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Po raz pierwszy w naszym mieście mieszkańcy mogli podziwiać pokaz sztucznych ogni.  

Po życzeniach burmistrza Bogusława Kmiecia, równo o północy, rozpoczęło się piękne widowisko. 
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stycznia br. podpisane zostały 

umowy pomiędzy Gminą Sę-

dziszów Małopolski, Stowarzyszeniem 

MANKO z Krakowa oraz lokalnymi 

przedsiębiorcami, którzy przyłączyli się 

do programu Karta Seniora. Burmistrz 

otrzymał również certyfikat „Sędziszów 

Małopolski Przyjazny Seniorom”. Kar-

ty Seniora wydawane są przez Miejsko-

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sędziszowie Małopolskim. Do dnia 

podpisania umów odebrało je blisko 140 

osób z gminy. Podczas spotkania 11 se-

niorom uroczyście wręczono karty.  

Firmy biorące udział w programie:

1) MAZAK W. Wszołek, M. Kli-

mek Spółka Jawna z  siedzibą   w  Sędzi-

szowie Małopolskim, ul. Rynek 14 :- 10% 

zniżki na artykuły szkolne, biurowe, 

- 5%  zniżki na komputerowe akcesoria, tusze, 

tonery,

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-

nej „OPTOMED” Pracownia Optyczna z sie-

dzibą   w  Sędziszowie Małopolskim, ul. Jana 

Pawła II 9 Wojciech Szymański,

- 10 %   zniżki na okulary korekcyjne  

z wyjątkiem refundowanych przez NFZ,

- 15 % zniżki na akcesoria optyczne, oku-

lary przeciwsłoneczne,

3)ROL – PRZEM I  RADOSŁAW KU-

BRAK z  siedzibą w  Sędziszowie Małopol-

skim, ul. Armii Krajowej 1 - 5 %   zniżki na 

artykuły gospodarstwa domowego, artykuły 

ogrodnicze,

4) SF OPTYK Usługowy Zakład Optycz-

ny Sebastian Franczyk z siedzibą w Sędziszo-

wie Małopolskim, ul. 3 Maja 51 oraz ul. Jana 

Pawła II 19 - 10 % zniżki na okulary korek-

cyjne,

5) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 36: – 

20% zniżki na bilety do kina, – 20% zniżki na 

wynajem sali,

17

6) Firma biomedyczna „AL-BO-DENT” 

z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim,  

ul. prof. Kota 1, ul. Kolejowa 8: od 3 % - 5 % 

 zniżki na naprawy protez pracownia, od 3 % 

– 10 % na zakupy w sklepie medycznym,  

7) Gabinet Rehabilitacyjny „ AnMag-

-Reh” Aneta Dziewit-Kmieć z siedzibą Ka-

mionka 219 – 20 % zniżki na wszystkie 

zabiegi oferowane w gabinecie (masaże, fizy-

koterapia, kinezyterapia), - dodatkowo 10-ty 

zabieg „gratis”,

- 20 % zniżki stawki czynszu na wynajem 

lokali (pomieszczeń) w Domach Ludowych 

stanowiących własność Gminy Sędziszów 

Małopolski

- 20 % zniżki stawki czynszu miesięczne-

go dzierżawnego za stanowisko usytuowane 

na parkingu Gminy przy ulicy Fabrycznej  

w Sędziszowie Małopolskim.
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a dzień 31 grudnia 2017 r. gmina 

Sędziszów Młp. liczyła 23.696 miesz-

kańców zameldowanych na pobyt stały.

Samo miasto to 7.484 osób, natomiast 

liczba 16.212 to mieszkańcy sołectw.

Lp. Nazwa 

miejscowości

Liczba 

mieszkańców

1 Będziemyśl 1027

2 Boreczek 369

3 Borek Wielki 1641

4 Cierpisz 179

5 Czarna 

Sędziszowska

1571

6 Góra Ropczycka 1180

7 Kawęczyn 

Sędziszowski

1032

dniu 15 grudnia 2017 r. Zarząd 

Województwa Podkarpackiego wy-

brał kolejne 6 projektów do dofinansowania 

w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE „pro-

jekty parasolowe”. W tej grupie znalazł się też 

nasz wniosek partnerski, którego liderem jest 

Gmina Niwiska, a należą do gminy: Grębów, 

Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Mar-

kowa, Ostrów, Niwiska oraz Sędziszów Ma-

łopolski. 

ędkarze rozmawiali o tym, co udało się

zrobić w minionym roku i planowali 

swoje działania na 2018. W weekend 20 i 21 

stycznia br. oba sędziszowskie koła wędkar-

skie zorganizowały spotkania sprawozdaw-

cze. W obu uczestniczyły władze gminy.

N

W

W

8 Klęczany 1516

9 Krzywa 1203

10 Ruda 391

11 Sędziszów 

Małopolski

7484

12 Szkodna 795

13 Wolica Ługowa 717

14 Wolica Piaskowa 1312

15 Zagorzyce Dolne 1737

16 Zagorzyce Górne 1542

Liczba mieszkańców w poszczególnych 

miejscowościach (stan na 31.12.2017 r.)

W ciągu całego 2017 r. zameldowało 

się na terenie naszej gminy 435 osób, wy-

meldowało się z pobytu stałego  174 osoby, 

natomiast samych przemeldowanych czy-

li zmieniających swój adres pobytu stałego  

w obrębie miasta i gminy było 237 osób.

Na pobyt czasowy, zameldowało się 

na terenie całej gminy Sędziszów Młp. - 208 

osób, mają oni pobyt stały w innych miejsco-

wościach. 

W roku 2017, w gminie Sędziszów 

Młp., urodziło się 269 dzieci, o 8 więcej niż 

w roku ubiegłym, w tym 128 dziewczynek  

i 141 chłopców.

Sędziszowski Ratusz oraz tutejszy 

Urząd Stanu Cywilnego zaszczyciło swoją 

obecnością 181 par, w tym związek małżeń-

ski konkordatowy zawarło 151 par, natomiast 

cywilny 30 par.

W 2017 r. złożyło wnioski o nowy do-

wód osobisty 4953 osób, utratę i uszkodzenie 

w ciągu całego roku zgłosiło 187 osób. 

W Gminie Sędziszów Małopolski dofi-

nansowanych i zamontowanych zostanie:

- 183 instalacji fotowoltaicznych,

- 7 kotłów na biomasę,

- 18 powietrznych pomp ciepła.

Pragniemy poinformować, iż będziemy 

się kontaktować z mieszkańcami, którzy zło-

żyli wnioski w ramach naboru i znaleźli się na 

liście chętnych.

Informacje o wniosku o dofinansowanie: 

Wartość ogółem 15 799 534,40 zł

Dofinansowanie 9 999 310,95 zł (70% 

kosztów kwalifikowanych)

Wartość ogółem dla Gminy Sędzi-

szów Małopolski 3 218 710,37 zł

Dofinansowanie dla Gminy Sędzi-

szów Małopolski 2 028 181,65 zł (70% kosz-

tów kwalifikowanych)
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urmistrz Sędziszowa Małopolskiego
ogłosił nabór do Rady Seniorów w Sę-

dziszowie Młp., na czteroletnią kadencję 
2018-2021, nabór trwa do 9 lutego 2018 r. 

Członkami Rady Seniorów mogą być wy-

łącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy 

Sędziszów Małopolski, które w  chwili wy-

borów do Rady Seniorów mają ukończone 

60 lat, nie mogą być nimi radni, sołtysi oraz 

przewodniczący zarządów osiedli.

Członkami Rady Seniorów mogą być:

1. przedstawiciele środowisk senioralnych,

2. osoby, które posiadają poparcie co naj-

mniej 25 osób zamieszkałych na terenie Gmi-

ny Sędziszów Małopolski i  mających ukoń-

czone 60 lat,

3. osoby wskazane przez Radę Miejska 

i Burmistrza.

Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów 

Sędziszów Małopolski 

przypomina o procedurze 

przyznawania medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie. 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 wszystkich jubilatów za 

cierpliwość, wytrwałość i miłość. 

Spotkania z  okazji Jubileuszu poży-

cia małżeńskiego w  Gminie Sędziszów 

Małopolski odbywają się już od kilku lat 

w  bardzo uroczystym i  doniosłym tonie. 

