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Odbywaj¹cy siê tradycyjnie w drugi pi¹tek
grudnia przegl¹d fina³owy poprzedzi³y kon-
kursy eliminacyjne, które odby³y siê w szeœciu
miejscowoœciach województwa: Jaros³awiu,
Rymanowie, Kamieniu, Mielcu, Rzeszowie
i Dêbicy. W sumie w tegorocznej edycji kon-
kursu wyst¹pi³o oko³o 200 wykonawców, pre-
zentuj¹cych siê w recytacji, poezji œpiewanej
i monodramie. Do Sêdziszowa M³p. zapro-
szono czterdziestu siedmiu z nich, prezentu-
j¹cych najwy¿szy poziom artystyczny.

Jubileuszowa edycja konkursu zyska³a
wyj¹tkow¹ oprawê, bowiem przed rozpo-
czêciem prezentacji fina³owych, odby³a siê
wzruszaj¹ca uroczystoœæ nadania sali wido-
wiskowo-kinowej Miejsko-Gminnego Oœrod-
ka Kultury w Sêdziszowie M³p. imienia Edwar-
da Zolowskiego – d³ugoletniego pracowni-
ka MGOK, instruktora teatralnego, poety,
inicjatora Podkarpackiego Konkursu Poezji
Religijnej. Ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy
dokona³ siostrzeniec Edwarda Zolowskiego
Jerzy Ziêba, zaœ dyrektor MGOK Kazimierz
Popielarz odczyta³ Uchwa³ê Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p. z dnia 29 paŸdziernika
2015 r., w której wolê nadania imienia wyra-
zili radni miejscy. W tej serdecznej chwili
uczestniczyli cz³onkowie rodziny Edwarda
Zolowskiego: wspomniany Jerzy Ziêba
z ma³¿onk¹ oraz kuzyn Janusz Rybski, wspó³-
pracownicy i przyjaciele, Burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. Bogus³aw Kmieæ, Wicestarosta
Bernadeta Frysztak, dyrektor Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie Marek Ja-
strzêbski, radni Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wie M³p.

Sylwetkê Edwarda Zolowskiego przed-
stawi³ zebranym film, w którym poetê wspo-
minali jego krewni, przyjaciele i wspó³pra-
cownicy.

Uczestników konkursu, przyby³ych do
naszego miasta wraz z opiekunami, powi-
ta³ burmistrz Sêdziszowa M³p. Bogus³aw
Kmieæ, zaœ wicestarosta Bernadeta Frysz-
tak nawi¹za³a do osoby i twórczoœci Edwar-
da Zolowskiego i wspomina³a swój udzia³
w I edycji Konkursu, w 1991 roku.

W pierwszej czêœci prezentacji konkur-
sowych wyst¹pi³o 23 wykonawców, a wœród
nich Szymon Dorak – przedstawiciel
MGOK w Sêdziszowie M³p. w monodra-
mie pt. „Dowód”.

Czêœæ drug¹ konkursu uœwietni³ swoj¹
obecnoœci¹ JE ks. bp Jan W¹troba Ordyna-
riusz Rzeszowski. Obecni byli tak¿e ks. Ry-
szard Lis, proboszcz parafii pw. Narodzenia
NMP w Sêdziszowie M³p., Wies³aw Wojdon,
zastêpca burmistrza Sêdziszowa M³p., dr Ja-

Strofy Duchem Świętym wspomożone
11

grudnia br. w sędziszowskim Domu Kultury

odbył się kolejny finał Podkarpackiego Kon-

kursu Poezji Religijnej. Była to jubileuszowa,

XXV edycja imprezy organizowanej nieprzerwanie

od 1991 roku, przy współpracy z Wojewódzkim

Domem Kultury w Rzeszowie.

cek Magdoñ, radny Sejmiku Podkarpackie-
go, reprezentuj¹cy marsza³ka Województwa
W³adys³awa Ortyla oraz Dorota Sêd³ak, cz³o-
nek zarz¹du powiatu ropczycko-sêdziszow-
skiego. Ks. bp Jan W¹troba odczyta³ specjal-
ne b³ogos³awieñstwo, skierowane do uczest-
ników konkursu przez Ojca œw. Franciszka
oraz poinformowa³ o ufundowaniu nagro-
dy g³ównej w postaci wyjazdu do Rzymu.

Po obejrzeniu i wys³uchaniu 26 recyta-
cji, 20 prezentacji poezji œpiewanej oraz
jednego monodramu, komisja konkurso-
wa, pracuj¹ca w sk³adzie: Danuta Pado –
aktorka, instruktor ds. teatru WDK w Rze-
szowie, Katarzyna Furmañska – wokalist-
ka, instruktor ds. muzyki WDK w Rzeszo-
wie, ks. dr Marek Story – wicekanclerz Kurii
Diecezjalnej w Rzeszowie, o. Stanis³aw Szlo-
sek OFM Cap. – gwardian klasztoru oo.
Kapucynów w Sêdziszowie M³p., Czes³aw
Dr¹g – wspó³twórca konkursu, animator
kultury, regionalista, d³ugoletni kierownik
Dzia³u Upowszechniania Sztuki i Wspó³pra-
cy z Samorz¹dami w WDK w Rzeszowie,
Marek Kêpiñski – aktor Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie – przewodnicz¹-
cy, wyda³a werdykt:
Nagroda Grand Prix ufundowana przez JE ks. bpa

Jana Wątrobę – Magdalena Zarembska – MDK

Lubaczów

W kategorii recytacja (młodzież):

I miejsce – Sylwia Drogoń – LO Strzyżów – nagro-

da ufundowana przez Stowarzyszenie Folklorystycz-

ne „Rochy” w wysokości 500 zł,

II miejsce – Izabela Krubnik – IV LO Rzeszów –

nagroda ufundowana przez Posła na Sejm RP Kazi-

mierza Moskala – 300 zł,

III miejsce – Bartłomiej Paduch – ZSE Rzeszów –

nagroda ufundowana przez MGOK Sędziszów Młp. –

200 zł,

III miejsce – Stanisław Napiórkowski – ZSE Rze-

szów – nagroda ufundowana przez MGOK Sędziszów

Młp. – 200 zł,

Wyróżnienia: Oliwia Sanocka – II LO Przemyśl,

Katarzyna Bolek – Jasielski DK, Małgorzata Stopy-

ra – MDK Lubaczów.

Nagroda specjalna, ufundowana przez Marszałka

Województwa Podkarpackiego – Jagoda Jakubek

– Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy.

W kategorii recytacja (dorośli):

I miejsce – Magdalena Maruszak – MCK Leżajsk –

nagroda ufundowana przez MGOK Sędziszów Młp. –

500 zł,

II miejsce – Justyna Sołek – MCK Leżajsk – nagroda

ufundowana przez MGOK Sędziszów Młp. – 300 zł.

W kategorii poezja śpiewana (młodzież):

I miejsce – Aleksandra Stawarz – III LO Rzeszów –

nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rze-

szowie – 500 zł,

I miejsce – Łukasz Baran – LO Strzyżów – nagroda

ufundowana przez dyrektora WDK w Rzeszowie –

500 zł,

II miejsce – Dominka Sanecka – II LO Rzeszów –

nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rze-

szowie – 300 zł,

II miejsce – Klaudia Łopatkiewicz – Jasielski DK –

nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rze-

szowie – 300 zł,

III miejsce – Gabriela Uberman – ZSZ Przeworsk

– nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rze-

szowie – 200 zł,

III miejsce – Anna Socha – I LO Jarosław – nagro-

da ufundowana przez dyrektora WDK w Rzeszowie –

200 zł,

W kategorii poezja śpiewana (dorośłi):

Wyróżnienia: Magdalena Gadamska i Grzegorz

Dziedzic – Uniwersytet Rzeszowski oraz Natalia

Bednarz – Centrum Kultury Kamień.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od organi-
zatorów upominki: tomik poezji Edwarda
Zolowskiego „Zwierzenia liryczne”, okolicz-
noœciowe wydanie Biuletyny Sêdziszowskie-
go poœwiêcone Podkarpackiemu Konkur-
sowi Poezji Religijnej, kalendarz oraz bio-
grafiê ks. pra³ata Stanis³awa Ryby pt. „To-
bie Panie zaufa³em”.

Specjalny dyplom oraz ksi¹¿kê „Dzieje
Sêdziszowa Ma³opolskiego” otrzyma³a Ka-
tarzyna Bolek z Jas³a – tysiêczna finalistka
Konkursu.

Na zakoñczenie XXV edycji Konkursu
Burmistrz Bogus³aw Kmieæ wrêczy³ okolicz-
noœciowe grawertony osobom zas³u¿onym
w organizacjê Konkursu. Otrzymali je: pan
Marek Jastrzêbski – dyrektor WDK w Rze-
szowie, pani Halina Filipek – d³ugoletni
pracownik MGOK w Sêdziszowie M³p., pan
Czes³aw Dr¹g – jeden z inicjatorów Kon-
kursu, ks. pra³at Stanis³aw Ryba – emeryto-
wany proboszcz parafii pw. Narodzenia
NMP.

Prezentacjom konkursowym towarzyszy-
³a wystawa ikon Marii Nowak z Zagorzyc
i Aleksandry Michalskiej z Sêdziszowa M³p.
Obie panie tworz¹ ikony zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym kanonem, który poznaj¹ na
specjalnych kursach i szkoleniach, s³u¿¹-
cych zarówno doskonaleniu warsztatu, jak
i modlitwie i medytacji.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 22 grudnia
br. w holu MGOK.

Warto te¿ wspomnieæ o scenografii te-
gorocznego konkursu, przygotowanej
przez pani¹ El¿bietê Chor¹¿y, która zawie-
ra³a wszystkie has³a przewodnie, przyœwie-
caj¹ce podczas æwieræwiecza artystycznych
zmagañ organizatorom i uczestnikom kon-
kursu.

A „dla cia³a” przygotowano ogromny
tort, udekorowany symbolami konkursu,
serwowany goœciom i artystom w przerwie
prezentacji konkursowych.

Serdeczne „Bóg zap³aæ” pragnê z³o¿yæ
ks. dziekanowi Krzysztofowi Gacowi – pro-
boszczowi parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
za pomoc w przygotowaniu tegorocznej
edycji konkursu.

Wioletta Czapka

Fotoreportaż z konkursu na str. 19.



4 BIULETYN SĘDZISZOWSKI � nr 12 (217) ��grudzień 2015

Wspó³praca Gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski z RARR ma byæ szans¹ na wykorzystanie
terenów inwestycyjnych pod k¹tem loko-
wania tu biznesu. RARR ma przygotowaæ
koncepcje rozwoju czêœci Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec znaj-
duj¹cej siê w gminie. Ma te¿ wskazaæ mo¿-
liwoœci pozyskania dofinansowania na
uzbrojenie terenów strefy, a tak¿e mo¿li-
woœci utworzenia nowych terenów inwe-
stycyjnych w oparciu o grunty prywatne
lub te¿ publiczno-prywatne. – Podpisane
porozumienie wi¹¿e siê równie¿ z promocj¹
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych
na terenie Gminy Sêdziszów M³p. Dziêki
tej wspó³pracy z doœwiadczon¹ instytucj¹,
jak¹ jest RARR, z szerokimi kontaktami miê-
dzynarodowymi, z pewnoœci¹ efekty bêd¹

Gmina będzie współpracować z RARR
B

urmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć

12 listopada br. podpisał porozumienie o współ-

pracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego

S.A. na rzecz rozwoju regionalnego, rozwoju przed-

siębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy

w gminie. W planach jest również uruchomienie od

stycznia 2016 roku punktu informacyjnego, w któ-

rym przedsiębiorcy będą mogli uzyskać podstawo-

we informacje dotyczące m.in. funduszu pożyczko-

wego dla małych i średnich przedsiębiorstw prowa-

dzonego przez RARR oraz punktu konsultacyjnego

doradzającego w zakresie pozyskiwania dotacji.

szybko widoczne. A nawet mogê zdradziæ,
¿e takie efekty ju¿ s¹, poniewa¿ pojawi³ siê
inwestor, któremu RARR poleci³a tereny
w naszej gminie. Na razie s¹ to wstêpne
rozmowy, ale promujemy te tereny, i gmin-
ne i prywatne, by miasto i gmina rozwija³y
siê jak najlepiej – podkreœla³ burmistrz
Bogus³aw Kmieæ.

