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Styczeń

7. stycznia w Sêdziszowie M³p. z koncertem kolêd wyst¹pi³ zespó³
Siklawa. Dla sêdziszowian by³a to okazja do wspólnego kolêdowa-
nia z góralami i góralkami – wszak wokalistkami zespo³u s¹ siostry
Szeligówny.

8. stycznia w Sêdziszowie M³p. zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy. XX Fina³ akcji, odbywa³ siê pod has³em „Gramy z
pomp¹! Zdrowa mama, zdrowy wczeœniak, zdrowe dziecko, czyli
na zakup najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ dla ratowania ¿ycia wcze-
œniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciê¿arnych z cukrzyc¹”.
Uda³o siê zebraæ 14 400 z³.

Luty

16. lutego w sali
lustrzanej Miejsko-
Gminnego Oœrod-
ka Kultury w Sêdzi-
szowie M³p. odby-
³a siê uroczystoœæ
wrêczenia Medali
za D³ugoletnie Po-
¿ycie Ma³¿eñskie
dla 14 par z terenu
miasta i gminy Sê-
dziszów M³p., które prze¿y³y minimum 50 lat w jednym zwi¹zku
ma³¿eñskim.

19. lutego, w koœciele p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego odby³ siê koncert
laureatów XXI Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. Wœród
widzów w pierwszym rzêdzie zasiad³ ks. bp Edward Bia³og³owski.

Marzec

lec”, z³o¿y³a uroczyste œlubowanie. Œlubowanie „Orl¹t” by³o jed-
nym z elementów wspania³ych obchodów 100-lecia Zwi¹zku Strze-
leckiego „Strzelec” na RzeszowszczyŸnie oraz 93. Rocznicy œmierci
p³k. Leopolda Lisa-Kuli.

Kwiecień

Br¹zowy medal wywalczy³a zawodniczka Lechii Sêdziszów M³p.
Sylwia Szyd³owska w Mistrzostwach Polski do lat 20 rozegranych
w dn. 30.03-1.04 w Pu³awach.

Minął rMinął rok…ok…

A¿ 258 zawodników wziê³o udzia³ w II Ogólnopolskim Turnieju
Szachowym o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p., zorganizowa-
nym przez miejscowe Towarzystwo Szachowe „Skoczek” w dniu
3 marca 2012 r.

7. marca w koœciele
pw. Œw. Krzy¿a w Rze-
szowie grupa 33 dziew-
cz¹t i ch³opców ze szkó³
podstawowych w Woli-
cy Piaskowej, Klêcza-
nach i nr 3 w Sêdziszo-
wie M³p., dzia³aj¹ca
w „Orlêtach” Zwi¹zku
Strzeleckiego „Strze-

Uczniowie Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej ju¿ po raz dzie-
wi¹ty wystawili Misterium Mêki Pañskiej.

Maj

M³ody sztangista Lechii Sêdziszów M³p. Dariusz Januœ stan¹³ na
najwy¿szym stopniu podium w Pucharze Polski do lat 15, który
odby³ siê w dn. 11-13 maja w Terespolu.

Czerwiec

W niedzielê 17 czerwca stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Klêczanach obchodzili 100-lecie dzia³alnoœci.

W dniach 19-24
czerwca odby³y siê te-
goroczne Dni Sêdzi-
szowa M³p. W progra-
mie znalaz³ siê m.in.
spektakl pt. „Andro-
pauza”, w którym wi-
dzowie oklaskiwali zna-
nych z du¿ego i ma³e-
go ekranu Ryszarda
Kotysa, Macieja Da-
miêckiego, Micha³a
Pietrzaka, Andrzeja
Bejê-Zaborskiego. ciąg dalszy na str. 19
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Panie Burmistrzu jaki był dla gminy
Sędziszów Młp. kończący się rok 2012?

Uwa¿am, ¿e dobry – dla miesz-
kañców Gminy, dla Urzêdu, dla
mnie. Myœlê, ¿e prowadzone in-
westycje poprawi³y komfort
¿ycia mieszkañców, chocia¿ zda-
jê sobie sprawê, ¿e wiele jest jesz-
cze do zrobienia.

Czy udało się zrealizować inwesty-
cje, zaplanowane w budżecie na ten
rok?

Wydatki maj¹tkowe (inwesty-
cyjne) wykonano w wysokoœci
oko³o 18% ogó³u wydatków
(z planowanych 20%). Niektóre
z nich s¹ kontynuacj¹ wczeœniej
przyjêtej polityki inwestycyjnej.
Do nich nale¿y np. budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Borku
Wielkim, modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Sêdziszo-
wie (nadmieniæ trzeba, ¿e gmina
jest w 100% zwodoci¹gowana),
rozpoczêcie budowy pierwszego
w gminie budynku z mieszkania-
mi socjalnymi (12 lokali o po-
wierzchni od 19 m2 do 50 m2),
wykonanie nowej elewacji wraz
z odwodnieniem Domu Kultury
w Sêdziszowie M³p., rozpoczêcie
budowy tzw. pó³nocnej obwod-
nicy Sêdziszowa M³p. (I etap ul.
Fabryczna-Gumat) oraz wyko-
nanie nawierzchni bitumicznej
na odcinakach dróg gminnych:
Szkodna – Budzisz, Zagorzyce
Górne – Lipie, Góra Ropczycka-
Nawsie, Wolica Piaskowa – Za-
m³ynie, Szkodna – Plackówka,
Wolica £ugowa – Podlas.

Zosta³ tak¿e wykonany przez
gminê chodnik przy drodze po-
wiatowej w Kawêczynie o d³ugo-
œci 2300 m. Ponadto trwa budo-
wa sali gimnastycznej o wymia-
rach 12 x 24 z zapleczem wraz
z remontem budynku Szko³y
Podstawowej w Zagorzycach
Dolnych oraz rozpoczêliœmy
modernizacjê Domu Ludowego
w Wolicy £ugowej z przeznacze-
niem na publiczne przedszkole.

Wiele samorządów poszukuje
oszczędności w budżecie, starając
się ograniczyć wydatki na oświatę.
Pan i Rada Miejska inwestujecie
w kolejną salę gimnastyczną oraz
przedszkole – to chyba świadczy, że
w gminnej kasie „kasy” nie brakuje?

To prawda. Od lat nasza gmi-
na dok³ada ogromne pieni¹dze
na funkcjonowanie oœwiaty
gminnej. I nie znaczy to, ¿e „kasy”
w gminie nie brakuje. Po prostu
Radni rozumiej¹, i nie jest dla
nich frazesem stwierdzenie, ¿e
inwestycje w oœwiatê s¹ inwe-
stycj¹ w przysz³oœæ naszej gminy
i pañstwa.  St¹d od lat taka dba-
³oœæ o warunki w jakich ucz¹ siê
nasze dzieci.

Spośród inwestycji drogowych,
najwięcej środków pochłonęła,
zapowiadana już od kilku lat, budo-
wa I etapu tzw. obwodnicy północ-
nej, tj. ulicy Wspólnej, prowadzącej
od ulicy Fabrycznej do Gumatu.
Kiedy planowane jest ukończenie
całości tej inwestycji?

Tak jak wspomnia³em wcze-
œniej ma to byæ pierwszy etap. To
bardzo droga inwestycja, ale
patrz¹c z punktu rozwoju Sêdzi-
szowa niezbêdna. Przy ul. Wspól-
nej znajduj¹ siê firmy, które za-
trudniaj¹ naprawdê du¿¹ liczbê
osób, jest gminne miasteczko
ruchu drogowego i plac zabaw,
boisko „Orlik”, no i ta droga
prowadziæ bêdzie do SSE
EURO-PARK MIELEC – czyli do
gruntów gminnych (dok³adnie
6,85 ha) po³o¿onych za „Guma-
tem” i przeznaczonych dla po-
tencjalnych inwestorów.

Ratusz i część jego otoczenia pre-
zentują się bardzo efektownie – czy
planowana jest renowacja terenu
zielonego od strony północnej?

Cieszê siê, ¿e podoba siê miesz-
kañcom nasz Ratusz po grun-
townym remoncie. Chcemy jesz-
cze w ramach tzw. „schetynówki”
odnowiæ chodniki i ulice wokó³
niego no i oczywiœcie odnowiæ
i na nowo zagospodarowaæ te-
ren zielony od strony pó³nocnej.
Pozostan¹ wtedy do odnowy
wszystkie pierzeje rynku, ale
mam nadziejê, ¿e doczekamy
równie¿ ich renowacji i wtedy
bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e
rynek w Sêdziszowie M³p. zosta³
odrestaurowany.

Sędziszowski Dom Kultury doczekał
się remontu elewacji, teraz pewnie
czas na odnowienie wnętrza i wypo-
sażenia?

I myœlê, ¿e cieszy oczy. Tak
wnêtrze wymaga gruntownego
remontu. Do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego
zosta³ z³o¿ony wniosek o dofi-
nansowanie dokumentacji tech-
nicznej, w tym projektów archi-
tektonicznych, studiów wykonal-
noœci i analizy oddzia³ywania na
œrodowiska. Ale te¿ równolegle
Gmina zrobi dokumentacjê na
zagospodarowanie dzia³ki przy
Domu Kultury z przeznacze-
niem na parking – wszyscy bo-
wiem wiedz¹ jak bardzo brakuje
miejsc parkingowych, zw³aszcza
gdy odbywaj¹ siê imprezy
w Domu Kultury.

Niedawno w Sędziszowie Młp.
odbyła się konferencja, poświęcona
zabezpieczeniom przeciwpowodzio-
wym, z udziałem ministra Millera.
Czy, Pańskim zdaniem, wpłynie ona
na przyspieszenie budowy zbiornika
retencyjnego w Górze Ropczyckiej,
który ma zabezpieczyć nasze miasto
przed powodzią?

O tê konferencjê dotycz¹c¹
zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego na terenie woj. Pod-
karpackiego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem miejscowoœci
po³o¿onych w dolinie rzek Wis³o-
ki i Wielopolski, zabiega³a Gmina
u pana Marsza³ka. Dziêki pomo-
cy Prezesów sêdziszowskich firm,
a zw³aszcza pana Ryszarda £êgie-
wicza, do tego spotkania dosz³o.
Byli samorz¹dowcy z trzech po-
wiatów (nasz, dêbicki i mielecki)
oraz ci, którzy bêd¹ decydowaæ
o realizacji inwestycji: Jerzy Mil-
ler – Pe³nomocnik Rz¹du ds.
Programu ochrony przed powo-
dzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y;
Miros³aw Karapyta – Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego;
Lucjan KuŸniar – Cz³onek Zarz¹-
du Województwa Podkarpackie-
go; Stanis³aw Stachura – Dyrek-
tor Podkarpackiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Rzeszowie.

Gmina od lat zabiega o zwiêk-
szenie bezpieczeñstwa przed na-
stêpstwami powodzi. Zosta³y wy-
konane prace udra¿niaj¹ce na
obu potokach: Budziszu i Gnojni-
cy. Wiemy jednak, ¿e w³aœciwym
zabezpieczeniem dla miasta bê-
dzie wybudowany zbiornik prze-

ciwpowodziowy w Górze Rop-
czyckiej. W piœmie, otrzymanym
w grudniu tego roku od Marsza³-
ka, pojawi³a siê informacja, ¿e
rozpoczêcie robót budowlano-
monta¿owych, zwi¹zanych z tym
zbiornikiem, mo¿e nast¹piæ
w I po³owie 2014 r. To powinno
zapobiec problemom z powo-
dziami w naszym mieœcie.

Spójrzmy teraz w przyszłość: jakie
plany inwestycyjne znajdą się
w budżecie na rok 2013?

Nie planujemy ¿adnej rewolu-
cji. Plany inwestycyjne to konty-
nuowanie inwestycji ju¿ rozpo-
czêtych i tych ujêtych w planie
wieloletnim. Najwa¿niejsze to
m.in. budowa kanalizacji sanitar-
nej w Borku Wielkim oraz rozpo-
czêcie budowy w Czarnej Sêdzi-
szowskiej; dokoñczenie budowy
sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej w Zagorzycach Dolnych
i uruchomienie publicznego
przedszkola w Wolicy £ugowej;
dokoñczenie budowy ul. Wspól-
nej; zasiedlenie budynku socjal-
nego w Wolicy Piaskowej; budowa
odcinków dróg gminnych.

I na koniec – jak planuje spędzić
Święta Bożego Narodzenia oraz
Sylwestra Burmistrz Sędziszowa
Małopolskiego?

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia –
tradycyjnie w gronie Rodziny –
w tym roku razem z Córkami
i Wnuczkami wybieramy siê na
Wigiliê do mojego Brata, nastêp-
ne œwi¹teczne dni u siebie
w domu i oczywiœcie wizyta w do-
mach u Córek. A Sylwester pew-
nie w towarzystwie znajomych,
u siebie w domu.

Korzystaj¹c z okazji chcê
Wszystkim Mieszkañcom Naszej
Gminy z okazji Bo¿ego Narodze-
nia przes³aæ z serca p³yn¹ce
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci,
wiary w zwyciêstwo dobra, na-
dziei oraz wspania³ego prze¿ywa-
nia Œwi¹t w gronie Najbli¿szych.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Benedykt Czapka

Inwestycje poprawiły
komfort życia mieszkańców
Rozmowa z Kazimierzem Kiełbem Burmistrzem Sędziszowa Młp.
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1. Uchwała w sprawie wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Rada Miejska postanowi³a, ¿e
od 1 lipca 2013 r., po przejêciu
przez gminê gospodarki odpa-
dami, op³ata miesiêczna za od-
biór odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci za-
mieszka³ych, bêdzie stanowiæ
iloczyn liczby osób zamieszkuj¹-
cych dan¹ nieruchomoœæ oraz
ustalonej stawki op³aty.

2. Uchwała w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Stawka op³aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi selek-
tywnie wynosiæ bêdzie 6,50 z³
brutto, a gospodarowanie odpa-
dami zbieranymi nieselektywnie
13 z³ brutto.

3. Uchwała w sprawie terminu, czę-
stotliwości i trybu uiszczania opła-
ty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Op³ata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zebra-
nymi na terenie nieruchomoœci
po³o¿onych w Gminie Sêdzi-
szów M³p. uiszczana bêdzie raz
na miesi¹c, w terminie do 10-go
dnia ka¿dego miesi¹ca, pocz¹w-
szy od 1 lipca 2013 r. Op³atê uisz-
czaæ siê bêdzie bez wezwania
przelewem na konto Gminy Sê-
dziszów M³p. lub w kasie Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p.

4. Uchwała w sprawie wzoru deklara-
cji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

Rada okreœli³a wzór deklaracji
o wysokoœci op³aty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi sk³adanej przez w³aœcicieli
nieruchomoœci zamieszka³ych.
W³aœciciel nieruchomoœci sk³ada
pierwsz¹ deklaracjê pisemnie
w terminie do dnia 31 marca
2013 r. do Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p. Obowi¹zek
z³o¿enia kolejnej deklaracji
w przypadku zmiany danych bê-
d¹cych podstaw¹ ustalenia wyso-
koœci nale¿nej op³aty powstaje
w terminie 14 dni od dnia nast¹-

XXI Sesja Rady Miejskiej
Kolejna, XXI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp., która odbyła się w dniu 13 grudnia
2012 r., poświęcona była przede wszystkim nowym zasadom gospodarowania odpadami
komunalnymi i w tym zakresie Rada podjęła 6 uchwał. Oprócz tego podjętych zostało jesz-
cze 7 innych uchwał.

pienia zmiany. Op³atê za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi w zmienionej wysokoœci
uiszcza siê za miesi¹c, w którym
nast¹pi³a zmiana.

Rada okreœli³a równie¿ wzór
imiennego wykazu osób zamiesz-
kuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ,
który stanowi potwierdzenie da-
nych zawartych w deklaracji.