Procedura nadania medali parom małżeń-

skim, które obchodzą jubileusz w  2018 r. 

została już uruchomiona i o terminie plano-

grudnia 2017 w Ratuszu po raz 

czwarty spotkali się radni Mło-

dzieżowej Rady Miejskiej. Podczas sesji 

młodzi radni wysłuchali szkolenia Skarb-

nik Gminy pani Małgorzaty Siciarz na 

temat finansów publicznych, omówili też 

projekt przyszłorocznego budżetu Gmi-

ny. Na koniec dyskutowali o swoich po-

mysłach i koncepcjach na przyszły rok. 

B

USC

19

następuje poprzez wypełnienie i złożenie w biu-

rze podawczym Urzędu Miejskiego (pokój nr 9) 

formularza zgłoszeniowego wraz z załącznika-

mi, w terminie do 9 lutego 2018 r. (piątek).

W  przypadku kandydatów do Rady Se-

niorów zgłaszanych przez podmioty działa-

jące na rzecz osób starszych, formularz zgło-

szeniowy powinien być podpisany zgodnie 

z  zasadą reprezentacji wynikającą ze statutu 

lub innego aktu wewnętrznego regulującego 

zasady funkcjonowania podmiotu.

W przypadku osób posiadających popar-

cie co najmniej 25 osób starszych zamieszku-

jących Gminę Sędziszów Małopolski formu-

larz zgłoszeniowy powinien być podpisany 

przez pierwszą osobę z listy poparcia.

Do formularza zgłoszeniowego dołącza 

się oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgo-

dy na kandydowanie do Rady Seniorów w Sę-

dziszowie Małopolskim.

Wzór formularza zgłoszeniowego, wzór 

oświadczenia o  wyrażeniu zgody na kandy-

dowanie oraz wzór list poparcia można po-

brać ze strony internetowej www.sedziszow-

-mlp.pl lub u Sekretarza Gminy Sędziszów 

Młp. (pokój nr 2).

Rada Seniorów w  Sędziszowie Młp. 

liczyć będzie 15 członków, w  tym dwóch 

wskazanych przez Radę Miejską, dwóch 

wskazanych przez Burmistrza oraz 11 osób 

zgłoszonych indywidualnie lub przez organi-

zacje działające na rzecz seniorów.

Formularze dostępne są na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego www.sedziszow-mlp.

pl. Bliższe informacji o naborze do Rady Senio-

rów można uzyskać pod nr tel. 17 745 36 13.

wanej uroczystości zostaną poinformowane 

wszystkie pary, które już się do nas zgłosiły. 

Natomiast Ci małżonkowie, którzy osiągną 

wymagany staż oraz są zainteresowani otrzy-

maniem medalu w 2018 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 dnia 31 stycznia 2018 r. 

Jubilaci, którzy osiągnęli już 50 letni staż 

małżeństwa, a  może nawet i  dłuższy, a  do 

tej pory nie otrzymali medalu za długo-

letnie pożycie małżeńskie, mogą w  każdej 

chwili zgłosić chęć otrzymania tego me-

dalu do USC w  Sędziszowie Małopolskim. 

Zgłoszenia mogą dokonać sami zaintereso-

wani lub członkowie ich rodzin, wypełniając 

odpowiedni wniosek i  wskazując imię i  na-

zwisko osób, datę i miejsce zawarcia związku 

małżeńskiego, a  także adres jubilatów oraz 

telefon kontaktowy.
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grudnia 2017 r. odbyła się XLII Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Mało-

polskim, w jej trakcie uchwalono także na-
stępujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, na mocy której postano-

wiono udzielić z budżetu Gminy Sędziszów 

Małopolski w 2018 roku pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla Samorządu Wo-

jewództwa Podkarpackiego w kwocie 202.100 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie reali-

zacji inwestycji:

1) budowa chodnika i ścieżki rowerowej  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszo-

wa – Sędziszów Małopolski w miejscowości 

Sędziszów Małopolski przy ul. Grunwaldz-

kiej – 110.000 zł,

2) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 

Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski pole-

gająca na budowie chodnika dla pieszych   

w m. Czarna Sędziszowska – 92.100 zł.

2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędzi-
szowskiego, na mocy której postanowiono 

udzielić z budżetu Gminy Sędziszów Mało-

polski w 2018 roku pomocy finansowej w for-

mie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł dla 

Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Rop-

czycach z przeznaczeniem na dofinansowa-

nie realizacji projektu pn. „Budowa łącznika 

autostrady A-4 (węzeł Sędziszów Małopolski) 

z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną in-

frastrukturą techniczną, budowlami i urzą-

dzeniami budowlanymi”.

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędzi-
szowskiego, na mocy której postanowiono 

udzielić z budżetu Gminy Sędziszów Ma-

łopolski w 2018 roku pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej dla Powiatu Rop-

czycko-Sędziszowskiego w kwocie 16.885 

złotych na realizację zadania w zakresie 

pomocy społecznej z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wydatków bieżących doty-

czących rehabilitacji zawodowej i społecznej 

(Warsztaty Terapii Zajęciowej) mieszkańców 

z terenu Gminy Sędziszów Małopolski.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 
XIX/189/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim z dnia 15 kwietnia 2016 r.  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Gminą Miastem 
Rzeszów, na mocy której wyrażono zgodę 

na zawarcie porozumienia Gminy Sędzi-

szów Małopolski z Gminą Miastem Rzeszów  

w sprawie powierzenia realizacji zadań  

w zakresie przyjmowania osób w stanie nie-

trzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Sę-

dziszów Małopolski oraz sprawowania opieki 

nad tymi  osobami do czasu ich wytrzeźwie-

nia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie. 

6. Uchwała budżetowa na rok 2018, mocą 

której:

28 § 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 

2018 r. w łącznej kwocie 95.454.914 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 88.556.880 zł,

2) dochody majątkowe: 6.898.034 zł

 - jak w załączniku nr 1.

2. Dochody bieżące budżetu obejmują:

1) dotacje i środki na finansowanie wy-

datków na realizację zadań finansowanych  

z udziałem środków z budżetu Unii Europej-

skiej – 1.011.371 zł,

2) dochody z pozostałych źródeł –  

87.545.509 zł.

3. Dochody majątkowe budżetu obejmują:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwe-

stycje – 5.948.034 zł, w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych z udzia-

łem środków z budżetu Unii Europejskiej – 

4.587.505 zł.

2) dochody ze sprzedaży majątku –  950.000 

zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 

r. w łącznej kwocie 100.083.914 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące: 83.452.935,24 zł,

2) wydatki majątkowe: 16.630.978,76 zł

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwo-

cie łącznej  48.119.744,49 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane – 33.193.350,47 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statuto-

wych zadań – 14.926.394,02 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 4.026.391 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 

29.729.547 zł,

4) wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków z budżetu Unii Europej-

skiej – 677.252,75 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 500.000 zł,

6) rezerwa ogólna i celowa na zadania bie-

żące  – 400.000 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 

16.630.978,76 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków z budżetu Unii Europej-

skiej – 7.178.449,98 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami 

stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 

4.629.000 zł, który zostanie pokryty przycho-

dami z tytułu  emisji obligacji.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 

2.679.000 zł, w tym:

1) wykup papierów wartościowych wy-

emitowanych w latach 2013 i 2015 na kwotę 

2.000.000 zł, finansowany z przychodów z ty-

tułu emisji obligacji gminnych, 

2) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Rzeszowie pobranej na dofinansowanie 

inwestycji „Ochrona zbiornika GZWP-425 

poprzez budowę  sieci kanalizacji sanitar-

nej na terenie gminy Sędziszów Młp., część 

III, etap VII – budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Czarna Sędziszowska”  

w kwocie  384.000 zł, finansowana z emisji 

obligacji,

3) spłata pożyczki z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 

295.000 zł, finansowana z emisji obligacji.  

