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Dino To Festival 2021

Marba awansowała do II ligi

W Sędziszowie Młp. urodziły się trojaczki

Wyjątkowy Dzień Dziecka



Viki Gabor i Dżem
na Dino Top Festival

Kolejna edycja Dino Top Festival odbyła się 11 lipca br. 
Na scenie na sędziszowskim Małym Rynku zaprezento-
wali się laureaci konkursu na interpretację piosenek ze-
społu Perfect, a także Magdalena Białorucka-Ogorzelec, 
sędziszowianka, która zaśpiewała piosenki ze swojej de-
biutanckiej płyty „MiłoŚnie”. Gwiazdami wieczoru była 
Viki Gabor oraz zespół Dżem. Niespodzianką dla Viki był 
tort i kwiaty, które burmistrz Bogusław Kmieć wręczył jej 
z okazji urodzin, które obchodziła dzień przed koncertem 
w naszym mieście. Na zakończenie festiwalu mieszkańcy 
bawili się na potańcówce.
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Ulica Spacerowa to nowa droga 
oddana do użytku mieszkań-

com Sędziszowa Małopolskiego. 
To największa inwestycja drogowa 
w gminie. Nowa ulica łączy ulice 
Wesołą i Wspólną i usprawnia ko-
munikację, ale przede wszystkim 
zwiększa potencjał inwestycyjny 
tego rejonu miasta. Oficjalnie od-
dano ją do użytku 31 marca br. Dro-
ga powstała w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, z którego 
pochodziło dofinansowanie na jej 
powstanie. Długość drogi to 1.337 
metrów, koszt całkowity wyniósł 
4.869.001,01 zł, a przyznane dofi-
nansowanie to 3.149.236,00 zł. 

Otwarcie nowej ulicy 

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego w dniu 15 marca br. ogłosił Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania 
terenów zielonych znajdujących się na Osiedlu Wolica Ługowa pn. „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospo-

darowania terenu na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim”. Główna nagroda to 10 tys. zł, przewidziano również wyróżnienia 
po 2 i 1,5 tys. złotych.

Konkurs na opracowanie koncepcji
na wolickie ługi
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6 lipca br. wystartował trzeci konkurs fotograficzny „Sędziszów Małopolski w świecie”. 
6 lipca przed Ratuszem mieszkańcom rozdano 100 koszulek sędziszowskich „Love this 

place”, które następnie zabiorą ze sobą na wakacje i zrobią w nich zdjęcia. Do zgarnięcia są 
nagrody finansowe. Konkurs trwa do 30 września. 

 W trakcie spotkania można było 
zobaczyć samochód, którym 20 czerw-
ca br. Przemysław Sochacki z Sędzi-
szowa Małopolskiego wygrał I rundę 
zawodów King of Poland Drag Race 
Cup- wyścigów na ¼ mili. Burmistrz 
Sędziszowa Bogusław Kmieć pogratu-
lował kierowcy sukcesu. Mieszkańcy 
mieli niepowtarzalną okazję zrobić 
sobie zdjęcie z maszyną, której na co 
dzień nie można spotkać na drogach.

(Fot. TV Sędziszów Małopolski)

Trzecia edycja konkursu
z koszulką

Panie z KGW Moja Wolica Ługowa i KGW w Cierpiszu wystartowały 29 maja br. 
w podkarpackim półfinale Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich ,,Polska od Kuchni’’. 

Zmagania toczyły się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. KGW Moja Wo-
lica Ługowa zajęło 3 miejsce w konkursie kulinarnym i 2 miejsce w konkursie Kobieta 
Gospodarna i Wyjątkowa. Z kolei członkini KGW Moja Wolica Ługowa Andżelika Bajor 
wygrała w kategorii Miss Wdzięku. Gospodynie z KGW w Cierpiszu zdobyły nagrodę 
publiczności w konkursie kulinarnym. Finał festiwalu „Polska od Kuchni” odbędzie się 
25 września na PGE Narodowym wWarszawie. 

Sukces naszych Kół Gospodyń Wiejskich w Sanoku
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29 czerwca br. burmistrz Bogusław Kmieć oficjalnie pożegnał 
Ojca Stanisława Szloska, pełniącego przez 6 lat funkcję Gwar-

diana sędziszowskiego Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucy-
nów. Duszpasterska droga prowadzi go teraz do Nowej Soli, ale, jak 
odkreślał włodarz gminy, drzwi naszego miasta są zawsze dla Niego 
otwarte. W imieniu swoim i mieszkańców burmistrz Kmieć podzię-
kował Ojcu Stanisławowi za głoszone Boże słowo, za okazywane 
wsparcie, za kapucyńską dobroć i serdeczność. 

