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Ubieg³y rok zakoñczy³ siê dla naszej
gminy mi³ym akcentem, bowiem 30 grud-
nia ukaza³ siê ranking gmin naszego woje-
wództwa: „Z³ota 100 Gmin Podkarpacia –
Ranking Aktywnoœci Gospodarczej Gmin”
opracowany przez Gazetê Codzienn¹ „No-
winy” i Wy¿sz¹ Szko³ê Zarz¹dzania w Rze-
szowie, w którym Sêdziszów M³p. znalaz³ siê
na 14 miejscu wœród 159 sklasyfikowanych
– najwy¿ej spoœród wszystkich gmin powia-
tu. To musi budziæ satysfakcjê.

I budzi satysfakcjê moj¹, wszystkich mal-
kontentów mam nadziejê te¿. Nasza gmina
zosta³a sklasyfikowana na 14 miejscu z tak¹
sam¹ iloœci¹ punktów jak miejsce 13 i wyprze-
dzi³a takie „tuzy” jak chocia¿by Przemyœl, Dê-
bica, Jaros³aw, Mielec, mówi¹c wprost 145 in-
nych gmin województwa podkarpackiego.
Ranking przygotowany przez gazetê Nowiny i
WSZ w Rzeszowie (na podstawie sprawozdañ
z wykonania bud¿etu za rok 2007 przedk³ada-
nych do Regionalnej Izby Obrachunkowej)
ma na celu promowanie najciekawszych po-
mys³ów i rozwi¹zañ wzmacniaj¹cych poten-
cja³ gospodarczy i spo³eczny podkarpackich
gmin. Ka¿da gmina oceniana by³a wed³ug 11
kryteriów. Kolejnymi kategoriami oceny by³y
min.: dochody ogó³em, dochody w³asne, wy-
datki ogó³em, wydatki inwestycyjne, udzia³ do-
chodów w³asnych w dochodach ogó³em,
udzia³ wydatków inwestycyjnych w dochodach
ogó³em oraz œrodki na finansowanie w³asnych
zadañ pozyskane z innych Ÿróde³ ni¿ dotacje
celowe i subwencje ogólne na 1 mieszkañca.
To w miarê obiektywna ocena rozwoju po-
szczególnych gmin. Miejmy nadziejê, ¿e i na-
stêpne lata bêd¹ równie dobre dla naszej
gminy. Pragnê jednoczeœnie zaznaczyæ, ¿e dla
mnie osobiœcie nie rankingi s¹ najwa¿niejsze.
Wa¿ne by mieszkañcy widzieli, ¿e rozwój gmi-
ny idzie we w³aœciwym kierunku, a im samym
¿yje siê coraz wygodniej.

Pojawiaj¹ siê jednak i opinie, ¿e charak-
ter wydatków inwestycyjnych, ponoszonych
przez gminê mo¿e spowodowaæ, ¿e w kolej-
nych latach tak dobrze ju¿ nie bêdzie – krót-
ko mówi¹c, ¿e inwestycje samorz¹dowe nie
przyczyniaj¹ siê do rozwoju gminy.

Takie opinie œwiadcz¹ o tym, ¿e nie wszy-
scy rozumiej¹ na czym polega realizacja za-
dañ w³asnych gminy. Gmina to wspólnota
samorz¹dowa, która uczestniczy w sprawo-
waniu w³adzy publicznej i ma na celu umo¿-
liwienie spo³ecznoœciom lokalnym bezpo-
œredniego wp³ywu na funkcjonowanie ich
wspólnoty poprzez realizacjê zadañ lokal-
nych. Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym
okreœla dwa rodzaje zadañ, które mo¿e wy-
konywaæ gmina:
-  zadania w³asne, którymi s¹ zadania maj¹-

ce na celu zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty!!!

-  zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej (tu maj¹ byæ zagwarantowane
œrodki finansowe z bud¿etu pañstwa w ra-
mach dotacji).