3. Ustala się  przychody budżetu w łącznej 

kwocie 7.308.000 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do   niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

emisji obligacji gminnych w kwocie  

7.308.000 zł, z przeznaczeniem na:

- finansowanie rozchodów  z tytułu wykupu 

obligacji gminnych - 2.000.000 zł,

- finansowanie rozchodów z tytułu spłaty 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-

szowie – 384.000 zł,

- finansowanie rozchodów z tytułu spłaty  

pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Wsi Polskiej – 295.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu bu-

dżetu – 4.629.000 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną  na nieprzewi-

dziane wydatki w wysokości 100.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości  

400.000 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 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku  

z uzupełnieniem brakujących kwot po prze-

targu oraz wystąpieniem robót uzupełniają-

cych i dodatkowych – 100.000 zł,

3) realizację zadań wynikających z ustawy  

o zarządzaniu kryzysowym – 250.000 zł.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gmi-

ny podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych w łącznej kwo-

cie 4.777.761 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 

do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Określa się dochody z tytułu wyda-

wania zezwoleń na sprzedaż napojów al-

koholowych, o których mowa w ustawie  

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości w kwocie 341.490 zł (Dz. 756) 

oraz określa się wydatki finansowane z tych 

dochodów w kwocie 341.490 zł (Dz. 851),  

w tym: na zadania wynikające z gminnego 

programu profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi w kwocie 329.830 zł oraz na 

realizację gminnego programu przeciwdzia-

łania narkomanii w kwocie 11.660 zł. 

2. Określa się dochody z tytułu opłat i kar 

pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

w kwocie 40.000 zł (Dz.900) oraz określa wy-

datki finansowane z tych dochodów w kwocie 

40.000 zł z przeznaczeniem na:

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

z przyłączami, pompowniami i zasilaniem 
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Kto śpiewa, dwa razy się modli. Słowa 

wypowiedziane kiedyś przez św. Augustyna 

nabrały szczególnego znaczenia 7 stycznia br. 

dla mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego. 

Wysłuchali oni bowiem koncertu kolęd i pa-

storałek w wykonaniu Podkarpackiego Chóru 

Męskiego i Strzyżowskiego Chóru Kameralne-

go. Chóry wystąpiły pod dyrekcją Grzegorza 

Oliwy w kościele pw. Narodzenia NMP w Sę-

dziszowie Małopolskim. Więcej w TVS. 

fot. S. Gąsior

zkoła Podstawowa w Czarnej 

Sędziszowskiej w bieżącym roku szkol-

nym rozpoczęła realizację kolejnego pro-

jektu z zakresu edukacji ekologicznej : 

,,Centrum dydaktyczne i praktyczne OZE 

Słońce - Wiatr w Szkole Podstawowej  

w Czarnej Sędziszowskiej”. Projekt finanso-

wany przez WFOŚiGW w Rzeszowie przy 

udziale środków z budżetu Gminy Sędzi-

szów Małopolski realizowany będzie przez 

3 lata. 

W ramach wykonywanych zadań szkoła 

pozyska około 57000 zł, dzięki gminie Sę-

dziszów Małopolski, która jest wnioskodaw-

cą projektu. Celem projektu jest edukacja  

w zakresie odnawialnych źródeł energii po-

przez pokazanie społeczeństwu ( dzieciom, 

młodzieży, rodzicom) możliwości płynących 

z rozwoju nowych technologii przyjaznych 

środowisku oraz korzyści wynikających  

S

energetycznym w Klęczanach  (Dz.010, 

rozdz.01010) – 20.000 zł,

b) dotacje celowe na dofinansowanie kosz-

tów inwestycji związanych z ochroną środo-

wiska, polegających na wymianie pokryć da-

chowych i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest (Dz.900, rozdz.90002) – 20.000 zł.

3. Określa się dochody z tytułu opłat za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

w kwocie 1.715.328 zł (Dz. 900) oraz określa 

się  wydatki finansowane z tych dochodów  

w kwocie 1.715.328 zł (Dz. 900, rozdz. 90002). 

4. Określa się dochody  i wydatki  związa-

ne z realizacją  zadań z zakresu administra-

cji rządowej w łącznej kwocie 28.720.648 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 

uchwały.

5. Określa się wydatki na zadania finan-

sowane w ramach funduszu sołeckiego na 

łączną kwotę 470.545,49 zł zgodnie z załącz-

nikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zacią-

ganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji  

w łącznej kwocie 8.308.000 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  4.629.000 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-

zań z tytułu emisji papierów wartościowych  

i pożyczek do kwoty 2.679.000 zł.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Sędziszów 
Małopolski.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 
Program Profilaktyki opisuje, w jaki sposób 

Gmina Sędziszów Małopolski realizować bę-

dzie w 2018 roku zadania nałożone ustawą  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2018 rok

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski 
na ork 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grud-
nia 2016 r.

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

12. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika 
upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Pomnik według wstęp-

nego zamysłu zawrze w sobie głęboką symbo-

likę, przedstawiał on będzie orła w koronie,  

z rozpostartymi skrzydłami, zrywającego się  

z kajdan niewoli, umieszczonego na cokole 

składającym się z trzech głazów symbolizują-

cych trzy zabory. Pomnik będzie miał wysokość 

w przedziale 5 m ÷ 6 m, zostanie postawiony na 

miejskich plantach, przed ratuszem od strony 

północnej, w miejscu gdzie obecnie stoi po-

mnik upamiętniający 500-lecie nadania praw 

miejskich, który z kolei będzie przeniesiony  

w inną lokalizację, ale również w obszarze rynku.

13. Uchwała w sprawie ustalenia zasad 
wypłaty diet dla sołtysów oraz przewodni-
czących zarządów osiedli. Dotychczas (od 

1 stycznia 2016 r.) dieta sołtysów i przewod-

niczących zarządów osiedli wynosiła 300 zł. 

Od 1 stycznia 2018 r. wynosie 420 zł i będzie 

waloryzowana wraz ze wzrostem minimalne-

go wynagrodzenia. Zasady potrąceń zostają 

na dotychczasowych warunkach, z tą tylko 

różnicą, że w przypadku nieobecności na 

co najmniej dwóch Sesjach Rady w danym 

miesiącu sołtysi i przewodniczący zarządów 

osiedli nie będą pozbawiani w całości diety. 

Wzrost tych diet został uwzględniony w pro-

jekcie budżetu na 2018 r. O zwiększenie diet 

wystąpili do Burmistrza sołtysi i przewodni-

czący zarządów osiedli

z zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

Projekt obejmuje różnorodne zadania, któ-

re są realizowane na bieżąco. Odbyły się już 

szkolenia dla rodziców i nauczycieli, w zakre-

sie edukacji ekologicznej, prowadzone przez 

akredytowanych trenerów OZE. Ćwiczenio-

wa Pracownia Pokazowa wypełniona jest 

pomocami dydaktycznymi (pojazdy solarne, 

wirujące generatory prądu, roboty solar-

ne, elektrownie wiatrowe, rzutnik, plansze),  

z których korzystają uczniowie w czasie za-

jęć warsztatowych. Uczniowie-konstruktorzy 

budują pojazdy i urządzenia, wykorzystujące 

wiatr lub energię słoneczną i zamieniające 

je na energię mechaniczną lub elektryczną. 

Poznają OZE oraz korzyści, jakie wynikają 

z zastosowania tych źródeł. Uczniowie rów-

nież nabywają umiejętności manualnych 

przy składaniu, skręcaniu zestawów pokazo-

wych. Chętnie dzielą się tą wiedzą z uczniami 

klas młodszych, prowadząc dla nich zajęcia 

warsztatowe pod okiem nauczyciela. 

Mamy nadzieję, że realizacja tych zadań 

zwiększy wrażliwość ekologiczną  wśród 

uczniów oraz ich rodzin. Wszystkich chęt-

nych do skorzystania z pracowni zapraszamy 

w grupach zorganizowanych w ciągu naj-

bliższych 3 lat. Serdecznie dziękujemy tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnie-

nia projektu OZE w naszej szkole.
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o 18 lutego br. w podziemiach Ratusza
można oglądać wystawę „Adventures 

in Wonderland”. Autorami zdjęć są Urszu-
la Kaczor i Waldemar van Deurse. Podczas 
uroczystego otwarcia wystawy 19 stycznia 
2018 r. autorom gratulował burmistrz Bo-
gusław Kmieć. Wystawa „Adventures in 
Wonderland” czynna w podziemiach Ratu-
sza (wejście na dół po schodkach do Ratu-
sza od tyłu; od strony pizzerii Americana) 
w  dniach 20.01-18.02.2018 r. w  godzinach: 
poniedziałek – piątek: 7:00-19:00, sobota-
-niedziela 7:00-15:00.