Prezes RARR zwraca³ uwagê na mo¿li-
woœci wsparcia przedsiêbiorców, jakie ma
Agencja. – Po rozmowie z panem burmi-
strzem zrodzi³ siê taki pomys³, aby RARR
wyszed³ w kierunku Gminy Sêdziszów Ma-
³opolski ze swoimi us³ugami, doradztwem,
z funduszami po¿yczkowymi – mówi³ Janusz
Fuda³a. – RARR posiada dwa fundusze po-
¿yczkowe dla mikro, ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw. Maksymalna kwota po-

¿yczki to 500 000 z³. To bardzo atrakcyjne
dofinasowanie pod wzglêdem oprocento-
wania, a tak¿e prostsze pod wzglêdem for-
malnoœci ni¿ w przypadku kredytów ban-
kowych. To m.in. s¹ kwestie, którymi chcie-
libyœmy zaistnieæ w tej gminie. Z naszej ofer-
ty, jak¹ mo¿emy œwiadczyæ na rzecz gminy
to m.in. gotowoœæ doradztwa na rzecz
przedsiêbiorców, zarówno w zakresie po-
zyskiwania œrodków unijnych, jak napisa-
nia wniosku dla przedsiêbiorcy i prowadze-
nia takiego projektu.

Burmistrz Bogus³aw Kmieæ zapowiedzia³
równie¿, ¿e w najbli¿szym czasie odbêdzie
siê spotkanie przedsiêbiorców z naszej
gminy z przedstawicielami RARR.

�

Goœæmi jubileuszowej uroczystoœci byli:
burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego Bo-
gus³aw Kmieæ, wicestarosta ropczycko-sê-
dziszowska Bernadeta Frysztak, cz³onek za-
rz¹du powiatu Dorota Sêd³ak, a tak¿e dy-
rektorzy referatów sêdziszowskiego Urzê-
du Miejskiego, zastêpca dyrektora rzeszow-
skiego Caritasu, dyrektorzy oœrodków po-
mocy spo³ecznej z s¹siednich gmin, oraz
sêdziszowscy ksiê¿a proboszczowie.

Spotkanie w sêdziszowskim Domu Kul-
tury by³o okazj¹ do przypomnienia 25-let-
niej historii oœrodka pomocy spo³ecznej,
jego pocz¹tków, kilkukrotnych przeprowa-
dzek, które stopniowo poprawia³y warun-
ki pracy, a tak¿e przyjêæ petentów. Kierow-
nik oœrodka Zdzis³awa Œwider w prezenta-
cji przedstawi³a dzieje sêdziszowskiego
MGOPS, jego rozwój i prowadzone akcje
wspieraj¹ce mieszkañców gminy.

Srebrny jubileusz MGOPS w Sędziszowie Młp.
J

uż od 25 lat pracownicy Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Ma-

łopolskim pomagają i wspierają potrzebujących

z naszej gminy. 24 listopada br. ośrodek obchodził

srebrny jubileusz działalności. Uroczystości odbyły

się kilka dni po ogólnopolskim Dniu Pracownika So-

cjalnego przypadającym 21 listopada.

Burmistrz Bogus³aw Kmieæ podziêkowa³
wszystkim obecnym i emerytowanym pra-
cownikom za ich serce, otwartoœæ na pro-
blemy i potrzeby innych, za zaanga¿owa-
nie w pracê, która jest niezwyk³¹ misj¹.
Wrêczy³ równie¿ nagrody pracownikom
oœrodka. �
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 2 listopada 2015 r.
W zwi¹zku z przyjêciem Uchwa³y Nr XI/115/15 Rady Miejskiej w Sêdziszowie Ma³opolskim z dnia 29 paŸdziernika 2015 r.

w sprawie przyst¹pienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sêdziszów Ma³opolski na lata 2014-2025
INFORMUJÊ,

¿e Gmina Sêdziszów Ma³opolski rozpoczê³a prace nad opracowaniem i przyjêciem Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wszelkie informacje na temat prac nad programem umieszczane bêd¹ na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl/
w zak³adce „PROGRAM REWITALIZACJI”

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego

Bogus³aw Kmieæ

Tradycyjnie obchody Œwiêta Niepodle-
g³oœci przypadaj¹cego 11 listopada rozpo-
czynaj¹ siê przemarszem uczestników uli-
cami miasta, sprzed Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury do koœcio³a parafialnego
pw. Narodzenia NMP. W sêdziszowskiej Fa-
rze ks. Krzysztof Gac, ks. Ryszard Lis i O.
Stanis³aw Szlosek odprawili Mszê Œw. Ho-
miliê wyg³osi³ gwardian Klasztoru Kapucy-
nów w Sêdziszowie M³p.

Po mszy uczestnicy z³o¿yli wieñce przed
pomnikiem b³ogos³awionego ks. Jerzego
Popie³uszki, a nastêpnie przeszli przed Ra-
tusz. Tu po odœpiewaniu hymnu, delegacje
z³o¿y³y wi¹zanki oddaj¹c czeœæ pamiêci tych,
którzy walczyli o niepodleg³¹ Polskê.

W krótkim przemówieniu burmistrz
Bogus³aw Kmieæ podziêkowa³ za udzia³
w uroczystoœci wszystkim zaproszonym go-
œciom, pocztom sztandarowym, m³odzie-
¿y, Strzelcom, Orlêtom, nowicjuszom
z klasztoru i wszystkim mieszkañcom, któ-
rzy zechcieli uczestniczyæ w gminnych ob-
chodach Œwiêta Niepodleg³oœci. G³os za-
bra³a równie¿ Bernadeta Frysztak, wicesta-
rosta powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

Na zakoñczenie krótki koncert pieœni
narodowych da³a Orkiestra Dêta WSK
w Rzeszowie. �

Obchody Narodowego
Święta Niepodległości

M
szą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną
w sędziszowskiej Farze o godz. 12.00 rozpo-

częły się obchody 97. rocznicy odzyskania Niepod-
ległości.
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Wykaz ulic
zimowego utrzymania na terenie miasta

Sędziszów Małopolski
w sezonie 2015/2016 – zadanie nr 1

I. Kolejność utrzymania ulic
Lp.Nazwa ulicy ........... Długość odśnieżania ulicy
1. Rynek ............................................. 0,440 km
2. Szeroka ........................................... 0,090 km
3. Garncarska ...................................... 0,140 km
4. Ks. St. Maciąga ............................... 0,210 km
5. Kościuszki ....................................... 0,290 km
6. Szkarpowa + boczna Szkarpowej .. 0,200 km
7. Bednarska ....................................... 0,070 km
8. Wyspiańskiego ................................ 0,170 km
9. Ogrodowa ....................................... 0,290 km
10. Solidarności ..................................... 0,200 km
11. Piaskowa ........................................ 1,150 km
12. Al. 1000-lecia .................................. 0,310 km
13. Mickiewicza .................................... 0,230 km
14. Kołłątaja ......................................... 0,380 km
15. Letnia ............................................. 0,640 km
16. Fabryczna ....................................... 0,580 km
17. Do Kępki ......................................... 0,200 km
18. Boczna Fabryczna do SP nr 3 ......... 0,300 km
19. Jana Kroczki ................................... 0,300 km
20. Armii Krajowej ................................. 0,500 km
21. Wspólna .......................................... 1,200 km
22. Słoneczna od Wesołej do Gumatu .... 0,550 km
23. Od ul. Słonecznej do Przedszkola nr 2

Os. Mł. – do ul. Słonecznej ............. 0,300 km
24. Odrowążów ..................................... 0,360 km
25. Księżomost ...................................... 0,900 km
26. Dojazd do Gminnego Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych ........ 0,100 km
RAZEM ULICE I KOLEJNOŚCI ZIMOWEGO
UTRZYMANIA: ................................... 10,100 km

II. Kolejność utrzymania ulic
Lp. Nazwa ulicy ........ Długość odśnieżania ulicy
1. Piekarska ........................................ 0,350 km
2. Polna .............................................. 0,530 km
3. Cicha .............................................. 0,300 km
4. Sportowa ........................................ 0,700 km
5. Prof. St. Kota ................................. 0,100 km

Zima na drogach w sezonie 2015/2016
Kolejność odśnieżania dróg i placów na terenie Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski

Na terenie naszej gminy mamy czterech
zarz¹dców dróg, tj.:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Rzeszowie – Rejon Dróg Kra-
jowych w Dêbicy – tel. 14 670 23 27 odpo-
wiada ona za drogê krajow¹ nr 94

2. Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódz-
kich w Rzeszowie – tel. 17 860 91 05 odpo-
wiada on za drogi wojewódzkie, tj. na tere-
nie miasta ul. Witosa, Grunwaldzka, Kol-
buszowska, na terenie gminy za drogê re-
lacji Sêdziszów M³p. – Kolbuszowa

3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wydzia³ Dróg Powiatowych – tel.17 222 89 23

odpowiada za nastêpuj¹ce drogi powiato-
we na terenie naszej gminy:
nr 546 Sielec – Bêdziemyœl – D¹browa
nr 550 Bêdziemyœl – Klêczany – Bratkowice
nr 530 Sêdziszów – Zagorzyce – Wielopole
nr 348 Kamionka – Sêdziszów M³p.
nr 551 Czarna – Bratkowice – Mi³ocin
nr 547 Wolica Piaskowa – Kawêczyn – Sê-
dziszów M³p.
nr 548 Ruda – Sêdziszów M³p.
nr 549 Cierpisz – Krzywa – Olchowa
nr 345 Huta Przedborska – Kamionka
nr 531 Zagorzyce – Bystrzyca
nr 342 Ostrów – Borek Wielki – Boreczek

Starostwo Powiatowe odpowiada rów-
nie¿ za ulice na terenie miasta Sêdziszów
Ma³opolski, tj. ul. Weso³a, Wêglowskiego,
3-go Maja, Rynek, Jana Paw³a II, Pi³sudskie-
go, Partyzantów, Borkowska, Kolejowa, Ko-
nopnickiej,

4. Urz¹d Miejski w Sêdziszowie Ma³o-
polskim – Referat Inwestycji, Drogownic-
twa i Planowania Przestrzennego odpo-
wiada za ulice lokalne miejskie na terenie
miasta, zgodnie z przedstawionym wyka-
zem tel. 17 7453633, pan Dariusz Urba-
nek, pan Stanis³aw Charchut i Ryszard
Bromilski.

Plan zimowego utrzymania ulic lokalnych miejskich na terenie miasta
Sędziszów Małopolski pozostających w gestii UM w Sędziszowie Małopolskim

Wykaz chodników, parkingów i placów
zimowego utrzymaniaw sezonie 2015/2016

Kolejność utrzymania

Lp Parkingi i place Pow. odśnieżania
w m

2

1. Plac Rynek – postój taxi 1 010,0

2. Parkingi – Klasztor O. Kapucynów 1 000,0

3. Parkingi – Kościół Parafialny 1 570,0

4. Plac Targowy (odśnieżanie przed dniem targowym, tj. czwartek) 6 600,0

5. Plac k/Banku Spółdzielczego 950,0

6. Parking przy Gimnazjum (od ul. ks. Maciąga) 1 000,0

7. Parkingi przy OSP (od. ul. 3-go Maja i Polnej) 600,0

8. Parking przy ul. Fabrycznej wraz z wywozem śniegu po każdorazowym odśnieżaniu 2 000,0

9. Parkingi – ul. Wyspiańskiego 300,0

RAZEM PARKINGI I PLACE 15 030,0

Lp Chodniki przy ulicach miejskich
Długość

chodnika

Szerokość

chodnika

Szerokość

odśnieżania

Powierzchnia

odśnieżania m2

1.

ul. Rynek (cały)

przejście przez planty

85

95

100

20

4,5

3,0

4,0

2

3,5

3,0

3,5

2

297,5

285,0

350,0

60,0

2. ul. Szeroka 170 2,5 2,0 340,0

3. ul. Garncarska 100 1,0 1,0 100,0

4.
ul. Fabryczna (obustronnie)

500

250

2,0

2,0

1,5

1,5

750,0

375,0

5. ul. boczna Fabryczna (strona prawa

w kierunku Os. Młodych) do SP 3

110

60

1,5

1,5

1,0

1,0

110,0

60,0

6. do Kępki (wzdłuż butików) 200 2,0 2,0 400,0

7. ul. Wspólna + ścieżka rowerowa 1200 4,0 4,0 4 800,0

8. ul. Jana Kroczki – obustronnie 600 2,0 1,5 900,0

9. ul. Armii Krajowej 500 2,5 2,0 1 000,0

10. ul. Solidarności (strona lewa

w kierunku ul. Konopnickiej)

