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Orszak Trzech Króli 
Sesja budżetowa

Msze żałobne za powstańców styczniowych



Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2017 r. po raz trzeci ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli.  

Z kościoła farnego Monarchowie Kacper, Melchior i Baltazar, w których wcielili się sędziszowscy proboszczowie i gwardian klasztoru,  
poprowadzili wiernych do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie złożyli swoje dary i pokłonili się Dzieciątku Jezus.  

W świątyni wierni wysłuchali też koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Trio Cantabile z Lublina. 
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Briefing burmistrza
stycznia br. w sędziszowskim 
Ratuszu odbyło się kolejne spotka-

nie burmistrza Bogusław Kmiecia z media-
mi z terenu powiatu ropczycko-sędziszow-
skiego.

Burmistrz rozpoczął spotkanie z dzien-
nikarzami od przedstawienia planów budże-
towych na 2017 rok. W uchwale budżetowej 
przegłosowanej 29 grudnia 2016 r. ustalono 
dochody na kwotę 91  715  222 zł, wydatki 
– 94  919  058 zł, przychody – 6  921  836 zł,  
a rozchody na 3 718 000 zł. Różnica między 
dochodami i wydatkami stanowi planowany 
deficyt w kwocie 3  203  836 zł. Na dochody 
budżetowe składają się m.in.:

- subwencje z budżetu państwa w kwocie 
26 684 312 zł, w tym subwencja oświatowa 
18 948 414 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na za-
dania zlecone – 28 462 816 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na za-
dania własne – 1 997 582 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 
6 564 103 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat – 
26 372 573 zł. 

- Jeśli chodzi o wydatki, to największą 
pozycją są wydatki związane z oświatą, jest to 
blisko 40 mln zł – mówił burmistrz B. Kmieć. 
- W ten zakres wchodzą wszelkie kwestie 
związane z utrzymaniem szkół, świadczenia 
dla nauczyciela, a także wszystkie elementy 
związane z inwestycjami. 

Inwestycje gminne
Wśród inwestycji zaplanowanych na 

bieżący rok, największymi jest termomo-
dernizacja pięciu budynków użyteczno-
ści publicznej, w tym czterech placówek 
oświatowych. Są to szkoły w Kawęczynie 
Sędziszowskim, Szkodnej, Czarnej Sę-
dziszowskiej, Przedszkole nr 2 w Sędzi-
szowie Młp. i Dom Ludowy w Boreczku. 
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Kwota kosztorysowa tych inwestycji to 
6 813 978 zł. Na ten cel gmina otrzymała 
dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego w kwocie blisko 5 mln zł. 

Kolejną inwestycją oświatową to bu-
dowa nowego przedszkola w Górze Rop-
czyckiej, które powstaje na terenie przeję-
tym od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa. Koszt całej inwestycji 
po przetargu, łącznie z wyposażeniem, to 
kwota blisko 3 900 000 zł. Na ten cel gmi-
na również otrzymała dofinansowanie  
z funduszy europejskich RPO WP w wy-
sokości blisko 800 tys. zł. Burmistrz zapo-
wiedział, że składane będą kolejne wnio-
ski na dofinansowanie na to przedszkole 
w naborze ogłaszanym przez Wojewódzki 
Urząd Pracy.

Kolejną dużą inwestycją, którą reali-
zujemy kolejny rok to rozbudowa Szko-

ły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. 
wraz z budową sali gimnastycznej. W tym 
roku kończymy realizację tej inwestycji, 
ma być ona ukończona do 15 sierpnia 
2017 r. - I w tym roku przewidzieliśmy 
na ten cel wydatki w kwocie 1 280 000 zł. 
Przy czym tu również Gmina otrzyma-
ła dofinansowanie zewnętrzne, 600  000 
tys. zł z Ministerstwa Sportu, oraz blisko  
1 mln zł z RPO WP na lata 2014-2020. 
Chciałabym też wyjaśnić informacje, któ-
re pojawiły się na Osiedlu Młodych, że 
gmina przerwała tę inwestycję. Nie jest to 
prawda – podkreślał burmistrz. – W 2016 
r. wykonawca nie wykorzystał 317 tys. zł, 
zabezpieczonych w budżecie ubiegłorocz-
nym, została ta kwota przeniesiona na 
rok bieżący. Natomiast przerwa, która na-
stąpiła w tej budowie jest to tzw. przerwa 
technologiczna. Cały projekt był rozpisa-
ny na trzy lata i w tym czasie zostanie on 

Rozbudowa SP 3 w Sędziszowie Młp. zakończy się w sierpniu br.
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zrealizowany, zgodnie harmonogramem. 
Poza tym burmistrz poinformował, że 

na drogi w 2017 roku przeznaczono blisko  
5 mln zł. Największą inwestycją jest dro-
ga w Borku Wielkim, od tzw. Grunwaldu 
po most. Kwota kosztorysowa to ponad 
1 300 000 zł, a dofinansowanie w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 w kwocie 651 546 zł. 

Cyfryzacja szkół, rewitalizacja i nie 
tylko

Gmina otrzymała także dofinanso-
wanie na cyfryzację szkół w kwocie po-
nad 1  100  000 zł, przy wartości projektu 
ok. 1  600  000 zł. Cyfryzacja ma na celu 
usprawnienie pracy szkół, dzięki niemu 
powstaną elektroniczne arkuszy orga-
nizacyjne, będą wprowadzone również: 
e-dziennik, e-usprawiedliwienie, e-sty-
pendium, e-dowozy, e-stołówka, e-nabór, 
e-świetlica. Dzięki nim wszystkie elemen-
ty związane z funkcjonowaniem szkół 
będzie można załatwić nie wychodząc 
w domu. – Usprawni to funkcjonowanie 
szkół i z pewnością będzie pożyteczne dla 
rodziców – mówił burmistrz.

Po ocenie jest też wniosek złożony 
przez gminę na przedszkole w Czarnej 
Sędziszowskiej, całkowita wartość pro-
jektu to ponad 700 tys. zł. Poza tym do  
2 marca br. trwa nabór do programu 
związanego z dofinansowaniem Odna-
wialnymi Źródłami Energii. Zakończo-
ny został nabór wniosków mieszkańców, 
złożonych zostało 185 wniosków go-
spodarstw indywidualnych, które mogą 
otrzymać do 70 proc. dofinansowania na 
montaż instalacji OZE. Burmistrz poin-
formował również, że nawiązana zostanie 
współpraca z innymi gminami, ponieważ 
potrzebnych jest ponad 600 wniosków,  
a takie partnerstwo zwiększy szanse na-
szej gminy na uzyskanie dofinansowania 
w tym projekcie. 

Do końca marca jest też nabór na re-
alizację targowisk. – Chcemy zgłosić na-
sze targowisko, na które jest opracowana 
dokumentacja techniczna – poinformo-
wał B. Kmieć. – Nad częścią targowiska 
zaplanowane jest zadaszenie. W dni nie-
targowe miejsce to będzie służyło jako 
miejsce parkingowe. 

Planowane jest też złożenie wnio-
sku na rozbudowę oczyszczalni ścieków. 
Burmistrz podkreślał, że jest to niezwy-
kle ważne, ponieważ dzięki temu gmina 
będzie mogła kanalizować kolejne miej-
scowości, w których do tej pory nie ma 
takiej sieci. 

Burmistrz Kmieć przybliżył także in-
formacje na temat Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopol-
ski na lata 2014 – 2025, do opracowania 
którego gmina przystąpiła. Obszar rewita-
lizacji obejmuje „centrum miasta”, tj. część 
Sędziszowa Młp. obejmująca ulice: Wę-
glowskiego, 3 Maja, Blich, Polna, Rynek, 

Jana Pawła II, Bednarska, Wyspiańskiego, 
Szkarpowa, Szeroka, Krótka, Garncarska, 
ks. Maciąga, Cicha, Kościuszki, Spor-
towa, Kwiatowa, Kard. Wyszyńskiego,  
ks. Granickiego, prof. Kota, Solidarności, 
Piekarska, Ogrodowa, Kolejowa, Kaszta-
nowa, Lipowa, Klonowa, Armii Krajowej, 
Partyzantów. Został już powołany Komi-
tet Rewitalizacji, a program objąłby m.in. 
remont Domu Kultury, remont budynku 
Biblioteki Publicznej, remont parkingu 
przejętego od Wytwórni Filtrów. Tym pro-
jektem chcielibyśmy objąć Osiedle 500-lecia  
w zakresie infrastruktury chodnikowej  
i drogowej, budowę węzła przesiadko-
wego w okolicach starego dworca PKP  
i PKS, modernizację budynku szatniowo-
-hotelowego na stadionie Lechii. - tłuma-
czył B. Kmieć.

Wydarzenia
Burmistrz poinformował również  

o zbliżającym się Narodowym Dniu Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. Obchody 
odbędą się 26 lutego. O godz. 11 odbędzie 
się Msza Św. w kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego, natomiast po Eucharystii i złoże-
niu wieńców przy memoriale, planowany 
jest bieg „Tropem Wilczym”. Chętni pobie-
gną na dystansie 1963 metrów, który jest 
nawiązaniem do daty śmierci ostatniego  
z Żołnierzy Wyklętych. W ten sposób Sę-
dziszów Młp. po raz pierwszy dołączył do 
ogólnopolskiego wydarzenia. Pierwszy 
bieg odbył się w 2013 r. i wzięło w nim 
udział 50 osób, natomiast przed rokiem 
w Polsce i nie tylko pobiegło 40 tys. osób. 

Informacje na temat zapisów do biegu 
będą umieszczone na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego, a burmistrz za-
chęcał wszystkich, niezależnie od wieku, 
do udziału w tym wydarzeniu. 

3 lutego w Sędziszowie odbędzie się 
zarząd Unii Miasteczek Polskich, kor-
poracji samorządowej, do której samo-
rząd sędziszowski przystąpił w 2015 r. 

Włodarze reprezentujący polskie miasta 
będą w naszym mieście dzielić się do-
świadczeniami, a 4 lutego wezmą udział 
w  spotkaniu noworocznym w Centrum 
Kongresowo-Wystawienniczym w Jasion-
ce, w którym uczestniczyć będzie również 
premier Beata Szydło. 

Na 28 lutego zaplanowana jest uro-
czysta sesja Rady Miejskiej, podczas któ-
rej wręczone zostaną odznaczenia Ho-
norowego Obywatela Miasta Sędziszów 
Małopolski oraz Zasłużonego dla Ziemi 
Sędziszowskiej. 

