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Wielki finał Radia Biwak
w Sędziszowie Małopolskim
Prezydent w naszym mieście

30 lat Rochów
Meta wyścigu kolarskiego



Finał Radia Biwak
w Sędziszowie Małopolskim

Golec uOrkiestra, Helena Vondráčková to 
gwiazdy finału Radia Biwak w Sędziszowie Ma-
łopolskim. W trakcie imprezy 28 sierpnia br. 
rozdano również nagrody laureatom konkursu 
na interpretację piosenek zespołu Dżem w ra-
mach Festiwalu Dino Top.
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W tym roku inaczej niż przez lata, ale w równie wieloma atrak-
cjami, odbyło się Gminne Święto Chleba. Tegoroczna edy-

cja, już dziewiąta, miała miejsce przed sędziszowskim Ratuszem 
28 sierpnia br. To tutaj można było spróbować świeżo upieczonego 
pieczywa, a chętni mogli poznać tajniki przygotowania tradycyjne-
go chleba. Dodatkowo odbywał się kiermasz tradycyjnych wyrobów 
pan z kół gospodyń wiejskich, a mieszkańcy mogli obejrzeć tego-
roczne wieńce dożynkowe. 

Święto chleba
przed Ratuszem
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10 lipca br. prezydent RP Andrzej Duda zawitał do Sędziszowa 
Małopolskiego. Tutaj z niedawno oddanego do użytku po-

dróżnych nowego dworca PKP- pierwszego w województwie pod-
karpackim zrealizowanego w formule Innowacyjnych Dworców 
Systemowych, prezydent w transmisji na żywo był gościem „Wyda-
rzeń”, programu informacyjnego Polsatu. 
 Mimo, że w planach nie było oficjalnego spotkania z mieszkańcami, 
to przed wywiadem i po nim prezydent wyszedł do blisko 2  tys. osób 
zgromadzonych w rejonie dworca m.in. przedstawicielek kół gospodyń 
wiejskich, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, orląt 
Związku Strzeleckiego Strzelec i dzieci z biało-czerwonymi flagami. 
 To już trzecia wizyta prezydenta w naszym mieście. Po raz pierwszy 
Andrzej Duda przyjechał tutaj w 2015, jako kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości na urząd prezydenta, drugi raz jesienią 2019 r. pełniąc funkcję 
głowy państwa odwiedził firmę Ultratech, którą wyróżnił nagrodą gospo-
darczą. Trzecia miała miejsce na finiszu kampanii prezydenckiej.

Fot. TV Sędziszów Małopolski

Prezydent Andrzej Duda w Sędziszowie Małopolskim

6 lipca br. Sędziszów Małopolski odwiedziła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha. Podczas konferencji zorgani-
zowanej na terenie fabryki PZL Sędziszów S.A. mówiła o najważniejszych zadaniach w dobie epidemii: o ochronie zdrowia i bezpieczeń-

stwa oraz zabezpieczenia miejsc pracy. Konferencja odbyła się w firmie, 
która skorzystała z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. 
 Minister zwróciła również uwagą na współpracę edukacyjną między 
szkołami i pracodawcami. Dodała, że od dłuższego czasu Polska znajdu-
je się w  trudnej sytuacji demograficznej.- Wiele analiz demograficznych 
zwraca uwagę na fakt, że jednym z powodów malejącej dzietności w Polsce 
jest brak perspektyw dla młodych ludzi. Sędziszów Małopolski jest przykła-
dem gminy, która bardzo dobrze realizuje zadanie łączenia edukacji z pracą 
i dzięki temu stwarzamy możliwości młodym ludziom by pewnie wkroczyli 
na rynek pracy- powiedziała minister.

Fot. TV S

Wizyta Marszałek
Sejmu

Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP przyjechała do Sędziszowa 
Małopolskiego na spotkanie z sympatykami Prawa i Sprawie-

dliwości, by mobilizować do aktywnego promowania kandydatu-
ry Andrzeja Dudy w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Po raz 
pierwszy w historii Sędziszowa Małopolskiego miasto odwiedził 
urzędujący Marszałek Sejmu RP.

Fot. TV Sędziszów Małopolski

Wiceminister Barbara Socha w PZL
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 31 lipca br. w sędziszowskim domu kul-
tury rozmawiano o produkcie ekologicznym i 
tradycyjnym. Podczas wykładów mieszkańcy 
dowiedzieli się m.in. o możliwościach wspar-
cia i finansowania rolnictwa ekologicznego, 
sprzedaży żywności ekologicznej i zasadach 
jej produkcji. 
 Alicja Duliban ze Związku Stowarzyszeń 
„Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicz-
nego” tłumaczyła, że w  systemie rolnictwa 
ekologicznego gospodaruje w  zgodzie z  na-
turą. - Przede wszystkim nie można używać 
żadnych środków chemicznych i  nawozów 
sztucznych - dodała. Natomiast  przedstawi-
cielka Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego Dorota Jamrozy mówiła 
m.in. o  zasadach rejestracji produktu regio-
nalnego i tradycyjnego, certyfikacji i co może 
być wpisane na listę produktów tradycyjnych.
 Obecnie nasze województwo ma 248 
produktów wpisanych na taką listę. Warsztaty 
zostały zorganizowane w  ramach inicjatywy 
„Uniwersytet Samorządności”
 17 lipca br. odbyły się kolejne warsztaty 
w ramach „Uniwersytetu Samorządności”. 

Warsztaty i wykłady
Podczas wakacji mieszkańcy naszej gminy mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładach w ramach Uniwersytetu Samorządności.  3 lipca 

br. w sędziszowskim Domu Kultury odbyły się bezpłatne warsztaty z przygotowania wniosków o dofinansowanie w programie „Czyste 
powietrze”. Szkolenie było jednym z wydarzeń mających na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji 
Uniwersytetu Samorządności objętej Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowanym z budżetu Województwa 
Podkarpackiego. 

