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O tytu³ So³tysa Roku rywalizo-
wa³o 34 so³tysów z ca³ego regio-
nu. Wygra³a kobieta – Wies³awa
Szczepanik so³tys B³êdowej Zg³o-
bieñskiej w gminie Œwilcza. Dru-
gie miejsce przypad³o Adamowi
Chlebowskiemu – so³tysowi so-
³ectwa Hucina w gminie Niwiska,
a trzecie Piotrowi Szczepañskie-
mu – so³tysowi so³ectwa Zabra-
tówka w gminie Chmielnik.

Franciszek Bochnak znalaz³ siê
tu¿ za wymienion¹ trójk¹, wœród
szeœciu so³tysów, nagrodzonych
wyró¿nieniami.

Konkurs na „So³tysa Roku”
og³osi³ Samorz¹d Województwa
Podkarpackiego w porozumie-

Do koñca stycznia odby³y siê
tak¿e zebrania w jednostkach w
Krzywej, Borku Wielkim, Cierpi-
szu, Wolicy £ugowej, Wolicy Pia-
skowej, Kawêczynie, Boreczku i
Rudzie.

W lutym spotkaj¹ siê stra¿acy
z Zagorzyc, Góry Ropczyckiej,
Sêdziszowa M³p. i Szkodnej.

Zebrania s¹ okazj¹ do podsu-
mowania dzia³alnoœci oraz osi¹-
gniêæ za rok sprawozdawczy
2011 oraz wytyczenia planów na
przysz³oœæ. W zebraniach uczest-
nicz¹ nie tylko stra¿acy ale tak¿e
przedstawiciele spo³ecznoœci lo-
kalnych: radni, so³tysi oraz
przedstawiciele organizacji na
terenie miejscowoœci.

�

Wyróżnienie dla sołtysa Franciszka Bochnaka
Sołtys Zagorzyc Dolnych Pan Franciszek Bochnak znalazł
się gronie wyróżnionych sołtysów w konkursie „Sołtys Roku
Województwa Podkarpackiego – Edycja 2011”. Podsumowa-
nie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce w dn. 21 grud-
nia 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

niu ze Stowarzyszeniem So³ty-
sów Województwa Podkarpac-
kiego.

Jak powiedzia³ w trakcie uro-
czystoœci wrêczenia nagród Pan
Lucjan KuŸniar, cz³onek Zarz¹-
du Województwa – konkurs ma
na celu promowanie najbardziej
aktywnych so³tysów, pracuj¹-
cych na rzecz spo³ecznoœci lo-
kalnej w Województwie Podkar-
packim, jest jednoczeœnie do-
strze¿eniem wa¿nej i trudnej roli
so³tysa jako aktywnego uczestni-
ka, organizatora i bezpoœrednie-
go reprezentanta mieszkañców
so³ectwa. Wyró¿nienie Panu
Franciszkowi Bochnakowi w

imieniu Marsza³ka Województwa
wrêczyli Pani Teresa Kubas-Hul,
Przewodnicz¹ca Sejmiku Woje-
wództwa oraz wspomniany wy-

Zebrania sprawozdawcze

w jednostkach OSP

Długoletni sołtys Zagorzyc Franciszek

Bochnak, wyróżniony w tegorocznym

konkursie na Sołtysa Roku.

¿ej Pan Lucjan KuŸniar, cz³onek
Zarz¹du.

Kapitu³a konkursowa ocenia-
j¹c zg³oszone kandydatury bra-
³a pod uwagê m.in: czas sprawo-
wania funkcji so³tysa, wp³yw dzia-
³alnoœci kandydata na integracjê
spo³ecznoœci lokalnej, inicjatywê
oraz pomoc organizacyjn¹ so³-
tysa w realizacji zadañ gminy w
so³ectwie, rezultaty dzia³alnoœci
ponadlokalnej oraz dalsze pla-
ny zwi¹zane z dzia³alnoœci so³ec-
twa.

Dla Pana Franciszka Bochna-
ka wyró¿nienie to jest uhonoro-
waniem jego 37-letniej pracy na
stanowisku so³tysa, najpierw w la-
tach 1974-2002 jako so³tysa Za-
gorzyc, a od 2003 Zagorzyc Dol-
nych.

Gratulujemy Panie Francisz-
ku!

�

Zebranie OSP w Będziemyślu – przemawia druh Dominik Lorenc.

Coraz więcej pań w mundurach strażackich.

W Borku Wielkim druhowie spotkali się

w dn. 14.01.2012 r.

W jednostkach Ochotni-
czych Straży Pożarnych na
terenie gminy Sędziszów
Młp. odbywają się zebrania
sprawozdawcze za 2011 r.
Jako pierwsi, 7 stycznia br.,
zebrali się strażacy w Bę-
dziemyślu, Czarnej Sędzi-
szowskiej i Klęczanach.
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1. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sê-
dziszów M³p. na rok 2011 nr IV/
16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
Radni dokonali zmian w bu-
d¿ecie gminy na 2012 r. pole-
gaj¹cych na:

� zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 577.833 z³
z tytu³u:
- czêœci oœwiatowej subwen-

cji ogólnej – 6.908 z³,
- uzupe³nienia subwencji

ogólnej ze œrodków rezer-
wy subwencji ogólnej –
324.795 z³,

- op³aty eksploatacyjnej –
126.000 z³,

- udzia³ów w podatku docho-
dowym od osób prawnych
– 120.000 z³,

� zmniejszeniu dochodów ma-
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
531.200 z³ z tytu³u œrodków z
Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW) na
dofinansowanie projektów:
- „Termomodernizacja, re-

mont oraz przebudowa ist-
niej¹cych instalacji w budyn-
ku Domu Ludowego w Wo-
licy Piaskowej” – 310.090 z³,

- „Przebudowa Domu Ludo-
wego w Górze Ropczyckiej”
– 221.110 z³.

� zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 46.503 z³
z przeznaczeniem na:
- wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z

funkcjonowaniem Urzêdu
– 14.000 z³,

- wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z
funkcjonowaniem jedno-
stek OSP – 7.373 z³,

- oœwietlenie uliczne – 25.000 z³,
- odpisy na Izby Rolnicze –

130 z³.

2. Uchwa³a w sprawie utworze-
nia wydzielonych rachunków
dochodów w publicznych
przedszkolach Gminy Sêdzi-
szów M³p.

XIII Sesja
Rady Miejskiej

Rada Miejska postanowi³a o
utworzeniu wydzielonych ra-
chunków dochodów przy
Publicznych Przedszkolach:
Nr 1 w Sêdziszowie Ma³opol-
skim, Nr 2 w Sêdziszowie Ma-
³opolskim, Zespole Szkó³ w
Górze Ropczyckiej i Zespole
Szkó³ w Wolicy Piaskowej.
Dochody gromadzone na
wydzielonym rachunku po-
chodziæ bêd¹ z:
- wp³at rodziców na zajêcia

dodatkowe dla dzieci o
charakterze edukacyjnym i
rekreacyjnym,

- spadków, zapisów i daro-
wizn w postaci pieniê¿nej
na rzecz jednostki,

- odszkodowañ i wp³at za
utracone lub uszkodzone
mienie bêd¹ce w zarz¹dzie
lub u¿ytkowaniu jednostki
bud¿etowej,

- sprzeda¿y surowców wtór-
nych zbieranych przez dzie-
ci i m³odzie¿,

- prowizji za ubezpieczenie
dzieci i m³odzie¿y,

- kapitalizacji odsetek od
œrodków zgromadzonych
na wydzielonym rachunku
dochodów,

- odsetek z tytu³u nietermi-
nowego regulowania nale¿-
noœci wydzielonego ra-
chunku dochodów.

Dochody te przeznaczone
bêd¹ na:
- dodatkowe zajêcia dla dzie-

ci o charakterze edukacyj-
nym i rekreacyjnym,

- zakup sprzêtu, zabawek,
materia³ów i pomocy,

- wydatki zwi¹zane z ban-
kow¹ obs³ug¹ wydzielone-
go rachunku dochodów,

- cele wskazane przez dar-
czyñcê.

3. Uchwa³a w sprawie zmiany
wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomoœci.
Rada okreœli³a wzór deklara-
cji na podatek od nierucho-
moœci. W formularzu zawar-
te s¹ dane dotycz¹ce podmio-
tu i przedmiotu opodatkowa-
nia, niezbêdne do wymiaru i
poboru podatku od nieru-
chomoœci.

4. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia
zgody na udzielanie bonifika-
ty od op³aty z tytu³u prze-
kszta³cenia prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego w prawo w³a-
snoœci nieruchomoœci.
Radni wyrazili zgodê na udzie-
lanie bonifikaty w wysokoœci
70% od op³aty z tytu³u prze-
kszta³cenia prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego w prawo w³a-
snoœci nieruchomoœci zabu-
dowanych na cele mieszka-
niowe, stanowi¹cych w³a-
snoœæ Gminy Sêdziszów Ma³o-
polski. Bonifikata bêdzie sto-
sowana wy³¹cznie w przypad-
ku, gdy u¿ytkownik wieczysty
zadeklaruje jednorazowe uisz-
czenie ca³ej op³aty z tytu³u
przekszta³cenia prawa u¿yt-
kowania wieczystego w prawo
w³asnoœci nieruchomoœci.

5. Uchwa³a w sprawie zmiany
Statutu Gminy Sêdziszów
M³p.
W Statucie Gminy Sêdziszów
M³p. zmianie uleg³ zapis do-
tycz¹cy zasad wyp³aty diet dla
so³tysów i przewodnicz¹cych
zarz¹dów osiedli. Zgodnie z
nowymi zasadami bêd¹ oni
otrzymywali zrycza³towan¹
dietê miesiêczn¹.

6. Uchwa³a w sprawie ustalenia
zasad wyp³aty diet dla so³ty-
sów oraz przewodnicz¹cych
zarz¹dów osiedli.
So³tysi oraz przewodnicz¹-
cych zarz¹dów osiedli bêd¹
otrzymywaæ od dnia 1 marca
2012 r. zrycza³towan¹ dietê
miesiêczn¹ w wysokoœci 250 z³.

7. Uchwa³a w sprawie ustalenia
zasad wyp³aty diet dla rad-
nych
Radni od 2012 r. otrzymywaæ
bêd¹ zrycza³towan¹ mie-
siêczn¹ dietê uzale¿nion¹ od
przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia z poprzednie-
go kwarta³u og³oszonego
przez Prezesa GUS:

� Przewodnicz¹cy Rady - 60%
przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia,

�Wiceprzewodnicz¹cy Rady –
20% przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia,

� radni pe³ni¹cy funkcjê prze-
wodnicz¹cych komisji Rady -
18% przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia,

� pozostali radni – 16% prze-
ciêtnego miesiêcznego wyna-
grodzenia.

8. Uchwa³a w sprawie odwo³ania
cz³onka Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska odwo³a³a ze sk³a-
du Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
Pana Stanis³awa Bochenka, w
zwi¹zku ze z³o¿on¹ przez nie-
go rezygnacj¹.

9. Uchwa³a w sprawie powo³ania
cz³onka Komisji Rewizyjnej.
Do sk³adu Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. zosta³ powo³any Pan Jan
Ziajor.

10. Uchwa³a w sprawie zawar-
cia porozumienia miêdzyg-
minnego pomiêdzy Gmin¹
Sêdziszów M³p. i Gmin¹
Ostrów powierzaj¹cego Gmi-
nie Ostrów czêœciow¹ realiza-
cjê zadania w³asnego w zakre-
sie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odpro-
wadzania œcieków.
Rada Miejska powierzy³a Gmi-
nie Ostrów realizacjê zadañ z
zakresu zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków na te-
renie czêœci so³ectwa Borek
Wielki (przysió³ek Porêby), z
wykorzystaniem urz¹dzeñ wo-
doci¹gowych stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Ostrów. Do
zadañ Gminy Ostrów bêdzie
nale¿a³o miedzy innymi:
1)administrowanie, utrzyma-

nie i eksploatacja urz¹-
dzeñ,

2)zapewnienie ci¹g³ej dosta-
wy wody i niezawodnego
odbioru œcieków,

3)niezw³oczne usuwanie awa-
rii urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych i kanalizacyjnych,

4)wydawanie warunków na
pod³¹czanie siê nowych od-
biorców do sieci wodoci¹-
gowej i kanalizacyjnej,

5)wydawanie dokumentów
okreœlaj¹cych warunki przy-
³¹czenia siê nowych od-
biorców do sieci wodoci¹-
gowej i kanalizacyjnej,

6)sprawowanie bie¿¹cej kon-
troli nowych odbiorców
wody i dostawców œcieków
celem ustalenia momentu
rozpoczêcia poboru wody
lub odprowadzania œcie-
ków,

7)dokonywanie regularnych
odczytów wodomierzy .

11. Uchwa³a zmieniaj¹c¹
uchwa³ê w sprawie uchwale-
nia Statutu Miejsko-Gminne-

XIII Sesję w bieżącej kaden-
cji, a jednocześnie ostatnią
w 2011 r. Rada Miejska w Sę-
dziszowie Młp. odbyła się
w dniu 28 grudnia. Podczas
Sesji Rada podjęła 14 uchwał:
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Początek roku zawsze skłania

do podsumowania roku

minionego. Jak ocenia Pan

rok 2011?

By³ to rok dobry, bior¹c pod
uwagê kryzys gospodarczy w
Polsce i na œwiecie. Uda³o siê zre-
alizowaæ w gminie wiêkszoœæ za-
planowanych zadañ inwestycyj-
nych z zakresu gospodarki wod-
no-œciekowej, oœwiatowych i dro-
gowych.

Od ilu lat pełni Pan funkcję

radnego Rady Miejskiej

w Sędziszowie Młp.?

Radnym Rady Miejskiej w Sê-
dziszowie M³p. jestem ju¿
czwart¹ kadencjê tj. 13 lat.

Co uważa Pan za swoje

największe sukcesy

w dotychczasowej pracy

radnego?

Nie bêdê siê pos³ugiwa³ siê po-
jêciem „swoje sukcesy”, ponie-
wa¿ to, co zmieni³o siê w Gminie
Sêdziszów M³p. w okresie kiedy
jestem radnym, jest zas³ug¹
wszystkich radnych, którzy wspie-
rali Pana Burmistrza w jego dzia-
³aniach na rzecz rozwoju gminy.

Mam na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców

Rozmowa

z Przewodniczącym

Rady Miejskiej

w Sędziszowie Młp.

Panem

Tadeuszem

Hulkiem

Wiek:54 lata
Wykształcenie: wyższe
Rodzina: żona Teresa
i troje dzieci
Wykonywany zawód:
urzędnik samorządowy –
Dyrektor Wydziału
Komunikacji i Transportu
w Starostwie Powiato-
wym w Ropczycach

go Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Sêdziszowie Ma³opol-
skim.
Do Statutu Miejsko-Gminne-
go Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej wprowadzono dodatko-
we zadania:
- prowadzenie spraw zwi¹za-

nych ze wspieraniem rodzi-
ny i systemem pieczy zastêp-
czej,

- prowadzenie spraw zwi¹za-
nych z dodatkami mieszka-
niowymi.

