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Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy wziêli
udzia³ w g³osowaniu, a w szczególnoœci tym, którzy oddali g³os na
moj¹ kandydaturê.

Przez te wszystkie kadencje by³em zawsze do Pañstwa dyspozy-
cji – dzia³alnoœæ w administracji samorz¹dowej traktuj¹c jako
rodzaj publicznej s³u¿by dla dobra naszej spo³ecznoœci.

Gmina Sêdziszów Ma³opolski dysponuje dziœ bardzo dobrze
rozwiniêt¹ infrastruktur¹ techniczn¹, komunikacyjn¹, energe-
tyczn¹, wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹. Posiada doskona³e warun-
ki dla lokalizacji inwestycji gospodarczych i mieszkaniowych.
Ambicj¹ w³adz samorz¹dowych by³o prowadzenie wieloletniej,
konsekwentnej polityki planistyczno-gospodarczej zmierzaj¹cej
do tworzenia przyjaznego klimatu dla inwestorów i podmiotów
gospodarczych, m. in. poprzez realizacjê kolejnych inwestycji
infrastrukturalnych, oœwiatowych, budowê i modernizacjê obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych podnosz¹cych atrakcyjnoœæ œwiad-
czonych mieszkañcom us³ug i wp³ywaj¹cych na poprawê stan-
dardu ich ¿ycia.

SzanoSzanowni Mieszkwni Mieszkańcańcyy

GminGminy Sędziszów Małopolski!y Sędziszów Małopolski!
Koñcz¹c realizacjê swojej misji po 15-letnim okresie sprawo-

wania mandatu Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego mam sa-
tysfakcjê z dokonañ, które trwale poprawi³y warunki ¿ycia miesz-
kañców Gminy.

Z ca³ego serca dziêkujê Radnym Rady Miejskiej w Sêdziszowie
Ma³opolskim, moim wspó³pracownikom i wszystkim spo³eczni-
kom. Bez Waszego zaanga¿owania i wysi³ków w realizacjê kolej-
nych projektów, wyzwañ i zadañ nasza Gmina nie osi¹gnê³aby
obecnego stopnia rozwoju.

Przede mn¹ nowe ¿yciowe decyzje. Niemniej jako mieszka-
niec gminy Sêdziszów Ma³opolski, któremu le¿y na sercu Jej roz-
wój, bêdê siê stara³ wspieraæ wszystkie prorozwojowe wysi³ki w³adz
Gminy.

Z wyrazami szacunku

Sêdziszów Ma³opolski, 28 listopada 2014 r.

Proszę przyjąć gratulacje od redak-

cji Biuletynu Sędziszowskiego

w związku ze zwycięstwem w wybo-

rach samorządowych i objęciem

funkcji burmistrza naszego miasta.

Dziêkujê bardzo, to dla mnie
ogromne wyró¿nienie, ¿e miesz-
kañcy miasta i gminy wybrali
mnie na swojego burmistrza,
a równoczeœnie wyzwanie, by
tego zaufania nie zawieœæ.

Proszę powiedzieć, jaka była pierw-

sza decyzja, podjęta przez Pana jako

burmistrza?

Zdecydowa³em, by wyd³u¿yæ
godziny pracy œwietlic przy Szko-
le Podstawowej nr 2 i Szkole
Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie.
Od nowego semestru bêd¹ pra-
cowaæ one o 30 minut d³u¿ej.
Pozwoli to rodzicom spokojnie
wróciæ z pracy np. z Rzeszowa.
Poza tym jako samorz¹d w³¹czy-
liœmy siê w organizacjê Orszaku
Trzech Króli w naszym mieœcie.
Bêdzie to pierwszy taki orszak,
mam nadziejê, ¿e spodoba siê
mieszkañcom i na sta³e wejdzie
do kalendarza wydarzeñ.

Musimy przyciągnąć inwestorów
Rozmowa z Burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego

Bogusławem Kmieciem

Do wyborów szedł pan pod hasłem

„Czas na zmiany”. Jakich zmian

potrzebuje Pańskim zdaniem miasto

i gmina Sędziszów Małopolski?

Powtarza³em to w czasie kam-
panii i zdania absolutnie nie
zmieni³em, ¿e Miasto i Gmina
Sêdziszów M³p. potrzebuj¹
przede wszystkim miejsc pracy

dla mieszkañców. Pracy atrak-
cyjnej, dobrze p³atnej i na miej-
scu. Przecie¿, gdyby tu taka by³a,
to wiele osób nie musia³oby pra-
cowaæ w Rzeszowie, czy wyje¿-
d¿aæ poza Podkarpacie. Dlate-
go w³aœnie musimy bardzo siê
staraæ, by przyci¹gn¹æ tu inwe-
storów, którzy zechc¹ ulokowaæ

tu swoje firmy i zatrudniæ na-
szych mieszkañców. Musi po-
wstaæ przyjazna atmosfera dla
tworzenia przemys³u i biznesu.
Chcemy zachêcaæ inwestorów,
a nie piêtrzyæ im trudnoœci
i w efekcie odstraszaæ. Oczywi-
œcie, bezpieczne drogi, chodni-
ki, oœwietlenie, to wszystko jest
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wa¿ne, ale Sêdziszów M³p. musi
siê rozwijaæ. A rozwijaæ siê bê-
dzie tylko wtedy, gdy bêd¹ po-
wstawaæ tu firmy.

Projekt budżetu na rok 2015 został
już przygotowany. Jakich najważ-
niejszych wydatków inwestycyj-
nych można się spodziewać w przy-
szłym roku?

Projekt bud¿etu zosta³ przygo-
towany zgodnie z ustaw¹, a wiêc
musia³ byæ z³o¿ony do Regional-
nej Izby Obrachunkowej do 15
listopada 2014 r., a przygotowa³
go poprzedni burmistrz. Teraz
jest czas na to, ¿eby radni, któ-
rzy ten projekt bud¿etu otrzy-
mali mogli siê z nim zapoznaæ.
Natomiast wszelkie kierunki in-
westycyjne bêd¹ skrupulatnie
omówione podczas prac w ko-
misjach, a o szczegó³ach poin-
formujemy mieszkañców po
przyjêciu tego bud¿etu.

A jakie znaczące inwestycje chce
Pan zrealizować na terenie miasta
i gminy w ciągu całej kadencji?

Z pewnoœci¹ w bud¿ecie na
rok 2015 bêd¹ pieni¹dze na
kontynuacjê budowy drogi, któ-
ra prowadzi od „Gumatu” a¿ do
Kolonii Ropczyckiej. To du¿a
inwestycja. Przeznaczone jest na
to ponad 5 mln z³, w tym jest
dofinansowanie z tzw. schety-
nówki. Bardzo wa¿ne jest wybu-
dowanie sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Sê-
dziszowie M³p. To w tej chwili
jest priorytet dla gminy, jeœli cho-
dzi o bazê oœwiatow¹. Brak tej
sali to potê¿ny minus, ogromne

utrudnienie szczególnie dla dzie-
ci. Ta inwestycja bêdzie koszto-
waæ ponad 2,5 mln z³, a realiza-
cja jest rozplanowana na 2 lata.
W 2015 roku zaplanowane jest
500 tys. z³ na roboty ziemne, na-
tomiast w kolejnym roku po-
wstanie ju¿ sala wraz z ³¹czni-
kiem, wyremontowana zostanie
równie¿ ca³a szko³a. Chcia³bym
te¿, by Sêdziszów M³p. mia³
w koñcu basen. To inwestycja
nietania, ale uwa¿am, ¿e warta
starañ, dlatego mam nadziejê, ¿e
w najbli¿szych latach rozpocz-
niemy prace projektowe zwi¹za-
ne z budow¹ tego obiektu.

Czy mówiąc o poszerzeniu programu
stypendialnego rozważa Pan wpro-
wadzenie stypendiów dla uczniów
szczególnie uzdolnionych? W wielu
samorządach takie programy funk-
cjonują.

Wspólnie z Komisj¹ Oœwiaty
i Kultury, a tak¿e po konsulta-
cjach z dyrektorami szkó³ chcie-
libyœmy wypracowaæ taki model
stypendialny, który uwzglêdnia³-
by równie¿ tê m³odzie¿ najbar-
dziej uzdolnion¹, nie tylko z ro-
dzin wielodzietnych i znajduj¹-
cych siê w trudnej sytuacji mate-
rialnej.

Ciekawie brzmią propozycje powoła-
nia Młodzieżowej Rady Miejskiej
oraz Społecznej Rady Konsultacyjnej
przy burmistrzu. Jak będą zorgani-
zowane te ciała, kto będzie je powo-
ływał i jakie będą ich kompetencje?

Do powo³ania M³odzie¿owej
Rady Miejskiej bêdê przekony-
wa³ radnych, bo to do nich bê-

dzie nale¿a³a ostateczna decyzja,
ale osobiœcie uwa¿am, ¿e warto
zachêcaæ m³odych ludzi do ta-
kiej dzia³alnoœci. Jeœli „doros³a”
Rada Miejska siê zgodzi, to „m³o-
dzi” radni byliby wybierani przy
okazji wyborów so³tysów i prze-
wodnicz¹cych rad osiedli, na
drodze wyborów powszech-
nych, czyli w lokalach wybor-
czych oraz w takich samych okrê-
gach wyborczych, jak „doros³a”
Rada Miejska, a czynne i bierne
prawo wyborcze mieliby miesz-
kañcy miasta i gminy w wieku
13-26 lat. MRM mia³aby swój bu-
d¿et, jak du¿y to równie¿ zale¿a-
³oby od Radnych Miejskich,
i sama mog³aby decydowaæ, na
co go przeznaczyæ. Z pewnoœci¹
nie nast¹pi to jeszcze w 2015
roku, poniewa¿ projekt bud¿e-
tu jest ju¿ przygotowany. Ale je-
œli Rada Miejska przysta³aby na
moj¹ propozycjê, to m³odzie¿
mia³aby swój bud¿et od 2016
roku. Oczywiœcie bêdziemy j¹
wspieraæ i szkoliæ w kwestii finan-
sów publicznych, zasad funkcjo-
nowania samorz¹du, w dzia³a-
niach zwi¹zanych z public rela-
tions. Ten czas, który spêdziliby
w M³odzie¿owej Radzie Miejskiej
by³by dla nich doskona³¹ szko³¹
demokracji, a równoczeœnie byæ
mo¿e zachêci³by ich do dalszej
dzia³alnoœci samorz¹dowej.
Z kolei Spo³eczna Rada Konsul-
tacyjna mia³aby wy³¹cznie cha-
rakter doradczy. Chcia³bym za-
prosiæ do niej przedstawicieli
biznesu, organizacji spo³ecz-
nych, m³odzie¿y i rolników. W za-
le¿noœci od tematyki zagadnieñ,

chcia³bym korzystaæ z ich do-
œwiadczenia, wiedzy i porad.
Rada mia³aby s³u¿yæ mi i ca³emu
spo³eczeñstwu, by podejmowa-
ne decyzje by³y konsultowane
z osobami, które w danej dzie-
dzinie s¹ ekspertami.

Jednym z najważniejszych proble-
mów mieszkańców naszej gminy
jest wysokie bezrobocie, jak, jako
burmistrz chce Pan walczyć z tym
problemem?

To prawda, dlatego w³aœnie,
jak ju¿ wspomnia³em, musimy
robiæ wszystko, by Sêdziszów sta³
siê atrakcyjnym miejscem do in-
westowania. Gmina musi mieæ
w³asne tereny dla potencjalnych
inwestorów, które bêd¹ na nich
czeka³y. A poniewa¿ mamy dobr¹
lokalizacjê, wiêc w po³¹czeniu
z tak¹ ofert¹ terenów inwesty-
cyjnych, mamy szanse na to, by
firmy tu powstawa³y i dawa³y pra-
ce naszym mieszkañcom. W naj-
bli¿szych latach w Dolinie Lot-
niczej ma powstaæ kilka tysiêcy
miejsc pracy, dlatego musimy
zrobiæ wszystko, by czêœæ z nich
ulokowano w³aœnie w Sêdziszo-
wie M³p.

Proszę na zakończenie przyjąć
życzenia radosnych, spokojnych
i rodzinnych Świąt Bożego Narodze-
nia oraz powodzenia w realizacji
ambitnych planów na rok 2015
i kolejne lata pracy w ratuszu.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Benedykt Czapka

Wtedy jest

Bo¿e Narodzenie

Zawsze, ilekroæ uœmiechasz siê do swojego brata

i wyci¹gasz do niego rêce,

jest Bo¿e Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wys³uchaæ,

jest Bo¿e Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,

które jak ¿elazna obrêcz uciskaj¹ ludzi

w ich samotnoœci,

jest Bo¿e Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinê nadziei „wiêŸniom”,

tym, którzy s¹ przyt³oczeni ciê¿arem fizycznego,

moralnego i duchowego ubóstwa,

jest Bo¿e Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,

jak bardzo znikome s¹ twoje mo¿liwoœci

i jak wielka jest twoja s³aboœæ,

jest Bo¿e Narodzenie.

Zawsze, ilekroæ pozwolisz by Bóg

pokocha³ innych przez ciebie,

Zawsze wtedy,

jest Bo¿e Narodzenie.

Matka Teresa

z Kalkuty
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I Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
Pierwsza Sesja Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Młp. VII
kadencji odbyła się 1 grudnia
2014 r. Do czasu wyboru Prze-
wodniczącego Rady obrady
prowadził najstarszy wie-
kiem, radny Senior – Pan Alek-
sander Chełpa.

W dniu 8 grudnia 2014 r. od-
by³a siê II Sesja Rady Miejskiej,
na której Pan Bogus³aw Kmieæ,
wybrany 30 listopada br. na Bur-
mistrza Sêdziszowa M³p. z³o¿y³
œlubowanie o treœci: Obejmuj¹c
urz¹d Burmistrza Sêdziszowa M³p.,

Obrady Sesji rozpoczêto od
zapoznania siê z wynikami wybo-
rów do Rady Miejskiej, które
przedstawi³ Przewodnicz¹cy
Miejskiej Komisji Wyborczej Pan
Stanis³aw Daniel. Po czym wspól-
nie z Pani¹ Iren¹ Lewick¹ – Z-c¹
Przewodnicz¹cego Komisji wrê-
czyli nowo wybranym radnym za-
œwiadczenia o wyborze.