Profilaktyka gminna
Gmina przystąpiła również do pro-

gramu profilaktyki stomatologicznej, 
skierowanej do dzieci w wieku 12-13 lat, 
który dotyczy lakowania zębów „sióde-
mek”, a także edukacji w zakresie walki  
z próchnicą. Obecnie gmina czeka na 
ocenę projektu, następnie będzie ogła-
szane zapytanie ofertowe dla gabinetów 
stomatologicznych. – Jeśli program spo-
tka się z zainteresowaniem mieszkań-
ców, to chcielibyśmy kontynuować go  
w kolejnych latach – zapewniał burmistrz  
B. Kmieć. 

Drugim programem profilaktycznym 
refundowanym z budżetu gminy będzie 
skierowany do osób mających 60 lat lub wię-
cej, których w gminie jest ok. 3600. Będą to 
szczepienie ochronne przeciw grypie. 

Nowy kierownik MGOPS
Burmistrz przedstawił również no-

wego kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorza 
Wszołka, który funkcje pełni od 1 stycz-
nia br. Nowy kierownik przedstawił plan 
rozwoju sędziszowskiego ośrodka, zapew-
nił również, że jest otwarty na potrzebu-
jących mieszkańców gminy i zwrócił się 
z prośbą do wszystkich, by w okresie zi-
mowym szczególną uwagę przywiązywali 
do osób samotnych żyjących obok nas.  
A jeśli potrzebują wsparcia lub pomocy, 
by zgłaszali to do MGOPS.

Grzegorz Wszołek jest nowym kierownikiem MGOPS.
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stycznia br. rozpoczęto cykl zebrań
sprawozdawczych w jednost-

kach OSP działających na tere-
nie naszej gminy. Ich tematyka 
związana jest przede wszystkim  
z przedstawieniem sprawozdań z dzia-
łalności za 2016 r. oraz planów działa-
nia i planów finansowych na rok bieżą-
cy. 7 stycznia br. zebranie takie miało 
miejsce w jednostce OSP Będziemyśl.  
W zebraniu uczestniczyli przedstawicie-
le samorządu gminnego: burmistrz Sę-
dziszowa Młp. Bogusław Kmieć, zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Sędziszowie Młp. reprezentowali 
wiceprezes zarządu – Andrzej Świerad 
oraz komendant miejsko-gminny Józef 
Majka, natomiast Komendę Powiatową 
PSP mł. asp. Dawid Łopuszyński.

OSP Data  
zebrania

Godz. 
zebrania

Czarna 
Sędz.

28.01.2017 1700

Wolica 
Ługowa

28.01.2017 1700

Szkodna 04.02.2017 1700

Boreczek 11.02.2017 1700

Góra  
Ropczyska

18.02.2017 1700

Wolica 
Piaskowa

18.02.2017 1700

Sędziszów 
Młp.

25.02.2017 1700

Zagorzyce 
Górne

25.02.2017 1700

Ruda 25.02.2017 1700

Zebrania sprawozdawcze OSP

7
OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025

Na  podstawie  art.  17  ust.  2  pkt.  1  ustawy  z  dnia  9  października  2015  roku  o

rewitalizacji  (Dz.U.  z  2015  r.  poz.  1777,  z  późn.  zm.)  oraz  w  związku  z  uchwałą  nr

XXVII/260/16 Rady  Miejskiej  w Sędziszowie  Małopolskim z  dnia  28  listopada  2016 r.  w

sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie  Gminy

Sędziszów Małopolski

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Sędziszowie Małopolskim

 Uchwały Nr XXIX/281/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025

Gminny Program Rewitalizacji  będzie  obejmował  obszar  rewitalizacji  wyznaczony

uchwałą nr  XXVII/260/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 listopada

2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie

Gminy Sędziszów Małopolski.  Załącznik  graficzny do tej  uchwały znajduje się  na  stronie

gminy  

w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sedziszow-mlp.pl. Dokument będzie stanowił

podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze

gminy  wymagającym  szczególnego  wsparcia.  Ponadto  umożliwi  efektywne  pozyskiwanie

dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata

2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do

pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki 

i  ładu  przestrzennego,  ochrony  środowiska  naturalnego,  zachowania  dziedzictwa

kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy  wszystkich  mieszkańców,  przedstawicieli  instytucji  publicznych,

organizacji  pozarządowych,  grup  nieformalnych  oraz  przedsiębiorców  prowadzących

działalność  gospodarczą,  bądź  zamierzających  prowadzić  taką  działalność  na  obszarze

przewidzianym  do  rewitalizacji  do  aktywnego  udziału  w  opracowaniu  i  konsultacjach

społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe  informacje  o  planowanych  formach  konsultacji  społecznych

zamieszczane  będą  na  stronie  internetowej  gminy:  www.sedziszow-mlp.pl,  na  stronie

internetowej  gminy  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej:  www.bip.sedziszow-mlp.pl  

w  zakładce  „Program  Rewitalizacji”  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  

w Sędziszowie Małopolskim.

Bogusław Kmieć

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014–2020”
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XXIX Sesja Rady Miejskiej
grudnia br. odbyła się XXIX Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Ma-

łopolskim, w trakcie której uchwalono na-
stępujące:

1. Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy rzeczowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, na mocy której postano-
wiono udzielić z budżetu Gminy Sędziszów 
Małopolski w 2017 roku pomocy rzeczowej 
dla Samorządu Województwa Podkarpac-
kiego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem 
na opracowanie dokumentacji na budowę 
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 987 
Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w miej-
scowości Krzywa. 

2. Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy rzeczowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, na mocy której postano-
wiono udzielić z budżetu Gminy Sędziszów 
Małopolski w 2017 roku pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Samorządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego w kwocie 240.000 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie reali-
zacji inwestycji: 

1) Odnowa nawierzchni drogi wojewódz-
kiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Mało-
polski w km 19+200-20+300 - 100.000 zł, 
2) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kol-
buszowa – Sędziszów Małopolski w km 
20+752 – 21+650 (ul. Grunwaldzka) – 
90.000 zł, 
3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski 
polegająca na budowie chodnika dla pie-
szych w km 13+788 – 13+940 strona lewa  
w m. Czarna Sędziszowska – 50.000 zł. 

3. Uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Ropczycko- 
Sędziszowskiego, na mocy której postano-
wiono udzielić z budżetu Gminy Sędziszów 
Małopolski w 2017 roku pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego w kwocie 15.996 
złotych (słownie: piętnaście tysięcy dziewięć-
set dziewięćdziesiąt sześć złotych) na reali-
zację zadania w zakresie pomocy społecznej 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wy-
datków bieżących dotyczących rehabilitacji 
zawodowej i społecznej (Warsztaty Terapii 
Zajęciowej) mieszkańców z terenu Gminy Sę-
dziszów Małopolski.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z Gminą Mia-
stem Rzeszów, na mocy której wyrażono 
zgodę na zawarcie porozumienia Gminy 
Sędziszów Młp. z Gminą Miastem Rzeszów  
w sprawie powierzenia realizacji zadań w za-
kresie przyjmowania osób w stanie nietrzeź-
wym dowiezionych z terenu Gminy Sędzi-
szów Młp. oraz sprawowania opieki nad tymi 
osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez 
Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie. 

5. Uchwała budżetowa Gminy Sędzi-
szów Małopolski na rok 2017, mocą której:

29 § 1 

1. Ustalono dochody budżetu gminy na 
2017 r. w łącznej kwocie 91.715.222 zł,  
w tym: 
1) dochody bieżące: 83.834.268 zł, 
2) dochody majątkowe: 7.880.954 zł 
2. Dochody bieżące budżetu obejmują: 
1) dotacje i środki na finansowanie wy-
datków na realizację zadań finansowanych  
z udziałem środków z budżetu Unii Euro-
pejskiej – 34.695 zł, 
2) dochody z pozostałych źródeł – 
83.799.573 zł. 
3. Dochody majątkowe budżetu obejmują: 
1) dotacje i środki przeznaczone na inwe-
stycje – 7.770.954 zł, w tym: 
dotacje i środki na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udzia-
łem środków z budżetu Unii Europejskiej – 
6.529.408 zł. 
2) dochody ze sprzedaży majątku – 110.000 
zł. 

§ 2

 1. Ustalono wydatki budżetu gminy na 2017 
r. w łącznej kwocie 94.919.058 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące: 78.261.000,14 zł, 
2) wydatki majątkowe: 16.658.057,86 zł 
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują: 
1) wydatki jednostek budżetowych w kwo-
cie łącznej 44.634.005 zł, w tym: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane – 30.158.004,20 zł, 
b) wydatki związane z realizacją ich statuto-
wych zadań – 14.476.000,80 zł, 
2) dotacje na zadania bieżące – 3.129.624 zł, 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 
29.477.441,14 zł, 
4) wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków z budżetu Unii Euro-
pejskiej – 79.930 zł, 
5) wydatki na obsługę długu – 500.000 zł, 
6) rezerwa ogólna i celowa na zadania bie-
żące – 440.000 zł. 
3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 
łącznej 16.658.057,86 zł, w tym: 
- wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków z budżetu Unii Euro-
pejskiej – 10.845.719 zł. 
§ 3 
1. Różnica między dochodami i wydat-
kami stanowi planowany deficyt budżetu  
w kwocie 3.203.836 zł, który zostanie po-
kryty przychodami z tytułu emisji obligacji. 
2. Ustalono rozchody budżetu w kwocie 
3.718.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały, w tym: 

1) wykup papierów wartościowych wyemi-
towanych w latach 2009 - 2011 na kwotę 
3.174.000 zł, finansowany z przychodów  
z tytułu emisji obligacji gminnych, 

2) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie pobranej na dofi-
nansowanie inwestycji „Ochrona zbiornika 
GZWP-425 poprzez budowę sieci kanaliza-
cji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów 
Młp., część III, etap VII – budowa kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Czarna Sędzi-
szowska” w kwocie 384.000 zł, finansowana 
z emisji obligacji, 
3) spłata pożyczki z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 
160.000 zł, finansowana z emisji obligacji.

3. Ustalono przychody budżetu w łącznej 
kwocie 6.921.836 zł, w tym z tytułu: 
a) emisji obligacji gminnych w kwocie 
6.921.836 zł, z przeznaczeniem na: 
- finansowanie rozchodów z tytułu wykupu 
obligacji gminnych - 3.174.000 zł, 
- finansowanie rozchodów z tytułu spłaty 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie – 384.000 zł, 
- finansowanie rozchodów z tytułu spłaty 
pożyczki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej – 160.000 zł, 
- finansowanie planowanego deficytu  
budżetu – 3.203.836 zł. 