5. Uchwała w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie od-
bierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

W zamian za uiszczon¹ przez
w³aœciciela nieruchomoœci op³a-
tê, odbierane bêd¹:
1)komunalne odpady zmiesza-

ne – w ka¿dej iloœci,
- w zabudowie jednorodzin-

nej – dwa razy w miesi¹cu,
- w zabudowie wielorodzin-

nej – dwa razy w tygodniu.
2)komunalne odpady zbierane

selektywnie obejmuj¹ce na-
stêpuj¹ce frakcje jak: papier,
metal, tworzywa sztuczne,
szk³o i opakowania wieloma-
teria³owe, odpady komunalne
ulegaj¹ce biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe
ulegaj¹ce biodegradacji –
w ka¿dej iloœci,
- w zabudowie jednorodzin-

nej – dwa razy w miesi¹cu,
- w zabudowie wielorodzin-

nej – jeden raz w tygodniu.
3)przeterminowane leki i che-

mikalia, zu¿yte baterie i aku-
mulatory, zu¿yty sprzêt elek-
tryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabary-
towe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, zu¿yte opony,
odpady zielone – w ka¿dej ilo-
œci. Odpady te odbierane
bêd¹ z wyznaczonych miejsc
na terenie ka¿dego osiedla
i so³ectwa – jeden raz w roku.
Zebrane selektywnie odpady

komunalne odbierane bêd¹
równie¿ w Gminnym Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych trzy razy

w tygodniu w godzinach jego
otwarcia. Odpady do tego
Punktu ich wytwórca dostarcza
na w³asny koszt.

6. Uchwała w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w
Gminie Sędziszów Młp.

Rada Miejska uchwali³a Regu-
lamin utrzymania czystoœci
i porz¹dku w Gminie Sêdziszów
M³p., w którym okreœli³a szcze-
gó³owe zasady utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Sêdziszów M³p. dotycz¹-
ce w szczególnoœci:
- prowadzenia selektywnego

zbierania i odbierania odpa-
dów komunalnych,

- uprz¹tania b³ota, œniegu, lodu
i innych zanieczyszczeñ z czê-
œci nieruchomoœci s³u¿¹cych
do u¿ytku publicznego,

- mycia i naprawy pojazdów
samochodowych poza myj-
niami i warsztatami napraw-
czymi,

- rodzaju i minimalnej pojem-
noœci pojemników przezna-
czonych do zbierania odpa-
dów komunalnych na terenie
nieruchomoœci oraz na dro-
gach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemni-
ków i ich utrzymania w odpo-
wiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym,

- czêstotliwoœci i sposobu po-
zbywania siê odpadów komu-
nalnych i nieczystoœci cie-
k³ych z terenu nieruchomoœci
oraz z terenów przeznaczo-
nych do u¿ytku publicznego,

- innych wymagañ wynikaj¹-
cych z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami,

- obowi¹zków osób utrzymuj¹-
cych zwierzêta domowe, maj¹-
cych na celu ochronê przed
zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹
dla ludzi oraz przed zanieczysz-
czeniem terenów przeznaczo-
nych do wspólnego u¿ytku,

- wymagañ utrzymywania zwie-
rz¹t gospodarskich na tere-
nach wy³¹czonych z produkcji
rolniczej, w tym tak¿e zakazu
ich utrzymywania na okreœlo-
nych obszarach lub w poszcze-
gólnych nieruchomoœciach,

- wyznaczania obszarów podle-
gaj¹cych obowi¹zkowej dera-
tyzacji i terminów jej przepro-
wadzania.

W Regulaminie określono, że właści-
ciele nieruchomości zobowiązani są
do prowadzenia selektywnego zbiera-
nia odpadów następujących frakcji:
· papier i tektura (w tym opa-

kowania, gazety, czasopisma,
itp.,),

· metal,
· tworzywa sztuczne,
· szk³o i odpady opakowania ze

szk³a,
· opakowania wielomateria³o-

we,
· odpady komunalne ulegaj¹-

ce biodegradacji, w tym opa-
kowania ulegaj¹ce biodegra-
dacji (np. worki foliowe bio-
degradowalne),

a także powstających w gospodar-
stwach domowych odpadów typu:
· przeterminowane leki i che-

mikalia,
· zu¿yte baterie i akumulatory,
· zu¿yty sprzêt elektryczny

i elektroniczny,
· meble i inne odpady wielko-

gabarytowe,
· odpady budowlane i rozbiór-

kowe,
· zu¿yte opony,
· odpady zielone.

Właściciele nieruchomości zapewnią
utrzymanie czystości i porządku na
terenie swojej nieruchomości po-
przez:
· wyposa¿enie nieruchomoœci

w pojemniki do zbierania od-
padów komunalnych (przez
pojemnik rozumie siê te¿ wo-
rek foliowy),

· prowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów i zbiórki od-
padów zmieszanych,

· przekazywanie przedsiêbior-
cy odpadów komunalnych
w wyznaczonych terminach.

Do zbiórki odpadów należy stosować
pojemniki (worki) w następujących
kolorach:
· niebieskie – papier i tektura,

opakowania wielomateria³o-
we,

· bia³e – opakowania szklane
bia³e,

· zielone – opakowania szklane
kolorowe,

· ¿ó³te – metal, tworzywa
sztuczne,

· br¹zowe – odpady biodegra-
dowalne i opakowania ulega-
j¹ce biodegradacji,

· czarne – odpady zmieszane.
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Zebrane selektywnie odpady
komunalne typu: przetermino-
wane leki i chemikalia, zu¿yte
baterie i akumulatory, zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektronicz-
ny, meble i inne odpady wielko-
gabarytowe, zu¿yte opony od-
bierane bêd¹ z wyznaczonych
miejsc na terenie ka¿dego osie-
dla i so³ectwa jeden raz w roku
albo na w³asny koszt mo¿na
dostarczyæ je do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który
bêdzie zlokalizowany przy
oczyszczalni œcieków w Sêdzi-
szowie M³p. ul. Borkowska.

Do GPSZOK bêdzie mo¿na
dostarczaæ równie¿ inne odpa-
dy m.in. remontowo-budowla-
ne powstaj¹ce w wyniku prowa-
dzenia drobnych robót budow-
lanych oraz odpady zielone.

Szczegó³owy opis tego Regula-

minu umieœcimy w jednym z pierw-

szych numerów Biuletynu w 2013 r.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia
poparcia dla uchwały Rady Miej-
skiej Inowrocławia w sprawie
skierowania do Trybunału Konsty-
tucyjnego wniosku o stwierdzenia
niezgodności z Konstytucją Rze-
czypospolitej Polskiej przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Radni wyrazili poparcie dla
uchwa³y Rady Miejskiej Ino-
wroc³awia w sprawie skierowa-
nia do Trybuna³u Konstytucyj-
nego wniosku o stwierdzenie
niezgodnoœci z Konstytucj¹ RP
przepisów ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach
w zakresie w jakim ustawa ta
nak³ada na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast
obowi¹zek zorganizowania
przetargu na odbieranie odpa-
dów komunalnych od w³aœci-
cieli nieruchomoœci oraz wpro-
wadza wymóg przystêpowania
do tych przetargów spó³ek
gminnych.

8. Uchwała w sprawie zaopiniowania
projektu Uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego w spra-
wie Mielecko-Kolbuszowsko-Gło-
gowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Rada Miejska z jednym za-
strze¿eniem pozytywnie zaopi-
niowa³a projekt Uchwa³y Sejmi-
ku Województwa Podkarpackie-
go w sprawie Mielecko-Kolbu-
szowsko-G³ogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

9. Uchwała w sprawie zaopiniowania
projektu Uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego w spra-
wie Strzyżowsko-Sędziszowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Rada z jednym zastrze¿eniem
pozytywnie zaopiniowa³a pro-
jekt Uchwa³y Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego
w sprawie Strzy¿owsko-Sêdzi-
szowskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu.

10.Uchwała w sprawie podziału Gmi-
ny Sędziszów Młp. na stałe obwo-
dy głosowania, ustalenia ich nu-
merów i granic oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych.

Gmina Sêdziszów M³p. zosta³a
podzielona na 21 sta³ych obwo-
dów g³osowania. W stosunku do
obecnie obowi¹zuj¹cych obwo-
dów utworzono dodatkowo
dwa nowe, jeden w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszo-
wie M³p. dla mieszkañców Osie-
dla M³odych a drugi w sêdzi-
szowskim gimnazjum dla miesz-
kañców Rêdzin. Szczegó³owy
podzia³ naszej gminy na sta³e
obwody g³osowania oraz siedzi-
by obwodowych komisji wybor-
czych znajduje siê w bie¿¹cym
numerze Biuletynu. Nowy po-
dzia³ bêdzie obowi¹zywa³ od
wyborów samorz¹dowych
w 2014 r.

11. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Sędzi-

szów Młp na rok 2012 nr XIV/117/
12 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Moc¹ tej uchwa³y Rada doko-
na³a zmian w bud¿ecie gminy na
2012 r. polegaj¹cych na:
� zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê 226.532
z³ z tytu³u:
- czêœci oœwiatowej subwen-

cji ogólnej – 226.282 z³,
- œrodków z Fundacji „Nasza

Ziemia” na realizacjê pro-
jektu „Czysty las wokó³ nas”
w Szkole Podstawowej
w Czarnej – 250 z³.

� zmniejszeniu dochodów ma-
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
143.382 z³ z tytu³u wp³ywów ze
sprzeda¿y maj¹tku gminy.

� zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 83.150
z³ z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe

nauczycieli w Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum
w Czarnej Sêdziszowskiej –
57.300 z³, w tym: w Gimna-
zjum w Czarnej Sêdz. –
57.000 z³, w Szkole Podsta-
wowej w Czarnej Sêdz. –
300 z³.

- sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne od wynagrodzeñ
w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Czarnej Sê-
dziszowskiej – 25.600 z³,
w tym: w Gimnazjum
w Czarnej Sêdz. – 11.600 z³,
w Szkole Podstawowej
w Czarnej Sêdz. – 14.000 z³.

- realizacjê projektu „Czysty
las wokó³ nas” w Szkole
Podstawowej w Czarnej Sê-
dziszowskiej – 250 z³.

12.Uchwała w sprawie zmiany
w uchwale nr XVIII/142/12 Rady
Miejskiej w Sędziszowie Młp.
z dnia 25 września 2012 r. oraz
uchwale nr XIX/163/12 Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Młp z dnia 15
listopada 2012 r. w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy
Sędziszów Młp. na rok 2012.

Rada dokona³a zmiany klasyfi-
kacji paragrafu przychodu doty-
cz¹cego emisji obligacji komu-
nalnych, poniewa¿ we wcze-
œniejszych uchwa³ach by³a ona
b³êdnie podana.

13.Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie Młp. Nr XIX/161/12 z dnia
15 listopada 2012 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu pn.
„Grupa przedszkolna – najlepszym
miejscem dla rozwoju malucha”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego

Na realizacjê projektu pn.
„Grupa przedszkolna – najlep-
szym miejscem dla rozwoju ma-
lucha” przyznana zosta³a kwota
w wysokoœci 99 799,25 z³. Ponad-
to Rada wyrazi³a zgodê na wnie-
sienie do projektu wk³adu w³a-
snego w wysokoœci 17 611,63 z³.

BIURO RADY MIESKIEJ

GKiM.602.3.3.2012.MK Sêdziszów M³p. 11.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 30, art. 39 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.

o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póŸn. zm.)

zawiadamiam o mo¿liwoœci zapoznania siê z projektem
„Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Sędziszów Młp. na lata 2013-2016”.

Z treœci¹ dokumentu mo¿na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p., Referat Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rynek 10, pokój 16, w godzinach od 730 do 1530. Wy¿ej
wymieniony dokument jest dostêpny w wersji elektronicznej jako za³¹cznik do niniejszego obwiesz-
czenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. www.bip.sedzi-
szow-mlp.pl.
Wnioski i uwagi do wy¿ej wymienionego dokumentu mo¿na sk³adaæ w dniach od 17 grudnia 2012 r.
do 7 stycznia 2013 r.:
1. pisemnie na adres: Urz¹d Miejski Sêdziszów M³p., ul. Rynek 1, 39-120 Sêdziszów M³p.
2. drog¹ elektroniczn¹ na adres: um@sedziszow-mlp.pl
3. osobiœcie w Urzêdzie Miejskim, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rynek 10.

Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Sêdziszów M³p.
Informacje o projekcie „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Sêdziszów M³p. na

lata 2013 -2016” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Sê-
dziszowie M³p., na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu oraz na tablicach og³oszeñ w ka¿dej miejscowoœci,
jako og³oszenie w Gazecie Biuletyn Sêdziszowski.

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
mgr Kazimierz Kiełb
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Nr obwodu
Granice obwodu g³osowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

g³osowania

1. Sêdziszów M³p. ulice: Jab³onowskich, Miko³aja Ligêzy,
Micha³owskich, Odrow¹¿ów, Osiedle M³odych nr 2, 2A, 3, 3A, 4, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sêdziszowie M³p.
Potockich, Starzeñskich, S³oneczna, Spacerowa, Tarnowskich, ul. Fabryczna 5
Weso³a

2. Sêdziszów M³p. ulice: Osiedle M³odych nr 5, 5A, 10, 11, 13, 17 Szko³a Podstawowa Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Osiedle M³odych 20

3. Sêdziszów M³p. ulice: Fabryczna, Wspólna, Szko³a Podstawowa Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Osiedle M³odych 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19 Osiedle M³odych 20

4. Sêdziszów M³p. ulice: Armii Krajowej, 3-go Maja, Bednarska,
Blich, Cicha, Garncarska, ks. Jana Granickiego, Jana Paw³a II,
Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, prof. Stanis³awa Kota, Szko³a Podstawowa Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Koœciuszki, Kroczki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, ul. Rynek 9
ks. Stanis³awa Maci¹ga, Ogrodowa, Partyzantów, Piekarska,
Polna, Rynek, Sportowa, Solidarnoœci Szeroka, Szkarpowa,
Wêglowskiego, Wyspiañskiego, kard. Stefana Wyszyñskiego

5. Sêdziszów M³p. ulice: Borkowska, Bursztynowa, Dzia³kowa,
G³owackiego nr nieparzyste od 1-21 i nr parzyste od 32 do 56,
Konopnickiej, Koralowa, Krokusowa, ks. Paw³a Sapeckiego, Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Orzeszkowej, Piaskowa, Rêdziny, Szafirowa, œw. Antoniego, ul. ks. Maci¹ga 3
œw. Barbary, œw. Franciszka, œw. Klary, Wis³awy Szymborskiej

6. Sêdziszów M³p. ulice: Aleja 1000-Lecia, G³owackiego nr 23-31
oraz nr parzyste od 2 do 22, Grunwaldzka, Jagielloñska,
Kochanowskiego, Kolbuszowska, Ko³³¹taja, Ksiê¿omost, Letnia, Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
£ugowa, Mickiewicza, Olszana, Pi³sudskiego, Po³udniowa, Prusa, ul. ks. Maci¹ga 3
Reja, Rzeszowska, Sienkiewicza, S³owackiego, Staszica, Warzywna,
Wincentego Witosa

7. Bêdziemyœl Dom Ludowy w Bêdziemyœlu Bêdziemyœl 35

8. Boreczek Szko³a Podstawowa w Boreczku, Boreczek 46

9. Borek Wielki Szko³a Podstawowa w Borku Wielkim,
Borek Wielki 254

10. Cierpisz Budynek by³ej szko³y w Cierpiszu, Cierpisz 33

11. Czarna Sêdziszowska Gimnazjum w Czarnej Sêdz. Czarna Sêdz. 145

12. Góra Ropczycka Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej,
Góra Ropczycka 2

13. Kawêczyn Sêdziszowski Szko³a Podstawowa w Kawêczynie Sêdz.,
Kawêczyn Sêdz. 73

14. Klêczany Dom Ludowy w Klêczanach, Klêczany 112

15. Krzywa Szko³a Podstawowa w Krzywej, Krzywa 121

16. Ruda Dom Stra¿aka w Rudzie, Ruda 65

17. Szkodna Szko³a Podstawowa w Szkodnej, Szkodna121

18. Wolica £ugowa Przedszkole w Wolicy £ugowej, Wolica £ugowa 70

19. Wolica Piaskowa Szko³a Podstawowa w Wolicy Piaskowej,
Wolica Piaskowa 76

20. Zagorzyce, so³ectwo Zagorzyce Dolne Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Dolnych,
1a-146, 154, 158-164, 405-637 Zagorzyce 78

21. Zagorzyce, so³ectwo Zagorzyce Górne Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Górnych,
147-153, 155-156a, 165a-404, od 638 do koñca Zagorzyce 175

PODZIAŁ GMINY SĘDZISZÓW MŁP. NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA,
ICH GRANICE I NUMERY ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
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29 listopada w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim w Rzeszowie odby-
³a siê uroczystoœæ og³oszenia wy-
ników i wrêczenia nagród w kon-
kursach „Piêkna podkarpacka
wieœ – edycja 2012”, „So³tys Roku
Województwa Podkarpackiego”
oraz „Przyjazna wieœ”.