Przed przyst¹pieniem do wy-
konywania mandatu radni z³o-
¿yli œlubowanie: Wierny Konstytu-
cji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
œlubujê uroczyœcie obowi¹zki radne-
go sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczci-
wie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej
gminy i jej mieszkañców.

Kolejno wywo³ywani radni
wstawali i wypowiadali zdanie
Œlubujê, tak mi dopomó¿ Bóg.

Nastêpnie Radni w g³osowaniu
tajnym wybrali Przewodnicz¹ce-
go Rady, zosta³ nim Pan Jerzy
Kieba³a, wyboru dokonano jed-
nog³oœnie.

 Przewodniczący Rady Miejskiej VII kaden-
cji Jerzy Kiebała.

Od lewej: Piotr Bała, Robert Drozd, Leszek Świder, Marcin Lach, Piotr Idzik, Piotr Solarek, Stanisław Pałkoń, Aleksander Chełpa.

II Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
uroczyœcie œlubujê, ¿e dochowam wier-
noœci prawu, a powierzony mi urz¹d
sprawowaæ bêdê tylko dla dobra pu-
blicznego i pomyœlnoœci mieszkañców
gminy Sêdziszów M³p. Tak mi dopo-
mó¿ Bóg.

Gratulacje nowo wybranemu
Burmistrzowi z³o¿yli m.in. w imie-
niu Rady jej Przewodnicz¹cy
Pan Jerzy Kieba³a, ustêpuj¹cy
Burmistrz Pan Kazimierz Kie³b,
Senator RP Pan Zdzis³aw Pupa,
Pose³ na Sejm RP Pan Kazimierz
Moskal oraz Starosta Ropczyc-
ko-Sêdziszowski Pan Witold Dar-
³ak.

Pan Bogus³aw Kmieæ w swoim
przemówieniu podziêkowa³ za
poparcie jakie uzyska³ w obu
turach wyborów oraz przybli¿y³
plany na najbli¿sz¹ kadencjê.

Nastêpnie Radni w g³osowaniu
tajnym dokonali wyboru Wice-Ślubowanie składa nowy Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć. Gratulacje składa senator Zdzisław Pupa.

Od lewej: Katarzyna Róg, Józef Kujda, Jan Ziajor, Stanisław Bochenek.
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Radny Grzegorz Darłak.

przewodnicz¹cych Rady, który-
mi zostali Pan Stanis³aw Boche-
nek i Pan Piotr Ba³a.

Podczas II Sesji Radni podjê³a
jeszcze dwie uchwa³y:
1) w sprawie zmiany uchwały bu-

dżetowej Gminy Sędziszów Młp.
na rok 2014 nr XXXIV/295/14
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Rada Miejska dokona³a zmian
w bud¿ecie gminy na 2015 r. po-
legaj¹cych na
1. Zwiêkszeniu dochodów bie-

¿¹cych bud¿etu o kwotê
64.200 z³, w tym z tytu³u:

a) odp³atnoœci za posi³ki w szko³ach
i przedszkolach – 60.000 z³,

b) wp³at rodziny na pokrycie
kosztów za osoby umieszczo-

ne w domach pomocy spo-
³ecznej – 4.200 z³.

2. Zwiêkszeniu dochodów ma-
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
250.000 z³ z tytu³u œrodków
z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej
w Zagorzycach – 250.000 z³,

3. Zmniejszeniu dochodów ma-
j¹tkowych z tytu³u wp³ywów
ze sprzeda¿y mienia komu-
nalnego – 240.000 z³.

4. Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 74.200 z³
z przeznaczeniem na:

a) zakup artyku³ów ¿ywnoœcio-
wych do przygotowania po-
si³ków w szko³ach i przedszko-

lach – 60.000 z³,
b) op³aty za osoby umieszczone

w domach pomocy spo³ecz-
nej – 4.200 z³.

c) pokrycie kosztów wychowa-
nia przedszkolnego dzieci
zamieszka³ych w Gminie Sê-
dziszów M³p. i uczêszczaj¹-
cych do przedszkoli publicz-
nych na terenie innych gmin
– 10.000 z³

5. Przeniesieniu wydatków w ra-
mach dzia³ów i rozdzia³ów
pomiêdzy paragrafami klasy-
fikacji bud¿etowej na ³¹czn¹
kwotê 133.100 z³,

6. Na wniosek so³ectwa w Bê-
dziemyœlu z dnia 31 paŸdzier-
nika 2014 roku w sprawie
zmiany przedsiêwziêæ realizo-
wanych w ramach funduszu

so³eckiego na 2014 rok przed-
siêwziêcie pn. „zakup wypo-
sa¿enia placu zabaw na dzia³-
ce nr 589/5” zosta³o zast¹pio-
ne przez nastêpuj¹ce przed-
siêwziêcia:

– „zakup i monta¿ 4 szt. okien
i drzwi w budynku remizy
OSP Bêdziemyœl” ,

– „zakup szaf ch³odniczych
i sprzêtu AGD jako wyposa-
¿enie kuchni w Domu Ludo-
wym”.

2) w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy
Sędziszów Młp. z organizacjami
pozarządowymi na 2015 rok.
Wspó³praca z organizacjami

pozarz¹dowymi w 2015 r. bêdzie
realizowana przede wszystkim
w formie powierzania wykony-
wania zadañ publicznych wraz
z udzieleniem dotacji z bud¿etu
Gminy Sêdziszów M³p. na finan-
sowanie tych zadañ. Prioryteto-
we zadania publiczne ujête
w programie to: pomoc spo³ecz-
na i dzia³alnoœæ na rzecz osób
niepe³nosprawnych, kultura fi-
zyczna, porz¹dek i bezpieczeñ-
stwo publiczne oraz szeroko
pojêta profilaktyka przeciwdzia-
³ania uzale¿nieniom i patolo-
giom spo³ecznym.

W 2015 roku na wykonanie
zadañ objêtych programem za-
planowana jest kwota 456.000 z³.

BIURO RADY MIESJKIEJ

Życzenia od ustępującego Burmistrza Kazimierza Kiełba.

Wojciech Bieszczad, Tomasz Niewiadomski, Bolesław Jasiński, Eleonora Żurad, Teresa Waleń, Franciszek Bochnak, Jan Różański. Fot.(9) G. Wrona

Goście II sesji Rady Miejskiej. Od prawej: poseł Kazimierz Moskal, Starosta Ropczyc-
ko-Sędziszowski Witold Darłak, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacek
Magdoń.
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Pani Barbara Traciak, kontr-
kandydat do funkcji burmistrza
uzyska³a 3.703 g³osy (40,35%),
o 1.772 g³osy mniej.

Liczba wyborców uprawnio-
nych do g³osowania wynios³a
w tym dniu 18.745, wa¿ne g³osy
odda³o 9.178 osób, frekwencja
wynios³a 49% i by³a ni¿sza o 6 pun-
któw procentowych od g³osowa-
nia w dn. 16 listopada br.

Pan Bogus³aw Kmieæ zwyciê-
¿y³ zdecydowanie we wszystkich
obwodach g³osowania w mie-
œcie, ponadto w Borku Wielkim,
Cierpiszu, Górze Ropczyckiej,
Kawêczynie Sêdz., Rudzie,
Szkodnej i Wolicy £ugowej oraz
nieznacznie w Czarnej Sêdz.
i Wolicy Piaskowej.

Pani Barbara Traciak wygra³a
w rodzinnych Zagorzycach, za-
równo w Górnych jak i Dolnych
oraz w Bêdziemyœlu, Boreczku,
Klêczanach i Krzywej.

Szczegó³owe wyniki wyborów
przedstawia tabela.

Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Pan Bogus³aw Kmieæ, ma 42 lata,
mieszka na Osiedlu M³odych
w Sêdziszowie M³p., jest cz³on-
kiem Prawa i Sprawiedliwoœci,
Pe³nomocnikiem tej partii  na
Powiat Ropczycko-Sêdziszowski.

Ukoñczy³ socjologiê w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Rzeszo-
wie.

Od 20 lat zwi¹zany z sêdzi-
szowskim samorz¹dem, wybrany
w roku 1994 w wieku 22 lat na
radnego Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p., pe³ni³ ten mandat
do 2010 r., w latach 2002-2010,
przez dwie kadencje by³ Prze-
wodnicz¹cym Rady.

W 2010 r. by³ bliski zdobycia
mandatu radnego Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego,
z wynikiem 6.208 g³osów uplaso-
wa³ siê na trzecim miejscu swo-

II TURA WYBORÓW

Bogusław Kmieć
Burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego

30 listopada 2014 r. o godz. 23.30
Miejska Komisja Wyborcza w Sę-
dziszowie Młp. na podstawie pro-
tokołów z 23. obwodów głosowa-
nia ogłosiła, że na Burmistrza Sę-
dziszowa Młp. został wybrany Pan
Bogusław Kmieć, zgłoszony przez
KW Prawo i Sprawiedliwość, uzy-
skując 5.475 głosów (59,65%)

jej listy,ale ostatecznie PiS-owi
przypad³y w okrêgu dwa man-
daty.

Od 1994 r. do 2007 r. praco-
wa³ jako instruktor w Domu
Kultury w Sêdziszowie M³p.
a nastêpnie w Urzêdzie Marsza³-
kowskim bêd¹c Zastêpc¹ Dyrek-
tora Departamentu Rolnictwa
i Œrodowiska, póŸniej g³ównym-
specjalist¹ a od 2013 r. Zastêpc¹
Dyrektora Departamentu Och-
rony Œrodowiska.

Jan Maroń
Sekretarz Gminy

Wyniki głosowania w ponownych wyborach

Burmistrza Sędziszowa Młp. w dniu 30 listopada 2014 r.

Wyniki głosowania w wyborach Burmistrza Sędziszowa Młp. w dniu 16 listopada 2014 r.

Okręg wyborczy Jerzy Kiebała Kazimierz Kiełb Bogusław Kmieć Renata Kopeć Barbara Traciak

Sędziszów Młp. Nr 1 41 94 197 10 53

Sędziszów Młp. Nr 2 60 122 258 20 67

Sędziszów Młp. Nr 3 36 88 257 8 61

Sędziszów Młp. Nr 4 116 195 294 69 194

Sędziszów Młp. Nr 5 74 83 164 40 131

Sędziszów Młp. Nr 6 117 145 276 56 133

Będziemyśl 389 12 20 5 20

Boreczek 25 24 36 6 64

Borek Wielki 124 135 223 40 137

Cierpisz 4 61 7 3 15

Czarna Sędz. 104 261 102 23 144

Góra Rop. 51 63 255 21 162

Kawęczyn Sędz. 25 148 84 17 100

Klęczany 259 73 85 31 106

Krzywa 66 195 80 34 139

Ruda 51 22 56 12 16

Szkodna 13 43 108 7 137

Wolica Ługowa 12 78 75 49 53

Wolica Piaskowa 63 123 113 57 198

Zagorzyce Dolne 21 92 162 8 546

Zagorzyce Górne 19 108 95 5 515

Ruda DPS 14 16 5 4 6

Sędziszów szpital 2 2 4 0 0

Razem 1686 2183 2956 525 2997

Okręg wyborczy Bogusław Kmieć Barbara Traciak

Sędziszów Młp. Nr 1 303 77

Sędziszów Młp. Nr 2 403 96

Sędziszów Młp. Nr 3 372 60

Sędziszów Młp. Nr 4 541 213

Sędziszów Młp. Nr 5 306 143

Sędziszów Młp. Nr 6 472 205

Będziemyśl 119 232

Boreczek 64 70

Borek Wielki 375 148

Cierpisz 53 17

Czarna Sędz. 294 232

Góra Rop. 311 171

Kawęczyn Sędz. 221 130

Klęczany 192 204

Krzywa 207 223

Ruda 79 25

Szkodna 167 113

Wolica Ługowa 201 48

Wolica Piaskowa 257 220

Zagorzyce Dolne 290 537

Zagorzyce Górne 214 522

Ruda DPS 28 16

Sędziszów szpital 6 1

Razem 5475 3703
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Na terenie naszej gminy mamy
czterech zarz¹dców dróg, tj.

1. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Rze-
szowie – Rejon Dróg Krajowych
w Dêbicy – tel. 14 670 23 27 od-
powiada ona za drogê 4-E40.

2. Podkarpacki Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie – tel.
17 860 91 05 odpowiada on za
drogi wojewódzkie, tj. na tere-
nie miasta ul. Witosa, Grun-
waldzka, Kolbuszowska, na tere-
nie gminy za drogê relacji Sêdzi-
szów M³p. – Kolbuszowa.

3. Starostwo Powiatowe w Rop-
czycach Wydzia³ Dróg Powiato-
wych – tel.17 222 89 23 odpo-
wiada za nastêpuj¹ce drogi po-
wiatowe na terenie naszej gmi-
ny:
� nr 546 Sielec – Bêdziemyœl –

D¹browa
� nr 550 Bêdziemyœl – Klêczany

– Bratkowice
� nr 530 Sêdziszów – Zagorzyce

– Wielopole
� nr 348 Kamionka – Sêdziszów

M³p.
� nr 551 Czarna – Bratkowice –

Mi³ocin
� nr 547 Wolica Piaskowa – Ka-

wêczyn – Sêdziszów M³p.
� nr 548 Ruda – Sêdziszów M³p.
� nr 549 Cierpisz – Krzywa – Ol-

chowa
� nr 345 Huta Przedborska –

Kamionka
� nr 531 Zagorzyce – Bystrzyca
� nr 342 Ostrów – Borek Wielki

– Boreczek

Starostwo Powiatowe odpo-
wiada równie¿ za ulice na tere-
nie miasta Sêdziszów M³p., tj.:
ul. Weso³¹, Wêglowskiego, 3-go
Maja, Rynek, Jana Paw³a II, Pi³-
sudskiego, Partyzantów, Bor-
kowsk¹, Kolejow¹, Konopnic-
kiej.