§ 4 
1. Utworzono rezerwę ogólną na nieprzewi-
dziane wydatki w wysokości 150.000 zł. 
2. Utworzono rezerwę celową w wysokości 
490.000 zł, w tym na: 
1) wynagrodzenia i składki od nich nali-
czane dla nauczycieli w związku z awansem 
zawodowym oraz na odprawy emerytalno-
-rentowe dla pracowników Urzędu i jedno-
stek budżetowych – 50.000 zł, 
2) wydatki majątkowe przeznaczone na in-
westycje i zakupy inwestycyjne w związku  
z uzupełnieniem brakujących kwot po prze-
targu oraz wystąpieniem robót uzupełniają-
cych i dodatkowych – 200.000 zł, 
3) realizację zadań wynikających z ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym – 240.000 zł. 

§ 5 

Ustalono dotacje udzielone z budżetu gmi-
ny podmiotom należącym i nie należącym 
do sektora finansów publicznych w łącznej 
kwocie 3.729.624 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

1. Określono dochody z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, o których mowa w ustawie z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości w kwocie 325.000 zł (Dz. 756) 
oraz określa się wydatki finansowane z tych 
dochodów w kwocie 325.000 zł (Dz. 851), 
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w tym: na zadania wynikające z gminnego 
programu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi w kwocie 318.800 zł oraz 
na realizację gminnego programu przeciw-
działania narkomanii w kwocie 6.200 zł. 
2. Określono dochody z tytułu opłat i kar 
pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska w kwocie 40.000 zł (Dz.900) oraz okre-
śla wydatki finansowane z tych dochodów  
w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na: 
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami, pompowniami i zasilaniem 
energetycznym w Klęczanach (Dz.010, 
rozdz.01010) – 20.000 zł, 
b) dotacje celowe na dofinansowanie kosz-
tów inwestycji związanych z ochroną śro-
dowiska, polegających na wymianie pokryć 
dachowych i usuwaniu wyrobów zawierają-
cych azbest (Dz.900, rozdz.90002) – 20.000 
zł. 
3. Określono dochody z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na podstawie ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach w kwocie 1.727.400 zł (Dz. 900) 
oraz określa się wydatki finansowane z tych 
dochodów w kwocie 1.727.400 zł (Dz. 900, 
rozdz. 90002). 
4. Określono dochody i wydatki związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej w łącznej kwocie 28.462.816 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 
uchwały. 
5. Określono wydatki na zadania finansowa-
ne w ramach funduszu sołeckiego na łączną 
kwotę 359.824,09 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąga-
nych kredytów, pożyczek i emisji obligacji  
w łącznej kwocie 7.921.836 zł, w tym na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000 
zł, 
2) pokrycie planowanego deficytu budżetu 
do kwoty 3.203.836 zł. 
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań z tytułu emisji papierów wartościowych 
i pożyczek do kwoty 3.718.000 zł. 
§ 8 

Upoważniono Burmistrza Sędziszowa Ma-
łopolskiego do zaciągania kredytów i po-
życzek na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu do 
kwoty 1.000.000 zł.

§ 9 

1. Upoważniono Burmistrza Sędziszowa 
Małopolskiego do dokonywania zmian  
w planie wydatków w ramach działów kla-
syfikacji budżetowej polegających na: 
1) zwiększeniach i zmniejszeniach wyna-
grodzeń ze stosunku pracy poprzez prze-
sunięcia w wydatkach bieżących w ramach 

rozdziału i pomiędzy rozdziałami, 
2) zwiększeniach i zmniejszeniach w zakre-
sie wydatków majątkowych poprzez prze-
sunięcia w grupie wydatków na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zada-
niami inwestycyjnymi w ramach rozdziału  
i pomiędzy rozdziałami, 
3) zwiększeniach i zmniejszeniach pomię-
dzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi  
w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami. 
2. Upoważniono Burmistrza Sędziszowa 
Małopolskiego do przekazania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy Sędziszów Małopolski do dokony-
wania zmian w planie wydatków w ramach 
działów klasyfikacji budżetowej polegają-
cych na : 
przenoszeniu wydatków pomiędzy paragra-
fami klasyfikacji budżetowej w zakresie 
wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian 
planu wydatków na wynagrodzenia ze sto-
sunku 
pracy i pochodne od tych wynagrodzeń. 
3. Upoważniono Burmistrza Sędziszowa 
Małopolskiego do lokowania wolnych środ-
ków budżetowych na rachunkach termino-
wych w bankach nie wykonujących banko-
wej obsługi budżetu. 
4. Upoważniono Burmistrza Sędziszowa 
Małopolskiego do samodzielnego zacią-
gania zobowiązań na 2018 rok do sumy 
500.000 zł na wydatki bieżące związane  
z realizacją zadań gminy, z wyjątkiem wy-
datków remontowych. 

§ 10 

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe 
zwroty wydatków dokonanych w 2017 roku 
zmniejszają wykonanie planowanych wy-
datków. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe 
zwroty wydatków dokonanych w poprzed-
nich latach budżetowych stanowią dochody 
budżetu.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia wie-

loletniej prognozy finansowej Gminy Sę-
dziszów Małopolski wraz z prognozą kwoty 
długu na lata 2017 – 2024.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii na 2017 rok.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski 
na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grud-
nia 2015 r.

9. Uchwała w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy Sędziszów 
Małopolski.

10. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zo-
bowiązania w zakresie inwestycji o wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 
Gminy na 2016 rok.

11.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
nr XIX/191/16 Rady Miejskiej w Sędziszo-
wie Małopolskim z dnia 15 kwietnia 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

12.  Uchwała w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepu-
blicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wy-
korzystywania. 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Gminnego Programu Rewita-
lizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 
2014-2025.

14. Uchwała w sprawie uzupełnienia 
składów osobowych stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, na 
mocy której powołano pana Marka Pająka do 
składu Komisji: 

1) Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  
i Gospodarki Finansowej, 

2) Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu.
Fot. Maciej Idzik

Podczas sesji ślubowanie złożył nowo wybrany radny Marek Pająk.
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Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe
grudnia 2016 r. odbył się finał 
konkursu organizowanego przez 

Szkołę Podstawową nr 3 przy  współpracy 
z  MGOK w  Sędziszowie Młp. „Szopka Bo-
żonarodzeniowa 2016”.

W  konkursie wzięły udział szkoły nr  2 
i nr 3 z Sędziszowa Młp., z Będziemyśla, Bo-
reczku, Borku Wielkiego, Krzywej, Klęczan, 
Kawęczyna, Szkodnej, Wolicy Piaskowej, Za-
gorzyc Dolnych, Zagorzyc Górnych.

Oceny prac konkursowych dokonała Ko-
misja Konkursowa w składzie:

Elżbieta Chorąży – pracownik MGOK, plastyk,
Aleksandra Draus – nauczyciel plastyki,
Patrycja Idzik – nauczyciel plastyki,
Ocenie podlegała:
∙ wartość artystyczna i  ogólne wrażenie  
estetyczne,
∙ wykorzystanie oryginalnych materiałów 
i technik dekoracyjnych,
∙ wkład pracy,
∙ trudność techniczna,
∙ oryginalne podejście do tematu.

Po wnikliwej obserwacji i ocenie komisja 
postanowiła nagrodzić i  wyróżnić prace na-
stępujących uczestników:

kategoria klasy 0-III:
I miejsce - KACPER FERET - kl. 1 SP  
Borek Wielki
II miejsce - GABRIELA BURAŚ - kl. 1 SP 
Wolica Piaskowa
III miejsce - KAROL JASIŃSKI - kl. 2 SP 
Krzywa
Wyróżnienia:
MAGDALENA MARCINIEC - kl. 0 SP 
Szkodna
ANGELIKA DOROBA - kl. 0 SP2  
Sędziszów Młp.

13

MAKSYMILIAN POLEK-  kl. 0 SP Szkodna
JEREMIASZ PATRO - kl. 1 SP Kawęczyn
DANIEL KOŁYŃSKI - kl. 2 SP3 Sędziszów 
Młp.
JAKUB ĆWICZAK - kl. 3 SP Wolica  
Piaskowa
SŁAWOMIR PAZDAN - kl.3 SP Zagorzyce 
Dolne
JAKUB PICHLA - kl. 3 SP Wolica Piaskowa
ZUZANNA SŁYSZ - kl. 3 SP Będziemyśl
Kategoria klasy IV -VI:
I miejsce - KOZAK KAROLINA - kl.5 SP 
Krzywa
II miejsce - MIKOŁAJ i IZABELA PRZY-
PEK - kl. 4 SP Boreczek
III miejsce - MAGDALENA GRABOWY - 
kl. 5 SP3 Sędziszów Młp..

Wyróżnienia:
KAMILA GĄTARSKA i OLIWIA BORO-
WIEC - kl. 5 SP Boreczek
WIKTORIA KOZAK - kl. 5 SP Krzywa
KAROLINA i EMILIA ŚWIDER - kl.5 SP 
Wolica Piaskowa
JULIA JARZĄB - kl. 6 SP Klęczany

Jury i  organizatorzy dziękują dzieciom 
za wykonanie prac. Składają też podziękowa-
nia sponsorom za ufundowane nagród: panu 
burmistrzowi Bogusławowi Kmieciowi, Play 
Salonowi w  Sędziszowie Młp., a także dy-
rektorowi i pracownikom MGOK za pomoc 
w organizacji konkursu.

Patrycja Idzik
Fot. M. Idzik
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Konkurs na najpiękniejsze kartki
stycznia 2017 r. nastąpiło 
podsumowanie konkursu ogło-

szonego 27 października 2016 r. przez Bi-
bliotekę Publiczną w Sędziszowie Małopol-
skim wraz z filiami w: Będziemyślu, Borku 
Wielkim, Czarnej Sędziszowskiej, Górze 
Ropczyckiej, Kawęczynie, Klęczanach, Za-
gorzycach. Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Swo-
ją obecnością zaszczycił nas burmistrz Sę-
dziszowa Młp. pan Bogusław Kmieć, który 
wręczył nagrody laureatom.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych oraz przedszkoli z terenu Gmi-
ny Sędziszów Małopolski i przeprowadzony zo-
stał w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria  
I – dzieci klas 0-III oraz kategoria II – dzieci klas 
IV-VI przy współpracy z Zespołem Opieki Szkół  
i Przedszkoli oraz Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Sędziszowie Małopolskim. 