Tym razem chętni pod okiem pani Barbary Czeladki, kostiumolożki Zespołu Pieśni i Tańca 
ROCHY, uczyli się haftu rzeszowskiego. Warsztaty były jednym z wydarzeń mających na celu 
przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji Uniwersytetu Samo-
rządności objętej Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowa-
nym z budżetu Województwa Podkarpackiego. 
 Natomiast 4 września br. mieszkańcy mogli wysłuchać wykładu doktora Jacka Magdonia 
nt.: „Sędziszów Małopolski i jego okolica w okresie autonomii Galicji” oraz „Sędziszów Mało-
polski w Centralnym Okręgu Przemysłowym”. 
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W dniu 2 września 2020 r., podczas uroczystego spotkania w Sali 
Ślubów sędziszowskiego Ratusza, Burmistrz Sędziszowa 

Młp. Pan Bogusław Kmieć w towarzystwie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Pana Marka Pająka, Zastępcy Burmistrza Pana Piotra Ka-
pusty oraz Kierownika USC Pani Agnieszki Saj, dokonał w imieniu 
Prezydenta RP wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
kolejnym parom Jubilatów. Medale te są cywilnym odznaczeniem 
państwowym, ustanowionym jako nagroda dla osób, które przeżyły 
50 lat w jednym związku małżeńskim.
Odznaczeni zostali:
Państwo Janina i Stanisław Jakubek z Sędziszowa Małopolskiego,
Państwo Kazimiera i Andrzej Mycek z Sędziszowa Małopolskiego,
Państwo Teresa i Bogusław Żurad z Sędziszowa Małopolskiego,
Państwo Stanisława i Ryszard Dzik z Sędziszowa Małopolskiego,
Państwo Zofia i Eugeniusz Skiba z Sędziszowa Małopolskiego oraz 
Państwo Maria i Ryszard Drozd z Zagorzyc, którzy ze względów ro-
dzinnych nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz składamy serdeczne życzenia. 

W dniu 30 sierpnia 2020 r., Burmistrz Sędziszowa Małopol-
skiego - Bogusław Kmieć wraz z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej – Markiem Pająkiem oraz Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego – Agnieszką Saj w odpowiedzi na zaproszenie rodziny 
Państwa Krystyny i Tadeusza Bajor, uczestniczyli w Jubileuszu Zło-
tych Godów Dostojnych Jubilatów, który odbył się w Domu Ludo-
wym w Cierpiszu.
 W imieniu Prezydenta RP, Burmistrz Sędziszowa Młp., wręczył 
Państwu Krystynie i Tadeuszowi Bajor medale za długoletnie pożycie 

Złote Gody 2020

Medale dla małżonków

 Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, 
wszystkim parom Jubilatów, Burmistrz Sędziszowa Młp. wręczał bę-
dzie medale za długoletnie pożycie małżeńskie podczas indywidual-
nych spotkań w Sali Ślubów sędziszowskiego Ratusza lub odwiedzając 
Dostojnych Jubilatów w domu, na ich zaproszenie.

małżeńskie, które są cywil-
nym odznaczeniem pań-
stwowym, ustanowionym 
jako nagroda dla osób, któ-
re przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim.
 Zaproszeniem do Pań-
stwa Bajorów, Burmistrz 
Sędziszowa Młp. rozpoczął 
uroczyste wręczanie medali, 
przyznanych w 2020 r. dla 49 
par Jubilatów, którzy zgłosili 
się do Urzędu Stanu Cywil-
nego w Sędziszowie Młp.
 Z uwagi na aktualną sy-
tuację związaną z pandemią 
koronawirusa, wszystkim 49 
parom Jubilatów, Burmistrz 
Sędziszowa Młp., wręczy 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie podczas indywidualnych 
spotkań w Sali Ślubów sędziszowskiego Ratusza lub odwiedzając Do-
stojnych Jubilatów w domu, na ich zaproszenie.
 Państwu Krystynie i Tadeuszowi Bajor w dniu Jubileuszu towarzy-
szyła licznie zgromadzona rodzina i przyjaciele. Podczas pięknej uro-
czystości wzniesiono toast w imieniu Dostojnych Jubilatów, był tort, 
nie zabrakło również kwiatów oraz serdecznych życzeń i gratulacji.
 Dostojnym Jubilatom jeszcze raz życzymy zdrowia oraz kolejnych 
pięknych rocznic w otoczeniu rodziny i najbliższych.
 Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszowie Młp., dziękuje rodzinie 
i przyjaciołom Jubilatów za udostępnienie zdjęć z uroczystości.
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W 100 rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej Instytut Pamięci Narodowej hołd ochotnikom walczącym w woj-
nie polsko-bolszewickiej. 18 lipca br. na budynku biblioteki pedagogicznej odsłonięto tablice upamiętniającą ochotnikom w powiatu 

ropczycko-sędziszowskiego, którzy w 1920 r. walczyli w obronie Lwowa i Wschodniej Małopolski. 
 Jest to jedyna na Podkarpaciu tablica upamiętniająca Armię Ochotniczą, w całym kraju jest zaledwie kilka. Dr Piotr Szopa, naczelnik Od-
działowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, przywołując wydarzenia sprzed wieku, podkreślał, że na apel Józefa Pił-
sudskiego do społeczeństwa, odpowiedziało około 100 tys. osób. Stworzyli oni armię, która stawiła czoło bolszewikom. Tablicę odsłonił dr Piotr 
Szopa z IPN Oddział w Rzeszowie oraz burmistrz Sędziszowa  Małopolskiego Bogusław Kmieć.

Pamięci walczących z Bolszewikami w 1920 r.
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Dotacja dla ZOZ
na zakup utrasonografu

150 tys. zł dotacji od Gminy Sędziszów Małopolski otrzymał 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na zakup prze-

nośnego aparatu ultrasonograficznego dla szpitala powiatowego. 
Oficjalne przekazanie dotacji odbyło się 25 czerwca br. 
 Jak powiedział na spotkaniu w sędziszowskim magistracie Adam 
Pachlita, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych w ropczyc-
kim ZOZ-ie, trudny dla wszystkich czas epidemii pokazał ogrom mo-
bilizacji i wzajemnego wsparcia.
 Dyrektor Adama Pachlita zaznaczył, że na chwilę obecną jest to 
najwyższe kwotowo wsparcie finansowe, które ZOZ otrzymał od sa-
morządowców. W spotkaniu uczestniczyła również wicestarosta Ber-
nadeta Frysztak, która w powiecie zajmuje się służbą zdrowia.