22 lipca br. burmistrz Bogusław Kmieć gościł dwóch młodych bohaterów z Zagorzyc Dolnych - Filipa Robaka i Jakuba Kłóska, którzy 
w ubiegłym tygodniu uratowali dwoje starszych ludzi, których dom zajął pożar. Chłopcy, nad własne bezpieczeństwo, postawili życie 

drugiego człowieka. To postawa godna pochwały i naśladowania. Burmistrz wręczył im listy gratulacyjne, symboliczne upominki i pod-
kreślił, że jest niezwykle dumny, że tacy młodzi ludzie są cząstką naszej społeczności. Wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji insp. 
Wojciechem Rakiem podziękował również ich rodzicom, za trud wychowawczy i wartości, jakie przekazali swoim synom. 

Spotkanie z młodymi bohaterami z Zagorzyc Dolnych

Pożegnanie
O. Stanisława Szloska

25 maja 2021 r. odbyła się uroczysta Msza św., podczas której 30-lecie kapłaństwa ob-
chodził proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim 

ks. Krzysztof Gac. Jubilat dziękował Bogu za dar kapłaństwa. Nie zabrakło też życzeń dla 
proboszcza. Wśród przybyłych mieszkańców, we mszy świętej brały udział także lokalne 
władze. (Fot. TV Sędziszów Małopolski)

Jubileusz ks. Krzysztofa Gaca
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7 lipca br. w ramach Dni Sędziszowa Małopolskiego na placu targowym odbyła się Biesiada Seniorów. Organizatorami był Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora w Sędziszowie Małopolskim. Seniorzy nie zawiedli, 

a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.  

Biesiada seniorów

1 czerwca br. o godz. 8.30 sprzed sędziszowskiego Ratusza wyruszyła w drogę „Wesoła Ciężarówka”. Był to prezent na Dzień Dziecka dla 
wszystkich naszych milusińskich. Burmistrz Bogusław Kmieć wręczył dzieciom symboliczny klucz do miasta, by w tym dniu Sędziszów 

Małopolski należał do nich. Bajecznie kolorowy samochód pełen niespodzianek odwiedził szkoły i przedszkola w gminie, a wielki Finał od-
był się na placu zabaw na Osiedlu Młodych. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji - maskotki, wyrzutnia cukierków, ogromne bańki mydlane, 
wszystko przygotowane przez Pracownię Jaszczur i Przyjaciele. 

Wyjątkowy Dzień Dziecka 
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Niedziela 20 czerwca przebiegała w Sędziszowie Małopolskim 
pod znakiem muzyki kapel podwórkowych z różnych stron 

Polski. „Letnie muzykowanie na sędziszowskim rynku” to  nowy fe-
stiwal, który ma być organizowany w Sędziszowie Młp. co roku, ale 
zawsze z innym gatunkiem muzycznym. Na początku organizatorzy 
postawili na folklor miejski. 
 Przed koncertem na rynku kapele wędrowały po mieście z muzy-
ką zachęcając w ten sposób mieszkańców do udziału w wydarzeniu. 
 Na scenie za ratuszem wystąpiły kapele: Mielecka Kapela Podwór-
kowa, Szczebrzeska Kapela Podwórkowa, Kapela z Naszego Miastecz-
ka z województwa śląskiego oraz Paka Sędzisza MGOK w Sędziszowie 
Małopolskim

Letnie muzykowanie na sędziszowskim Rynku
 Na festiwalu rozstrzygnięto konkurs dla kapel o nagrodę publiczno-
ści. Nie wzięli w nim udziału gospodarze. 1000 zł ufundowane przez dy-
rektora MGOK w Sędziszowie Małopolskim zdobyła Kapela z Naszego 
Miasteczka z woj. Śląskiego. „Letniemu muzykowaniu na sędziszowskim 
rynku” towarzyszyły pokazy rękodzieła artystycznego: kowalstwa, garn-
carstwa i rzeźby. Na imprezie swoje wyroby zaprezentowało KGW Moja 
Wolica Ługowa, a sędziszowski Klub Seniora przygotował wystawę ple-
nerową swojej twórczości i przeprowadził warsztaty malarskie. Festiwal 
„Letnie muzykowanie na sędziszowskim rynku” zorganizowali wspólnie 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim i Lokal-
na Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin.

(Fot. TV Sędziszów Małopolski)
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28 czerwca rozpoczęły się obchody tegorocznych Dni Sędziszowa. Pierwsze atrakcje należały do najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. Na scenie sędziszowskiego Domu Kultury zaprezentowały się przedszkolaki w ramach „Sceny dla malucha”. 