Zgodnie z regulaminem do 16 grudnia 2016 
r. na konkurs wpłynęło 138 prac. Ocenie podle-
gały prace spełniające kryteria takie jak: pomy-
słowość, staranność, samodzielność, zgodność 
pracy z regulaminem oraz wymogi formalne.

Prace zostały ocenione przez Komisję 
Konkursową w dniu 29 grudnia 2016 r., któ-
ra przyznała I, II i III miejsca równorzędne  
w obu kategoriach wiekowych oraz 14 wy-
różnień w kategorii I – dzieci klas 0-III,  
6 wyróżnień w kategorii II – dzieci klas IV-VI.  
W konkursie wyłonionych zostało 32 laureatów.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. 
Ponadto wszyscy otrzymali dyplomy oraz sło-
dycze. Uroczystość przebiegła w sympatycznej 
atmosferze. Na obecnych w tym dniu laureatów 
czekała jeszcze miła niespodzianka przygoto-
wana przez pana burmistrza w postaci kosza 

13 pełnego słodyczy oraz darmowego popcornu.
Nagrody ufundowali Burmistrz Sędziszowa 

Małopolskiego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Sędzi-
szowie Młp. do obejrzenia wystawy pokonkursowej.

Kategoria dzieci z klas 0 – III:
1. miejsce – Nikodem Dyło, kl. I, SP 3  
w Sędziszowie Młp.
1. miejsce – Amelia Jopek, kl. III, SP 2  
w Sędziszowie Młp.
2. miejsce – Gabriel Daniel, kl. III, SP  
w Borku Wielkim
2.  miejsce – Emilia Skoczek, kl. III, SP  
w Sędziszowie Młp.
3. miejsce – Dominika Klacza, kl. III SP  
w Szkodnej
3. miejsce – Seweryn Świętoń, kl. II, SP  
w Zagorzycach Górnych
Wyróżnienia:
Krzysztof Święch, SP Szkodna
Joanna Brzostowska, SP w Zagorzycach 
Dolnych
Filip Malik, SP 3 w Sędziszowie Młp.
Adrian Drozd, SP w Zagorzycach Dolnych
Sabina Wiktor, SP nr 3 w Sędziszowie Młp.
Kacper Krzyżak, SP w Górze Ropczyckiej
Oliwia Goraj, SP w Boreczku

Anna Skoczek, SP 2 w Sędziszowie Młp.
Lena Lech, SP 2 w Sędziszowie Młp.
Małgorzata Sokół, SP w Szkodnej
Karolina Kazimierczak, SP w Wolicy Piaskowej
Natalia Siuba, SP w Krzywej
Maciej Pondo, SP w Wolicy Piaskowej
Damian Klacza, Przedszkole Publiczne  
nr 1, oddział w Wolicy Ługowej
Kategoria dzieci z klas IV – VI:
1. miejsce – Amelia Idzik, kl. VI SP 3  
w Sędziszowie Młp.
1. miejsce – Natalia Mazur, kl. V SP  
w Czarnej Sędziszowskiej
2. miejsce – Zuzanna Gdowik, kl. V, SP 3  
w Sędziszowie Młp.
2. miejsce – Sylwia Zawisza, kl. V, SP  
w Zagorzycach Dolnych
3. miejsce – Magdalena Cabaj, kl. V, SP  
w Zagorzycach Dolnych
3. miejsce – Mikołaj Przypek, kl. IV SP  
w Boreczku
Wyróżnienia: 
Wiktor Salach, SP w Będziemyślu
Justyna Zając, SP w Czarnej Sędziszowskiej
Łucja Mazur, SP w Kawęczynie
Dawid Mazur, SP w Kawęczynie
Karol Chmiel, SP w Klęczanach
Marta Marciniec, SP w Szkodnej
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Złote gody - przypomnienie
Sędziszów Młp. przypomina
o procedurze przyznawa-

nia medali za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Medale te nadaje Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej w dowód uznania 
tym osobom, które przeżyły w jednym 
związku małżeńskim co najmniej 50 lat. 
Medal jest podziękowaniem dla wszyst-
kich jubilatów za cierpliwość, wytrwa-
łość i miłość. 

Spotkania z  okazji Jubileuszu po-
życia małżeńskiego w  Gminie Sędzi-
szów Młp., odbywają się już od kilku lat 

USC w  bardzo uroczystym i  doniosłym tonie. 
Procedura nadania medali parom małżeń-
skim, które obchodzą jubileusz w 2017 r., 
została już uruchomiona i o terminie pla-
nowanej uroczystości, zostaną poinformo-
wane wszystkie pary, które już się do nas 
zgłosiły.

Natomiast Ci małżonkowie, którzy 
osiągną wymagany staż oraz są zainte-
resowani otrzymaniem medalu w  2017 
r., i  są mieszkańcami naszej Gminy, 
uprzejmie prosimy o  kontakt z  Urzędem 
Stanu Cywilnego w  Sędziszowie Młp.  

(ul. Rynek 1, pokój nr 10, tel. 17 745 36 20) 
w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Jubilaci, którzy osiągnęli już 50 letni 
staż małżeństwa a  może nawet i  dłuższy 
a do tej pory nie otrzymali medalu za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, mogą w każ-
dej chwili zgłosić chęć otrzymania tego 
medalu do USC w Sędziszowie Młp.

Zgłoszenia mogą dokonać sami zainte-
resowani lub członkowie ich rodzin, wska-
zując imię i nazwisko osób, datę i miejsce 
zawarcia związku małżeńskiego, adres ju-
bilatów oraz telefon kontaktowy.

inisterstwo Rozwoju uruchomiło 
nowe usługi dla przedsiębiorców. Od 

stycznia  2017r. można już zarejestrować 
własną firmę przez telefon. Kolejnym udo-
godnieniem  jest telefoniczne powiadamia-
nie o zbliżających się, ważnych terminach 
i zmianach w przepisach. Nowe usługi to 
kolejny krok w kierunku przyjaznej e-admi-
nistracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalno-
ści gospodarczej dostępna jest pod numerem 
801 055 088.  

 
Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?  
W trakcie rozmowy telefonicznej kon-

sultant wyjaśnia zasady rejestracji działalno-
ści gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne 
do wypełnienia wniosku i wprowadza je do 
systemu Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po 
rozmowie, klient otrzyma sms z numerem 
wniosku, z którym może udać się do do-
wolnego urzędu gminy. Urzędnik wydru-
kuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą 
rejestrację można wykonać również w pełni 

stycznia 2017 r. w Urzędzie 
Miejskim w Sędziszowie Małopol-

skim odbyło się I posiedzenie Komitetu 
Rewitalizacji zwołane przez burmistrza Sę-
dziszowa Małopolskiego.

Podczas posiedzenia zwykłą większością 
głosów wybrano pana Andrzeja Siwca na 
przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji 
oraz pana Grzegorza Darłaka na zastępcę 
przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji.

Komitet reprezentuje interesariuszy re-
witalizacji tj. przedstawicieli mieszkańców 
gminy, organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek 
organizacyjnych gminy oraz innych grup 
społecznych. Uprawniony jest do opinio-

Załóż firmę przez telefon

Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

M
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elektronicznie, wykorzystując do tego pro-
fil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż 
firmę przez telefon to pierwsze tego typu 
rozwiązanie w polskiej administracji pu-
blicznej. 

 
Ministerstwo przypomina o ważnych 

obowiązkach 
Celem nowych proaktywnych usług Mi-

nisterstwa Rozwoju jest aktywne informowa-
nie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obej-
mie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu  
i odbieraniem odpadów , które do końca mie-
siąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. 
Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje  
o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki dro-
gą elektroniczną za pośrednictwem serwisu 
biznes.gov.pl.  

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy  
biznes.gov.pl 

Nowe usługi realizowane są przez nowo-
czesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biz-
nes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo 
Rozwoju. 

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla 

osób zamierzających prowadzić i prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Celem porta-
lu jest pomoc w realizacji spraw związanych 
z zakładaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej drogą elektroniczną w sposób 
łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formal-
ności niezbędnych do założenia i prowadze-
nia firmy. Centrum obsługuje użytkowników 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.
pl.   

Kontakt: 
Ministerstwo Rozwoju 
Departament Gospodarki Elektronicznej 

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa 
tel.: 801 055 088  
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc 
FB:www.facebook.com/biznesgovl 

WWW: www.biznes.gov.pl

wania Gminnego Programu Rewitalizacji 
na etapie opracowania, a następnie jego 
wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz 
podejmowania inicjatyw związanych z rewi-
talizacją w Gminie 
Sędziszów Mało-
polski. Komitet 
uczestniczy także 
w sporządzaniu  
i opiniowaniu 
projektów uchwał 
Rady Miejskiej  
w Sędziszowie 
Małopolskim oraz 
zarządzeń Burmi-
strza Sędziszowa 

Małopolskiego związanych z rewitalizacją. 
Po posiedzeniu członkowie komitetu uczest-
niczyli w szkoleniu, zapoznając się z przepi-
sami i wytycznymi z zakresu rewitalizacji.
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stycznia br. w Będziemyślu odbył
się koncert kolęd i pastorałek. 

Wnuki śpiewały i tańczyły dla swoich babć 
i dziadków.

d lat u progu Nowego Roku społeczność
Góry Ropczyckiej spotyka się w sali 

gimnastycznej miejscowej Szkoły Podsta-
wowej, aby móc przedłużyć radość Świąt 
Bożego Narodzenia. 13 stycznia br. goście 
obejrzeli spektakl w wykonaniu uczniów 
miejscowej szkoły oraz wysłuchali kolęd  
i pastorałek w wykonaniu Zespołu Wokal-
no-Instrumentalnego AUGEN z Tarnowa 
pod dyrekcją Romualda Gębali.

Motywami przewodnimi spektaklu były: 
walka dobra ze złem oraz idea adoracji Bo-
żej Dzieciny przez mieszkańców wszystkich 
kontynentów. Znaczącym, podkreślającym 
symbolikę, walorem przedstawienia była sce-
nografia, która wywarła ogromne wrażenie 
na zgromadzonej widowni: rozgwieżdżone 
niebo, czerwone piekło, szopka rozświetlona 
gwiazdą betlejemską. Gra świateł oddawała 
nie tylko nastrój, ale podkreślała poszczegól-
ne sceny walki aniołów z diabłami.