4. Urz¹d Miejski w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim – Referat Roz-
woju Gospodarczego i Promo-
cji odpowiada za ulice lokalne
miejskie na terenie miasta zgod-
nie z przedstawionym wykazem,
tel. 17 7453633, Pan Dariusz
Urbanek, Pan Stanis³aw Char-
chut i Ryszard Bromilski.

Plan zimowego utrzymania
ulic lokalnych miejskich na te-
renie miasta pozostaj¹cych
w gestii Urzêdu Miejskiego w Sê-
dziszowie M³p.

Zima na drogach w sezonie 2014/2015
Kolejność odśnieżania dróg i placów na terenie Miasta i Gminy Sędziszów Młp.

W drodze przetargu nieogra-
niczonego na przeprowadzenie
„akcji zima” na wy¿ej wymienio-
ne ulice, parkingi i chodniki wy-
³oniony zosta³ wykonawca:
Trans-Bet. Betoniarnia, 39-120
Sêdziszów Ma³opolski, ul. Fa-
bryczna Tomaszewski Andrzej –
tel. 605826230
Usługi interwencyjnym dla poszcze-
gólnych miejscowości będą świad-
czyć:
� Us³ugi zwi¹zane z interwencyj-

nym zimowym utrzymaniem
dróg gminnych oraz wewnêtrz-
nych zlokalizowanych na tere-
nie miejscowoœci: Szkodna, Za-
gorzyce Górne, Zagorzyce
Dolne i Góra Ropczycka –
œwiadczy; Zak³ad Handlowo
Us³ugowy Gra¿yna Madeja,
39-107 NiedŸwiada, Ma³a 87

� Us³ugi zwi¹zane z interwencyj-
nym zimowym utrzymaniem
dróg gminnych oraz wewnêtrz-
nych zlokalizowanych na tere-
nie miejscowoœci: Klêczany, Bê-
dziemyœl, Kawêczyn Sêdziszow-
ski – œwiadczy; Transport Re-
mont Dróg; Bogus³aw Drozd,
Klêczany 167, 39-127 Bedziemyœl

� Us³ugi zwi¹zane z interwencyj-
nym zimowym utrzymaniem
dróg gminnych oraz wewnêtrz-
nych zlokalizowanych na tere-
nie miejscowoœci: Borek Wiel-
ki, Boreczek, Wolica £ugowa,
Krzywa, Cierpisz, Czarna Sêdzi-
szowska, Ruda i Wolica Piasko-
wa – œwiadczy; Us³ugi Rolnicze
Jan Œwider, Borek Wielki 464,
39-120 Sêdziszów Ma³opolski

I – Kolejność utrzymania ulic

Nazwa ulicy .............. Długość odśnieżania ulicy

Rynek ..................................................... 0,440 km
Szeroka .................................................. 0,090 km
Garncarska ............................................. 0,140 km
Ks. St. Maciąga ....................................... 0,210 km
Kościuszki .............................................. 0,290 km
Szkarpowa + boczna Szkarpowej ........... 0,200 km
Bednarska .............................................. 0,070 km
Wyspiańskiego ....................................... 0,170 km
Ogrodowa .............................................. 0,290 km
Solidarności ........................................... 0,200 km
Piaskowa ............................................... 1,150 km
Al. 1000-lecia ........................................... 0,310 km
Mickiewicza ........................................... 0,230 km
Kołłątaja ................................................ 0,380 km
Letnia ..................................................... 0,640 km
Fabryczna .............................................. 0,580 km
Do Kępki ................................................ 0,200 km
Boczna Fabryczna do SP Nr 3 .................. 0,300 km
Jana Kroczki .......................................... 0,300 km
Armii Krajowej ........................................ 0,500 km
Wspólna ................................................. 0,700 km
Słoneczna od Wesołej do Gumatu ............ 0,550 km
Od ul. Słonecznej do Przedszkola nr 2
Os. Mł. i do ul. Słonecznej ....................... 0,300 km
Odrowążów ........................................... 0,360 km
Księżomost ............................................. 0,900 km
Dojazd do Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych .............. 0,100 km
Razem: ................................................. 9,600 km

II – Kolejność utrzymania ulic

Nazwa ulicy .............. Długość odśnieżania ulicy

Piekarska ............................................... 0,350 km
Polna ..................................................... 0,530 km
Cicha ...................................................... 0,300 km
Sportowa ............................................... 0,700 km

Prof. St. Kota ......................................... 0,100 km
Ks. Granickiego ....................................... 0,160 km
Kardynała Wyszyńskiego ........................ 0,290 km
Głowackiego .......................................... 0,600 km
Ługowa .................................................. 0,800 km
Orzeszkowej ........................................... 0,250 km
Rędziny .................................................. 1,770 km
Św. Franciszka ........................................ 0,300 km
W. Szymborskiej ...................................... 0,150 km
św. Klary ................................................ 0,100 km
ks. Sapeckiego ........................................ 0,150 km
św. Barbary ............................................ 0,120 km
Bursztynowa .......................................... 0,200 km
Koralowa ............................................... 0,200 km
Szafirowa .............................................. 0,160 km
Rubinowa .............................................. 0,250 km
Działkowa ............................................. 0,350 km
Sienkiewicza .......................................... 0,340 km
Słowackiego .......................................... 0,270 km
Prusa ...................................................... 0,100 km
Reja ........................................................ 0,090 km
Łącznik (Piłsudskiego-Sienkiewicza) .......... 0,110 km
Południowa ........................................... 1,700 km
Jagiellońska .......................................... 0,200 km
Kasztanowa ........................................... 0,260 km
Klonowa ................................................ 0,190 km
Lipowa ................................................... 0,180 km
Blich ....................................................... 0,270 km
Spacerowa ............................................. 0,600 km
Słoneczna od Gumatu do ogródków
działkowych .......................................... 0,500 km
Słoneczna – boczna (do Zięby) ................ 0,100 km
Potockich ............................................... 0,550 km
Michałowskich ....................................... 0,160 km
Jabłonowskich ....................................... 0,240 km
Starzeńskich ........................................... 0,270 km
Tarnowskich ........................................... 0,470 km
M. Ligęzy ................................................ 0,230 km
Razem ................................................ 14,660 km

Parkingi i parkingi Pow. odśnieżania w m2

Plac Rynek – postój taxi .............................  1 010
Parkingi – Klasztor OO. Kapucynów ............  1 000
Parkingi – Kościół Parafialny ......................  1 570
Plac Targowy (odśnieżanie przed
dniem targowym, tj. czwartek) ...................  6 600
Parking przy Gimnazjum
(od ul. Ks. Maciąga) ...................................  1 000

Wykaz ulic zimowego utrzymania na terenie miasta Sędziszów Młp. w sezo-
nie 2014/2015 – zadanie nr 1

Wykaz chodników zimowego utrzymania w sezonie 2014/2015

Wykaz parkingów i placów zimowego utrzymania w sezonie 2014/2015

Chodniki przy ulicach miejskich
Długość

chodnika

Szerokość

chodnika

Szerokość

odśnieżania

Pow.

odśnieżania m
2

ul. Rynek (cały)

przejście przez planty

85

95

100

20

4,5

3,0

4,0

2

3,5

3,0

3,5

2

297,5

285,0

350,0

60,0

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

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

ul. Fabryczna (obustronnie) 500

250

2,0

2,0

1,5

1,5

750,0

375,0

ul. boczna Fabryczna (strona prawa

w kierunku Os. Młodych) do SP 3

110

60

1,5

1,5

1,0

1,0

110,0

60,0

do Kępki /wzdłuż butików/ 200 2,0 2,0 400,0

ul. Wspólna + ścieżka rowerowa 700 4,0 4,0 2 800,0

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

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

ul. Solidarności (strona lewa w kierunku ul. Konopnickiej) 200 2,0 1,5 300,0

Połączenia ul. Piekarskiej i Ogrodowej 60 2,0-4,0 2,0-4,0 160,0

ul. Ks. St. Maciąga (strona prawa w kier. ul. Jana Pawła II) 210 1,5 1,0 210,0

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

ul. Odrowążów 675 2,0 2,0 1 350,0

ul. Słoneczna od ul. Wesołej do bloku nr 7 350 2,0 1,0 350,0

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

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

RAZEM 16 087,5

Plac k/Banku Spółdzielczego .........................  950
Parkingi przy OSP
(od. ul. 3-go Maja i Polnej) ............................  600
Parking przy ul. Fabrycznej
wraz z wywozem śniegu
po każdorazowym odśnieżaniu ...................  2000
Parkingi – ul. Wyspiańskiego ........................  300
RAZEM .................................................... 15 030
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Dokumenty wy³o¿one s¹ do wgl¹du:
1. w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie Ma³opolskim., Referat

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rynek 10,
pokój 16, w godzinach od 730 do 1530

2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.se-
dziszow-mlp.pl

Uwagi i wnioski mog¹ byæ wnoszone w terminie 21 dni od daty
og³oszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 29.12.2014 r. do
19.01.2015 r.

Uwagi prosimy przesy³aæ:
1. na adres: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie Ma³opolskim, ul. Ry-

nek 1, 39-120 Sêdziszów Ma³opolski.
2. drog¹ mailow¹ na adres: um@sedziszow-mlp.pl

GKiM.602.1.2014.MK Sêdziszów M³p. dn. 11.12.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-

łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sędziszów Małopolski”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz składania
wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu.

Organem w³aœciwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêp-

nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa

w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko

(Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski z³o¿one po
up³ywie terminu pozostan¹ bez rozpatrzenia.

Za³¹czniki:
1. Formularz zg³aszania uwag
2. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sêdziszów

Ma³opolski
BURMISTRZ

SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO
mgr Bogus³aw Kmieæ

Dokumenty wy³o¿one s¹ do wgl¹du:
1. w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie Ma³opolskim., Referat

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rynek 10,
pokój 16, w godzinach od 730 do 1530

2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.se-
dziszow-mlp.pl

Uwagi i wnioski mog¹ byæ wnoszone w terminie 21 dni od daty
og³oszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 29.12.2014 r. do
19.01.2015 r.

Uwagi prosimy przesy³aæ:
1. na adres: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie Ma³opolskim, ul. Ry-

nek 1, 39-120 Sêdziszów Ma³opolski.
2. drog¹ mailow¹ na adres: um@sedziszow-mlp.pl

GKiM.602.2.2014.MK Sêdziszów M³p. dn. 11.12.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) w związ-

ku z  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów Małopolski
na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz składania
wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu.

Organem w³aœciwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa

w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko

(Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski z³o¿one po
up³ywie terminu pozostan¹ bez rozpatrzenia.

Za³¹czniki:
1. Formularz zg³aszania uwag
2. Projekt Programu Ochrony Œrodowiska dla Gminy Sêdzi-

szów Ma³opolski na lata 2015-2018 z perspektyw¹ na lata
2019-2022.

BURMISTRZ
SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO

mgr Bogus³aw Kmieæ
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I. Rodzaj zadania oraz wysokoœæ œrodków publicznych prze-
znaczonych na realizacjê tego zadania:

LP. RODZAJ ZADANIA / WYSOKOŒÆ ŒRODKÓW NA REALI-
ZACJÊ ZADANIA

I. Praca socjalna maj¹ca na celu pomoc osobom z upoœledzeniem
umys³owym i ich rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolnoœci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie – 16.000 z³

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspó³za-
wodnictwo miêdzyszkolne sportowe – organizacja Igrzysk M³o-
dzie¿y Szkolnej, Gimnazjady – 32.000 z³.

III. Prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych z pi³ki siatko-
wej oraz zajêæ w Szkolnych Ko³ach Sportowych w ramach
profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w za-
kresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia-
³ania narkomanii – 65.000 z³.

 II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Przyznanie dotacji na realizacjê zadania nast¹pi na podsta-

wie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie
wybrana w konkursie na zasadach okreœlonych w:
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z póŸn. zm.) –
zadanie I,

2) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014
poz.1118 z póŸn. zm.) – zadanie II, III.

2. Zlecenie zadania nast¹pi w formie powierzania z udziele-
niem dotacji na jego realizacjê.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala siê od dnia podpisania umo-

wy do 31 grudnia 2015 r., do rozliczenia kosztów zadania
bêd¹ rozpatrywane tylko wydatki poniesione ww. okresie.

2. Zadania bêd¹ realizowane na rzecz mieszkañców Gminy Sê-
dziszów M³p.

3. Zadanie nie mo¿e byæ realizowane przez podmiot nie bêd¹cy
stron¹ umowy.

4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne do-
œwiadczenie i spe³niaæ wymogi formalne okreœlone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz.1118 z póŸn. zm.).

5. Oferta musi byæ z³o¿ona na formularzu okreœlonym w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 grud-
nia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotycz¹cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru spra-
wozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 25)

6. Do oferty nale¿y do³¹czyæ orygina³ lub uwierzytelnion¹ kopiê
aktualnego odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego, innego
rejestru lub ewidencji (wa¿ny do 1 miesi¹ca od daty wystawie-
nia).

IV. Termin i miejsce sk³adania ofert :
1. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 31 grudnia 2014 r.

(œroda) o godz. 15.30 (decyduje data wp³ywu do siedziby
Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 1).

2. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 1, w zamkniêtych kopertach na
ka¿de zadanie oddzielnie, koperta powinna byæ opisana
z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem „Kon-
kurs ofert na realizacjê zadania (podaæ rodzaj zadania okre-
œlonego w konkursie) w 2015 r.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin
dokonywania wyboru ofert:
1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie do 14 dni od

dnia up³ywu terminy sk³adania ofert.

Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 142/2014 Burmistrza Sêdziszowa M³p. z dnia 9 grudnia 2014 r.

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
z siedzibą w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych

2. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu ofert zo-
stanie umieszczone na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim,
na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl oraz
www.sedziszow-mlp.pl

3. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona
komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza. Ocena
ofert zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1) pierwszy etap – ocena formalna:
2) drugi etap – ocena merytoryczna:

4. Kryteria formalne - do udzia³u w konkursie ofert dopuszczo-
ny zostanie oferent, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wymo-
gi formalne:
1) jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ lub podmiotem wymienio-

nym w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie, którego celem statutowym jest
prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,

2) jego cele statutowe s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym
w konkursie ofert na 2015 r., do którego przystêpuje,

3) przed³o¿y kompletn¹ ofertê w terminie okreœlonym
w og³oszeniu.

5. Kryteria merytoryczne:
1) zgodnoœæ merytoryczna z³o¿onej oferty z og³oszonym

zadaniem: 0-10 pkt,
2) jakoœæ oferty, realnoœæ wykonania, zakres rzeczowy za-

dania, innowacyjnoœæ zadania: 0-10 pkt,
3) ocena dotychczasowej wspó³pracy z Gmin¹ (w tym: po-

prawnoœæ rozliczonych dotacji): 0-10 pkt,
4) doœwiadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji po-

dobnych zadañ: 0-10 pkt,
5) posiadane zasoby materialne i kadrowe: 0-10 pkt,
6) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania: 0-10 pkt,
7) liczebnoœæ i charakterystyka odbiorców/ beneficjentów

zadania: 0-10 pkt,
6. W przypadku, gdy suma dofinansowania zg³oszonych ofert

przekroczy wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê
zadania, organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ proporcjo-
nalnego zmniejszenia wielkoœci dofinansowania, stosownie
do posiadanych œrodków.

7. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania
i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiêdzy Burmistrzem
Sêdziszowa M³p. a podmiotem otrzymuj¹cym dotacjê.

8. Z³o¿enie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji.

VI. Informacja o zrealizowanych w roku og³oszenia konkursu
i roku poprzednim zadañ publicznych tego samego rodza-
ju i zwi¹zanych z nimi kosztami, w tym wysokoœæ udzielo-
nych dotacji:

LP. RODZAJ ZADANIA Koszty Koszty
w 2013 r. w 2014 r.

I. Praca socjalna maj¹ca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoœci do funkcjonowa-
nia w spo³eczeñstwie 16.000 z³ 16.000 z³

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspó³za-
wodnictwo miêdzyszkolne sportowe – organizacja Igrzysk M³o-
dzie¿y Szkolnej, Gimnazjady 28.000 z³ 29.000 z³

III. Prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w ramach
profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w za-
kresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia-
³ania narkomanii 147.500 z³ 166.000 z³

BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.
Bogus³aw Kmieæ
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Odbywaj¹cy siê 12 grudnia
2014 roku w Sêdziszowie M³p.
przegl¹d fina³owy poprzedzi³y
konkursy eliminacyjne, które
odby³y siê w szeœciu miejscowo-
œciach województwa: Jaros³awiu,
Rymanowie, Kamieniu, Mielcu,
Rzeszowie i Dêbicy. W sumie,
w tegorocznej edycji konkursu
przewinê³o siê oko³o 200 wyko-
nawców, prezentuj¹cych siê
w recytacji, poezji œpiewanej
i monodramie. Ponadto, po raz
pierwszy, zorganizowany zosta³
konkurs plastyczny, na który
wp³ynê³o 77 prac. W sumie wiêc
w konkursie uczestniczy³o 270
m³odych artystów. Do Sêdziszo-
wa M³p. zaproszono piêædziesiê-
ciu z nich, prezentuj¹cych naj-
wy¿szy poziom artystyczny.

Fina³owy przegl¹d rozpocz¹³
siê o godzinie 10.00. Imprezê
otworzy³ Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Bogus³aw Kmieæ, który
przed laty, jako pracownik
MGOK, pracowa³ przy organi-
zacji konkursu.

Wystêpy wykonawców ocenia-
³a komisja w sk³adzie:

Monika Szela – Dyrektor Te-
atru „Maska” w Rzeszowie jako
przewodnicz¹ca, oraz cz³onko-
wie: Danuta Pado – aktorka, in-
struktor ds. teatru Wojewódzkie-

go Domu Kultury w Rzeszowie,
Katarzyna Furmañska – instruk-
tor ds. muzyki Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie, Cze-
s³aw Dr¹g – kierownik Dzia³u
Upowszechniania Sztuki i Wspó³-
pracy z Samorz¹dami Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie – jeden ze wspó³twórców
konkursu, Pawe³ Gnacek – mu-
zyk, nauczyciel, instruktor ds.
muzyki MGOK w Sêdziszowie
M³p., ks. Marcin Stachnik – wi-
kariusz parafii pw. Narodzenia
NMP w Sêdziszowie M³p.

Jako pierwsza na scenie poja-
wi³a siê Klaudia £ach z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie,
która przedstawi³a kompilacjê
tekstów: Czes³awa Mi³osza „Na-
dzieja”, ks. Jana Twardowskiego
„Wiara”, Haliny Poœwiatowskiej
„Mi³oœæ”, fr. homilii Jana Paw³a
II, fr. „Hymnu o mi³oœci” œw.
Paw³a. By³ to bardzo udany wy-
stêp, który zaowocowa³ jedn¹
z g³ównych nagród w kategorii
recytacji.

Kolejni wykonawcy prezento-
wali teksty miêdzy innymi: Karo-
la Wojty³y, Romana Brandstaet-
tera, ks. Jana Twardowskiego,
Krzysztofa Kamila Baczyñskiego,
Boles³awa Leœmiana. Z kolei w
repertuarze wykonawców poezji

Dla chwały imienia TwojegoTradycyjnie, w drugi piątek
grudnia, w sędziszowskim
domu kultury odbył się finał
Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej. Była to już
XXIV edycja imprezy, orga-
nizowanej nieprzerwanie
od 1991 roku, przy współ-
pracy z Wojewódzkim Do-
mem Kultury w Rzeszowie.

 Laureaci XXIV Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej z organizatorami. Od lewej: Burmistrz Bogusław Kmieć, Szymon Ossowski, Martyna Materna, Alicja Łabaj i Klaudia
Kurpiel, Alicja Skibicka, Izabela Krubnik, Sylwia Drogoń, Dominika Jarosz, Ewa Kubas, Mateusz Knapik, członek Zarządu Powiatu Bernadeta Frysztak, dyrektor Teatru „Ma-
ska” Monika Szela – przewodnicząca jury, Danuta Pado – członek jury, dyrektor MGOK Kazimierz Popielarz.

Kinga Burek z LO w Kamieniu. Akompaniuje Justyna Iskra.

Sylwia Krówka z Leżajska zdobyła II nagrodę.
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œpiewanej znalaz³y siê kompozy-
cje Grzegorza Turnaua, Bu³ata
Okud¿awy, Antoniny Krzysztoñ,
Andrzeja Lamperta czy Piotra
Rubika. Nieliczni, jak Paulina
Ksi¹¿ek z Dêbicy, Sylwia Piotrow-
ska z Sarzyny b¹dŸ Ewa Kubas
z B³a¿owej, przedstawili w³asne
utwory.
Po wysłuchaniu 25 recytacji, 24 pre-

zentacji poezji śpiewanej oraz jedne-

go monodramu, komisja ogłosiła na-

stępujący werdykt:

W kategorii recytacja:

I . Sylwia Drogoń – LO w Strzyżowie
II. Weronika Czyrny – ZSL w Leżajsku

Alicja Skibicka – MDK w Lubaczowie
III. Klaudia Łach – LO w Dynowie

Izabela Krubnik – MDK w Lubaczowie
Wyróżnienia: Karolina Mrozek – I LO
w Krośnie oraz Aleksandra Stelmaszczyk
– I LO w Przemyślu.

Recytacja dorośli:

I . Marta Cielęcy – MCK w Leżajsku
II. Dominika Jarosz – MOK w Dębicy
III. Ewa Kubas – nauczyciel LO w Błażo-

wej

Poezja śpiewana:

I . Duet: Klaudia Kurpiel i Alicja Łabaj –
DK „Sokół” w Strzyżowie

II. Sylwia Krówka – ZSL w Leżajsku
Maria Socha – LO w Dębicy

III. Tomasz Piątek – ZSOiZ w Przewor-
sku
Klaudia Łopatkiewicz – Jasielski DK

Wyróżnienia: Martyna Materna – LO
w Strzyżowie, Urszula Sowa – ZSZ
w Przeworsku, Szymon Ossowski – LO
w Strzyżowie.

Nagrodę specjalną, ufundowaną przez
Biskupa Rzeszowskiego otrzymał Mate-
usz Knapik – Jasielski DK.

Nagrody ksi¹¿kowe dla laure-
atów ufundowali Dyrektor WDK
w Rzeszowie, proboszcz parafii
pw. Narodzenia NMP w Sêdzi-
szowie M³p. ks. Ryszard Lis oraz
JE ks. biskup rzeszowski Edward
Bia³og³owski.

Werdykt komisji, og³oszony po
burzliwych obradach, nie by³
zaskoczeniem. Sylwia Drogoñ,
laureatka w kategorii recytacji,
powtórzy³a ubieg³oroczny suk-

ces, podobnie jak Alicja £abaj
wœród œpiewaj¹cych poezjê. Lau-
ry w poprzednich latach zdoby-
wali tak¿e: Sylwia Krówka, We-
ronika Czyrny, Marta Cielêcy czy
Mateusz Knapik.

Warto dodaæ, ¿e wœród wi-
dzów konkursu, oprócz wspo-
mnianego ju¿ Burmistrza Sêdzi-
szowa M³p. Bogus³awa Kmiecia,
byli tak¿e: JE ks. biskup rzeszow-
ski Edward Bia³og³owski, dyrek-
tor WDK w Rzeszowie Marek
Jastrzêbski, cz³onek Zarz¹du
Powiatu Ropczycko-Sêdziszow-
skiego Bernadeta Frysztak, Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p. Jerzy Kieba-
³a, radny Rady Miejskiej Tomasz
Niewiadomski, proboszcz para-
fii pw. Narodzenia NMP w Sê-
dziszowie M³p. ks. Ryszard Lis,

gwardian klasztoru oo. Kapucy-
nów o. Janusz Pa³ka.

Zwracaj¹c siê do uczestników
konkursu, JE ks. biskup wyrazi³
uznanie dla nich oraz ich opie-
kunów za chêæ dzielenia siê swo-
imi talentami. Podziêkowa³ tak-
¿e organizatorom – zarówno
z MGOK w Sêdziszowie M³p. jak
i z WDK w Rzeszowie – za wielo-
letni¹ pracê przy organizacji
konkursu, który anga¿uje m³o-
dych ludzi z ca³ego wojewódz-
twa. Stwierdzi³, ¿e kultura jest jak
powietrze i jak gleba. Bez kultu-
ry, tak jak bez powietrza nie
mo¿na ¿yæ, a gleba jest niezbêd-
na by rozwijaæ siê i wzrastaæ.

Laureatów konkursu bêdzie
mo¿na us³yszeæ i zobaczyæ pod-
czas specjalnego koncertu, któ-
ry zaplanowany jest na 1 lutego.

W trakcie fina³u rozstrzygniê-
to tak¿e przeprowadzony po raz
pierwszy konkurs plastyczny, te-
matycznie nawi¹zuj¹cy do idei
Podkarpackiego Konkursu Po-
ezji Religijnej. Komisja w sk³a-
dzie: Maria Alicja Grodecka –
plastyk, Aleksandra Draus – pla-
styk, Stanis³aw Wozowicz – pla-
styk, ks. Mateusz Sokó³ – kate-
cheta parafii pw. Narodzenia
NMP w Sêdziszowie M³p. wyda-
³a nastêpuj¹cy werdykt:
I nagroda – Małgorzata Czarnota –

Wysoka k. Łańcuta
II nagroda – Agnieszka Czado – Raksza-

wa
III nagroda – Patryk Sierpina – Borowa.

Laureaci otrzymali nagrody
finansowe, ufundowane przez
MGOK w Sêdziszowie M³p.

(b)Zespół „CHÓRDEON” tworzy młodzież z Rymanowa i Sanoka. Fot. (6) B. Strzałka

Anna Starzyk z Mielca z towarzyszeniem Martyny Walczak wykonała utwór „Nim świt
obudzi noc”.

Patrycja Węgrzyn z zespołem „The Flowers” z Dębicy wykonała „Modlitwę” Bułata
Okudżawy.
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Uchronić przed zamarznięciem

Termometry od kilku dni wska-
zuj¹ coraz ni¿sz¹ temperaturê.
Nastaje wyj¹tkowo trudny okres
dla osób bezdomnych, bezrad-
nych i samotnych. Ka¿dego roku
Policja odnotowuje przypadki
zgonów, których przyczyn¹ jest
wych³odzenie organizmu. Poli-
cja przypomina – aby uratowaæ
komuœ ¿ycie wystarczy zadzwo-
niæ pod numer alarmowy 997.
Nie b¹dŸmy obojêtni na ludzki
los!

Niskie temperatury stanowi¹
zagro¿enie dla osób, które
w mroŸne dni i noce przebywaj¹
bez dachu nad g³ow¹. Tragicz-
ny fina³ mo¿e mieæ noc spêdzo-
na na ³awce podczas nawet nie-
wielkich mrozów, dlatego poli-
cjanci patroluj¹ te miejsca,
w których mog¹ przebywaæ oso-
by bezdomne, nara¿one na wy-
ch³odzenie. Funkcjonariusze
sprawdzaj¹ opuszczone budyn-
ki, kana³y ciep³ownicze, ogród-
ki dzia³kowe, parki i skwery. Jed-
nak nie s¹ w stanie dotrzeæ do
wszystkich osób potrzebuj¹cych
pomocy. Policja apeluje o infor-
mowanie oœrodków pomocy
spo³ecznej o osobach bezdom-
nych, starszych mieszkaj¹cych
samotnie, w trudnej sytuacji
materialnej, których ¿ycie i zdro-
wie mo¿e byæ zagro¿one pod-
czas mrozów. Pamiêtajmy, jeœli
widzimy bezdomnego lub œpi¹-
cego na dworze cz³owieka nie
przechodŸmy obok niego obo-
jêtnie. Zadzwoñmy na Policjê.
Podjêta interwencja i udzielona
tej osobie pomoc, byæ mo¿e ura-
tuje jej ¿ycie.