Scena należała do maluchów

6 maja br. odbył się Zarząd Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy 

Sędziszów Małopolski. Była to też okazja 
do złożenia przez burmistrza Bogusława 
Kmiecia życzeń z okazji Dnia Strażaka 
i  wręczenia bonów pieniężnych o warto-
ści 2 tys. zł dla każdej jednostki na zakup 
sprzętu. 

Dzień Strażaka 
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Od 4 maja br. chętni  mogą zgłaszać się 
do Punktu Szczepień Powszechnych 

w Sędziszowie Małopolskim, by przyjąć 
szczepionkę przeciwko COVID-19. Pod-
czas briefingu burmistrz Bogusław Kmieć 
poinformował, że sędziszowski punkt zlo-
kalizowany jest w budynku po byłej szkoły 
podstawowej nr 2 przy ul. Rynek 9. Przygo-
towano tutaj dwa stanowiska do kwalifikacji 
pacjentów oraz do szczepienia, miejsce jest 
dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Do dyspozycji pacjentów, które 
będą chcieli zaszczepić się w punkcie w Sę-
dziszowie Małopolskim, będą dwa numery 
telefonów: 722 024 112 oraz 722 025 112, 
a punkt będzie czynny 7 dni w tygodniu 
w godz. 8-18. Dyżury będą pełnić dwie pie-
lęgniarki i dwóch ratowników medycznych. 

Otwarcie Puntu 
Szczepień
Powszechnych

Stowarzyszenie skupia 20 członków. Są to mieszkańcy miasta 
i gminy Sędziszów Małopolski, ale również osoby spoza tego te-

renu, które pracują na rzecz środowiska sędziszowskiego. Założy-
ciele stowarzyszenia zachęcają mieszkańców do wstępowania w jego 
struktury. Prezesem stowarzyszenia zastała dr Anna Stawarz, na-

Powstało Stowarzyszenie Nasza Ziemia Sędziszowska

W tym roku przypa-
dła 230 rocznica 

uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. w Sędziszowie 
Małopolskim obchody 
rozpoczęły się od Mszy 
św. w intencji Ojczyzny 
w kościele farnym. De-
legacje złożyły wiązanki 
kwiatów przed pomni-
kiem bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki i obeliskiem 
z  okazji 100-lecia Nie-
podległości. 

Obchody Święta 3 Maja

uczyciel w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskie-
go w Sędziszowie Małopolskim. Wicestarosta Bernadeta Frysztak 
podczas inauguracyjnego spotkania podkreślała, że cele stowarzy-
szenia będzie współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządo-
wymi na rzecz ziemi sędziszowskiej w różnych aspektach, głównie 
polityce proobywatelskiej, propatriotycznej, prozdrowotnej, pro-
ekologicznej. 
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Konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021 został ogłoszony przez 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej w styczniu br. Służy on 

docenianiu prorodzinnych działań prowadzonych przez władze lo-
kalne i ma inspirować do podejmowania oddolnych inicjatyw na 
rzecz rodziny. Do udziału zgłosiło się 236 gmin w tym Gmina Sę-
dziszów Młp. Samorządy zaprezentowały swoje osiągnięcia, a także 
podzieliły się planami na przyszłość. Miejsce w Polsce, gdzie rodzi-
nom żyje się najlepiej – to hasło przewodnie konkursu, w którym 
zwyciężyło 5 gmin. Dodatkowo zostały przyznane 3 wyróżnienia 
minister rodziny i polityki społecznej oraz 2 wyróżnienia specjalne 
kapituły. Wyróżnienie Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzy-
mała m.in. Gmina Sędziszów Małopolski, które 13 maja br. odebrał  
Burmistrz Bogusław Kmieć.

100 tys. zł na zakup sprzętu dla porad-
ni endoskopii oraz przychodni re-

habilitacyjnej przekazała Gmina Sędziszów 
Małopolski dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Ropczycach. 4 czerwca br. dyrekcja ZOZ
-u wraz z wicestarostą powiatu ropczycko-
Sędziszowskiego panią Bernadetą Frysztak 
przekazali oficjalne podziękowania na ręce 
burmistrza. To już kolejne wsparcie samo-
rządu sędziszowskiego dla ZOZ-u, który 
dzięki temu doposaża Szpital Powiatowy 
im. Ojca Pio w potrzebny sprzęt. 