Na szczególną uwagę zasługiwały piękne, 
kolorowe kostiumy małych aktorów. Trady-
cyjne stroje krakowskie, przebrania indiań-
skie, murzyńskie, tancerek z Tahiti czy piękne 
kimona japońskie, w których występowały 
dzieci, przenosiły widzów na wszystkie kon-
tynenty i sprawiały wrażenie kolorowego ko-
rowodu, zdążającego do Nowo Narodzonego 
Chrystusa. Dzieci zanim wystąpiły przed 
zgromadzoną publicznością, długo przygoto-
wywały się pod kierunkiem pań: Doroty Ba-
tory, która opracowała i przygotowała spek-
takl, Renaty Pypeć oraz wychowawców. 

Spektakl bardzo podobał się publiczno-
ści. Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromki-
mi brawami gości, m.in.: proboszcza parafii  
w Górze Ropczyckiej ks. Juliana Jarzębia, bur-
mistrza Sędziszowa Młp. Bogusława Kmiecia, 
radnego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszow-
skiego Krzysztofa Dziubę, wiceprzewodniczą-

Kolędy dla babć i dziadków

Wieczór kolęd w Górze Ropczyckiej
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cego Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. i soł-
tysa Góry Ropczyckiej Stanisława Bochenka, 
sekretarza Gminy Sędziszów Młp. Jana Maro-
nia, prezesa Gminnej Spółdzielni w Sędziszo-
wie Młp. Janusza Barana, wicedyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Ropczycach Hannę Wszołek, przewodni-
czącą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Górze 
Ropczyckiej Iwonę Magdoń. 

Po zakończonym przedstawieniu burmistrz 

bą ufundowali słodycze dla aktorów widowiska.
Wieczór uświetnił występ Zespołu Wo-

kalno-Instrumentalnego AUGEN z Tarnowa, 
pod dyrekcją Romualda Gębali. Trio smyczko-
we: Adriana Olszówka i Agnieszka Guśtak na 
skrzypcach, Paweł Ogorzelec na wiolonczeli,  
a także pianista aranżer Romuald Gębala towa-
rzyszyli pięknemu wokalowi solistki Gabrieli.

Dorota Stynczyłów-Mytych
Fot. Ryszard Wszołek

Bogusław Kmieć po-
dziękował dzieciom za 
występ, obdarował akto-
rów cukierkami i złożył 
wszystkim obecnym ży-
czenia noworoczne. Głos 
zabrał również sołtys Sta-
nisław Bochenek, który 
podziękował za kontynu-
owanie tradycji i dawanie 
dobrego przykładu naj-
młodszemu pokoleniu. 
Wraz z radnym Rady Po-
wiatu Krzysztofem Dziu-
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dawna życie ludzi uzależnione było
od kolejnych pór roku. W znacz-

nym stopniu wiąże się z nimi tradycja i spo-
soby świętowania. Poszczególnym świętom 
towarzyszą określone zwyczaje i obrzędy. 
Wiele z nich sięga głęboko w przeszłość, do 
czasów pogańskich i do początków chrze-
ścijaństwa. Wyrazem naszej pamięci i świa-
domości narodowej jest zachowana bogata 

Szesnasty dzień grudnia 2016 r. na dłu-
go zapisze się w pamięci uczestników trady-
cyjnych mikołajek. Szczodry Święty Mikołaj 
pojawił się tuż po wieczornej Mszy Świętej  
w kościele parafialnym w Kawęczynie. Na 
spotkanie przybyli miejscowi ministranci 
oraz młodzież należąca do tutejszej Scholi  
i KSM. Zanim od ulubionego świętego otrzy-

Święta po angielsku

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Od obrzędowość Bożego Narodzenia. Pomimo 
upływu czasu i szybko następujących po 
sobie zmian, wiele dawnych obrzędów prze-
trwało do dnia dzisiejszego. Są one świa-
dectwem więzi z naszymi przodkami, więc 
warto je utrwalać i przekazywać potomnym. 
Takim właśnie celom służy Projekt „Best wi-
shes for Christmas”. 

Autorka tego tekstu przygotowała ów pro-

jekt wspólnie z nauczycielami: p. J. Bober ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Wiśniowej i p. K. Kuzara ze Szkoły Podsta-
wowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana Pawła II w Mielcu. W jego opracowaniu 
aktywny udział wzięli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Kawęczynie. Dzięki ich zaanga-
żowaniu powstał projekt o dużych walorach 
edukacyjnych i wychowawczych, przypomina-
jący różne polskie i angielskie zwyczaje świą-
teczne, m.in. składanie życzeń oraz śpiewanie 
pieśni bożonarodzeniowych w języku angiel-
skim, a także wykonanie ozdób świątecznych.  
Za pomocą Programu e-Twinning ucznio-
wie z trzech partnerskich szkół z radością  
i z zapałem składali sobie świąteczne życzenia.  
W ich przesyłaniu wykorzystali wykonane 
przez siebie bombki choinkowe. Projekt poka-
zał, jak szerokie są możliwości wykorzystania 
języka angielskiego w różnych sytuacjach. Do 
przygotowania tego projektu potrzebne były 
również praktyczne umiejętności zastoso-
wania technologii informacyjno-komunika-
cyjnych np. zrobienie zdjęć, nagranie filmu, 
wykorzystanie form reportażu i umieszczenie 
materiałów na portalu www.etwinning.pl. Pro-
jekt pozwolił zrozumieć niepowtarzalne pięk-
no Bożego Narodzenia. Wprowadził w świat 
obrzędów i wierzeń ludowych. Pokazał ich 
specyfikę i wyjątkowość. Wskazał na bogatą 
symbolikę. Dostarczył uczniom dużo radości, 
niezwykłych wrażeń i głębokich przeżyć. 

Tekst i zdjęcie: Magdalena Czapka-Król

mali słodkie prezenty, obejrzeli program 
artystyczny pt. „Santa Claus” nawiązujący 
tematycznie do oczekiwanych mikołajek. 
Uczniowie klasy V i VI ze Szkoły Podstawowej  
w Kawęczynie odtworzyli sceny z życia pew-
nej rodziny z Anglii. Zanim się pojawił Świę-
ty Mikołaj podekscytowane dzieci niepokoiły 
się o rodzaj upominków. Najbardziej martwił 

się niezbyt grzeczny uczeń Tomek - bohater 
tekstu. Wyrozumiały Święty Mikołaj dał jed-
nak wszystkim szansę poprawy i groźna rózga 
pozostała w worku. 

To kameralne, miłe spotkanie przygoto-
wała p. Magdalena Czapka-Król przy udziale 
księdza proboszcza Zygmunta Markowicza.

Tekst i zdjęcie: Magdalena Czapka-Król
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kres Bożego Narodzenia to czas radosnego
świętowania – kolędowania, łamania się 

opłatkiem, składania sobie życzeń, ale również 
czas przedstawień ukazujących wydarzenia z Be-
tlejem. Pielęgnując tę piękną tradycję w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim  
w ostatnim dniu nauki, tuż przed świętami Bo-
żego Narodzenia, uczniowie i nauczyciele zebrali 
się na sali gimnastycznej. Nie było to jednak 
zwykłe spotkanie, bo uczniowie klas drugich 
pod opieką wychowawczyń: Marioletty Darłak  
i Ireny Pasternak, przedstawili jasełka. 

Na tle pięknej scenografii z roziskrzonym 
gwiazdami niebem, choinkami całymi w bieli 
oraz ubogiej stajni przykrytej strzechą, mali ak-
torzy przenieśli  widzów do Betlejem, do miejsca, 
gdzie przed wiekami narodził się Jezus. Spotkanie 
z Jezusem, Maryją i Józefem przy żłóbku, w asyście 
pastuszków, trzech mędrców, owieczek, reniferów, 
karczmarzy, dzieci przebranych w stroje ludowe 
- poprzedzone zostało jeszcze dwoma scenami.  
W pierwszej księżyc rozmawia z gwiazdami, 

Jedzmy odpowiedzialnie

W kręgu tradycji rodzinnych 
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października 2016 roku w Światowy
Dzień Żywności odbyła się inaugu-

racja projektu „Jedzmy odpowiedzialnie - 
Eat Responsibly”. To projekt mający na celu 
promowanie postaw i podejmowanie dzia-
łań w kierunku zrównoważonej konsumpcji  
w kontekście rozwoju globalnego. Projekt jest 
realizowany w placówkach edukacyjnych na 
różnych poziomach edukacji - przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły śred-
nie, z zaangażowaniem całej społeczności 
szkolnej oraz lokalnej.

Zainteresowanie szkół i przedszkoli 
uczestnictwem w roku szkolnym 2016/2017 
w projekcie „Jedzmy odpowiedzialnie” było 
spore. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostało 
wybranych 50 placówek z całego kraju, między 
innymi Szkoła Podstawowa w Szkodnej. W ra-
mach przystąpienia do projektu pozyskaliśmy 
równowartość 400 euro na realizację zadań.

CELE PROJEKTU:
∙ Edukacja dla zrównoważonego stylu życia – 
realizując działania dotyczące odpowiedzial-
nej konsumpcji żywności, tworzymy nowe 
rozwiązania.
∙  Uczniowie wprowadzają zmianę – wpro-
wadzając małe zmiany w swoim otoczeniu 

wywieramy wpływ na skalę globalną.
∙  Zaangażowanie rodziców – angażując ro-
dziców wprowadzamy zmiany dotyczące 
odpowiedzialnej konsumpcji we własnych 
gospodarstwach domowych.
∙  Włączenie społeczności lokalnej – włączając 
w działania ekspertów, kucharzy, rolników, ak-
tywistów mamy szersze oddziaływanie.
∙  Dzielenie się pomysłami – chwalimy się do-
brymi przykładami działań podejmowanych 
przez Eko Szkoły uczestniczące w projekcie.
∙  Publikacja materiałów – w realizacji zało-
żeń projektu pomogą nam udostępnione pu-
blikacje i inne materiały dydaktyczne.

OBSZARY TEMATYCZNE W PROJEKCIE:
∙ Sezonowość produktów.
∙ Lokalne jedzenie.
∙ Żywność wysokoprzetworzona.
∙ Marnotrawstwo żywności.
∙ Sprawiedliwy handel.
∙ Bioróżnorodność w rolnictwie.
∙ Produkcja oleju palmowego.
∙ Nadmierna konsumpcja mięsa.

Ponadto realizując projekt Szkoła Pod-
stawowa w Szkodnej podjęła działania zmie-

rzające do otrzymania międzynarodowego 
certyfikatu I stopnia - Lokalne Centrum Ak-
tywności Ekologicznej.