200 2,0 1,5 300,0

11. Połączenia ul. Piekarskiej

i Ogrodowej

60 2,0-4,0 2,0-4,0 160,0

12. ul. ks. St. Maciąga (strona prawa

w kier ul. Jana Pawła II)

210 1,5 1,0 210,0

13. ul. Potockich 550 2,0 2,0 1 100,0

14. ul. Odrowążów 675 2,0 2,0 1 350,0

15. ul. Słoneczna od ul. Wesołej

do bloku nr 7

350 2,0 1,0 350,0

16. Osiedle w Górze Rop. do drogi E-4 700 2,0 2,0 1 400,0

17. Kawęczyn Sędziszowski 2 260 1,5 1,5 3 390,0

RAZEM CHODNIKI 18 087,5



7BIULETYN SĘDZISZOWSKI � nr 12 (217) ��grudzień 2015

6. Ks. Granickiego ............................... 0,160 km
7. Kardynała Wyszyńskiego ................. 0,290 km
8. Głowackiego ................................... 0,600 km
9. Ługowa ........................................... 0,800 km
10. Orzeszkowej .................................... 0,250 km
11. Rędziny ........................................... 1,770 km
12. Św. Franciszka ................................ 0,300 km
13. W. Szymborskiej .............................. 0,150 km
14. św. Klary .......................................... 0,100 km
15. Ks. Sapeckiego ............................... 0,150 km
16. św. Barbary ..................................... 0,120 km
17. Bursztynowa ................................... 0,200 km
18. Koralowa ........................................ 0,200 km
19. Szafirowa ....................................... 0,160 km
20. Rubinowa ........................................ 0,250 km
21. Działkowa ....................................... 0,350 km
22. Sienkiewicza ................................... 0,340 km
23. Słowackiego ................................... 0,270 km
24. Prusa ............................................... 0,100 km
25. Reja ................................................ 0,090 km
26. Łącznik (Piłsudskiego-Sienkiewicza) . 0,110 km
27. Południowa ..................................... 1,700 km
28. Jagiellońska .................................... 0,200 km
29. Kasztanowa .................................... 0,260 km
30. Klonowa ......................................... 0,190 km
31. Lipowa ............................................ 0,180 km
32. Blich ............................................... 0,270 km
33. Spacerowa ..................................... 0,600 km
34. Słoneczna od Gumatu

do ogródków działkowych .............. 0,500 km

35. Słoneczna – boczna (do Zięby) ........ 0,100 km
36. Potockich ....................................... 0,550 km
37. Michałowskich ................................ 0,160 km
38. Jabłonowskich ................................ 0,240 km
39. Starzeńskich ................................... 0,270 km
40. Tarnowskich .................................... 0,470 km
41. M. Ligęzy ........................................ 0,230 km
RAZEM ULICE II KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

....................................................... 14,660 km

W drodze przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie „akcji zima” wy³onie-
ni zostali wykonawcy:

Zadanie nr 1
Us³ugi Transportowe „TRANS-BET” To-
maszewski Andrzej – tel. 605 826 230.

Zadanie nr 2
Us³ugi zwi¹zane z interwencyjnym zimo-
wym utrzymaniem dróg gminnych oraz
wewnêtrznych zlokalizowanych na terenie
miejscowoœci: Szkodna, Zagorzyce Górne,
Zagorzyce Dolne i Góra Ropczycka – œwiad-
czy: Us³ugi Budowlano-Drogowe; 39-105
Gnojnica 524 a; Robert Dar³ak

Zadanie nr 3
Us³ugi zwi¹zane z interwencyjnym zimowym
utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnêtrz-
nych zlokalizowanych na terenie miejscowo-
œci: Klêczany, Bêdziemyœl, Kawêczyn Sêdzi-
szowski – œwiadczy: Us³ugi Rolnicze Jan Œwi-
der, Borek Wielki 464, 39-120 Sêdziszów M³p.

Zadanie nr 4
Us³ugi zwi¹zane z interwencyjnym zimowym
utrzymaniem dróg gminnych oraz we-
wnêtrznych zlokalizowanych na terenie
miejscowoœci: Borek Wielki, Boreczek,
Wolica £ugowa, Krzywa, Cierpisz, Czarna
Sêdziszowska, Ruda i Wolica Piaskowa –
œwiadczy: Us³ugi Rolnicze Jan Œwider, Bo-
rek Wielki 464, 39-120 Sêdziszów M³p.

1
Uchwa³a w sprawie okreœlenia wyso-
koœci stawek podatku od nieruchomo-

œci na 2016 r.:
 – od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

œci gospodarczej, bez wzglêdu na spo-

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
16 listopada 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady Miej-

skiej w Sędziszowie Młp., w trakcie której radni

podjęli następujące uchwały:

1
Uchwa³a w sprawie uchwalenia VI, VII
i VIII zmiany Studium uwarunkowañ

i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski. Celem opracowanych fragmentarycz-
nych zmian Studium s¹ odpowiednio:
– umo¿liwienie realizacji ewentualnej

funkcji przemys³owo-us³ugowej w bezpo-
œrednim s¹siedztwie gazoci¹gów wysokie-
go ciœnienia, w granicach terenu prze-
znaczonego w obowi¹zuj¹cym planie
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹, a niezagospodarowanego zgod-
nie z ustalonym przeznaczeniem,

– wskazanie terenu pod zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹, dla realizacji
której wymagane bêdzie opracowanie
planu miejscowego, w celu zmiany obo-
wi¹zuj¹cego przeznaczenia okreœlonego
jako teren przeznaczony do zalesienia,

– wskazanie terenu pod zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹, dla realizacji
której wymagane bêdzie opracowanie
planu miejscowego, w celu zmiany obo-
wi¹zuj¹cego przeznaczenia okreœlonego
jako teren przeznaczony do zalesienia,

– wskazanie terenu po³o¿onego na obrze-
¿ach istniej¹cej zabudowy miejscowoœci
Krzywa, pod zabudowê us³ugow¹ dla ob-
s³ugi transportu drogowego i komunal-
nego, dla realizacji której wymagane
bêdzie opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2
 Uchwa³a w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania

przestrzennego nr 5/2014 w miejscowo-
œci Krzywa.

3
 Uchwa³a w sprawie uchwalenia II zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego nr 1/2008 terenu osie-
dla mieszkaniowego w Sêdziszowie M³p.
przy ul. Weso³ej.

4
 Uchwa³a w sprawie zmiany w Uchwale
Nr XXIII/206/13 Rady Miejskiej w Sê-

dziszowie M³p. z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie okreœlenia zasad, trybu przyzna-
wania nagród i wyró¿nieñ dla osób fizycz-
nych za osi¹gniête wyniki sportowe.

5
 Uchwa³a w sprawie przejêcia czêœci za
dania od Województwa Podkarpackie-

go z zakresu dróg publicznych. �

XIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
27 listopada 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady Miej-

skiej w Sędziszowie Młp., w trakcie której radni

podjęli następujące uchwały:

sób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,79 z³ od 1 m2 po-
wierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stoj¹-
cymi lub wodami powierzchniowymi p³y-
n¹cymi jezior i zbiorników sztucznych –
4,58 z³ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego przez organi-

zacje po¿ytku publicznego – 0,17 z³ od
1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objêtych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 paŸdziernika 2015 r. o rewitali-
zacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i po³o-
¿onych na terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania prze-

ciąg dalszy na str. 8
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strzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugow¹
albo zabudowê o przeznaczeniu mie-
szanym obejmuj¹cym wy³¹cznie te ro-
dzaje zabudowy, je¿eli od dnia wejœcia
w ¿ycie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów up³yn¹³ okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakoñczono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego –
0,17 z³ od 1 m2 powierzchni;”.

2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych – 0,56 z³ od 1 m2 powierzch-

ni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

œci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
– 21,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materia³em siewnym – 10,68 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez
podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ –
4,65 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego przez organi-
zacje po¿ytku publicznego – 4,00 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

3) od budowli 2% ich wartoœci.

2
Uchwa³a w sprawie obni¿enia œredniej
ceny skupu ¿yta za okres 11 kwarta³ów

poprzedzaj¹cych kwarta³ poprzedzaj¹cy
rok podatkowy 2016, moc¹ której obni¿o-
no œredni¹ cenê skupu ¿yta og³oszon¹ przez
Prezesa GUS za okres 11 kwarta³ów poprze-
dzaj¹cych kwarta³ poprzedzaj¹cy rok po-
datkowy 2016 (M.P. z 20 paŸdziernika
2015r., poz. 1025), przyjmowan¹ jako pod-
stawê do naliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Sêdziszów Ma³opolski na
rok 2016 z kwoty: 53,75 z³ za 1q na kwotê:
48,00 z³ za 1q.

3
Uchwa³a w sprawie ustalenia wysoko-
œci stawek podatku od œrodków trans-

portowych.

4
Uchwa³a w sprawie zmiany wzoru de-
klaracji na podatek od nieruchomoœci

oraz wzoru informacji na podatek od nie-
ruchomoœci.

5
Uchwa³a w sprawie w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sêdziszów

Ma³opolski na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia
27 stycznia 2015 r. Moc¹ tej uchwa³y:
– zwiêkszono dochody bie¿¹ce bud¿etu

o kwotê 60.000 z³ z tytu³u op³aty za posi-
³ek w sto³ówkach szkolnych i przedszkol-
nych – 60.000 z³,

– zwiêkszono dochody maj¹tkowe bud¿e-
tu o kwotê 2.000 z³ z tytu³u œrodków prze-
kazanych przez Radê So³eck¹ w Bêdzie-
myœlu na dofinansowanie zakup kosiar-
ki samojezdnej do koszenia boiska spor-
towego.

– zwiêkszono wydatki bie¿¹ce bud¿etu o kwo-
tê 1.068.260 z³ z przeznaczeniem na:

1)zakup artyku³ów ¿ywnoœciowych do przy-
gotowania posi³ków w sto³ówkach szkol-
nych i przedszkolnych – 60.000 z³,

2)wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeñ w placówkach oœwiatowych –
1.002.110 z³,

3)remont instalacji c.o. w Szkole Podsta-
wowej w Klêczanach – 6.150 z³.

– zwiêkszono wydatki maj¹tkowe o kwotê
7.280 z³ z przeznaczeniem na:

1)zakup kosiarki samojezdnej do koszenia
boiska sportowego w Bêdziemyœlu – 2.000 z³,

2) wykonanie odcinka kanalizacji sanitar-
nej wraz z pompowni¹ i zasilaniem elek-
trycznym w rejonie ul. Po³udniowej
w Sêdziszowie Ma³opolskim – 5.280 z³,

– zwiêkszono przychody bud¿etu o kwotê
1.013.540 z³ z tytu³u wolnych œrodków
jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na
rachunku bie¿¹cym bud¿etu gminy, wy-
nikaj¹cych z rozliczeñ wyemitowanych
papierów wartoœciowych, kredytów
i po¿yczek z lat ubieg³ych, z przeznacze-
niem na finansowanie planowanego de-
ficytu bud¿etu.

– zwiêkszono planowany deficyt bud¿etu
o kwotê 1.013.540 z³, finansowany przy-
chodami z tytu³u wolnych œrodków z lat
ubieg³ych.

– dokonano przeniesienia wydatków w ra-
mach dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej na
³¹czn¹ kwotê 277.332 z³, w tym:
Dzia³ 600 Transport i ³¹cznoœæ – 260.000 z³,
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna –
13.832 z³,
Dzia³ 926 Kultura fizyczna – 3.500 z³.

6
Uchwa³a w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy Sê-

dziszów Ma³opolski. Moc¹ tej uchwa³y:
– zwiêkszono zakres upowa¿nienia Burmi-

strza Sêdziszowa Ma³opolskiego do zaci¹-
gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których
realizacja w roku bud¿etowym i w la-
tach nastêpnych jest niezbêdna do za-
pewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki
i z których wynikaj¹ce p³atnoœci wykra-
czaj¹ poza rok bud¿etowy, zawieranych
na czas okreœlony o kwotê 8.500 z³.