12. Uchwa³a w sprawie upowa¿-
nienia Kierownika Miejsko-
Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Sêdziszowie
M³p. do za³atwiania indywidu-
alnych spraw z zakresu admi-
nistracji publicznej przewi-
dzianych w ustawie o dodat-
kach mieszkaniowych.
Radni upowa¿nili Kierownika
Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Sêdzi-
szowie M³p. do prowadzenia
postêpowania oraz do wyda-
wania decyzji w sprawach z
zakresu dodatków mieszka-
niowych.

13. Uchwa³a w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej dla
gminy Wielopole Skrzyñskie.
Rada postanowi³a udzieliæ po-
mocy finansowej w formie do-
tacji celowej w kwocie 5.000 z³
dla Gminy Wielopole Skrzyñ-
skie z przeznaczeniem na re-
mont drogi gminnej Nawsie-
Szkodna realizowany w ra-
mach Programu Wieloletnie-
go pn. „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”.

14. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy
Sêdziszów M³p. na rok 2011
nr IV/16/11 z dnia 16 lutego
2011 r.
Moc¹ tej uchwa³y radni do-
konali zwiêkszenia dochodów
bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
5.000 z³ z tytu³u udzia³ów w
podatku dochodowym od
osób prawnych oraz zwiêksze-
nia wydatków maj¹tkowych
bud¿etu o kwotê 5.000 z³ z
przeznaczeniem na pomoc fi-
nansow¹ dla Gminy Wielopo-
le Skrzyñskie na remont dro-
gi gminnej Nr 107723 R Na-
wsie-Szkodna.

Biuro Rady Miejskiej

Przewodniczący T. Hulek podczas prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Sędziszowie

Młp. Fot. J. Maroń

Za najwa¿niejsze zadania wy-
konane w gminie w okresie mo-
jej dzia³alnoœci uwa¿am: dokoñ-
czenie budowy wodoci¹gów we
wszystkich miejscowoœciach, wy-
budowanie kanalizacji sanitar-
nej w Sêdziszowie M³p., Górze
Ropczyckiej, Wolicy Piaskowej,
Wolicy £ugowej, Kawêczynie
Sêdziszowskim i Krzywej, rozpo-
czêcie budowy w Borku Wiel-
kim, a tak¿e przygotowywanie
dokumentacji na kanalizacjê ko-
lejnych miejscowoœci, w tym i
Klêczan sk¹d pochodzê.

Cieszy mnie poprawa bazy
oœwiatowej w szko³ach, ich mo-
dernizacja, budowa hali sporto-
wej przy Gimnazjum w Sêdziszo-
wie M³p., sali gimnastycznej w
Borku Wielkim i Górze Ropczyc-
kiej, udzia³ Gminy w budowie
hali sportowej przy sêdziszow-
skim Liceum Ogólnokszta³c¹cym
i wielu innych mniejszych inwe-
stycjach oœwiatowych.

Trafn¹ decyzj¹ Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p. by³a zgoda
na zakup gruntów od Agencji
Nieruchomoœci Rolnych na tzw.
„trójk¹cie” i uzbrojenie tego te-
renu w infrastrukturê wodno-
kanalizacyjn¹ oraz drogow¹.
Osiedle domków jednorodzin-
nych, które powsta³o na tym te-
renie, wraz z Koœcio³em Bo¿ego
Mi³osierdzia oraz obiektami
handlowo-us³ugowymi, które w
dalszym ci¹gu powstaj¹, jest
piêkn¹ wizytówk¹ Sêdziszowa
M³p.

Cieszy mnie tak¿e wykonana
modernizacja domów ludowych

i domów stra¿aka w takich miej-
scowoœciach jak Czarna Sêdzi-
szowska, Borek Wielki, Krzywa,
Klêczany, Bêdziemyœl, Góra
Ropczycka, Wolica Piaskowa.
Obiekty te s¹ docieplone, ogrze-
wane i klimatyzowane, dziêki
czemu spe³niaj¹ w pe³ni swoj¹
rolê miejsc organizacji ró¿nych
imprez kulturalnych o ka¿dej
porze roku.

Znacznie poprawi³a siê infra-
struktura drogowa w ca³ej gmi-
nie, poprzez wybudowanie wie-
lu nowych dróg o nawierzchni
bitumicznej i remonty dróg o
nawierzchni ¿wirowej. Uwa¿am,
¿e zmiany w Gminie Sêdziszów
M³p. w ci¹gu ostatnich kilkuna-
stu lat s¹ widoczne go³ym okiem
i nie ma potrzeby wymieniaæ
wszystkich inwestycji, a by³o ich
bardzo du¿o.

Jak Pan, w codziennej pracy

radnego, godzi interesy swoich

wyborców z okręgu wyborczego,

z interesami gminy?

Nie jest to ³atwe zadanie, gdy¿
prawie ka¿dy wyborca chcia³by,
aby jego marzenia siê spe³ni³y.
Staram siê t³umaczyæ, ¿e bud¿et
gminy jest jeden i nie wszystko
udaje siê wykonaæ w krótkim
czasie. Staram siê wspieraæ te
zadania, które zaspokajaj¹ inte-
resy jak najwiêkszej grupy miesz-
kañców oraz s¹ mo¿liwe do re-
alizacji w danym roku bud¿eto-
wym. Jestem radnym Rady Miej-

ci¹g dalszy na str. 14
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Cztery osoby ranne w wypadkach
Policjanci wyjaœniaj¹ okolicz-

noœci dwóch wypadków drogo-
wych, do których dosz³o 19-
grudnia 2011r, na krajowej
„czwórce” w Olchowej. W wyni-
ku tych zdarzeñ cztery osoby
trafi³y do szpitala.

Po godzinie 4 policjanci rozpo-
czêli oglêdziny wypadku, w któ-
rym rannych zosta³o dwoje pasa-
¿erów i kierowca fiata 126p. Ze
wstêpnych ustaleñ policjantów
wynika, ¿e 25-letni kierowca „ma-
lucha” wyje¿d¿aj¹c z drogi pod-
porz¹dkowanej nie ust¹pi³ pierw-
szeñstwa oplowi jad¹cemu drog¹
krajow¹ nr 4. Policyjne badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o, ¿e kie-
rowca opla by³ trzeŸwy. Natomiast
u kieruj¹cego fiatem mieszkañca
gminy Œwilcza alkotest wykry³ al-
kohol. Mê¿czyzna mia³ 1,4 promi-
la alkoholu w organizmie. Troje
uczestników tego zdarzenia zosta-
³o przewiezionych do szpitala.

Przed godzin¹ 6 na tej samej
drodze dosz³o do kolejnego zda-
rzenia drogowego. Jak ustalili
wstêpnie funkcjonariusze, 22-let-
ni kierowca citroena nie zacho-
wa³ bezpiecznej odleg³oœci od ja-
d¹cego przed nim pojazdu i ude-
rzy³ w ty³ samochodu ciê¿arowe-
go. 55-letni pasa¿er citroena zo-
sta³ przewieziony do szpitala. Po-
licjanci zbadali stan trzeŸwoœci
kierowców. Obaj byli trzeŸwi.

Wyjaœnianiem okolicznoœci obu
zdarzeñ zajmuj¹ siê sêdziszowscy
policjanci. Zabezpieczone przez
nich œlady pozwol¹ na ustalenie
dok³adnych przyczyn wypadków.

Powitanie nowego I Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji

Podczas uroczystej odprawy
I Zastêpca Podkarpackiego Ko-

kañców powiatu. Dzisiaj z³o¿yli
oni uroczyste œlubowanie.

„Ja obywatel Rzeczypospoli-
tej Polskiej, œwiadom podejmo-
wanych obowi¹zków policjanta
œlubujê...” S³owa te, w obecno-
œci Komendanta Powiatowego
Policji w Ropczycach oraz ka-
dry kierowniczej wypowiedzia-
³o czworo nowo przyjêtych
funkcjonariuszy. W szeregi rop-
czyckiej Policji wst¹pili: post.
Katarzyna Pi¹tkiewicz, post.
£ukasz Zdzieb³o, post. Rafa³ Ko-
zub oraz post. Seweryn Chmu-
ra.

Za kilka dni, zaprzysiê¿eni dzi-
siaj policjanci wyjad¹ do jednej
z policyjnych szkó³ na przeszko-
lenie. Po kilku miesi¹cach nauki
wróc¹, aby realizowaæ s³owa z³o-
¿onej przysiêgi s³u¿¹c mieszkañ-
com naszego powiatu.

Roczna odprawa ropczyckiej
Policji

Podsumowanie pracy poli-
cjantów naszego powiatu by³o
przedmiotem odprawy, która
odby³a siê 10 stycznia. Na spo-
tkaniu funkcjonariuszy i zapro-
szonych goœci omówiono stan
bezpieczeñstwa w 2011 roku na
terenie powiatu.

W budynku starostwa, odby³a
siê roczna odprawa Policji. W
spotkaniu, oprócz przedstawicie-
li ropczyckiej komendy, uczest-
niczyli zaproszeni goœcie oraz Za-
stêpca Podkarpackiego Komen-
danta Wojewódzkiego – insp.
S³awomir Szczupak.

Komendant Powiatowy Poli-
cji w Ropczycach, podinsp. Wi-
told Wójcik przedstawi³ zgro-
madzonym sprawozdanie z
dzia³alnoœci zarz¹dzanej przez
niego jednostki. Natomiast
ocenê stanu bezpieczeñstwa i
porz¹dku publicznego na tere-
nie powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego za 2011 rok przybli-
¿y³ uczestnikom spotkania
podinsp. Adam Paczosa – Za-
stêpca Komendanta Powiato-
wego Policji w Ropczycach.
Dane o przestêpczoœci zawar-
te w tej analizie pokazuj¹, ¿e
powiat ropczycko-sêdziszowski
jest bezpieczny.

Nastêpnie g³os zabrali zapro-
szeni goœcie: starosta powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego,
burmistrzowie, wójtowie, ko-
mendant stra¿y po¿arnej oraz
prokurator rejonowy. Podsu-
mowanie oceny dzia³añ rop-
czyckich policjantów nale¿a³o
do zastêpcy komendanta woje-
wódzkiego.

Policjanci ustalili sprawcę
włamań do kościołów

W pierwszych dniach stycznia
tego roku, prokurator zatwier-
dzi³ akt oskar¿enia przes³any
przez sêdziszowskich policjan-
tów. Ustalony przez funkcjona-
riuszy sprawca w³amañ do
dwóch koœcio³ów odpowie
przed s¹dem. Mê¿czyzna zabra³
pieni¹dze ze skarbonek na ofia-
ry, jego ³upem pad³o 360 z³.

We wrzeœniu 2011 r., w odstê-
pie kilku dni, sêdziszowscy poli-
cjanci zostali powiadomieni o
w³amaniu do koœcio³a parafial-
nego oraz klasztoru w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim. W obu przy-
padkach z³odziej zabra³ pieni¹-
dze ze skarbonek na ofiary.
£¹cznie ³upem w³amywacza pa-
d³o 360 z³. Policjanci rozpoczêli
czynnoœci zmierzaj¹ce do usta-
lenia sprawcy tych przestêpstw.

Z ustaleñ funkcjonariuszy wy-
nika³o, ¿e obu czynów dopuœci³
siê 30-letni mê¿czyzna. Na pod-
stawie zgromadzonych dowo-
dów, w grudniu policjanci przed-
stawili mê¿czyŸnie dwa zarzuty.
W³amywacz przyzna³ siê do po-
pe³nienia obu przestêpstw. Pro-
kurator zatwierdzi³ akt oskar¿e-
nia przeciwko mieszkañcowi po-
wiatu brzozowskiego.

Uważajmy na drogach
W ci¹gu jednego dnia dwa sa-

mochody wypad³y z drogi. Jeden
zatrzyma³ siê w rowie, a drugi
na ogrodzeniu prywatnej pose-
sji. Na szczêœcie nikomu nic siê
nie sta³o. Przypominamy o ko-
niecznoœci dostosowania prêd-
koœci jazdy do warunków panu-
j¹cych na drodze.

Od pocz¹tku roku policjanci
wykonywali czynnoœci na miejscu
21 kolizji oraz trzech wypadków
drogowych. Wczoraj, funkcjo-
nariusze pracowali na miejscu
dwóch zdarzeñ drogowych.

Przed godz. 9, 17-go stycznia,
w Borku Wielkim mazda uderzy-
³a w ogrodzenie prywatnej pose-
sji. Jak ustalili policjanci, 34-let-
nia mieszkanka gminy Sêdziszów
Ma³opolski nie dostosowa³a prêd-
koœci do warunków panuj¹cych
na drodze i straci³a panowanie
nad samochodem. Mazda wypa-
d³a z drogi i uderzy³a w ogrodze-
nie posesji. Kieruj¹ca nie odnio-
s³a obra¿eñ. Policyjne badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o, ¿e
kobieta by³a trzeŸwa.

Po godz. 16. w Ropczycach, po-
licjanci pracowali na miejscu po-
dobnej kolizji. Mê¿czyzna kieru-
j¹cy fordem mondeo równie¿ nie

POLICJA informuje
mendanta Wojewódzkiego –
insp. Kazimierz Mruk wrêczy³
nominacjê na stanowisko I Za-
stêpcy Komendanta Powiatowe-
go Policji w Ropczycach.

W œwietlicy ropczyckiej komen-
dy, w dniu 20.12.2011r, odby³a siê.
uroczysta odprawa. O godz. 10
zebrani w niej policjanci, pra-
cownicy Policji oraz zaproszeni
goœcie przywitali nowego I Zastêp-
cê Komendanta Powiatowego
Policji w Ropczycach – podinsp.
Adama Paczosê. Obecny na spo-
tkaniu I zastêpca Podkarpackie-
go Komendanta Wojewódzkiego
Policji ¿yczy³ nowemu zastêpcy
sukcesów w pracy.

Podinsp. Adam Paczosa s³u¿y
w Policji od 24 lat. Przed otrzy-
maniem nominacji na stanowi-
sko I Zastêpcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Ropczycach
pe³ni³ funkcjê Naczelnika Wy-
dzia³u Kryminalnego w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Kroœnie. 

Nowy komendant
w sędziszowskim komisariacie

Od dnia 1.01.2012 r. funkcjo-
nariuszami z Komisariatu Policji
w Sêdziszowie Ma³opolskim do-
wodzi asp. sztab. Bogumi³ Rygiel.
Nowemu komendantowi podle-
gaj¹ równie¿ policjanci z Poste-
runku Policji w Iwierzycach.

Przed po³udniem, 2-go stycz-
nia, Komendant Powiatowy Poli-
cji w Ropczycach podinsp. Wi-
told Wójcik podczas uroczystej od-
prawy wrêczy³ asp. sztab. Bogu-
mi³owi Ryglowi akt powo³ania na
stanowisko Komendanta Komisa-
riatu Policji Sêdziszowie M³p.