Podkarpacki Urz¹d Wojewódz-
ki uruchomi³ specjaln¹ infoliniê
– pod bezp³atnym, ca³odobowym
numerem 987 pomoc znajd¹ oso-
by bezdomne z województwa
podkarpackiego wymagaj¹ce
pomocy w okresie zimowym.

Wręczono nagrody laureatom konkur-

su „Bezpieczne Wakacje 2014”

Nagrody i pami¹tkowe dyplo-
my otrzyma³o 9 laureatów, któ-
rzy brali udzia³ w tegorocznej
edycji konkursu plastycznego
„Bezpieczne wakacje 2014”. Uro-
czystoœæ wrêczenia odby³a siê na
sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Ropczycach.

Dyplomy oraz nagrody wrê-
czy³ Komendant Powiatowy Po-

licji w Ropczycach m³. insp. Wi-
told Wójcik oraz Wicestarosta
Powiatu Ropczycko-Sêdziszow-
skiego Dorota Strzy¿.

W uroczystoœci oprócz Policji
wziêli równie¿ udzia³ nauczycie-
le, rodzice i opiekunowie na-
grodzonych uczniów. Jury wy-
bra³o najlepsze prace jeszcze
w paŸdzierniku. Wczoraj nato-
miast nast¹pi³o uroczyste wrê-
czenie nagród i dyplomów.

Laureaci konkursu

Grupa wiekowa 7-9

Miejsce I: Natalia Kłusek – Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Skrzyszowie
Miejsce II: Zuzanna Naja – Szkoła Pod-
stawowa Nr 3 w Sędziszowie Małopol-
skim
Miejsce III: Martyna Książek – Zespół
Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

Grupa wiekowa 10-12

Miejsce I: Agnieszka Mech – Szkoła
Podstawowa w Krzywej
Miejsce II: Mariola Niepla – Szkoła Pod-
stawowa w Szkodnej
Miejsce III: Karolina Bereś – Zespół
Szkół w Łączkach Kucharskich

Grupa wiekowa 13-15

Miejsce I: Klaudia Wojnarowska  – Ze-
spół Szkół w Małej
Miejsce II: Daria Ogrodnik – Publiczne
Gimnazjum w Ostrowie
Miejsce III: Monika Sąsiadek – Zespół
Szkół Nr 4 w Ropczycach

Laureatom serdecznie gratu-
lujemy!  

Nagrody zosta³y ufundowane
przez Starostê Powiatu Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiego oraz przez
Burmistrza Ropczyc.

Postawa godna naśladowania

Pani Maria z Olchowej wyka-
za³a siê postaw¹ godn¹ pochwa-
³y. Pod koniec listopada br. przy-
nios³a do Komisariatu Policji
w Sêdziszowie Ma³opolskim zna-
leziony przez ni¹ na ulicy port-
fel, w którym by³y dokumenty
i pieni¹dze.

21 listopada 2014 roku po
godz. 18. do Komisariatu Policji
w Sêdziszowie Ma³opolskim przy-
sz³a mieszkanka Olchowej i przy-
nios³a portfel znaleziony nieda-
leko swojego miejsca pracy, na
chodniku w Rzeszowie. W œrod-
ku poza dowodem osobistym
znajdowa³o siê 500 z³otych. Pani
Maria mówi³a, ¿e z oddaniem
zguby nie waha³a siê ani chwili.
W³aœcicielem portfela okaza³ siê
65-letni mê¿czyzna, który obec-

nie przebywa w powiecie kolbu-
szowskim w jednym z Oœrodków
Pomocy Spo³ecznej. Kiedy zosta³
powiadomiony przez policjan-
tów o odnalezieniu jego portfe-
la postanowi³ odebraæ go osobi-
œcie w Komisariacie Policji w Sê-
dziszowie Ma³opolskim. Mê¿czy-
zna by³ bardzo wdziêczny za
odnalezienie, gdy¿ w portfelu
by³y pieni¹dze z jego renty.

Wczoraj w Komendzie Powia-
towej Policji w Ropczycach, Ko-
mendant Powiatowy m³. insp.
Witold Wójcik oraz Zastêpca
Komendanta m³. insp. Józef Kie³-
basa pogratulowali pani Marii,
wrêczaj¹c drobny upominek
oraz dyplom. Zdaniem Komen-
danta Powiatowego Policji
w Ropczycach taka postawa jest
godna naœladowania i zas³uguje
na wyró¿nienie.

Upominek ufundowa³o Staro-
stwo Powiatowe w Ropczycach.

Serdecznie gratulujemy posta-
wy.

W trosce o uczestników ruchu drogo-

wego

W okresie jesienno-zimowym
na drogach roœnie liczba wypad-
ków z udzia³em pieszych.
W zwi¹zku z tym, policjanci
z Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach prowadz¹ wzmo-
¿one dzia³ania na rzecz popra-
wy bezpieczeñstwa niechronio-
nych uczestników ruchu drogo-
wego. Funkcjonariusze bêd¹
zwracaæ szczególn¹ uwagê na
prawid³owe zachowanie pie-
szych w stosunku do kieruj¹cych
pojazdami i kierowców w sto-
sunku do pieszych.

Policyjne statystyki wyraŸnie
wskazuj¹, ¿e w okresie zimowym
wzrasta liczba wypadków drogo-
wych z udzia³em pieszych. Trud-
ne warunki atmosferyczne, szyb-
ciej zapadaj¹cy zmrok powo-
duj¹, ¿e pieszy, czêsto ubrany
w ciemne kolory, jest niewidocz-
ny, co w rezultacie jest jednym
z g³ównych powodów wypadków
z udzia³em pieszych. Równie¿
nieprawid³owe zachowania pie-
szych w stosunku do kieruj¹cych
powoduj¹ potencjalne zagro¿e-
nie. Przechodzenie przez jezd-
niê w miejscach niedostatecznie
oœwietlonych, poruszanie siê
poza terenem zabudowanym
bez elementów odblaskowych,
to tylko nieliczne z wielu nieod-
powiedzialnych zachowañ pie-
szych na drodze.

W tym przypadku znajduje
zastosowanie nieformalna zasa-

da ograniczonego zaufania na
drodze. Z³udne poczucie bez-
pieczeñstwa sk³ania niechronio-
nych uczestników ruchu drogo-
wego do nieostro¿nego wcho-
dzenia na jezdniê, nawet w przy-
padkach bezpoœredniej bliskoœci
do nadje¿d¿aj¹cego pojazdu.
Takie zachowania powoduj¹
niejednokrotnie tragiczne
w skutkach wypadki drogowe.

Dlatego te¿ policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Ropczy-
cach bêd¹ wyci¹gaæ konsekwen-
cje zarówno wobec pieszych, jak
i kieruj¹cych, którzy ³ami¹ prze-
pisy ruchu drogowego.

Zimowa aura i trudne warunki na

drogach

Pierwsze opady œniegu skutko-
wa³y zdarzeniami drogowymi na
drogach powiatu ropczycko –
sêdziszowskiego, gdzie 8 grudnia
dosz³o do 3 kolizji drogowych.
Powodem tych zdarzeñ by³o nie-
dostosowanie prêdkoœci do wa-
runków drogowych. Policja przy-
pomina, ¿e zimowej aurze naj-
czêœciej towarzysz¹ trudne wa-
runki drogowe oraz apeluje
o ostro¿noœæ.

Do pierwszego zdarzenia do-
sz³o w Czarnej Sêdziszowskiej
oko³o godz.7. Skierowani na
miejsce policjanci ustalili, ¿e kie-
ruj¹ca mercedesem, 25-letnia
mieszkanka gminy Ropczyce, nie
dostosowa³a prêdkoœci do wa-
runków panuj¹cych na drodze
i straci³a panowanie nad pojaz-
dem. Samochód, którym kiero-
wa³a kobieta wpad³ w poœlizg
i wjecha³ do przydro¿nego rowu,
gdzie przewróci³ siê na dach.

Podobne zdarzenia mia³y miej-
sce w Okonini i Ropczycach

Sprawcy tych kolizji zostali
ukarani mandatami, kieruj¹cy
byli trzeŸwi. Na szczêœcie nikt
z uczestników tych zdarzeñ dro-
gowych nie zosta³ powa¿nie ran-
ny.

Policja przypomina, ¿e pada-
j¹cy œnieg i zalegaj¹ce na jezdni
b³oto poœniegowe sprawiaj¹, ¿e
warunki drogowe znacznie siê
pogarszaj¹. Mokra nawierzchnia
jezdni jest bardzo zdradliwa
i znacznie wyd³u¿a drogê hamo-
wania pojazdu. W takich warun-
kach trudniej jest zapanowaæ
nad rozpêdzonym pojazdem
i zatrzymaæ go w odpowiednim
momencie przed przeszkod¹.
Policja apeluje o ostro¿noœæ
i rozwagê.

Opracowała:
asp. Dominika Kopeć

Policja informuje
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Konkurs „Literatura i dzieci”
ma zasiêg wojewódzki, a jego or-
ganizatorem jest Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszowie. Ma
d³ugoletni¹ tradycjê – niegdyœ
odbywa³ siê pod nazw¹ „Poeci
i pisarze dzieciom”. W tym roku
do eliminacji œrodowiskowych
(gminnych) przyst¹pi³o 27 wyko-
nawców w kategorii recytacji
oraz 14 w kategorii piosenki,
podzielonych na dwie grupy wie-
kowe: klasy 0-III oraz klasy IV-VI.

Wystêpy m³odych wykonaw-
ców ocenia³a komisja w sk³adzie:
Irena £obos – przewodnicz¹ca,
Katarzyna Formañska i Agniesz-
ka Róg. Komisja postanowi³a
nagrodziæ i wytypowaæ do udzia-

Sukcesy uczniów w konkursie
„Literatura i dzieci”

17 listopada w sędziszow-
skim domu kultury odbyły się
eliminacje środowiskowe
konkursu „Literatura i dzie-
ci”, który w tym roku odby-
wał się pod hasłem „Czasem
słońce, czasem deszcz”.

³u w eliminacjach rejonowych
nastêpuj¹cych uczestników:

W kategorii recytacja

w I grupie wiekowej:

� Zuzannę Gdowik ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Sędziszowie Młp.

�Macieja Czapkę ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Sędziszowie Młp.

W kategorii piosenka

w I grupie wiekowej:

� Aleksandrę Cebulską i Maję Mazur-
kiewicz z Zespołu Szkół w Wolicy Pia-
skowej.

Wyróżnienia otrzymali: Tomasz Polak
w kategorii piosenka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Sędziszowie Młp. oraz
Weronika Koziara ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 i Krzysztof Słysz ze Szkoły
Podstawowej w Będziemyślu w kate-
gorii recytacja.

W kategorii recytacja w II grupie

wiekowej nagrody zdobyli:

� Katarzyna Kiebała ze Szkoły Podsta-
wowej w Krzywej

�Wiktoria Świder ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Sędziszowie Młp.

Zuzia Gdowik i Maciek Czapka podczas finału wojewódzkiego konkursu „Literatura
i dzieci”.

� Aleksandra Kuraś ze Szkoły Podsta-
wowej w Klęczanach.
W kategorii piosenka w II grupie

wiekowej nagrodę zdobył:

� Szymon Polak ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Sędziszowie Młp.

Wyróżnienia zdobyli: Magdalena Par-
tyka ze Szkoły Podstawowej w Klę-
czanach, Jakub Szot ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.

25 listopada laureaci elimina-
cji œrodowiskowych wziêli udzia³
z sukcesami w kolejnym etapie
artystycznych zmagañ – elimina-
cjach rejonowych, które odby³y
siê w Centrum Kultury w Rop-
czycach. Rywalizowali tam z ró-
wieœnikami z powiatów ropczyc-
ko-sêdziszowskiego i dêbickiego.
Ogromny sukces odnotowa³o
w Ropczycach troje przedstawi-
cieli naszej gminy: Zuzanna Gdo-
wik i Maciej Czapka (opiekun p.
Ewa Kmieæ) w I grupie wieko-
wej oraz Katarzyna Kieba³a
(opiekun p. Maria Siwiec) w II
grupie wiekowej, którzy awanso-
wali do fina³u wojewódzkiego.
Wszyscy troje wyst¹pili w gronie
najlepszych recytatorów z tere-
nu ca³ego województwa podkar-
packiego w konkursach fina³o-
wych, które odby³y siê w dniach
4-5 grudnia w sali widowiskowej
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie.

Gratulujemy uczniom oraz ich
opiekunom!

(b)

Oznaczenie wg

księgi

wieczystej

Numer

ewidencyjny

nieruchomości

Opłata za

dzierżawę

Powierzchnia

nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości w Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego lub MPZP

Forma

dzierżawy
Uwagi

49885
Część

1197/2

250,00zł

rocznie
0.90 ha

ZC – teren przeznaczony pod cmentarz

i jego poszerzenie
Bezprzetargowa

Teren pod

uprawy

rolnicze

49885
Część

1198

388,00zł

rocznie
1.40 ha

ZC – teren przeznaczony pod cmentarz

i jego poszerzenie
Bezprzetargowa

Teren pod

uprawy

rolnicze

49885
Część

1208

277,00 zł

rocznie
1.00 ha

MP – obszar zorganizowany

mieszkaniowo-usługowy
Bezprzetargowa

Tereny pod

uprawy

rolnicze

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r./
– Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie Sêdziszów
Ma³opolski przeznaczonych do dzier¿awy.