Wszystkie te zadania, zarówno w³asne jak

i zlecone s¹ dok³adnie opisane w ustawie o
samorz¹dzie gminnym. Gmina nie jest w sta-
nie zast¹piæ obowi¹zków powiatu, wojewódz-
twa czy pañstwa. Chocia¿ my niestety musi-
my to czêsto robiæ, ze szkod¹ dla realizacji
zadañ w³asnych, niestety. Proszê zrozumieæ,
¿e nie ma niczego za darmo, a gmina poma-
gaj¹c finansowo powiatowi czy województwu
za nich ponosi ciê¿ary finansowe, oddalaj¹c
realizacjê sobie przypisanych zadañ. Przypo-
mnê chocia¿by miliony z³otych wydanych na
wspó³finansowanie dróg powiatowych. To
celowy wydatek, bo powiaty maj¹ po prostu
takie bud¿ety, ale mieszkañcy musz¹ wie-
dzieæ, ¿e ta pomoc odbywa siê kosztem na
przyk³ad remontów dróg gminnych. Œmiem
twierdziæ, ¿e gdyby nie pomoc dla powiatu i
województwa to wszystkie odcinki dróg gmin-
nych do ka¿dego przysió³ka by³yby pokryte
masa bitumiczn¹. A walka z bezrobociem –
tego nie ma w zadaniach w³asnych gminy –
co nie znaczy, ¿e gmina odpycha od siebie
ten problem. Proszê spojrzeæ na ten fakt
przez iloœæ osób zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych czy robót publicznych:
koszty utrzymania ka¿dego pracownika po-
noszone s¹ po po³owie: 50% biuro pracy i
50% gmina. A praktyki uczniowskie i studenc-
kie, a sta¿e i przygotowania zawodowe.

Wreszcie problem podatków nale¿nych
od firm dzia³aj¹cych na terenie gminy. Je-
steœmy konsekwentni, ale nie restrykcyjni.
Odraczanie, rozk³adanie na raty czy kom-
pensata za zaleg³oœci to forma pomocy ze
strony gminy. Przyk³adem mog¹ byæ sêdzi-
szowskie „Filtry”. Kompensata w postaci
budynków, raty, odroczenia podatkowe to
du¿y problem dla bud¿etu gminy. W dodat-
ku za pomoc dla tego by³o nie by³o pañ-
stwowego zak³adu karze nas Ministerstwo
Finansów – na skutek odroczenia podatku
za 2007 rok gmina dostanie mniejsz¹ sub-
wencjê wyrównawcz¹ o ok. 650 tys. z³.

A co do charakteru wydatków inwestycyj-
nych – robimy to, co ka¿da gmina ma obowi¹-
zek zrobiæ, by mieszkañcom ¿y³o siê wygodniej:
budujemy drogi, chodniki, kanalizacjê sani-
tarn¹, wodoci¹gi, dbamy o rozwój bazy szkol-
nej i sportowej, stwarzamy mo¿liwoœæ dla dzia-
³alnoœci organizacji pozarz¹dowych (patrz:
domy ludowe, domy stra¿aka, œwietlice….),
pomagamy finansowo klubom, organizacjom
i stowarzyszeniom dzia³aj¹cym spo³ecznie. Ale
chcemy te¿, by Sêdziszów Ma³opolski i gmina
stawa³ siê coraz nowoczeœniejszy. St¹d du¿y
nacisk na pozyskiwanie inwestorów i chêtnych
do osiedlania siê w naszej gminie. Z ¿yczliwo-
œci¹ i przygotowaniem merytorycznym podcho-
dzi urz¹d do ka¿dej formy dzia³alnoœci gospo-
darczej. Wiemy jak to robiæ – przyk³adem jest
inwestycja Hispano-Suizy, produkcja w firmie
Ultratech, czy powstawanie ma³ych zak³adów
produkcyjnych i us³ugowych. Zdajê sobie spra-
wê,¿e gmina ma stwarzaæ warunki do rozwoju
– proszê popatrzeæ na tzw. „trójk¹t” - gmina
pomyœla³a, kupi³a teren, opracowa³a miejsco-
wy plan zagospodarowania, zrobi³a dokumen-

