do życzeń. 
To nie koniec niespodziankom! Dzieci czekały na obiecany, pożegnal-
ny prezent od pani Doroty. Był nim 
domek z nadrukiem, do samodziel-
nego składania i kolorowania -  lecz-
nica Misi. 
 Uczestnikom zajęć kartonowa 
zabawka bardzo się spodobała i cie-
szyły się nią w te dni, gdy w bibliotece 
nie było już zorganizowanych zajęć. 
Przychodziły miło spędzić czas kolo-
rując, rozmawiając, zawierając nowe 
znajomości. Malowanie okazało się 
czasochłonne, ale podczas tej czyn-
ności nikt nie narzekał na nudę. Wiel-
kie otwarte drzwi domku kusiły, by 
do niego wejść. A przez okno można 
było podglądnąć, kto w nim się scho-
wał. Zabawy było co niemiara!
 Podczas odwiedzin do biblioteki, dzieci zwracają uwagę na katalog, 
który się mieści w Oddziale dla Dzieci. Skrzynki z kolorowymi napisami 
budziły ich ciekawość, stąd pomysł by przeprowadzić tę lekcję biblio-
teczną. Odbyła się ona w przededniu zakończenia ferii, tj. 23.01. 2020 r. 
Pani Paulina wyjaśniła im czym jest katalog, co mieści się w drewnia-
nych skrzynkach, w jaki sposób są w nim ułożone karty, dlaczego jest 
ich tak dużo. Dzieci poznały rodzaje katalogów, odczytywały napisy na 
skrzyneczkach (alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy). Poznawały różnicę 
między nimi i w jakich okolicznościach z nich korzystamy. Po czym 
przystąpiły do praktycznej nauki korzystania z katalogu alfabetycznego. 
Pierwszym krokiem było przypomnienie zasad, według których są uło-
żone karty w skrzyneczkach. Do tego zadania zostały przygotowane kar-
toniki z imionami, należało je ułożyć alfabetycznie. Dowiedziały się, że 
z tego katalogu korzystamy także wtedy, gdy chcemy się dowiedzieć czy 
biblioteka posiada książkę, której czytelnik poszukuje. I oczywiście wte-

dy, gdy zna się jej autora. Pani wyjaśniła dzieciom kiedy warto sięgnąć do 
katalogu tytułowego. Poznały w jaki sposób są ułożone karty książek z lite-
ratury pięknej w katalogu działowym, co oznaczają litery N, B itd. W jaki 
sposób można poszukać informacji o książkach np. przygodowych, gdy 
nie znamy autora? Poznały także zasady, według których  jest podzielona 

literatura popularnonauko-
wa i co oznaczają symbole 
cyfrowe, np. 1, 5, 9?  
    Dużą frajdę dało dzie-
ciom odszukiwanie na pół-
kach wybranych książek na 
podstawie karty katalogo-
wej. Uczestnicy spotkania 
pod kierunkiem pani Pauli-
ny sprawnie poradzili sobie 
ze wszystkimi poleceniami. 
Miłym uzupełnieniem zajęć 
była nauka wykonywania 
kart do katalogu tytułowe-
go na podstawie wybranej 
przez siebie książki. Dzieci 
z zaciekawieniem poznały 
zasady opisu bibliograficz-
nego i zilustrowały swoją 

kartę katalogową. Po tej lekcji bibliotecznej będą mieć lepszą orientację 
czym jest katalog i bez strachu odważą się do niego zaglądnąć. 

„Wiele lat razem w bibliotece” – impreza pożegnalna
 Zakończyła się akcja „Ferie zimowe w bibliotece”. Dzień 23 stycznia 
był okazją, by w świątecznej atmosferze pani  Dorota Paśniewska mogła 
pożegnać się z dziećmi. Od lutego objęła stanowisko w Bibliotece Pu-
blicznej w Sędziszowie Małopolskim, w Oddziale dla Dzieci. W Biblio-
tece Publicznej w Klęczanach pracuje pani Paulina Cyrulik, która przez 
cały styczeń poznawała tajniki zawodu bibliotekarza. Z tych właśnie 
powodów zorganizowana została impreza pożegnalna.  W dekorowaniu 
sali pomagała Emilka, na którą zawsze można liczyć. To ona drukowała 
litery i naklejała je na torebki śniadaniowe. To ona wymyśliła napis, wie-
szała baloniki,  girlandy i serpentyny. Efekt końcowy był olśniewający! 
 Dzieci odpowiedziały na zaproszenie i przybyły licznie. Pani Doro-
ta podziękowała im za wiele lat spędzonych razem i zaprosiła na słodki 