Oddział Neurologii Szpitala Powiato-
wego w Sędziszowie Małopolskim 

po raz kolejny znalazł się wśród laureatów 
prestiżowych nagród ESO Angels. Pomimo 
trudnej sytuacji epidemicznej placówka 
dołączyła do grona najlepszych ośrodków 
leczenia udarów mózgu. Certyfikaty ESO 
Angels są przyznawane przez Europejskie 
Towarzystwo Udarowe za wysoki poziom 
opieki i leczenia pacjentów. Nagrodę z rąk 

Oddział neurologii nagrodzony

23 marca br. Podpisany został list intencyjny w sprawie przeka-
zania budynku byłej szkoły podstawowej nr 2 na potrzeby 

Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Ze strony Gmi-
ny Sędziszów Małopolski podpisał go burmistrz Bogusław Kmieć, 
natomiast Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentował starosta 
Witold Darłak oraz wicestarosta Bernadetta Frysztak. Jak podkre-
ślały obie strony, list intencyjny to pierwszy krok ku temu, by budy-
nek, w którym do niedawna mieściła się szkoła, został zaadaptowa-
ny pod rozbudowę szpitala powiatowego.

Porozumienie ws. powiększenia szpitala 

Nagroda dla gminy w konkursie
Samorząd PRO FAMILIA 2021

konsultant inicjatywy Angels - Katarzyny 
Putyło odebrał 12 lipca kierownik oddziału 
neurologicznego - Grzegorz Chomont.

(Fot. TV Sędziszów Małopolski)

Szpital otrzymał wsparcie od gminy
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Odblaski od gminy dla bezpieczeństwa dzieci

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna to projekt, który zmienia ob-
licze przewozów pasażerskich na Podkarpaciu. Dzięki nowym 

inwestycjom w infrastrukturę i uruchomieniu połączeń kolejowych, 
mieszkańcy województwa uzyskają łatwiejszy dostęp do stolicy re-
gionu. 
- Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna to projekt, który istotnie po-
prawia warunki życia mieszkańców. Program przybliża nas do celu, 
którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej 

Powstanie nowy przystanek PKP

- mówił 21 maja br. w Sędziszowie Małopolskim wiceminister infra-
struktury Andrzej Bittel. 
Na trasie z Rzeszowa do Dębicy i Przeworska lepszy dostęp do kolei 
zapewnią nowe przystanki: Rzeszów Dworzysko i Rzeszów Wschodni. 
W Sędziszowie Małopolskim przy ul. Grunwaldzkiej zaplanowany jest 
dodatkowy przystanek Sędziszów Małopolski-Wschodni.

(Fot. TV Sędziszów Małopolski)

11 lipca br. w Sędziszowie Ma-
łopolskim gościł europoseł 

Tomasz Poręba. W Domu Kultury 
mówił o programie społeczno-go-
spodarczym Polski Ład, jego założe-
niach i możliwościach.

(Fot. TV Sędziszów
Małopolski)

Tomasz Poręba w Sędziszowie Młp.

24 marca br. burmistrz Bo-
gusław Kmieć przekazał 

komendantowi sędziszowskie-
go komisariatu policji kom. 
Dariuszowi Kwaśniakowi bli-
sko 1000 odblasków. Trafią one 
do uczniów gminnych szkół 
podczas akcji propagujących 
bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym organizowanych przez 
policję. 
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Gmina jest w trakcie przejmowania od firmy Kruszgeo terenu, 
który chce przeznaczyć pod rekreację. W tym miejscu ma po-

wstać m.in. strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą. Terenem ma 
zarządzać Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
– Po przejęciu pozostałej części tego wyrobiska przekażemy ten teren 
w całości MOSiR-owi, który zajmie się procedurą związaną z zalega-
lizowaniem tego kąpieliska – tłumaczył burmistrz Sędziszowa Mało-
polskiego Bogusław Kmieć. 
Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje m.in. utworzenie 
brodzika dla dzieci o głębokości ok. 70 cm. Kąpielisko główne ograni-
czone pływającymi bojami będzie miało max. 1,5 m. W najgłębszym 
miejscu akwen ma 7 metrów. – W tej części zaplanowaliśmy pomosty 
do skoków do wody - wyjaśniał burmistrz. 