Nowy dowódca sêdziszowskich
policjantów przez ostatnich 5 lat
pe³ni³ funkcjê zastêpcy komen-
danta w tamtejszej jednostce. Od
momentu przejœcia poprzednie-
go komendanta na emeryturê
pe³ni³ obowi¹zki komendanta.
Sukcesów zawodowych oraz dal-
szej udanej wspó³pracy ¿yczy³
nowemu komendantowi równie¿
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Ślubowanie nowych policjantów
W szeregi ropczyckiej Policji

wst¹pi³o czworo m³odych miesz-
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dostosowa³ prêdkoœci do warun-
ków panuj¹cych na drodze. Kie-
rowany, przez 33-letniego miesz-
kañca gminy Rytro, ford wpad³ w
poœlizg, wypad³ z drogi i wjecha³
do rowu. Nikt nie zosta³ powa¿-
nie ranny. Policjanci zbadali stan
trzeŸwoœci mê¿czyzny. By³ trzeŸwy.

W zwi¹zku z opadami œniegu
oraz ujemn¹ temperatur¹ po-
wietrza nawierzchnia dróg jest
œliska. Pamiêtajmy o tym, kiedy
wsiadamy za kierownice samo-
chodów. Apelujemy równie¿ do
rowerzystów i pieszych o zacho-
wanie szczególnej ostro¿noœci.
Przypominamy tak¿e o noszeniu
elementów odblaskowych.

„Bezpieczne ferie 2012”
Od poniedzia³ku, 30 stycznia,

przez okres dwóch tygodni pro-
wadzona bêdzie policyjna akcja
„BEZPIECZNE FERIE 2012”.
Priorytetem dzia³añ policyjnych
bêdzie zapewnienie bezpieczeñ-
stwa dzieci i m³odzie¿y wyje¿d¿a-
j¹cych na zimowy odpoczynek.

W ramach tej akcji policjanci
skontroluj¹ autokary i mikrobu-
sy, zanim wyrusz¹ one w drogê.
Ka¿dy mo¿e zwróciæ siê z proœb¹
o przeprowadzenie takiej kon-
troli. Prosimy o powiadamianie
o terminie i miejscu, z którego
autobus wyrusza. Aby nie trze-
ba by³o czekaæ na policyjny pa-
trol, najlepiej uzgodniæ kontro-
lê dzieñ wczeœniej.

Do Pañstwa dyspozycji pozo-
staje numer telefonu 17 22 10
310 lub 997.

Podczas prowadzonych kon-
troli policjanci ruchu drogowe-
go szczególn¹ uwagê zwróc¹ na:
· stan trzeŸwoœci kierowców,
· stan techniczny pojazdów,
· braki w wyposa¿eniu, w tym

dotycz¹ce urz¹dzeñ samoczyn-
nie rejestruj¹cych prêdkoœæ
pojazdu, czas jazdy oraz postój,

· dobór miejsc postoju podczas
przerwy w podró¿y,

· w³aœciwy za³adunek baga¿u
oraz sprzêtu narciarskiego, aby
nie ogranicza³ kierowcy wi-
docznoœci i nie zagra¿a³ pod-
ró¿uj¹cym osobom.
Apelujemy równie¿ do rodziców, aby

zwrócili uwagê na sposób w jaki ich
dzieci wykorzystuj¹ wolny czas. Przy-
pominajmy naszym pociechom o bez-
piecznych formach zabawy oraz o sytu-
acjach, które mog¹ byæ groŸne dla ich
zdrowia lub ¿ycia. Postarajmy siê ogra-
niczaæ iloœæ czasu jaki dzieci spêdzaj¹
przed komputerami i jednoczeœnie roz-
mawiajmy z nimi o zagro¿eniach jakie

czyhaj¹ na najm³odszych w sieci.

Podkom. Dominika Oleś

Wigilia z MGOPS
21 grudnia br. w sędziszow-
skim Domu  Kultury odbyła się
IX już coroczna wieczerza wi-
gilijna dla osób samotnych i
potrzebujących wsparcia, or-
ganizowana przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sędziszowie Młp.

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miejski; 39-120 Sędziszów Młp.; ul. Rynek 10, pokój nr 1 (budy-
nek b. WARMET); tel. (17) 745 36 37, dyżur: wtorek w godz. 8-12,
środa w godz. 11-15
PORADNIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIO-
NYCH
- Zespół Opieki Zdrowotnej, 39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. Wyszyń-

skiego 54; tel. (17) 22 18 616 w. 305 lub 317 czynne: od poniedziałku
do piątku w godz.7.30-18

- Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień 35-201 Rzeszów ul. Kocha-
nowskiego 17; tel. (17) 85 81 181, czynne w godz. 8-20

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 35-203 Rzeszów, ul. Siemiń-
skiego 17; tel. (17) 86 11 744 lub 86 11 640, czynne w godz. 8-20

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „NADZIEJA” 39-120 Sę-
dziszów Młp. ul. Jana Pawła II 29 (Dom Parafialny I piętro)
- Punkt Informacyjno-konsultacyjny czynny: poniedziałek, wtorek, środa

i czwartek w godz. 15-18
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spotka-

nia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, środa w godz.
15-18

- spotkania AA (anonimowi alkoholicy), wtorki od godz. 17.30
- spotkania Al.- Annon (współmałżonkowie alkoholików), poniedziałki

od godz. 17.30
- spotkania DDA (dorosłe dzieci alkoholików), czwartki w godz. 15-18
- telefon zaufania (17) 710 32 83 od poniedziałku do czwartku w godz.

15-18

Na stole wigilijnym znalaz³y siê
m.in. barszcz z grzybami, ziem-
niaki, ryba, kapusta z grochem,
pierogi, barszcz czerwony, cia-
sto, kompot z suszek, wszystko
przygotowane przez pracowni-
ce M-GOPS. Uczestnikom wie-
czerzy ¿yczenia œwi¹teczne z³o-
¿yli: Pani El¿bieta Œwiniuch, z-ca
burmistrza, o. Janusza Pa³ka,
gwardian klasztoru kapucynów

Opłatkiem z uczestnikami wigilii podzielili się (od lewej): Sekretarz Gminy Jan Maroń, ks. Krzysztof Gac proboszcz parafii Miło-
sierdzia Bożego, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Hulek, Z-ca Burmistrza Elżbieta Świniuch, gwardian klasztoru oo. Kapu-
cynów o. Janusz Pałka, s. Letycja, Bogusław Świder przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

oraz ks. proboszcz Krzysztof
Gac. Wigilia ta by³a okazj¹ do
podzielenia siê op³atkiem, z³o¿e-
nia sobie ¿yczeñ œwi¹tecznych i
noworocznych, zjedzenia wspól-
nej wieczerzy oraz œpiewania tra-

dycyjnych kolêd wraz z chórem
„Wanda”.

Na zakoñczenie, uczestnicy 
wieczerzy obdarowani zostali
œwi¹tecznymi upominkami z ar-
tyku³ami spo¿ywczymi. �

Tradycyjna wigilia zgromadziła podopiecznych MGOPS w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

LECZENIE STACJONARNE OSÓB UZALEŻNIONYCH (na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego w Ropczycach lub w wyniku nie-
podjęcia terapii dobrowolnej w ZOZ Ropczyce)
- Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny, Żurawica ul. Róża-

na 9, tel. (16) 672 37 41
- Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital - Oddział Odwykowy, 39-218 Stra-

szęcin 295, tel. (14) 681 10 82
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależ-

nienia, 37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7, tel. (15) 8448614
lub 8448808, konsultacje od poniedziałku do czwartku w godz. 9-12.

- Szpital Wojewódzki Tarnów ul. Lwowska 178a, tel. (14) 631 52 87
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Całodobowy Od-

dział Leczenia Uzależnień, 35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 17,
tel. (17) 858 11 81

(leczenie bezpłatne dla dobrowolnie zgłaszających się, kosz-
ty pokrywane przez NFZ)
STOWARZYSZENIE KATOLICKIE RUCH ANTYNARKOTYCZNY „KA-
RAN” Rzeszów ul. Piłsudskiego 8 (obok budynku ZUS), tel. (17) 86 21 314
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 39-100 Ropczyce
ul. Konopnickiej 5 tel. (17) 22 27 576 lub 22 28 913, poniedziałek-piątek
w godz. 7.30-15.30
POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 39-102
Lubzina 47 tel/fax. (17) 22 12 566, pon.- piątek w godz. 7.30-15.30
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY - PORADNIA RO-
DZINNA Rzeszów ul. Hetmańska 120 (Przychodnia WSK)
tel. (17) 859 44 10 (po uprzednim otrzymaniu skierowania od lekarza
rodzinnego lub psychiatry)
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Na dzieñ 31 grudnia 2011 r.
gmina Sêdziszów M³p. liczy³a
23.504 mieszkañców zameldo-
wanych na pobyt sta³y.

Samo miasto to 7.441 osób (19
osób mniej ni¿ w 2010 r.), zaœ
liczba 16.063 to mieszkañcy so-
³ectw (31 osób wiêcej ni¿ w 2010
r.). Teren Osiedla M³odych w Sê-
dziszowie M³p. wraz z ulicami
S³oneczn¹, Spacerow¹, Weso³¹ i
Fabryczn¹ zamieszkiwa³o 2.936
osób.

Liczba mieszkańców

w poszczególnych

miejscowościach

miejscowość ..... liczba mieszkańców

Sędziszów Małopolski ................. 7441
Będziemyśl ................................. 1013
Boreczek ...................................... 375
Borek Wielki ............................... 1582
Cierpisz ........................................ 178
Czarna Sędziszowska ................. 1495
Góra Ropczycka ......................... 1186
Kawęczyn Sędziszowski ............ 1007
Krzywa ...................................... 1177
Klęczany .................................... 1521
Ruda ............................................ 377
Szkodna ....................................... 835
Wolica Ługowa ............................ 742
Wolica Piaskowa ........................ 1219
Zagorzyce Dolne ........................ 1755
Zagorzyce Górne ........................ 1601
ogółem ................................... 23504

GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
w liczbach

Liczba osób zameldowanych

na poszczególnych ulicach

w mieście

ulica .................. liczba mieszkańców

Aleja 1000-lecia ............................ 96
Armii Krajowej .................................. 4
Bednarska ...................................... 23
Blich .............................................. 29
Borkowska ................................... 184
Bursztynowa .................................. 36
Cicha ............................................. 29
Działkowa ...................................... 53
Fabryczna ...................................... 87
Garncarska ..................................... 26
Głowackiego ................................. 117
Grunwaldzka ................................ 326
Jabłonowskich ............................... 12
Jagiellońska ................................... 22
Jana Kroczki .................................... 0
Jana Pawła II ............................... 180
Kard. Stefana Wyszyńskiego ......... 58
Kasztanowa ................................... 83
Klonowa ...................................... 161
Kochanowskiego ............................ 22
Kolbuszowska ............................... 112
Kolejowa ........................................ 66
Kołłątaja ...................................... 103
Konopnickiej .................................. 71
Koralowa ....................................... 37
Kościuszki ...................................... 77
Krokusowa ...................................... 11
Krótka ........................................... 10
3-go Maja .................................... 131
Ks. St. Maciąga ............................. 38
Ks. Jana Granickiego ..................... 33

Ks. Pawła Sapeckiego ................... 19
Księżomost ................................... 102
Kwiatowa ...................................... 35
Letnia .......................................... 121
Lipowa ........................................... 87
Ługowa .......................................... 72
Michałowskich ................................. 0
Mickiewicza ................................. 142
Mikołaja Ligęzy .............................. 12
Odrowążów ...................................... 6
Ogrodowa ...................................... 35
Olszana ............................................ 2
Orzeszkowej ................................... 33
Piaskowa ..................................... 132
Piekarska ....................................... 40
Piłsudskiego .................................. 113
Polna ........................................... 168
Południowa .................................... 18
Potockich ...................................... 15
Prof. Stanisława Kota ................... 14
Prusa ............................................. 26
Reja ............................................... 29
Rędziny ........................................ 250
Rubinowa ......................................... 0
Rynek .......................................... 137
Rzeszowska ................................... 38
Sienkiewicza .................................. 83
Słoneczna ...................................... 36
Słowackiego .................................. 88
Solidarności .................................... 17
Spacerowa .................................... 34
Sportowa ....................................... 27
Starzeńskich .................................... 0
Staszica ......................................... 25
Szafirowa ...................................... 20
Szeroka ............................................ 9

Szkarpowa ..................................... 47
Św. Antoniego ............................... 34
Św. Barbary ................................... 44
Św. Franciszka ............................... 32
Św. Klary ....................................... 44
Tarnowskich ..................................... 0
Warzywna ........................................ 4
Wesoła ........................................... 64
Węglowskiego ................................ 54
W. Witosa ....................................... 33
W. Szymborskiej ............................. 10
Wyspiańskiego ............................... 20

W ci¹gu ca³ego 2011 r. zamel-
dowa³o siê na terenie naszej
gminy 401 osób (208 osób wiê-
cej ni¿ w 2010 r.), wymeldowa³o
siê z pobytu sta³ego 173 osoby
(7 osób wiêcej ni¿ w roku ubie-
g³ym), natomiast samych prze-
meldowanych czyli zmieniaj¹-
cych swój adres pobytu sta³ego
w obrêbie miasta i gminy by³o
303 osoby (66 osób wiêcej ni¿ w
2010 r.).

Na pobyt czasowy, trwaj¹cy
d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, zameldo-
wa³o siê na terenie ca³ej gminy
Sêdziszów M³p. - 252 osoby,
maj¹ oni pobyt sta³y w innych
miejscowoœciach. Czasowo wy-
jecha³o z naszej gminy za grani-
cê, g³ównie w poszukiwaniu
pracy 18 osób, z czego a¿ 14 to
mê¿czyŸni, g³ównymi krajami
wyjazdu jest nadal USA oraz

Julia: imię pochodzenia rzymskiego, oznacza promienista, młoda.

Julia jest uwodzicielską kobietą pełną majestatu i wdzięku. Jest raczej skryta,
trochę nieśmiała. Unika kontaktu ze światem, aby nie pokazać, że dana sytuacja nią
wstrząsa lub ją wzrusza, wyhamowuje reakcję do tego stopnia, że może wydawać się
nieczuła i obojętna. Posiada dar przewidywania sytuacji. Nie wygłasza moralizator-
skich mów, nie robi wyrzutów, cechuje ją godność, wierność, poszanowanie przyję-
tych zobowiązań. Przywiązuje dużą wagę do przyjaźni, jest wrażliwa na porażki.

Patronem Julii jest Św. Julia Męczennica, sprzedana jako niewolnica syryjskie-
mu kupcowi. W czasie podróży do Włoch schwytana, torturowana i zamordowa-
na, gdyż nie chciała uczestniczyć w święcie pogańskim.

Maja: imię pochodzenia hebrajskiego, w przenośni piękna, wspaniała.