Zg³oszone do konkursu „Piêk-
na wieœ podkarpacka” – so³ectwo
Góra Ropczycka znalaz³o siê
wœród 10 nagrodzonych. So³tys
wsi pan Stanis³aw Bochenek ode-
bra³ z r¹k Lucjana KuŸniara –
Cz³onka Zarz¹du Województwa
Podkarpackiego i Alicji Wosik –
Wicewojewody Podkarpackiego
cenne nagrody z przeznacze-
niem dla spo³ecznoœci lokalnej.

Tytu³ najpiêkniejszej wsi w tej
edycji zdoby³ Chmielnik.

Cele Stowarzyszenia to m.in.
� Organizowanie spotkañ i zebrañ osób, które chc¹ populary-
zowaæ bezpieczne poruszanie siê po drogach. Spotkania odby-
waæ siê bêd¹ z w³adzami samorz¹dowymi szczebla gminy, powia-
tu i województwa oraz administratorami dróg gminnych, powia-
towych, wojewódzkich i krajowych na temat systematycznej po-
prawy stanu nawierzchni drogi, zapewnienie prawid³owego ozna-
kowania dróg i bezpiecznych przejazdów przez skrzy¿owania.
��Propagowanie wœród cz³onków Stowarzyszenia zachowania
ostro¿noœci i bezpieczeñstwa ruchu po drogach.
� Organizowanie protestów, w przypadku nie podejmowania
przez administratorów dróg s³usznych postulatów u¿ytkowni-
ków dróg w zakresie bezpiecznych przejazdów.

Góra Ropczycka

wśród

najpiękniejszych

wsi  na Podkarpaciu

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Krwiodawstwo jest akcj¹ spo-
³eczn¹ maj¹c¹ na celu pozyski-
wanie krwi od osób zdrowych na
rzecz osób wymagaj¹cych trans-
fuzji krwi (np. podczas operacji
chirurgicznej) lub do produkcji
preparatów krwiopochodnych.
Krew pobiera siê w stacjach
krwiodawstwa od dawców krwi
w wieku od 18 do 65 lat, w na-
szym kraju krew oddaje siê tylko
honorowo, czyli bezp³atnie.

W Polsce krew pe³na mo¿e byæ
pobierana nie czêœciej ni¿ 6 razy

Corocznie w listopadzie obcho-
dzone są DNI HONOROWEGO
DAWSTWA KRWI. Z tej też okazji
burmistrz Kazimierz Kiełb zapro-
sił w dn. 29 listopada br. do ratu-
sza Honorowych Krwiodawców
z naszej gminy na spotkanie,
w trakcie którego podziękował
im za piękną postawę, za szla-
chetność i ofiarność w ratowa-
niu zdrowia i życia ludzkiego.

Stowarzyszenie będzie walczyć
o bezpieczny przejazd przez „czwórkę”
W dniu 22.11.2012r. odbyło się
spotkanie założycielskie sto-
warzyszenia zwykłego „Bez-
pieczne Skrzyżowanie” z sie-
dzibą w Górze Ropczyckiej.
Wzięło w nim udział 24 oso-
by: sołtysi, przedstawiciele
rad sołeckich, burmistrz Ka-
zimierz Kiełb.

Stowarzyszenie zosta³o zawi¹-
zane w zwi¹zku z interwencja-
mi mieszkañców poruszaj¹cych
siê przez skrzy¿owanie drogi
powiatowej Sêdziszów M³p. (ul.
Wêglowskiego) – Wielopole
Skrzyñskie z drog¹ krajow¹ E4.
Kolizje i wypadki na tym skrzy-
¿owaniu, to niemal codzien-
noœæ, a w³¹czenie sie do ruchu
graniczy z cudem, st¹d wymu-
szanie pierwszeñstwa przez kie-
rowców z dróg podporz¹dko-
wanych. Jak zapewnia³a GDD-
KiA, po modernizacji „czwór-
ki” bezpieczeñstwo mia³o siê po-
prawiæ. Tymczasem, po zakoñ-
czeniu prac, okaza³o siê, ¿e ba-
riery ochronne zas³aniaj¹ widok

Do władz stowarzyszenia „Bezpieczne skrzyżowanie” należą:
Prezes – Stanis³aw Bochenek (so³tys Góry Ropczyckiej)
Wiceprezes – Franciszek Bochnak (so³tys Zagorzyc Dolnych)
Skarbnik – Jan Kujda (so³tys Szkodnej)
Sekretarz – Barbara Traciak (so³tys Zagorzyc Górnych)

w stronê Ropczyc kierowcom
jad¹cym od strony Góry Rop-
czyckiej. Wbrew oczekiwaniom
lokalnej spo³ecznoœci nie wyko-
nano bezpiecznego skrzy¿owa-
nia: nie wybudowano ronda –
mimo wykupienia terenu wokó³
skrzy¿owania przez Gminê, ani
nie zainstalowano sygnalizacji
œwietlnej. W ci¹gu minionych
kilku lat wielokrotnie delegacje
so³tysów z miejscowoœci grani-
cz¹cych z drog¹ E4 (Góra Rop-
czycka, Zagorzyce, Szkodna),
radni i pos³owie wraz z w³adza-
mi gminy Sêdziszów M³p., od-
wiedzali ze stosownymi pisma-
mi Generaln¹ Dyrekcjê Dróg
Krajowych i Autostrad w Rze-

szowie. Jednak nie odnios³o to
oczekiwanego skutku. Miejmy
nadziejê, ¿e Stowarzyszenie,
poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ
(m.in. wspó³pracê z ró¿nymi in-
stytucjami, organizowanie pro-
testów) wywrze na GDDKiA od-
powiedni nacisk, co spowoduje
zamontowanie sygnalizacji

œwietlnej i poprawienie widocz-
noœci w okolicach skrzy¿owania.

Stowarzyszenie jest organi-
zacj¹ zrzeszaj¹c¹ zwolenników
bezpiecznej jazdy wszelkimi po-
jazdami oraz bezpiecznego po-
ruszania siê pieszych.

BT

w roku od mê¿czyzn i nie czê-
œciej ni¿ 4 razy w roku od kobiet,
z tym, ¿e przerwa pomiêdzy po-
braniami nie mo¿e byæ krótsza
ni¿ 8 tygodni. Zabieg trwa od
kilku do kilkunastu minut. Jed-
norazowo pobiera siê 450 ml
krwi. Ubytek ten u wiêkszoœci
osób nie powoduje ¿adnych
odczuæ. Bardzo ma³y procent
mo¿e doœwiadczaæ chwilowych
zawrotów g³owy, lecz po krótkim
wypoczynku wszystko wraca do
normy.
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W obliczu rosn¹cych ró¿nic
pomiêdzy dochodami ludzi bo-
gatych i ludzi biednych, szczegól-
ne znaczenie maj¹ programy
wspieraj¹ce osoby najubo¿sze.
Przedstawiciele instytucji euro-
pejskich podkreœlaj¹, ¿e jedn¹ z
wa¿niejszych idei w Unii Europej-
skiej jest walka z ubóstwem i wy-
kluczeniem spo³ecznym.

Jednym z mechanizmów
Wspólnej Polityki Rolnej admini-
strowanym przez Agencjê Ryn-
ku Rolnego, odnosz¹cym siê do
tej idei, o du¿ym zasiêgu i od-
dzia³ywaniu spo³ecznym jest
„Dostarczanie nadwy¿ek ¿ywno-
œci najubo¿szej ludnoœci Unii Eu-
ropejskiej” (PEAD).

Beneficjentami i odbiorcami
pomocy dostarczanej w ramach
mechanizmu s¹ osoby najubo¿-
sze, które otrzymuj¹ gotowe ar-
tyku³y spo¿ywcze jako formê
pomocy spo³ecznej.

W realizacji mechanizmu
uczestnicz¹:
�organizacje charytatywne od-

powiedzialne za dystrybucjê

gotowych artyku³ów spo¿yw-
czych wœród osób najubo¿-
szych,

�przedsiêbiorcy odpowie-
dzialni za dostarczanie orga-
nizacjom charytatywnym go-
towych artyku³ów spo¿yw-
czych.
W ramach programu PEAD

2012 Agencja zawar³a umowy
z 23 przedsiêbiorcami na dosta-
wy 17 ró¿nych produktów do
ponad 140 magazynów 4 organi-
zacji charytatywnych na terenie
ca³ej Polski. S¹ to: Federacja
Polskich Banków ̄ ywnoœci, Cari-
tas Polska, Polski Czerwony
Krzy¿, Polski Komitet Pomocy
Spo³ecznej.

Na Podkarpaciu dystrybucj¹
¿ywnoœci w ramach tego progra-
mu zajmuj¹ siê: Polski Komitet
Pomocy Spo³ecznej, Bank ¯yw-
noœci w Rzeszowie, Tarnobrzeski
Bank ̄ ywnoœci, Caritas Diecezji
Rzeszowskiej, Caritas Diecezji
Przemyskiej.

¯ywnoœæ w ramach programu
PEAD jest dystrybuowana na
Podkarpaciu za poœrednictwem
9 g³ównych magazynów w/w or-
ganizacji charytatywnych w 7 po-
wiatach: jaros³awski (1), kro-
œnieñski (1), przemyski (2), rze-
szowski (2), stalowowolski (1),
strzy¿owski (1), tarnobrzeski
(1).

Sieæ dystrybucyjna produktów
¿ywnoœciowych w ramach PEAD
obejmuje ca³e województwo
podkarpackie. Z wymienionych
wy¿ej 9 g³ównych magazynów

uprawnionych organizacji cha-
rytatywnych, produkty te s¹ dys-
trybuowane do magazynów se-
tek innych organizacji charyta-
tywnych i pozarz¹dowych na te-
renie Podkarpacia, zajmuj¹cych
siê wspieraniem ludnoœci ubo-
giej lub bêd¹cej w potrzebie,
spe³niaj¹cej kryteria ustawy
o pomocy spo³ecznej, tj.:
�ubóstwa,
� sieroctwa,
�bezdomnoœci,
�bezrobocia,
�niepe³nosprawnoœci,
�d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej cho-

roby,
�przemocy w rodzinie,
�potrzeby ochrony ofiar han-

dlu ludŸmi,
�potrzeby ochrony macierzyñ-

stwa lub wielodzietnoœci,
�bezradnoœci w sprawach opie-

kuñczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa do-
mowego, zw³aszcza w rodzi-
nach niepe³nych lub wielo-
dzietnych,

� trudnoœci w integracji osób,
które otrzyma³y status uchodŸ-
cy lub ochronê uzupe³niaj¹c¹,

� trudnoœci w przystosowaniu
do ¿ycia po zwolnieniu z zak³a-
du karnego,

� alkoholizmu lub narkomanii,
� zdarzenia losowego i sytuacji

kryzysowej,
�klêski ¿ywio³owej lub ekolo-

gicznej.
W Polsce dostawy obejmuj¹

ok. 101,8 tys. ton artyku³ów spo-
¿ywczych o wartoœci ok. 325,1
mln PLN, w tym artyku³y zbo¿o-
we – ok. 31%, artyku³y owocowo-
warzywne – ok.25%, artyku³y
mleczne – ok.23%, artyku³y miê-
sne – ok.17%, olej rzepakowy –
ok.4%. Dostawy artyku³ów
mlecznych realizowane s¹ od
marca 2012 r. do grudnia 2012 r.,
natomiast dostawy pozosta³ych

artyku³ów spo¿ywczych od lipca
2012 do lutego 2013 r.

W ramach programu PEAD
2012 do magazynów organizacji
charytatywnych s¹ dostarczane
nastêpuj¹ce artyku³y spo¿ywcze:
cukier bia³y, d¿em wiœniowy, gro-
szek z marchewk¹, herbatniki,
kasza gryczana, klopsiki w sosie
pomidorowym, koncentrat po-
midorowy, makaron œwiderki,
mas³o ekstra, m¹ka pszenna,
mielonka wieprzowa, mleko
UHT, olej rzepakowy, p³atki ku-
kurydziane, ry¿ bia³y, ser pod-
puszczkowy dojrzewaj¹cy, ser
topiony.

Komisja Europejska przezna-
cza na realizacje programu ok.
500 mln Euro rocznie. Polska
jest w gronie pañstw, które pozy-
skuj¹ najwiêcej œrodków na reali-
zacjê programu – trzecie miejsce
po W³oszech i Hiszpanii (w 2011
r. – 75,4 mln Euro, w 2012 r. –
75,3 mln Euro, w 2013 r. – 76,9
mln Euro).

Wszystkie produkty s¹ specjal-
nie oznakowane – zawieraj¹ nie
tylko informacje o producencie
czy dacie przydatnoœci do spo¿y-
cia, ale te¿ specjalne nadruki,
w tym m.in.: informacje o tym, ¿e
artyku³y dostarczane w ramach
programu s¹ finansowane ze
œrodków UE oraz nie mog¹ byæ
przeznaczone do sprzeda¿y.

Na Podkarpaciu w latach
2004-2011 dostarczono ok. 54
mln ton artyku³ów spo¿ywczych.
Dziêki zaanga¿owaniu i spraw-
nemu dzia³aniu tak wielu organi-
zacji charytatywnych oraz poza-
rz¹dowych, pomoc ta jest w sta-
nie dotrzeæ do ka¿dego potrze-
buj¹cego na terenie ca³ego wo-
jewództwa podkarpackiego.

Andrzej Wróbel
Dyrektor Oddziału Terenowego

Agencji Rynku Rolnego
w Rzeszowie

Dziewiąty Rok Pomocy Żywnościowej w Polsce

W tym roku przypada 25. rocz-
nica obchodów Międzynaro-
dowego dnia Walki z Ubó-
stwem ogłoszonego przez
Zgromadzenie ONZ. W Polsce
już po raz dziewiąty będzie
realizowana pomoc unijna
dla najuboższych.

Spo³eczny Komitet Pomocy dla Micha³a Mielniczuka z siedzib¹
w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 9 uprzejmie informuje, ¿e w mie-
si¹cu paŸdzierniku 2012 r. zosta³a przeprowadzona zbiórka œrod-
ków finansowych na leczenie i rehabilitacjê ucznia Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. W wyniku zbiórki publicznej
do puszek kwestarskich zosta³a zgromadzona kwota w wysoko-
œci 1975 z³. Zebrane œrodki finansowe zosta³y przeznaczone w ca-
³oœci na leczenie i rehabilitacjê Micha³ka.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim darczyñcom, którzy wziêli
udzia³ w przeprowadzonej akcji.

Pomoc dla Michałka!!!
W niedzielê 25. listopada w sê-

dziszowskim Domu Kultury Sêdzi-
szowie M³p. uczestniczyli w udanej
imprezie, zorganizowanej przez
Damiana Oskara Marciñca, Lide-
ra rejonu Sêdziszów Ma³opolski i
okolice, pod honorowym patro-
natem Burmistrza Sêdziszowa
M³p. Kazimierza Kie³ba. W sali wi-
dowiskowej MGOK odby³y siê
pokazy mody œlubnej, salsy i kick-
boxingu. Wystêpowa³y zespo³y
muzyczne takie, jak FAYRANT i

Uczniowie ZSZ promowali „Szlachetną Paczkę”
Zespó³ Karczmarze NaNowo. Tu¿
przed wejœciem do sali widowisko-
wej by³y rozstawione stoiska z tra-
dycyjnym staropolskim jad³em,
rêkodzie³em artystycznym i suk-
niami œlubnymi. Ok. godz. 19:00
ju¿ w obecnoœci licznie przyby³ych
zaproszonych goœci rozpocz¹³ siê
punkt programu- Koncert lat 70.
Na scenie wyst¹pili znani artyœci z
Podkarpacia, a akompaniowa³ im
zespó³ muzyczny BENDNICY z
Rzeszowa.