Na działce przy ul. Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim, po-
między firmami Gumat i Santex ma powstać kompleks base-

nów. Tego chce lokalny samorząd i zamierza sięgnąć po środki na 
ten cel z programu „Polski Ład”.
- Chcielibyśmy się przygotowywać już dokumentacyjnie do budowy 
tego typu obiektu w Sędziszowie Małopolskim. Na czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej przedłożę projekt uchwały związany z opracowaniem 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji budowy kompleksu 
basenów odkrytych i krytych wraz z wodnym placem zabaw- mówił 
podczas spotkania z mediami 15 czerwca br. burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego Bogusław Kmieć. 
Posiadanie dokumentacji jest niezbędne żeby móc korzystać ze środ-
ków pomocowych z programu „Polski Ład”, który to m.in. przewiduje 
wsparcie przy budowie basenów dla gmin w których nie ma jeszcze 
tego typu obiektów. - Chcemy z tego skorzystać, chcemy być przygo-
towani – dodaje burmistrz. Wierzę, że zdecydowaną większością gło-
sów rady moja propozycja zostanie przegłosowana i zrobimy pierwszy 
krok do tego, żeby baseny udało się w przyszłości wybudować. 

Kompleks basenów w Sędziszowie Młp.

Burmistrz zaznaczył też, że inwestycja na pewno będzie realizowana 
w etapach, w zależności od pozyskanych środków zewnętrznych. To 
niezwykle ważne przy realizacji tak dużej inwestycji

Powstanie kąpielisko w Czarnej Sędziszowskiej

Proponowane wyposażenie plaży obejmować będzie stanowisko ratow-
nika z kołami ratunkowymi, leżaki plażowe oraz parasole. Powyżej skar-
py, od strony ścieżki proponuje się usytuowanie koszy na śmieci, toalet 
ogólnodostępnych i przebieralni. W planie jest też m.in. tyrolka, z której 
będzie można skoczyć do wody lub dojechać na plażę. W części północ-
nej terenu zalewu proponuje się usytuowanie miejsca wypoczynku. Od 
strony wschodniej terenu proponuje się ukształtowanie nabrzeża zale-
wu na kształt tarasów w formie amfiteatru, z podestem drewnianym, 
zakończonym altaną na wodzie. - Plany związane z tym kąpieliskiem 
będziemy chcieli realizować korzystając z dostępnych środków z Unii 
Europejskiej czy też Krajowego Planu Odbudowy - wyjaśniał burmistrz 
Bogusław Kmieć.                                      (Fot. TV Sędziszów Małopolski)
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28 stycznia br. przed ratuszem burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego Bogusław 

Kmieć przekazał rodzinie Wojtusia Ziarnika 
z Wielopola Skrzyńskiego ponad 400 kg nakrę-
tek plastikowych, które mieszkańcy wrzucali 
do pojemników w kształcie serc rozmieszonych 
w różnych częściach miasta. Pieniądze ze sprze-
daży nakrętek rodzice Wojtusia przeznaczą na 
jego rehabilitację. Chłopiec ma 3 lata. Choru-
je na wodogłowie, przeszedł 6 operacji, w tym 
5 na główce. Ma założoną zastawkę programo-
walną, jest podopiecznym Fundacji Avalon. 
Burmistrz wyraził uznanie dla mieszkańców, 
którzy tak szybko zapełniają kosze i uczestniczą 
w akcji zbiórki. Podkreślił, że dzięki zebranym 
nakrętkom, możemy pomóc chłopcu, a dodat-
kowo segregujemy odpady i dbamy o środowi-
sko. Rodzice Wojtusia podziękowali mieszkań-
com gminy za wielkie serc. 

 Na wstępie przypomniał o zapisanych w budżecie na 2021 rok 
inwestycjach drogowych. Przewidziano ich 20. Burmistrz Bogusław 
Kmieć podkreślił, że to najprawdopodobniej najwięcej inwestycji w tej 
sferze za jego kadencji w porównaniu do poprzednich lat. 
 Kolejny temat dotyczył terenu, znanego jako „Ługi Wolickie”. 
Samorząd Sędziszowa Małopolskiego ogłasza konkurs na koncepcję 
zagospodarowania 32 hektarów. Ze względu na rodzaj gruntu, w więk-
szości jest on torfowy, mogą być tam zrealizowane wyłącznie inwesty-
cje typu rekreacja, wypoczynek lub sport. 
Gospodarz gminy poinformował również o jednorazowym świadcze-
niu pieniężnym z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas 
jednego porodu pn. „Wsparcie na starcie”. 
 Burmistrz poinformował, że gmina pozyskała dodatkowy sprzęt 
elektroniczny dla Klubu Seniora. Są to laptopy, tablet i telefon ko-
mórkowy. Burmistrz symbolicznie przekazał je dyrektorowi Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zarządza placówką 
dla seniorów. 

Evelyn Core, a właściwie Ewelina Seroka z Zagorzyc Dolnych, wy-
dała książkę „Anielskie sidła miłości”, która jest dostępna w pol-

skich księgarniach internetowych. 12 lutego br. burmistrz Sędziszo-
wa Małopolskiego Bogusław Kmieć pogratulował tego osiągnięcia 
pisarce, wręczając list gratulacyjny oraz wieczne pióro. Burmistrz 
życzył młodej pisarce, by podpisywała nim swoje kolejne powieści.