Do tej pory wykonaliśmy następujące 
działania:

1. Zarejestrowaliśmy szkołę  poprzez for-
mularz przystąpienia do certyfikatu.
2. Wybraliśmy Eko-Komitet (grupę robo-
czą), w skład której wchodzą uczniowie, 
rodzice i nauczyciele.
3. Przeprowadziliśmy audyt początkowy, 
po opracowaniu jego wyników określili-
śmy słabe i mocne strony szkoły.
4. Wybraliśmy tematy przewodnie oraz za-
planowaliśmy działania.
5. Na bieżąco prowadzimy monitoring na-
szych działań.

Eko-Komitet SP Szkodna

do smutnych, samotnych, opuszczonych dzieci  
i opowiadają o tym, że wkrótce spotkają prawdzi-
wego Przyjaciela-Jezusa i to On odmieni ich życie. 
Taniec gwiazdek i owieczek, wesoły śpiew kolęd  
i pastorałek rozweseliły małego Jezusa, a w sercach 
widzów, mamy nadzieję, zagościły: miłość, zgoda 
i pokój.

W tej samej sali gimnastycznej, w pierwszych 
dniach stycznia, gospodarze przywołali miły, cie-
pły, serdeczny wciąż jeszcze świąteczny nastrój dla 
najmłodszych mieszkańców naszego miasteczka, 
bowiem zaproszono dzieci wraz z paniami wy-
chowawczyniami z Publicznego Przedszkola nr 
1. Święta Bożego Narodzenia, to święta rodzinne, 
dlatego w szkole zorganizowano także spotkanie 
noworoczne dla rodziców oraz dziadków. Dzieci 
klas drugich przedstawiły jasełka , złożyły wszyst-
kim życzenia noworoczne, a babciom i dziadkom 
z okazji ich święta przypadającego w styczniu wrę-
czyły własnoręcznie wykonane laurki.

poskramia ich próżność i przedstawia tę najważ-
niejszą, najjaśniej świecącą gwiazdę betlejemską, 
która oznajmia, że: „W niebie wielkie poruszenie, 
Boga Syn opuszcza swe mieszkanie, w biednej 
stajni się narodzi, prosty lud ukocha i na długo 
tam zostanie…”. W drugiej scenie  aniołowie przez 
lunetę obserwują z nieba ludzi na ziemi, schodzą 
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Przedświąteczny kiermasz w podziemiach Ratusza 

Kolędowali w Urzędzie Miejskim

wiąteczne potrawy, wypieki, opłatki,
ozdoby, stroiki. W to wszystko moż-

na było się zaopatrzyć podczas Kierma-
szu Bożonarodzeniowego 21 grudnia 
2016 r. w podziemiach sędziszowskiego 
Ratusza.

uż przed Świętami Bożego Narodzenia,
22 grudnia, Urząd Miejski, od-

wiedzili uczniowie sędziszow-
skiego gimnazjum, Zespołu Szkół 
Technicznych oraz Orlęta. Składa-
li życzenia na ręce burmistrza Bogu-
sława Kmiecia i wspólnie kolędowali.  
W tym dniu do urzędu dotarło również 
Betlejemskie Światełko Pokoju. Przeka-
zali je harcerze z ropczyckiej drużyny. 

Ś

T
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grudnia 2016 r. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sę-

dziszowie Młp. przygotował wieczerzę 
wigilijną dla swoich podopiecznych. Mo-
dlitwę odmówił gwardian sędziszowskiego 
klasztoru kapucynów o. Stanisław Szlosek. 
Po błogosławieństwie potraw wigilijnych 
wszyscy złożyli sobie życzenia i przełamali 
się opłatkiem.

a dzień 31 grudnia 2016 r., gmina 
Sędziszów Młp. liczyła 23.670 miesz-

kańców zameldowanych na pobyt stały.
Samo miasto to 7.497 osób (61 osób 

mniej niż w 2015 r.), zaś liczba 16.173 to 
mieszkańcy sołectw (37 osób więcej niż  
w 2015 r.). 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
1. Będziemyśl 1027
2. Boreczek 365
3. Borek Wielki 1637
4. Cierpisz 174
5. Czarna Sędziszowska 1540
6. Góra Ropczycka 1179
7. Kawęczyn Sędzi-

szowski
1033

8. Klęczany 1528
9. Krzywa 1195
10. Ruda 386
11. Sędziszów Mało-

polski
7497

ramach priorytetu Rozwój 
infrastruktury kultury/Infrastruk-

tura domów kultury Gmina Sędziszów 
Małopolski otrzymała dotację w wysokości 
86 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego na zadanie pn. „Opracowa-
nie dokumentacji przebudowy i moderniza-
cji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sędziszowie Małopolskim”. 

Opracowana dokumentacja projekto-
wa, której całkowity koszt wyniósł 206  025 
zł pozwoli na przeprowadzenie w budynku 
koniecznych robót budowlanych w celu po-

Wigilia dla podopiecznych MGOPS

Gmina Sędziszów Małopolski w liczbach

Dotacja dla Domu Kultury

21

N

W

12. Szkodna 798
13. Wolica Ługowa 720
14. Wolica Piaskowa 1296
15. Zagorzyce Dolne 1730
16. Zagorzyce Górne 1565

Liczba mieszkańców w poszczególnych  
miejscowościach (stan na 31.12.2016 r.)

W roku 2016, w gminie Sędziszów Młp., 
urodziło się 257 małych mieszkańców, o 13 
więcej niż w roku ubiegłym, z czego w samym 
mieście urodziło się 29 dziewczynek i 46 chłop-
ców. Natomiast na terenie wiejskim przyszło na 
świat 81 dziewczynek i 101 chłopców.

Ogółem Miasto Wieś
Chłopcy 147 46 101
Dziewczynki 110 29 81
Razem 257 66 178

Liczba urodzeń w 2016 roku

Ogół mieszkańców w podziale na płeć 
wygląda następująco:

Mężczyźni Kobiety Ogółem
Miasto 3.628 3.869 7.497
Wieś 7.979 8.194 16.173
Ogółem 11.607 12.063 23.670

Sędziszowski Ratusz oraz tutejszy Urząd 
Stanu Cywilnego zaszczyciło swoją obecnością 
153 pary, w tym związek małżeński konkordato-
wy zawarło 123 pary, natomiast cywilny 30 pary.

W 2016 r. odebrało dowody osobiste 3000 
osób, do biura dowodów osobistych wpłynęło 
miesięcznie około 250 wniosków. Utratę i uszko-
dzenie w ciągu całego roku zgłosiło 184 osoby.

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy 
wzór dowodu osobistego. W dokumencie 
tym nie ma adresu zameldowania, koloru 
oczu, wzrostu oraz podpisu posiadacza do-
wodu. Wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego można składać w dowolnej gminie na 
terenie całego kraju.

prawy warunków funkcjo-
nowania obiektu oraz umoż-
liwienia rozwijania oferty 
kulturalnej i edukacyjnej.

Dofinansowano ze środ-
ków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego
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przeszłości bywało tak, że od mrozu
pękały drzewa w lesie, a zaspy odci-

nały od świata niektóre domy i trzeba było 
odkopywać mieszkających tam ludzi. Tak 
było 200 lat i pół wieku temu, jak pisała ów-
czesna prasa, było u nas jak na Alasce. 

Anomalie pogody  odnotowywali kro-
nikarze sędziszowskiego klasztoru. Pisali 
nie tylko o zimie czy śniegu, ale też  o tym 
jak wpływały one na życie. „Ludzie i by-
dło zamarzło na śmierć”  - pisał o zimie   
w styczniu 1776 roku kronikarz  klasztoru 
oo. Kapucynów w Sędziszowie. „W rok 1776, 
około 24 stycznia spadły niesłychane śniegi; 
przyszły potem tak wielkie mrozy trwające 
przez 10 dni, że wiele ludzi i bydła zamarz-
ło na śmierć. Następnie przyszła gwałtowna 
podwyżka temperatury, odwilż i to stało się 
przyczyną wielu chorób i wielkiej śmiertel-
ności wśród ludzi”.

O zimie w roku 1801 w kronice klasz-
tornej napisano tak: „31 grudnia po nieszpo-
rach straszliwy huragan i burza wyrządziły  
w klasztorze w Sędziszowie wielkie szkody  
w drzewostanie w ogrodzie, zwaliły figurę  
św. Jana Nepomucena”. 

Ksawery Prek, właściciel majątku 
ziemskiego w Sielcu i jednocześnie autor 
pamiętnika, będącego skarbnicą wiedzy  
o regionie sędziszowskim w XIX wieku, tak 
zanotował w styczniu 1836 roku: „Najstar-
si ludzie nie pamiętają zimy tak zawiewnej 
jak teraźniejsza. Z domu do domu o kilka 
kroków odległych od siebie dostać się nie 
można. Niektóre odkopywać trzeba dla 
wypuszczenia  mieszkających tam osób: za-
spy równają się z dachem. Niemal co dzień 
słyszymy o zmarłych zawianych ludziach. 

W
Zimy w Sędziszowie w XIX i  XX stuleciu

Zwykle się trafia, że kiedy śniegi są głębo-
kie, wilków pokazuje się więcej”. 

Zima 1840 roku była nadzwyczaj ciepła, 
co zauważył kronikarz kapucyński, który 
zanotował: „Od połowy stycznia do połowy 
lutego – jak w lecie. Nie było śniegu, ludzie 
chodzili boso. Styczeń 1841 roku był znów 
bardzo mroźny, ale już grudzień w kolejnym 
roku, 1842 – ciepły. Na pasterkę „ludziska” 
przychodzili boso. Styczeń i luty 1843 roku 
były bez śniegu i mrozu. Zimno zaczęło się  
z początkiem marca”. 

W roku 1845 Prek w swoim pamiętniku 
napisał: „W marcu tak mocna zima chwyci-
ła, śniegi spadły ogromne. Mrozy tak silne 
i trwałe, iż sanna była najdoskonalsza. Naj-
starsi ludzie nie pamiętają tego zdarzenia, 
aby placki sankami wozić do święcenia”. 

Wielkie śniegi spadły w 1852 roku – 
notował tymczasem kronikarz klasztoru – 
przez trzy dni w końcu kwietnia. W maju też 
śnieg, do połowy maja mrozy dość duże. 

W roku 1853 – Wielkanoc – 27 marca 
było bardzo mroźno, w polach nawet do 13 
stopni mrozu. Z kolei Prek dodawał: „Cały 
marzec 1853 roku, silne mrozy, wielkie śniegi 
pozasypywały drogi. W początkach kwietnia 
śniegi stopniały. Potem, 10 kwietnia spadł 
śnieg, który przez 8 dni ciągle padał i był wy-
żej dwóch łokci, komunikacja drogowa prze-
rwana. Najstarsi ludzie nie pamiętają takiego 
zimna i śniegu w kwietniu” – dziwił się Prek. 