To tylko nieliczne z wielu atrak-
cji tego wieczoru. Podczas tego
charytatywnego przedsiêwziêcia
poszukiwani byli potencjalni dar-
czyñcy „Szlachetnej Paczki”. Na
specjalnym stoisku mo¿na by³o
dowiedzieæ siê, jak nim zostaæ.

Uczennice i uczniowie Zespołu

Szkół Zawodowych im. prof. Ka-

rola Olszewskiego w Sędziszowie

Młp. aktywnie zaangażowali się

w akcję promocyjną „Szlachetnej

Paczki”.
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Kolejność odśnieżania dróg i placów
na terenie Miasta i Gminy Sędziszów Młp.
Na terenie naszej gminy mamy
czterech zarz¹dców dróg tj.
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Rzeszowie
– Rejon Dróg Krajowych w Dêbi-
cy – tel. 14 670 23 27 odpowiada
ona za drogê 4-E40
Podkarpacki Zarz¹d Dróg Woje-
wódzkich w Rzeszowie – tel. 17
860 91 05 odpowiada on za dro-
gi wojewódzkie tj. na terenie
miasta ul. Witosa, Grunwaldzka,
Kolbuszowska, na terenie gminy
za drogê relacji Sêdziszów M³p. –
Kolbuszowa
Starostwo Powiatowe w Ropczy-
cach
Wydzia³ Dróg Powiatowych –
tel.17 222 89 23
odpowiada za nastêpuj¹ce dro-
gi powiatowe na terenie naszej
gminy:
nr 546 Sielec – Bêdziemyœl – D¹-
browa; nr 550 Bêdziemyœl – Klê-
czany – Bratkowice; nr 530 Sê-
dziszów – Zagorzyce – Wielopo-
le; nr 348 Kamionka – Sêdziszów
M³p.; nr 551 Czarna – Bratkowi-
ce – Mi³ocin; nr 547 Wolica Pia-
skowa – Kawêczyn – Sêdziszów
M³p.; nr 548 Ruda – Sêdziszów
M³p.; nr 549 Cierpisz – Krzywa –
Olchowa; nr 345 Huta Przed-
borska – Kamionka; nr 531 Zago-
rzyce – Bystrzyca; nr 342 Ostrów
– Borek Wielki. – Boreczek
Starostwo Powiatowe odpowia-
da równie¿ za ulice na terenie
miasta Sêdziszów M³p. tj. ul.
Weso³a, Wêglowskiego, 3-go
Maja, Rynek, Jana Paw³a II, Pi³-
sudskiego, Partyzantów, Bor-
kowska, Kolejowa, Konopnic-
kiej,
Urz¹d Miejski w Sêdziszowie
M³p. – Referat Rozwoju Gospo-
darczego i Promocji odpowiada
za ulice lokalne miejskie na tere-
nie miasta zgodnie z przedsta-
wionym wykazem tel. 17 74 53
633, Pan Dariusz Urbanek; Pan
Stanis³aw Charchut i Ryszard
Bromilski.

W drodze przetargu nieogra-
niczonego na przeprowadzenie
„akcji zima” wy³oniony zosta³
wykonawca zadania nr 1: Przed-
siêbiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sêdzi-
szów M³p., tel. 17 22 16 769

Wykaz ulic zimowego utrzymania na

terenie miasta Sędziszów Małopolski

w sezonie 2012/2013 – zadanie nr 1

I – Kolejność utrzymania ulic

Lp. Nazwa ulicy Dł. odśnież. ulicy

1. Rynek 0,440 km
2. Al. 1000-lecia 0,310 km
3. Fabryczna 0,580 km
4. Jana Kroczki 0,300 km
5. boczna Fabryczna (SP Nr 3) 0,300 km
6. ks. St. Maciąga 0,210 km
7. Kościuszki 0,290 km
8. Szkarpowa 0,130 km
9. Bednarska 0,070 km
10. Ogrodowa 0,290 km
11. Garncarska 0,140 km
12. Wyspiańskiego 0,170 km
13. Szeroka 0,090 km
14. Kołłątaja 0,380 km
15. Mickiewicza 0,230 km
16. Armii Krajowej 0,500 km
17. Księżomost 0,900 km
18. Solidarności 0,200 km
19. Do Kępki 0,200 km
20. Od ul. Słonecznej do Przedszkola nr 2
Os. Mł.  – do ul. Słonecznej 0,300 km

Lp. Chodniki przy ulicach miejskich

Długość Szerokość Szer. odśnież Pow. m2

1. ul. Rynek (cały) 85 4,5 3,5 297,5
95 3,0 3,0 285,0
100 4,0 3,5 350,0

2. ul. Szeroka 170 2,5 2,0 340,0
3. ul. Fabryczna (obustronnie) strona prawa , strona lewa

500 2,0 1,5 750,0
250 2,0 1,5 375,0

4. ul. boczna Fabryczna  (strona prawa w kierunku Os. Młodych) wzdłuż LO
110 1,5 1,0 110,0

5. ul. Jana Kroczki – obustronnie 600 2,0 1,5 900,0
6. ul. Armii Krajowej 500 2,5 2,0 1 000,0
7. ul. Ks. St. Maciąga ( strona prawa w kier ul. Jana Pawła II)

210 1,5 1,0 210,0
8. ul. Solidarności (strona lewa w kierunku ul. Konopnickiej)

200 2,0 1,5 300,0
9. Osiedle w Górze Ropczyckiej do drogi E- 4

700 2,0 2,0 1 400,0
10. do Kępki /wzdłuż butików/ 200 2,0 2,0 400,0
11. ul. Potockich 1 100 2,0 2,0 2 200,0
12. ul. Jabłonowskich 475 2,0 2,0 950,0
13. ul. Odrowążów 675 2,0 2,0 1 350,0
14. Kawęczyn Sędziszowski 2 260 1,5 1,5 3 390,0
RAZEM 14 607,5

Lp. Parkingi i place Powierzchnia odśnieżania m2

1. Plac Rynek – postój taxi 1 010,0
2. Parkingi – Klasztor O. Kapucynów 1 000,0
3. Parkingi – Kościół Parafialny 1 570,0
4. Plac Targowy (odśnieżanie przed dniem targowym, tj. czwartek) 6 600,0
5. Plac k/Banku Spółdzielczego 950,0
6. Parking przy Gimnazjum (od ul. kś. Maciąga) 1 000,0
7. Parking przy OSP (od. ul. Polnej) 600,0
RAZEM 12 730,0

21. Słoneczna od Wesołej do Gumatu 0,550 km
22. Letnia 0,640 km
23. Odrowążów 0,360 km
24. Wspólna 0,700 km
Razem ulice I kolejności zimowego

utrzymania: 8,280 km

II – Kolejność utrzymania ulic

Lp. Nazwa ulicy Dł. odśnież. ulicy

1. Piekarska 0,350 km
2. Polna 0,530 km
3. Sportowa 0,700 km
4. Rędziny 1,770 km
5. Cicha 0,300 km
6. Orzeszkowej 0,250 km
7. Piaskowa 1,150 km
8. Sienkiewicza 0,340 km
9. Głowackiego 0,380 km
10. Słowackiego 0,270 km
11. Kasztanowa 0,260 km
12. Klonowa 0,190 km
13. Lipowa 0,180 km
14. Prusa 0,100 km
15. Reja 0,090 km
16. Prof. St. Kota 0,100 km
17. Słoneczna + boczna (do Zięby) 0,890 km
18 Słoneczna od Gumatu

do ogródków działkowych 0,500 km
19. Ks. Granickiego 0,160 km
20. M. Ligęzy 0,230 km
21. Św. Franciszka 0,300 km
22. Ks. Sapeckiego 0,150 km
23. Św. Barbary 0,120 km
24. Św. Klary 0,100 km
25. Jagiellońska 0,200 km
26. Działkowa 0,350 km
27. Szafirowa 0,160 km
28. Koralowa 0,200 km
29. Bursztynowa 0,200 km
30. Potockich 0,540 km
31. Jabłonowskich 0,240 km
32. Łącznik

(Piłsudskiego-Sienkiewicza) 0,110 km
33. Michałowskich 0,160 km
34. Ługowa 0,800 km
35. Południowa 1,700 km
36. Spacerowa 0,600 km
37. Rubinowa 0,250 km
38. Tarnowskich 0,470 km
41. Starzeńskich 0,270 km
42. W. Szymborskiej 0,150 km
43. Blich 0,270 km
44. Kardynała Wyszyńskiego 0,290 km
Razem ulice

II kolejności odśnieżania 16,370 km

Plan zimowego utrzymania ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Sędziszów Młp.

pozostających w gestii Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.

Wykaz chodników, parkingów i placów zimowego utrzymania

w sezonie 2012/2013

Us³ugi zwi¹zane z interwencyj-
nym zimowym utrzymaniem
dróg gminnych dla poszczegól-
nych zadañ bêd¹ œwiadczyæ:

Zadanie nr 2 – us³ugi zwi¹zane
z interwencyjnym zimowym
utrzymaniem dróg gminnych
oraz wewnêtrznych zlokalizowa-
nych na terenie miejscowoœci:
Szkodna, Zagorzyce Górne, Za-
gorzyce Dolne i Góra Ropczyc-
ka – œwiadczy Zak³ad Handlowo
Us³ugowy Gra¿yna Madeja, 39-
107 NiedŸwiada, Ma³a 87

Zadanie nr 3 – us³ugi zwi¹zane
z interwencyjnym zimowym utrzy-
maniem dróg gminnych oraz
wewnêtrznych zlokalizowanych
na terenie miejscowoœci: Klêcza-
ny, Bêdziemyœl, Kawêczyn Sêdzi-
szowski – œwiadczy Us³ugi Rolni-
cze Jan Œwider, Borek Wielki 464,
39-120 Sêdziszów Ma³opolski

Zadanie nr 4 – us³ugi zwi¹zane
z interwencyjnym zimowym utrzy-
maniem dróg gminnych oraz
wewnêtrznych zlokalizowanych
na terenie miejscowoœci: Borek
Wielki, Boreczek, Wolica £ugowa,
Krzywa, Cierpisz, Czarna Sêdzi-
szowska, Ruda i Wolica Piaskowa
– œwiadczy Us³ugi Rolnicze Jan
Œwider, Borek Wielki 464, 39-120
Sêdziszów Ma³opolski
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Podkarpacki Konkurs Poezji
Religijnej nale¿y do najstarszych
tego typu imprez w Polsce. Odby-
wa siê nieprzerwanie od 1991
roku. Jego inicjatorami byli: œp.
Edward Zolowski – instruktor
w sêdziszowskim domu kultury
oraz Czes³aw Dr¹g – kierownik
Dzia³u Upowszechniania Sztuki i
Wspó³pracy z Samorz¹dami Wo-
jewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie, który do dziœ jest
zwi¹zany z konkursem. Inspiracj¹
dla organizatorów by³a wizyta
w Rzeszowie papie¿a Jana Paw³a
II w czerwcu 1991 roku, tote¿
przez pierwsze lata konkurs odby-
wa³ siê pod nazw¹: Wojewódzki
Konkurs Poezji Karola Wojty³y.

W kolejnych edycjach konkur-
su na scenie w Sêdziszowie pre-
zentowa³ siê „kwiat rycerstwa”
sztuki ¿ywego s³owa z terenu ca-
³ego województwa. Dziœ wielu
z nich to aktorzy, pracownicy in-
stytucji kultury, nauczyciele…
Niektórzy wracaj¹ do Sêdziszo-
wa jako opiekunowie nastêp-
nych pokoleñ uczestników tego
artystycznego wydarzenia.

Fina³ XXII Podkarpackiego

Tradycyjnie w drugi piątek
grudnia Sędziszów Młp. go-
ścił finalistów Podkarpackie-
go Konkursu Poezji Religijnej.
Finałowe zmagania poprze-
dziły eliminacje rejonowe,
przeprowadzone w dziesięciu
ośrodkach kultury na terenie
województwa, w których
uczestniczyło ponad dwustu
wykonawców. Na scenie sę-
dziszowskiego MGOK zapre-
zentowało się 43 z nich.

Konkursu Poezji Religijnej roz-
pocz¹³ 14. grudnia o godzinie
10.00 dyrektor MGOK Kazi-
mierz Popielarz, witaj¹c uczest-
ników oraz prezentuj¹c komisjê,
która przez kolejnych kilka go-
dzin ocenia³a wykonawców. W jej
sk³adzie znaleŸli siê: Remigiusz
Caban – Dyrektor Teatru im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie – przewodnicz¹cy, Czes³aw
Dr¹g – kierownik Dzia³u Upo-
wszechniania Sztuki i Wspó³pra-
cy z Samorz¹dami Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie,
Roman Olszowy – pedagog, mu-
zyk, dyrygent, Danuta Pado – ak-
torka, instruktor WDK w Rzeszo-
wie, ks. Marcin Stachnik – wika-
riusz parafii pw. Narodzenia
NMP w Sêdziszowie M³p., o. Eks-
pedyt Robert Osiadacz OFM –
z Sanktuarium Matki Bo¿ej Rze-
szowskiej.

Dyrektor Popielarz dokona³

tak¿e otwarcia wystawy pt. „Sa-
crum w drewnie zaklête”, towa-
rzysz¹cej Konkursowi. W tym
roku swoje prace zaprezentowa³
Kazimierz Czapka, artysta-rzeŸ-
biarz mieszkaj¹cy w Wolicy £ugo-
wej. Pan Kazimierz, doskonale
znany w Sêdziszowie M³p. i nie
tylko, wykonuje m.in. dzie³a
o tematyce sakralnej. Jego dzie-
³em jest rzeŸbiony wystrój Sank-
tuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej i
œw. O. Pio w Terlicze ko³o Rzeszo-
wa. Wykona³ tak¿e p³askorzeŸbê
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
w zwieñczeniu drzwi koœcio³a pa-
rafialnego w Borku Wielkim, fi-
gury œw. œw. Cyryla i Metodego
w katedrze w Charkowie, rzeŸbê
br. Leona dla oo. Kapucynów
w Sêdziszowie M³p., stacje drogi
krzy¿owej w koœciele parafial-
nym w Kamionce. Wspó³praco-
wa³ ze scenografami, wykonuj¹c
lalki do przedstawieñ: „Ludowa
Szopka Polska”, „Janko Muzy-
kant” oraz „SpowiedŸ w drew-
nie”. Za swoj¹ twórczoœæ by³ wie-
lokrotnie nagradzany w woje-
wódzkich i ogólnopolskich kon-
kursach rzeŸbiarskich.

Nastêpnie na scenie zaprezen-
towa³a siê, wystêpuj¹ca poza
konkursem, Jolanta Siepierska,
reprezentuj¹ca Warsztaty Tera-
pii Zajêciowej z Ropczyc. Przed-
stawi³a dwa swoje teksty: „Matka
Bo¿a Niepokalana” oraz „Miesz-
kanie Boga”, którymi wprowa-
dzi³a wszystkich w nastrój religij-
nych i metafizycznych rozwa¿añ.

Klimatowi konkursu sprzyja³a
tak¿e scenografia, przygotowa-

na przez pani¹ El¿bietê Chor¹¿y
– plastyka z MGOK w Sêdziszowie
M³p., w której dominuj¹c¹ rolê
odgrywa³o umiejêtne wykorzy-
stanie œwiat³a.

Wreszcie przyszed³ czas na
pierwsz¹ czêœæ wyst¹pieñ finali-
stów. Zaprezentowa³o siê w niej
21 uczestników, a wœród nich
ubieg³oroczna laureatka Kata-
rzyna Motyka z Przeworska
w utworze „Ave Maria”. W tej
czêœci szczególn¹ uwagê zwróci-
³y wystêpy m.in.: Ireneusza Orga-
na z Niebylca, Natalii Niedzieli
z Iwonicza-Zdroju, Beaty RzeŸ-
nik z Nowej Sarzyny czy Mate-
usza Bu¿a z Rzeszowa.