tacjê techniczn¹ na infrastrukturê – efekty ju¿
widaæ. Id¹c dalej: zosta³ opracowany miejsco-
wy plan dla 52 hektarów po³o¿onych miêdzy
ulic¹ Weso³¹ i S³oneczn¹ do granicy z Ropczy-
cami. To nastêpny teren rozwojowy dla Sêdzi-
szowa – tu powstan¹ zak³ady us³ugowe, nastêp-
ne domy jednorodzinne i nowe bloki mieszka-
niowe – trzeba tylko wierzyæ ludziom. Ju¿ trwaj¹
prace nad zmian¹ planu w Górze Ropczyckiej
pod potrzeby przemys³u i us³ug (20 hektarów
na po³udnie od E-4). Gmina przymierza siê te¿
do opracowania planu dla 100 hektarów w Bê-
dziemyœlu pod potrzeby tylko przemys³u. Jest
to inicjatywa prowadzona wspólnie z s¹siedni¹
gmin¹ bo potencjalny inwestor potrzebuje
prawie 200 hektarów. Ale takie sprawy potrze-
buj¹ czasu, ciszy i spokoju. Reasumuj¹c – nie
zgadzam siê z tak postawion¹ opini¹.

Spróbujmy podsumowaæ rok 2008 – ja-
kie zadania, zrealizowane przez samorz¹d
w minionym roku budz¹ w Panu szczególn¹
satysfakcjê?

Rok 2008 uwa¿am za równie dobry jak
poprzedni. By³ to rok spokojnej, dobrze
zaplanowanej i zorganizowanej pracy tak
urzêdu jak i Rady Gminy. A co cieszy? Przede
wszystkim inwestycje, zw³aszcza te zakoñczo-
ne. Dla przyk³adu hala sportowa wraz z za-
pleczem i parkingami przy sêdziszowskim
gimnazjum. Cieszy nie tylko gimnazjalistów,
ale sportowców i kibiców „Patrii” oraz
wszystkich chêtnych do sportowej rozrywki
na sali g³ównej i dwóch salach æwiczeñ. To
by³a kosztowna, ale uwa¿am niezbêdna in-
westycja gminna. Podobnie jak trybuny na
stadionie „Lechii”, których drugi etap pole-
gaj¹cy na budowie zadaszenia wykonany
zostanie w roku bie¿¹cym. No i oczywiœcie
termomodernizacje naszych szkó³. Proszê
zobaczyæ jak teraz wygl¹daj¹ budynki szkó³
w Zagorzycach Dolnych, Boreczku i w Gó-
rze Ropczyckiej. Nowe okna, drzwi, elewa-
cja, kostka brukowa – do takiej szko³y chce
siê chodziæ. Do tego jeszcze wymiana cen-
tralnego ogrzewania w szkole podstawowej
w Wolicy Piaskowej i Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
I wreszcie problem ka¿dego zebrania - dro-

Rozmowa z Burmistrzem Sêdziszowa M³p. Kazimierzem Kie³bem

By³ to rok spokojnej, dobrze zaplanowanej pracy

Fot. J. Ambrozowicz
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gi. W ubieg³ym roku przyby³o ok.10 km dróg
o nawierzchni bitumicznej.

Z pewnoœci¹ by³y równie¿ takie momenty,
które wywo³a³y odczucie niedosytu, np. odsu-
niêcie w czasie budowy „Orlika”, Gminny pro-
gram poprawy bezpieczeñstwa drogowego w
Sêdziszowie Ma³opolskim etap I - przebudo-
wa ul. Bednarskiej, Szkarpowej, Koœciuszki –
znalaz³ siê zaledwie na liœcie rezerwowej…

Oczywiœcie nie ma tylko spraw, które
tocz¹ siê idealnie. Chocia¿ „Orlik” nie jest t¹
inwestycj¹. Nic siê nie sta³o, ¿e realizacja tego
kompleksu boisk bêdzie realizowana w roku
bie¿¹cym i tylko siê dziwiê pewnemu, nie-
zdrowemu „podnieceniu” kiedy w ubieg³ym
roku nasza gmina nie znalaz³a siê na liœcie
podstawowej Urzêdu Marsza³kowskiego. Nic
to przecie¿ strasznego, a my mieliœmy czas na
spokojne przygotowanie dokumentacji tech-
nicznej. Dziêkujê tym, którzy pomogli „przy-
lecieæ” Orlikowi do Sêdziszowa M³p.