Maja to kobieta konsekwentna w swych przekonaniach, spokojnego charak-
teru, rozsądna, prostolinijna i sprawiedliwa. Jest kobietą subtelną, postępującą
intuicyjnie, zgodnie z regułami prawdy. Zna doskonale naturę ludzką, szybko
podejmuje decyzje, które w zasadzie są trafne. Nigdy nie zmienia raz danego
słowa. Odpowiedzialna, lubiąca dzieci. Często tym imieniem wiążą się talenty
artystyczne, a na pewno takie widzenie świata jakie charakteryzuje artystów,
marzycielska i romantyczna. Imię to pozostaje w harmonii z naturą znaku Ryb.

W/g niektórych hinduskich myślicieli cały świat to jedna wielka „maja” czyli
złudzenie. Liczba imienia Maja równa się cyfrze 7, a siódemka to liczba patronu-
jąca ludziom zwracającym się ku swemu wnętrzu, mającym bogate życie ducho-

we, ludziom, którzy przeżywanie piękna i prawdy cenią sobie wyżej niż pospolite
rzeczy, które można kupić za pieniądze.

Zuzanna: imię najstarsze spośród dziś używanych w Polsce, pocho-

dzenia staroegipskiego, liczy więc sobie przynajmniej cztery, a może i pięć

tysięcy lat. W języku staroegipskim brzmiało Seszen, co oznaczało kwiat

wodnej lilii czyli kwiat lotosu.

Imię Zuzanna symbolizuje cały świat tajemnic kobiecej duszy, do których nie
ma dostępu prymitywny umysł. To kobieta, do której mężczyzna musi dorosnąć.
To kobieta, która jest sobą i aby być szczęśliwa, nie musi w niczym naśladować
mężczyzn. Przeciwnie, to oni jej zazdroszczą. Zuzanny żyją w świecie, w którym
jest więcej fantazji i natchnienia niż mozolnej walki o byt. Obdarzone duszą
artystyczną i nawet w skromnych warunkach materialnych potrafią się otoczyć
rzeczami, od których bije niezwykłością i przygodą. Mają wrodzone poczucie
piękna i harmonii. Lubią przyrodę, kwiaty i ogrody, i stąd czerpią siły a ze sportów
najbliższe jest im pływanie. W każdych okolicznościach pozostają wierne sobie,
nie idą na kompromis, żyją po swojemu i nie pozwalają się nikomu urobić.

Imię Zuzanna jest odpowiednie dla znaku zodiaku czyli Ryb. Liczba imienia Zuzanna
to pięć a piątka to liczba ciała, zmysłów, namiętności ale także niepokoju i przygody.

Jakub: imię pochodzenia hebrajskiego, znaczenie słowa, „niech Bóg

ma w opiece.”

Jakub to osoba ruchliwa, aktywna, pełna energii ale także wdzięku i kultury,
posiadająca zmysł organizatorski. Do dobrego samopoczucia potrzebuje uczest-
nictwa w życiu świata, musi do wszystkiego się mieszać, doradzać, zmieniać

W Księdze imion czytamy:
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Wielka Brytania. W 2011 r., wy-
je¿d¿ali za granicê zarówno
mieszkañcy terenu wiejskiego
jak i miejskiego. Czasowo nie-
obecnych mieszkañców naszej
gminy by³o 216 osób, nieobec-
noœæ ta spowodowana jest nauk¹
b¹dŸ prac¹ poza miejscem sta-
³ego pobytu.

Przyrost naturalny w 2011 r.,
czyli ró¿nica pomiêdzy liczb¹
urodzeñ (250) a liczb¹ zgonów
(199) w mieœcie i gminie wynosi
(+ 51 osób). Saldo migracji na-
tomiast czyli ró¿nica miêdzy na-
p³ywem a odp³ywem ludnoœci z
danego obszaru w okreœlonym
czasie wynios³o w 2011 r. (+228
osób).

Pe³ny obraz zmiany liczby
mieszkañców danego obszaru w
demografii daje przyrost rzeczy-
wisty, otrzymany poprzez zesta-
wienie przyrostu naturalnego ze
wspó³czynnikiem migracji. Jest to
suma wielkoœci przyrostu natu-
ralnego i salda migracji:
PRZ=PN+SM=51+228=279, przy-
rost ten jest wy¿szy a¿ o 169 osób
w stosunku do roku 2010.

Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, w
roku 2011 w gminie Sêdziszów
M³p. urodzi³o siê 250 ma³ych
mieszkañców, o 18 mniej ni¿ w
roku ubieg³ym, z czego w samym
mieœcie urodzi³o siê 40 dziewczy-
nek i 36 ch³opców. Natomiast na
terenie wiejskim przysz³o na
œwiat 86 dziewczynek i 88 ch³op-
ców, w tym podobnie jak w roku
2010 r., najwiêcej dzieci urodzi-
³o siê w miejscowoœci Zagorzyce

(41), nastêpnie w Borku Wiel-
kim (21) i Czarnej Sêdziszowskiej
(17).

Liczba urodzeń

ogółem ... miasto .. wieś

chłopcy .......... 124 ........ 36 ......... 88
dziewczynki ... 126 ........ 40 ......... 86
razem ............ 250 ........ 76 ....... 174

Bior¹c pod uwagê poszczegól-
ne miesi¹ce, najwiêcej dzieci w
2011 r. urodzi³o siê w kwietniu,
czerwcu, lipcu i wrzeœniu.

Najczêœciej nadawanymi w
2011 r. imionami damskimi by³y:
Julia, Maja oraz Zuzanna, nato-
miast mêskimi Jakub, Jan i Anto-
ni.

Ogół mieszkańców w podziale

na płeć wygląda następująco:

mężczyźni . kobiety .. ogółem

miasto ..... 3586 ...... 3834 ....... 7420
wieś ........ 7874 ....... 8210 .... 16084
ogółem ... 11460 .... 12044 .. 23504

Wzorem lat poprzednich,
mê¿czyŸni nadal stanowi¹
mniejszoœæ w gminie, na 100 sta-
tystycznych panów „przypada”
prawie 105 pañ, kobiety nadal
przewa¿aj¹ nie tylko w mieœcie,
ale tak¿e na terenie wiejskim
gminy.

Zwi¹zek ma³¿eñski w 2011 r. -
zawar³o 270 mieszkañców mia-
sta i gminy Sêdziszów M³p.

Sêdziszowski Ratusz oraz tutej-
szy Urz¹d Stanu Cywilnego za-
szczyci³o swoj¹ obecnoœci¹ 169
par, w tym zwi¹zek ma³¿eñski

konkordatowy zawar³o 133 pary,
natomiast cywilny 36.

W dniu 1 wrzeœnia 2011 r. po
raz pierwszy progi szko³y podsta-
wowej przekroczy³o 226 pierw-
szoklasistów, a w 2012 r. pójdzie
do szko³y 264 siedmiolatków.
Naukê w gimnazjum rozpoczê-
³o w 2011 r. - 294 trzynastolat-
ków, a w 2012 r. pójdzie do tego
typu szkó³ 286 uczniów.

Do rejestracji osób na potrze-
by przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej oraz za³o¿enia ewi-
dencji zosta³y sporz¹dzone listy
osób z rocznika 1993 i przekaza-
ne do WKU Mielec. Rejestr ten
obejmuje 167 kobiet i 179 mê¿-
czyzn. Rejestracja polega na
przes³aniu rejestrów osób rocz-
nika podstawowego (1993) w
formie pisemnej i elektronicznej.

Zebrane dane znajduj¹ce siê
w rejestrach pos³u¿¹ do za³o¿e-
nia ewidencji i sprawnego prze-
prowadzenia kwalifikacji wojsko-
wej, która odbêdzie siê w Rop-
czycach na prze³omie lutego i
marca 2012 r. Odpowiedzialnym
za przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej jest Starosta Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego, a
jego zadaniem jest powo³anie
Powiatowej Komisji Lekarskiej,
która ma za zadanie ustaliæ ka-
tegoriê zdrowia i orzec o ewen-
tualnej przydatnoœci b¹dŸ nie
osób ubiegaj¹cych siê o wst¹pie-
nie do Si³ Zbrojnych RP.

Swój pierwszy dowód osobisty
w 2011 r. odebra³o 293 pe³nolet-

nich mieszkañców gminy (ogó³
pe³noletnich z rocznika 1993 to
344 osoby), natomiast z³o¿o-
nych zosta³o 321 wniosków o
swój pierwszy dokument to¿sa-
moœci. Wnioski o dowód z³o¿o-
ne koñcem 2011 r. skutkuj¹ ode-
braniem dowodu koñcem stycz-
nia 2012 r., gdy¿ termin oczeki-
wania na nowy dowód osobisty
nadal wynosi ok. 30 dni.

Natomiast wszystkich z³o¿o-
nych wniosków w ca³ym 2011 r.,
bez wzglêdu na przyczynê ich
wymiany by³o 1.194 czyli do biu-
ra dowodów osobistych wp³ynê-
³o oko³o 100 wniosków miesiêcz-
nie.

W 2012 r. roku po swój pierw-
szy dowód osobisty powinno
zg³osiæ siê 335 osiemnastolat-
ków.

Nadal na terenie miasta i gmi-
ny Sêdziszów M³p. zameldowa-
ne s¹ osoby, które nie wymieni³y
jeszcze starego, zielonego dowo-
du osobistego na nowy, plastiko-
wy. W wiêkszoœci s¹ to osoby
przebywaj¹ce prawdopodobnie
za granic¹. Mog¹ tego dokonaæ
w ka¿dej chwili po powrocie do
kraju.

W/g danych ewidencji ludno-
œci w Sêdziszowie M³p., najwiê-
cej osób posiadaj¹cych zielone,
niewa¿ne ju¿ dowody osobiste
zameldowanych jest na terenie
miasta.

inaczej czuje się niepotrzebny i nieszczęśliwy. Jego słaby punkt to duma, pragnie-
nie imponowania i zyskiwania aprobaty. Jakub jest dobrym przyjacielem, ceni
towarzystwo. Nie wie, co to bezczynność, w młodości oddaje się studiom, by w
dorosłym życiu czerpać z tego profity.

To imię często nadają ojcowie, którzy chcą, by ich syn był w życiu kimś. Jakub
jest dowcipny, pełen pomysłów i bywa prawdziwą duszą towarzystwa. To osoba
śmiała, ufająca we własne siły i pełna osobistego uroku. Imię to najbardziej
zgadza się z charakterem znaku Bliźniąt.

Jan: imię pochodzenia hebrajskiego, oznaczające, „cieszący się łaską.”

Imię Jan wymawia się krótko, wydawać by się mogło, że nie kryje w sobie
tajemnic jednak naprawdę jest to imię z wielu powodów niezwykłe.

Jan to mężczyzna dobrze realizujący swój program na życie, znający swoją wartość.
Nie pociągają go miraże pustej sławy, światowej kariery czy zwodniczego bogactwa.
Jest wierny sobie i swoim zasadom, jest dobry, sprawiedliwy, pracowity, szanujący stary
obyczaj, kulturę i doświadczenia ludzi. Charakteryzuje go wyjątkowa inteligencja. Potra-
fi robić 10 rzeczy naraz, i to robić dobrze. Jest jednocześnie obiektywny i subiektywny,
pełny pewności siebie i względnej nieśmiałości. Jest doskonałym organizatorem. Jan to
także osoba mocno związana ze swoja rodziną, kręgiem przyjaciół, swoją rodzinną okolicą
– choć w żadnym razie nie jest „zwierzęciem stadnym”, przeciwnie, jest dość odporny na
wpływy innych ludzi, na nowinki i wszelkie mody a w poglądach na sprawy polityczne
i społeczne zazwyczaj wyznaje zdrowy konserwatyzm i pod tym względem nie zawiera
kompromisów. Trudno go przekonać, zwłaszcza, że często ma rację.

Czerpiąc z patrona, Jana Chrzciciela – Jan to mężczyzna, który w jakimś
stopniu jest „nie z tego świata” i żyje nietypowo, to samotnik szukający wła-

snych ścieżek obdarzony dużym potencjałem twórczym i artystycznym. Patro-
nem Jana jest Św. Jan Chrzciciel, który zakończył życie tragicznie, gdyż ośmielił
się upomnieć króla Heroda z powodu jego niemoralnego postępowania.

Jan, historycznie związany z żywiołem wody, jest doskonałym imieniem dla
wodnych znaków (Ryby, Rak).

Antoni: imię pochodzenia łacińskiego, z rodu rzymskich plebejuszy.

Antoni to doskonały znawca duszy i charakterów ludzkich. Wszechstronnie
wykształcony, obdarzony zmysłem krytycznym dzięki czemu potrafi odnieść po-
ważne sukcesy. Sprzyja temu jego stały charakter, pewność siebie oraz lojalność
wobec postanowień. Przy swej upartości i bezkompromisowości nie powinien
jednak pełnić funkcji kierowniczych.

Lubi żyć z szerokim gestem, lubi się wyróżniać, jest „duszą towarzystwa”.
Liczbą tego imienia jest piątka, co daje charakter odpowiedni dla wojowni-

ków, wodzów, artystów i poszukiwaczy przygód. To człowiek kochający barwne
i urozmaicone życie, kierujący się porywami serca, łatwo wybaczający sobie.
Kiedy wpada w złość to nie ma zahamowań, ale gdy kogoś polubi to również
całym sobą.

Wielu Antonich ma w sobie coś takiego, jakby pochodzili ze starych, arystokra-
tycznych, dobrych rodzin. Najbardziej odpowiednie jest to imię dla mężczyzn spod
znaku Strzelca, łączy ono w sobie wpływy Jowisza i Wenus dlatego równie
dobrze służyć będzie Wagom, Bykom i Lwom. Antoniowie z tych znaków to
chłopcy „do tańca i do różańca”.

Tyle mówi Księga imion – ale, potraktujmy ich znaczenie z przymruże-

niem oka.

ci¹g dalszy na str. 12
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5 stycznia 2012 r., uczniowie
klasy IV i V Szko³y Podstawowej
w Wolicy Piaskowej przedstawili
jase³ka dla swoich rodziców,
dziadków oraz mieszkañców wsi.
Tegoroczne przedstawienie
mo¿na uznaæ za niecodzienne,
gdy¿ by³o œmieszne i pobo¿ne
równoczeœnie. Na scenie poja-
wili siê min. Trzej Królowie to-
cz¹cy wyœcig z pasterzami – agen-
tami ochrony, plotkara Jagna,
maj¹cy problemy ze znalezie-
niem ¿ony Herod, czy, przyucza-
j¹cy do „piekielnego” zawodu
swoje dzieci, diabe³. Ich wypo-
wiedzi zawiera³y mnóstwo humo-

Niecodzienne jasełka
…a może właśnie tak się zdarzyło, któż z nas na pewno wie, jak to było? …

ru. Przedstawiaj¹c walkê dobra
ze z³em w sposób ¿artobliwy, ak-
centowa³y to, co najwa¿niejsze,
czyli zwyciêstwo prawdy i mi³o-
œci nad zak³amaniem i nienawi-
œci¹. Celem widowiska by³o przy-
bli¿enie tematyki Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia w sposób ³atwy, lek-
ki i przyjemny. Magiczny nastrój
ca³ego przedstawienia zosta³ do-
pe³niony przez angielskie piosen-
ki pe³ne œwi¹tecznego uroku.
Nie zabrak³o równie¿ tradycyj-
nych polskich kolêd i pastora-
³ek.