– zwiêkszono zakres upowa¿nienia Burmi-
strza Sêdziszowa Ma³opolskiego do prze-
kazania uprawnieñ kierownikom jedno-
stek organizacyjnych Gminy Sêdziszów
Ma³opolski do zaci¹gania zobowi¹zañ
z tytu³u umów, których realizacja w roku
bud¿etowym i w latach nastêpnych jest
niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oœci dzia-
³ania jednostki zawieranych na czas okre-
œlony o kwotê 8.500 z³.

– zmniejszono zakres upowa¿nienia Bur-
mistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego do za-

ci¹gania zobowi¹zañ zwi¹zanych z reali-
zacj¹ przedsiêwziêæ, o których mowa
w art.226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach
publicznych okreœlonych w za³¹czniku
nr 2 do niniejszej uchwa³y o kwotê
604.327 z³, w tym: na 2016 rok – zmniej-
sza siê o kwotê 461.259 z³, na 2017 rok –
zmniejsza siê o kwotê 143.068 z³.

7
Uchwa³a w sprawie udzielenia pomo-
cy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-

Sêdziszowskiego, moc¹ której udziela siê
z bud¿etu Gminy Sêdziszów Ma³opolski
w 2016 r. pomocy rzeczowej dla Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego w Ropczycach
w kwocie 25.000 z³ (s³ownie: dwadzieœcia
piêæ tysiêcy z³otych) w formie opracowa-
nia i przekazania dokumentacji technicz-
nej na rozbudowê ulicy Konopnickiej
w Sêdziszowie Ma³opolskim na odcinku od
ul. Solidarnoœci do ul. Kolejowej.

8
Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobo-
wi¹zania w zakresie inwestycji o warto-

œci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bu-
d¿ecie Gminy na 2015 rok.

9
Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XI/107/15 Rady Miejskiej w Sêdziszo-

wie Ma³opolskim z dnia 29 paŸdziernika
2015 r. w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹za-
nia w zakresie inwestycji o wartoœci prze-
kraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿ecie
Gminy na 2015 r.

10
 Uchwa³a w sprawie trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji z bud¿etu

dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu
i zakresu kontroli prawid³owoœci ich po-
brania i wykorzystywania.

11
Uchwa³a w sprawie wprowadzenia
op³aty targowej, okreœlenia zasad

ustalania i poboru oraz terminów p³atno-
œci, wysokoœci stawek op³aty i zarz¹dzenia
jej poboru w drodze inkasa.

12
 Uchwa³a w sprawie ustalenia za-
sad wyp³aty diet dla so³tysów oraz

przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli, moc¹
której ustalono dla so³tysów oraz przewod-
nicz¹cych zarz¹dów osiedli zrycza³towan¹
dietê miesiêczn¹ w wysokoœci 300 z³.

13
Uchwa³a w sprawie uchwalenia II
zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Nr 4/2002
w Sêdziszowie Ma³opolskim.

14
Uchwa³a w sprawie w sprawie
uchwalenia rocznego programu

wspó³pracy Gminy Sêdziszów M³p. z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi na 2016 r.

15
Uchwa³a w sprawie nawi¹zania part-
nerskich stosunków pomiêdzy

Gmin¹ Sêdziszów Ma³opolski a miastem
¯merynka obwodu Winnickiego (Ukra-
ina). �

ciąg dalszy ze str. 7
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Zajêcia w œwietlicach œrodowiskowych
to wspania³a alternatywa dla dzieci i m³o-
dzie¿y na atrakcyjne spêdzanie wolnego
czasu w jesienne i zimowe popo³udnia
i wieczory. Na chêtnych czekaj¹ opieku-
nowie, którzy pomog¹ w ciekawym zago-
spodarowaniu czasu. Œwietlice w gminie
po raz pierwszy dzia³a³y w 2013 roku, wów-
czas by³o ich 4, dziœ jest 8. Œwietlice w ca-
³oœci finansowane s¹ z bud¿etu gminy.
W pierwszym roku istnienia œwietlic gmi-
na pozyska³a dofinansowanie na zakup
sprzêtu z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, natomiast obecnie wszelki
sprzêt finansowany jest z bud¿etu gminy.
Instruktorzy pracuj¹cy na œwietlicach s¹

Świetlice środowiskowe już otwarte
O

d 16 listopada br. ponownie działają świetlice
środowiskowe w domach ludowych w Czarnej

Sędziszowskiej, Krzywej, Klęczanach, Będziemyślu,
Borku Wielkim, Górze Ropczyckiej, Szkodnej i Woli-
cy Piaskowej. Dzieci i młodzież mogą korzystać m.in.
z tenisa stołowego, piłkarzyków, cymbergaja, gier
planszowych.

nie tylko opiekunami, ale równie¿ organi-
zuj¹ aktywnie czas dzieciom.

W tym sezonie œwietlice bêd¹ czynne do
ok. 20 marca 2016 r., czyli zajêcia zakoñcz¹
siê przed Œwiêtami Wielkanocnymi. Poza

tym, w czasie ferii zimowych, w jednym ty-
godniu zajêcia bêd¹ odbywa³y siê przed
po³udniem, natomiast w drugim tygodniu
wed³ug obecnego harmonogramu.

�

(…) Przeszliœcie na tamt¹ stronê horyzontu

zabrawszy ze sob¹ swoje tajemnice,

które rozwi¹zujemy z trudem

póki jeszcze w nas tkwi Wasza nadzieja…

Zofia Antonina Miga³a

Jubileusz by³ okazj¹ do wspomnieñ oraz
przybli¿enia pocz¹tków dzia³alnoœci rop-
czyckiego oddzia³u PTTK. Burmistrz Bogu-
s³aw Kmieæ podkreœla³ niezwykle aktywn¹
dzia³alnoœæ wszystkich osób zwi¹zanych

Regionalne zaduszki literackie

45 lat
ropczyckiego

PTTK
O

ddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajobrazowego w Ropczycach działa od

45 lat. 21 listopada br. odbyły się uroczyste obcho-
dy jubileuszu. Gratulacje działaczom propagującym
lokalną turystykę składał burmistrz Sędziszowa Ma-
łopolskiego Bogusław Kmieć.

L
istopad to miesiąc szcze-
gólny – okres wspom-

nień tych, którzy odeszli.
W czwartkowe popołudnie
26 listopada br. w czytelni
sędziszowskiej Filii Peda-
gogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Rzeszowie
w blasku świec odbyły się
„Regionalne Zaduszki Lite-
rackie”.

 Tematem Zaduszek by³o zachowanie od
zapomnienia wybitnych i cenionych osób,
które w sposób szczególny wpisa³y siê w hi-
storiê naszego regionu – „naszej ma³ej oj-

czyzny”. Wspominaliœmy m.in. Wilhelma
Macha, Edwarda Zolowskiego, o. Hieroni-
ma Warachima. Us³yszeliœmy w¹tki biogra-
ficzne oraz wybrane utwory tych, którzy

odeszli, ale pamiêæ o nich trwa dziêki ich
twórczoœci; a naszym obowi¹zkiem jest jej
podtrzymywanie… „Umar³ych wiecznoœæ
dot¹d trwa, dok¹d pamiêci¹ siê im p³aci”
/Wis³awa Szymborska/.

Spotkanie zorganizowane zosta³o przez
Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Sêdziszow-
skiej oraz Pedagogiczn¹ Bibliotekê Woje-
wódzk¹ w Rzeszowie z Fili¹ w Sêdziszowie
M³p., a poprowadzi³a je pani Zofia Antoni-
na Miga³a. �

z Towarzystwem, a tak¿e zwraca³ uwagê na
to, ¿e mieli oni ogromny wp³yw na rozwój
turystyki lokalnej oraz na promocjê Ziemi
Ropczycko-Sêdziszowskiej. Podziêkowa³
równie¿ za przybli¿anie mieszkañcom piêk-

na tych terenów oraz niestrudzon¹ pracê
nad rozs³awianiem turystycznych i rekreacyj-
nych zalet tego zak¹tka Polski. Wyrazi³ te¿
ogromn¹ wdziêcznoœæ za troskê o szlaki
i ca³e dziedzictwo przyrodnicze. �

Dni i godziny funkcjonowania świetlic środowiskowych:

wtorki i czwartki w godz. 16.00-19.00: Czarna Sędziszowska, Krzywa, Klęczany, Będziemyśl, Borek Wielki

poniedziałki i środy w godz. 16.00-19.00: Góra Ropczycka

wtorki i piątki w godz. 16.00-19.00: Wolica Piaskowa



10 BIULETYN SĘDZISZOWSKI � nr 12 (217) ��grudzień 2015

£¹czna kwota przyznanych œrodków fi-
nansowych w formie dotacji celowej na re-
alizacjê zaplanowanych dzia³añ to kwota
24 192,80 z³, z czego 12 976,80 z³ zasili³o
bud¿et Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Czarnej Sêdziszowskiej, natomiast kwota
11 216 z³ zasili³a konto Gimnazjum im.
Krzysztofa Kamila Baczyñskiego w Sêdzi-

Konferencja odby³a siê w sali lustrzanej
sêdziszowskiego Domu Kultury, a organi-
zatorami byli: Burmistrz Sêdziszowa Ma³o-
polskiego, Towarzystwo Mi³oœników Ziemi
Sêdziszowskiej, Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury w Sêdziszowie M³p. oraz Stowarzy-
szenie Kulturalne. W trakcie spotkania
przedstawiono m.in. osobliwe pocz¹tki Sê-
dziszowa M³p., przedstawiono dzieje kre-

„Bezpieczna+”
w gimnazjach w Czarnej i Sędziszowie

Wsparcie finansowe
w ramach Rządowe-
go programu wspo-
magania w latach

2015-2018 organów prowadzących szkoły w za-
pewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wycho-
wania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” otrzy-
mały w wyniku pozytywnej oceny Wojewódzkiego
Zespołu Koordynacyjnego powołanego przez Pod-
karpackiego Kuratora Oświaty dwa wnioski złożo-
ne przez Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Sędziszowie Małopolskim oraz Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej.

Uczniowie gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej w trakcie realizacji projektu.

szowie Ma³opolskim. Wk³ad w³asny wnie-
siony odpowiednio w wysokoœci 3244,20 z³
oraz 3550 z³ pochodzi³ od organu prowa-
dzacego, tj. z bud¿etu gminy.

Dofinansowane projekty zrealizowane
zostan¹ zarówno w czêœci merytorycznej,
jak i finansowej w roku bud¿etowym 2015.

W ramach projektu uczniowie sêdziszow-
skiego gimnazjum przygotowali koncert
„Ludzie znaj¹ mnie tylko z tej jednej jesien-
nej strony”, którego wys³uchali wychowan-
kowie Dziennego Centrum Aktywnoœci,
a tak¿e w nim wystêpowali. Na koncercie
obecny by³ burmistrz Sêdziszowa Ma³opol-
skiego Bogus³aw Kmieæ, który wrêcza³ na-
grody laureatom konkursu plastycznego
„Tolerancja – zobowi¹zani do szacunku”.
W holu sêdziszowskiego Domu Kultury obej-
rzeæ mo¿na by³o wystawê prac plastycznych.

�

Nowy sprzęt dla OSP Szkodna
Jednostka OSP w Szkodnej została doposażona w nowy sprzęt i uzbrojenie osobiste strażaka.

Konferencja o osobliwościach małych miasteczek
O

 specyfice małych miasteczek dyskutowano
podczas konferencji naukowej pt.: „Osobliwo-

ści małych miast”, która odbyła się 5 grudnia 2015 r.
w Sędziszowie Małopolskim.

sowego miasteczka ̄ merynka, sk¹d pocho-
dzi³ Jan Brzechwa, a tak¿e G³ogowa M³p.
w XVIII wieku. Prelegenci mówili równie¿
o dzia³aniach wojennych na terenie Sêdzi-
szowa M³p. i okolic w 1944 r., o osobliwo-
œciach wsi Futoma czy rodzinie Krygowskich.
Prof. dr hab. Mariusz Zem³o, który otwo-
rzy³ konferencjê, podkreœla³, ¿e nale¿y mieæ
pe³n¹ œwiadomoœæ historyczn¹, warto znaæ
dzieje miejsc nam najbli¿szych. – Spotyka-
my siê, by pochyliæ siê nad naszymi ma³ymi
ojczyznami, gdzie ulokowane s¹ nasze gniaz-
da – mówi³ prof. Zem³o.