Drug¹ czeœæ prezentacji kon-
kursowych, która rozpoczê³a siê
o godzinie 13.00, obejrzeli: JE ks.
bp Edward Bia³og³owski, Dyrek-
tor WDK w Rzeszowie Marek Ja-
strzêbski oraz Burmistrz Sêdziszo-
wa M³p. Kazimierz Kie³b. Us³yszeli
wiêc i zobaczyli znakomite wystê-
py: Zespo³u CDG z Krosna, Jolan-
ty Margañskiej i Patrycji Skalskiej
– licealistek ze Strzy¿owa, Domin-
ki S³omiany z Nowej Sarzyny, Syl-
wii Tabaki z Soko³owa M³p. czy
aktorskie popisy Magdaleny Ma-
ruszak i Ma³gorzaty Bucior z Le-
¿ajska. Warto kilka s³ów poœwiêciæ
Ma³gorzacie Bucior, laureatce
konkursu w kategorii osób doro-
s³ych, na co dzieñ pracuj¹cej
w Zespole Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku jako nauczyciel jêzyka pol-
skiego. Jest to bowiem wcale nie
tak czêsty przyk³ad nauczyciela,
który uczy nie tylko s³owem, ale
i w³asnym przyk³adem, co pod-

Na scenie zespół CDG z Krosna – zwycięzcy w kategorii poezja śpiewana. Fot. (6) R. Ciołkosz

Autor wystawy „Sacrum w drewnie zaklęte” Kazimierz Czapka w rozmowie z JE ks.

bpem Edwardem Białogłowskim.
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kreœlali zarówno cz³onkowie ko-
misji, jak i niezale¿ni obserwato-
rzy. Pani Ma³gorzata podda³a siê
weryfikacji komisji konkursowej
tak, jak jej uczennice: Magdalena
Maruszak i Sylwia Krówka, a tak-
¿e byli podopieczni: Mateusz
Odachowski i Dominika S³omia-
ny. Wszyscy zaprezentowali bar-
dzo wysoki poziom artystyczny.
Dodaæ nale¿y, ¿e by³y podopiecz-
ny Ma³gorzaty Bucior, dwukrot-
ny laureat konkursu z lat 2008 –
I miejsce i 2009 – III miejsce, Kac-
per Burda, obecnie studiuje
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Te-
atralnej w Warszawie.

Po piêciogodzinnej obserwa-
cji wydarzeñ scenicznych i d³u-
gich obradach, przewodnicz¹cy
komisji konkursowej, Dyrektor
Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie Remigiusz Caban,
odczyta³ werdykt:

Kategoria recytacja – młodzież:

I miejsce – Magdalena Maruszak – Ze-

spół Szkół Licealnych w Leżajsku

(kompilacja utworów „Takie proste”

ks. Jana Twardowskiego oraz „Prze-

kleństwo Millhaven” Nicka Cave’a)

II miejsce – Michał Kurek – Miejski Dom

Kultury w Lubaczowie („Magnificat”

Jana Pawła II)

III miejsce – Mateusz Knapik – Jasiel-

ski Dom Kultury („Modlitwa III” K.K.

Baczyńskiego)

Wyróżnienie: Ireneusz Organ – Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Niebylcu („Pro-

file Cyrenejczyka” Karola Wojtyły)

Kategoria recytacja – dorośli:

I miejsce – Małgorzata Bucior – na-

uczyciel języka polskiego w Zespole

Szkół Licealnych w Leżajsku („Dzisiaj

rano” utwór własny)

II miejsce – Mateusz Odachowski –

student Uniwersytetu Rzeszowskie-

go („Mały traktat o sumieniu” ks. Ja-

nusza Kobierskiego)

Kategoria poezja śpiewana – młodzież

I miejsce – Zespół CDG w składzie:

Wojciech Buczyński – wokal, Alek-

sandra Dyl – wokal, Michał Dziki –

akordeon, Paulina Kopleńska – wo-

kal, Daniel Peszko – gitara prowadzą-

ca, Karol Pęcak – pianino, Monika

Proczek – wokal, Sylwester Zimka

– gitara basowa – Zespół Szkół Mu-

zycznych w Krośnie (Kompilacja

utworów: „Twoja miłość” Beaty

Mencel i Mieczysława Szcześniaka

oraz „Miłość Cię znajdzie” sł. Jan

Wojciech Góra)

II miejsce – Jolanta Margańska i Pa-

trycja Skalska – LO w Strzyżowie

(„Pasja miłości” z rep. Beaty Bed-

narz)

III miejsce – Mateusz Buż – II LO

w Rzeszowie („Matka Boska Często-

chowska”, sł. Jan Lechoń, muz. Zbi-

gniew Raj)

Wyróżnienia:

Sylwia Krówka – Zespół Szkół Liceal-

nych w Leżajsku („Nie żałuję” z rep.

Edyty Geppert),

Kamil Bambrowicz – I LO w Gorlicach

(„Dzieci Hioba” z rep. Jacka Kaczmar-

skiego),

Anna Przybyła – LO im. Sióstr Prezen-

tek w Rzeszowie („Tango na głos, or-

kiestrę i jeszcze jeden głos” sł. i muz.

Grzegorz Tomczak),

Natalia Niedziela – ZS Gastronomiczno-

Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

(„Ave Maria Jasnogórska” sł. Jacek

Cygan, muz. Piotr Rubik),

Beata Rzeźnik – LO w Nowej Sarzynie

(„Matka Boska Częstochowska”

sł. Jan Lechoń, muz. Zbigniew Raj)

Kategoria poezja śpiewana – dorośli:

I miejsca nie przyznano

II miejsce – Dominika Słomiany – stu-

dentka Uniwersytetu Rzeszowskiego

(„Zdradzonym i bezbronnym” z rep.

Edyty Geppert)

III miejsce – Sylwia Tabaka – Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-

kreacji w Sokołowie Młp. („Jesteś

wierny” sł. Sylwia Tabaka, muz. Gru-

pa Hillsong).

Laureaci otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe, sprzêt elektroniczny
oraz bilety na spektakle Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹ osobom i instytucjom, które
wspar³y konkurs, a zw³aszcza Dy-
rektorowi Teatru im. Wandy Sie-

 Dyplom i gratulacje dla nauczycielki z Leżajska Małgorzaty Bucior – najlepszej w ka-

tegorii recytacja wśród dorosłych.

II miejsce w kategorii poezja śpiewana – duet: Jolanta Margańska i Patrycja Skalska

ze Strzyżowa.

Michał Kurek z Lubaczowa odbiera II nagrodę z rąk dyrektora

WDK w Rzeszowie Marka Jastrzębskiego.

Magdalena Maruszak z Leżajska odbiera gratulacje od Burmistrza

Kazimierza Kiełba.

maszkowej w Rzeszowie panu
Remigiuszowi Cabanowi, panu
Mieczys³awowi Ciosowi – preze-
sowi Banku Spó³dzielczego
w Sêdziszowie M³p., parafii pw.
Narodzenia NMP w Sêdziszowie
M³p., pewnemu darczyñcy, który
pragnie pozostaæ anonimowy
oraz JE ks. bpowi Edwardowi Bia-
³og³owskiemu. Dodajmy, ¿e wszy-
scy uczestnicy fina³u otrzymali
pami¹tkowe, artystycznie rzeŸbio-
ne œwiece wykonane przez firmê
MATWIOLMAR, ufundowane
przez MGOK w Sêdziszowie M³p.

XXII Podkarpacki Konkurs
Poezji Religijnej przeszed³ do
historii. Dziêkujemy i gratuluje-
my organizatorom: Miejsko-
Gminnemu Oœrodkowi Kultury
w Sêdziszowie M³p., Wojewódz-
kiemu Domowi Kultury w Rze-
szowie, parafii pw. Narodzenia
NMP w Sêdziszowie M³p. i para-
fii Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdzi-
szowie M³p.

Dla sêdziszowskich mi³oœni-
ków poezji organizatorzy zapla-
nowali koncert laureatów, który
odbêdzie siê 3. lutego 2013 r.

(b)
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I znów rok idzie zwyczajn¹ kolej¹,
Na krosnach ¿ycia w¹tek osnuty,
To dni powszednie,
a Œwiêta jaœniej¹,
Jak gdyby z cudnych,
z³otych kwiatów rzuty.

(Adam P³ug)

Tak powszechny dziœ sprzêt
domowy jakim jest stó³, jeszcze
przed kilkoma wiekami uchodzi³
za rzadkoœæ. Posi³ki spo¿ywano na
szerokich ³awach b¹dŸ siedz¹c
na progach. Sto³y upowszechni³y
siê najpierw w miastach i dwo-
rach, a dopiero pod koniec
XVIII w. zawêdrowa³y do wiej-
skich chat. Pocz¹tkowo by³y to
domostwa jednoizbowe, które
z czasem przekszta³ci³y siê w dwu-
izbowe, z dodatkow¹ komor¹,
sieni¹ i przedsionkiem. W takiej
chacie stó³ zajmowa³ poczesne
miejsce. Ustawiano go zwykle pod
œwiêtymi obrazami w tzw. parad-
nej, bia³ej izbie, gdzie œwiêtowano
i przyjmowano goœci. Na co dzieñ
sta³y na nim figurki œwiêtych, pa-
syjki w otoczeniu kwiatów. Jeszcze
do niedawna starsi mieszkañcy
z naszych okolic pouczali m³o-
dych, ¿e nie wolno na nim k³aœæ
czapek, opieraæ siê ³okciami ani –
broñ Bo¿e – siadaæ. Zabronione
te¿ by³o po³o¿enie odwróconego
chleba, gdy¿ mog³oby go w domu
zabrakn¹æ. Bogatsi gospodarze
celowo pozostawiali bochenek
na blacie sto³u, by zaznaczyæ stan
swego posiadania. W Wigiliê
i Nowy Rok warto po³o¿yæ na bla-
cie du¿y bochen – dla pomyœlnej
wró¿by. Przy stole tym ca³a rodzi-
na zasiada³a w wigilijny wieczór
poprzedzaj¹cy Bo¿e Narodzenie,
zwane niegdyœ Godami lub God-
nymi Œwiêtami (obchodzono je
od IV w.). Wszelkie prace gospo-
darskie nale¿a³o zakoñczyæ przed
pojawieniem siê pierwszej gwiazd-
ki. Uprzednio gospodarz umiesz-
cza³ w k¹tach izby snopy czterech
zbó¿, by dobrze plonowa³o
w przysz³ym roku.

Jak obrz¹dek ka¿e dzienny,
Snopy wnosi sam gumienny,
Bo trza chleba do wesela,
I sam siankiem stó³ zaœciela,
W pamiêæ ¿³obu Zbawiciela,
I po k¹tach snopy stawi,
I coœ z cicha b³ogos³awi

(W. Pol)

Na sianie le¿a³y bia³e op³atki;
kolorowe przeznaczano na

NASZE KLIMATY

Przy świątecznym stole

ozdoby i dla zwierz¹t. W tutej-
szych podsêdziszowkich miejsco-
woœciach na ca³ej polepie,
a zw³aszcza pod sto³em, rozœcie-
lano wi¹zkê s³omy. Po wieczerzy
nazywanej tutaj „poœnikiem” k³a-
d³y siê na niej najm³odsze dzieci
– na pami¹tkê ma³ego Jezusa,
który narodzi³ siê w ubogiej sta-
jence. Po modlitwie wszyscy dzie-
lili siê op³atkiem i sk³adali sobie
¿yczenia. Zwyczaj ten kultywo-
wany jest prawdopodobnie od
XVII w. W miarê mo¿liwoœci czy-
tane te¿ by³y stosowne fragmen-
ty Pisma Œwiêtego. Nastêpnie
spo¿ywano postne potrawy, któ-
re – chocia¿ znane na co dzieñ –
tego wyj¹tkowego wieczoru sma-
kowa³y inaczej. Sporz¹dzano je
z plonów pól, ogrodów, sadów,
lasów, a w miastach i dworach
szlacheckich tak¿e z morza, rzek
i stawów. Gwarancjê pomyœlno-
œci dawa³y zawieszone nad sto³a-
mi tzw. œwiaty, paj¹ki i pod³aŸnicz-
ki – przystrojone ga³¹zki jod³y lub
œwierka. Mia³y one chroniæ do-
mostwo przed wszelakimi nie-
szczêœciami, z³ymi mocami i cza-
rownicami.

Podobne zadanie spe³nia³y
ga³¹zki tarniny, g³ogu i jemio³y
umieszczone nad drzwiami wej-
œciowymi.  W wigilijny wieczór
mog³y przybyæ do domu dusze
zmar³ych przodków, dla których
pozostawiano wolne miejsce
przy stole. Podczas poœniku nie
powinno siê zbyt wiele mówiæ,
by unikn¹æ k³ótni w przysz³ym
roku. Niebaczne powstanie od
sto³u b¹dŸ od³o¿enie ³y¿ki grozi-
³o chorob¹. Warto natomiast
trzymaæ w rêku kawa³ek chleba,
aby zapewniæ sobie dobre zdro-
wie i wiele si³ do pracy. Jakoœæ

przysz³ych plonów mo¿na prze-
widzieæ, obserwuj¹c np.: przykle-
janie siê op³atków do misek, stra-
wy do tragarza, kruszenie siê
ozdób pod³aŸniczki. Po poœniku
gospodarz obwi¹zywa³ powró-
s³ami pnie drzew owocowych,
¿eby dobrze owocowa³y. Zasia-
daj¹c do wieczerzy wigilijnej,
baczono aby liczba uczestników
by³a parzysta. W przeciwnym
razie któryœ z nich móg³ rych³o
umrzeæ. Przy stole zasiadano wg
kolejnoœci starszeñstwa. Zwraca-
no uwagê, by zobaczyæ swój
cieñ. Jeœli ktoœ go nie ujrza³,
móg³ siê spodziewaæ œmierci
w nadchodz¹cym roku. Dawniej
wierzono, ¿e w przysz³oœci tyle
dobra nas ominie, ile potraw
pominêliœmy w czasie tej niezwy-
k³ej wieczerzy. Ich iloœæ i jakoœæ
zale¿a³a od regionu, lokalnych
tradycji i od stopnia zamo¿noœci
gospodarzy. W miastach i dwo-
rach na sto³y trafia³y g³ównie ryby
przygotowane na ró¿ne sposoby,
a ponadto: grzyby, polewki, zupa
migda³owa, kasze, bakalie, post-
ne pierniki. Nie szczêdzono ulu-
bionych przypraw: cennego sza-
franu, kminku, chrzanu,  czosn-
ku, cebuli, pieprzu oraz licznych
zió³ pieczo³owicie pielêgnowa-
nych w wirydarzach. W tutej-
szych wioskach spo¿ywano g³ów-
nie: barszcz z grzybami, kapustê
z grochem, kaszê gryczan¹ i ja-
glan¹, pêczak ze œliwkami, kom-
pot z suszek, a z czasem – piero-
gi i ziemniaki (od XIX w.).

Dzieñ Wigilii to przede wszystkim
œwiêto pokoju, mi³oœci i zgody (…).
Dziwny urok kryje siê dla nas w tym
jednym, prostym s³owie. Wzrusza
ono i rozrzewnia, czar¹ wspomnieñ
przemawia do duszy (Z. Gloger).

W niektórych podsêdziszow-
skich wioskach jeszcze po dru-
giej wojnie œwiatowej kultywowa-
no zwyczaj wzajemnego odwie-
dzania siê s¹siadów. Tu¿ po poœni-
ku domownicy, trzymaj¹c ³y¿ki
w rêkach, wêdrowali od domu
do domu, kolêduj¹c i raduj¹c
siê, by spróbowaæ te¿ innych
potraw wigilijnych, a tak¿e z³o¿yæ
znajomym serdeczne ¿yczenia.

O, b¹dŸ b³ogos³awiona
GwieŸdzista, œwiêta nocy,
Za to, ¿e w naszych domach
Rodziny op³atkiem jednoczysz.

(J. Pocek)

W Wigiliê jaki, ca³y rok taki –
mówi dawne przys³owie. Ka¿dy
zatem stara³ siê byæ uprzejmym
i ¿yczliwym dla bliŸnich. Raz do
roku, w ci¹gu paru godzin spo³eczeñ-
stwo uœwiadamia sobie przez ten
zwyczaj, jakim rajem by³by œwiat,
gdyby prawa wigilijnej wieczerzy rz¹-
dzi³y nim na stale (Z. Kossak). Inna
znana sentencja g³osi, i¿: Cz³owiek
jest tym bogatszy, im wiêcej jest rzeczy,
bez których mo¿e siê obejœæ. W Wigi-
liê tak niewiele nam potrzeba,
aby poczuæ siê szczêœliwym.