„Adventures in Wonderland” - „Przygo-

da w Krainie Czarów”, to projekt twórczości 

Urszuli Kaczor i jej chłopaka Waldemara van 

Deurse. To wystawa fotografii, której tematyka 

to głównie refleksje nawiązujące do poszcze-

gólnych etapów życia autorki. Pomysłodaw-

czynią całego projektu jest Urszula Kaczor, 

która dokładnie ustalała co ma znajdować się 

na zdjęciu nim jeszcze ono powstało. - Ula 

doskonale wiedziała, co będzie się znajdować 

w kadrze. Wcześniej wszystko rysowała, szyła, 

kleiła itp., aby zdjęcie w finale wyglądało tak, 

jak wcześniej go zaprojektowała. Nie przypo-

minam sobie, aby coś podczas, którejkolwiek 

sesji wyszło spontanicznie”-  mówi Waldek.

Wydaje się, że jest to kumulacja jej do-

świadczeń i nieokiełznanej wyobraźni. Tema-

tyka przedstawionych fotografii to głównie 

refleksja, która przede wszystkim nawiązuje 

do poszczególnych etapów jej życia. Obra-

zy wraz z cytatami z książki Lewisa Carrolla 

pt.: „Alicja w Krainie Czarów” oraz opisami 

nawiązującymi do nich idealnie oddają czar 

dzieciństwa z bajki. - Fotografie zostały wy-

konane w mojej rodzinnej miejscowości. 

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. To tutaj 

się urodziłam, to właśnie tu nauczyłam się 

jeździć na rowerze, to tutaj przeżyłam swoją 

pierwszą miłość i to tu przeżyłam pierwsze 

przyjaźnie. Z biegiem czasu zauważyłam, że 

wiele osób wyjeżdża w najdziwniejsze zakątki 

świata w poszukiwaniu „skarbu” lub „życio-

wej esencji”. Ja natomiast znalazłam natural-

ne piękno w naszym powiecie. Przekonałam 

się, że wystarczy spojrzeć na wszystko co nas 

otacza aby znaleźć to „coś”, co czyni nasze 

rodzinne miejsce wyjątkowy – tłumaczy Ula.

Skąd pomysł na taki projekt?
Ula: „Adventures in Wonderland” to ta-

kie moje małe marzenie, które od lat chcia-

łam spełnić. Od zawsze uwielbiałam „Alicje 

w krainie czarów” za ten jej magiczny i nie-

stety nieprawdziwy świat, w którym zawsze 

chciałam się znaleźć. Gdy poznałam swojego 

chłopaka po cichutku pomyślałam sobie...tak 

to teraz będzie mój czas....i stało się.  

Waldek nie stawiał oporów?
U: Nie, bardzo mnie wspierał i ogromnie 

pomagał we wszystkim. Bez niego ten projekt 

nie udałby się.

Waldek, jak Ci się podobały te pomysły?
Waldek: Bardzo ciekawe, inne. Przy-

D

znam, że Ula pokazując mi swoje pomysły 

bardzo mnie zaskakiwała. Czasami ich nie 

rozumiałem i często pytałem o co jej dokład-

nie chodzi, ale w konsekwencji wychodziło 

tak jak było w projekcie.

A jak Wam się współpracowało wspól-
nie? Razem żyjecie. Dzielicie wspólnie hob-
by. Jak się dogadujecie ?

U: Bardzo dobrze. Nie mamy z tym pro-

blemów. Podczas sesji każdy wiedział za co 

jest odpowiedzialny i wykonywał to jak najle-

piej potrafił. Nigdy nie mieliśmy kłótni pod-

czas zdjęć. Dużym plusem jest też to, że pod 

tym względem mamy podobny gust, więc, 

gdy mi coś chodziło po głowie, to Waldek od 

razu wiedział co to było.

Jak długo przygotowywaliście tę wystawę?
W: Fotografie powstawały prawie 2 lata. 

Było ich bardzo dużo. W naszej kolekcji nie 

znajdują się tylko te zdjęcia, które możemy 

zobaczyć podczas wystawy, ale mamy ich  

o wiele więcej. Dla Państwa oczu pokazane są 

tylko te, które Uli zdaniem były idealne.

Ile pracy potrzeba na wykonanie takiej 
kreacji zdjęciowej?

U: To zależy od zdjęcia i założenia co 

na nim będzie. W związku z tym, że na co 

dzień pracuje nie mogłam się na 100% oddać 

tworzeniu. Jedna sukienka powstała w cią-

gu 5 dni, ale korona powstawała już w ciągu 

miesiąca. Najdłużej zeszło podczas tworze-

nia sukienki do zdjęcia „Domina Lady”- aż 

3 miesiące. Sukienka zrobiona jest z małych 

kwadratowych papierków, które wcześniej 

były zgniatane, prasowane i malowane.

Skąd czerpiesz pomysły na zdjęcia?
U: Nie wiem. To przychodzi po prostu. 

Nie zabiegam o to. Po prostu nagle pojawia 

mi się coś przed oczami i postanawiam to 

odtworzyć. Najczęściej pomysły pojawiają się 

przed snem lub podczas jazdy samochodem.

Waldek, Ty pracujesz nad zdjęciami 
przy komputerze. Czy udaje ci się coś dodać 
od siebie?

W: Tak i nie. Staram się, aby zdjęcia, które 

Ula zaprojektowała były temu jak najbliższe, 

ale praca przy komputerze nad zdjęciem jest 

już jego końcowym etapem. Wymaga do-

pieszczenia, które staram się zrobić jak najle-

piej i tutaj czasami uda mi się coś przemycić.

Praca nad takimi zdjęciami to nie tylko 
praca twoja i chłopaka?

U: Tak. We dwójkę nie dalibyśmy rady 

sami. Zawsze jest ktoś z nami. Towarzyszą 

nam znajomi i rodzina. Szczególne podzięko-

wania należą się naszej wizażystce, modelką 

oraz Panu „Złota rączka”. Teraz mogę gło-

śno powiedzieć, że to nie tylko mój projekt, 

ale także Waldka i pozostałych osób, którzy 

pomagali go tworzyć. Dziękujemy. Dziękuje 

także burmistrzowi Sędziszowa Młp., który 

udostępnił podziemia Ratusza na zrealizo-

wanie mojego marzenia. Pozwólcie, że za-

biorę Was w podróż do mojego świata magii! 
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grudniu 2017 r. został ogłoszony 

regionalny konkurs plastyczny: „Tu 

jest moje miejsce”. Najciekawszy budynek 

w mojej rodzinnej miejscowości. Konkurs 

ten miał rangę gminną, wzięli w nim udział 

uczniowie ze szkół podstawowych klas IV-

-VII. Zorganizowała go nauczycielka, Mag-

dalena Czapka Król. 

Napłynęły 34 prace, które zostały oce-

nione 19 stycznia 2018 r. Komisja w składzie: 

ks. Zygmunt Markowicz, dyrektor Grzegorz 

Batory, Anna Bednarz, Monika Bukowska, 

Anna Płocicka, przyznała następujące lokaty: 

I miejsce – Marcelina Ochał, klasa VII SP 

w Szkodnej,

II miejsce – Emilia Skoczek, klasa IV SP 

nr 3 w Sędziszowie Młp.,

II miejsce – Maksymilian Darocha, klasa 

V SP w Klęczanach,

III miejsce – Kinga Orzechowska, klasa V 

SP w Kawęczynie,

III miejsce - Kamila Darłak, klasa VI SP 

wielką radością ponownie ogłaszamy,

że nasza placówka zdobyła II stopień 

Międzynarodowego Certyfikatu Szkoły dla 

Ekorozwoju - ZIELONA FLAGA, potwier-

dzający najwyższą jakość działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. Nasze przed-

szkole dołączyło do sieci najbardziej zaan-

gażowanych w działania ekologiczne i proz-

drowotne szkół na całym świecie. 20 grudnia 

2017r. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędzi-

szowie Małopolskim z Oddziałem Zamiej-

scowym w Wolicy Ługowej otrzymało mię-

dzynarodowy certyfikat „Zielonej Flagi”.

Tytuł ten nadawany jest szkołom na ca-

łym świecie w ramach Programu Eco Scho-

ols. Do tej pory 4500 szkół uzyskało to pre-

stiżowe wyróżnienie, a uczestniczy w nim 

ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy, 

Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Rolę 

koordynatora krajowego w Polsce pełni Fun-

dacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako 

jedyna uprawniona do nadawania certyfika-

tu Zielonej Flagi. Przyznany przez Kapitułę 

certyfikat „Zielonej Flagi” jest dla nas dużym 

wyróżnieniem i uhonorowaniem wytężonej 

pracy bowiem kryteria do nadania certyfika-

tu są bardzo wysokie. 