Od 10 lipca br. po naszej gminie jeżdżą busy gminnej komunikacji. Sieć połączeń tworzą trzy linie: Sędziszów Młp. – Szkodna – Sę-
dziszów Młp., Sędziszów Młp. – Krzywa – Sędziszów Młp. oraz Sędziszów Młp. – Będziemyśl – Sędziszów Młp. W październiku będzie 

można tez korzystać z linii miejskiej, która łączy centrum miasta ze wszystkimi osiedlami.  

Komunikacja gminna dla mieszkańców
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Rodzina głównej bohaterki, twórcy filmu, czerwony dywan. 30 sierpnia br. w Kinie Jedność w Sę-
dziszowie Małopolskim miała miejsce ogólnopolska premiera filmu „Szeblanka” w reżyserii 

Michała Miszy Czornego (aktor teatralny i filmowy, reżyser, choreograf. „Legiony” 2019, „Orzeł. 
Ostatni patrol” 2020 – 
role aktorskie). „Sze-
blanka” to prawdziwa 
historia opowiadana 
przez Irenę Leszczyń-
ską (Szeblę) w wieku 
102 lat, która urodziła 
się w Sędziszowie Ma-
łopolskim oraz przez 
jej młodsze oblicze - 
w tej roli Aleksandra 
Grącka-Baczyńska.

Fot. TV Sędziszów 
Małopolski

15 sierpnia, w święto Matki Bożej Zielnej samorządowcy, strzelcy i mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego upamiętnili 100. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej, określanej mianem „Cudu nad Wisłą” i uczcili Święto Wojska Polskiego. Uroczystość zainaugurowała Msza św. 

w kościele farnym. Następnie delegacje złożyły wiązanki przed pomnikiem 100-lecia Niepodległości w centrum miasta.
Fot. TV Sędziszów Małopolski

Upamiętnili 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej

Film o walczącej sędziszowiance
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 - Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego - informuje Piotr Drozd, Kierownik Referatu Programów 
Pomocowych i  Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w  Sę-
dziszowie Małopolskim. - Na realizację projektu gmina otrzymała 
249 726 złotych. Projekt nie wymaga wkładu własnego. Realizowany 
będzie od września 2020 roku.
 - Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjna 200 do-
rosłych - wyjaśniał burmistrz B.Kmieć. - Do zadań przewidzianych 
w ramach projektu należy m.in. przygotowanie szkoły, zakup sprzętu, 
wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, kur-
sów, warsztatów, szkoleń, organizacja spotkań integracyjno-edukacyj-
nych. Każdy z  uczestników będzie miał możliwość indywidualnego 
spotkania z doradcą zawodowym.
 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji rozpocznie swoją działalność 
z dniem 1 września 2020 roku na bazie i z wykorzystaniem potencja-
łu Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej. Projekt realizowa-
ny jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji już działa

Atrakcyjniej przy
altanie w Klęczanach
Gmina Sędziszów Małopolski złożyła wniosek w ramach Podkarpackiego Progra-

mu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 pt. ,,Zagospodarowanie terenu przy altanie, 
remont budynku szatniowego z montażem monitoringu w Klęczanach.” Wniosek ten 
został pozytywnie oceniony, Gmina podpisała umowę w dniu 19.06.2020 r. z Woje-
wództwem Podkarpackim. Wnioskowana kwota pomocy finansowej to 10 tys. zł brut-
to. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 września 2020 roku.

Konkurs z sędziszowskimi koszulkami
Podobnie jak przed rokiem burmistrz Bogusław Kmieć roz-

dał mieszkańcom sędziszowskie koszulki, które są elementem 
ogłoszonego przed gminę konkursu promocyjnego „Zabierz sę-
dziszowską koszulkę na wakacje”. Wystarczy zrobić ciekawe zdjęcie 
z koszulką w roli głównej i umieścić na Facebooku na stronie „Sę-

Gmina Sędziszów Małopolski otrzymała grant na stworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). LOWE utworzone będzie 
przy Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej. 15 lipca br. burmistrz Bogusław Kmieć wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej 

w Czarnej Sędziszowskiej Tomaszem Kozakiem podpisali porozumienie o powołaniu partnerstwa lokalnego na rzecz uczenia się osób do-
rosłych w społeczności lokalnej. 

2014-2020, Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na 
Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi 
dla uczenia się przez całe życie.

dziszów Małopolski w świecie”. Na zgłoszenia czekamy do 30 wrze-
śnia 2020 r. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest 500 zł, za II - 300 zł, 
za III - 200 zł. Najlepszych 12 zdjęć, wyróżnionych przez komisję 
konkursową, znajdzie się w kalendarzu na rok 2021. 
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Już po raz piąty samorząd Sędziszowa Małopolskiego nagrodził finansowo uzdolnioną młodzież z gminnych szkół. W tym roku było 
rekordowo 60 stypendystów. 9 lipca br. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć wręczył pieniądze za wysokie osiągnię-

cia w nauce, a także sukcesy artystyczne i sportowe, działalność społeczną i promującą naszą gminę. Samorząd przeznaczył na nagrody 
34 400 zł. W uroczystości uczestniczyli nagrodzeni uczniowie, rodzice, radni z Komisji Oświaty i Kultury oraz wicestarosta powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego pani Bernadeta Frysztak.

Stypendia dla naszej zdolnej młodzieży
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Race, fajerwerki i orkiestra. Tak witali mieszkańcy sołectwa Za-
gorzyce Górne i druhowie miejscowej OSP KSRG fabrycznie 

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN. Towarzyszyli im 
księża, parlamentarzyści i samorządowcy z regionu. Nowy samo-
chód zaparkował w garażu, który druhowie sami i z własnych środ-
ków wybudowali.  

Wielkie powitanie nowego samochodu
w Zagorzycach Górnych

 Zakup samochodu został sfinansowany ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej i budżetu gminy. Jego wartość 
to ponad 849 930 złotych.