�

Potencja³ techniczny jednostki Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Szkodnej zosta³ zwiêk-
szony poprzez realizacje przedsiêwziêcia pn.
„Zakup nowego wyposa¿enia i sprzêtu dla
jednostki OSP w Szkodnej”, w wyniku któ-
rego druhowie otrzymali:
– agregat pr¹dowtwórczy PRAMAC ES

8000
– prostownik automatyczny z rozruchem

TELWIN STARTRONIC 530
– maszt oœwietleniowy 4 x 500 W
– buty bojowe HERKULES 5526, 8 par
– rêkawice bojowe specjalne FIRE MAX

II, 7 par
– drabinê 3-przês³ow¹ KRAUSE TYP COR-

DA

– skrzynkê narzêdziow¹ metalow¹ 64-czê-
œciow¹

– w¹¿ ssawny PCV 110 2,5m, 3 szt.
– szperacz ³adowalny 3W CREE LED AC

230V/DC 12V, 2 szt.
– przed³u¿acz bêbnowy KERG 50 m
– he³m STIHL 2504
– spodnie antyprzeciêciowe STIHL

Ca³kowity koszt zakupionego sprzêtu to
kwota 15 412,68 z³, z czego dofinansowanie
w wysokoœci 12 330 z³ pochodzi ze œrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
pozosta³a zaœ kwota w wysokoœci 3082,68 z³
stanowi³a œrodki w³asne gminy.

Pozyskany sprzêt usprawni dzia³ania ra-
townicze podejmowane przez jednostkê,
zwiêkszy bezpieczeñstwo stra¿aków i po-
prawi warunki ich pracy podczas akcji ra-
towniczo-gaœniczych. �
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Otrzymane zabawki s¹ nagrod¹ za wy-
gran¹ w ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym pt.: „Fabryka zabawek – Jak wed³ug
Ciebie ona wygl¹da?”. Spoœród ponad 500
nades³anych prac organizator konkursu
firma Wader-WoŸniak nagrodzi³a 20 przed-
szkoli za kreatywnoœæ i pomys³owoœæ. Pu-
bliczne Przedszkole nr 1 z Sêdziszowa Ma-
³opolskiego znalaz³o siê na liœcie laureatów
za spraw¹ czterech ch³opców z grupy Wie-
wiórek – Micha³ka, Adasia, Maciusia i Alek.

Dziêki wygranej przedszkole po raz
pierwszy bierze udzia³ w IV edycji akcji

Wielka
wygrana
w ogólnopolskim
konkursie Wadera
30

 listopada 2015 r. przedszkolaki z Publicz-
nego Przedszkola nr 1w Sędziszowie Ma-

łopolskim otrzymały specjalną przesyłkę. Były nią
klocki, auta, trasy edukacyjne, domki dla lalek, ze-
stawy naczyń firmy WADER o łącznej wartości
1151,16zł.

Wadera pod has³em „Sprawdzone przez
przedszkolaków”. Przedszkolaki to najbar-
dziej wymagaj¹cy testerzy, ¿adne laborato-
rium nie daje tak miarodajnych wyników.
Zabawki czekaj¹ wiêc srogie boje: zgniata-
nie, wyginanie, rozci¹ganie, a to zaledwie
niektóre z prób wytrzyma³oœciowych, któ-
rym zostan¹ poddane. Dzieci same oceni¹
czy zabawki s¹ solidnie wykonane, intere-
suj¹ce i czy spe³niaj¹ ich oczekiwania. Po
okresie testowym przedszkolaki z pomoc¹
nauczyciela przeka¿¹ producentowi w³a-
sne wra¿enia i uwagi dotycz¹ce testowa-
nych produktów. k.s.

„Podaj dalej ¿yczliwoœæ” – pod takim ha-
s³em ju¿ po raz czwarty 20 listopada w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 2 im. Janusza Kor-
czaka w Sêdziszowie M³p. obchodzono Dzieñ
¯yczliwoœci. Na zajêciach przybli¿ano pojê-
cie ¿yczliwoœci. Dzieci bra³y udzia³ w przed-
szkolnej akcji „Zatrzymaj siê kolego i napisz
coœ mi³ego – Poczta ̄ yczliwoœci”, która pole-
ga³a na pisaniu ¿yczliwych pozdrowieñ w for-
mie listów i rysunków do kole¿anek, kolegów
i personelu przedszkola. Nastêpnie przed-

Przedszkolaki podawały dalej życzliwość

P
omysł „Światowego Dnia Życzliwości i Pozdro-
wień” narodził się w Stanach Zjednoczonych

1973 r. i obchodzony jest 21 listopada. Głównym
celem tego dnia jest propagowanie i kształtowanie
pozytywnych cech i postaw, takich jak: serdecz-
ność, koleżeństwo, przyjaźń, odpowiedzialność oraz
wrażliwość na krzywdę innych.

szkolaki wrzuca³y je do skrzynki znajduj¹cej
siê w holu. Wszystkie listy zosta³y dostarczone
do adresatów. Równie¿ tego dnia przedszko-
laki odwiedzi³y swoich kolegów z klasy 0 ze SP
nr 3 w Sêdziszowie M³p. Pozdrawia³y siê i wrê-
cza³y sobie wzajemnie „¿yczliwe karteczki”.
W tym szczególnym dniu przedszkolaki nie
zapomnia³y równie¿ o Pacjentach Zak³adu
Pielêgnacyjno-Opiekuñczego w Sêdziszowie
M³p., gdzie przekaza³y dla ka¿dego z pod-
opiecznych imiennie podpisane kolorowe

rysunki. Wizyta naszych przedszkolaków spra-
wi³a ogromn¹ radoœæ. „Œwiatowy Dzieñ ̄ ycz-
liwoœci i Pozdrowieñ” by³ szczególn¹ okazj¹,
by zastanowiæ siê czy jesteœmy wobec siebie
¿yczliwi. Uœwiadomi³ nam, ¿e warto czyniæ
drobne gesty ¿yczliwoœci w stronê drugiego
cz³owieka. Ciep³y uœmiech, uprzejmoœæ, do-
bre s³owo, mo¿e sprawiæ tak wiele radoœci…

Bożena Pazdan

Publiczne Przedszkole nr 2

im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Młp.
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Gdy Kot w Butach przekroczy³ próg
przedszkola przywita³ go œpiew dobiega-
j¹cy z sali, w której ju¿ czeka³y dzieci prze-
brane w stroje swoich ulubionych bajko-
wych postaci. Na Kota czeka³ specjalnie
przygotowany tron. Po przywitaniu z dzieæ-
mi Kot w Butach majestatycznie spocz¹³
na tronie, przeczyta³ dzieciom bajkê o swo-
ich przygodach i o tym, w jaki sposób uda-
³o mu siê zdobyæ królestwo dla swego
pana.

Okaza³o siê, ¿e Królowa Bajek napisa³a
do nich list, w którym poleci³a im szano-
waæ ksi¹¿ki, dobrze siê bawiæ i wykonaæ kil-
ka zadañ, aby w jej królestwie móg³ zapa-
nowaæ porz¹dek. Dzieci podzielone na
cztery grupy zaczê³y rozwi¹zywaæ zadania.
Pierwsze pt. „Jaka to bajka?” polega³o na
poprawnym pogrupowaniu rekwizytów
z bajek: „Czerwony Kapturek”, „Kopciu-
szek”, „Królewna Œnie¿ka”, „Jaœ i Ma³gosia”.
W ogromnej skrzyni znajdowa³y siê przed-
mioty, które kolejno dzieci rozpoznawa³y,
mówi³y z jakiej bajki pochodz¹ i wk³ada³y
do obrêczy hula hop, wewn¹trz których
znajdowa³y siê pasuj¹ce do nich bajki.

Drugim zadaniem by³a zabawa na czas.
Dzieci wcieli³y siê w postaæ Kopciuszka. Gdy
Kot w Butach liczy³ do dziesiêciu, przed-

Światowy Dzień Postaci z Bajek
W

 Publicznym Przedszkolu w Wolicy Piaskowej
5 listopada br. odbyły się obchody „Świato-

wego Dnia Postaci z Bajek”. Biblioteka Publiczna
w Sędziszowie Młp. wydelegowała do tego zadania
„Kota w Butach”.

szkolaki wybiera³y fasolê z ciecierzycy. Ma-
luchy b³yskawicznie przebra³y ziarna. Na-
stêpnie dzieci podzielone na dwie grupy
uk³ada³y puzzle, na których by³y kocie po-
staci z bajek. Wszystkie pary zosta³y po³¹-
czone.

PóŸniej dzieci bawi³y siê w Królewnê Œnie-
¿kê. Dzieci siedz¹c w kole turla³y kolejno
do siebie jab³ko. Dziecko, do którego po-
toczy³o siê jab³uszko, toczy³o je w stronê
kolegi lub kole¿anki i nagle zasypia³o, jak
po ugryzieniu zatrutego jab³ka, którym
Królewnê Œnie¿kê poczêstowa³a z³a cza-
rownica. Na zakoñczenie dzieci naœlado-
wa³y postaci z bajek: Czerwone Kapturki
zbiera³y kwiatki, wilki skrada³y siê, Maco-
chy przegl¹da³y siê w lusterku, a Jaœ i Ma³-
gosia podskakiwali id¹c przez las. Za za-
proszenie dziêkujemy pani Ewelinie
z Przedszkola Publicznego w Wolicy Pia-
skowej oraz dzieciom za piêkne stroje
i udzia³ w zabawie.

Z tej okazji odwiedziliœmy tak¿e dzieci
z Przedszkola Publicznego nr 2 w Sêdziszo-
wie M³p. Spotkanie odby³o siê 10 listopada
br., na które równie¿ przygotowaliœmy wie-
le niespodzianek. Pierwsz¹ z nich by³a wi-
zyta Kota w Butach i Kapciuszka, a kolejn¹
zabawy, w których dzieci wykazywa³y siê
wiedz¹ ze znajomoœci bajek. Scenariusz
zabawy by³ podobny, jak w przedszkolu na
Wolicy Piaskowej. A na po¿egnanie dzieci
zaœpiewa³y nam piêkn¹ piosenkê.

Uroczyste obchody „Œwiatowego Dnia
Postaci z Bajek” dobieg³y koñca. Dziêkuje-
my dyrekcji, gronu pedagogicznemu i dzie-
ciom z: Przedszkola Publicznego w Wolicy
Piaskowej oraz Przedszkola Publicznego nr
2 w Sêdziszowie M³p. za zaproszenie posta-
ci z bajek i wspóln¹ zabawê.

Joanna Stec
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Celem projektu by³o umo¿liwienie dzie-
ciom i m³odzie¿y dostêpu do dorobku kul-
tury polskiej znajduj¹cej siê w Poznaniu
i jego okolicach oraz zachêcenie do dzia-
³añ twórczych. Poza zwiedzaniem, zapro-
ponowano uczestnikom warsztaty maj¹ce
na celu zainspirowanie do samodzielnego
twórczego kszta³towania swojej wra¿liwo-
œci kulturalnej.

Nazwa „Drzewo Kultury” metaforycznie
odnosi siê do proponowanych w projek-
cie trzech rodzajów kontaktu z kultur¹:
– „Korzeni Kultury” – wyjazdu do Pozna-

nia, Gniezna, Biskupina,
– „Ga³êzi Kultury” – warsztatów: teatral-

nych, plastycznych, literackich oraz z hi-
storii sztuki,

– „Owoców Kultury” – zadañ indywidualnych
realizowanych pomiêdzy spotkaniami.
19 wrzeœnia 2015 roku w podziemiach

sêdziszowskiego klasztoru odby³y siê warsz-
taty pod nazw¹ „Ga³êzie Kultury”. W pierw-
szej czêœci projektu wziê³o udzia³ 30 osób
wraz z opiekunami. Pierwszy blok, prowa-
dzony przez Aleksandrê Chmiel i Paulinê
Kubas, to warsztaty teatralne. Na pocz¹t-
ku zosta³y wypisane na kartkach skojarze-
nia ze s³owem „teatr” oraz „sztuka”, póŸ-
niej bawiono siê w kalambury, które mia³y
rozwin¹æ kreatywnoœæ.