Natomiast z pewnym niepokojem pa-
trzy³em na opóŸnienia, które s¹ widoczne
przy opracowywaniu dokumentacji tech-
nicznej na budowê kanalizacji sanitarnej w
Kawêczynie, Krzywej i Borku Wielkim. Mam
tylko nadziejê, ¿e spisany aneks do umowy
zdopinguje projektantów, by w po³owie roku
og³aszaæ przetarg na wykonawstwo kanali-
zacji w Kawêczynie i Krzywej.

Ale tak naprawdê najbardziej zawiedzio-
ny i zaskoczony jestem brakiem akceptacji
przez Wojewodê dla wniosku w ramach tzw.
„schetynówek”. Gmina z³o¿y³a wniosek na
przebudowê ulic Koœciuszki, Bednarskiej i
Szkarpowej. Wydaje mi siê, ¿e do³o¿yliœmy
wszelkich starañ aby efekt by³ pozytywny . Nie
uda³o siê i to by³ ten moment niedosytu. Wi-
daæ nie wszystkie wnioski mog¹ byæ zrealizo-

wane. Bêdziemy próbowaæ nastêpnym razem.
Myœlê, ¿e tak¿e do Pana dociera³y g³osy

dotycz¹ce przyjêtej koncepcji budowy try-
bun na stadionie Lechii, sugeruj¹ce, ¿e pod
nimi powinny powstaæ dodatkowe pomiesz-
czenia na szatnie.

Nasz stadion zmienia swoje oblicze –
moim zdaniem na lepsze. Takim elementem
nowoczesnej infrastruktury sportowej s¹
trybuny z zadaszeniem. Taka by³a decyzja i
ja uwa¿am, ¿e bardzo s³uszna. Komplet
nowo wyremontowanych szatni znajduje siê
w budynku hotelowym. Zaznaczam, ¿e s¹
one w zupe³noœci wystarczaj¹ce dla toczo-
nych na stadionie rozgrywek. Nowe trybu-
ny bêd¹ kosztowaæ 1,5 miliona z³. Budowa z
szatniami i zapleczem kosztowa³a by oko³o
4 milionów z³. Ja nie widzê takiej potrzeby.
Tym bardziej, ¿e to nie ostatnia inwestycja
na stadionie. Trzeba oœwietliæ ul. Sportow¹
i ca³y stadion a póŸniej zabraæ siê za wybu-
dowanie mostu od ul Polnej i du¿ego par-
kingu za nowymi trybunami.

W lipcu gmina przejê³a we wspó³w³a-
snoœæ po³owê budynku szpitala. By³y oba-
wy, jak bêdzie uk³adaæ siê wspó³praca z sa-
morz¹dem powiatowym, w³aœcicielem po-
zosta³ej czêœci tego obiektu. Jak Pan oceni
to poci¹gniêcie, po pó³ roku jego funkcjo-
nowania?

Ju¿ mówi³em wczeœniej, trochê patetycz-
nie, ¿e by³a to „sprawiedliwoœæ dziejowa” dla
naszej gminy jako faktycznego budownicze-
go szpitala. Nie chcê wracaæ do historii. Nie
ma problemów ani z funkcjonowaniem ani z
inwestowaniem w rozwój szpitala a Starostwu
nale¿y tylko ¿yczyæ by szpital powiatowy po-
szerza³ swoj¹ ofertê us³ug medycznych o nowe
oddzia³y a Powiat zdobywa³ nañ œrodki.

W zwi¹zku z t¹ uroczystoœci¹ do Sêdzi-
szowa przyby³ dziekan Wydzia³u Elektrotech-
niki i Informatyki pan profesor Kazimierz
Buczek. Na spotkanie przyby³ równie¿ przed-
stawiciel Starostwa Ropczycko-Sêdziszowskie-
go dyrektor Wydzia³u Edukacji mgr Stani-
s³aw D¹broœ. W auli ZSZ dokona³o siê to do-
nios³e wydarzenie: umowê z ramienia Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych podpisa³a pani dyrek-
tor mgr Teresa Parys, z ramienia politechni-
ki - pan profesor Kazimierz Buczek.