Fot. TV Sędziszów Małopolski
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W drugiej edycji programu Gmina Sędziszów Małopolski uzyskała dofinansowanie 
w formie grantu w wysokości 115 000,00 zł. Pozwoliło to na zakup 53 sztuk laptopów, 

które zostaną przekazane do wskazanych jednostek oświatowych. Dodatkowo cały zakupio-
ny sprzęt zostanie ubezpieczony. 

 Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawi-
rusem. Zamknięcie placówek oświatowych 
na wiele tygodni wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie 
zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów. Niestety wielu 
z nich nie posiada dostępu do internetu lub 
sprzętu, na którym może realizować podsta-
wy programowe.
 Działanie jest finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt „Zdalna szkoła”

Nowoczesny, proekologiczny, komfortowy z parkingiem dla rowerów i samochodów. 
Nowo wybudowany dworzec w Sędziszowie Małopolskim został na początku lipca 

oficjalnie otwarty dla podróżnych. To pierwszy z dwóch dworców w woj. podkarpackim 
realizowanych w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Minister Infrastruktury 
i Budownictwa Andrzej Adamczyk obecny na otwarciu powiedział, że oddany został do 
użytku kolejny dworzec zrealizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Dodał, 
że to kolejny krok na drodze do celów, którym jest bezpieczna, komfortowa i punktualna 
polska kolej. 
 Dworzec w Sędziszowie Małopolskim to pierwszy budynek dworca udostępniony podróżnym po modernizacji w woj. podkarpackim w ra-
mach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, a osiemnasty w całej Polsce. Koszt tej inwestycji to ponad 5 mln zł. Była ona współ-
finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Fot. TV Sędziszów Małopolski

Nowy dworzec PKP już otwarty
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20 września br. w kościele Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie 
Małopolskim o godz. 11 została odprawiona Msza Św. w in-

tencji poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny, zwłaszcza 
upamiętnionych na tablicach Memoriału Żołnierzy Armii Krajowej 
z Podobwodu Sędziszów. Po eucharystii parlamentarzyści, władze 
starostwa i gminy Sędziszów Małopolski., delegacje szkół, instytucji 
oraz strzelcy złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem. 
 Memoriał Sybiraków i Żołnierzy AK Podokręgu Sędziszów odsło-
nięto i poświęcono 14 września 2014 roku. Inicjatywa upamiętnienia 
bohaterów z obecnego powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego należała 
do Zbigniewa Paseli oraz ks. Krzysztofa Gaca - proboszcza Parafii Mi-
łosierdzia Bożego w  Sędzi-
szowie Małopolskim. W tym 
celu został powołany Komi-
tet Budowy Pomnika. 

Pamięci Sybiraków
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Sędziszowskie drogi do Niepodległej

W środę, 23 września 2020r., w Sędziszowie Małopolskim odbył się finał projektu „Sędziszowskie drogi do Niepodległej”, zrealizowane-
go wspólnie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, klasztor oo. Kapucynów i Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II. Projekt 

uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje 
dla Niepodległej”.

 Bogaty program przewidywał między 
innymi wykład dr. Jacka Magdonia „Bitwa 
Warszawska 1920”, grę miejską, otwarcie 
wystawy „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwy-
cięstwa” oraz promocję Questu – wyprawy 
odkrywców.
 Projekt powstał w celu upamiętnienia 
setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 
przypomnienia wkładu sędziszowian w dzia-
łania niepodległościowe w latach 1914-1920.
 Uczestnicy z zainteresowaniem wysłu-
chali wykładu pracownika Instytutu Pamięci 
Narodowej w Rzeszowie dr. Jacka Magdonia 
na temat wydarzeń sprzed stu lat, związanych 
z wojną polsko-bolszewicką oraz Bitwą War-
szawską, uznawaną za jedną z najważniej-

szych bitew w dziejach świata. Związany z na-
szym miastem historyk, w swoją opowieść 
wplótł także wątki lokalne, przypominając 
dokonania wojenne między innymi pocho-
dzącego z Wolicy Ługowej Franciszka Macha. 
 Następnie uczniowie szkół podstawo-
wych z terenu gminy uczestniczyli w grze 
miejskiej, podczas której, wędrując po uli-
cach miasta, poznawali jego dzieje i losy 
mieszkańców w latach walki o niepodle-
głość. Podczas przeszło godzinnej wędrówki, 
uczestnicy gry odwiedzili plac przed kościo-
łem farnym, gdzie przeszli sprawdzian z go-
towości wstąpienia do Legionów, przed bu-
dynkiem szkoły zmierzyli się z zaszyfrowaną 
wiadomością, u ojców Kapucynów musieli 
pokonać klasztorne podziemia, nad Skrzyn-
czyną zlokalizowano polowy szpital, gdzie 
trzeba było udowodnić znajomość zasad 
udzielania pierwszej pomocy, na cmentarzu 
odszukać wyznaczony grób bohatera, a przed 
Ratuszem – prawidłowo rozpoznać archiwal-
ne zdjęcia.
 Funkcje osób obsługujących poszcze-
gólne punkty kontrolne, odwiedzane przez 
uczestników gry, pełnili członkowie drużyny 
„Orląt” Związku Strzeleckiego ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3, a ich zadaniem było sprawdza-
nie poprawności wykonania przez uczestni-
ków zadań. 
 Zakończeniem gry było wspólne zada-
nie dla wszystkich zespołów: ułożenie me-
gapuzzli, z których wyłonił się portret Józefa 
Piłsudskiego o wymiarach 2,2 x 1,6 m.
 Kolejnym punktem programu było 
otwarcie wystawy „Bitwa Warszawska. Stu-
lecie Zwycięstwa”, która została opracowana 
przez Muzeum Historii Polski i udostępniona  
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wszystkim zainteresowanym na Rynku w Sę-
dziszowie Małopolskim.
 Podczas projektu można było zapoznać 
się także z Questem „Sędziszowskie drogi do 
Niepodległej”, który pozwala poznawać dzie-
je miejsc i ludzi, związanych z latami zmagań 
o odzyskanie niepodległości w naszym mie-
ście. Quest, czyli wyprawa odkrywców, to 
wierszowane wskazówki, za pomocą których 
można odbyć edukacyjny spacer po mieście, 
a po rozwiązaniu ukrytych w tekście zagadek, 
zdobyć skarb, czyli pamiątkową pieczęć.
 Broszurę z tekstem Questu można po-
brać w MGOK, Ratuszu, klasztorze oo. Kapu-
cynów. Tam też można uzyskać pamiątkową 
pieczęć. 
 Jest to znakomita edukacyjna zabawa dla 
osób w każdym wieku. 