Po warsztatach teatralnych nadszed³ czas
na zajêcia literackie, poprowadzone przez
paniê Majê Ignaœ. Harcerki dyskutowa³y
o ksi¹¿kach i czyta³y krótkie fragmenty ulu-
bionych powieœci. Uk³ada³y wspólny wiersz,
a dodatkowym zadaniem ka¿dej z nich by³o
napisanie zabawnej historii na temat swo-
jej rodziny. Po skoñczonej zabawie dobieg³
koniec warsztatów z pani¹ Maj¹ a w zwi¹z-
ku z tym, koniec drugiej czêœci zajêæ.

Ostatnie warsztaty plastyczne, odby³y siê
pod opiek¹ Moniki Piery. Uczestniczki zo-
sta³y podzielone na grupy, a ka¿da z nich
otrzyma³a kopiê znanego obrazu pociête-
go na kilka czêœci. Ka¿da druhna otrzymy-
wa³a jeden kawa³ek i mia³a za zadanie od-
wzorowaæ go na kartce. Na koniec prace
zosta³y z³¹czone w jedn¹ ca³oœæ, dziêki temu
powsta³y wspania³e obrazy, które zosta³y
poddane ocenie jury.

Harcerki i ich „Drzewo Kultury”

W
 dniach 19 i 20 września oraz 23-25 paź-
dziernika 2015 roku odbyły się warsztaty

i wyjazdy zorganizowane w ramach projektu „Drze-
wo Kultury” sfinansowanego przez Fundację PZU
z puli środków przeznaczonych na konkurs o nazwie
„PZU z Kulturą”. W projekcje wzięło udział 30 osób
– w większości były to harcerki z II Sędziszowskiej
Drużyny Harcerek „Drzewo” im. Barbary Kasechu-
be, działającej przy Klasztorze oo. Kapucynów
w Sędziszowie Małopolskim.

Drugi punkt projektu „Drzewo Kultury”
odby³ siê 20 wrzeœnia br. Harcerki wybra³y
siê do Rzeszowa, w którym odwiedzi³y mu-
zea – Muzeum Okrêgowe i Muzeum Histo-
rii Miasta Rzeszowa, a tak¿e Trasê Pod-
ziemn¹. Wszystkie z zainteresowaniem s³u-
cha³y historii Rzeszowa od pradziejów po
dzieñ dzisiejszy. Podziwia³y te¿ zbiory sztuki
zgromadzone w Muzeum Okrêgowym. Po
po³udniu odby³a siê gra terenowa, tzw.
„Questing” na temat stolicy województwa,
zaœ wieczorem uczestniczki obejrza³y spek-
takl „Piotruœ Pan” w Teatrze Maska.

Ostatni¹ czêœci¹ programu by³ wyjazd do
Poznania, Biskupina i Gniezna, który odby³
siê w dniach 23-25 paŸdziernika br. Pierw-
szym elementem wyjazdu by³o zwiedzanie
Muzeum Narodowego. Mo¿na by³o w nim
zobaczyæ wiele s³ynnych obrazów znanych
artystów m.in. Che³moñskiego czy Baccia-
rellego. Przewodnikiem grupy by³a tam pani
Martyna która przygotowa³a dla dziewczy-
nek warsztaty nt. obrazów. Nastêpnie wszy-
scy udali siê do Muzeum Miasta Poznania,
¿eby poznaæ miasto, które odwiedzili. Na-
stêpnym punktem programu by³o Wielko-
polskie Muzeum Wojskowe. Przygotowane
w nim lekcje na temat historii ¿o³nierzy
w naszym kraju równie¿ okaza³y siê bardzo
interesuj¹ce. Gdy skoñczy³o siê jego zwie-
dzanie, opiekunka rozda³a karty z gr¹ na
temat Poznania. Uczestniczki niecodzien-
nie spotykaj¹ siê z takimi zabawami, dlatego

bieganie po poznañskim rynku podczas szu-
kania umieszczonych na kartach wskazówek
sprawi³o im wiele radoœci. Wieczornym punk-
tem programu by³ balet „Serenada” w Te-
atrze Wielkim im. Stanis³awa Moniuszki
w Poznaniu.

W ostatnim dniu dziewczêta pojecha³y
do Biskupina, gdzie zobaczy³y odnowion¹
osadê z VIII w p.n.e. Nastêpnie pojecha³y
do pierwszej stolicy Polski – Gniezna. Po
Mszy Œwiêtej i zwiedzeniu przepiêknej Ar-
chikatedry GnieŸnieñskiej uda³y siê na
obiad i wyruszy³y w drogê powrotn¹.

Natomiast 7 listopada br. na deskach
sceny teatralnej w Miejsko-Gminnym
Oœrodku Kultury w Sêdziszowie odby³o siê
podsumowanie projektu, na które zostali
zaproszeni rodzice uczestniczek. Harcer-
ki podzielone na grupy przedstawia³y pu-
blicznoœci swoje wspomnienia z ca³ego pro-
jektu. Odby³a siê prezentacja prac plastycz-
nych, a tak¿e wierszy i opowiadañ przygo-
towanych przez harcerki uczestnicz¹ce
w projekcie. Przygotowano równie¿ quiz,
który pokaza³ jak wiele dziewczêta dowie-
dzia³y siê dziêki realizacji projektu, warsz-
tatom i wyjazdom. W ten sposób projekt
o nazwie „Drzewo Kultury” zosta³ zakoñ-
czony. Dla wszystkich uczestników by³o to
niezapomniane prze¿ycie!

Dziêkujemy wszystkim, dziêki którzy
wsparli realizacjê projektu!

och. Martyna Draus, trop. Barbara Myzia

Czy wiesz, ¿e Katedra GnieŸnieñska posiada relikwiê œwiêtego Wojciecha?
¯e lew z drzwi gnieŸnieñskich jest obecny na banknocie 20?
¯e ciekawa jest sztuka teatralna, ¿e rynek w Poznaniu jest w ró¿nych barwach?
¯e Gniezno pierwsz¹ stolic¹ by³o Polski? Tak czy nie?
Wyci¹gnij z tego wnioski.
Warto Polskê zwiedzaæ, ró¿ne miasta odwiedzaæ, 
ale zawsze warto wróciæ do domu,
by móc wspominaæ i wyruszyæ w podró¿ znowu.

Zofia Nazimek
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Spokój domowy, serca przywi¹zanie,

To radoœæ sta³a, choæ praca brzemienna,

Ufnoœæ, szacunek i niepokalanie.

(W. Damian )
Dzieje naszego kraju podaj¹ przyk³ady

zdarzeñ tragicznych, niejednokrotnie od-
bieraj¹cych nadziejê na jasn¹ przysz³oœæ.
Wtedy na rodzinie budowa³o siê nowe ¿ycie
np. w czasie wojen i zaborów. Dziêki chrze-
œcijañskiemu i patriotycznemu wychowa-
niu m³odzie¿y przetrwaliœmy niemal bez
moralnego i duchowego uszczerbku. Na-
sze rodziny by³y ostoj¹ polskoœci. Jak¿e czê-
sto w³aœnie przy wigilijnym stole zasiadali
krewni, których wichry historii rozproszy³y
po œwiecie. Dla ka¿dego Polaka dom ro-
dzinny zawsze by³ czymœ wiêcej ni¿ cztere-
ma œcianami zwieñczonymi dachem. Chro-
ni¹c przed kaprysami aury, zapewnia³ miesz-
kañcom bezpieczeñstwo i spokój. Jeszcze
dziœ powtarzamy: „Wszêdzie dobrze, ale
w domu najlepiej”. S³owa: „Gdzie siê kto
ul¹gnie, tam go ci¹gnie” z powodzeniem
mo¿na odnieœæ do Bo¿ego Narodzenia,
które podobnie jak przed wiekami posia-
da moc jednoczenia rodzin.

NASZE KLIMATY

Rodzinne święta
O

d przeszło stu lat przed Bożym Narodzeniem
ludzie wysyłają swym bliskim okolicznościowe

pocztówki. W umieszczanych tekstach często poja-
wiają się życzenia rodzinnego szczęścia. To wielkie
święto obchodzone jest od IV wieku, jeszcze do
XVIII w. powszechnie nazywane Godami. Kieruje
ono uwagę wiernych na Świętą Rodzinę – najdosko-
nalszy wzór dobrego wychowania. Polskie rodziny
od wieków opierają się na mocnych podstawach:
„Szczęście rodziny  to miłość wzajemna”.

Sprawia, i¿ krewni pragn¹ spotkaæ siê ra-
zem choæby raz w roku. W takich chwilach
wzruszone serca „jeœli coœ maj¹ przebaczyæ
– przebacz¹, jeœli o czem zapomnieæ – za-
pomn¹”. Niegdyœ przewa¿a³y rodziny wielo-
pokoleniowe. Pod jednym dachem zamiesz-
kiwa³y osoby ró¿ni¹ce siê wiekiem i czêsto
pogl¹dami. W œredniowieczu  miejscowoœci
egzystowa³y w niejakiej izolacji. W rodzinach
zdecydowanie zachowywany by³ autorytet
starszego pokolenia. W tamtych mrocznych
czasach m³odzi potrzebowali wskazówek, jak
poruszaæ siê po groŸnej, pe³nej tajemnic rze-
czywistoœci. Niezachwiana wiara w opiekê
Stwórcy by³a wrêcz nieodzowna. Zasadni-
cze znaczenie mia³a te¿ rodzina – tak dzia³o
siê przez kolejne stulecia. Ongiœ posiada³a
ona zdecydowanie patriarchalny charakter
– oparcie siê na surowym autorytecie ojca.
Zapewnia³ on podstawowe potrzeby najbli¿-
szych i o wszystkim sam decydowa³. Dzieci
otacza³y go szacunkiem i nazywa³y panem
ojcem. Kiedy on przemówi³, milcza³ nawet
najbardziej swawolny m³okos. Dziecko nie
mog³o usi¹œæ bez ojcowskiego pozwolenia,
œmiaæ siê ani zbyt g³oœno mówiæ. Na powita-
nie i po¿egnanie nale¿a³o rodzica ca³owaæ
w rêkê, a przed d³u¿szymi wyjazdami np. do
szkó³ upaœæ mu do nóg. Odmowa jego b³o-
gos³awieñstwa by³a zapowiedzi¹ wielkiego
nieszczêœcia. Bez zgody rodzica m³oda para
nie odwa¿y³a siê stan¹æ na œlubnym kobier-
cu. M³odzi respektowali wszelkie jego zale-
cenia, mimo wewnêtrznego buntu. Kornie
przyjmowali krytykê i kary. Wbrew pozorom
emocjonalna wiêŸ miêdzy ojcem i dzieæmi
by³a wyj¹tkowo silna. M³odzi mieli w star-
szym pewne oparcie i zawsze mogli na nie-

go liczyæ. Karnoœæ i dyscyplinê przyjmowali
jako wyraz troski. Rola matki ogranicza³a
siê g³ównie do opieki nad potomstwem oraz
do troszczenia siê o gospodarstwo domo-
we. Dopiero w XIX wieku kobiety mog³y
aktywniej uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym.
Zaznaczmy tutaj, i¿ nasze nadobne, sprytne
bia³og³owy zawsze potrafi³y zdobyæ pozycjê,
jakiej pragnê³y. Miejsce dzieci natomiast –
w towarzystwie nie sta³o zbyt wysoko. Rzad-
ko zasiada³y z doros³ymi przy jednym stole.
Takim wyj¹tkowym dniem by³a Wigilia, g³ów-
nie za spraw¹ Bo¿ej Dzieciny. Najm³odsi pod
obrusem znajdowali drobne upominki.
Dzieci szlacheckie mog³y nawet liczyæ na
ponown¹ wizytê œw. Miko³aja, ale dopiero
w Nowy Rok. Oczekiwane przez wszystkich
Bo¿e Narodzenie, które zyska³o miano œwiê-
ta rodzinnego, trwa³o do Œwiêta Trzech
Króli. Czas ten spêdzano w domowych ogni-
skach, up³ywa³ on na œpiewaniu kolêd, mo-
dlitwach i wspomnieniach z dawnych lat.
W te Œwiête, Szczodre Wieczory ludzie na-
dal niewiele pracowali, aby nie przeszkodziæ
duszom zmar³ych przodków, które wed³ug
wierzeñ ludowych przebywa³y jeszcze wœród
¿ywych. Za dnia chêtnie udawali siê w od-
wiedziny lub przyjmowali goœci, racz¹c siê
œwi¹tecznymi specja³ami. W naszej polskiej
tradycji szczególnego uroku i wyj¹tkowoœci
nabiera³a Wigilia. Zygmunt Gloger napisa³:
gromadzi³a siê zwykle rodzina w domu ojca, dzia-

da lub babki, i tu wszyscy, nieraz z dalekich stron

przybyli, ³amali siê op³atkiem, chlebem Bo¿ym, œci-

skaj¹c siê i sk³adaj¹c sobie z g³êbi szczerych serc

i dusz swych ¿yczenia najgorêtsze.