Po przeprowadzonym audycie eko-

-komitet składający się z dzieci z naszego 

przedszkola, grona pedagogicznego, obsługi 

przedszkola oraz przedstawicieli Rady Ro-

dziców; uznał iż skupimy się na dwóch ob-

szarach „Transporcie” i „Bioróżnorodność”. 

Po opracowaniu planu działań przystąpili-

śmy do jego realizacji. Dzieci uczestniczyły 

w wielu zajęciach na temat  środków trans-

portu i bioróżnorodności. Poznały gatunki 

zagrożone i korzyści płynące z poruszania 

się rowerem. Naszym przedszkolakom naj-

bardziej przypadły do gustu: obchody Dnia 

W

Z

w Zagorzycach Górnych.

Prace wykonane zostały różnymi tech-

nikami plastycznymi. Wszystkie cechował 

wysoki poziom artystyczny. Gorące podzię-

kowania i gratulacje należą się nauczycielom 

przygotowującym młodych artystów. Uroczy-

ste wręczenie nagród odbyło się 22 stycznia 

br. Poprzedzone zostało etiudą obyczajową 

pt. „W wiejskiej izbie”. Młodzi artyści z klasy 

VII przedstawili scenkę z życia dawnej wsi. 

W dialogach prowadzonych przez bohaterów 

pojawiły się wyrazy, zwroty oraz wyrażenia 

gwarowe z Kawęczyna i okolicy. Widzowie 

mieli możliwość zapoznania się z autentyczną 

gwarą, jaką jeszcze do niedawna posługiwali 

się ich przodkowie. Obecnie w języku mówio-

nym mieszkańców wsi odnajdujemy jedynie 

elementy dawnej gwary. Program artystycz-

ny cieszył się ogromnym zainteresowaniem, 

przygotowała go inicjatorka konkursu.

Nagrody otrzymali również laureaci 

szkolnego konkursu wiedzy o Kawęczynie  

i okolicy pt. „Kawęczyn wczoraj i dziś”: 

I miejsce – Agnieszka Gąsior,

II miejsce – Łucja Mazur,

III miejsce – Aleksandra Ślęczka.

Wszyscy są uczniami kl. VII.

Wartościowe nagrody wręczone laure-

atom obu konkursów ufundował burmistrz 

Bogusław Kmieć, za co wszyscy składamy 

serdeczne podziękowania.

Magdalena Czapka-Król

Roweru, opracowanie kodeksu młodego ro-

werzysty, wycieczki do Mini Zoo w Sklepie 

Majster   w Sędziszowie Małopolskim i par-

ku dinozaurów w Bałtowie, hodowla kiełków  

w kącikach przyrody, założenie kącika ziół 

i traw oraz zbudowanie ścieżki sensorycznej  

w ogrodzie przedszkolnym, udział w zorgani-

zowanych konkursach plastycznych o zasięgu 

ogólnopolskim i przedszkolnym pt.„Dobry 

spacerek, jeszcze lepszy rowerek” oraz na 

„Najpiękniejszy domek dla motyli”. Wszyst-

kie działania związane z ubieganiem się o cer-

tyfikat były zintegrowane z planem nauczania 

Przedszkola.

Aspirując o międzynarodowy Certyfikat 

Zielonej Flagi nasza „jedynka” zrealizowała 

szereg zadań propagujących postawy przyja-

zne środowisku. Jakość i ilość zrealizowanych 

przez nasze przedszkole działań, progra-

mów, projektów o treściach przyrodniczych, 

ekologicznych w roku szkolnym 2016/2017 

zaważyły na przyznaniu certyfikatu naszej 

placówce. Zachęceni tegorocznym sukcesem 

będziemy starać się utrzymać ten prestiżowy 

certyfikat i kontynuować nasze  działania na 

rzecz ochrony środowiska w kolejnych la-

tach. Przy tej okazji pragniemy podziękować 

wszystkim rodzicom, dzieciom oraz instytu-

cjom lokalnym za zaangażowanie w działania 

podejmowane w naszej placówce. Bez Waszej 

pomocy niemożliwe byłoby zdobycie tak pre-

stiżowego wyróżnienia!
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zy chcemy mieć dokoła siebie, więcej
betonu, czy więcej zieleni? Czy two-

jemu sercu bliższy jest starodawny poszum 
lasu czy jazgot nowoczesnej piły mecha-
nicznej, zarzynającej stare drzewo? (Tomasz 
Umiński)

Malownicze o każdej porze roku krajo-

brazy, pełne uroku zielone zakątki, bogactwo 

flory i fauny – wszystko to można jeszcze dziś 

zobaczyć w Kawęczynie i okolicy. Zaabsor-

bowani miejscowym folklorem uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Kawęczynie nie mogą 

przechodzić obojętnie obok tego piękna da-

nego im za darmo, ale nie na zawsze. Podczas 

spacerów i wycieczek zwracają uwagę zarów-

no na świat dzikiej przyrody, jak i na elemen-

ty będące dziełem człowieka. Ich rodzinna 

miejscowość słynie przecież z estetycznie 

urządzonych, przydomowych ogródków. Są 

one dla młodych ludzi przedmiotem dumy, 

a zarazem poważnym wyzwaniem i zadaniem 

na przyszłość. „Bądź mądrym gospodarzem 

w  świecie przyrody!” – Słowa te brzmią jak 

przestroga i napomnienie. Uczniowie zro-

zumieli, iż natury nie można bez miary eks-

ploatować. Należy ją ochraniać i szanować, 

bowiem jak nikt inny potrafi ona nauczyć 

człowieka pokory. 

Kawęczyńscy uczniowie wiedzą już, że 

nie wolno zaprzepaścić osiągnięć przodków. 

Dostrzegli też bogactwo zachowanych jeszcze 

gatunków roślin i zwierząt. Postanowili przy-

omendant Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej, Prezydent Miasta 

Przemyśla, Starosta Przemyski, Dyrektor 
Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki 
ZAMEK byli organizatorami II Dziecięcego 
Festiwalu „Piosenka w Mundurze”. Partne-
rami tego projektu są służby mundurowe 
województwa podkarpackiego. Patronat 
honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda 
Podkarpacka i Marszałek Województwa 
Podkarpackiego. 

Celami festiwalu są m.in. popularyzacja 

tradycyjnych i współczesnych polskich piose-

nek wojskowych i patriotycznych, konfronta-

cja umiejętności wokalno-instrumentalnych 

młodych wykonawców, a także wzbogacenie 

edukacji patriotycznej oraz narodowej dzieci 

i młodzieży poprzez piosenkę.

Do udziału w festiwalu zgłosiło się blisko 

400 uczestników z 70 podkarpackich szkół 

podstawowych. Spośród nich jury do przesłu-

chań zakwalifikowało 11 zespołów i 17 soli-

stów, w tym Konrada Kujdę, ucznia klasy VII 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gó-

rze Ropczyckiej, którego do występów przy-

gotował nauczyciel muzyki Paweł Gnacek. 

Wstępnej kwalifikacji zgłoszeń jury dokona-

ło w dniu 10 października 2017 r. Tak więc 

piosenki, śpiewane przez Konrada znalazły 

„C

K

najmniej niektóre z nich uwiecznić na kartach 

i utworzyć pomysłowe albumy przyrodnicze. 

Obiektem ich zainteresowań stała się tzw. 

dzika przyroda, a  więc rośliny rosnące poza 

polami i ogrodami oraz zwierzęta, których 

człowiek jeszcze nie oswoił. Namalowane ich 

wizerunki autorzy albumów opatrzyli pod-

pisami w języku polskim, łacińskim i angiel-

skim. Przy tworzeniu tychże zbiorków oparli 

się głównie na obserwacjach poczynionych 

w terenie. Korzystali również z różnych, do-

stępnych źródeł informacji. W każdej chwili 

mogli też poprosić o pomoc swoją opiekunkę 

panią Magdalenę Czapkę-Król. W psychice 

dziecka tkwi spontaniczna potrzeba kontak-

towania się ze środowiskiem przyrodniczym. 

Uwielbia ono zabawy na świeżym powietrzu, 

zwłaszcza w otoczeniu kwiatów i zieleni. 