Wioletta Czapka
Fot. TV Sędziszów Małopolski
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Inwestycja zrealizowana w latach 2018-2019 obejmowała budowę: 

- sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości całkowitej 

2 221,0 mb,

- pompowni wody – w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia 

w sieci wodociągowej.

Wartość ogółem - 813 190,00 zł

Wydatki kwalifikowalne -  517 582,43 zł 

Dofinansowanie w formie refundacji - 439 945,05 zł

1 września oficjalnie rozpo-
czął się nowy rok szkolny. 

Powrót dzieci i młodzieży do 
klas nie jest jednak zwyczajny. 
Ze względu na epidemię koro-
nawirusa placówki w tym roku 
będą działać w reżimie sanitar-
nym. Pomimo tego uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 
odbyło się w Zespole Szkół na 
Osiedlu Wolica Piaskowa w Sę-
dziszowie Małopolskim. Tego 
samego dnia oficjalnie oddano 
do użytku nowe pracownie. Jak 
powiedział dyrektor placów-
ki Jacek Bielak, po dwuletniej 
rozbudowie szkoły oddano do 
użytku nadbudowane piętro. 
W poprzednim roku do dyspo-
zycji przekazano dwie sale lek-
cyjne, teraz nowych pomiesz-
czeń będzie więcej.

(Fot. TV
Sędziszów Małopolski)

Nowe pracownie w szkole na osiedlu
Wolica Piaskowa

W dniu 28 sierpnia br. Burmistrz Gminy Sędziszów Małopolski Bogusław Kmieć podpisał umowę o dofinansowaniu projek-
tu „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, pompownią i zasilaniem elektrycznym w Będziemyślu - przysiółek 

Góry”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Działania Gospodarka wodno-ściekowa.
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Kolejna placówka wsparcia dla seniorów. 
Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach 

Dolnych został oficjalnie otwarty. Placówkę 
uruchomiła Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
w budynku dawnej ochronki prowadzonej 
przez siostry zakonne. Jest tam miejsce dla 
30 osób po 60 roku życia, które ze względu 
na stan zdrowia lub niepełnosprawność wy-
magają opieki. To również miejsce dla osób 
samotnych. W Dziennym Domu Pomocy 
mogą liczyć na wyżywienie, rehabilitacje, 
porady psychologa i różne aktywności ma-
jące na celu ich wykluczenie społeczne. In-
westycja powstała dzięki dofinansowaniu 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fot. TV Sędziszów Małopolski

24 czerwca pracownicy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim pompowali. Na placu obok pomnika Niepodległości zadanie 
wykonali pracownicy urzędu i burmistrz. Do akcji Gaszyn Challenge sędziszowski magistrat był nominowany dwa razy. Wyzwanie 

rzucił mu Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach i Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Do dalszego pomagania z pompkami w tle 
gospodarz gminy zaprosił Radę Miejską w Sędziszowie Małopolskim, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Mało-
polskim i Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej.

Fot. TV Sędziszów Małopolski

Urząd ćwiczył, żeby pomóc

Ochronka w Zagorzycach zyskała drugie życie
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Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka. 
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece

 Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie 
kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece. W tym roku 
do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek posiadających oddziały dzie-
cięce – to o ponad 700 placówek więcej niż w roku ubiegłym i aż 75% 
wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Pełna lista zakwalifiko-
wanych bibliotek oraz szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony pro-
jektu znajdą się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl.

Do  tej  pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebrało blisko 
300 tys. przedszkolaków!

Opis projektu:
 Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ra-
mach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała 
Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. 
Każde dziecko w  wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę 
biorącą udział w  projekcie, otrzyma w  prezencie Wyprawkę Czy-
telniczą, a  w  niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną 
pod  względem formy i  treści do  potrzeb przedszkolaka oraz  Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drob-
ny czytelniczy upominek. W  Wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni 
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd 
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie peł-
noprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest 
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne 
„Mała książka – wielki człowiek”.
Wyprawka Czytelnicza
•  Książka „Pierwsze czytanki dla…”   – to  starannie dobrany 
zestaw utworów wybitnych polskich poetów i  pisarzy dziecięcych, 
w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. 
W  gronie autorów znajdziemy m.in.  Joannę Papuzińską, Wandę 
Chotomską, Czesława Janczarskiego czy  Hannę Januszewską. 

Projekt „Mała książka - wielki człowiek”
w Sędziszowie Małopolskim 

W   publikacji obecni są również 
Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, 
Anna Onichimowska, Małgorzata 
Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał 
Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna 
Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan 
Twardowski i  Grzegorz Kasdepke 
– twórcy tak  różni, jak różne są 
perspektywy spoglądania na świat.
•  Broszura dla rodziców „Książką 
połączeni, czyli przedszkolak idzie 
do  biblioteki” – praktyczny porad-
nik o  korzyściach wypływających 
z codziennego czytania dziecku i od-
wiedzania z   nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, 
dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym 
rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.
•  Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta 
biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.
Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – biblio-
tekę –  i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też sze-
roką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą 
wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach 
przygotowanych przez bibliotekarzy.
• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania 
własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!
tekst: Informacja prasowa 
W 2020 roku do Projektu przystąpiła Biblioteka Publiczna w Sę-
dziszowie Młp. wraz ze swoimi filiami. Wyprawki można odebrać, 
w każdej z bibliotek publicznych na terenie gminy.
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym tj. z roczni-
ków 2014-2017.