poczęstunek. Świetną atrakcją tego 
dnia było malowanie kredkami 
twarzy. Najpierw powstawały pro-
jekty, a potem przybywało chętnych 
modeli.  I przybywało chętnych do 
malowania. To był dobry pomysł 
na urozmaicenie spotkania. Potem 
swoje umiejętności artystyczne 
przenosiły na kartki papieru. Ksią-
żeczki o Misi zyskała dodatkowe 
strony, gdyż została uzupełniona 
o  rysunki zwierząt, przyszłych jej 
pacjentów. 
   Podczas pożegnania nie bra-
kło czasu na wspomnienia. Dzieci 
utrwaliły je na plakacie „Wiele lat 
razem”.  

„Najbardziej w bibliotece podobała mi się wyspa piratów” (Łucja)
„Najbardziej podobało mi się robienie laurki dla babci” (Gabryś)
„Najbardziej podobało mi się, gdy z Panią robiłyśmy i składałyśmy do-
mek. Dużo, dużo lat razem” (Emilka)
„Udział w telewizji, malowanie na szkle, zabawa w chowanego” (Wik-
toria)
„Dużo wspólnych zabaw” (Kinga)
 Na pewno ten czas pożegnania na długo zostanie w naszej pamięci.  
Było to zabawne, wzruszające i miłe spotkanie.
 Świadczą o tym także laurki, łzy wzruszenia i inne dowody sympatii. 
Wszyscy się postarali, by ten dzień był wyjątkowy! Dzieci przeobrażone 
w kotki, myszki, z balonikami na rączce chętnie pozowały do wspólnego 
zdjęcia. Na pamiątkę spotkania każdy otrzymał płytkę ze zdjęciami 
z ferii i imprezy pożegnalnej. 

Dorota Paśniewska, zdjęcia Maciej Idzik
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Jakie książki można oddać do biblioteki? 
Podstawową zasadą, którą warto kierować 
się, oddając książki do biblioteki, jest myśl – 
oddajemy takie egzemplarze, po które sami 
chcielibyśmy sięgnąć: 
- książki wydane po 2015 roku, a książki re-
gionalne bez względu na rok wydania,
- klasykę i lektury szkolne,
- książki dla najmłodszych czytelników 
i młodzieży,
- książki popularnonaukowe i beletrystykę 
współczesną,
O tym, czy książka trafi na biblioteczną pół-
kę, będzie decydował jej stan „techniczny. Ze 
względu na dbałość o to, by księgozbiór był 
aktualny i zaopatrzony w nowości wydawni-

Mieszkańcy Osiedla „Reganówka” 
w Sędziszowie Małopolskim i nie 

tylko mieli okazję zintegrować się dzisiaj 
podczas amatorskiego tenisa stołowego. 
Taką możliwość już po raz 5 stworzył 
zarząd osiedla. Skorzystało z niej w tym 
roku ponad 30 uczestników. Jak mówią 
organizatorzy, to do tej pory rekord. Tur-
niej rozegrano w sali gimnastycznej przy 
ZST im. prof. Karola Olszewskiego w Sę-
dziszowie Małopolskim

Integracja 
przy tenisie 
stołowym

Akcja „Nowa książka
dla Biblioteki Publicznej” 2020
W Roku Jubileuszowym 70-lecia Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim za-

chęcamy do podejmowania wyzwań czytelniczych. Jednym z nich jest udział w Akcji 
„Nowa książka dla Biblioteki” w ramach, której podpowiadamy, jak uporządkować swoje 
domowe biblioteczki. 

cze nie przyjmujemy książek zniszczonych, 
zabrudzonych, z nieaktualną treścią, z braku-
jącymi stronami.

W jaki sposób można oddać książki do bi-
blioteki? 
Książki można przekazać jako dary w każdej 
z 7 filii Biblioteki Publicznej w Sędziszowie 
Małopolskim oraz w siedzibie głównej miesz-
czącej się przy ulicy Fabrycznej 4, 39-120 Sę-
dziszów Małopolski.

Co stanie się z przekazanymi książkami? 
Książki przydatne bibliotece zostaną wpro-
wadzone do księgozbioru i będą służyć 
czytelnikom przez długie lata. Książki nie-

potrzebne w danej filii trafią do biblioteki 
głównej, a stamtąd do innej naszej filii na te-
renie gminy. Książki przyjęte przez bibliotekę 
a uznane za zniszczone lub nieaktualne trafią 
na makulaturę.