Wspó³czesne widowiska bo¿o-
narodzeniowe ³¹cz¹ tradycjê i

nowoczesnoœæ; przedstawiaj¹
zwykle obecne problemy ludzi z
du¿¹ doz¹ moralnej puenty.
Coraz czêœciej równie¿ wzboga-
cane s¹ o elementy humorystycz-
ne, gdy¿ w ten sposób wa¿ne tre-
œci ³atwiej trafiaj¹ do odbiorcy. I
takie w³aœnie by³y wolickie jase³-
ka w tym roku.

Uczniowie bior¹cy udzia³ w in-
scenizacji bardzo zaanga¿owali
siê w przygotowanie przedsta-
wienia. Odby³o siê wiele prób,
na które przychodzili po lek-
cjach. Przez d³ugi czas groma-
dzili rekwizyty. Przy pomocy ro-
dziców i nauczycieli organizowa-

li stroje, które swoj¹ barwnoœci¹
dostarczy³y widzom dodatko-
wych wra¿eñ wizualnych. Wielu
uczniów ujawni³o znaczne talen-
ty aktorskie. Swoje role brawu-
rowo odegrali diabe³ i Herod,
których dialogi by³y powodem
wielu salw œmiechu na widowni.
Swobodna gra wszystkich ma-
³ych aktorów, choæ niepozbawio-
na tremy, zosta³a nagrodzona
gromkimi brawami, co jest naj-
lepszym dowodem na to, ¿e siê
widzom podoba³o i ¿e warto an-
ga¿owaæ uczniów w tego typu
aktywnoœæ.

Magdalena Zawiślak

Uczniowie Szko³y Podstawo-
wej w Kawêczynie przed wielu
laty przejêli od swych starszych
rodaków tradycjê wystawiania
jase³ek – odmiennych ka¿dego
roku. Dowodem jest program

Nasze, polskie jasełka w Kawęczynie
Dzieciñstwo jest jak zatarte oblicze na z³otej monecie, która dŸwiêczy czysto

 (Tadeusz Ró¿ewicz)

Świat, w którym się po raz pierwszy wszystko wydarza. Po raz
pierwszy i już nigdy tak mocno nie odczuwamy – pisze Jerzy
Polanicki. Cytowane powyżej słowa mogą być myślą przewod-
nią dla osób zajmujących się nauczaniem i wychowaniem mło-
dych pokoleń. Jeśli w sercach i umysłach od początku zaszcze-
pimy poszanowanie dla naszych, rodzimych obyczajów, wów-
czas możemy być pewni, iż nie pozostaną one li tylko na kartach
utworów literackich i etnograficznych pozycji.

Jasełka to widowiska o Bożym
Narodzeniu wzorowane na średnio-
wiecznych misteriach franciszkań-
skich. Za twórcę przedstawień bożo-
narodzeniowych uważany jest św.
Franciszek z Asyżu. Ich treścią była
historia narodzenia Jezusa w Betlejem
i spisku Heroda. Początkowo figury
Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech Kró-
lów i pozostałych osób dramatu były
nieruchome. Za sprawą zakonów fran-
ciszkańskich i bernardyńskich wpro-
wadzono w ich miejsce marionetki.
W pierwszej połowie XVIII wieku bi-
skupi polscy zakazali wystawiania ja-
sełek w kościołach. Przyczyną było
coraz szersze przenikanie do treści
przedstawień scen i postaci o charak-
terze ludycznym. Z szopkami zaczęli
wówczas kolędować poza murami
świątyń żacy, czeladnicy itp. Dały one
początek wędrownym teatrzykom lu-
dowym o świeckim charakterze.
Teksty jasełkowe, najczęściej gwaro-
we, były w większości anonimowe.
Przerabiano je wielokrotnie, między in-
nymi ze względu na fakt, że zawierały
wątki odwołujące się do aktualnych
wydarzeń.

jase³kowy zaprezentowany 20
stycznia b.r. w miejscowym Ko-
œciele parafialnym. Dziewczêta i
ch³opcy z klas: IV, V i VI przygo-
towali pe³ne wyrazu jase³ka. Tre-
œci obejmowa³y m.in. dawne

obyczaje wigilijne, wró¿by, rytu-
alne czynnoœci, a tak¿e typowe
dla polskich jase³ek ludowe wy-
obra¿enie Narodzenia Pañskie-
go. Zgromadzeni wierni znów
mieli mo¿noœæ obejrzenia Œwiê-

tej Rodziny, Anio³ów, Heroda,
Œmierci, Pasterzy i wielu innych
postaci. Scenariusz uwzglêdnia³
m.in. przybycie Cioci znad Ta-
mizy. Sta³o siê ono okazj¹ do za-
œpiewania kilku pieœni i piosenek
w jêzyku angielskim, które cie-
szy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem zgromadzonych. Z zacie-
kawieniem wys³uchano te¿ parê
kolêd oraz dawniejszych i wspó³-
czesnych pastora³ek. Nad przy-
gotowaniem programu czuwali
nauczyciele: pani mgr Magdale-
na Czapka-Król (scenariusz, re-
¿yseria, pieœni w j. angielskim i
polskim) oraz autorka tej infor-
macji (scenariusz, re¿yseria,
czêœæ tekstów).

Fot. Zbigniew Wilczok

Maria Wilczok

źródło: pl.wikipedia.org
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Spotkanie opłatkowe
dla osób samotnych w Szkodnej
6 stycznia 2012 roku w Domu Strażaka w Szkodnej, już po
raz czwarty na wspólnym kolędowaniu i dzieleniu sie opłat-
kiem, spotkali się sołtys Jan Kujda, Stowarzyszenie Gospo-
dyń Wiejskich „Szkodnianki”, osoby samotne, kapłani z miej-
scowej parafii oraz przedstawiciele jednostek organizacyj-
nych gminy Sędziszów Młp. wraz z Elżbietą Świniuch – wi-
ceburmistrzem.

Aktorzy podczas jasełek: z lewej Izabela (jako Maria) i 4-miesięczna Wiktoria (jako Jezus).

Ten wyj¹tkowy wieczór rozpo-
czê³y jase³ka w wykonaniu dzieci
ze szko³y w Szkodnej, które przy-
gotowa³a Bogus³awa Ziajor
(cz³onkini Stowarzyszenia). Go-
œci ujê³o ogromne zaanga¿owa-
nie dzieci w odgrywane role, a
szczególnie najm³odsza aktorka
4-miesiêczna Wiktoria. Dzielenie
siê op³atkiem, serdeczne ¿ycze-
nia i chwila rozmowy, to najwiêk-
sza radoœæ dla samotnych osób,

a w niejednym oku zakrêci³a siê
³za wzruszenia. Wszyscy zasiedli
przy sto³ach udekorowanych
rêcznie wykonanymi stroikami i
zastawionych wigilijnymi potra-
wami, które przygotowa³y jak
zwykle niezawodne panie ze Sto-
warzyszenia. Wœród tradycyj-
nych dañ znalaz³y siê miêdzy in-
nymi barszcz bia³y z grzybami,
kapusta z grochem, pierogi z bo-
bem, kasza ze œliwkami, ry¿ z jab³-

Kolędnicy, czyli panie i panowie ze Stowarzyszenia.

kami i kompot z suszek.
So³tys Jan Kujda podsumowa³

miniony rok dzia³alnoœci SGW:
Dziêkujê serdecznie paniom za udzia³

w wielu konkursach, targach, na

których kilkakrotnie zajmowa³y

pierwsze miejsca za tradycyjne potra-

wy i reprezentowa³y gminê w woje-

wództwie. Dziêkujê za ró¿ne inicjaty-

wy, organizowanie imprez, za wyko-

nanie do¿ynkowych wieñców i palm

wielkanocnych.

Warto dodaæ, ¿e w Stowarzy-
szeniu dzia³a tak¿e trzech panów
(w tym so³tys), którzy anga¿uj¹
siê we wszystkie przedsiêwziêcia.
Podczas tego wieczoru zapre-
zentowali siê jako kolêdnicy i
przypomnieli staropolskie kolê-
dy. Kolêdnicy wprowadzili weso-
³e zamieszanie wœród uczestni-
ków spotkania, mocno dokucza³
te¿ Diabe³, którym (jak siê póŸ-
niej okaza³o) by³a Józefa Rogiñ-
ska, przewodnicz¹ca SGW
„Szkodnianki”.

Wspó³organizatorami spotka-
nia byli: Parafia Rzymsko-Kato-
licka pw. Œw. Aposto³ów Piotra i
Paw³a w Zagorzycach Górnych,
Stowarzyszenie Gospodyñ Wiej-
skich „Szkodnianki”, So³tys So-
³ectwa Szkodna.

Tekst i fot. Barbara Traciak

Uczestnicy opłatkowego spotkania.

Sołtys Jan Kujda łamie się opłatkiem z

żoną Marią.



Nr 1 (174) 31 stycznia 2012 r.12

W dniu 24 wrzeœnia 2010 r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwali³ now¹ ustawê o ewiden-
cji ludnoœci, która wejdzie w
¿ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Ustawa ta przewiduje zniesienie
obowi¹zku meldunkowego z
dniem 1 stycznia 2014 r.

Zmiany przepisachLiczba osób z nieważnymi

dowodami osobistymi

Miejscowość

Sędziszów Małopolski ................... 150
Będziemyśl ..................................... 28
Boreczek .......................................... 2
Borek Wielki ..................................... 6
Cierpisz ............................................ 5
Czarna Sędziszowska ..................... 17
Góra Ropczycka ............................. 20
Kawęczyn Sędziszowski ................ 14
Krzywa .......................................... 17
Klęczany ........................................ 24
Ruda ................................................ 4
Szkodna ......................................... 14
Wolica Ługowa .............................. 14
Wolica Piaskowa ............................ 26
Zagorzyce ...................................... 54
ogółem ........................................ 395

W 2012 r. ka¿dy z nas bêdzie
obchodzi³ swoje urodziny, za-
pewne najbardziej hucznie œwiê-
towaæ bêd¹ 18-latkowie, ale my
najszczersze ¿yczenia sk³adamy
ni¿ej wymienionym Seniorom i
Seniorkom Naszej Gminy:
�Pan WoŸnik Franciszek zam.

Bêdziemyœl, 17 listopada br.
skoñczy 99 lat,

�Pani Ocha³ Józefa zam. Zago-
rzyce, 4 grudnia br. skoñczy
99 lat,

�Pani Kubik Maria zam. Sêdzi-
szów M³p., 27 kwietnia br. skoñ-
czy 98 lat,

�Pani Pomianek Maria zam.
Bêdziemyœl, 6 lutego br. skoñ-
czy 97 lat,

�Pani Dudek Maria zam. Woli-
ca Piaskowa, 6 grudnia br.
skoñczy 97 lat,

�Pani G¹sior Zofia zam. Czar-
na Sêdziszowska, 22 stycznia
br. skoñczy³a 96 lat,

�Pani Daniel Maria zam. Woli-
ca Piaskowa, 18 marca br.
skoñczy 96 lat,

�Pani Bia³ek Maria zam. Sêdzi-
szów M³p., 22 marca br. skoñ-
czy 96 lat,

�Pan Czechowski Tadeusz
zam. Sêdziszów M³p., 27 mar-
ca br. skoñczy 96 lat,

�Pan Majka Andrzej zam. Czar-
na Sêdziszowska, 19 kwietnia
br. skoñczy 96 lat,

�Pani Charchut Stanis³awa zam.
Zagorzyce, 1 paŸdziernika br.
skoñczy 96 lat,

�Pani ¯uczek Józefa zam. Sê-
dziszów M³p., 26 grudnia br.
skoñczy 96 lat,

Wszystkim Szanownym Senio-
rom – Jubilatom, ¿yczymy wiêc
zdrowia, du¿o si³ i radosnej je-
sieni ¿ycia.

ci¹g dalszy ze str. 9

Opracowała: Agnieszka Saj, Inspektor w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r., o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych, z dniem 1 stycznia
2010 r. dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie. Są to nadal
dowody wykonywane w obecnie obowiązującej formie graficznej, przy-
pominam tutaj, iż nie weszła w życie ustawa, w związku z którą dowody
miały być wzbogacone o elektroniczny nośnik danych tzw. chip.

Paszport ważny jest 10 lat od daty
wydania dla osób pełnoletnich, 5 lat
dla dzieci w przedziale wiekowym 5-
13 lat oraz 1 rok (tzw. paszport tym-
czasowy) dla dzieci do lat 5.

Utrata ważności paszportu nie

pozbawia jego posiadacza prawa

przybycia na podstawie tego do-

kumentu na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej.

Opłaty za wydanie paszportu:
- za paszport ważny 10 lat – 140 zł
- za paszport dla dzieci, które w dniu

złożenia wniosku nie ukończyły 13
lat – 70 zł

- za paszport tymczasowy – 30 zł
Termin odbioru paszportu określa

organ wydający dokument w mo-
mencie przyjmowania wniosku pasz-
portowego. Przeciętny czas oczeki-
wania na wydanie paszportu w kra-
ju wynosi 30 dni.

Z uwagi na fakt, i¿ wiele
osób odwiedzaj¹cych biuro
ewidencji ludnoœci i dowo-
dów osobistych przy okazji
sk³adania wniosku o dowód
– lecz nie tylko wtedy, zain-
teresowanych jest równie¿
informacj¹ o paszportach -
informujê, i¿ paszporty wy-
dawane s¹ przez Wojewodê
Podkarpackiego, wniosek
wiêc nale¿y z³o¿yæ w Urzê-
dzie Wojewódzkim w Rze-
szowie.

Co warto wiedzieć
o paszporcie?

Zadaniem przedszkola w okre-
sie poprzedzaj¹cym Œwiêta Bo¿e-
go Narodzenia jest wzmacnianie
wiêzów w rodzinie, kultywowanie
tradycji i zwyczajów, wzajemne oka-
zywanie sobie uczuæ, mówienie o
nich – tworzenie wzajemnych re-
lacji opartych na szacunku, akcep-
tacji i mi³oœci. Wœród wielu dzia³añ
wa¿ne miejsce zajmuje projekto-
wanie i wykonywanie kartek Bo¿o-
narodzeniowych œwiadcz¹cych o
wiedzy na temat symboliki œwi¹t, o
umiejêtnoœciach manualnych i wy-
chowaniu w duchu wartoœci.