Na pytania odpowiedzi udzielają bibliotekarze Biblioteki Publicznej 
w Sędziszowie Małopolskim oraz filii.
tel. 17 283 10 28
http://biblioteka.mgoks.pl/
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 Towarzystwo Szachowe Skoczek, grało 
w składzie: Mateusz Bobula, Franciszek Ser-
necki, Jerzy Kyć, Jacek Gęsicki, Grzegorz Ko-
pacz, Rafał Polok(kapitan), Barbara Trybow-
ska i  Robert Stefański (kierownik). W  tym 
roku II Liga Seniorów, rozgrywana w  Poro-
ninie, była najsilniejsza jaka do tej pory była 
rozegrana. Wśród uczestników było wielu 
medalistów Mistrzostw Polski Juniorów, 
a  także uczestników Mistrzostw Polski Se-
niorów sprzed kilkunastu lat. Każdy z zawod-
ników Skoczka rozegrał znakomite zawody, 
wygrywając z bardziej doświadczonymi prze-
ciwnikami. Zawodnicy walczyli „na śmierć 
i życie” na szachownicach. W żadnej z partii 
nie poddawali się, walcząc niektóre partie po 
ponad 6  godzin, broniąc się w  przegranych 
pozycjach czy też realizując minimalną prze-
wagę, która w kilku meczach dawała wygra-
ną. Zawody przebiegały zgodnie z  duchem 
fair play. Zawodnicy z Sędziszowa wyróżniali 
się na tle pozostałych drużyn, grając w pięk-
nych koszulkach klubowych oraz koszulkach 
promujących Miasto i Gminę Sędziszów Ma-
łopolski. To świadczy o dobrym przygotowa-
niu przed rozpoczęciem II Ligi w Poroninie. 
Drużyna Towarzystwa Szachowego Skoczek 
Sędziszów Małopolski zajęła 13 miejsce, co 
dało uprawniony awans do I Ligi Szachowej 
Seniorów. Awans drużyny z  Sędziszowa na 
zaplecze Polskiej Szachowej Elity – do I Ligi 
Szachowej Seniorów to historyczna chwila 

Sukces sędziszowskich szachistów

dla naszego klubu, a  także dla Sędziszowa 
Małopolskiego i  całego województwa Pod-
karpackiego. Świetna atmosfera która pano-
wała w  drużynie udzielała się także na Sali 
gry pozostałym drużynom, organizatorom 
i sędziom. Awans drużyny z Sędziszowa po-
twierdza, że zawodnicy reprezentujący druży-
nę, dobrze przepracowali czas kwarantanny. 
Cel postawiony przed ligą został zrealizowa-

Obóz harcerski ZHR odbył się w dniach 10-23 lipca 2020 r. w Hucie Polańskiej. Wzięło w nim udział 25 harcerek i harcerzy z gminy 
Sędziszów Młp. W pięknym otoczeniu przyrody, bez zasięgu, prądu, bieżącej wody itp. młodzież z naszej gminy spędzała wakacje. 

Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu tej „wielkiej przygody” dla harcerek i harcerzy z Sędziszowa Małopolskiego.

Obóz harcerzy z Sędziszowa Małopolskiego

ny. Mamy nadzieję, że uda się w  przyszłym 
sezonie utrzymać na zapleczu szachowej eli-
ty. W I Lidze Szachowej Seniorów, który jest 
drugim szczeblem rozgrywkowym w Polsce, 
nie występowała dotychczas żadna drużyna 
z  powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Wy-
jazd na rozgrywki był możliwy dzięki wspar-
ciu Miasta i  Gminy Sędziszów Małopolski 
oraz dzięki prywatnym sponsorom.

W dniach 4-13 września w Poroninie odbywały się Drużynowe Mistrzostwa Polski – II Liga Szachowa Seniorów. W rozgrywkach na 
starcie stanęła drużyna Towarzystwa Szachowego Skoczek Sędziszów Małopolski, grająca pod nazwą Banku Spółdzielczego w Sę-

dziszowie Małopolskim. Na liście startowej znalazło się 41 uprawnionych do startu drużyn z terenu całej Polski (od Koszalina po Ustrzyki 
Dolne, od Bogatyni po Lublin). Drużyna Skoczka Sędziszów Małopolski rozegrała bardzo dobre zawody. 



Biuletyn Sędziszowski nr 3 (260) marzec-kwiecień 2020 21

Wypożyczalnia dla Dorosłych

 W kwietniu Wypożyczalnia dla Dorosłych w Sędziszowie 
Małopolskim wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych książek. 
Pojawiły się książki kilku polskich autorów, dotąd nieobecnych 
w naszej bibliotece. Pierwszy z nich to Maciej Siembieda - pisarz 
i reportażysta. Jego książki : „444”, „Wotum”, „Miejsce i  imię” 
to powieści historyczne, sensacyjne i kryminalne zarazem, 
oparte na prawdziwych wydarzeniach z fikcyjnym głównym 
bohaterem Jakubem Kanią. Jakub Kania pracownik IPN a rów-
nocześnie detektyw amator w książce „444” stara się wyjaśnić 
zagadkę obrazu Jana Matejki „Chrzest Warneńczyka”. Może 
nawet nie słyszeliśmy o tym obrazie i związanej z nim klątwie 
i przepowiedni, dlatego zapraszamy do czytania tej i pozosta-
łych książek Macieja Siembiedy, w których opisane są podobne 
sensacyjne wydarzenia.
 Kolejny pisarz to Wojciech Dutka. Jego książki ‚Kurier z To-
ledo” i „Kurier z Teheranu” to powieści historyczne i równocze-
śnie powieści sensacyjno-szpiegowskie. Bohater - hrabia Antoni 
Mokrzycki to polski dyplomata, agent przedwojennej Dwójki czyli 
wywiadu RP. Spotykamy na kartach jego książek  postacie histo-
ryczne- min. Hemingwaya, Pabla Nerudę i inne, a także wydarze-
nia historyczne np. mord polskich oficerów w Katyniu czy wojna 
domowa w Hiszpanii.
 Zakupione zostały kontynuacje wcześniej kupionych książek: 
Kaleta J.M.-Wojna i miłość t.3, Kosin R.-Siostry Jutrzenki t.2, Mi-
chalak K.-Drań, Valko T.-Arabski książę, Morris H.- Podróż Cil-
ki, Frączek I.-Wszystko nie tak! 2, a także inne ciekawe książki 
polskich i zagranicznych autorów. Są to powieści, a także książki 
popularnonaukowe : Szczepański D.- Czapkins. Historia Tomka 
Mackiewicza, Kienzler I.-Kobiety wojowniczki, Revol E.- Przeżyć. 
Moja tragedia na Nanga Parbat, Derlatka P.-Jego portret .Opo-
wieść o Jonaszu Kofcie, Knedler M.- Położna z Auschwitz. Przej-
mująca opowieść o Stanisławie Leszczyńskiej.
 Zapraszamy do korzystania z naszego bogatego księgozbioru.