Wiek później anomalie pogodowe 
odnotowywali dziennikarze. W styczniu  
i lutym 1947 roku powstały silne zamiecie  
w województwie rzeszowskim. Potężne, kil-
kumetrowe zaspy potworzyły się na odcinku 
między Sędziszowem a Świlczą. W godzi-

nach wieczornych dwa pracujące tam pługi 
śnieżne zostały zablokowane przez samocho-
dy przebijające się przez duże zwały śniegu. 
Powstał bowiem na szosie między Sędziszo-
wem a Świlczą korek. Utworzyło go oko-
ło 300 pojazdów mechanicznych. Do akcji 
wysłano z Dębicy i Rzeszowa pługi wirniko-
we. Dramatyczna walka z białym żywiołem 
trwała przez wiele godzin. Nad ranem część 
samochodów została uwolniona z zasp. Ruch 
na trasie Rzeszów – Sędziszów odbywał się 
objazdem przez Kolbuszową – pisały „Nowi-
ny Rzeszowskie” z 3 lutego 1947 roku. 

Dokuczliwy mróz i duży śnieg utrud-
niał zwierzynie łownej zdobycie pożywienia, 
narażając ją na śmierć głodową. Toteż Koło 
Łowieckie „Orzeł” w Sędziszowie przyszło 
zwierzętom z pomocą. Oto 21 stycznia my-
śliwi z tego Koła, zorganizowani w 3 grupy, 
roznieśli po polach i lasach swojego obwodu 
łowieckiego sporo buraków pastewnych; za-
łożyli karmniki dla saren i kilka szałasów dla 
dokarmiania kuropatw („Nowiny Rzeszow-
skie” z 23 stycznia 1963 roku). 

Groźna zima była również w 1965 roku. 
Z początkiem marca rozpętał się nad Rze-
szowszczyzną śnieżny huragan. Ani jeden 
autobus nie wyruszył z miasta. Aż 302 linie 
PKS były nieczynne, a w zaspach utknęło 
62 autobusy. Jak pisał „Express Wieczorny” 
najcięższa sytuacja kolejowa na Rzeszowsz-
czyźnie była na odcinku Sędziszów – Rudna 
Wielka, gdzie pługi kolejowe forsowały ol-
brzymie zaspy potworzone zamiecią.

Andrzej Ogorzałek
Fot. z archiwum E.Rolka

Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Fabryczną, koniec lat 60. XX wieku.
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Msze żałobne za powstańców styczniowych 
Zakonnicy z klasztoru oo. Kapucynów 

w Sędziszowie w okresie zaborów 
podtrzymywali ducha patriotyzmu wśród 
wiernych. Okazją do tego stały się roczni-
ce historyczne. Jedną z nich były obchody 
wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 
roku, które odbiło się głośnym echem  
w okolicy. 

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycz-
nia 1863 roku. Swym zasięgiem objęło Króle-
stwo Polskie, Litwę, Ukrainę i część Białorusi. 
Galicja formalnie udziału w powstaniu nie 
wzięła. Wkład Galicji w powstanie polegał 
na pomocy w postaci pieniędzy, transportów 
broni i ochotników. 

Tragiczny los Jabłonowskiego z Olcho-
wej 

Z okolic Sędziszowa powstanie poparli 
okoliczni ziemianie i chłopi. Najbardziej zna-
nym, a zarazem najtragiczniejszym był los 
partii powstańczej z Olchowej. Syn właścicie-
li tej miejscowości, Władysław Jabłonowski, 
zginął w bitwie z Rosjanami pod Komoro-
wem. Miał 24 lata i był ostatnim z rodu Ja-
błonowskich mieszkających w Olchowej. We-
dług tradycji w tajemnicy przed Rosjanami 
przez granicę rosyjską jego ciało przewiozła 
matka, Katarzyna z Trzecieskich Jabłonow-
ska. W obawie przed austriackimi szpiclami 
ciało Władysława Jabłonowskiego złożono 
w nocy na sędziszowskim cmentarzu, gdzie 
spoczywa do dziś. Niedaleko grobu Jabło-
nowskiego znajduje się miejsce wiecznego 
spoczynku Aleksandra Zagłoby Smoleńskie-
go, urodzonego w 1844 roku, pochodzącego 
z Krzeszowic, który jako uczeń gimnazjalny 

zaciągnął się do oddziału Langiewicza. Po 
upadku powstania osiadł w Sędziszowie, 
gdzie pracował w majątku Potockich. Zmarł 
w 1866 roku. W oddziałach powstańczych 
walczył czeladnik ślusarski Jan Obas z Krzy-
wej. Wzięty do niewoli został zesłany do Sara-
towa, skąd powrócił do kraju i pracował dalej 
jako ślusarz. W powstaniu uczestniczył uro-
dzony w Sędziszowie Franciszek Krajewski, 
kucharz dworski. Ranny, dostał się do niewoli 
i kilka lat spędził w więzieniu.

Chłopi poparli powstanie 
Czynny udział w Powstaniu Styczniowym 

wzięli też chłopi z okolic Sędziszowa. Z Borku 
Wielkiego do powstania poszedł Adam Hibl. 
Służył w oddziale Czachowskiego. Po powsta-
niu pracował jako leśnik w dobrach Romerów  
z Ocieki. Z kolei Michał Dyło, pochodzący tak-
że z Borku Wielkiego, ofiarował na rzecz po-
wstania 20 tys. cwancygierów w srebrze. Znając 
dobrze teren, transportował dla oddziałów for-
mowanych w lasach ocieckich i mieleckich broń 
oraz oporządzenie. W transporcie powstań-
czym służył Mateusz Skóra z Będziemyśla. Kra-
wiec Jacek Idzik pochodzący także z Będziemy-
śla służył pod rozkazami Czachowskiego. Jego 
grób znajduje się na cmentarzu sędziszowskim. 
Z Wolicy Ługowej do powstania poszli Tomasz 
Wojdon i Jan Polek. 

Bracia zakonni też walczyli 
W powstaniu brało udział dwóch bra-

ci zakonnych, związanych z sędziszowskim 
klasztorem. Tu przebywał przez 10 miesięcy 
w 1860 roku o. Agrypin Konarski, w czasie 
powstania kapelan oddziałów powstańczych. 

W trakcie bitwy pod Grochowiskami zagrze-
wał powstańców do bitwy. W czasie bitwy pod 
Grzybową Górą, stanął na czele kosynierów  
i rozbił trzykrotnie silniejszy oddział rosyjski. 
Pojmany pod Warką, został skazany na śmierć 
przez powieszenie. Wyrok wykonano na te-
renie Cytadeli Warszawskiej 12 czerwca 1863 
roku. Z kolei w 1880 roku w sędziszowskim 
klasztorze przebywał o. Wacław z Sulgostowa 
(właściwie Edward Zygmunt Nowakowski). 
Tu w styczniu tego roku złożył śluby wieczyste. 
O. Wacław do zakonu kapucynów wstąpił już 
w 1860 roku w Lubartowie, ale przerwał nowi-
cjat, by ratować swojego brata, aresztowanego 
za działalność patriotyczną. Gdy wybuchło 
powstanie sformował oddział partyzancki  
i został wkrótce naczelnikiem Lublina. Po od-
kryciu jego działalności przez Rosjan, zesłano 
go na katorgę. Z zesłania zbiegł do Krakowa, 
krótko przebywał we Francji i Szwajcarii, by 
w roku 1880 trafić do Sędziszowa. Później 
związał się z klasztorem w Krakowie. Zasłynął  
z ogromnego dorobku pisarskiego. Najważ-
niejsze jego publikacje to „Wspomnienia  
o duchowieństwie polskim znajdującym się 
na wygnaniu w Syberii, w Tunce” oraz „O cu-
downych obrazach w Polsce Przenajświętszej 
Matki Bożej. Wiadomości historyczne, biblio-
graficzne i ikonograficzne”.

Nie zrozumieli kazania 
Jak pisał „Przegląd Rzeszowski” z 6 lute-

go 1886 roku, w dniu 22 stycznia kościół oo. 
Kapucynów w Sędziszowie okrył się żałobą, 
przypominając wiernym 23. rocznicę Po-
wstania Styczniowego. Wszystkie okna świą-
tyni zasłonięto grubym kirem. Na środku 
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nawy głównej wzniesiono wysoki katafalk, 
na szczycie ustawiono trumnę, na niej parę 
skrzyżowanych szpad, na których zatknięto 
białą rogatywkę z czarnym rąbkiem. Stop-
nie katafalku zastawiono setkami świec; na 
lewym filarze tegoż zawieszono białego orła,  
a na prawym pogoń litewską. Frontowe stop-
nie i łuk ozdobiono kosami, sztandarami 
narodowymi i lampami. Świątynia zapełnio-
na została wiernymi różnych stanów. Mszę 
odprawił miejscowy gwardian, zaś ks. pro-
boszcz Paweł Sapecki przemówił z ambony 
krótko, ale przekonywująco. Przy licznym 
współudziale okolicznego duchowieństwa za-
kończono nabożeństwo przy katafalku, a chór 
męski zakończył uroczystość pieśnią „Z dy-
mem pożarów”. Znakomita gra na organach 
przybyłego z Rzeszowa organisty przyczyniła 
się do uświetnienia uroczystości. 

Nabożeństwo odprawiono – jak informu-
je „Przegląd Rzeszowski” – w dzień targowy, 

więc ludzi z okolicznych wiosek było dużo. 
Ale jak ubolewa gazeta, „nisko jeszcze stoi pod 
względem umysłowym ta warstwa społeczeń-
stwa w niektórych okolicach, niech posłuży 
za przykład okoliczność, że nie zrozumiano 
nawet serdecznych wyrażeń kaznodziei. Prze-
mawiał, iżby go dzieci zrozumiały, a przecież 
czy to wskutek ciemnoty, czy ciasnoty pojęć, 
ludek nasz, wychodząc z kościoła, rozmaicie  
i błędnie tłumaczył intencję wspomnianego 
nabożeństwa. Najbardziej zaś błądzili mówią-
cy, że nabożeństwo odprawiono za tych, co to 
w rabację rżnęli panów i księży. Te i tym po-
dobne zdania powtarzano na targu, i z nimi 
rozjechano się w różne strony”. 