Uwagi:
1. Dzier¿awca z tytu³u dzier¿awy op³acaæ bêdzie czynsz oraz podatek.
2. Wykaz niniejszy podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p., na okres 21 dni tj. do dnia 5.01.2015 r.

Sêdziszów M³p. 15-12-2014 r.
Z up. Burmistrza

mgr in¿. El¿bieta Œwiniuch
ZASTÊPCA BURMISTRZA
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W spotkaniu z poezj¹ Edwar-
da Zolowskiego uczestniczyli
przyjaciele poety, wspó³pracow-
nicy, rodzina, samorz¹dowcy.
Obecni byli wszyscy, którzy zaan-
ga¿owali siê w wydanie drugiego
wyboru Jego wierszy. Inicjatywa
ta wysz³a od przyjació³ Edwarda
Zolowskiego: Adama Ocha³a
i Kazimierza Popielarza, a zreali-
zowa³ j¹ rzeszowski wydawca Jó-
zef Ambrozowicz. Tomik pos³o-
wiem opatrzy³ Waldemar Ba³da,
a specjalistycznym komentarzem
o twórczoœci poety – prof. dr
hab. Kazimierz O¿óg.

Bardzo ¿a³ujê, ¿e nigdy nie mog³em
poznaæ Edwarda Zolowskiego – po-
wiedzia³ podczas spotkania wy-
dawca Józef Ambrozowicz. Z po-
ezj¹ jego mia³em do czynienia ju¿ od
dawna. W latach 70-ych, kiedy praco-
wa³em w m³odzie¿owym magazynie
„Prometej”, Edward Zolowski przysy-
³a³ tam od czasu do czasu swoje wier-
sze, a myœmy je publikowali (…).

A tak wspomina³ , jak dosz³o
do wydania tomiku: Przyjecha³em
kiedyœ tu do tego centrum kultury.
(…) W moje rêce dosta³y siê trzy pê-
kate tekturowe teczki – ponad 500
wierszy – przepisane na maszynie,
bo tak siê wtedy pisa³o. Niektóre by³y
ju¿ gotowe, w kszta³cie ostatecznym,
a by³y te¿ takie, które by³y w³aœciwie
szkicami wierszy, pomys³ami. Widaæ
by³o, ¿e nad nimi pracowa³, zmie-
nia³, kreœli³, dopisywa³. W tych kart-
kach mo¿na by³o zobaczyæ ca³y warsz-
tat poety. Jak siê zanurzy³em w tej
poezji, jak przeczyta³em te 500 wier-
szy, prze¿y³em coœ w rodzaju kathar-
sis, by³em t¹ poezj¹ oczarowany.

Niezwykle barwnie o poezji
Edwarda Zolowskiego mówi³
prof. Kazimierz O¿óg: Kilka mie-
siêcy temu prze¿y³em tak¹ ma³a przy-

Promocja tomiku wierszy

Edwarda Zolowskiego pt. „Zwierzenia liryczne”
23 listopada w MGOK w Sę-
dziszowie Młp. odbyła się
promocja tomiku wierszy
Edwarda Zolowskiego pt.
„Zwierzenia liryczne”. Pro-
mocja zbiegła się w czasie
z 80. rocznicą urodzin i 20.
rocznicą śmierci poety. Wyda-
rzeniu temu towarzyszyła
wystawa „Publikacje Agen-
cji Wydawniczej JOTA – Jó-
zef Ambrozowicz. Wydaw-
nictwa i fotografie”.

godê z poezj¹ Edwarda Zolowskiego,
a sta³o siê to z powodu znajomoœci
wielu osób, które do mnie siê zwróci³y,
aby ten tomik, który ma siê ukazaæ,
spróbowaæ przybli¿yæ w prosty sposób
czytelnikowi czy mi³oœnikowi poezji.
(…)Pan Józef Ambrozowicz dostarczy³
mi tomik i by³em zachwycony, kiedy
zacz¹³em czytaæ pierwsze wiersze…

Z kolei Waldemar Ba³da, kra-
kowski dziennikarz, pisarz, repor-
ta¿ysta, autor pos³owia do tomi-
ku okreœli³ swoje spotkanie z po-
ezj¹ Edwarda Zolowskiego jako
jedno z ³adniejszych doœwiadczeñ
w ca³ej [swojej] dzia³alnoœci pisar-
skiej, poddawanej os¹dowi bliŸnich.
Przez tyle lat ¿ycia z pisania napraw-
dê niewielu uda³o mi siê mieæ bohate-
rów równie piêknych jak Edward Zo-
lowski i niewiele przypadków pracy,
która dawa³aby tak¹ satysfakcjê jak¹
da³o pisanie tekstu zamykaj¹cego tom
wierszy. (…) Ju¿ w 1995 roku po-
zna³em poezjê Zolowskiego – pozna-

Edward Zolowski

urodził się 11 maja 1934 roku w Skrzy-

szowie. Wojna wypędziła go wraz z

rodzicami na roboty do Niemiec. Do

Skrzyszowa wrócili po wojnie. W 1953

r. ukończył Liceum Ogólnokształcące

w Ropczycach. Rok później rozpoczął

studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

– niestety nie ukończył ich z powodu

trudnych warunków materialnych.

Od 1963 r. pracował w Powiatowym

Domu Kultury (obecnie Miejsko-Gmin-

ny Ośrodek

Kultury) w Sędziszowie Młp. na sta-

nowisku instruktora ds. artystycznych.

Był pomysłodawcą Konkursu Poezji

Karola Wojtyły, zorganizowanego po

raz pierwszy w 1991, który przerodził

się w Podkarpacki Konkurs Poezji Re-

ligijnej. Był poetą. Publikował m.in. w

„Nowej Wsi”, „Zielonym Sztandarze”,

„Wieściach”, „Zarzewiu”, „Prometeju”,

„Nowinach”.

Marzył o wydaniu własnych utworów

poetyckich. Los sprawił jednak ina-

czej. 30 czerwca 1994 r. Edward Zo-

lowski zmarł, w wyniku tragicznego

wypadku, jakiemu uległ kilka dni wcze-

śniej. Spoczywa na cmentarzu para-

fialnym w Skrzyszowie.

Po roku przyjaciele i rodzina spełnili

marzenie poety, wydając tomik jego

wierszy, pt. „Słowa wyorane z ziemi”.

W 2014 roku ukazał się drugi tomik

pt. „Zwierzenia liryczne”

³em i zachwyci³em siê. Zachwycenie
trwa³o, a¿ tu nagle po latach okaza³o
siê, ¿e bêdê móg³ siê dowiedzieæ jeszcze
wiêcej o autorze tego mojego zachwy-
cenia.(…) Jestem wci¹¿ pod wra¿e-
niem, jaki to by³ piêkny cz³owiek i mogê
z czystym sumieniem powiedzieæ, ja-
kie to by³y piêkne czasy, w których
potrafi³ tak wartoœciowo ¿yæ.

Wzruszaj¹co wspomina³ Edwar-
da Zolowskiego tak¿e dyrektor
MGOK Kazimierz Popielarz.

Promocjê tomiku „Zwierzenia
liryczne” uœwietni³ wystêp m³o-
dzie¿y z sêdziszowskiego Gimna-
zjum, przygotowany w oparciu
o twórczoœæ Edwarda Zolowskie-
go. Program przygotowali na-
uczyciele: Renata Szostecka,
Wioletta Pluta, Anna Paœciak
oraz Pawe³ Gnacek.

Po wys³uchaniu programu,
uczestnicy spotkania mogli obej-
rzeæ wystawê fotografii i wydaw-
nictw Józefa Ambrozwicza. By³y

to przede wszystkim publikacje
o tematyce regionalnej. Dodaæ
trzeba, ¿e kilka publikacji wy-
dawnictwa JOTA zosta³o wyró¿-
nionych w ogólnopolskich kon-
kursach na najlepsze wydawnic-
two, np. w XXII Ogólnopolskim
Przegl¹dzie Ksi¹¿ki Krajoznaw-
czej i Turystycznej w Warszawie
w 2013 roku nagrodzony zosta³
album „Magia pogranicza”, zaœ
w konkursie na Najpiêkniejsz¹
Ksi¹¿kê Roku 2010 album „Jó-
zef Mehoffer. Artysta dwóch
epok”.

Józef Ambrozowicz wyda³ tak-
¿e miêdzy innymi dwa albumy o
Ziemi Sêdziszowskiej, ksi¹¿ki:
„Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskie-
go”, „Dzieje Ropczyc”, wspo-
mnienia Tadeusza „Orwida”
Wilka „Zapis okrutnej prawdy”
czy publikacjê „I st¹d i tu. Wiel-
cy synowie ziemi ropczycko-sê-
dziszowskiej”. (b)
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Wed³ug wielowiekowych ob-
serwacji poczynionych przez
naszych przodków najch³odniej-
sza z pór roku winna siê rozpo-
cz¹æ 11 listopada.

¯e œnieg na œwiêtego Marcina po-
spolicie spada, na bia³ym koniu
jedzie, przypowieœæ powiada. Tutej-
si mieszkañcy bacznie zatem œle-
dzili , na jakim rumaku zjawi siê
rzeczony œwiêty. Jeœli na karym
(brak œniegu), wówczas nale¿y
spodziewaæ siê zimy opóŸnionej
i raczej ³agodnej. Jesienne sza-
rugi martwi³y udaj¹cych siê
w d³u¿sz¹ podró¿, a tak¿e myœli-
wych, dla których: Ni pochopu, ni
tropu. Wszyscy oczekiwali pono-
wy (pierwszego œniegu), spogl¹-
daj¹c niecierpliwie w stronê wo-
zowni, gdzie czeka³y gotowe do
jazdy sanie i sanki. W gospodar-
stwach ch³opskich znajdowa³y siê
zwykle dwa tego rodzaju pojaz-
dy. Proste, robocze s³u¿y³y np.
do przywiezienia drewna na
opa³, wyprawy do m³yna lub na
targ. Bardziej ozdobnymi (u nas
– obrêbnymi) udawano siê do
koœcio³a, w goœcinê, na ró¿ne,
rodzinne uroczystoœci. Do dysz-
la lub uprzê¿y przytwierdzano

NASZE KLIMATY

Sanie i sanki
Od œwiêtego Marcina zima siê poczyna

(przys³owie ludowe)

metalowe dzwonki, które ob-
wieszcza³y, i¿ w³aœnie cicho, po
œniegu pomyka konny zaprzêg.
W wozowniach szlacheckich na
swój czas czeka³y sanie o ró¿nym
przeznaczeniu. Bodaj¿e najwa¿-
niejsze by³y solidnie zbudowane,
piêknie pomalowane sanie wy-
jazdowe. Czasem mia³y one po-
staæ ustawionej na sanicach ka-
rety, w której mo¿na siê schro-
niæ przed mrozem i zawiej¹. Do
takich pojazdów przeznaczano
zazwyczaj solidn¹ czwórkê lub
pi¹tkê sprzêg³ych cugantów. Na
krótsze wyprawy udawano siê
zwykle lekkimi, zwrotnymi san-
kami. Tutaj wystarcza³a para
koni, chocia¿ niektórzy zak³adali
te¿ r¹cz¹ czwórkê. Najbardziej
odpowiednie konie do sañ to sil-
ne i dzielne rumaki, którym nie-
straszne by³y zaspy i zmarzniêta
gruda. Cecha charakterystyczna
sañ wyjazdowych – to wysoki
przód, dobrze chroni¹cy pasa-
¿erów przed œniegiem wyrzuca-
nym  spod koñskich kopyt. Nie-
kiedy zak³adano siatkê lub pa-
sma materia³u, by dodatkowo
zabezpieczyæ siê przed œnie¿ny-
mi pociskami. Chocia¿ sanie

podró¿ne i spacerowe mia³y uty-
litarny charakter, artystyczny
zmys³ naszych przodków spra-
wia³, i¿ na œcianach oraz p³ozach
pojawia³y siê ró¿nego rodzaju
malunki i ozdobne ornamenty.
Szczególnie olœniewaj¹co pre-
zentowa³y siê pojazdy wykorzy-
stywane podczas kuligów. Nie-
które by³y wrêcz okazami sztuki
snycerskiej. Ka¿dy szlachcic
pragn¹³ pochwaliæ siê efektow-
nym, paradnym zaprzêgiem.
W œnie¿ne zimy w miastach or-
ganizowano tzw. szlichtady (od
w³oskiego s³owa slittada). Brali
w nich udzia³ przedstawiciele
magnaterii i zamo¿nego miesz-
czañstwa. Zabawa polega³a na
utworzeniu korowodu z³o¿one-
go nawet z kilkudziesiêciu sañ.
Pojazdy mia³y nieraz zdumiewa-
j¹ce  kszta³ty np. niedŸwiedzi,
lwów smoków, ³abêdzi, postaci
mitologicznych i alegorycznych.
Czasem widnia³y nawet rzeŸby
obrazuj¹ce pe³ne sceny rodza-

jowe np. polowania, tañce.
Uprz¹¿ koni równie¿ kipia³a od
ozdób. Warto jeszcze zaznaczyæ,
i¿ sanie uchodz¹ za najstarsze
pojazdy, jakie cz³owiek wynalaz³,
aby u³atwiæ sobie przemieszcza-
nie towarów. Ten prosty œrodek
transportu nie zmieni³ siê zna-
cz¹co od pradawnych czasów.
Sk³ada siê on z dwu czêœci: p³asz-
czyzny noœnej oraz p³óz zwanych
sanicami. Tê prost¹ zasadê tech-
niczn¹ z biegiem lat nieco tylko
ulepszono i upiêkszono. Do na-
szych czasów zachowa³o siê do-
syæ du¿o sañ i sanek, pochodz¹-
cych z dziewiêtnastego i dwudzie-
stego wieku. S¹ one swoistymi
zabytkami kultury materialnej,
a czêsto- wrêcz dzie³ami sztuki.
Niegdyœ stanowi³y one niezast¹-
piony œrodek lokomocji, jak¿e
przydatny w œnie¿ne i mroŸne
zimy.