 Zdjęcia darczyńców z przekazanymi 
książkami, którzy wyrażą na to zgodę, za-
mieścimy na stronie biblioteki. Akcja trwa 
nieprzerwanie w roku 2020. Na zakończenie 
Akcji przekażemy informację o liczbie zebra-
nych książek. Wszelkich informacji udziela-
my pod tel. 17 283 10 28 oraz w bibliotekach 
gminnych.
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W sobotę, 15 lutego w hali przy sędziszowskim liceum nietypowe 
drużyny rozegrały turniej. Policjanci, strażacy, samorządow-

cy, strzelcy i oldboje z osiedla Wolica Piaskowa biegali za futbolów-
ką po boisku. W trakcie imprezy kibice i sportowcy wspierali lecze-
nie chorego Wojtusia z Zagorzyc. Wrzucali pieniądze do puszki. Na 
końcu organizatorzy wręczyli zwycięskim reprezentacjom puchary. 
Był to 2 turniej drużyn niezrzeszonych w Sędziszowie Małopolskim. 
W przyszłych latach organizatorzy planują kontynuować rozgrywki. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Gol Team Oldboys Wolica Piaskowa,
2. Reprezentacja Straży Pożarnej,
3. Samorząd Sędziszów Młp,
4. Związek Strzelecki “Strzelec”
5. Reprezentacja Policji.

W tym roku 8 drużyn wystartowało w V Amatorskim Turnieju 
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopol-

skiego. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 1 miejsce 
- Bez Nazwy, 2 miejsce - Szkodna Pany, 3 miejsce - Ósemka, 4 miej-
sce - Magiczny Flet. przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Pająk 
i burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Bogusław Kmieć pogratulo-
wali zwycięzcom. Aleksandrę Wójcik wybrano zawodniczką turnie-
ju, a tytuł zawodnika przyznano Mateuszowi Gąsiorowi. 

Fot. Monika Moskal

Grali dla Wojtusia

„Bez nazwy” wygrali Amatorski Turniej Piłki 
Siatkowej
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W dniach od 7 do 9 lutego w sędziszowskim domu kultury gościli najlepsi sza-
chiści z czterech województw: Podkarpackiego, Małopolskiego, Lubelskie-

go i Łódzkiego. Prawie 100-stu sympatyków królewskiej gry. Wszystko za sprawą 
rozgrywanego w tym czasie V Turnieju Szachowego o Puchar Ziemi Podkarpac-
kiej, którego gospodarzem było Towarzystwo Szachowe „Skoczek” z Sędziszowa 
Małopolskiego. 

Fot. TV Sędziszów Małopolski

Szachowe zmagania w Sędziszowie Małopolskim
Wyniki:
Paweł Opiła, UKS „Lisek” Lisia Góra
Andrzej Kozik, Bratkowice
Konrad Trela, TSz „Skoczek” Sędziszów Małopolski
Marcin Wojnicz, Mielec
Ryszard Borowik, Lublin
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12 lutego br. wernisażem wystawy prac uczestników PSONI 
zainaugurowali jubileusz XX-lecia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim. Pokazuje ona szeroki 
wachlarz działań podejmowanych w placówkach PSONI Koło w Sę-
dziszowie Małopolskim. Prace i zdjęcia można oglądać przez naj-
bliższy miesiąc w holu kina Jedność w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Główną uroczystość jubile-
uszową zaplanowano na 27 maja br.

Fot. TV Sędziszów Małopolski

WYSTAWA
I JUBILEUSZ



 Nagrody w postaci upominków 
i dyplomów laureatom wręczali bur-
mistrz Sędziszowa Małopolskiego 
- Bogusław Kmieć, dyrektor MGOK - 
Katarzyna Hagdej, kierownik Działu 
Bibliotek MGOK - Joanna Stec oraz 
panie bibliotekarki: Dorota Przydział, 
Dorota Paśniewska i Paulina Cyrulik.
Konkurs był adresowany do uczniów 
szkół podstawowych  i przedszkoli 
naszej gminy. Głównym jego celem 
było przedstawienie w formie gra-
ficznej Orszaku Trzech Króli. W tym 
roku na kartkach pojawiły się takie 
szczegóły jak: ratusz, pomnik ufun-
dowany na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, herb Sędziszowa. Na 
kartkach dzieci przedstawiły Trzech Króli, których droga zawiodła do ra-
tusza w Sędziszowie Małopolskim, przy którym mędrcy odnaleźli szop-
kę. Na innych można było zobaczyć jak szli przez pustynię, pośród palm, 
a herb naszego miasta wskazywał im drogę, niczym Gwiazda Betlejemska 
i poprowadził ich do Świętej Rodziny.
 Wręczaniu nagród towarzyszyło oglądanie wystawy pokonkursowej. 
Można było podczas jej trwania zapoznać się ze wszystkimi pracami dzie-
ci, podziwiać wiele technik, które użyły do ich wykonania m.in.: piórka, 
cekiny, skrawki materiałów, kłosy zbóż, słomę, sznurek, błyszczące papie-
ry ozdobne. Wśród nich można było zobaczyć wiele kartek rozkładanych. 
Tradycją konkursu jest to, że pan burmistrz pamięta o laureatach fundując 
im cukierki i popcorn z kawiarenki przy kinie „Jedność”. 