W Bo¿e Narodzenie przy œwi¹-
tecznym stole zasiada³a sama
rodzina. W tak wielkie œwiêto nie
godzi³o siê nikogo odwiedzaæ.
Nie wolno te¿ by³o gotowaæ,
tote¿ posilano siê potrawami,
które pozosta³y z wieczerzy wigi-
lijnej. Chêtnie te¿ siêgano po
przygotowane uprzednio kie³ba-
sy, miêsiwa i inne smakowitoœci.
Po powrocie z koœcio³a ludzie
modlili siê i œpiewali kolêdy. Na-
stêpnego dnia w œw. Szczepana
mo¿na ju¿ by³o odwiedziæ krew-
nych i znajomych, obsypuj¹c ich
„na szczêœcie” poœwiêconym
tego dnia owsem. Wypoczywano
i œwiêtowano przez kolejne tzw.
szczodre dni – do Œwiêta Trzech
Króli. Ka¿dy z nadziej¹ spogl¹da³
w przysz³oœæ, ciekaw, co przynie-
sie Nowe Lato – tak¹ nazw¹ nie-
gdyœ okreœlano Nowy Rok.

Gdzie s³omiany dach na chat¹,
Ciê¿kim œniegiem ubielony
I tam s³ychaæ gwarne tony,
I tam œwiêc¹ Nowe Lato.

(P. Syrokomla)

Tekst i ilustracja:
Maria Wilczok
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Sêdziszowska Rada Rycerzy Ko-
lumba z ksiêdzem Kapelanem
Rady, a równoczeœnie probosz-
czem tej parafii Krzysztofem Ga-
cem, cz³onkiem Rady ks. wikariu-
szem Krzysztofem Ko³odziejczy-
kiem, Wielkim Rycerzem Rady
Bogus³awem Kmieciem zorgani-
zowali uroczyste powitanie. Licz-
ne grono kap³anów z ksiêdzem
Dziekanem Dekanatu Sêdziszow-
skiego Aleksandrem Œmietan¹,
poczty sztandarowe: Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK Ko³o
w Sêdziszowie M³p, Zwi¹zku
Strzeleckiego Strzelec, szkó³ œred-
nich: Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszo-
wie M³p., Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych im. prof. Karola Olszewskie-
go w Sêdziszowie M³p., SP Nr 3
w Sêdziszowie M³p., licznie zgro-
madzeni parafianie z profesjonal-
nym Chórem parafialnym odda-
wali czeœæ Przeczystej Dziewicy
w kopii cudownego obrazu.

Podobiznê Maryi, ofiarowan¹
ludziom za poœrednictwem Juana
Diego, przywieŸli do Sêdziszowa
rycerze z Lubaczowa z ks. Kano-
nikiem Andrzej Stopyr¹, pro-
boszczem parafii Konkatedral-
nej, dziekanem Lubaczowskim,
kapelanem Rycerzy Kolumba
z Lubaczowa. Nastêpnie, w uro-
czystym pochodzie, nasza Pani
zosta³a wprowadzona do koœcio-

³a pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
i umieszczona w wyj¹tkowej uro-
dy o³tarzu. Po uroczystej Eucha-
rystii Rycerze Kolumba poprowa-
dzili ró¿aniec, a nastêpnie ks.
Krzysztof Ko³odziejczyk (projek-
tant o³tarza Maryi) przewodni-
czy³ Apelowi Jasnogórskiemu
z rozwa¿aniem.

Kolejny dzieñ nawiedzenia by³
obchodzony jako Dzieñ katolic-
kiej rodziny. Po Mszach Œwiêtych
ze œwiadectwem prezentowa³a
siê rodzina, a zarazem zespó³
muzyczny „Siostry Jeremiasza”.
Od poniedzia³ku w szczególny
sposób oddawa³y czeœæ poszcze-
gólne okoliczne parafie. I tak
w poniedzia³ek Parafia Farna
z Sêdziszowa M³p. oraz oo. Kapu-
cyni, we wtorek Parafie z Borku
Wielkiego i Kamionki, we œrodê
Parafie z Góry Ropczyckiej i Ka-
wêczyna, w czwartek Parafie
z Olchowej, Bystrzycy i Nocko-
wej, w pi¹tek Parafie z Czarnej
Sêdziszowskiej oraz Zagorzyc
Dolnych i Górnych.

Kopia Cudownego obrazu Matki Boskiej z Guadelupe

w Sędziszowie Małopolskim
W przededniu Święta Chry-
stusa Króla, 24 listopada
2012 roku., z Lubaczowa przy-
była do kościoła parafialne-
go Parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Sędziszowie Młp.
kopia cudownego obrazu.

Dnia 9 grudnia 1531 roku 57-letni Indianin Juan Diego szedł do kościoła w Tlatelolco na przed-
mieściach Meksyku. Przechodząc obok wzgórza Tepeyac, usłyszał śpiew ptaków i ujrzał na
szczycie pagórka przepiękną Niewiastę, która wołała go do siebie. Przedstawiła mu się jako Święta
Dziewica Maryja, Matka prawdziwego Boga. Poprosiła Juana, aby przedstawił biskupowi
Meksyku prośbę o wybudowanie kościoła na miejscu Jej objawienia. Ponieważ biskup Zumarra-
ga nie dowierzał, dlatego zażądał od Matki Bożej jakiegoś znaku, potwierdzającego autentyczność
Jej zjawienia. Trzy dni później Matka Boża ponownie ukazała się Indianinowi Juanowi Diego.
Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę
i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. 

Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Mimo, że był środek zimy, rosły tam przepięk-
ne kwiaty. Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy (był to rodzaj in-
diańskiego płaszcza, opuszczony z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt worka). Juan szybko
spełnił to polecenie, a Maryja sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do
biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże,
a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny wize-
runek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą

spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod
którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone ręce,
a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni.

Wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe jest ów płaszcz św. Juana Diego, utkany z włókien agawy,
wiszący do dziś w sanktuarium, wybudowanym w miejscu objawień. Ten rodzaj płótna po dwu-
dziestu latach ulega całkowitemu rozpadowi, tymczasem w przypadku tilmy Juana Diego, po pięciu
wiekach, nie nastąpił żaden proces rozpadu czy starzenia się.

Na obrazie nie ma znanych współczesnej nauce barwników ani śladów pędzla. Kolorystyka
wizerunku ma cechy ubarwienia występującego w przyrodzie u ptaków czy owadów, którego nie
da się odtworzyć żadną technika malarską.

W 1971 roku, podczas prowadzonych badań, jeden z pracowników niechcący wylał na obraz
kwas saletrowy, nie czyniąc mu żadnej szkody. W 1921 roku ateiści podłożyli przed obrazem ładu-
nek wybuchowy, który również nie uszkodził wizerunku.

Niezwykle cudowne są źrenice Maryi. Przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, jakim po-
sługuje się NASA do robienia zdjęć satelitarnych, powiększono je 2,5 tysiąca razy. Naukowcy
stwierdzili, że oczy są jak żywe, a na rogówce widać odbicie grupy 13 osób, które w 1531 roku
jako pierwsze ujrzały cudowny wizerunek, będąc obecnymi u biskupa Zumarragi, gdy Juan Diego
rozwiązał swój płaszcz, by wysypać kwiaty.

Sobota, dzieñ po¿egnania ko-
pii Cudownego obrazu Matki
Boskiej z Guadelupe, na mocy
decyzji Biskupa Ordynariusza
Diecezji Rzeszowskiej Kazimie-
rza Górnego sta³a siê sobot¹ od-
pustow¹. Msza Œwiêta dla matek
w stanie b³ogos³awionym, dla
dzieci przygotowuj¹cych siê do
I Komunii Œw. i dla rodziców
z dzieæmi by³a okazj¹ wyb³agania
obfitych ³ask u Matki za poœred-
nictwem Jej Syna (godzina dzie-
si¹ta). Nastêpnie by³a, jak co
dzieñ, modlitwa indywidualna,

by o 14.00 Rycerze Kolumba po-
prowadzili wspólny ró¿aniec.
Msza Œwiêta po¿egnalna mia³a
szczególn¹ oprawê: liczn¹ kon-
celebrê, oprawê liturgiczn¹
i przede wszystkich licznych wier-
nych, którzy dziêkowali Matce
Bo¿ej za ³aski, za obecnoœæ w Sê-
dziszowie M³p. kopii cudowne-
go obrazu z Guadelupe.

Oko³o godziny 17. delegacja
rycerzy z ks. proboszczem
Krzysztofem Gacem zawioz³a
obraz do Dobrzechowa.

JF

Historia wizerunku Matki Bożej z Guadelupe

Kopia cudownego wizerunku w kościele

Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.

Nabożeństwo powitalne. Fot. J. Flisak

Matkę Bożą w kopii cudownego wizerun-

ku wita Wielki Rycerz Zakonu Rycerzy

Kolumba w Sędziszowie Młp. Bogusław

Kmieć. Fot. (2) ks. K. Kołodziejczyk

Kopia obrazu Matki Bożej z Guadelupe od października 2011 roku pe-

regrynuje po naszym kraju, odwiedzając parafie Rycerzy Kolumba.

W 1953 roku, na prośbę polskiego episkopatu, prymas Meksyku kard.

Miranda y Gomez oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadelupe.
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Projekt poleg³ na zdobywaniu
przez uczniów punktów za ubiór
w kolorze przypisanym dla dane-
go dnia. Punkty przyznawane
by³y za: bluzkê, podkoszulek,
sweter, spodnie, buty, torebkê,
spódnicê – 1 punkt za ka¿d¹
rzecz. W ten sposób, po przeli-
czeniu iloœci uzyskanych punk-
tów i podzieleniu ich przez licz-
bê uczniów, uzyskano wskaŸnik
aktywnoœci. Wyniki podane za-
stan¹ w póŸniejszym terminie po
dokonaniu analizy sprawozdañ.

Obowi¹zywa³y kolory:
· poniedzia³ek – niebieski, b³êkit
· wtorek – ¿ó³ty
· œroda – zielony
· czwartek – czerwono – bia³y –

miko³ajkowy
· pi¹tek – pomarañczowy

Og³oszony zosta³ równie¿ kon-
kurs na najciekawsze zdjêcie z ty-
godnia „Kolorowy Zawrót G³o-
wy” w kategoriach: zdjêcie klaso-
we oraz zdjêcie indywidualne.

W ramach podjêtych dzia³añ,
podczas godzin do dyspozycji wy-

Uczniowie mieli za zadanie
wykonanie prac plastycznych
o dowolnej tematyce w tym suge-
rowane tematy: Moje odbicie
w lustrze, Antydepresyjny kot,
Czarny zje¿ony kot, Wielki kot
w ma³ym mieœcie lub dowolny
inny. Uczniowie mogli napisaæ
opowieœæ o kolorach i ich bar-
wach.

Akcja zbieg³a siê z przeprowa-
dzan¹ w naszej szkole akcj¹ Kolo-
rowy Zawrót G³owy, podczas któ-
rej uczniowie w ka¿dym dniu ty-

Antydepresyjna szkoła
TYDZIEŃ KOLORÓW w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Szubinie przysłał do
naszej szkoły propozycję udziału w projekcie ANTYDEPRE-
SYJNA SZKOŁA. Celem akcji pod tytułem „… uśmiech… ener-
gia przemiany…” było złagodzenie skutków działania stre-
su, nauczanie przez zabawę i sztukę, integracja uczniów
i nauczycieli, odkrywanie własnej świadomości, akceptowa-
nie innych postaw, wprowadzenie optymistycznych idei
i wizji w nauczanie i wychowanie.

KOLORY ZIEMI

Od samego rana s³oñce z³ocistymi kolorami

budzi mnie i Ciebie

Po b³êkitnym niebie kroczy przed siebie...

Od samego rana st¹pamy po Ziemi

która siê kolorami mieni...

Piêkna jest wiosna

kiedy wszystko siê budzi

kiedy trawa jest tak mocno zielona

kiedy wszystko kwitnie dooko³a...

Lato jest z³ociste

piêkne jak têcza po burzy

d³ugie jak jesienne wieczory

kiedy st¹pamy po dywanie us³anym liœæmi

mieni¹cymi siê od pomarañczy a¿ do zieleni...

PóŸniej nadchodzi zima

a¿ siê nam nosek czerwieni od zimna...

Wszyscy czekamy na œwiêta

wypatrujemy na granatowym niebie

tej jednej z³otej gwiazdki, która nam szczêœcie przyniesie...

Tak przez rok ca³y œwiat siê mini kolorami

ukazuje nam siê jak têcza która ma barwa wiele...

tak te¿ nasze ¿ycie co chwila siê zmienia...

mieni KOLORAMI ZIEMI.

http://marta.y0.pl/

godnia ubierali siê w odzie¿ inne-
go koloru. Na korytarzach szko-
³y by³o w ka¿dym dniu kolorowo.

Prace plastyczne wykona³y
uczennice: Agata ¯¹d³o klasa
I af, praca pt. „ Autoportret”,
Emilka Saj, Gimnazjum w Sêdzi-
szowie M³p. „Czarny zje¿ony
kot”. Pracê literack¹ opowieœæ o
kolorach „Kolory Ziemi” napisa-
³a Marta Magdoñ z klasy III C.

Koordynator akcji:

mgr Marta Lalicka-Saj,

mgr Iwona Flis

Kolorowy Zawrót Głowy
w LO Sędziszowie Młp.

W ramach działań promują-
cych Światowy Tydzień Przed-
siębiorczości w Liceum Ogól-
nokształcącym im. ks. Piotra
Skargi w Sędziszowie Młp.
w dniach od 3 do 7 grudnia
2012 roku uczniowie naszej
szkoły wzięli udziału w pro-
jekcie: „Kolorowy Zawrót Gło-
wy”.

chowawcy klasy, uczniowie oma-
wiali oddzia³ywanie poszczegól-
nych kolorów na organizmy ¿ywe
oraz metody leczenia ró¿nych
schorzeñ poprzez „koloro-tera-
piê”. Uczniowie mieli równie¿ za
zadanie przedstawiæ w formie
plakatu temat „Cz³owiek Przed-

siêbiorczy” lub „Przedsiêbior-
czoœæ”. Po oddaniu prac przez
wszystkie klasy prace bêdzie mo¿-
na ogl¹daæ na stronie interneto-
wej naszej szko³y: www.losedzi-
szow@pro.onet.pl.

Cieszymy siê, ¿e tak du¿o
uczniów zaanga¿owa³o siê w pro-

jekt i wziê³o w nim udzia³. Dziêku-
jemy wszystkim. Mamy nadziejê,
¿e Kolorowy Œwiat Ubiorów po-
zostanie w œwiadomoœci uczniów
przez ca³y rok.

Koordynatorzy projektu:

mgr Marta Lalicka-Saj

mgr Iwona Flis
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Projekt „Czysty las wokół nas”

w Szkole Podstawowej

w Czarnej Sędziszowskiej

„Projekt jest laureatem Konkursu Granto-
wego „Po Stronie Natury” 2011/2012. Orga-
nizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Zie-
mia. Grant ufundowała Firma Żywiec Zdrój
S.A. Więcej na temat Konkursu: www.postro-
nienatury.pl

Szkoła Podstawowa w Czarnej Sędziszow-
skiej otrzymała 10 tys. zł na działania, które re-
alizowane były od marca do listopada 2012 r.

Celem projektu było zwrócenie uwagi na
czystość środowiska jako warunku konieczne-
go do prawidłowego funkcjonowania ekosyste-
mu oraz zaszczepienie idei konieczności ochro-
ny flory występującej na danym terenie.