Malec z zaciekawieniem pochyla się np. nad 

widniejącą w trawie stokrotką lub biedronką 

uganiającą się za mszycami. Rodzice dobrze 

wiedzą, że niemal każdy ich milusiński ma-

rzy o posiadaniu zwierzątka. Chce nim się 

opiekować, z nim się bawić i do niego prze-

mawiać. Jeśli dorośli spełnią te oczekiwania, 

mogą mieć nadzieję, że wychowają jednost-

kę wrażliwą i odpowiedzialną za los żywych 

istot. 

Młodzi twórcy albumów przyrodniczych 

bez trudu zauważyli, jak dalece obecna cywi-

lizacja odbiegła od natury. 

Na szczęście istnieją osoby, które każdą 

wolną chwilę spędzają w wybranym środowi-

sku: na leśnej polanie, nad rzeką, wśród pól, 

w parku lub w ogrodzie. W poszukiwaniu 

spokoju i  wytchnienia udają się w ulubione 

zacisza, gdzie co najwyżej dobiega ich uszu 

brzęczenie komarów., kumkanie żab i śpiew 

ptaków. Przed wiekiem znany pisarz Józef 

Weyssenhoff zanotował: „gdzieżby też czło-

wiekowi do ostrożności wilka, do lekkości 

jelenia, do siły dzika!” Jedyną wyższość czło-

wieka stanowi ta wyrobiona od pokoleń pre-

tensja panowania nad przyrodą”. W obecnych 

czasach młodzi ludzie powinni zdawać sobie 

sprawę z ważnego zadania, jakie na nich spo-

czywa. Obok pielęgnowania i kultywowania 

dawnych zwyczajów należy zadbać o środo-

wisko naturalne, aby jak najwięcej zachować 

dla potomnych.

Magdalena Czapka-Król

się wśród 28 prezentacji finałowych. Odbyły 

się one 6 listopada 2017 r. w Zamku Kazi-

mierzowskim w Przemyślu. Nazajutrz szkoła  

w Górze Ropczyckiej otrzymała informację, 

że uczeń Konrad Kujda został zaproszony na 

galę finałową, która odbyła się w Przemyskim 

Centrum Kultury i Nauki, mieszczącym się  

w Zamku Kazimierzowskim.

Okazało się, że Konrad Kujda zajął dru-

gie miejsce w kategorii: soliści w grupie wie-

kowej kl. V i powyżej. Nagrody i upominki, 

ufundowane przez organizatorów,  sponso-

rów oraz  przez służby mundurowe z  woje-

wództwa podkarpackiego, wręczali mu m.in.: 

prezydent Przemyśla Robert Choma i starosta 

przemyski Jan Pączek. Gratulacje laureatom  

i organizatorom składał wicewojewoda pod-

karpacki Piotr Pilch.

Gratulujemy Konradowi wspaniałego 

sukcesu, dziękujemy nauczycielom: Pawłowi 

Gnackowi za przygotowanie ucznia do wy-

stępu i aranżację sceniczną, Renacie Pypeć  

i Andrzejowi Boguszowi, którzy opiekowali 

się Konradem w trakcie występów w Prze-

myślu.
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Ze Świętami Bożego Narodzenia wią-
że się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. 
Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji  
o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.  
W sobotnie popołudnie, 6 stycznia br.  
w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dol-

Jasełka przygotowane przez miejscową 
młodzież i dzieci z żywym Jezuskiem, wspólne 
łamanie się opłatkiem i tradycyjna wieczerza 
wigilijna. Tak przebiegało 11 spotkanie wi-
gilijne dla osób samotnych i starszych zor-
ganizowane 14 stycznia w Szkodnej. Wzięli  
w nim udział kapłani, parlamentarzyści, wła-
dze powiatowe i gminne oraz licznie zaprosze-
ni przez organizatorów goście reprezentujący 
różne instytucje i organizacje. Świąteczne spo-
tkanie zorganizowali wspólnie Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich „Szkodnianki”, sołtys 
wsi i Rada Sołecka. (fot. Monika Moskal)

nych młodsi uczniowie zaprezentowali licz-
nie zgromadzonym w sali gimnastycznej 
mieszkańcom wsi, opowieść o cudzie w Be-
tlejem. Świąteczną atmosferę przypomniały 
także starsze dzieci śpiewając kolędy i pasto-
rałki, które chętnie nucili także widzowie. 

Występy dzieci nagrodzone zostały grom-
kimi brawami, co na pewno da im w przy-
szłości motywację do dalszych działań i za-
chęci do kultywowania zwyczajów i tradycji 
przodków. 

(info. SP Zagorzyce Dolne, fot. Jacek Połeć)
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grudnia 2017 r. uczniowie klasy III
Szkoły Podstawowej w Klęcza-

nach uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. 
Tematem lekcji była baśń H.Ch. Anderse-
na „Dziewczynka z zapałkami”, o wyklucze-
niu społecznym, zaś celem uświadomienie 
dzieciom potrzeby niesienia bezinteresow-
nej pomocy.

Jest zimny, grudniowy wieczór, ostatni 

dzień kończącego się roku. Za parę godzin 

zacznie się nowy rok. Ulicą idzie bosa dziew-

czynka, niesie w fartuszku paczki pełne zapa-

łek. Podchodzi do przechodniów, próbuje je 

sprzedać, ale oni nie są nimi zainteresowani. 

Ludzie żegnają radośnie stary rok, a ona jest 

głodna, zmarznięta. Tak zaczyna się jedna  

z najsmutniejszych baśni H.Ch. Andersena. 

Przypomnieniu jej tekstu miała służyć zga-

duj – zgadula. Dzieci odpowiadając na py-

tania zwracały uwagę na nastrój baśni, losy 

dziewczynki, jej marzenia i pragnienia.  Na-

stępnie w grupach otrzymały kartki z propo-

zycją zabawy teatr. Należało za pomocą tekstu  

i mowy ciała nazwać uczucia bohaterki ba-

śni. „Znowu coś widzę. To piękna, kolorowa 

choinka. No tak, przecież są święta. A to co? 

Czy ja dobrze widzę? To babcia!! Moja naj-

droższa, kochana babunia. Ona jedna mnie 

kocha”. 

 Po czym następna grupa musiała wyod-

rębnić z uczuć ( ból, smutek, żal, głód, wzru-

szenie) te, które ogarnęło dziewczynkę w tę 

śnieżną, zimową noc. 

W dalszej  części zostały odegrane dwie 

scenki. W pierwszej wystąpiła Ewelina jako 

Dziewczynka z zapałkami i Krzyś jako chło-

piec, który ukradł jej buta.  „Nazywają mnie 

Dziewczynką z zapałkami. Mieszkam z ojczy-

20

mem w ubogiej izbie na poddaszu. Jest w niej 

ciasno i zimno. Żyjemy biednie. Nie mamy 

pieniędzy na jedzenie i ubranie. Mój ojczym 

jest dla mnie niedobry. Bardzo się go boję, bo 

ciągle na mnie krzyczy. Każe mi stać na uli-

cy  i sprzedawać zapałki. Jeśli nie uda mi się 

sprzedać ich zbyt wiele, to mnie bije.” 

W drugiej scence nastąpiło spotkanie 

Dziewczynki z zapałkami z Babcią przy pięk-

nej, kolorowej choince. 

„Czujesz zapach mój i czar? 

Mam dla ciebie dzisiaj dar. 

W mych gałązkach znajdziesz spokój, 

Zdrowie, szczęście w nowym roku”. 

  Te scenki miały za zadanie uwrażliwić 

dzieci na krzywdę innych, pokazać że nie dla 

wszystkich święta są radosne. Nie w każdym 

domu jest ciepło i bezpiecznie.  Istnieje coś 

takiego jak groźba wykluczenia społecznego.  

W końcowej części lekcji dzieci namalo-

wały lub napisały propozycje radzenia sobie 

z trudnościami, jakie były udziałem Dziew-

czynki z zapałkami. Wszystkie zadeklarowały 

chęć pomocy. Najtrudniejsze było zmierzenie 

się z zagadnieniami, które omawiały zjawisko 

wykluczenia społecznego i przeciwdziałania 

mu. 

„Zapisz przykłady osamotnienia w spo-

łeczeństwie takich osób, które są w sytuacji 

podobnej do Dziewczynki z zapałkami”.   

W odpowiedzi napisały „dzieci, które nie 

mają rodziców, bieda”.  „Czy w dzisiejszych 

czasach można spotkać taką Dziewczynkę  

z zapałkami?”  Namalowały dzieci zbierające 

złom, pracujące na ulicy i bezdomne.  „Co 

można byłoby zrobić, by uniknąć sytuacji za-

marznięcia Dziewczynki z zapałkami?”  Wy-

myśliły pomysł klasowej zbiórki potrzebnych 

dla niej rzeczy, ubrań, zabawek.  