W grudniu ubieg³ego roku na-
uczycielki PP NR 2 w Sêdziszowie
M³p. – Marta Skiba, Maria Rokosz
i Tamara Hadyœ zaprosi³y Publicz-
ne Przedszkola do udzia³u w
pierwszym powiatowym konkur-
sie na „Naj³adniejsz¹ Kartkê Œwi¹-
teczn¹”. Celem konkursu by³o
rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej
dzieci, zachêcanie do stosowania
ró¿nych technik plastycznych, in-
spirowanie do pracy twórczej oraz
wprowadzenie w œwi¹teczny na-

strój. Ka¿da placówka otrzyma³a
regulamin konkursu. Prace nale-
¿a³o nades³aæ do 14 grudnia. Po-
wo³ano niezale¿ne jury, w sk³ad
którego wesz³y Panie: Nikodema
D¹bek (SP NR 3 Sêdziszów M³p),
Maria Golon (PP Wolica Piasko-
wa) oraz dyr. Renata Œliwa (PP NR
2 Sêdziszów M³p.). Wybór by³
szczególnie trudny, gdy¿ liczba
prac – prawie 60 – przeros³a na-
sze oczekiwania. Tym bardziej
dziêkujemy Paniom za obiektyw-
ny werdykt. Wreszcie, po uzgod-
nieniu kryteriów, dosz³o do wy³o-
nienia zwyciêzców. Dyplom za I
miejsce otrzyma³y: Kamila D. z PP
w Gnojnicy Dolnej równorzêdnie
z Jessic¹ O. z PP NR 2 w Sêdziszo-
wie. Dyplom za II miejsce przyzna-
no: Julii Œ. z PP w Wielopolu
Skrzyñskim, Oliwii K. z PP NR 2 w
Ropczycach oraz Martynie K. z
PP w Gnojnicy D.. Dyplom za III
miejsce uzyskali: Micha³ Ch. z PP
w Iwierzycach, Nikoletta D. z PP
w Wolicy Piaskowej oraz Justyna
C. z PP NR 2 w Sêdziszowie M³p.

Wszystkie wymienione dzieci
otrzyma³y nagrody adekwatne do
zajêtego miejsca. Pozostali uczest-
nicy konkursu oprócz imiennych
wyró¿nieñ za chêci i wykonan¹
pracê otrzymali drobne upomin-
ki. Nie zapomniano o nauczycie-
lach, pod opiek¹ których powsta-
³y nades³ane prace – wszystkim pa-
niom wrêczono imienne podziê-
kowania.

Cieszymy siê z udanego kon-
kursu, a zainteresowanych za-
praszamy do obejrzenia ekspo-

zycji „Najpiêkniejszych Kartek
Œwi¹tecznych”, zorganizowanej
w Bibliotece Pedagogicznej w
Sêdziszowie M³p. przy ul. Fa-
brycznej. Mamy nadziejê, ¿e
tego typu inicjatywy sprzyjaj¹
wprowadzaniu dzieci w œwiat
wartoœci estetycznych, rozwija-
niu umiejêtnoœci wypowiadania
siê poprzez sztuki plastyczne
oraz wspomagaj¹ w rozwijaniu
zainteresowañ i uzdolnieñ.

Tamara Hadyś

nauczycielka PP NR 2  w Sędziszowie Młp.

W oczekiwaniu na Święta

Komisja podczas wyboru najładniejszej kartki świątecznej.
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W ubieg³ym roku 250 miesz-
kañców naszej miejscowoœci
obejrza³o „Jase³ka na góralsk¹
nutê”, które wszystkim bardzo
siê podoba³y. Wyst¹pili w nich
prawie wszyscy uczniowie naszej
szko³y.

W tym roku wyst¹pili trzecio-
klasiœci. Chocia¿ m³odzi wiekiem,
bardzo odpowiedzialnie pode-
szli do tego zadania. Wytrwale
æwiczyli przez prawie 3 miesi¹ce
na próbach, które odbywa³y siê
dwa razy w tygodniu. Doskona-
lili znajomoœæ tekstu, gesty, mi-
mikê, dykcjê, aby mo¿liwie wier-
nie oddaæ treœæ i nastrój prezen-
towanych wydarzeñ.

Na wstêpie g³os zabra³ dyrek-
tor Zespo³u Szkó³ w Górze Rop-
czyckiej Mariusz Kazior, który po-
wita³ przyby³ych goœci i zaprosi³
do obejrzenia widowiska. Nastêp-
nie wyst¹pi³ proboszcz Parafii
Góra Ropczycka ks. Julian Jarz¹b,
który podkreœli³ du¿y wysi³ek dzie-
ci, w³o¿ony w przygotowanie
przedstawienia i zaprosi³ miesz-
kañców do jego obejrzenia.

Sztuka opowiada o m³odej,
bezdomnej kobiecie, matce ma-
³ego dziecka, która znalaz³a siê
w ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej. Na
skutek „ma³ej intrygi” Starszego
Anio³a, trafia ona do goœcinne-
go, chrzeœcijañskiego domu. Ro-
dzina, sk³adaj¹ca siê z rodziców
i dwóch córek, przygarnia j¹ do
siebie i zaprasza na wieczerzê
wigilijn¹.

Wszystkie te wydarzenia œledzi
z uwag¹ drugi, M³ody Anio³, któ-
ry nie mo¿e siê nadziwiæ, ¿e Zie-
mia mo¿e przypominaæ Niebo,
gdy¿ tak wiele tu dobra i bezin-
teresownej mi³oœci. M³ody Anio³
jest pod wra¿eniem zwyk³ej ludz-
kiej ¿yczliwoœci, chcia³by miesz-
kañców tego domu uœciskaæ,
lecz nie mo¿e tego zrobiæ, gdy¿
jest niewidzialny. Wraca do Nie-
ba wzruszony, zachwycony tym,
co zobaczy³.

Puste miejsce przy stole, zostaje
zajête przez potrzebuj¹c¹ wspar-
cia i ¿yczliwoœci m³od¹ kobietê.

W rolê Starszego Anio³a wcieli³
siê bardzo sugestywnie Kamil Wal-
czyk, M³odego Anio³a zagra³ z prze-
jêciem Konrad Ró¿ak. Bardzo
podoba³y siê widzom dziewczynki,
graj¹ce córeczki - Kinga Kujda i
Martynka Rusin. Mamê, w sposób
dostojny i godny, odegra³a Bernad-
ka Miœ. W rolê taty wcieli³ siê Mate-
usz Paœkiewicz, który by³ bardzo
wiarygodny jako ojciec rodziny.
G³ówn¹ rolê Bezdomnej zagra³a
Justyna Jaworek, która potrafi³a
ukazaæ ból i cierpienie m³odej
matki, która nie ma gdzie spo¿yæ
wieczerzy wigilijnej ze swoim dziec-
kiem. Justyna bardzo ³adnie zagra-
³a na skrzypcach kolêdê: „Gdy siê
Chrystus rodzi”, otrzyma³a du¿e
brawa od widowni.

Warto równie¿ wyró¿niæ
ucznia Maksymiliana Ciebierê,
który zagra³ rolê Œw. Miko³aja,
tañczy³ i œpiewa³, wzbudzaj¹c
radoœæ zw³aszcza wœród naj-
m³odszych dzieci, które klaska-
³y, œmia³y siê i podskakiwa³y pod-
czas Jego wystêpu. W tajemnice
wydarzeñ, tej niezwyk³ej nocy
wigilijnej, wprowadzi³ przyby³ych
widzów Kacper Matuszny, który
recytowa³ wiersz i gra³ na gita-
rze. Na koniec wyst¹pi³a Marty-
na Kosiñska, która w swym wier-
szu zaapelowa³a do wszystkich,

aby otaczali opiek¹ bezdom-
nych i potrzebuj¹cych, szczegól-
nie w okresie Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia, ale nie tylko wtedy.

Poszczególne 5 aktów sztuki
przeplatane by³y wdziêcznym
œpiewem kolêd i pastora³ek w wy-
konaniu uczniów klasy trzeciej.
Klasa III zaœpiewa³a z pamiêci 13
pastora³ek, czysto dŸwiêcznie,
u¿ywaj¹c w³aœciwych ruchów i
mimiki.

Nastêpnie uczniowie zatañczy-
li taniec, do piosenki Arki Noego:
pt. „Œwieæ gwiazdeczko”, który
bardzo siê wszystkim podoba³.
Uk³ad opracowa³a i wyæwiczy³a
nauczycielka wychowania fizycz-
nego Monika Mêdlowska.

Na zakoñczenie spotkania ze
sztuk¹ o tematyce bo¿onarodze-
niowej pt: „M³ody Anio³” wyst¹-
pi³a uczennica Anna Doœ, która
akompaniowa³a trzeciej klasie
na keyboardzie do kolêd. W
œpiew kolêd w³¹czyli siê wszyscy
przybyli widzowie.

Po przedstawieniu i wspólnym
kolêdowaniu uczniowie otrzyma-
li s³owa pochwa³y i kosze s³ody-
czy i owoców, które wrêczyli im :
Cz³onek Rady Powiatu Ropczyc-
ko – Sêdziszowskiego Stanis³aw
Wozowicz i Zastêpca Przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p., So³tys Góry Ropczyc-
kiej Stanis³aw Bochenek.

Sztukê obejrza³o 150 miesz-

Misterium bożonarodzeniowe
pt. „Młody Anioł” i wspólne kolędowanie
Podobnie jak przed rokiem,
dnia 13 stycznia 2012r., w pią-
tek, mieszkańcy Góry Rop-
czyckiej mieli okazję obejrzeć
sztukę o tematyce bożonaro-
dzeniowej. Tym razem było to
misterium pt.: „Młody Anioł”.

kañców Góry Ropczyckiej i oko-
lic. S¹dz¹c po wzruszeniu, odbi-
jaj¹cym siê na ich twarzach, sztu-
ka wywar³a na zebranych du¿e
wra¿enie. Mamy nadziejê na
równie udany wystêp w przy-
sz³ym roku, tym razem z udzia-
³em pozosta³ych klas, nie tylko
klasy trzeciej, równie¿ tych naj-
m³odszych, z klasy I i II.

Wra¿enie na przyby³ych zrobi-
³a piêkna scenografia, ukazuj¹ca
wnêtrze przytulnego domu,
wokó³ panowa³a noc w wielkim
mieœcie, by³ te¿ ukazany fragment
rozgwie¿d¿onego nieba. Wszystko
tonê³o w blasku œwiate³ek choin-
kowych i reflektorów. Dekoracja
potêgowa³a nastrój podnios³y,
uroczysty, tajemniczy, charaktery-
styczny dla sztuki o tematyce bo-
¿onarodzeniowej. Scenografiê i
dekoracjê wykona³a Dorota Ba-
tory i inni nauczyciele ze Szko³y.

Cieszymy siê, ¿e po raz kolejny
zgromadziliœmy siê wspólnie z
mieszkañcami Góry Ropczyckiej,
aby obejrzeæ widowisko, przygo-
towane przez uczniów z naszej
Szko³y.

Scenariusz wybra³a i dostoso-
wa³a do mo¿liwoœci uczniów
Pani Bo¿ena Wiktor, która rów-
nie¿ przygotowa³a ich do wystê-
pu. Dziêkujemy Jej za trud, w³o-
¿ony w przygotowanie tego
atrakcyjnego widowiska.

�
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Jesieni¹ 2011 roku uczennice
i uczniowie ZSZ im.prof. Karola
Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.
pod opiek¹ merytoryczn¹ prof.
Jana Flisaka przyst¹pili do Kon-
kursu „To¿samoœæ i pamiêæ. Stan
wojenny- XXX rocznica”. Pra-
ce konkursowe polega³y na na-
graniu w wersji audio wspo-
mnieñ osób pamiêtaj¹cych tra-
giczne wydarzenia 13 grudnia
1981 roku, zmontowaniu mate-

Laureaci z Olszewskiego
Wyróżnienie zdobył Michał
Kozak uczeń ZSZ im. prof.
Karola Olszewskiego w Sę-
dziszowie Młp. natomiast
trzecie miejsce zajęły uczen-
nice Aneta Bar i Katarzyna
Zagaja z tej samej szkoły
w I Edycji Konkursu „Tożsa-
mość i pamięć. Stan wojenny
– XXX rocznica”. Patronat ho-
norowy nad konkursem spra-
wował Podkarpacki Kurator
Oświaty i Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Rzeszo-
wie, a patronat medialny:
Radio Rzeszów i Radio VIA.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Fot. (3) Janusz Miłkowski

Tradycyjne łamanie się opłatkiem. Ane-

ta Bar w wymianie życzeń z ks. biskupem

Edwardem Białogłowskim.

Wśród licznie zgromadzonych gości była delegacja z Sędziszowa Młp.: profesorki Re-

nata Białek i Bernadeta Frysztak, opiekun merytoryczny prac prof. Jan Flisak i przede

wszystkim przedstawicielka laureatów Aneta Bar.

ria³u i zaopatrzeniu reporta¿u-
wywiadu w zdjêcia bohaterów
nagrañ. Powsta³y w ten sposób
cztery prace dokumentuj¹ce
stan wojenny z punktu widzenia
pana Andrzeja Kubika, pani Ewy
Bury, panów Stanis³awa Kozaka
i Adama Stynczy³owa. Komisja

konkursowa w sk³adzie: pan An-
drzej Zajdel – Polskie Radio Rze-
szów, pani Ma³gorzata Gliwa –
Instytut Pamiêci Narodowej
Oddzia³ w Rzeszowie, pani Bo-
gumi³a Stec-Œwiderska – egzami-
nator OKE i pani Ma³gorzata
Rauch – egzaminator OKE zde-
cydowa³a, ¿e dwie uczennice kla-
sy III f Aneta Bar i Katarzyna
Zagaja za prace pt. „Wywiad z
panem Andrzejem Kubikiem”
zdoby³y trzecie miejsce, nato-
miast uczeñ klasy III i Micha³
Kozak za pracê pt. „Stan wojen-
ny, nowe ¿ycie” otrzyma³ wyró¿-
nienie. Wrêczenie nagród i dy-
plomów odby³o siê podczas spo-
tkania op³atkowego solidarnoœci
nauczycielskiej z Rzeszowa i oko-
lic. Tak wiêc Anecie Bar gratu-
lowa³ pracy m.in. bp. Edward
Bia³og³owski, honorowy goœæ
spotkania, w³adze samorz¹dowe
Rzeszowa, przedstawiciele Kura-
torium, wojewody i przede
wszystkim Instytutu Pamiêci Na-

rodowej. Laureaci otrzymali
cenne nagrody i dyplomy. Wszy-
scy uczestnicy konkursu dostali
dyplomy za udzia³ w tym poucza-
j¹cym przedsiêwziêciu. Z ZSZ w
Sêdziszowie dyplomy za udzia³
otrzymali: Ewelina ̄ uczek i Alek-
sandra Przyby³o (klasa II eh)
oraz Wojciech Bilski i Mateusz
¯erkowski (klasa III ge).

Organizatorem tego konkur-
su skierowanego do uczniów
szkó³ gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych województwa pod-
karpackiego by³a Miêdzyzak³a-
dowa Komisja NSZZ „Solidar-
noœæ” Oœwiaty i Wychowania w
Rzeszowie.

JF

skiej i zgodnie ze z³o¿onym œlu-
bowaniem mam mieæ na wzglê-
dzie dobro mojej gminy i jej
mieszkañców.

W obecnej kadencji pełni Pan

funkcję Przewodniczącego

Rady Miejskiej.

Jak współpracuje się Panu

z obecnym składem Rady?

Bardzo dobrze. Z wiêkszoœci¹
radnych wspó³pracujê ju¿ kilka
czy kilkanaœcie lat, st¹d znamy

swoje zadania i obowi¹zki oraz
mo¿liwoœci ich realizacji.