Kategoria dzieci z klas 0 – III szkoły podstawowej:
1 miejsce: Martyna Cieplak, kl. III SP nr 4 w Sędziszowie Młp.
2 miejsce: Gabriela Pazdan, kl. III SP w Zagorzycach Górnych; Aleksandra 
Kaczor, kl. I SP nr 4 w Sędziszowie Młp.
3 miejsce: Hubert Mazek, kl. III SP w Zagorzycach Górnych; Aleksandra 
Kułak, kl. I SP nr 2 w Sędziszowie Młp.
Wyróżnienia:
Magdalena Marć, kl. III SP nr 4 w Sędziszowie Młp.; Anna Cyzio, kl. III 
SP nr 5 w Sędziszowie Młp.; Wiktoria Feret, kl. II SP w Czarnej Sędziszow-

KONKURS NA KARTKĘ 
ŚWIĄTECZNĄ 

31 stycznia 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Ma-
łopolskim odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród uczestnikom konkur-

su „Orszak Trzech Króli. Trzej Królowie w Sędziszowie Małopolskim”. Była to już 
czwarta edycja konkursu na świąteczną kartkę, którego organizatorem jest sędzi-
szowska Biblioteka Publiczna wraz z filiami oraz MGOK.  Co roku na konkurs 
wpływa niezmiennie bardzo dużo prac, co świadczy o tym, że cieszy się on niesłab-
nącym powodzeniem. 

skiej; Zofia Siwiec, gr. „Średniaki” Przed-
szkole Publiczne przy SP nr 2 w Sędziszo-
wie Młp.; Maria Siwiec kl. 0, Przedszkole 
Publiczne przy SP nr 2 w Sędziszowie Młp.; 
Karolina Robak, kl. II SP w Zagorzycach 
Dolnych; Karol Kurowski, kl. III SP w Za-
gorzycach Górnych; Gabriela Ochał, kl. III 
SP w  Szkodnej; Martyna Potwora, kl. 0 
Przedszkole Publiczne Nr 1; Kacper Dar-
łak, kl. III SP nr 4 w Sędziszowie Młp.

Kategoria dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej:
1 miejsce: Emilia Skoczek, kl. VI SP nr 3 w Sędziszowie Młp.; Natalia Urban, 
kl. VI SP nr 5 w Sędziszowie Młp.
2 miejsce: Marek Ustrzyński, kl. V SP w Szkodnej; Natalia Jarząb,
kl. V SP nr 2 w Sędziszowie Młp.
3 miejsce: Zofia Darocha, kl. V SP w Klęczanach; Liliana Dyło,
kl. VI SP nr 2 w Sędziszowie Młp.; Liliana Pałęcka, kl. VI SP w Krzywej.

Wyróżnienia: Karolina Kaźmierczak, kl. IV SP nr 4 w Sędziszowie Młp.; Fi-
lip Dziurzyński, kl. V Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp.; Zuzanna 
Skomra, kl. VI SP w Krzywej; Weronika Markowska, kl. VI SP nr 3 w Sędzi-
szowie Młp.; Izabela Przypek, kl. VI SP w Boreczku; Nikola Żmuda, kl. V SP 
nr 3 w Sędziszowie Młp.; Paulina Grzybek, kl. V SP w Zagorzycach Dolnych; 
Nikodem Dyło, kl. IV SP nr 3 w Sędziszowie Młp.

 W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 16 placówek oświatowych 
w tym szkół i przedszkoli. Wszystkim 143 uczestnikom a wśród nich 30 lau-
reatom konkursu „Orszak Trzech Króli. Trzej Królowie w Sędziszowie Mało-
polskim” dziękujemy za liczny udział oraz gratulujemy wykonania pięknych 
prac plastycznych. W czterech dotychczasowych edycjach konkursu zorga-
nizowanych od 2016 r. wzięło udział 566 uczestników z Gminy Sędziszów 
Małopolski.