Tekst i ilustracje Maria Wilczok

Rodzina Bogiem silna staje siê si³¹ cz³owieka i ca³ego narodu.
(œw. Jan Pawe³ II)
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Mariusz Kazior: Po co jest Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

B. Œwider: Z mocy ustawy z dnia 26 paŸ-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwo-
œci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, jest
instytucj¹ prawn¹, wspomagaj¹c¹ osoby,
maj¹ce problem z uzale¿nieniem alkoho-
lowym. Zarówno tych, którzy sami chc¹
podj¹æ leczenie, jak te¿ tych, których trze-
ba zmusiæ do podjêcia decyzji o leczeniu
ze wzglêdu na ich negatywne oddzia³ywa-
nie na najbli¿sze otoczenie. W podobnym
zakresie, Gminna Komisja zajmuje siê prze-
ciwdzia³aniem narkomanii.

Jakie zadania realizuje Gminna Komisja?

Gminna Komisja realizuje zadania, wy-
nikaj¹ce z ww. ustawy, miêdzy innymi:
· wspó³pracuje przy opracowaniu Gmin-

nego Programu Przeciwdzia³ania Alko-
holizmowi i Gminnego Programu Prze-
ciwdzia³ania Narkomanii;

· opiniuje zgodnoœæ z ustaw¹ wniosków,
sk³adanych przez przedsiêbiorców,
o wydanie zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych;

· mobilizuje osoby uzale¿nione do podjê-
cia dobrowolnego leczenia odwykowe-
go, a w przypadku braku woli i wyczer-
pania przes³anek, wynikaj¹cych z usta-
wy, kieruje stosowne wnioski do s¹du
o zastosowanie przymusu leczenia;

· prowadzi szeroko rozumian¹ profilak-
tykê, zarówno dla m³odzie¿y szkolnej, jak
i osób doros³ych;

· wspiera osoby wspó³uzale¿nione poprzez
prowadzenie stosownych rozmów, udzie-
lanie pomocy terapeutycznej w ramach
spotkañ w grupie AL-ANON, a dla osób
uzale¿nionych – udziela wparcia w ra-
mach dzia³ania grupy AA.

Z jakich środków są finansowane

działania Komisji?

Dzia³ania Gminnej Komisji realizowane
s¹ ze œrodków, pozyskanych z op³at za wy-
dane zezwolenia na sprzeda¿ napojów al-
koholowych. Œrodki te nie mog¹ byæ w gmi-
nie ujête na inne cele, a je¿eli nie s¹ wyko-
rzystane w danym roku bud¿etowym, prze-
chodz¹ na rok nastêpny. Mo¿na te¿ dofi-
nansowaæ realizacjê zadañ Gminnej Komi-
sji ze œrodków w³asnych gminy.

Kto i gdzie może złożyć wniosek

o leczenie odwykowe?

Wniosek o objêcie procedur¹ leczenia
z uzale¿nienia mo¿e z³o¿yæ cz³onek najbli¿-
szej rodziny, osoba wspólnie zamieszkuj¹-
ca, Policja, Miejsko-Gminny Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej, kurator, szko³a, zak³ad
pracy, instytucje i organizacje spo³eczne,
jak te¿ osoby fizyczne, którzy maj¹ wiedzê,

Rozmowa z Bogusławem Świdrem,
przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie Młp.

¿e zachowanie uzale¿nionego powoduje
rozk³ad ¿ycia rodzinnego, demoralizacjê
ma³oletnich, uchylanie siê od pracy, syste-
matyczne zak³ócanie spokoju lub porz¹d-
ku publicznego. W naszej gminie, zawia-
domienie takie mo¿na z³o¿yæ pisemnie, na
adres Gminnej Komisji albo bezpoœrednio
w jej siedzibie, w Urzêdzie Miejskim, ulica
Rynek 10 (budynek by³ego Warmetu), po-
kój numer 1, gdzie dy¿ury w dniach: œrody
w godzinach 11.00-15.00, pi¹tki w godzi-
nach 8.00-12.00, pe³ni jej przewodnicz¹cy.
Informacje w tej sprawie mo¿na te¿ uzy-
skaæ, dzwoni¹c pod nr: 17 745 36 37.

Podobny problem mo¿na zg³osiæ w Œwie-
tlicy Socjoterapeutycznej w Sêdziszowie
M³p., w ramach punktu informacyjno-kon-
sultacyjnego w Domu Parafialnym (I piê-
tro), ulica Jana Paw³a II 29, w trakcie pe³-
nionych dy¿urów: od poniedzia³ku do
czwartku w godzinach 15.00-18.00 lub
w tym samym czasie uzyskaæ poradê tele-
foniczn¹, w ramach prowadzonego tele-
fonu zaufania, pod numerem: 17 7103283.

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w Sêdziszowie M³p.
rozpatruje wnioski o objêcie leczeniem od-
wykowym, dotycz¹ce osób, zamieszka³ych
na terenie naszej gminy. Do Gminnej Ko-
misji mo¿na te¿ zg³osiæ siê osobiœcie z w³a-
snym problemem i uzyskaæ pomoc, co ro-
biæ, aby wyjœæ z uzale¿nienia. W ka¿dym
przypadku, tak terapia w poradni, jak le¿
leczenie szpitalne, s¹ bezp³atne.

Jakie procedury uruchamia Gminna Komisja?

Gminna Komisja rozpoczyna postêpo-
wanie w sprawie o nadu¿ywanie alkoholu,
które ma sprawdziæ czy nadu¿ywanie spe³-
nia przes³anki, zawarte w ustawie, a wiêc:
rozk³ad ¿ycia rodzinnego, demoralizacjê
nieletnich, uchylanie siê od pracy oraz sys-

tematyczne zak³ócanie spokoju lub porz¹d-
ku publicznego. W celu wyjaœnienia spra-
wy, w zakresie wymienionym ustaw¹, wzy-
wa osoby do z³o¿enia wyjaœnieñ osobiœcie.

Jeżeli osoba, zaproszona na rozmowę,

zgłosi się na posiedzenie Komisji…

Gdy osoba, zg³oszona o objêcie j¹ pro-
cedur¹ leczenia odwykowego stawi siê na
zaproszenie Gminnej Komisji, jest motywo-
wana do podjêcia dobrowolnego leczenia
odwykowego, ze wskazaniem, gdzie i w jaki
sposób mo¿e podj¹æ leczenie.

Jeśli się nie zgłosi…

Jeœli uczestnik (uzale¿niony) nie zg³osi
siê na zaproszenie Gminnej Komisji albo
zaprzeczy istnieniu u niego tego proble-
mu, to w przypadku potwierdzenia, ¿e ten
problem istnieje (co ustala siê na podsta-
wie rozmów z osobami najbli¿szymi), wdra-
¿ana jest procedura zastosowania przymu-
sowego leczenia odwykowego. W takim
przypadku sporz¹dzany jest stosowny wnio-
sek do S¹du Rejonowego w Ropczycach.

Wniosek wpłynął do sądu…

Je¿eli wniosek Gminnej Komisji wp³ynie
do s¹du, wydane jest orzeczenie czy wspo-
mnian¹ osobê uzale¿nion¹ nale¿y leczyæ
przymusowo, a je¿eli tak to czy zastosowaæ
leczenie w formie terapii odwykowej
w poradni, czy te¿ leczenie stacjonarne,
w specjalistycznym szpitalu. Orzeczenie to
poprzedza stosowna opinia bieg³ych. Na
etapie postêpowania s¹dowego obowi¹zu-
je przymus poddania siê decyzjom s¹du,
a w przypadku ich nierealizowania, s¹d
mo¿e zmusiæ strony do poddania siê tym
rygorom. Obowi¹zek leczenia przymuso-
wego trwa dwa lata, ale nie jest to wyrok,
jak potocznie jest to uznawane, ale pomoc
w leczeniu choroby, jak¹ jest uzale¿nienie
alkoholowe.

Ile spraw, w ciągu roku, rozpatruje Komisja?

W 2015 roku, do tej pory, do Gminnej
Komisji wp³ynê³y 34 wnioski o objêcie przy-
musem leczenia odwykowego, z czego,
wobec braku wyczerpania siê mo¿liwoœci
Gminnej Komisji w zakresie zmobilizowa-
nia uzale¿nionych osób do podjêcia do-
browolnego leczenia odwykowego, w 18
przypadkach skierowano do s¹du wnioski
o objêcie ich przymusem leczenia. Skala
jest wiêksza, gdy¿ niejednokrotnie osoby,
maj¹ce problemy z uzale¿nieniem, osobi-
œcie zg³aszaj¹ siê z tym problemem, gdzie
udzielana jest im pomoc i wskazywany jest
sposób odbycia leczenia bez wci¹gania ich
w ww. procedurê.

ciąg dalszy na str. 16
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Mówiliśmy o leczeniu i społecznych skutkach,

jak wyglądają działania profilaktyczne?

Oprócz kierowania osób uzale¿nionych
na leczenie odwykowe, jak te¿ udzielania
pomocy osobom wspó³uzale¿nionym po-
przez tworzenie grup wsparcia, prowadzo-
na jest szeroko rozumiana profilaktyka,
wed³ug maksymy: lepiej zapobiegaæ ni¿ le-
czyæ, tak dla m³odzie¿y szkolnej, jak te¿
osób doros³ych. W ramach tych dzia³añ
organizowane s¹, z zakresu profilaktyki,
w szko³ach warsztaty, spektakle, konkursy,
wypoczynek letni dla uczniów oraz akcja
informacyjna dla rodziców, w ramach pe-
dagogizacji, w trakcie wywiadówek, gdzie
poruszane s¹ tematy, dotycz¹ce uzale¿nie-
nia i sposobu ich leczenia oraz zapobiega-
nia. Organizowane te¿ s¹ pozalekcyjne za-
jêcia sportowe dla m³odzie¿y oraz wspiera-
na dzia³alnoœæ klubów sportowych celem
aktywizacji tych grup w kierunku spêdza-
nia wolnego czasu bez wchodzenia w kon-
takt z alkoholem i œrodkami odurzaj¹cymi.

Jakie są propozycje dla osób,

które same szukają dalszego wsparcia?

Osoby uzale¿nione mog¹ te¿ uzyskaæ
wsparcie w ramach grup AA, których spo-
tkania odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek, w Œwie-
tlicy Socjoterapeutycznej, w Domu Para-
fialnym, od godziny 18.00, jak te¿ wsparcie
mog¹ uzyskaæ osoby wspó³uzale¿nione,
które w ramach AL-ANON spotykaj¹ siê
w ka¿dy poniedzia³ek, od godziny 18.00.
Czêœciowa integracja osób, walcz¹cych
z uzale¿nieniem, ma miejsce w ramach Wi-
gilii, organizowanej corocznie, gdzie spo-
tykaj¹ siê z osobami, korzystaj¹cymi ze
wsparcia M-GOPS.

Czy praca w Gminnej Komisji

jest satysfakcjonująca?

Pomoc osobom uzale¿nionym i wspó³-
uzale¿nionym jest trudna i wymaga du¿e-
go zaanga¿owania, ale uzyskanie pozytyw-
nego rezultatu, czego sobie i Gminnej Ko-
misji ¿yczê, motywuje do dalszych dzia³añ.
Nigdy nie gwarantujemy, ¿e na pewno uda
siê wyrwaæ z uzale¿nienia, ale dajemy na-
dziejê, ¿e dzia³aj¹c razem, byæ mo¿e jesz-
cze potrafimy coœ zmieniæ. Zawsze jest na
to szansa, tylko trzeba chcieæ coœ w tym
zakresie robiæ. Ka¿da osoba, przywrócona
do spo³ecznoœci jako „trzeŸwiej¹cy alkoho-
lik”, jest motorem, motywuj¹cym nas do
efektywnego dzia³ania. Jednak ka¿da oso-
ba uzale¿niona musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e
problem w ka¿dej chwili mo¿e powróciæ
i dlatego „trzeŸwiej¹cy alkoholik” musi byæ
czujny i mieæ do siebie ograniczone zaufa-
nie, gdy¿ problem powrotu do na³ogu
mo¿e w ka¿dej chwili powróciæ. Dlatego
¿yczê wytrwa³oœci i samozaparcia w walce,
z tym czêsto tragicznym w skutkach, uza-
le¿nieniem.
Dziękuję za rozmowę.

ciąg dalszy ze str. 15

Z odblaskiem bezpieczniej

Bezpieczeñstwo dzieci i doros³ych to je-
den z priorytetów pracy policjantów na-
szego powiatu. Przede wszystkim w okresie
zimowym, gdy szybciej zapada zmrok szcze-
góln¹ uwagê nale¿y zwróciæ na niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego.
Dlatego policjanci przypominaj¹, aby ko-
rzystaæ z elementów odblaskowych.