Przegląd nowości wydawniczych
w oddziale dla dzieci 

 W kwietniu 2020 roku zakupiono do Oddziału dla Dzieci 55 
książek. Wśród nich są kolejne części poczytnych serii, książki 
podróżnicze, a także popularnonaukowe o dobrym wychowaniu 
i o dinozaurach. 
 Zapraszamy na ich krótką prezentację i wybranie coś dla sie-
bie.
 Książki pomagające w samodzielnym czytaniu szybko znikają 
z półek i mają wielu sympatyków. Ich walorem jest ciekawa treść, 
duże litery, piękne ilustracje.Wszystko to sprawia, że z ich pomocą 
czytanie staje się przygodą i miłym przeżyciem. 
 Na pewno taką funkcję spełnia seria „Już czytam sobie”. 
Książki: „Kot w butach, „Kopciuszek” i „Trzy świnki” pomogą 
w samodzielnym zapoznaniu się z bohaterami tych klasycznych 
bajek. 
 Wśród pierwszych czytanek są kolejne części serii „Zwierzęta 
Oli” – „Wracaj, króliczku!” i „Jesteś super, chomiczku!”
 Zakupiono 16 książek z serii „Czytam sobie”. Wśród nich bę-
dzie można znaleźć mity, legendy, książki o ochronie przyrody. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje seria „Czytam sobie. Fakty”, 
która przybliża czytelnikom sylwetki sportowców (o Robercie Le-
wandowskim), naukowców (o M. Koperniku, A. Einsteinie), po-
dróżnikach (K. Kolumbie).
 Zapoczątkowano zakup nowej serii o przygodach Fenka, ma-
łego liska, która uczy jak sobie radzić z emocjami. Ciekawostką 

Co nowego w bibliotece

jest to, że książki posiadają także Strefę Rodzica. Jest pomocna 
w ciekawym sposobie spędzania czasu z dziećmi i w rozmowach 
o emocjach.   
 Najmłodsi czytelnicy kochają serie książeczek „Mądra Mysz” 
i „Kicia Kocia”. Zakupiono z myślą o nich 12 książeczek. Z nimi 
wybiorą się do kuchni, by zobaczyć jak Kicia Kocia gotuje i smaży 
naleśniki. Z Kicią Kocią, Maksem i Zuzią nigdy nie jest nudno, 
z  nimi mogą także przejechać się rowerem i potowarzyszyć im 
w chorobie. 
 Dla fanów dinozaurów zakupiono książkę E. Dziubak „Co 
robią dinozaury. Opowiem ci mamo”. Znajdą w niej usystematy-
zowaną wiedzę (opisy dinozaurów w okresach ich występowania, 
z podziałem na gatunki w nich występujące). Atutem tej książki 
jest piękna szata graficzna, kartonowe kartki, dużo zagadek, cie-
kawostek z życia dinozaurów. Ta pozycja interaktywna obala mity, 
na przykład ten, że smoki nic nie mają wspólnego z dinozaurami. 
A kura i gołąb są najbliższymi współcześnie żyjącymi krewnymi 
dinozaurów. Prawda, że to zaskakująca wiadomość?
 Kolejną zakupioną książką jest nietypowy poradnik o dobrym 
wychowaniu. Cecylia Knedelek i gąska Waleria są dzieciom do-
brze znane. To one pomogą im w zapamiętaniu zasad savoir – vi-
vre. I to za pomocą historyjek z dużą dawką humoru! Najlepszą 
rekomendacją książki „Dobre maniery Cecylki Knedelek, czyli 
o tym, że wypada wiedzieć, co wypada” są słowa autorki Joanny 
Krzyżanek: „Ta książka jest dla wszystkich dzieci, które choć raz 
w życiu miały ochotę wylizać miseczkę po lodach malinowych lub 
uczyniły to. Dobrych manier nie można kupić ani w małym skle-
piku na rogu ulicy, ani w supermarkecie. Nauczenie się ich nie 
jest tak proste jak zjedzenie marchewki, ale też nie jest tak trudne 
jak znalezienie igły w stogu siana” 
 „Wielka kolekcja bajek o przygodach Tomka i przyjaciół” 
umożliwi dzieciom przeżywanie z lokomotywami  zabawnych 
przygód.
 Najmłodsi bardzo lubią czytać serię „Pies na medal” Barba-
ry Gawryluk  o przygodach psów, które pomagają człowiekowi  
w  służbie na rzecz innych. Wzbogaciła się o „Lunę. Psa tera-
peutę”, „Badyla. Psa policyjnego” i „Apę. Psa zaprzęgowego”.  
 Starsi czytelnicy na pewno ucieszą się z kolejnych części przy-
gód Cwaniaczka. Zakupiono dla nich dwie części : „Ubaw po pa-
chy” i nowość z 2020 roku „Totalna demolka”. Sympatycy serii 
„Biura detektywistycznego Lassego i Mai”  będą mogli pożyczyć 
kolejne jej części. 
 Księgozbiór dla dzieci wzbogacił się o dwie książki: „Śladami 
przygód Neli” i o najnowszą „Nela w krainie orek”. Małą podróż-
niczkę łączy z orkami silna więź. Może się to wydawać dziwne, 
gdyż są to ogromne ssaki, które nawet na kartach książek budzą 
respekt. 
 Wierzymy, że te książki przypadną naszym młodym czytelni-
kom do gustu i szybko znikną z półek.  Zapraszamy do ich lektury!
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MAGICZNY DYWAN
SZANSĄ NA ROZWÓJ