Powstańcza wystawa 
Podobne nabożeństwo urządzili kapu-

cyni w Sędziszowie 26 stycznia 1964 roku  
z okazji 100. rocznicy upadku Powstania 
Styczniowego. Pisał o tym „Gość Niedziel-

ny”. Mszę celebrował o. mgr Albin Janocha, 
a prelekcję o udziale duchowieństwa w po-
wstaniu wygłosił o. dr Kornel Gadacz z Kra-
kowa. Równocześnie o. mgr Paweł Kochań-
ski, gwardian klasztoru urządził w kościele 
wystawę poświęconą powstaniu. Na tle flag 
narodowych z koroną cierniową umieścił 
kilka obrazów Artura Grottgera oraz cztery 
gabloty z oryginalnymi dokumentami po-
wstania i pamiątkami po ich uczestnikach:  
O. Agrypinie Konarskim, o. Maksymie Te-
rejwie i o. Wacławie Nowakowskim. Uwa-
gę zwracał krzyż kapelański o. Agrypina 
Konarskiego i krzyże żałobne z 1861 roku  
o. Wacława Nowakowskiego. Eksponatów na 
wystawę dostarczyło Archiwum Prowincji  
oo. kapucynów w Krakowie. Jak zauważył 
„Gość Niedzielny”, wystawa spotkała się z du-
żym uznaniem wiernych. 

A. Ogorzałek
Fot. Archiwum E. Rolka

inicjatywy burmistrza Bogusław
Kmiecia i obydwu spółdzielni miesz-

kaniowych na Osiedlu Młodych, dzięki 
uprzejmości dyrekcji Liceum Ogólnokształ-
cącego i pomocy sędziszowskich druhów  
z Ochotniczej Straży Pożarnej na boisku sę-
dziszowskiego liceum powstało lodowisko. 
Miłośnicy jazdy na łyżwach mogli za darmo 
korzystać z lodowiska. Drugie lodowisko  
w mieście powstało na boisku szkolnym 
Szkoły Podstawowej nr 2.

zekanie na wyniki wydawało się nie
mieć końca, ale kiedy wreszcie 

nadeszły Michał Mielniczuk, uczeń 
klasy V b Szkoły Podstawowej nr 2  
w Sędziszowie Młp. i jego nauczycielka, 
przygotowująca go do konkursu przed-
miotowego z przyrody pani Małgorza-
ta Marć  nie kryli radości i dumy. Pani 
Marć zasypała  Michała gratulacjami  
i kolejnymi zagadnieniami. Brawo! Mi-
chał właśnie został  jedynym przedsta-
wicielem naszej gminy w etapie woje-
wódzkim konkursu! Michał to bardzo 
ambitny i zdolny młody człowiek. Trzy-
mamy kciuki i życzymy tytułu Laureata!

Ferie na 
lodowisku

Michał powalczy o tytuł laureata z przyrody! 

Z

C
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rzed zakończeniem roku zaopatrujemy
się zwykle w nowe kalendarze, by za-

poznać się z czekającym nas rozkładem 
czasu. Zgodnie z dawnymi wierzeniami 
bardziej przesądni nie wertują ich od 
razu, by nie skrócić sobie życia. Zastana-
wiając się nad wyborem interesującego 
egzemplarza, warto pamiętać o jego dłu-
giej historii. 

Sama nazwa pochodzi od łacińskiego 
calendae, czyli pierwszy dzień miesiąca. 
W tym dniu spłacano długi, a rzymscy 
kapłani informowali zgromadzony tłum 
o najbliższych świętach, składaniu ofiar 
oraz innych istotnych wydarzeniach. 
Wiadomości owe zapisywano w księ-
gach zwanych calendarium. Umieszcza-
no w nich również wiadomości fazach 
księżyca, a ponadto - gospodarce i życiu 
rodzinnym. Pierwsze kalendarze ludów 
Wschodu uwzględniały jedynie księżyco-
we kwadry. Sam termin kalendarz ozna-
cza wszelkie zbiory reguł dotyczących 
rachuby oraz podziału czasu. Stworzyła 
go sama natura, dzieląc ów czas na doby 
i pory roku. Człowiek jedynie dokonał 
modyfikacji np. uwzględniając święta  
i całe okresy świąteczne. Około 45 wieku 
p.n.e. na polecenie Juliusza Cezara zre-
formowano starożytny kalendarz, nazwa-
ny później juliańskim. Łacińskie nazwy 
miesięcy zmieniono na polskie dopiero 
na przełomie XVI i XVII w. W tym czasie 
ukształtowało się również u nas stoso-
wane do dziś nazewnictwo dni tygodnia.  
W II w. n.e. w kalendarzu uwidocznił się 
tydzień siedmiodniowy. Po upadku impe-
rium rzymskiego w krajach chrześcijań-
skich początek ery liczono od narodzenia 
Chrystusa. Ich kalendarze uwzględniły 
imiona Świętych oraz Męczenników za 
wiarę. Wrosły one w naszą tradycję i sta-
ły się istotnym elementem rachuby czasu. 
Wokół nich zaczęto skupiać przysłowia  
i prognostyki pogody, które odnotowy-
wano w kolejnych kalendarzach. Pierw-
szy dzień tygodnia poświęcony był na-
bożeństwu i modlitwie, a w praktyce 
odpoczynkowi. Stąd wywodzi się staro-
polska nazwa: niedziela, od „nie działaj”.

Kalendarz papieża Grzegorza XIII

Za pontyfikatu papieża Grzegorza 
XIII opracowano kalendarz zwany gre-
goriańskim (XVI w.). Opiera się on na 
podstawach roku słonecznego i księży-
cowego. W jego ramach mieści się ka-

„Im zima tęższa, tym dola cięższa”, „Póź-
na zima długo trzyma”, „W zimie komin nam 
ojcem, fajerka matką, kożuch dobrodziejem,  
a zapiecek chatką”. 

(przysłowia o zimie zaczerpnięte z daw-
nych kalendarzy)

NASZE KLIMATY
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najkorzystniej siać i sadzić rośliny, jak 
zwalczać szkodniki, troszczyć się o zdro-
wie zwierząt itp. Dużym powodzeniem 
cieszyły się również kalendarze wyda-
wane przez Stanisława Dańczewskiego. 
Autor poszerzył tematykę o ciekawostki 
ze świata, pozwalając sobie niekiedy na 
dozę fantazji. Uwzględnił też wróżbiar-
stwo, astrologię, gusła, zabobony, prze-
sądy. Te ostatnie zginęły niemal zupeł-
nie z kalendarzy osiemnastowiecznych. 
Oświecenie bardziej ceniło sobie nauki: 
ekonomię, fizykę, historię, przyrodę, pra-
wo. Droższe, bogato zdobione kalendarze 
przeznaczone były dla warstw uprzywile-
jowanych, zaś skromne, broszurowe dla 
tzw. plebsu. Okresem rozkwitu był wiek 
XIX. Pojawiły się wtedy różnorodne ka-
lendarze tematyczne, przeznaczone dla 
osób o określonych zainteresowaniach. 
Podobnie jak w wiekach poprzednich 
często zamieszczano w nich modlitwy, 
nabożne pieśni, informacje o Świętych 
Pańskich, ale też: przysłowia, anegdoty, 
zabawne dykteryjki, fragmenty utworów 
literackich. Dla wielu kalendarz był nie-
jako wprowadzeniem w świat „wielkiej” 
literatury, zwiększając liczbę jej odbior-
ców. Stanowił lekcje polskości i patrioty-
zmu, podtrzymywał więzi z przeszłością, 
kształtował gusty literackie i plastyczne, 
dawał poczucie tożsamości i wspólnoty. 
Dla najmłodszych często był pierwszym 
elementarzem rozbudzającym wyobraź-
nię, wrażliwość oraz czytelnicze zaintere-
sowania. Takie zetknięcie się ze słowem 
pisanym torowało drogę wiodącą ku in-
nym książkom, dzięki czemu łatwiej tra-
fiały pod strzechy. 

„Dlatego o kalendarzach należy mówić 
z szacunkiem, niemal ze czcią, bo były to 
pozycje pozwalające przetrwać najgorsze 
chwile dziejowe, przez swą treść dawały 
moc wytrwania przy wierze ojców i przy 
ojczystej mowie”. (Jan Uryga).

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok

lendarz liturgiczny. Doroczne święta 
kościelne uwzględnione zostały w licz-
nych polskich przysłowiach rolniczych 
i prognostykach. Nie bez powodu sta-
ropolskie porzekadło powiada: „Licho 
z gospodarza, co nie patrzy kalendarza”. 
Przez wieki kalendarze były ulubio-
ną lekturą ludzi wszystkich klas, jeśli 
tylko posiadali umiejętność czytania.  
Z biegiem lat wzbogacała się ich treść np.  
o wiadomości z zakresu historii, zdro-
wia, gastronomii, ogrodnictwa, uprawy 
roli, hodowli zwierząt. Dawniejsze ka-
lendarze pełniły zatem funkcje praktycz-
nych poradników. Znajdowały się niemal  
w każdym domu obok kantyczek i książek 
do nabożeństwa. Najstarsze pisane były  
w języku łacińskim. Zaczęły się uka-
zywać w Krakowie na początku XV w., 
kiedy w Akademii Jagiellońskiej utwo-
rzono katedrę astronomii. Profesorowie, 
tworzący te kalendarze, uwzględniali 
terminy świat stałych i ruchomych, fazy 
księżyca, wschody i zachody słońca,  
a także popularną w średniowieczu astro-
logię i stawianie horoskopów. Z XVI w. 
pochodzą zachowane w całości lub frag-
mentach kalendarze wydane w języku 
polskim. Poruszone w nich zostały m.in. 
terminy siewu zbóż, szczepienia drzew 
owocowych, przepowiadanie pogody. 
Wynalezienie druku przyczyniło się do 
upowszechnienia książek. W XVII w. 
znanym, wieloletnim wydawcą kalenda-
rzy był Stanisław Niewieski, a następnie 
wywodzący się z tej rodziny Franciszek. 
Zamieszczali oni m.in. tak drobiazgowe 
prognozy pogody, że aż niemożliwe do 
spełnienia. O ich zawodności świadczy 
zachowane przysłowie: „Nie zgadnie pan 
Niewieski, co zrobi Pan Niebieski”.

Kalendarz – skarbnica wiedzy

Szlachcic ziemianin cenił sobie prak-
tyczną, informatyczną stronę kalendarzy. 
Mógł się np. dowiedzieć, w jakich dniach 