Mieszkanka Zagorzyc 
wydała książkę

Briefing burmistrza

23 lutego br. podczas briefingu prasowego burmistrz Sędziszo-
wa Małopolskiego Bogusław Kmieć przekazał informacje do-

tyczące działań podejmowanych przez gminę. 

Nakrętki dla chorego Wojtusia 
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Pokaz mody ekologicznej to kolejna inicjatywa w naszym przed-
szkolu zorganizowana pod hasłem „Najciekawsze przebranie 

ekologiczne – Zgadnij kim jestem?”.
Zamierzeniem wynikającym z organizacji tego typu uroczystości 
przedszkolnych jest ukształtowanie w dziecka postaw ekologicznych, 
które charakteryzują się odpowiedzialnością za naszą Ziemię. Dzie-
ci poprzez takie formy zabawy poznają niebezpieczeństwa grożące 
środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka, wiedzą, że wszyscy 
ludzie muszą dbać o środowisko naturalne, segregować śmieci i odzy-
skiwać jak najwięcej materiałów w ramach recyklingu.
Impreza odbyła się dnia 06.05. 2021 r. w której wzięły udział dzieci 
z wszystkich oddziałów przedszkolnych.
Zaangażowanie rodziców w przygotowanie strojów przerosło ocze-
kiwania organizatorów. Każde dziecko mogło pochwalić się niezwy-
kle oryginalnym, starannie przygotowanym strojem i jednocześnie 
zaskakującą formą, kolorystyką i pomysłowością ubioru. Z produk-
tów nadających się do recyklingu powstały różnorodne kreacje, któ-
re z powodzeniem można byłoby wyodrębnić jako stroje codzienne, 
wieczorowe czy bajkowe. Uwagę zwracały też gadżety m.in. kapelusze 
wykonane z butelek po napojach, papieru toaletowego, czy torebki 
z pojemników na jajka. 
Przedszkolaki fantastycznie prezentowały się na „ekologicznym wy-
biegu” w ogrodzie przedszkolnym. Prezentacjom towarzyszyła spe-
cjalnie dobrana muzyka. Było mnóstwo radości, świetnej zabawy, 
a każdy występ prowokował do ogromnych braw. Oczywiście zasłu-
żonych!!! 

Pokaz mody ekologicznej
w Publicznym Przedszkolu Nr 2
im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim

Jury, które oceniało stroje miało nie lada wyzwanie. Wspólnie udało 
im się wybrać zwycięzców i przyznać 1,2,3 miejsce oraz 3 wyróżnienia. 
Wszyscy pozostali uczestnicy pokazu otrzymali dyplomy i nagrody.
Gratulujemy Wszystkim Rodzicom i Dzieciom !!! 

Maria Rokosz - nauczyciel PP Nr 2
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17 czerwca br. Klub Sportowy Marba Sędziszów Małopolski 
podpisał umowę ze sponsorem- firmą FBSerwis. To prawdo-

podobnie największa oferta sponsorska w historii klubu. Firma do 
końca 2021 r. będzie wspierać żeńską drużynę siatkarską w rozgryw-
kach II ligi kwotą 3 tys. zł na miesiąc. Podpisy pod umową sponsor-
ską w sędziszowskim magistracie złożyli Adam Kamiński - Prezes 
FBSerwis Karpatia i Andrzej Szczypek- Prezes KS Marba Sędziszów 
Małopolski. FBSerwis świadczy w gminie Sędziszów Małopolski 
usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

(Fot. TV Sędziszów Małopolski).

Sędziszowska Marba powróciła do II ligi. Po doskonałej walce w turniejach w Sandomie-
rzu a następnie w Jankowie Przygodzkim, nasze siatkarki zasłużenie cieszyły się z awan-

su. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Bogusław Kmieć, który kibicował drużynie 
w drugim turnieju, zaprosił je na początku maja, by jeszcze raz pogratulować sukcesu. Był 
więc pamiątkowy plakat dokumentujący zwycięstwo i wspaniały tort. 

Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży to 
jedno ze statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sędziszowski MO-

SiR włączając się w tegoroczne obchody Dni Sędziszowa 2021 nie mógł więc zapomnieć 
o małych miłośnikach sportu. Pod hasłem Dzień Sportu kryły się m.in. gry i zabawy spor-
towe dla dzieci oraz możliwość postrzelania z łuku wspólnie z przebywającym w Sędziszo-
wie Młp. na zgrupowaniu klubem łuczniczym UKS “Talent” Wrocław. Wskazówek adeptom 
łucznictwa udzielała m.in. Łucja Wesołowska V-ce Mistrzyni XXVI Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w łucznictwie. Dzień Sportu zain-
augurował mecz tenisowy pomiędzy burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego a dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.                                      (Fot. TV Sędziszów Małopolski)

Marba ma sponsora

Gratulacje dla Marby 

Dzień sportu
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Końcem lipca burmistrza Bogusław Kmieć nagrodził kolejnych 
sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w swoich dys-

cyplinach.  Zawodniczka sędziszowskiej sekcji podnoszenia cięża-
rów - Magdalena Pasko Mistrzynią Polski 4 czerwca br. w Gdańsku 
obroniła tytuł z ubiegłego roku i ponownie zdobyła złoty medal na 
Mistrzostwach Polski Seniorów i Seniorek. 23 lipca burmistrz Sędzi-

Nagrody dla sportowców i trenera
szowa Małopolskiego pogratulował Magdalenie i jej trenerowi, Mate-
uszowi Błachowiczowi sukcesu oraz wręczył nagrody finansowe. Kilka 
dni później włodarz spotkał się z Dominikiem Siwcem z Sędziszowa 
Małopolskiego, który zajął III miejsca w Mistrzostwach Polski dla 
Amatorów w kolarstwie szosowym w Rawie Mazowieckiej. Za sukces 
wręczył młodemu sportowcowi nagrodę pieniężną. 

14 kwietnia br. burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego Bogusław Kmieć za-

prosił do ratusza Łukasza Różańskiego. Po-
chodzący z Czarnej Sędziszowskiej pięściarz 
w maju stoczy swoją 14 walkę na zawodo-
wym ringu. Tym razem stanie naprzeciwko 
Artura Szpilki. Burmistrz życzył mu powo-
dzenia i zapewnił, że będzie kibicował na-
szemu zawodnikowi. 
 Natomiast ponad tydzień po zwycięskiej 
walce z Arturem Szpilką, mieszkańcy Sędzi-
szowa Małopolskiego mieli okazję osobiście 
spotkać się z naszym pięściarzem - mistrzem 
WBC - Łukaszem Różańskiem. 8 czerwca 
2021 r. sportowiec wraz z narzeczoną pojawili 
się na sędziszowskim rynku, by przyjąć gratu-
lacje od burmistrza Bogusława Kmiecia oraz 
senatora RP Zdzisława Pupy. Dla wszystkich 
kibiców była to okazja do wspólnych zdjęć 
oraz zdobycia autografu mistrza. 

Spotkania z mistrzem
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Sędziszów Małopolski otrzymał certyfikat „Gmina Przyjazna Se-
niorom” m.in. dzięki funkcjonowaniu Rady Seniorów, Klubu 

Seniora i dołączeniu do programu Ogólnopolska Karta Seniora. 
Samorząd Sędziszowa Małopolskiego chce kontynuować działania 
na rzecz osób 60+. Władze miasta podpisały wczoraj porozumie-
nie trójstronne o partnerstwie w ramach programu „Gmina Przy-
jazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora” ze Stowarzyszeniem 
„MANKO” i Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego 
w Krakowie. 
W trakcie spotkania gminie Sędziszów Małopolski wręczono 3 certy-
fikaty: „Gmina Przyjazna Seniorom”, „Solidarni z Seniorami- Razem 
Damy Radę!” i partnera w kampanii „Stop Manipulacji- nie daj się 
oszukać”. (fot. M.Idzik)

Gmina
przyjazna seniorom

23 marca br. Podpisany został list intencyjny w sprawie przeka-
zania budynku byłej szkoły podstawowej nr 2 na potrzeby 

Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Ze strony Gmi-
ny Sędziszów Małopolski podpisał go burmistrz Bogusław Kmieć, 
natomiast Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentował starosta 
Witold Darłak oraz wicestarosta Bernadetta Frysztak. Jak podkre-
ślały obie strony, list intencyjny to pierwszy krok ku temu, by budy-
nek, w którym do niedawna mieściła się szkoła, został zaadaptowa-
ny pod rozbudowę szpitala powiatowego.