Jak się okazało, ta baśń wyzwoliła  

w nich pokłady dobra: wrażliwość i empatię 

ku biednym, opuszczonym ludziom. Mówiąc 

o    świętach, przypomniały tradycję zosta-

wiania pustego miejsca przy stole dla kogoś 

potrzebującego. Dzięki tej lekcji bibliotecznej 

dzieci porozmawiały o wartościach, które są 

w życiu bardzo ważne. Cel został osiągnię-

ty - każdy z nas może potrzebować pomocy, 

jesteśmy za siebie odpowiedzialni, należy po-

magać ludziom w nieszczęściu. 

„Otwórz swe oczy szeroko, 

Bo chociaż to stare dzieje. 

Dzisiaj takich dzieci 

Jest wokół naprawdę wiele. 

Pomóż im,  jeśli potrafisz. 

Zrób, co jest w twojej mocy. 

Może kiedyś ty także 

Będziesz potrzebował pomocy”. 

Dorota Paśniewska
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rganizatorem była Biblioteka Publiczna
w Sędziszowie Młp. wraz z filiami 

bibliotecznymi w: Będziemyślu, Borku 
Wielkim, Czarnej Sędziszowskiej, Górze 
Ropczyckiej, Kawęczynie, Klęczanach, Za-
gorzycach. Celem konkursu było propago-
wanie święta Trzech Króli, rozwijanie wy-
obraźni i wrażliwości artystycznej u dzieci. 
Tematem prac było przedstawienie własnej 
wizji, nastroju oraz tradycji związanej z ob-
chodami święta Trzech Króli w postaci kart-
ki świątecznej. 

Konkurs skierowany był do uczniów 

szkół podstawowych z terenu gminy Sędzi-

szów Młp. i został zorganizowany w dwóch 

kategoriach wiekowych: kategoria - dzieci 

młodsze – klasy 0 - III i kategoria - dzieci 

starsze – klasy IV – VII. W konkursie mogły 

również wziąć udział dzieci gr. 0 uczęszczają-

cych do przedszkoli gminy Sędziszów Mało-

polski. Na konkurs wpłynęło 145 prac z cze-

go 85 w kategorii dzieci z klas 0 – III Szkoły 

Podstawowej i 60 w kategorii dzieci z klas IV 

– VII Szkoły Podstawowej. W sumie udział 

wzięło aż 15 placówek oświatowych naszej 

gminy. Ocenie nie podlegało 7 prac ze wzglę-

dów formalnych.

Ocenie podlegało 138 prac: 81 w katego-

rii dzieci z klas 0 – III i 57 w kategorii dzieci 

z klas IV – VII.

Komisja w składzie:

1. Maria Grodecka – przewodniczący ko-
misji, plastyk

2. Joanna Stec – kierownik działu bibliotek 
MGOK w Sędziszowie Młp.

3. Elżbieta Chorąży – instruktor plastyki 
MGOK w Sędziszowie Młp.

przyznała nagrody w dwóch kategoriach 
oraz wyróżnienia:

Kategoria klasy 0 – III Szkoły Podstawowej
1. miejsce – Marta Kaźmierczak kl. I Zespół 

Szkół w Wolicy Piaskowej

1. miejsce – Zofia Kaźmierczak kl. II  Zespół 

Szkół w Wolicy Piaskowej

2. miejsce – Krzysztof Święch kl. II Szkoła 

Podstawowa w Szkodnej

2. miejsce – Jakub Pieprzak kl. III Szkoła 

Podstawowa w Górze Ropczyckiej

3. miejsce – Karolina Kaźmierczak kl. II Ze-

spół Szkół w Wolicy Piaskowej

3. miejsce – Mateusz Białkowski kl. II Szko-

ła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp.

Wyróżnienia:
Katarzyna Skoczek kl. 0 Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Sędziszowie Młp.

Klara Babiarz kl. 0 Szkoła Podstawowa nr 2 

w Sędziszowie Młp.

Lena Lech kl. I Szkoła Podstawowa nr 2  

w Sędziszowie Młp.

O Anna Skoczek –  kl. III Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Sędziszowie Młp.

Maciej Klocek kl. 0 Publiczne Przedszkole 

Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Oddzia-

łem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej

Oliwia Świstak kl. 0 Publiczne Przedszkole 

Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Oddzia-

łem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej

Adriana Brzezińska kl. 0 Szkoła Podstawo-

wa nr 3 w Sędziszowie Młp.

Klaudia Pająk – kl. II Szkoła Podstawowa  

w Będziemyślu

Julia Kułak – kl. III Szkoła Podstawowa  

w Będziemyślu

Zuzanna Dzierzchowska kl. I Zespół Szkół 

w Wolicy Piaskowej

Martyna Cieplak kl. I Zespół Szkół w Woli-

cy Piaskowej

Gabriela Bączkowska – kl. III Zespół Szkół 

w Wolicy Piaskowej

Lena Wojdon – kl. I  Zespół Szkół w Wolicy 

Piaskowej 

Zuzanna Czaja – kl. I Szkoła Podstawowa  

w Szkodnej

Zuzanna Blicharz kl. I Szkoła Podstawowa 

w Szkodnej

Marek Ustrzyński – kl. III Szkoła Podstawo-

wa w Szkodnej

Oliwia Samolewicz kl. III Szkoła Podstawo-

wa w Zagorzycach Dolnych

Wiktoria Kujda kl. III Szkoła Podstawowa  

w Zagorzycach Dolnych

Magdalena Kubik – kl. III Szkoła Podstawo-

wa w Zagorzycach Dolnych

Michał Białkowski – kl. IV Szkoła Podsta-

wowa nr 3 w Sędziszowie Młp.

Amelia Idzik – kl. VI Szkoła Podstawowa nr 

3 w Sędziszowie Młp.

Liliana Dyło – kl. IV Szkoła Podstawowa nr 

3 w Sędziszowie Młp.

Emilia Skoczek – kl. IV Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Sędziszowie Młp.

Patrycja Basara – kl. V Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Sędziszowie Młp.

Wiktoria Babiarz – kl. IV Szkoła Podstawo-

wa nr 3 w Sędziszowie Młp.

Katarzyna Medygrał – kl. VI Szkoła Podsta-

wowa nr 2 w Sędziszowie Młp.

Weronika Długosz – kl. IV Szkoła Podsta-

wowa w Będziemyślu

Michał Róg – kl. VI Szkoła Podstawowa  

w Boreczku

Oliwia Borowiec kl. VI Szkoła Podstawowa 

w Boreczku

Izabela Przypek – kl. IV Szkoła Podstawowa 

w Boreczku

Milena Barnak – kl. IV Szkoła Podstawowa 

w Borku Wielkim 

Emilia Kaczmarska – kl. V Szkoła Podsta-

wowa w Borku Wielkim

Dawid Mazur – kl. V Szkoła Podstawowa  

w Kawęczynie

Karol Chmiel – kl. V Szkoła Podstawowa  

w Klęczanach 

Damian Łoboda – kl. V Szkoła Podstawowa 

w Klęczanach

Julia Chmiel – kl. IV Szkoła Podstawowa  

w Klęczanach

Marta Marciniec – kl. V Szkoła Podstawowa 

w Szkodnej

Filip Robak – kl. V Szkoła Podstawowa  

w Zagorzycach Dolnych 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom 

konkursu odbyło się 16 stycznia 2018 roku 

w MGOK w Sędziszowie Małopolskim. Na-

grody 51 laureatom wręczył burmistrz Bo-

gusław Kmieć oraz przewodnicząca Komisji 

Konkursowej pani Maria Grodecka. Laureaci 

otrzymali nagrody rzeczowe. Ponadto wszy-

scy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 

oraz słodycze. Uroczystość przebiegła w sym-

patycznej atmosferze. Na obecnych w tym 

dniu laureatów czekała jeszcze miła niespo-

dzianka przygotowana przez pana burmi-

strza w postaci kosza pełnego słodyczy oraz 

darmowego popcornu. Nagrody ufundowali 

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego oraz 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sędzi-

szowie Małopolskim.

Zapraszamy do Biblioteki Publicznej  

w Sędziszowie Małopolskim do obejrzenia 

wystawy pokonkursowej. Wystawa potrwa 

do 13 lutego br.