Widocznoœæ pieszych w tym okresie sta-
je siê jednym z wa¿niejszych czynników
maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo. Na
nieoœwietlonej drodze kierowcy samocho-
dów widz¹ przede wszystkim silne œwiat³a
pojazdów nadje¿d¿aj¹cych z przeciwka
i znaki poziome wymalowane na jezdni. Syl-
wetki pieszych i rowerzystów dostrzegaj¹
w ostatniej chwili, zazwyczaj w odleg³oœci
30-40 metrów. W trudnych warunkach at-
mosferycznych widocznoœæ jeszcze bardziej
siê pogarsza. Jeœli jednak pieszy wyposa¿o-
ny jest w element odblaskowy odbijaj¹cy
œwiat³a samochodu, kierowca zauwa¿y go
ju¿ z odleg³oœci 130-150 metrów, czyli oko-
³o 5 razy wczeœniej. To mo¿e uratowaæ pie-
szemu lub rowerzyœcie ¿ycie.

Uważajmy na kieszonkowców

Grudzieñ to czas przedœwi¹tecznych za-
kupów. Spory ruch jest nie tylko w skle-
pach i centrach handlowych, ale i na przy-
stankach, dworcach, w autobusach. Taka
przedœwi¹teczna gor¹czka to czas, w któ-
rym kieszonkowcy wykorzystuj¹ nasz¹ nie-
uwagê i zabieganie.

Policja dba o to, aby podczas przedœwi¹-
tecznych przygotowañ i zakupów nie spo-
tka³o nas nic z³ego. Dlatego wiele policyj-

Policja informuje
nych patroli, zarówno umundurowanych,
jak i po cywilnemu, pe³ni s³u¿bê w tych
miejscach, gdzie jest t³oczniej ni¿ zazwyczaj
– na bazarach, targowiskach, w rejonie
du¿ych sklepów i dworców.

Pamiêtajmy, ¿e kieszonkowcy stosuj¹ wie-
le metod, by odwróciæ uwagê potencjal-
nej ofiary. Zazwyczaj dzia³aj¹ w zorganizo-
wanych grupach, ale te¿ pojedynczo. Wy-
korzystuj¹ zamieszanie i t³ok, czêsto sami
go wywo³uj¹, aby u³atwiæ sobie dzia³anie.
Miejsca ich najwiêkszej aktywnoœci to cen-
tra handlowe i rozrywkowe, kolejki do kas,
zat³oczone autobusy i poci¹gi. Jak ustrzec
siê przed niebezpieczeñstwem z ich stro-
ny?

Podczas zakupów starajmy siê nie eks-
ponowaæ zawartoœci swojego portfela.
Cenne przedmioty chowajmy do we-
wnêtrznej kieszeni swojego ubrania, nie
noœmy ich w reklamówce ani w du¿ej tor-
bie na wierzchu. Podró¿uj¹c autobusem
lub poci¹giem pilnujmy swojego baga¿u
i nie zasypiajmy.

Podczas zakupów, np.: przy wyjmowaniu
towaru z koszyka, ogl¹daniu czy przymie-
rzaniu ubrañ, nie odk³adajmy torebki na
pod³ogê czy te¿ ladê, poza zasiêg wzroku.
Nie noœmy kluczy do mieszkania w tym sa-
mym portfelu co pieni¹dze, w przypadku
kradzie¿y nie narazimy siê na dodatkowe
straty.

U¿ytkownikom kart p³atniczych przypo-
minamy, by wraz z kart¹ nie przechowywa-
li poufnego kodu PIN. To du¿a nieroztrop-
noœæ, która mo¿e zakoñczyæ siê opró¿nie-
niem zawartoœci konta.

�

Zespó Szkó Technicznych w S dziszowie M p.ł ł ę ł
ul. Wyspia skiego 2 Tel: 17 22 16 424;ń

PROWADZI NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY

www.zst.avx.pl

DO 2-LETNIEJ SZKO Y POLICEALNEJDARMOWEJ W ZAWODACH:ŁDO 2-LETNIEJ SZKO Y POLICEALNEJDARMOWEJ W ZAWODACH:Ł
TECHNIK US UG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK ADMINISTRACJI

Ł

DARMOWE ROCZNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:DARMOWE ROCZNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
TECHNIK TECHNIKELEKTRYK i MECHANIK

Wystawiamy:

zaświadczenia do ZUS legitymacje szkolne (zniżki na przejazdy)

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

dyplom europass respektowany na rynku pracy krajów Unii Europejskiej

� �

�

�

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Języki obce nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.

Warunki przyjęcia:

świadectwo ukończenia gimnazjum

lub świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
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W turnieju o Puchar Podkarpacia wziê-
³o udzia³ 32 zawodników reprezentuj¹cych
LKS Dobryszyce, LKS „Gryf” Bujny, LKS
„Talent” Wroc³aw, Omega Kleszczów, MSS
„Gryf” Sanok, MOSiR £añcut oraz MLKS
„Lechia” Sêdziszów.

Przy okazji Turnieju wrêczono odzna-
czenia dla zas³u¿onych dzia³aczy tej dyscy-
pliny sportu, natomiast burmistrz Sêdziszo-
wa Ma³opolskiego Bogus³aw Kmieæ wrêczy³
nagrody pieniê¿ne Dariuszowi Janusiowi
oraz Filipowi Drwalowi za ostatnie osi¹gniê-
cia sportowe, oraz Mateuszowi B³achowi-
czowi, trenerowi sêdziszowskich zawodni-
ków. �

15
 kobiet i 17 mężczyzn walczyło w minioną
niedzielę 29 listopada br. w Turnieju o „Pu-

char Podkarpacia”. Zawody odbyły się na siłowni
MLKS Lechia Sędziszów Młp. były one również okazją
do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych działaczy
oraz zawodników sędziszowskiej Lechii, którzy
w ostatnim osiągali znaczące sukcesy na arenie
krajowej i międzynarodowej.

Końcowa klasyfikacja w dwuboju

w kategorii kobiet:

1. miejsce – Monika Dzienis, LKS „Talent” Wrocław

2. miejsce – Syliwa Oleśkiewicz, Omega Klaszczów

3. miejsce – Dorota Kubica, LKS Dobryszyce

Końcowa klasyfikacja w dwuboju

w kategorii mężczyzn:

1. miejsce – Kamil Oleśkiewicz, LKS Dobryszyce

2. miejsce – Marcin Tomczyk, LKS „Gryf” Bujny

3. miejsce – Błażej Wrona, LKS „Gryf” Bujny

Turniej Podkarpacia
w podnoszeniu ciężarów
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1. Podkarpacki Zwi¹zek Pi³ki
trzyma w ryzach ju¿ od lat
Tych co lubi¹ kopaæ w ga³ê
czyli kluby z wiosek, miast

Przyszed³ czas jubileuszu
i toasty trzeba wznieœæ
My œpiewamy jubilatom
taki od serca tekst na czeœæ

ref. Ju¿ siedemdziesi¹t minê³o lat
Ile¿ to meczy, pamiêtnych dat
Setki pi³karzy-dzia³aczy mniej
dzisiaj szampañski Zwi¹zek ma dzieñ

Setki pi³karzy-trenerów mniej
Lej siê szampanie obficie lej!

2. Od Przemyœla a¿ za Krosno
wiedzie nasz pi³karski szlak
¯e sukcesów by³o wiele
w kraju, w œwiecie to jest fakt.

Mistrzem Polski a¿ dwa razy
by³a ona – z Mielca Stal
¯e na szczycie dziœ deficyt
nam kibicom bardzo ¿al

ref. Ju¿ siedemdziesi¹t minê³o lat…

3. Pamiêtamy dobre czasy
Domarskiego bramek czar
Gdy na Wembley w³asnym oczom
nie dowierza³ Allan Clark

Potem Grzesiek Lato z Mielca
królem strzelców œwiata by³

Paka Sędzisza na jubileuszu PZPN
28

 listopada br. w Nowym Dworze w Świlczy
świętowano jubileusz 70-lecia Podkarpac-

kiego Związku Piłki Nożnej. Uczestniczyli w niej zasłu-
żeni działacze, a także władze krajowe Związku, wśród
nich prezes PZPN Zbigniew Boniek. Obchody uświet-
nił występ sędziszowskiej grupy Paka Sędzisza,
która specjalnie na tę okazję zaprezentowała hymn
PZPN-u, do którego słowa napisał Janusz Ignas.

Jakby wtedy nie ten deszczyk
Nie œmia³ by siê Helmut Schon

ref. Ju¿ siedemdziesi¹t minê³o lat…

4. W kadrze zagra³ bramkarz Majcher
Wzrost sto siedemdziesi¹t szeœæ
Z³ama³ raz drewnian¹ bramkê
Bo siê lubi³ w górê wznieœæ

Za komuny tamta w w³adza
dyscyplinowa³a fest
Sêdzia uzna³, ¿e pan Staszek
zrobi³ niesportowy gest.

ref. Ju¿ siedemdziesi¹t minê³o lat…

5. W s³ynnych or³ach u Górskiego
d³ugo swoje miejsce mia³
Pamiêtamy Kasperczaka
chocia¿ do Afryki zwia³

Gdzieœ w Tunezji, w Senegalu
uczy graæ daleko st¹d
ma sukcesy, dobrze s³u¿y
Henrykowi czarny l¹d

ref. Ju¿ siedemdziesi¹t minê³o lat…

6. Piêæ sezonów pogra³ w Stali
postrach wœród obroñców sia³
G³owê wciska³ gdzie nie jeden
by siê buta w³o¿yæ ba³.

Andrzejowi Szarmachowi
posiwia³a dzisiaj skroñ

Dziœ nie wiemy jakiej maœci
by³ ten na parterze koñ.

ref. Ju¿ siedemdziesi¹t minê³o lat…

7. A kadencje przemija³y
a¿ trzynaœcie by³o zmian
D³ugo rz¹dzi³ pan Kazimierz
krócej przed nim prezes Jan

A czternasty prezes Marek
Musia³ poczuæ w³adzy zew
Bo on gra³ w B³êkitnych z Ropczyc
zatem ma b³êkitn¹ krew

ref. Ju¿ siedemdziesi¹t minê³o lat…

8. Gdy szeœædziesi¹t lat mija³o
ksi¹¿kê skrobn¹³ jeden pan
O sportowych dziejach Zwi¹zku
A ten pan to z Krosna Jan

W publikacji o Lechitach
z Sêdziszowa w¹tku brak
Tylko wzmianka jest o Lechii
któr¹ my kochamy tak!

ref. Ju¿ kilka klubów prze¿y³o wiek
Nie jeden rywal przed nimi leg³
A sêdziszowski nasz klub the Best
Strzela do bramki i w niebo te¿

9. Nam kibicom z Podkarpacia
czas do przodu jak pi³ka mknie
Marzy nam siê w ekstraklasie
jedna z dru¿yn, mo¿e dwie

A w mistrzostwach Europy
daj nam Bo¿e chocia¿ br¹z
Chocia¿ raz stañmy na podium
a nie Ci Germañcy wci¹¿!

ref. Nasz podkarpacki-pi³karski œwiat
Ju¿ siedemdziesi¹t krêci siê lat
Wiwat sportowcy, wiwat i czeœæ
A te pora¿ki cza jakoœæ znieœæ
Nasz podkarpacki-pi³karski œwiat
Ju¿ siedemdziesi¹t krêci siê lat
Niechaj do¿yje co najmniej stu
kopa do przodu ¿yczymy mu!

70 lat
PZPN Rzeszów

Paka Sędzisza z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem.