1 marca to dzień, w  którym szczególnie pamiętamy o żołnierzach 
polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i anty-

komunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podpo-
rządkowaniu jej ZSRR. Powiatowe obchody tej uroczystości miały 
miejsce w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Mało-
polskim. Homilię wygłosił ks. Henryk Paśko, a wydarzeniu towa-
rzyszyła wystawa poświęcona ppor. Stanisławowi Dydo „Steinert”. 
W części artystycznej wystąpiła młodzież oraz Michał Gratkowski, 
który zaśpiewał kilka piosenek nawiązujących do życia i działalności 
Żołnierzy Wyklętych. 
Natomiast na cmentarzu w Czarnej Sędziszowskiej poświęcono i od-
słonięto nagrobek oraz złożono wieńce na grobie Piotra Pięty ps. „Vis. 
Nagrobek został ufundowany przez Fundację Agencji Rozwoju Prze-
mysłu. Nagrobek poświęcił ks. Edward Brzana, proboszcz parafii 
w Czarnej Sędziszowskiej. W uroczystości udział wzięli Marcin Maru-
szak ze Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia, 
Michał Golonka z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, Genowefa 
Przywara, wnuczka spoczywającego w grobie Piotra Pięty, burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. 

Porozumienie
ws. powiększenia szpitala 

Uczcili pamięć
Żołnierzy Niezłomnych
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Bogdan Białorucki z Sędziszowa Małopolskiego, zdobywca me-
dalu „Korona Maratonów Polskich”, był gościem włodarza na-

szej gminy. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć 
złożył wyrazy uznania dla sukcesu mieszkańca miasta. 
- Medal jest efektem kilkuletniej pracy. Można powiedzieć, że nikt 
tego od razu nie przebiegnie- mówi Bogdan Białorucki.
Aby uzyskać tytuł zdobywcy „Korony Maratonów Polskich”, nale-
ży ukończyć pięć maratonów: Maraton Dębno, Cracovia Maraton, 
Wrocław Maraton, Maraton Warszawski, Poznań Maraton, każdy po 
42,195 km długości, w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty pierwszego 
ukończonego maratonu zgłaszanego we wniosku

Zdobywca Korony Maratonów Polskich

25 lutego 2021 r. burmistrz Bogusław Kmieć gościł w Ratuszu Dominikę i Jakuba Machów z Sędziszowa Małopolskiego, którzy 13 wrze-
śnia 2020 roku zostali szczęśliwymi rodzicami trojaczków: Dorotki, Kai i Jasia. Burmistrz serdecznie gratulował z okazji przyjścia 

na świat trójki wspaniałych pociech i życzył wszelkiej pomyślności i radości każdego dnia całej rodzinie. W ramach gminnego programu 
„Wsparcie na starcie” rodzina otrzymała dofinansowanie na wózki.

Trojaczki z Sędziszowa Małopolskiego
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 Dziesiąty tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sędziszów Mało-
polski został przyznany pośmiertnie dr Józefowi Górce. Natomiast do 
grona Zasłużonych dla Ziemi Sędziszowskiej dołączyli: firma Extrans 
Zbigniew Szeliga z  siedzibą w  Sędziszowie Małopolskim, firma 
Vertipol Andrzej Kopaczyński z siedzibą w Górze Ropczyckiej, spółka 
Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o.
 Uroczystą sesję poprzedziła Msza Św. w  ko-
ściele Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Mało-
polskim. Po niej zaproszeni goście i delegacje 
złożyli wiązanki kwiatów przed memoriałem 
Żołnierzy AK, upamiętniając w  ten spo-
sób Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Przedstawiciele władz samorządowych od-
wiedzili również grób nowego honorowego 
obywatela miasta na cmentarzu komunal-
nym w Sędziszowie Małopolskim.
 Wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy 
obrazów osób z Klubu Seniora i prac zgłoszonych 
na gminny konkurs plastyczny „Pocztówka z Sędzi-
szowa Małopolskiego”.

Uroczysta sesja 

28 lutego 2021 r. przypadała 538. rocznica nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego. Z tej okazji w trakcie uroczystej sesji 
Rady Miejskiej w domu kultury wręczono tytuł Honorowy Obywatel Miasta Sędziszów Małopolski i wyróżnienia Zasłużony Dla 

Ziemi Sędziszowskiej. 



Tak bajkowo, baśniowo było przed sędziszow-
skim Ratuszem 10 lipca 2021 r. Mieszkańcy 
mieli okazję oglądać wspaniały pokaz projektu 
Uli Kaczor „Polanie”, w którym wystąpiły tan-
cerki zespołu Blues. Piękne stroje projektu Uli, 
wraz z oprawą muzyczną i światłami, przeniosły 
widzów w świat słowiańskich boginek. Pokaz 
był poprzedzony wystawą w podziemiach Ratu-
sza, której oficjalne otwarcie odbyło się 27 maja. 

Magiczny pokaz
przed Ratuszem