Tekst i ilustracje

Maria Wilczok
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Uczniowie polscy wyje¿d¿aj¹
do krajów europejskich oraz na
inne kontynenty. Do Polski
w ramach programu AFS rów-
nie¿ przyje¿d¿aj¹ uczniowie
z ca³ego œwiata. Biuro AFS w Pol-
sce dzia³a w Piekarach k. Krako-
wa i prowadzone jest przez Fun-
dacjê im. ks. Siemaszki.

Od roku 2013 również sędziszowskie
LO prowadzi współpracę z AFS. Ucznio-
wie, którzy w ramach tej współpracy
skorzystali z programu AFS to:
� KARLA FISCHBACHER; NIEMCY,

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
(BAWARIA) rok szkolny 2013/
14 – 2 semestry w LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CYM
IM. KS. PIOTRA SKARGI
W SÊDZISZOWIE M£P.
uczennica klasy I BF)

� MIŁOSZ HOMA; POLSKA, SĘDZI-
SZÓW MAŁOPOLSKI rok szkolny
2014/15 – 1 semestr w Niem-
czech, WERDENFELS-GYM-
NASIUM, GARMISCH-PAR-
TENKIRCHEN, uczeñ klasy
11D)

� MARIA FEA WŁOCHY, CUNEO (re-
gion PIEMONT) rok szkolny
2014/15 – 1 trymestr w LI-

AFS Intercultural Programs
– to program edukacyjny, który pozwala młodzieży w wieku 15-18 lat spędzić za granicą
rok, semestr lub trymestr. Celem programu AFS jest międzykulturowe uczenie się oraz wy-
korzystanie tych doświadczeń w przyszłości. Uczestnik programu spędza określony czas
w innym kraju, mieszka w rodzinie goszczącej i uczęszcza obowiązkowo do szkoły.

SKARGI W SÊDZISZOWIE
M£P. uczennica klasy I E)

Koordynatorzy AFS odwie-
dzaj¹ szko³y, do których uczêsz-
czaj¹ ich podopieczni. W dniu
26.11.2014 Pani Magdalena Po-
rêbska z krakowskiego biura AFS
odwiedzi³a sêdziszowskie LO
wraz z kilkoma uczniami z wy-
miany AFS, którzy przybyli z Fran-
cji, Turcji i Hondurasu i ten rok
spêdzaj¹ w krakowskich szko-
³ach. Goœcie z wymiany opowia-
dali o swoich wra¿eniach, o ro-
dzinach goszcz¹cych, o ró¿ni-
cach i podobieñstwach miêdzy
krajami.

Równie¿ Maria i Isabelle, uczen-
nice z wymiany AFS uczêszczaj¹-
ce w tym roku do LO w Sêdzi-
szowie M³p. mówi³y o tym, co
nowego nauczy³y siê podczas
wymiany. Uczennice odwiedzi³y
równie¿ Szko³ê Podstawow¹ nr
2 oraz Gimnazjum w Sêdziszo-
wie M³p., gdzie dzieli³y siê swo-
imi wra¿eniami z pobytu w na-
szym kraju i mieœcie.

Wszyscy goœcie AFS potwier-
dzaj¹ zgodnie, ¿e Polska to piêk-
ny kraj i ludzie s¹ dla nich ser-
deczni i otwarci, polska kuchnia
bardzo im smakuje, chêtnie po-
znaj¹ polsk¹ kulturê, muzykê,
filmy. Jêzyk jest trudny, ale przed
nimi jeszcze kilka miesiêcy po-
bytu, wiêc maj¹ czas na naukê.
Twierdz¹, ¿e czas wymiany
w Polsce to jak dot¹d najszczê-
œliwszy okres w ich ¿yciu.

CEUM OGÓLNOKSZTA£-
C¥CYM IM. KS. PIOTRA
SKARGI W SÊDZISZOWIE
M£P. uczennica klasy I E)

� ISABELLE WYDORSKI NIEMCY,

KÖLN /Kolonia (NADRENIA PÓŁ-
NOCNA-WESTFALIA)  rok szkol-
ny 2014/15 – 2 semestry w
LICEUM OGÓLNOKSZTA£-
C¥CYM IM. KS. PIOTRA

Spotkanie z Franklinem
w Sędziszowie Młp., Wolicy Piaskowej, Zagorzycach i Klęczanach

Odwiedzi³ ma³ych czytelników
w Przedszkolu nr 2, Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
w Przedszkolu w Wolicy Piasko-
wej, w Szkole Podstawowej w Za-
gorzycach Dolnych i w Szkole
Podstawowej w Klêczanach.

Akcja ta by³a mo¿liwa dziêki
wspó³pracy Biblioteki Publicznej
w Sêdziszowie M³p. z ksiêgarni¹
Nova w Ropczycach, która wy-

po¿yczy³a strój ¿ó³wia na kilka
dni. Panie bibliotekarki przebra-
ne za Franklina, czyta³y „oniemia-
³ym” z wra¿enia dzieciom, bajki
o zielonym bohaterze. Spotkania
te by³y okazj¹, by porozmawiaæ o
ksi¹¿ce, o bibliotece, o zasadach
ruchu drogowego, w zale¿noœci
od treœci przeczytanych ksi¹¿ek.

Dzieci by³y zachwycone od-
wiedzinami goœcia, który przyby³

do nich prosto z krainy bajek.
Okaza³o siê, ¿e zna³y niektóre
z przygód ¿ó³wika, wiêc bez tru-
du rozwi¹zywa³y zagadki i odpo-
wiada³y na pytania zadawane im
przez Franklina. Nieco mniej
wiedzia³y o ¿yciu ¿ó³wi, wiêc po-
s³ucha³y ciekawostek o nich.
Urozmaiceniem zajêæ by³y te¿
konkursy oraz konkurencje
zrêcznoœciowe.

Dzieci po¿egna³y Franklina
robi¹c „czwórki” i s³ynnym „¿ó³-
wikiem”, chêtnie pozowa³y do
pami¹tkowych fotografii.

Panie bibliotekarki, wystêpu-
j¹ce jako Franklin, dziêkuj¹ na-
uczycielom za wspó³pracê z na-
szymi placówkami, a tak¿e za tak
mi³e przyjêcie goœcia.

Franklin, mały żółwik, boha-
ter książek Paulette Bourge-
ios, zilustrowanych przez
Brendę Clark, jest dobrze zna-
ny wszystkim dzieciom.
Jakaż była radość, gdy ten
wyjątkowy gość zawitał do
dzieci!
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Siatkarki Marby przyst¹pi³y do
rozgrywek pod opiek¹ nowej tre-
nerki – Magdaleny Mokrzyckiej,
która wspomaga tak¿e swoje
podopieczne na boisku. Magda-
lena Mokrzycka ma bogate do-
œwiadczenie zawodnicze, zdoby-
te w barwach Stali Nowa Dêba,
Wis³y Kraków czy Siarki Tarno-
brzeg. Dru¿ynê wzmocni³y tak¿e
Aleksandra Mich (Developres
Rzeszów) oraz Faustyna Niedba-
³a (San-Pajda Jaros³aw). Sêdziszo-

Siatkówka
W październiku sezon 2014/15
rozpoczęły siatkarki i siatka-
rze trzecioligowych drużyn
z naszego miasta.

III liga kobiety

wianki w piêciu meczach odnio-
s³y cztery zwyciêstwa (trzy po piê-
ciosetowej walce) oraz ponios³y
tylko jedn¹ pora¿kê i plasuj¹ siê
na trzecim miejscu w tabeli.

UKS Marba Sędziszów Młp.
Rozgrywające: Magdalena Mokrzycka

(1986), Mariola Flis (1993); Przyjmu-
jące: Aleksandra Mich (1995), Patrycja

Pieprzak (1991), Aleksandra Wójcik

(1998), Ilona Surman (1997); Ataku-
jące: Joanna Darłak (1995), Patrycja

Szpara (1998), Kinga Ziajor (1998);

Środkowe: Karolina Stefanik (1991),

Faustyna Niedbała (1995), Marcelina

Siorek (1997); Libero: Monika Chmura

(1996); Trener: Magdalena Mokrzycka

(grająca)

1 kolejka
� UKS 15 Polonia Przemyśl – UKS

Marba Sędziszów Młp. 2:3 (25:23,

25:14, 19:25, 18:25, 9:15)

� SST Lubcza Racławówka – PBS
Bank Sanoczanka Sanok 3:0
(25:19, 25:20, 25:22)

� KS Wisłoka Dębica – UKS MOSiR
Jasło 2:3 (25:22, 25:22, 23:25,

16:25, 11:15)

� AZS PWSTE San-Pajda Jarosław

– AZS UR Rzeszów 3:0 (25:23,

25:19, 25:23)

2 kolejka
� AZS UR Rzeszów – UKS Marba

Sędziszów Młp. 3:0 (25:18,

25:22, 25:20)

� UKS MOSiR Jasło – MKS San-
Pajda Jarosław 0:3 (11:25, 13:25,

21:25)

� PBS Bank Sanoczanka Sanok – KS
Wisłoka Dębica 3:1 (25:15, 25:18,

17:25, 25:15)

� UKS 15 Polonia Przemyśl – SST
Lubcza Racławówka 3:0 (25:14,

25:19, 25:22)

3 kolejka
� UKS Marba Sędziszów Młp. – SST

Lubcza Racławówka 3:1 (25:27,

25:19, 25:22, 25:17)

� AZS PWSTE SAN-Pajda Jarosław
– PBS Bank Sanoczanka Sanok 3:0
(25:20, 25:18, 25:15)

� KU AZS UR – UKS MOSiR Jasło
3:1  (18:25, 25:19, 25:23, 25:14)

4 kolejka
� UKS Marba Sędziszów Młp. – UKS

MOSiR Jasło 3:2 (21:25, 21:25,

25:14, 25:13, 15:12)

� PBS Bank Sanoczanka Sanok – KU
AZS UR 1:3 (17:25, 25:21, 17:25,

13:25)

� UKS 15 Polonia Przemyśl – AZS
PWSTE SAN-Pajda Jarosław 1:3
(21:25, 25:23, 18:25, 17:25)

� SST Lubcza Racławówka – KS Wi-
słoka Dębica 2:3 (22:25, 25:22,

25:19, 22:25, 10:15)

5 kolejka
� KS Wisłoka Dębica – UKS Marba

Sędziszów Młp. 2:3 (18:25,

25:23, 25:18, 14:25, 13:15)

� AZS PWSTE SAN-Pajda Jarosław
– SST Lubcza Racławówka 3:1
(25:10, 16:25, 25:17, 25:13)

� KU AZS UR – UKS 15 Polonia Prze-
myśl 3:0 (25:20, 25:19, 25:22)

� UKS MOSiR Jasło – PBS Bank Sa-
noczanka Sanok 3:0 (27:25,

25:19, 25:13)

AZS PWSTE SAN-Pajda Jarosław .............................. 5 ......... 15 ...... 15-2

KU AZS UR ................................................................ 5 ......... 12 ...... 12-5

UKS Marba Sędziszów Młp. ..................................... 5 .......... 9 ....... 12-10
UKS 15 Polonia Przemyśl ........................................... 5 .......... 7 ........ 9-10

UKS MOSiR Jasło ....................................................... 5 .......... 6 ........ 9-11

KS Wisłoka Dębica ..................................................... 5 .......... 4 ....... 9-14

SST Lubcza Racławówka .......................................... 5 .......... 4 ....... 7-12

PBS Bank Sanoczanka Sanok ................................... 5 .......... 3 ....... 4-13

III liga mężczyźni
1 kolejka

� STS Klima Błażowa – UKS Tęcza
Sędziszów Młp. 1:3 (19:25,

30:28, 31:33, 22:25)

� SKS Dukla – SMS NEOBUS Raf-
Mar Niebylec 0:3 (22:25, 21:25,

14:25)

� MKS MOSiR Jasło – SST Lubcza
Racławówka 1:3 (26:28, 21:25,

25:17, 23:25)

� AKS Rzeszów – TKF ITS Anilana
Rakszawa 3:1 (22:25, 25:17,

25:21, 25:23)

� AZS UR Rzeszów – LKS Głogovia
Głogów Młp. 0:3 (19:25, 19:25,

19:25)

2 kolejka
� Anilana Rakszawa – Głogovia Gło-

gów Młp. 1:3 (25:23, 23:25,

16:25, 21:25)

� AZS UR Rzeszów – Lubcza Racła-
wówka 0:3 (21:25, 19:25, 20:25)

� NEOBUS Niebylec – MOSiR Jasło
3:0 (25:20, 25:19, 25:20)

� UKS Tęcza Sędziszów Młp. –  SKS
Dukla 3:1(25:21, 23:25, 25:19,

25:23)

� AKS Rzeszów – STS Błażowa 3:1
(27:25, 18:25, 25:17, 25:23)

3 kolejka
� STS Błażowa – Anilana Rakszawa

3:1 (25:22, 23:25, 25:18, 25:20)

� SKS Dukla – AKS Rzeszów 2:3
(18:25, 25:23, 25:23, 23:25,

6:15)

� MKS MOSiR Jasło – UKS Tęcza
Sędziszów Młp. 0:3 (28:30,

16:25, 15:25)

� AZS UR Rzeszów – NEOBUS Nie-
bylec 2:3 (25:20, 25:23, 18:25,

23:25, 14:16)

� Głogovia Głogów Młp. – Lubcza
Racławówka 3:1 (21:25, 25:20,

25:19, 25:18)

4 kolejka
� Anilana Rakszawa – Lubcza Ra-

cławówka 3:1 (20:25, 25:20,

25:16, 25:21)

� NEOBUS Niebylec – Głogovia Gło-
gów Młp. 3:2 (21:25, 25:14,

25:23, 23:25, 20:18)