Radni reprezentują różne

miejscowości, różne

środowiska, także polityczne.

Czy podczas obrad Rady lub

komisji te różnice w poglądach

są widoczne?

Czasami tak, zw³aszcza przy
uchwalaniu bud¿etu gminy. Nie
ukrywam, ¿e jest grupa radnych,
którzy chcieliby stworzyæ w³asny
bud¿et, nie rozumiej¹c w pe³ni
swojej roli, ¿e s¹ radnymi Rady
Miejskiej i winni mieæ na wzglê-

dzie dobro ca³ej gminy.

Jakie, Pana zdaniem, najwięk-

sze wyzwania stoją przed Radą

Miejską obecnej kadencji? Co

należy zmienić na dzień dzisiej-

szy w Gminie Sędziszów Młp.?

Najwiêksze wyzwanie to za-
pewnienie œrodków finansowych
na realizacjê wszystkich zadañ,
a w szczególnoœci na: kontynu-
acjê budowy kanalizacji sanitar-
nej w gminie, utrzymanie, roz-
budowê i remonty szkó³ i przed-
szkoli, a zw³aszcza modernizacjê
i przebudowê Domu Stra¿aka w
Wolicy £ugowej na przedszkole,
rozbudowê Szko³y Podstawowej

Rozmowa z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

Panem Tadeuszem Hulkiem

ci¹g dalszy ze str. 5

w Zagorzycach Dolnych o salê
gimnastyczn¹, modernizacjê
Domu Kultury w Sêdziszowie
M³p., budowê oraz remonty
dróg o nawierzchni bitumicznej,
modernizacjê i rozbudowê sta-
cji uzdatniania wody oraz
oczyszczalni œcieków w Sêdziszo-
wie M³p. celem zapewnienia w
przysz³oœci wszystkim miejscowo-
œciom mo¿liwoœci zaopatrzenia
w wodê oraz odprowadzenia
œcieków.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Grzegorz Wrona
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Miêsopusty, zapusty,
Nie chc¹ pañstwo kapusty,
Wol¹ sarny, jelenie
I ¿ubrowe pieczenie.

Miêsopusty, zapusty,
Nie chc¹ panie kapusty,
Piêknie za sto³em siêd¹,
Kuropatwy jeœæ bêd¹.

(piosenka zapustna z czasów
zygmuntowskich)

Staropolskie zapusty zwane te¿
niegdyœ zapustem, miêsopustem,
ostatkami, obecnie najczêœciej
zastêpujemy s³owem „karnawa³”.
£aciñsko-w³oski wyraz carnava-
le oznacza po prostu: miêso,
¿egnaj. Od setek lat okres miê-
dzy Nowym Rokiem lub œwiêtem
Trzech Króli, a Wielkim Postem
przeznaczano na liczne zabawy,
maskarady, bale, potañcówki,
kuligi, uczty, polowania po³¹czo-
ne z uroczystymi biesiadami. Ser-
wowano na nich g³ównie t³uste
przysmaki: miêsiwa, wêdliny,
p¹czki oraz inne potrawy suto
okraszone. Maj¹c perspektywê
bliskiego Wielkiego Postu, ka¿-
dy chcia³ wytañczyæ siê i najeœæ
do syta. Im bli¿ej koñca zapu-
stu, z tym wiêkszym zapa³em lu-
dzie wszystkich stanów oddawa-
li siê wszelakim uciechom. Na
wiejskich drogach, œcie¿kach i
zap³ociach ponownie zjawia³y siê
grupy przebierañców. W tych za-
pustnych orszakach mo¿na by³o
zobaczyæ postacie znane z nie-
dawnych grup kolêdniczych.

M³odzi ludzie wywodz¹cy siê
g³ównie z ubo¿szych rodzin prze-
bierali siê np. za Cyganów, dzia-
dów, dziadówki. Za pomoc¹ spe-
cyficznej charakteryzacji, ubio-
ru i rekwizytów upodabniali siê
równie¿ do sylwetek zwierz¹t:
turów, kóz, koni, niedŸwiedzi,
¿urawi. Odwiedzali chaty i dwo-
ry, graj¹c na prostych instru-
mentach i œpiewaj¹c zapustne
pieœni i piosenki. Prawdopodob-
nie z pocz¹tku XIX w. pochodzi
jedna z nich:
Z³otniczeñku, rzemieœlniczeñku,
Ulej¿e mi z³oty kubek.
- Któ¿ ci bêdzie z niego pija³?
- Sam Pan Jezus z Anio³ami
I Maryja z dziewicami,
Nadobna dziewczyna z kawalerami.

W odniesieniu do ostatniego
wersu zaznaczmy, i¿ zapusty od
lat uchodzi³y za czas najbardziej
pomyœlny do kojarzenia przy-
sz³ych ma³¿eñstw. Zapustnym
zabawom oddawano siê ju¿ w
œredniowieczu, jednakowo¿
pierwsze zapisane wzmianki o
polskim miêsopuœcie pochodz¹
z XVI i XVII w. Nale¿¹ tu m.in.:
komedia mieszczañska „Miêso-
pust albo Tragicomedia” oraz
kilka pieœni, satyr, fraszek – wszyst-
kie anonimowych autorów. Pol-
skie zapusty zawsze by³y sute,
weso³e i ha³aœliwe. Jak podaj¹
Ÿród³a, w czasach kiedy w Pol-
sce ¿y³y tury, od³awiano w lasach
i oswajano ma³e turz¹tka. Kolêd-
nicy zapustni wodzili je na po-
wrozach, co mia³o oznaczaæ

pomyœlnoœæ dla odwiedzanych
domostw. PóŸniej trzeba ju¿
by³o zadowoliæ siê namiastk¹
¿ywego zwierzêcia – turonia. W
naszych, podsêdziszowskich wio-
skach oko³o 30, 40 lat wstecz bez
trudu mo¿na by³o napotkaæ
grupy tzw. zapustnych dziadów.
Uczestnikami by³y przewa¿nie
dzieci. G³ówni bohaterowie to
dziadowska, narzeczeñska para,
zapraszaj¹ca odwiedzanych go-
spodarzy na wyimaginowane
wesele. Miejsce i czas uroczysto-
œci by³y zaskakuj¹co dowcipne i
groteskowe np. pod ko³em m³yñ-
skim, pod Wojtkow¹ osik¹, kie-
dy gwiazdeczki znikn¹ itp. Dziad
i baba prosili te¿ o zapomo¿e-
nie, najczêœciej w postaci drob-
nych pieniêdzy. Ich przyodzie-
wek - iœcie dziadowski: po³atane
kapoty i spódnice, kapelusze i
dziurawe buty, z których wysta-
wa³y wiechcie ze s³omy, a zamiast
pasów – powrós³a.

Nasilenie zapustowych uciech
przypada³o na dni miêdzy t³ustym
czwartkiem, a kusym wtorkiem.
Na sto³ach pojawia³o siê mnó-
stwo t³ustych potraw miêsnych,
gotowany boczek i s³onina,
chrust, p¹czki – przypuszczalnie
przybysze ze Wschodu; niegdy-
siejsze nie by³y tak lekkie i puszy-
ste jak dzisiejsze, pierwotnie wy-
konywano je z chlebowego cia-
sta. Ch³opi zamiast p¹czków ra-
czyli siê usma¿onymi na smalcu
racuchami, nazywanymi w na-
szych stronach mêcuchami.

ZAPUSTY
Miejscowe rodziny chêtnie w
tym czasie spo¿ywa³y potrawê
sporz¹dzon¹ z kiszonej kapusty,
grochu i kawa³ków s³oniny; szcze-
gólnie wa¿na by³a du¿a iloœæ gro-
chu symbolizuj¹cego przysz³y
dostatek.
Jak zapusty, to zapusty,
Niech nam ¿yje czwartek t³usty! – to
powszechne u nas dawne zawo-
³anie. T³uste smakowitoœci nale-
¿a³o spo¿ywaæ jak najczêœciej –
jak mawiano – ile razy ogonem
kot ruszy. W kusy wtorek przed
Popielcem spotyka³y siê w karcz-
mach odrêbne grupy gospodyñ
i gospodarzy. Radosne tañce,
po³¹czone z rytualnymi podsko-
kami „na urodzaj” zapewniæ mia-
³y udane plony zbó¿, warzyw, lnu,
konopi. Pilnie te¿ obserwowano
stan pogody, o czym œwiadczy
przys³owie: Kiedy pada w ostatni
wtorek, ze lnem uciekaj na do³ek
(oznacza to, i¿ przysz³e lato bê-
dzie suche). Pojawienie siê „Za-
pusta”, cz³owieka przybranego
w kosmaty ko¿uch, zadawa³o
kres ostatkowym harcom. Na
sto³ach zjawia³y siê natomiast
postne potrawy, ze œledziem w
roli g³ównej.
Zapust, Zapust, zapustowe dzieciê,
Ucieszcie siê chwilk¹, bo go nie ujrzycie,
a¿ na przysz³y roczek,
A¿e mu od ¿uru
na nic schudnie boczek.

(dawna piosenka)
Tekst i ilustracja

„Spotkanie z grupą kolędniczą”

Maria Wilczok

NASZE KLIMATY
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W Bibliotece Publicznej w
Czarnej odby³o siê spotkanie,
w którym licznie uczestniczyli
doroœli i dzieci. Najlepsi spo-
œród najm³odszych czytelników
2011 roku otrzymali dyplomy
i nagrody w ramach corocz-
nego konkursu czytelniczego.
Nastêpnie Monika Jarz¹b,
uczennica klasy drugiej Gim-
nazjum w Czarnej opowiedzia-
³a o swojej pasji, jak¹ jest kali-
grafia.

W grudniu ubieg³ego roku
Monika zdoby³a tytu³ „Naj³ad-
niej pisz¹cego ucznia 2011
roku” w Polsce. Licznie zgro-
madzonym czytelnikom opo-
wiedzia³a o technikach kali-
graficznych jakimi siê pos³ugu-
je, pokaza³a sposób pisania
oraz nagrody, które otrzyma-
³a. Uczestnicy spotkania z du-
¿ym zainteresowaniem ogl¹-
dali prace Moniki, próbowali
samodzielnie pisaæ t¹ jak¿e
trudn¹ technik¹, wszyscy pro-
sili  Monikê o autografy pisa-
ne kursyw¹ angielsk¹. Dodat-
kow¹ niespodziank¹ dla wszyst-
kich by³y s³odkie upominki po-
darowane przez uczestnicz¹c¹
w spotkaniu pani¹ so³tys D.Sê-
d³ak. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
do ogl¹dania wystawy prac
Moniki do naszej biblioteki.

E. Zając

„Doprawdy
jak to miło
coś umieć”

(Molier)

Nale¿y do nich z pewnoœci¹
Monika Jarz¹b, gimnazjalistka
z Czarnej Sêdziszowskiej, która
wygra³a  IX edycjê ogólnopol-
skiego konkursu piêknego pisa-
nia „Kampania pisania pió-
rem”, organizowan¹ przez fun-
dacjê Polska Przedsiêbiorcza i
firmê Parker. Praca Moniki zo-
sta³a zakwalifikowana do fina³u
spoœród 3100 nades³anych prac.
Rozgrywka fina³owa odby³a siê
14 grudnia na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Piêæ finali-
stek grupy gimnazjalnej (same
dziewczynki), pod czujnym
okiem kapitu³y konkursu, pisa-
³o czterowers, który by³ nastêp-
nie sprawdzany i oceniany
przez komisjê.

Monika napisa³a swoj¹ pracê
XVIII wiecznym stylem pisma
tzw. Copperplate czyli kursyw¹
angielsk¹. To eleganckie, ozdob-
ne pismo, które wymaga od pi-
sz¹cego odpowiedniego usta-

wienia pióra i regulowania naci-
sku stalówki na papier.

Oprócz satysfakcji z wygranej i
otrzymania statuetki naj³adniej
pisz¹cego ucznia 2011 roku
sponsorzy ufundowali dla laure-
ata stypendium w wysokoœci 5 tys.
z³ oraz ekskluzywne pióro Parke-
ra. Hirek Wrona bêd¹cy cz³on-
kiem kapitu³y ofiarowa³ wszystkim
finalistom p³yty winylowe.

Czy piêkne pisanie to prze¿y-
tek? Wiele osób odpowiedzia³o-

Czy kaligrafia to przeżytek?
Kaligrafia, czyli sztuka pięk-
nego pisania, kojarzy się nam
zazwyczaj z mozolnym sta-
wianiem pierwszych liter na
początku naszej kariery
szkolnej. Potem często zapo-
minamy prawidłowego ich
kształtu, pisząc coraz szyb-
ciej. Komputery też często
zwalniają nas z konieczności
pięknego pisania. Są jednak
pasjonaci, którzy potrafią
napisać tekst, przypominają-
cy listy z początku ubiegłego
wieku.

by twierdz¹co na to pytanie.
Sukces Moniki pokazuje jednak,
¿e s¹ ludzie którzy potrafi¹ je
doceniæ. Sama zainteresowana
potwierdzi³aby pewnie, ¿e kali-
grafia kszta³tuje charakter, uczy
cierpliwoœci i wytrwa³oœci. Mo¿e
wiêc warto spróbowaæ?!

nauczyciel kaligrafii

opiekun Moniki Jarząb

mgr Lidia Sroka

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie
oraz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Sędziszowie Młp.

zapraszają wszystkich zainteresowanych do obejrzenia wystawy pt.:

„Getta i obozy dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie
podczas II wojny światowej”

mającej miejsce w siedzibie biblioteki – ul. Fabryczna 4

w dniach 13.01.2012 r. - 13.02.2012 r.
Autorzy i organizatorzy

Monika ze swoją nauczycielką Lidią

Sroką.

Podczas wręczenia nagród obok Oli Kwa-

śniewskiej.

Fot. (2) Arch. GM Czarna Sędz.

Wystawa powstała w rzeszowskim oddziale Instytutu Pamięci

Narodowej. Przedstawia problem zagłady żydowskich mieszkań-

ców naszego regionu w okresie okupacji, hitlerowskie metody

eksterminacji pośredniej: getta i obozy pracy, a także realizację

tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w całym Ge-

neralnym Gubernatorstwie.

Ekspozycja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia

Pamięci o Ofiarach Holokaustu, przypadającego 27 stycznia.
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Tlenek wêgla zabija co roku w
Polsce kilkadziesi¹t osób, a znacz-
nie wiêcej ulega powa¿nym za-
truciom. Wielu ludzi jest systema-
tycznie podtruwanych wyziewa-
mi z niesprawnych instalacji, co
mo¿e prowadziæ do trwa³ych
upoœledzeñ psychicznych.

Najniebezpieczniejsze po-
mieszczenie to ³azienka - zwykle
pomieszczenie ma³e i s³abo wen-
tylowane. Przyczyn¹ zatrucia
najczêœciej s¹ Ÿle dzia³aj¹ce pie-
cyki gazowe. Potencjalnie nie-
bezpieczne s¹ równie¿ wszelkie
piece i kominki. W tym wypad-
ku kluczowe znaczenie dla ich
prawid³owego dzia³ania ma stan
instalacji kominowej – przy nie-
dro¿nym kominie gwa³townie
roœnie iloœæ powstaj¹cego czadu.