Uczestnicy projektu to uczniowie Szkoły
Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej wraz
z ich rodzicami i mieszkańcami miejscowości
oraz uczniowie i nauczyciele szkół podstawo-
wych Gminy Sędziszów Małopolski. Działania
były realizowane przy wsparciu takich instytu-
cji jak: Inspektorat Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa w Starostwie Powiatowym w Ropczy-
cach, Urząd Miejski w Sędziszowie Małopol-
skim, Nadleśnictwo Lasów Państwowych
w Głogowie Małopolskim, PZŁ Zarząd Okrę-
gu w Rzeszowie, Miejsko-Gminne Koło Węd-
karskie nr 26 w Sędziszowie Małopolskim, Za-
kład Kruszgeo w Czarnej Sędziszowskiej.

Zrealizowane działania to: zalesianie tere-
nów po rekultywacji przy miejscowej żwirow-
ni, udział w sadzeniu lasu, zakrzewienie tere-
nu przyszkolnego, tematyczne konkursy pla-
styczne, pogadanki i obserwacje z pracownika-
mi ww. instytucji, zajmujących się działalno-
ścią ekologiczną, wyjazd dzieci na wycieczkę
do rezerwatów i parków przyrody, jesienna
akcja „Nie spalaj plastików”, cykliczne akcje
„Sprzątanie Czarnej”, wykonanie i kolportaż
ulotki „Czysty las wokół nas”, tematyczne
spotkania dla uczniów całej gminy (szkolenia
kaskadowe) w szkolnym Kąciku Przyrodni-
czym, organizacja tematycznego festynu we
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Kultury i Oświaty w Czarnej Sędzi-
szowskiej, tematyczne artykuły w lokalnej
prasie i telewizji.

 Dotacja została przeznaczona na: zakup sa-
dzonek drzew i krzewów, zakup rękawic
ochronnych i worków do cyklicznych akcji
„Sprzątanie Czarnej”, sfinansowania wycie-
czek dla uczniów naszej szkoły do rezerwatów
i parków przyrody, zakup nagród dla zwycięz-
ców i uczestników konkursów, tematycznych
książek, zakup materiałów na gazetki promu-
jące projekt, zakup materiałów na stroje dla
uczestników występujących podczas pikniku,
sfinansowanie druku ulotki programu oraz sfi-
nansowanie poczęstunku dla uczniów podczas
akcji związanych z projektem (ognisko z kieł-
baskami, napoje chłodzące, poczęstunek dla
uczestników kaskadowego szkolenia oraz ak-
cji „Posadź dalej” ).

Zespół ds. realizacji grantu

Uczniowie wystąpili przed zaproszonymi gośćmi w programie artystycznym.

Uroczyste podsumowanie programu grantowego

„CZYSTY LAS WOKÓŁ NAS”
w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej

28 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Czarnej Sêdziszowskiej od-
by³o siê podsumowanie projektu
„Czysty las wokó³ nas”. Do naszej
szko³y przybyli zaproszeni goœæcie:
Pani Katarzyna Dytrych – cz³onek
zarz¹du Fundacji „Nasza Ziemia”
z Warszawy wraz z ma³¿onkiem Pa-
nem Damianem Dytrychem, Pan
Mieczys³aw Struzik – wiceprezes
Okrêgowej Rady £owieckiej
w Rzeszowie, Pan Andrzej Stopa –
przedstawiciel Nadleœnictwa
w G³ogowie Ma³opolskim, w imie-
niu Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Pani Irena Lewicka – dyrektor ZO-
SiP w Sêdziszowie Ma³opolskim,
Pani Janina Maræ – kierownik refe-
ratu gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej w UM w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim, Pan Jan Ró¿añ-
ski – Radny Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie Ma³opolskim, Pani Dorota
Sêd³ak – So³tys Czarnej Sêdziszow-
skiej, Pan S³awomir Skoczek – dy-
rektor SP w Krzywej, Pan Grzegorz
Batory – Dyrektor SP w Kawêczy-
nie, Pan Tomasz Wojton – z-ca kie-
rownika Zak³adu „KRUSZGEO”
w Czarnej Sêdziszowskiej.

W spotkaniu uczestniczyli
równie¿ przedstawiciele nastê-
puj¹cych placówek oœwiato-
wych: SP Zagorzyce Dolne,
SP Zagorzyce Górne, Gimna-
zjum Zagorzyce Górne, ZS Góra
Ropczycka, SP Bêdziemyœl,
SP Klêczany, SP Kawêczyn, SP 2
w Sêdziszowie M³p., SP 3 w Sêdzi-
szowie M³p., Przedszkole Nr 1
w Sêdziszowie M³p., Przedszkole
Nr 2 w Sêdziszowie M³p., ZS
w Wolicy Piaskowej, SP Borek
Wielki, SP Boreczek, SP Krzywa.

Podczas spotkania przypo-
mniano cele projektu, a najwa¿-

niejsze dzia³ania zaprezentowa-
no w formie pokazu slajdów i fil-
mików. Przedstawicielom szkó³
i przedszkoli przekazano sa-
dzonki drzew w celu propago-
wania idei „PosadŸ dalej” oraz
ulotki zapobiegaj¹cej spalaniu
odpadów. Na zakoñczenie
wszystkich goœci ugoszczono po-
czêstunkiem.

Serdecznie dziêkujemy wszyst-
kim przyby³ym oraz osobom i in-
stytucjom wspó³pracuj¹cym
podczas realizacji programu
grantowego

Goście, przybyli na podsumowanie projektu. Fot. (3) SP Czarna

Zaproszone delegacje szkół otrzymały sadzonki drzew, włączając się w akcję „Posadź

dalej”.
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Uczestniczy³o w nim stu dzie-
wiêciu uczniów ze szkó³ podsta-
wowych. Konkurs by³ podzielony
na dwie kategorie wiekowe.
W etapie wojewódzkim brali
udzia³ zwyciêzcy konkursów rejo-
nowych. W pierwszym dniu wystê-
powali uczniowie z klas I-III, zaœ
w drugim finaliœci klas starszych.

Szko³a Podstawowa w Szkod-
nej od wielu lat podejmuje ró¿-
ne dzia³ania prozdrowotne, po-
niewa¿ niezwykle wa¿ne jest dla
nas zdrowie naszych uczniów.

W bie¿¹cym roku szkolnym
uczniowie  klasy III ze Szko³y
Podstawowej w Szkodnej  przy-
st¹pili do ogólnopolskiego kon-
kursu „Zdrowo jem, wiêcej
wiem”, którego g³ównym organi-
zatorem jest Fundacja Banku
Ochrony Œrodowiska. Patronat
honorowy nad konkursem objê-
li: Ministerstwo Zdrowia, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Akademia Wychowania Fizycz-
nego, TVP2, Telewizja Polska.
Konkurs „Zdrowo jem, wiêcej
wiem” dla szkó³ jest czêœci¹ pro-

Z realizacji ka¿dego dzia³ania
sporz¹dzane s¹ stosowne rapor-
ty. W ramach ka¿dego z etapów
realizowane s¹ nastêpuj¹ce dzia-
³ania: lekcje tematyczne, kon-
kursy, wywiadówki – szko³y zdro-
wia dla rodziców.

Zagadnienia poruszane na lek-
cjach tematycznych danego eta-
pu s¹ kontynuowane w trakcie,
konkursów i wywiadówek. Z re-
alizacji ka¿dego dzia³ania s¹ spo-
rz¹dzane stosowne raporty.

W etapie jesiennym zrealizowali-
œmy ju¿ zajêcia lekcyjne „Wybieram
zdrowie i zdrowe od¿ywianie”,
„Cukier? Nie. Dziêkujê!” oraz odby-
³a siê prelekcja dla rodziców „Jak
pomóc byæ dziecku zdrowym?”.
Dru¿yna Stokrotki rozstrzygnê³a
równie¿ konkurs na Super Kucha-
rza oraz gazetkê klasow¹, zwi¹zan¹
tematycznie ze zdrowym od¿ywia-
niem. Realizacja programu trwa.
Zachêcamy wszystkich do aktywne-
go i zdrowego trybu ¿ycia.

Jolanta Bączkowska

Zdrowo jem,

więcej wiem

gramu prowadzonego przez
Fundacjê Banku Ochrony Œro-
dowiska „Aktywnie po Zdrowie”.

Celem Konkursu jest podnie-
sienie poziomu wiedzy dzieci
z klas 1-3, oraz ich rodziców na
temat zale¿noœci pomiêdzy spo-
sobem od¿ywiania, a stanem
zdrowia. Uczestnictwo w Kon-
kursie polega na realizacji serii
dzia³añ podzielonych na trzy eta-
py, odpowiadaj¹ce porom roku:

Etap I – jesienny, w terminie
X-XII, 2012 roku,

Etap II – zimowy, w terminie
I-III, 2013 roku,

Etap III – wiosenny, w terminie
IV-VI 2013 roku.

Zbieramy makulaturę

– chronimy lasy
Szko³a Podstawowa

w Szkodnej w roku szkolnym
2012/1013 przyst¹pi³a do ko-
lejnej edycji konkursu – „Zbie-
ramy makulaturê – chronimy
lasy”. Organizatorem jest fir-
ma „Atol” z Rzeszowa.

W zwi¹zku z tym zwracamy
siê z proœb¹ do mieszkañców
Osiedla M³odych o niewyrzu-
canie zbêdnych reklam do
kosza, tylko o po³o¿enie ich
na górze skrzynek poczto-
wych. Stare reklamy bêd¹ sys-
tematycznie odbierane
w ka¿dy pi¹tek. Dziêkujemy
za ka¿d¹ pomoc.

Pamiêtajmy, ¿e jedna tona
makulatury ratuje 17 drzew!!!
Ju¿ dziœ zróbmy porz¹dek
i zbierzmy makulaturê chro-
ni¹c nasze lasy!!!

Jolanta Bączkowska

Dnia 3 i 4 grudnia 2012 r.
w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry w Rzeszowie odbył się
FINAŁ Konkursu Recytator-
skiego LITERATURA I DZIECI
pt. „Krajobrazy”.

Barbara Myzia – finalistka konkursu „Literatura i dzieci”. Fot. (2) SP2 Sędziszów Młp.

Uczestnicy prezentowali piosen-
ki, recytowali utwory liryczne lub
prozatorskie albo przedstawiali
inscenizacje. Reprezentantami
naszej szko³y byli Jakub Szot z kla-
sy II a, którego opiekunem jest
pani mgr Irena Skoczek oraz Bar-
bara Myzia z klasy VI a przygoto-
wywana pod kierunkiem pani
mgr Marii Chuderskiej. Pomimo
olbrzymiej konkurencji Jakub
Szot pokona³ wszystkich rywali
i zaj¹³ I miejsce, uzyskuj¹c tytu³
LAUREATA. Dnia 12 grudnia
2012 r. odby³ siê w WDK w Rzeszo-
wie uroczysty Koncert Laure-
atów, podczas którego mo¿na
by³o ponownie wys³uchaæ prze-
piêknej interpretacji tekstu Anny
Kamieñskiej pt. „Las ma³y i wielki”
w wykonaniu Kubusia, któremu
serdecznie GRATULUJEMY!

Opracowała: M. Chuderska

Laureat Konkursu „Literatura i dzieci” Ja-

kub Szot.

W starszej grupie wiekowej
w finale, oprócz Barbary Myzi ze
Szko³y Podstawowej nr 2, wyst¹-
pi³a tak¿e Daria D¹browska ze
Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdzi-
szowie M³p. (opiekun – Pani El¿-
bieta Kulpicka).

Ponadto w kategorii prac pla-
stycznych na fina³ow¹ wystawê
zakwalifikowa³y siê dzie³a nastê-
puj¹cych autorów: Alicji Drozd
– Szko³a Podstawowa Nr 2 w Sê-
dziszowie M³p. (praca do wiersza
„Rzeczka”, aut. Julian Tuwim),
Miko³aja Bochnaka – Szko³a
Podstawowa Nr 3 w Sêdziszowie
M³p. (praca do wiersza „Babie
lato”, aut. Leopold Staff), Mag-
daleny Ocha³ – Szko³a Podsta-
wowa w Zagorzycach Dolnych
(praca do wiersza „Jesieni¹”,
aut. Maria Konopnicka).

(-)
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W³aœciwie, to powodów jest
wiêcej: rocznica wprowadzenia
stanu wojennego, kiedy to naj-
starszy syn Adama: Zbigniew
oraz jego syn, a wnuk Adama La-
zarowicza Romuald, zostali in-
ternowani przez w³adze komu-
nistyczne. Pojawi³a siê te¿ nadzie-
ja na odnalezienie zw³ok zamor-
dowanego mjr. Adama Lazaro-
wicza. Ten niew¹tpliwy bohater
w czasie okrutnego œledztwa
prowadzonego przez bezpiekê
w dniu 5 marca 1948 roku zezna-
wa³ o wspó³pracy z WiN Edwar-
da Busia ps. „Jaœmin”, pracowni-
ka Wojskowego S¹du Rejonowe-
go w Rzeszowie, staj¹c siê
sprawc¹ dramatu rodziny pana
Edwarda. Rozpoczynamy cykl
artyku³ów opisuj¹cych te posta-
cie.

Ojciec mjr. Adam Lazarowicz
Adam Kalikst Lazarowicz ps.

„Aleksander”, „Antoni”, „Dionizy”,

„Grot”, „GwóŸdŸ”, „Jadzik”, „Karol”,

„Klamra”, „Kleszcz”, „Orczyk”, „Po-

morski”, „Zygmunt”, u¿ywa³ na-

zwisk: Antoni Kowalski, Antoni

Wolañski, by³ uczestnikiem wojny

polsko- ukraiñskiej, polsko-bolszewic-

kiej, oficer WP, urodzi³ siê 14 paŸ-
dziernika 1902 roku w Berezowi-
cy Ma³ej k. Zbara¿a. By³ synem
urzêdnika Franciszka i nauczy-
cielki Wandy Lazarowicz z domu
Ojak.

Nauka i wojaczka
M³ody Adaœ uczy³ siê w miej-

scowej szkole ludowej, by w 1913
roku rozpocz¹æ naukê w gimna-
zjum w Zbara¿u (klasa I), we
Lwowie (klasy II- V) i Tarnopolu
(kl.VI). W 1919 roku przeniós³ siê
wraz z rodzin¹ do Lwowa.

Chcia³ walczyæ o wolnoœæ od-
radzaj¹cej siê ojczyzny, jednak
niepe³noletnich nie przyjmowa-
no do wojska. Adam Lazarowicz
za paczkê papierosów przekaba-
ci³ odpowiedniego ¿o³nierza

Prawdziwy bohater ma skazę,
jest wszak człowiekiem

i wst¹pi³ do wojska polskiego.
W 1919 roku walczy³ z Ukraiñca-
mi o Galicjê wschodni¹. Od razu
da³ siê poznaæ jako odwa¿ny
wojak. Sz³o mu tak dobrze, ¿e
postanowi³ siê o¿eniæ z ówczesn¹
swoj¹ mi³oœci¹, córk¹ szlachcica.
Planom matrymonialnych prze-
szkodzi³ jednak jego ojciec, Fran-
ciszek. Odszuka³ na froncie syna
i przywióz³ do Jas³a, gdzie Adaœ
koñczy³ gimnazjum. W 1920
roku mia³ jednak przerwê w na-
uce: jako ochotnik znów wst¹pi³
do wojska i walczy³ na wojnie
polsko- bolszewickiej. W Krako-
wie zosta³ wcielony do 20 pp,
a nastêpnie 2pp („syberyjskie-
go”), zosta³ ranny pod Chorzela-
mi ko³o Ostro³êki. W szpitalu
w Warszawie zachorowa³ na ty-
fus i po okresie rekonwalescen-
cji w 1921 roku zosta³ zwolniony
z wojska. Wróci³ do Jas³a, gdzie
w tym¿e roku zda³ maturê.

Studia
Pocz¹tkowo Adam Lazaro-

wicz studiowa³ na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Lwow-
skiej, od 1922 do 1927 roku by³
studentem Wydzia³u Filozoficz-
no- Historycznego Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie.
W 1927 roku otrzyma³ tam abso-
lutorium. W latach 1926-27 prze-
szed³ æwiczenia wojskowe,
w 1931 roku ukoñczy³ Szko³ê
Podchor¹¿ych Rezerwy Piecho-
ty i 16 stycznia 1932 roku zosta³
mianowany podporucznikiem,

a 1 stycznia 1936 roku poruczni-
kiem rezerwy.