Kategoria klasy IV – VII Szkoły Podsta-
wowej

1. miejsce - Oliwia Jarząb kl. V Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.

1. miejsce – Zuzanna Gdowik kl. VI Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp.

2. miejsce – Jakub Patro kl. IV Szkoły Pod-

stawowej w Kawęczynie

2. miejsce – Karolina Ochał kl. V Szkoły 

Podstawowej w Szkodnej

3. miejsce – Maciej Wołos kl. VI Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp.

3. miejsce – Sylwia Zawisza kl. VI Szkoły 

Podstawowej w Zagorzycach Dolnych

Wyróżnienia:
Aleksandra Oleś – kl. IV  Szkoła Podstawo-

wa nr 3 w Sędziszowie Młp.
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o 27 lutego br. mogą zgłaszać się
wszyscy, którzy chcą wziąć udział 

w Biegu Tropem Wilczym. VI edycja 
tego biegu odbędzie się 4 marca 2018 
r. o godz. 12.00. Wystarczy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy, dostępny na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Sędziszowie Młp. www.sedziszow-
-mlp.pl i złożyć go w Ratuszu. Podobnie 
jak przed rokiem dystans wynosi 1963 
m, a trasa wyznaczona została wokół 
kościoła Miłosierdzia Bożego. Uczestni-
cy podzieleni będą na cztery kategorie: 
dzieci i młodzieży - do 16 r. życia, kobie-
ty – od 16 roku życia, mężczyźni – od 16 
r. życia, służby mundurowe. Dla pierw-
szych 220 uczestników przewidziane są 
pakiety z pamiątkowymi medalami, na-
tomiast osoby, które zajmą pierwsze trzy 
miejsca w swoich, kategoriach otrzyma-
ją puchary i dyplomy ufundowane przez 
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. 

D

Wydawca: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor naczelna: Anna Olech. Skład redakcji: Mariusz Kazior, Maria Wilczok, Jan Flisak. Adres redakcji: MGOK w Sędzi-

szowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja 

nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.

Skład i druk: Drukarnia Printgraph, ul. Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko, www.printgraph.pl
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arczma, gospoda, austeria, zajazd, 
zajezdnia, gościniec – utrudzonym po-

dróżnym wyrazy te kojarzyły się z upragnio-
nym wypoczynkiem. Nawet najskromniejsza 
zajezdnia dawała dach nad głową ludziom  
i koniom. Z wyżywieniem bywało różnie, 
toteż zamożniejsi zaopatrywali się zwykle  
w jadło na całą zamierzoną wyprawę. 

„W karczmie wszyscy są równi” – przy-

pomina dawne porzekadło. W czasach pia-

stowskich, kiedy powstały pierwsze zajezd-

nie, szlachetnie urodzeni raczej je omijali, 

nie chcąc bratać się z gawiedzią. W tamtych 

latach można było bez zapowiedzi zawitać do 

każdego gościnnego dworu ziemiańskiego. 

Gospodarz przyjmował obcych podróżnych 

z otwartymi ramionami, spragniony nowinek 

ze świata. Najstarsze karczmy zwykle miały 

postać prymitywnych, drewnianych szop, 

zaledwie chroniących przed słotami, śnieży-

cami, upałami. Wyżywienie też było skrom-

ne, ograniczało się zazwyczaj do chleba, soli, 

sera, jajek, jakiegoś mięsa i napoju. Pierwot-

nie obsługującymi byli Polacy, dopiero od 

XVII wieku dwory zaczęły gospody przekazy-

wać w dzierżawę  Żydom. Polaków nazywano 

karczmarzami, zaś Żydów – harendarzami. 

Same budynki, usytuowane w pobliżu dróg, 

wyróżniały się wielkością i rodzajem pomiesz-

czeń. Materiałem budulcowym było drewno, 

z upływem czasu pojawiały się też karczmy 

K murowane. Wyodrębniły się dwa ich typy.  

W pierwszym przypadku przez środek budyn-

ku prowadziła szeroka sień na przestrzał. Moż-

na nią było wjechać konno lub zaprzęgiem bez-

pośrednio do tzw. stanu. Był to rodzaj stodoły, 

stajni i wozowni przylegających do przeznaczo-

nej dla ludzi karczmy. W drugim typie ów stan 

stanowił przedłużenie głównego budynku. Do 

stajni i wozowni wjeżdżało się obszernymi pod-

sieniami. Przylegały one do frontowych ścian 

zajezdni – w obu typach. Przypominały obszer-

ne ganki wsparte na słupach i wiodące wzdłuż 

ścian. Wchodząc do wnętrza budynku, napoty-

kano siedzącego lub stojącego za szynkwasem 

karczmarza. Największym pomieszczeniem 

była izba karczemna, z długim stołem i takimiż 

ławami po bokach. Przed tańcami owe meble 

odsuwano ku ścianom. W interesie karczma-

rza było bowiem częste sprowadzanie grajków, 

gawędziarzy, śpiewaków i kuglarzy. Napływ 

gości zapewniał większe zyski. W karczmach 

znajdowały się też mniejsze nieco izby gościnne  

i alkierze. Z czasem zaczęły się pojawiać piwni-

ce i lodownie, gdzie przechowywano i chłodzo-

no zapasy żywności. 

Przedstawiciele warstw uprzywilejowa-

nych rychło zaczęli doceniać praktyczne wa-

lory przydrożnych zajazdów, rezerwując dla 

siebie wygodniejsze pomieszczenia, godziwe 

jadło i trunki. Dawnymi czasy właściwie każ-

da miejscowość posiadała karczmę, w niektó-

rych było ich nawet kilka. Nosiły one ciekawe, 

często zabawne nazwy np.: Wygoda, Rzym, 

Piekiełko, Łapigrosz, Łapiguz, Poczekaj, Ło-

wigość, Hulanka, Utrata, Zabawa, Mitręga, 

Przekora, Sowiak. W czasach, kiedy więk-

szość ludzi nie potrafiła czytać i pisać, przed 

gospodami umieszczano znaki rozpoznawcze 

w postaci widocznych z daleka wiech, stąd po-

wiedzenie : pójść pod wiechę czyli do karcz-

my. Polski lud był rozmiłowany we wspólnym 

świętowaniu i spędzaniu czasu wolnego. Dla 

niego karczmy stały się ulubionym miejscem 

zgromadzeń i spotkań towarzyskich. Młodych 

nęciły potańcówki, zaś w zapusty gospodynie 

i gospodarze oddawali się skocznym, rytual-

nym tańcom: na len, konopie, żyto, pszenicę  

i inne pożyteczne uprawy. W zajezdniach urzą-

dzano też wiejskie przyjęcia weselne, chrzciny, 

zrękowiny. Do tak potrzebnych obiektów, jaki-

mi niegdyś były karczmy, odnoszą się liczne, 

zachowane przysłowia ludowe. Oto niektóre 

z nich: „ Dobrego człowieka karczma nie ze-

psuje”, „ Kto karczmę za dom obiera, w szynku 

za piecem umiera”, „Karczma bez podsienia, 

człowiek bez sumienia”, „ Pustki w domu mie-

wa, kto rad w karczmie bywa”, „Kto karczmę 

minie,  nogę wywinie”. 

Sporo legend i podań ludowych opiewa 

losy dawnych zajezdni. Przypomnijmy miej-

scową legendę, która mówi o kawęczyńskiej 

karczmie. Zapadła się ona pod ziemię, gdy 

biesiadujący w Wielkim  Poście urządzali we-

sołe hulanki i swawole. Polskie karczmy prze-

trwały do połowy XX wieku, ongiś niezbęd-

ne, choć w pewnym sensie kontrowersyjne. 

Tekst i ilustracja : Maria Wilczok
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Już czwarty raz ulicami naszego miasta przeszedł barwny Orszak Trzech Króli. 6 stycznia, w święto objawienia pańskiego, po 

Mszy Świętej odprawionej w kościele farnym, orszak skierował się do kościoła Miłosierdzia Bożego. Trzej mędrcy spotkali się 

przy Ratuszu, gdzie odczytany został dekret i dostrzeżono gwiazdę betlejemską. Przed Domem Strażaka uczniowie  

przedstawili scenkę z narodzenia Pana Jezusa, a przy Domu Kultury Żyd zaprosił wszystkich do karczmy.  

W świątyni miłosierdzia królowie pokłonili się Nowo Narodzonemu, a na zakończenie odśpiewano kilka kolęd.
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