Zim¹, gdy ciê¿kie zimne powie-
trze opada w dó³, mo¿e dojœæ do
zjawiska tzw. ci¹gu wstecznego,
tzn. sytuacji, w której dym zamiast
wydostawaæ siê kominem, pom-
powany jest do mieszkania.

Do zaczadzeñ dochodzi tak-
¿e w gara¿ach.

Uwagi wymaga nawet zwyk³a
kuchenka gazowa. Sygna³em
ostrzegawczym powinny byæ jakie-
kolwiek problemy z paleniem siê
gazu, np. zmiana koloru p³omie-
nia z niebieskiego na ¿ó³ty. Najle-
piej wówczas  wezwaæ fachowca.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest

tak niebezpieczny?

Tlenek wêgla potocznie zwa-
ny czadem  jest gazem silnie tru-
j¹cym, bezbarwnym i bezwon-
nym, nieco l¿ejszym od powie-
trza, co powoduje, ¿e ³atwo siê z
nim miesza i w nim rozprzestrze-
nia. Powstaje w wyniku niepe³-
nego spalania wielu paliw m.in.:
drewna, oleju, gazu, benzyny,
nafty, propanu, wêgla, ropy, spo-
wodowanego brakiem odpo-
wiedniej iloœci tlenu, niezbêdnej
do zupe³nego spalania. Mo¿e to
wynikaæ z braku dop³ywu œwie-
¿ego (zewnêtrznego) powietrza
do urz¹dzenia, w którym nastê-
puje spalanie albo z powodu
zanieczyszczenia, zu¿ycia lub z³ej

regulacji palnika gazowego, a
tak¿e przedwczesnego zamkniê-
cia paleniska pieca lub kuchni.
Jest to szczególnie groŸne w
mieszkaniach, w których okna s¹
szczelnie zamkniête lub uszczel-
nione na zimê.

Czad powstaje tak¿e czêsto w
czasie po¿aru.

Niebezpieczeñstwo zaczadze-
nia wynika z faktu, ¿e tlenek wê-
gla jest gazem niewyczuwalnym
dla cz³owieka. Dostaje siê do or-
ganizmu przez uk³ad oddecho-
wy, a nastêpnie jest wch³aniany
do krwioobiegu. W uk³adzie od-
dechowym cz³owieka tlenek wê-
gla wi¹¿e siê z hemoglobin¹ 210
razy szybciej ni¿ tlen, blokuj¹c
dop³yw tlenu do organizmu.
Stwarza to powa¿ne zagro¿enie
dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka.
Uniemo¿liwia prawid³owe roz-
prowadzanie tlenu we krwi i
powoduje uszkodzenia mózgu
oraz innych narz¹dów Nastêp-
stwem ostrego zatrucia mo¿e
byæ nieodwracalne uszkodzenie
oœrodkowego uk³adu nerwowe-
go, niewydolnoœæ wieñcowa i
zawa³ albo nawet œmieræ.

Jak zapobiegać zatruciu?

Przede wszystkim nale¿y wiêc
zapewniæ mo¿liwoœæ sta³ego do-
p³ywu œwie¿ego powietrza do pa-
leniska (pieca gazowego, ku-
chenki gazowej, kuchni wêglo-
wej lub pieca) oraz swobodny
odp³yw spalin.

Pamiętaj aby:

• uchyliæ okno w mieszkaniu,
gdy korzystasz z jakiegokolwiek
Ÿród³a ognia (pieca gazowego
z otwart¹ komor¹ spalania, ku-
chenki gazowej lub wêglowej),

• nie zas³aniaæ kratek wentyla-
cyjnych i otworów nawiew-
nych,

• przy instalacji urz¹dzeñ i syste-
mów grzewczych korzystaj z
us³ug wykwalifikowanej osoby,

• dokonywaæ okresowych prze-
gl¹dów instalacji wentylacyjnej
i przewodów kominowych oraz
ich czyszczenia. Gdy u¿ywasz
wêgla i drewna nale¿y to robiæ
nie rzadziej ni¿ raz na 3 miesi¹-
ce. Gdy u¿ywasz gazu ziemne-
go czy oleju opa³owego – nie
rzadziej ni¿ raz na pó³ roku.
Zarz¹dca budynku lub w³aœci-
ciel ma obowi¹zek m.in. prze-
gl¹du instalacji wentylacyjnej
nie rzadziej ni¿ raz w roku

• u¿ytkowaæ sprawne technicz-
ne urz¹dzenia, w których od-
bywa siê proces spalania zgod-
nie z instrukcj¹ producenta:
kontrolowaæ stan techniczny
urz¹dzeñ grzewczych,

• stosowaæ urz¹dzenia posiada-
j¹ce stosowne dopuszczenia w
zakresie wprowadzenia do ob-
rotu; w sytuacjach w¹tpliwych
nale¿y ¿¹daæ okazania wysta-
wionej przez producenta lub
importera urz¹dzenia tzw. de-
klaracji zgodnoœci, tj. doku-
mentu zawieraj¹cego informa-
cje o specyfikacji technicznej
oraz przeznaczeniu i zakresie
stosowania danego urz¹dzenia,

• w przypadku wymiany okien
na nowe, sprawdziæ popraw-
noœæ dzia³ania wentylacji, po-
niewa¿ nowe okna s¹ najczê-
œciej o wiele bardziej szczelne
w stosunku do wczeœniej stoso-
wanych w budynku i mog¹ po-
garszaæ wentylacjê,

• systematycznie sprawdzaæ ci¹g
powietrza, np. poprzez przyk³a-
danie kartki papieru do otwo-
ru, b¹dŸ kratki wentylacyjnej;
jeœli nic nie zak³óca wentylacji,
kartka powinna przywrzeæ do
wy¿ej wspomnianego otworu
lub kratki,

• czêsto wietrzyæ pomieszczenie,
w których odbywa siê proces
spalania (kuchnie, ³azienki wy-
posa¿one w termy gazowe), a
najlepiej zapewniæ, nawet nie-
wielkie, rozszczelnienie okien.

• rozmieœciæ czujniki tlenku wê-
gla w czêœci domu, w której sy-
pia twoja rodzina. Dla zwiêk-
szenia bezpieczeñstwa, dodat-
kowe czujniki warto umieœciæ
w ka¿dym pomieszczeniu,

• nie spalaj wêgla drzewnego w
domu, gara¿u, na zamkniêtej
werandzie itp., je¿eli pomiesz-
czenia te nie maj¹ odpowied-
niej wentylacji,

•  nie zostawiaj samochodu w
gara¿u na zapalonym silniku,
nawet je¿eli drzwi do gara¿u
pozostaj¹ otwarte

• nie bagatelizuj objawów dusz-
noœci, bólów i zawrotów g³owy,
nudnoœci, wymiotów, oszo³o-
mienia, os³abienia, przyspiesze-
nia czynnoœci serca i oddycha-
nia, gdy¿ mog¹ byæ sygna³em,
¿e ulegasz zatruciu czadem; w
takiej sytuacji nale¿y natych-
miast przewietrzyæ pomieszcze-
nie, w którym siê znajdujemy i
zasiêgn¹æ porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem

węgla?

Ból g³owy, zawroty g³owy, ogól-
ne zmêczenie, dusznoœæ, trud-
noœciami z oddychaniem, od-
dech przyspieszony, nieregular-
ny, sennoœæ, nudnoœci.

Os³abienie i znu¿enie, które
czuje zaczadzony, oraz zaburze-
nia orientacji i zdolnoœci oceny
zagro¿enia powoduj¹, ¿e jest on
ca³kowicie bierny (nie ucieka z
miejsca nagromadzenia trucizny),
traci przytomnoœæ i – jeœli nikt nie
przyjdzie mu z pomoc¹ – umiera

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem

węgla?

• nale¿y natychmiast zapewniæ
dop³yw œwie¿ego, czystego po-
wietrza,

• jak najszybciej wynieœæ osobê
poszkodowan¹ w bezpieczne
miejsce, na œwie¿e powietrze,

• rozluŸniæ poszkodowanemu
ubranie – rozpi¹æ pasek, guzi-
ki, ale nie rozbieraæ go, gdy¿
nie mo¿na doprowadziæ do
jego przemarzniêcia

• wezwaæ s³u¿by ratownicze (po-
gotowie ratunkowe – tel. 999,
stra¿ po¿arna – tel. 998 lub 112),
Jeœli po wyniesieniu na œwie¿e

powietrze zaczadzony nie oddy-
cha, nale¿y niezw³ocznie przyst¹-
piæ do wykonania sztucznego
oddychania i masa¿u serca.

Czad – „cichy zabójca”

Oprac. na podstawie materiałów

Komendy Głównej PSP

Brak odpływu spalin
Niewłaściwy montaż

podgrzewacza
Niedrożna kratka

wentylacyjna

Brak wentylacji

Szczelnie

zamknięte

okna

i drzwi

(brak

mikrowen-

tylacji)

W okresie zimowym z dużą częstotliwością me-
dia donoszą o zatruciach tlenkiem węgla, czyli
czadem. Ten niebezpieczny gaz, zwany „cichym
zabójcą” jest często lekceważony i niejako za-
praszany do domów. Szczelne, plastikowe okna,

Uszkodzony komin

niedrożne przewody wenty-
lacyjne mogą spowodować,
że nasz dom zamieni się w
komorę gazową.
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Coroczne styczniowe spotka-
nie poœwiêcone jest poinformo-
waniu dyrektorów szkó³ o pla-
nach MGOK na kolejny rok dzia-
³alnoœci. Spotkanie z dyrektora-
mi szkó³ jest jak najbardziej uza-
sadnione, poniewa¿ to szko³y:
uczniowie jak i nauczyciele s¹ w
du¿ej mierze odbiorcami oferty
przygotowywanej przez sêdzi-
szowski dom kultury. Z drugiej
strony, wiele imprez szkolnych

wspiera sprzêtem i pomoc¹ or-
ganizacyjn¹ placówka, kierowa-
na przez dyrektora Popielarza.

W bie¿¹cym roku za nami ju¿
koncert zespo³u Siklawa oraz
koncert w ramach Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Tra-
dycyjnie najm³odsi mog¹ liczyæ
na ofertê ciekawych zajêæ na
feriach: bêd¹ warsztaty aktor-
skie, wokalne, szachowe, pla-
styczne, z ig³¹ i nitk¹. Na zakoñ-
czenie przewidziano wielki bal
karnawa³owy.

Spoœród wielu propozycji na
kolejne miesi¹ce szczególn¹
uwagê zwracaj¹:
19.02 – Koncert laureatów

Podkarpackiego Konkursu Poezji

Religijnej w kościele Miłosierdzia

Bożego.

24.02 – VI Gminny Konkurs

Historyczny „Z kart historii Ziemi

Sędziszowskiej”

26.02 – 529 Rocznica Nadania

Praw Miejskich podczas której

wystąpi zespół Hudacy

3.03 – II Ogólnopolski Turniej

Szachowy o Puchar Burmistrza

(głównym organizatorem jest

stowarzyszenie „Skoczek”)

Tak¿e w marcu (dok³adny ter-
min jeszcze nie zosta³ ustalony)
odbêdzie siê premiera musicalu
„Nêdznicy” przygotowywanego
przez uczniów LO w Sêdziszo-
wie M³p.
26 kwietnia MGOK i Teatr

im. W. Siemaszkowej zaproszą

miłośników teatru na sztukę

pt. „Szalone nożyczki”.

Na 19. maja zaplanowana zo-
sta³a kolejna edycja „Krajki” –
Przegl¹du Piosenki Harcerskiej.

Tegoroczne „Dni Sêdziszowa”
odbêd¹ siê w dn. 21-24 czerwca, a
zakoñczy je Festyn Œwiêtojañski.

W pierwszym miesi¹cu waka-
cji planowana jest organizacja
VII Miêdzynarodowych Spo-
tkañ Folklorystycznych, a tak¿e

Znamy plan pracy MGOK w Sędziszowie Młp.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim

zaprasza na

Koncert Laureatów Podkarpackiego

Konkursu Poezji Religijnej
który odbędzie się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego

w dn. 19. lutego 2012 r. (niedziela) o godz. 18.00

(po wieczornej Mszy św.)

Zapraszamy

25. stycznia w MGOK dyrek-
tor Kazimierz Popielarz po-
dejmował dyrektorów szkół
z terenu gminy Sędziszów
Młp. W spotkaniu uczestni-
czyli także: dyrektor ZOSiP
Irena Lewicka oraz członko-
wie Komisji Oświaty i Kultu-
ry Rady Miejskiej: Tomasz
Niewiadomski – przewodni-
czący, Bernadeta Frysztak
i Marcin Lach – członkowie.

pleneru malarskiego dla dzieci.
W sierpniu g³ówn¹ imprez¹

bêd¹ Do¿ynki Gminne w dn. 26.
Sierpnia.

W kolejnych miesi¹cach plano-
wany jest wystêp Teatru im. Wan-
dy Siemaszkowej z Rzeszowa i
konkurs „Literatura i dzieci”.
Na zakończenie roku, tradycyjnie

w drugi piątek grudnia,

sztandarowa impreza, choć chyba

przez środowisko niedoceniania i

nie wykorzystana promocyjnie czyli

XXII Podkarpacki Konkurs Poezji

Religijnej.

Kalendarz jest dokumentem
otwartym i z pewnoœci¹ w ci¹gu
roku wzbogaci siê o dodatkowe
propozycje, które przyci¹gn¹ do
sêdziszowskiego domu kultury
wielu spragnionych artystycz-
nych wra¿eñ.

Szczegó³owe informacje na te-
mat dzia³alnoœci MGOK mo¿na
znaleŸæ na stronie www.mgoks.pl

(b)

zapraszają na

uroczystość z okazji 529 Rocznicy

Nadania Praw Miejskich
która odbędzie się

w dn. 26. lutego 2012 r. (niedziela)

w sali widowiskowej MGOK.
W programie m.in. okolicznościowe wystąpienia

oraz koncert zespołu HUDACY (muzyka karpacka)

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

INFORMACJA
o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Sędziszów Młp. dnia 24.01.2012r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego informuje, że w związku ze zmianą

przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rol-
nych uległ zmianie termin składania przedmiotowych wniosków.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup

oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1
lutego 2012r. do 29 lutego 2012r. złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. (pok. Nr 9 – podatki) wraz z fakturami

VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrze-
śnia 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku

Druki wniosków w przedmiotowej sprawie, jak również wszelkie stosowne

informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.,
ul. Rynek 1 lub pod numerami telefonu: 17 745 36 24, 17 745 36 25.

 Burmistrz Sędziszowa Młp. mgr Kazimierz Kiełb

Burmistrz mgr Kazimierz Kie³b

Sêdziszów M³p. 2012-01-17

Burmistrz Sêdziszowa M³p. informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 10, wywieszony
zosta³ na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci lokalowych przezna-
czonych do najmu bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Sêdziszów M³p.