Życie rodzinne i zawodowe
M³ody Adam Lazarowicz od

1 stycznia 1923 roku by³ ¿onaty ze
swoj¹ kuzynk¹ Jadwig¹ z domu
Ojak. Z tego zwi¹zku narodzi³a
siê trójka dzieci: Zbigniew, Ry-
szard i Danuta. Odznaczony
Krzy¿em Obrony Lwowa, Meda-
lem za Wojnê 1918-1921 musia³
zarabiaæ na utrzymanie rodziny.
W czasie studiów w Krakowie
pracowa³ jako nauczyciel w pod-
krakowskich Go³uchowicach,
Wielkiej Wsi i Minodze. W 1931
roku przeniós³ siê do Kamienia,
pow. Kraków, gdzie zosta³ kie-
rownikiem szko³y powszechnej.
Anga¿owa³ siê w pracê spo-
³eczn¹: organizowa³ Kó³ko Rol-
nicze, Ochotnicz¹ Stra¿ Po-
¿arn¹, oddzia³ „Strzelca”.

W 1935 roku zachorowa³ na
gruŸlicê i dlatego wyjecha³ na
leczenie do sanatorium do Zako-
panego, a nastêpnie przeniós³
siê go Gumnisk- Fox ko³o Dêbicy.
Zosta³ tam kierownikiem miej-
scowej szko³y powszechnej. Nie
zwa¿aj¹c na zdrowie, równie¿
i tam pracowa³ spo³ecznie: orga-
nizowa³ Ochotnicz¹ Stra¿ Po-
¿arn¹, Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej,
Ko³o Rezerwistów i oddzia³y
„Strzelca”, nale¿a³ do ZNP.

II wojna światowa
We wrzeœniu 1939 roku Adam

Lazarowicz zg³osi³ siê jako
ochotnik do RKU w Dêbicy, po
opuszczeniu miasta przez woj-
sko i w³adze cywilne zosta³ ostat-
nim komendantem wojennym
Dêbicy. Opuœci³ j¹ przed wkro-
czeniem Niemców i w Rawie
Ruskiej do³¹czy³ do zgrupowa-
nia WP, w którym obj¹³ do-
wództwo kompanii. Po rozwi¹-
zaniu zgrupowania przedosta³
siê zajêtego przez sowietów
Lwowa. Pod koniec paŸdzierni-
ka powróci³ do Gumnisk. Zosta³
tam kierownikiem szko³y.

Konspiracja
W dniu 17 listopada 1939 roku

zosta³ zaprzysiê¿ony do S³u¿by
Zwyciêstwu Polski przez pierw-

szego komendanta Obwodu
Dêbica ppor. Artura Towarnic-
kiego ps.: „Tur”, od listopada
1939 roku do lipca 1940 roku
pe³ni³ funkcjê obwodowego re-
ferenta mobilizacyjnego, ko-
mendanta Placówki Dêbica, z-cy
i p.o. komendanta Obwodu.
Utworzy³ pluton szkieletowy
oraz wyszukiwa³ oficerów i pod-
oficerów do pracy w konspiracji.
Od lipca 1940 do marca 1944
roku by³ komendantem Obwo-
du Dêbica ZWZ- AK. Zosta³ jed-
nym z organizatorów siatki wy-
wiadowczej rozpracowuj¹cej
niemieckie wyrzutnie rakiet V-2
umieszczone na poligonie w BliŸ-
nie ko³o Pustkowa oraz komó-
rek zbieraj¹cych informacje na
temat bojówek komunistycz-
nych istniej¹cych w powiecie
dêbickim.

Kapitan Adam Lazarowicz
wspó³tworzy³ komplety tajnego
nauczania „KuŸnica”. Przeniós³
Komendê Obwodu z Dêbicy do
Gumnisk.

W marcu 1944 roku odrzuci³
propozycjê komendanta Pod-
okrêgu Rzeszów objêcia funkcji
inspektora mieleckiego. Zosta³
przeniesiony do Rzeszowa na sta-
nowisko zastêpcy inspektora mjr.
£ukasza Ciepliñskiego ps. „P³ug”.

Burza
Na teren powiatu dêbickiego

kpt. Adam Lazarowicz powróci³
16 (26) lipca 1944 roku, aby pod
ps. „Klamra” obj¹æ dowództwo
zgrupowania partyzanckiego
podzielonego na trzy rejony
walki (³¹cznie 1160 ludzi).
W sierpniu awansowa³ na sto-
pieñ majora. Jako dowódca 5 pp.
wraz ze swym sztabem pozosta³
przy oddzia³ach II Rejonu Walki.
Wspó³dzia³a³ z radzieckim do-
wództwem odcinka frontu
w rejonie Dêbica- Gumniska.
Dowodzi³ akcj¹ wzmo¿onej dy-
wersji oraz obron¹ wzgórza Ka-
³u¿ówka. W po³owie wrzeœnia,
kiedy front ustabilizowa³ siê na
linii Wis³oki, rozwi¹za³ zgrupowa-
nie stacjonuj¹ce w rejonie Po³o-
meja-Braciejowa.

Minęła 110 rocznica urodzin
mjr. Adama Lazarowicza. Ob-
chody tego święta stają się
okazją do przypomnienia tej
postaci naszej społeczności.

ciąg dalszy na str. 18
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Nowa okupacja
Mjr. Adam Lazarowicz jesieni¹

1944 roku ukrywa³ siê w okoli-
cach Tarnowa i Krakowa, wraz
z Komend¹ Inspektoratu Tar-
nów AK wspó³organizowa³ akcjê
pomocy materialnej dla party-
zantów zdekonspirowanych
„Burz¹”, ukrywaj¹cych siê na ob-
szarze okupacji niemieckiej
k. Pilzna, Dêbicy i Tarnowa.
W koñcu stycznia 1945 roku na
odprawie w Krakowie mjr. Adam
Lazarowicz zosta³ wyznaczony in-
spektorem rzeszowskim AK w li-
kwidacji i jednoczeœnie inspekto-
rem Inspektoratu Rzeszów
„NIE”- DSZ. Typowa³ ludzi do
dalszej pracy w podziemiu oraz
kierowa³ regionaln¹ propa-
gand¹ niepodleg³oœciow¹. Na
RzeszowszczyŸnie zorganizowa³
siatkê informacyjn¹ (tzw. „wty-
czek”) z ludzi pracuj¹cych etato-
wo w KW PPR, WUBP, PUBP,
jednostkach tzw. Ludowego WP,
s¹downictwie i administracji.
Odrzuci³ propozycjê pracy
w projektowanych strukturach
DSZ na Dolnym Œl¹sku i we wrze-
œniu 1945 roku obj¹³ funkcjê kie-
rownika Podokrêgu (od grudnia
Okrêgu) Rzeszów WiN. Mia³ do
dyspozycji bojówkê „Stra¿y” wy-
konuj¹c¹ akcje likwidacyjne na
niebezpiecznych funkcjonariu-
szach UB, agenturze i aktywi-
stach PPR. Zagro¿ony zdekon-
spirowaniem przez co najmniej

trzech agentów, pozostaj¹cych
na kontakcie operacyjnym funk-
cjonariuszy Referatu III PUBP
Rzeszów i Sekcji II Wydzia³u III
WUBP (sprawa kryptonim
„Iskra”, „Winograd”), zosta³
przeniesiony do pracy konspira-
cyjnej na Dolny Œl¹sk.

We Wrocławiu
W koñcu wrzeœnia 1946 roku

mjr Adam Lazarowicz by³ ju¿ we
Wroc³awiu, gdzie skontaktowa³
siê z p.o. kierownika Okrêgu
Wroc³aw ppor. S.Dyd¹ oraz kie-
rownikiem informacyjnym W.Ci-
skiem. W nastêpnym miesi¹cu
zosta³ kierownikiem okrêgu wro-
c³awskiego i z-c¹ wiceprezesa
Zarz¹du Obszaru Po³udniowe-
go. Musia³ od nowa odbudowy-
waæ dolnoœl¹ska siatkê konspira-
cyjna. Od stycznia 1947 roku
pe³ni³ funkcjê kierownika two-
rzonego od podstaw Obszaru
Zachodniego z siedzib¹ we Wro-
c³awiu. Jednoczeœnie by³ z-c¹
prezesa IV ZG WiN mjr. £ukasza
Ciepliñskiego. Funkcjê kierowni-
ka okrêgu przej¹³ od niego jego
podkomendny z dêbickiej AK
mjr. Ludwik Marsza³ek. Fikcyjnie
by³ zameldowany pod fa³szywym
nazwiskiem przy ul. Rybackiej 59
w K³odzku. Przebywaj¹c na Dol-
nym Œl¹sku mieszka³ zazwyczaj
w œciœle zakonspirowanym lokalu
u rodziny Buczków we Wroc³a-
wiu przy ulicy Emilii Plater 10/2.
Od po³owy listopada 1947 roku
najbli¿sza rodzina Lazarowicza
ukrywa³a siê na Pomorzu, w ̄ ni-

nie, przy ul. Krasiñskiego 22,
w mieszkaniu w³aœciciela tamtej-
szej fabryki namiastek kawowych
„Smakosz” Jana Koz³owskiego.
Ostrze¿ona 27 listopada o nie-
bezpieczeñstwie przez mjr. Lu-
dwika Marsza³ka (poprzez ³¹cz-
ników E.Kopeæ i K. Strumskiego)
opuœci³a ̄ nin.

Aresztowanie
Niestety mjr Adam Lazarowicz

pojawi³ siê w ¯ninie 5 grudnia
1947 roku, aby zabraæ swoje rze-
czy osobiste w zdekonspirowa-
nym lokalu. „Na zasadzce” w lo-
kalu przy ul. Krasiñskiego 22 za-
trzymano go. Przes³uchiwano go
w WUBP w Poznaniu, 7 grudnia
1947 przewieziony do Wydzia³u
II Departamentu MBP w War-
szawie. Od 12 grudnia we Wro-
c³awiu w Sekcji II Wydzia³u III
WUBP by³ konfrontowany z za-
trzymanymi dzia³aczami podzie-
mia na Dolnym Œl¹sku. W dniu
18 grudnia z powrotem prze-
transportowany do Warszawy,
30 grudnia przewieziono go
z MBP do wiêzienia na Mokoto-
wie. Nadal intensywnie przes³u-
chiwany mjr Adam Lazarowicz
nie podj¹³ proponowanej mu
funkcji prezesa- agenta prowo-
kacyjnego V Zarz¹du G³ówne-
go. W dniu 29 kwietnia by³ prze-
s³uchiwany w sprawie k³odzkiej
grupy WiN w WUBP we Wroc³a-
wiu, 10 listopada zeznawa³, jako
œwiadek, na odbywaj¹cym siê
w celi wiêzienia na Mokotowie
procesie kuriera Delegatury Za-

granicznej WiN Jerzego WoŸnia-
ka „Jacka”.

Wyrok i śmierć
Sam mjr Adam Lazarowicz by³

s¹dzony 14 paŸdziernika 1950
roku w procesie dzia³aczy IV ZG
WiN. Skazany zosta³ na cztero-
krotn¹ karê œmierci. Wyre¿ysero-
wane rozprawy relacjonowa³a
partyjna prasa i radio. Po wyro-
ku zosta³ umieszczony wspólnie
ze wspó³skazanymi w zbiorowej
celi œmierci Mokotowa. W dniu
16 grudnia 1950 roku NSW utrzy-
ma³ wyrok w mocy. 20 lutego
1951 roku Boles³aw Bierut od-
mówi³ zamienienia wyroku œmier-
ci na wiêzienie.

W dniu 1 marca 1951 roku,
o godzinie 20.25 mjr Adam Laza-
rowicz zosta³ zastrzelony w piw-
nicy wiêzienia mokotowskiego
przez sier¿. Aleksandra Dreja,
który w tym samym czasie,
w odstêpach kilkuminutowych,
wykona³ wyroki na szeœciu wspó³-
skazanych.

Wed³ug dokumentów wiêzien-
nych zosta³ pochowany na cmen-
tarzu miejskim, w bli¿ej nie zna-
nym miejscu. Jest nadzieja, ¿e
prowadzone prze IPN prace
doprowadz¹ do odnalezienia
jego zw³ok. W Dêbicy najbli¿sza
rodzina bohatera oœwiadczy³a,
¿e w razie odnalezienia cia³a mjr.
Adama Lazarowicza miejscem
jego pochówku bêdzie cmentarz
w Dêbicy.

Jan Flisak
Cdn.

W tych uroczystoœciach, zorga-
nizowanych przez: Urz¹d Mar-
sza³kowski w Rzeszowie, Powiat
Dêbicki, Powiat Ropczycko- Sê-
dziszowski, Miasto i Gminê Pil-
zno, Miasto Dêbicê oraz Podkar-
pack¹ Radê ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych odda-
no ho³d zas³u¿onemu równie¿ dla
Sêdziszowa M³p. i okolicy mjr.
Adamowi Lazarowiczowi (np.
z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ mjr.

Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu…
Delegacja uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. prof.
Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. uczestniczyła
w uroczystej konferencji w 110 rocznicę urodzin mjr. Adama
Lazarowicza ps. „Klamra” pod hasłem „Tętno Polski bije
w przestrzelonym sercu…”. Odbyła się ona w dniu 27 listo-
pada 2012 roku w Domu Kultury Mors w Dębicy.

w Gumniskach oraz pod symbo-
liczn¹ mogi³¹ na Cmentarzu
Wojskowym w Dêbicy. Uczestnicy
wys³uchali relacji towarzyszy bro-
ni i syna majora Adama Lazaro-
wicza oraz prelekcji, prezentuj¹-
cej sylwetkê bohatera autorstwa
Macieja Ma³oziêcia.

Ca³oœci dope³ni³ wyk³ad „Na
winowskim szlaku. W konspiracji
niepodleg³oœciowej 1945-1947”
prof. dr hab. Grzegorza Ostasza. Filip Zawiślak, uczeń II fi ZSZ z kombatantami.

ciąg dalszy ze str. 17
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Lipiec

Minął rok…
ciąg dalszy ze str. 2

W niedzielê 8 lipca 2012 r. stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Rudzie obchodzili 50-lecie dzia³alnoœci po³¹czone z nada-
niem i poœwiêceniem sztandaru

W dniach 17-23 lipca Sêdziszów oraz gmina Œwilcza wspólnie
goœci³y zespo³y folklorystyczne z Rosji, Grecji i Litwy w ramach VII
Miêdzynarodowych Spotkañ Folklorystycznych.

Sierpień

5 sierpnia, ju¿ po raz drugi, odby³o siê „Œwiêto pierogów w Bê-
dziemyœlu” zorganizowane przez miejscowe Stowarzyszenie Kobiet
„Grodzianki” i Radê So³eck¹.

Gminne do¿ynki w Sêdziszowie M³p. odby³y siê w niedzielê 26
sierpnia.

Wrzesień

Zakoñczono prace zwi¹zane z modernizacj¹ Stacji Uzdatniania
Wody w Sêdziszowie M³p. W dniu 3 wrzeœnia br. dokonano odbio-
ru technicznego wykonanych robót.

23 wrzeœnia br. w Górze Ropczyckiej odby³o siê I Œwiêto Parku
Buczyna.

Październik

16 paŸdziernika jubileusz stulecia œwiêtowa³a Szko³a Podstawo-
wa w Klêczanach.

18 paŸdziernika odby³y siê gminne uroczystoœci z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.

Listopad

W dn. 5 listopada br. w Sêdziszowie M³p. odby³a siê konferencja
dotycz¹ca „Stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie
województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzglêdnieniem miej-
scowoœci po³o¿nych w dolinie rzek Wis³oki i Wielopolki” z udzia³em
Jerzego Millera – Wojewody Ma³opolskiego, pe³nomocnika Rz¹du
ds. Programu ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu Górnej Wis³y.

18 listopada Jednostka 2051 Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec OSW
otrzyma³a sztandar. Podczas uroczystoœci œlubowanie z³o¿y³a kolej-
na grupa Orl¹t Zwi¹zku Strzeleckiego ze Szko³y Podstawowej nr 3
w Sêdziszowie M³p.

Grudzień

14 grudnia w Sêdziszowie M³p. odby³ siê Fina³ XXII Podkarpac-
kiego Konkursu Poezji Religijnej.