 Celem projektu jest przede wszystkim wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dzieci o utrudnionym dostępie do nowoczesnych narzę-
dzi multimedialnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, 
przy jednoczesnym wspieraniu indywidualnych zainteresowań dzie-
ci oraz niwelowaniu deficytów rozwojowych. Doposażenie placówki 
w mobilną, interaktywną podłogę stworzy dla dzieci uczęszczających 
do przedszkola, przestrzeń do wspierania ich rozwoju, kształtowa-
nia umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, samo-
dzielnego i kreatywnego myślenia. Podniesie jakość kształcenia oraz 
skutecznie zachęci do aktywności fizycznej i współpracy w grupie, 
pozwoli tym samym wyrównać szanse edukacyjne.  Zabawa i nauka 
na „magicznym dywanie” rozwijać będzie motorykę, koncentrację 
uwagi, spostrzegawczość i szybkość reakcji, koordynację wzrokowo 
ruchową. Ponadto pozytywnie wpłynie na interakcje między dziećmi. 
To nowatorskie urządzenie dydaktyczne elastycznie dopasowuje się 
do indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Daje moż-
liwość wielokierunkowego stymulowania rozwoju dziecka, wsparcia 
nie tylko w obszarze edukacji, ale także w terapii dzieci z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

PROJEKT
WIELU MOŻLIWOŚCI

 Dzięki środkom finansowym pozyskanym w projekcie zakupiona 
zostanie do przedszkola mobilna podłoga interaktywna, która będzie 
wykorzystywana w toku codziennej pracy z dziećmi w każdej grupie 
wiekowej, w tym również podczas zajęć rewalidacyjnych. To multi-
medialne urządzenie przeznaczone do zabaw ruchowych, gier, ćwi-
czeń świetnie sprawdzi się podczas zabawy, nabywania umiejętności 
do rywalizacji i przy okazji zajęć prowadzonych w całej grupie. Do 
harmonogramu zajęć przedszkolnych wprowadzone zostaną zajęcia 
z użyciem ”Magicznego Dywanu”. Zaprojektowane przez najlepszych 

Magiczny dywan
dla Przedszkola Jedynki

Już w najbliższym czasie przedszkolaki uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Oddziałem przy 
ul. Legionów Polskich, na stałe będą mogły korzystać z podłogi interaktywnej czyli inaczej „magicznego dywanu”. Wszystko za sprawą 

wygranego projektu pod tytułem „Kto magiczny dywan ma, równe szanse dzieciom da” opiewającego na niebagatelną kwotę 14840 zł.

pedagogów i ekspertów aplikacje pomogą w nauce, a dodatkowo 
skutecznie zachęcą do aktywności fizycznej i współpracy w grupie. 
Oprócz podłogi interaktywnej w ramach projektu nauczyciele odbędą 
specjalne szkolenie, podczas którego nauczą się w sposób samodzielny 
i efektywny wykorzystywać dywan podczas codziennej pracy. Będzie 
to również świetna forma pracy wykorzystywana podczas zajęć otwar-
tych dla rodziców, dni otwartych dla nowoprzyjętych dzieci czy też 
wymiana doświadczeń podczas zajęć koleżeńskich pomiędzy nauczy-
cielami.

TOWARZYSZYĆ DZIECKU
W DOBIE MULTIMEDIÓW

 Beneficjentami projektu jest 132 dzieci w wieku od 3 do 7l uczęsz-
czających do Publicznego Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Młp. i do 
Oddziału przy ul. Legionów Polskich, w tym dzieci z dysfunkcjami 
posiadające opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
W grupie docelowej znajduje się również 16 nauczycieli wych. przed-
szkolnego i 3 nauczycieli zajęć rewalidacyjnych. Większa świadomość 
rodziców na temat roli edukacji przedszkolnej, mobilizuje placówkę 
do poszukiwania i stosowania nowoczesnych form edukacyjnych, 
stąd właśnie pomysł na interaktywną podłogę.  Projekt przyczyni się 
do zniwelowania istniejących różnic i sprawi, że dzieci będą mieć nie 
tylko równe prawa, ale i szanse. Ważnym wyznacznikiem rozwoju jest 
dziś towarzyszenie dziecku w jego działaniach, uczenie go mądrego 
korzystania z nowoczesnych technologii, wykorzystywania ich do na-
uki i zabawy. Dziecko ma widzieć i wiedzieć, doświadczać i ekspery-
mentować, uczyć się na własnych błędach i podejmować wyzwania 
w imieniu całej grupy. Ważne by uczyło się tego już od najmłodszych 
lat, z użyciem technologii bez których ani rusz we współczesnym 
świecie, pod nadzorem i kontrolą swoich nauczycieli i przy współ-
udziale rodziców. Podróż taka nie może odbyć się, zatem inaczej jak 
na „magicznym dywanie”.

Agnieszka Niedźwiedź
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Po raz drugim w naszym mieście była meta etapu Międzynaro-
dowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 

XXXI edycja miała miejsca 9 września br. Przejazd kolarzy poprze-
dził mini wyścig kolarski dla najmłodszych miłośników rowerów, 
a ok. godz. 18 przed Ratuszem mieszkańcy podziwiali finisz I etapu 
tego wyścigu. Wcześniej swoich sił jako kolarze mogli spróbować 
najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. 

Wielki finał I etapu wyścigu kolarskiego



Dwa dni trwało wielkie święto Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy” działającego w strukturach Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Pomimo epidemii koronawirusa i wielu 

utrudnień udało się zorganizować jubileusz 30-lecia, choć nie wyglądał tak jak wcześniej planowano. 
W piątek, 18 września 2020r. obchody zorganizowano w sędziszowskim domu kultury. Najpierw w sali 
widowiskowej spotkali się najmłodsi członkowie zespołu i ich rodziny, a następnie młodzież i dorośli 
członkowie zespołu oraz zaproszeni goście. Były życzenia i  podarunki od wicestarosty powiatu pani 
Bernadety Frysztak, a także jubileuszowy tort od burmistrza Bogusława Kmiecia. 
 W sobotę, 19 września br. odbyła się druga część jubileuszu. Barwny korowód wszystkich grup człon-
ków zespołu wyruszył ulicami miasta spod sędziszowskiego domu kultury do kościoła farnego na jubi-
leuszową mszę świętą. Odprawili ją proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim 
ks. Ryszard Lis oraz gwardian klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, ojciec Stanisław Szlosek. 
O oprawę muzyczną podczas eucharystii zadbała kapela zespołu.

ZPiT Rochy przetańczył 30 lat!