� UKS Tęcza Sędziszów Młp. – AZS
UR Rzeszów 3:0 (25:15, 25:19,

25:21)

� AKS Rzeszów – MKS MOSiR Ja-
sło 3:0 (25:14, 25:18, 25:16)

� STS Klima Błażowa – SKS Dukla
3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:17)

5 kolejka
� Głogovia Głogów Młp. – UKS Tę-

cza Sędziszów Młp. 1:3 (21:25,

22:25, 25:23, 24:26)

� Lubcza Racławówka – NEOBUS
Niebylec 1:3 (17:25, 25:22,

21:25, 23:25)

� MKS MOSiR Jasło – STS Klima
Błażowa 3:1 (19:25, 25:18,

26:24, 25:21)

� SKS Dukla – Anilana Rakszawa 2:3
(21:25, 25:21, 32:30, 17:25, 14:16)

� AZS UR Rzeszów – AKS Rzeszów
1:3 (25:16, 12:25, 19:25, 18:25)

6 kolejka
� Anilana Rakszawa –NEOBUS Nie-

bylec 0:3 (23:25, 26:28, 21:25)

� AKS Rzeszów – Głogovia Głogów
Młp. 3:0 (25:19, 25:16, 25:18)

� STS Klima Błażowa – AZS UR Rze-
szów 1:3 (25:19, 15:25, 22:25,

17:25)

� SKS Dukla – MKS MOSiR Jasło
3:2 (25:22, 23:25, 23:25, 25:20,

15:12)

� UKS Tęcza Sędziszów Młp. – Lub-
cza Racławówka 1:3 (23:25,

25:17, 24:26, 19:25)

Do nowego sezonu w glorii
obroñców tytu³u sprzed roku
przyst¹p siatkarze UKS Têcza
Sêdziszów M³p. Dru¿ynê przed
sezonem wzmocnili: Patryk
Grendysa, Micha³ Mich (B³ê-
kitni), Kamil Koz³owski (Anila-
na Rakszawa) oraz Artur Ko-
walik. Têcza pierwsz¹ rundê
rozgrywek zakoñczy³a na 3.
miejscu w tabeli, ustêpuj¹c je-
dynie AKS Rzeszów i Neobuso-
wi Niebylec.

UKS Tęcza Sędziszów Młp.
Rozgrywający: Patryk Polek (1990),

Kamil Kozłowski (1990); Przyjmujący:
Michał Bilski (1989), Patryk Grendysa

(1994), Artur Kowalik (1987), Michał

Mich (1995), Przemysław Cyrulik

(1986), Grzegorz Rusin (1987); Ataku-
jący: Wojciech Rusin (1990), Tomasz

Bochenek (1993); Środkowi: Piotr Gro-

szek (1994), Michał Makowiec (1991),

Mateusz Hadała (1986), Damian Kubas

(1983), Marcin Ziobro (1990); Libero:
Marek Samolewicz (1979), Mateusz

Morawetz (1987); Trener: Piotr Wik-

tor; Statystyk: Rafał Gawlik ciąg dalszy na str. 18
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Z br¹zowym medalem w kate-
gorii +75 kg wróci³a z Mistrzostw
Europy w Limassol na Cyprze
zawodniczka Lechii Sêdziszów
M³p. Magdalena Pasko. Zawody
odby³y siê pod koniec listopada.

Podopieczna trenera Mate-
usza B³achowicza w dobrym sty-
lu zaliczy³a wszystkie szeœæ po-
dejœæ. Rwanie rozpoczê³a od ciê-
¿aru 92 kg, a potem bez proble-
mów kolejno poprawia³a siê na 
– 94 kg i 95 kg i zdoby³a br¹zowy
„ma³y” medal. Polka wag¹ cia³a
wyprzedzi³a Ukrainkê Hannê
Pustowarow¹.

Podrzut Magda rozpoczê³a od
120 kg, a w kolejnych próbach

Wyniki (kat. +75 kg):
IUTVOLINA Ekaterina (RUS)

.................. 253 kg (112+141)

AANEI Andreea (ROM)

.................. 241 kg (106+135)

PASKO Magdalena (POL)

.................... 223 kg (95+128)

podnosi³a 122 i 128 kg. Próbuj¹-
ca z ni¹ walczyæ o br¹z Ukrain-
ka musia³a obejœæ siê smakiem.
Z kolei srebro i z³oto by³y poza
zasiêgiem sêdziszowianki.

To kolejny sukces sêdziszow-
skich sztangistów w jubileuszo-
wym roku stulecia klubu i 66
medal w historii sêdziszowskich
ciê¿arów

Brąz Magdaleny Pasko
w Mistrzostwach Europy do lat 23!

Brąz Magdaleny Pasko
w Mistrzostwach Europy do lat 23!

7 kolejka
� MKS MOSiR Jasło – Anilana Rak-

szawa 1:3 (24:26, 17:25, 25:19,

19:25)

� NEOBUS Niebylec – UKS Tęcza
Sędziszów Młp. 3:2 (25:21, 29:31,

25:18, 23:25, 15:12)

� Głogovia Głogów Młp. – STS Kli-
ma Błażowa 2:3 (23:25, 25:21,

25:22, 22:25, 11:15)

� Lubcza Racławówka – AKS Rze-
szów 3:2 (22:25, 22:25, 25:12,

25:20, 15:10)

� AZS UR Rzeszów – SKS MOSiR
Dukla 3:2 (25:22, 17:25, 25:20,

16:25, 15:13)

8 kolejka
� Anilana Rakszawa – UKS Tęcza

Sędziszów Młp. 0:3 (20:25,

22:25, 20:25)

� AKS Rzeszów – NEOBUS Niebylec
3:1 (15:25, 25:19, 28:26, 25:13)

� STS Klima Błażowa – Lubcza Ra-
cławówka 2:3 (25:22, 24:26,

22:25, 25:23, 10:15)

� SKS MOSiR Dukla – Głogovia Gło-
gów Młp. 2:3 (15:25, 15:25,

25:23, 25:15, 9:15)

� MKS MOSiR Jasło – AZS UR Rze-
szów 0:3 (15:25, 21:25, 19:25)

9 kolejka
� AZS UR Rzeszów – Anilana Rak-

szawa 0:3 (13:25, 21:25, 20:25)

� Głogovia Głogów Młp. – MKS
MOSiR Jasło 3:0 (25:23, 25:13,

25:15)

� Lubcza Racławówka – SKS MO-
SiR Dukla 3:1 (23:25, 25:17,

25:21, 25:21)

AKS V LO Rzeszów .................................................... 9 ......... 23 ...... 26-11

NEOBUS Niebylec ....................................................... 9 ......... 21 ..... 25-12

UKS Tęcza Sędziszów Młp. ...................................... 9 ......... 20 ..... 23-12

Lubcza Racławówka .................................................. 9 ......... 16 ...... 21-16

Głogovia Głogów Młp. ................................................ 9 ......... 16 ..... 20-16

Anilana Rakszawa ...................................................... 9 ......... 11 ..... 15-19

STS Klima Błażowa .................................................... 9 .......... 9 ...... 16-22

AZS UR Rzeszów ....................................................... 9 .......... 9 ....... 12-21

SKS MOSiR Dukla ...................................................... 9 .......... 9 ...... 14-26

MKS MOSiR Jasło ...................................................... 9 .......... 4 ....... 7-25

� NEOBUS Niebylec – STS Klima
Błażowa 3:1 (22:25, 25:10, 25:18,

25:17)

� UKS Tęcza Sędziszów Młp. – AKS
Rzeszów 2:3 (25:23, 25:23,

15:25, 17:25, 12:15)

ciąg dalszy ze str. 17

Fot. Arch.

Ka¿dego roku w Polsce z po-
wodu zatrucia tlenkiem wêgla
ginie kilkadziesi¹t osób. Liczba
ta roœnie wraz z rozpoczêciem
siê sezonu grzewczego. Niew³a-
œciwa eksploatacja budynku
mieszkalnego oraz znajduj¹cych
siê w nim urz¹dzeñ i instalacji
grzewczych mog¹ przynieœæ tra-
giczne konsekwencje.

W celu unikniêcia tych zagro-
¿eñ m.in. nale¿y:
1) u¿ytkowaæ sprawne tech-

nicznie urz¹dzenia (piecyki,
kuchenki, termy gazowe

Ostrzeżenie przed tlenkiem węgla
itp.),  zgodnie z instrukcj¹
producenta,

2) sprawdzaæ poprawnoœæ dzia-
³ania systemów wentylacji
pomieszczeñ, gdy¿ okna wy-
konane w nowych technolo-
giach zapewniaj¹ du¿¹
szczelnoœæ, 

3) czêsto wietrzyæ pomieszcze-
nie, w którym odbywa siê
proces spalania, a najlepiej
zapewniæ nawet niewielkie
rozszczelnienie okien,

4) systematycznie sprawdzaæ
ci¹g powietrza, np. poprzez

przyk³adanie kartki papieru
do otworu b¹dŸ kratki wen-
tylacyjnej; jeœli nic nie zak³ó-
ca wentylacji, kartka powin-
na przywrzeæ do wy¿ej wspo-
mnianego otworu lub krat-
ki,

5) w ¿adnym przypadku nie
wolno zakrywaæ kratek wen-
tylacyjnych i otworów na-
wiewnych.

Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
w Ropczycach podkreœla, aby
szczególn¹ uwagê zwracaæ na
kwestiê zapewnienia m.in.:
– w³aœciwego stanu techniczne-

go i nale¿ytej konserwacji in-

stalacji i urz¹dzeñ: grzew-
czych, elektrycznych oraz
przewodów dymowych, spali-
nowych i wentylacyjnych,

– rozwa¿enia mo¿liwoœci za-
montowania czujnika czadu
i dymu, które to urz¹dzenie
skutecznie zaalarmuje o wy-
kryciu po¿aru lub przekro-
czeniu dopuszczalnego stê-
¿enia tlenku wêgla. Koszt
jego zamontowania jest nie-
wspó³miernie niski do korzy-
œci, jakie daje zastosowanie
tego typu urz¹dzeñ – ³¹cznie
z uratowaniem najwy¿szej
wartoœci, jak¹ jest nasze
¿ycie.
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W godzinnym programie za-
prezentowa³y siê wszystkie gru-
py taneczne w ró¿nych stylach.
£¹cznie na scenie w finale tañ-
czy³o 120 osób. Pod koniec kon-
certu by³y gratulacje dla zespo-
³u (z wielkim koszem s³odyczy)
od pana Burmistrza Kazimierza
Kie³ba oraz podziêkowanie dla
instruktora i kierownika zespo-
³u pani Edyty Winkowskiej. Pu-
blicznoœæ natomiast, sk³adaj¹ca
siê przede wszystkim z rodziców
i zaproszonych goœci, odœpiewa-
³a 100 lat. Po koncercie z nie-
cierpliwoœci¹ przyst¹piono do
degustacji urodzinowego tortu.
W niedzielê, 26 paŸdziernika
odby³ siê kolejny koncert, dla

18-tka Bluesa
W dniu 25 października odbył się koncert Zespołu Taneczne-
go „Blues” z okazji 18 lat działalności zespołu.

mieszkañców gminy Sêdziszów
M³p.

Zespó³ wróci³ ju¿ do swojej co-
dziennej pracy i w dniach 13-14
grudnia 2014r. w MGOK w Sê-
dziszowie wzi¹³ udzia³ w warszta-
tach tanecznych z hip-hop-u
prowadzonych przez Magdê
Zwierzyñsk¹ instruktorkê Egur-
rola Dance Studio z Warszawy.

¯yczymy powodzenia i dal-
szych sukcesów.

Zespół Tańca Estradowego „Blues”

powsta³ w 1993 roku. Jego za³o-
¿ycielk¹ by³a Wioletta Kude³ko, a
wkrótce opiekê nad nim przejê-
³a Edyta Winkowska. Repertuar
zespo³u opiera³ siê na tañcach

towarzyskich, dyskotekowych
oraz tañcu wspó³czesnym. „Blu-
es” uczestniczy³ w wielu przegl¹-
dach tanecznych, zdobywaj¹c
liczne wyró¿nienia i nagrody.
Wystêpowa³ miêdzy innymi w
konkursach w Szczebrzeszynie
(1998), Ma³ogoszczy (1998,
1999, 2005), Kolbuszowej (2004),
gdzie zdoby³ nagrodê „Z³oty

pl¹s” czy w Rakszawie (2008),
gdzie zosta³ wyró¿niony. Du¿ym
osi¹gniêciem zespo³u by³o zdo-
bycie III nagrody w XI Miêdzy-
narodowym Festiwalu Zespo³ów
Tanecznych „O Laur Rzecha”
w Rzeszowie, w roku 2013. Rok
póŸniej najm³odsza grupa w tym
samym festiwalu zdoby³a wyró¿-
nienie.

Tancerki i tancerze „Bluesa”
uczyli siê od najlepszych chore-
ografów w Polsce. W roku 2009
udali siê do Wroc³awia, gdzie
w szkole tañca Jose Torresa bra-
li udzia³ w warsztatach tanecz-
nych „Salsa Cubana”, a w lipcu
uczestniczyli w VIII Miêdzynaro-
dowym Festiwalu Salsy „Carna-
val de Salsa”, zachwycaj¹c swo-
imi umiejêtnoœciami wielu pro-
fesjonalistów. Ponownie pojawi-
li siê we Wroc³awiu rok póŸniej
na IX Festiwalu. Instruktorzy
„Torres Salsa Group” goœcili tak-
¿e w Sêdziszowie M³p. i udzielali
niezbêdnych wskazówek na miej-
scu. W roku 2010 „Blues” poje-
cha³ do Lublina na „Mas Salsa
Event”. W roku 2013 tancerki
„Bluesa” doskonali³y swoje umie-
jêtnoœci w s³ynnej szkole tañca
„Egurrola Dance Studio”
w Warszawie.Fot. (3) B.Strzałka