Objêcie patronatem szko³y przez wy¿sz¹
uczelnie niesie bardzo du¿e korzyœci: w za-
wodach technik elektryk, technik elektro-
nik i technik informatyk, m³odzie¿ bêdzie
mog³a korzystaæ z wyk³adów i zajêæ labora-
toryjnych przygotowanych przez pracowni-
ków naukowych uczelni. Nieodp³atnie
uczelnia bêdzie udostêpniaæ nowoczesn¹
bazê dydaktyczn¹ oraz specjalistyczne opro-
gramowanie jakim dysponuje. Dzia³anie to
jest spójne z nowym programem dla szkó³

Zajmijmy siê teraz rokiem bie¿¹cym.
Jakie plany ma samorz¹d na rok 2009?

Jako gmina jesteœmy przed dat¹ uchwale-
nia bud¿etu. Wstêpnie po stronie dochodów
planujemy kwotê oko³o 47 milionów z³, zaœ po
stronie wydatków oko³o 50 milionów. To oczy-
wiœcie funkcjonowanie oœwiaty, opieki spo³ecz-
nej, zadañ zleconych, tak¿e wydatki inwesty-
cyjne. Chcemy rozpocz¹æ budowê ostatnie-
go wodoci¹gu w naszej gminie – w Szkodnej,
kontynuowaæ kanalizacjê sanitarn¹ (Kawê-
czyn, Krzywa ), 5,5 mln z³ przeznaczyæ na re-
monty i modernizacjê dróg i tradycyjnie ju¿ w
nowym roku szkolnym otworzyæ nastêpn¹ (11
w gminie) salê gimnastyczn¹, tym razem przy
Szkole Podstawowej w Borku Wielkim. I jesz-
cze jedna rzecz, chcia³bym w bud¿ecie roku
2009 znaleŸæ œrodki na wykonanie dokumen-
tacji na basen w Sêdziszowie.

Trwa budowa sali gimnastycznej w Bor-
ku Wielkim, która szko³a bêdzie nastêpna?
Mo¿e „Trójka”?

„Trójka” zgodnie z wczeœniejszymi usta-
leniami korzysta z hali sportowej przy Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym, która w po³owie
nale¿y do gminy. Pewnie jest potrzebna sala
bezpoœrednio przy budynku szko³y, ale jesz-
cze nie teraz.

Czy zapad³y decyzje, na które z plano-
wanych zadañ bêdzie Gmina stara³a siê
pozyskiwaæ œrodki unijne?

Tak. Jesteœmy przygotowani do sk³ada-
nia wniosków jak tylko bêd¹ znane terminy
naborów. Wierzê, ¿e skorzystamy z pieniê-
dzy unijnych tak na inwestycje kanalizacyj-
ne jak i zwi¹zane z infrastruktur¹ sportow¹,
oœwiatow¹ i drogow¹.

Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³ Benedykt Czapka

Patronat Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego £ukasiewicza nad Zespo³em Szkó³ Zawodowych  im. Prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.

Dzieñ 16.01.2009 r. w ¿yciu Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Prof. Karola Olszewskiego mia³ charak-
ter szczególny: zosta³a podpisana umowa o objêciu patronatem szko³y przez Politechnikê Rze-
szowsk¹ im. Ignacego £ukasiewicza.

Przywitanie goœci przez pani¹ Dyrek-
tor mgr Teresê Parys.

Przemówienie dziekana wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki pana profesora Kazi-
mierza Buczka. Fot. ZSZ

ponadgimnazjalnych „Era in¿yniera”, któ-
remu patronuj¹ Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Ide¹ tego
programu jest popularyzacja orientacji po-
litechnicznej wœród m³odzie¿y, oraz zawo-

dów technicznych ze wzglêdu na brak fa-
chowców w tych dziedzinach w naszej go-
spodarce. Partnerem w ramach tego pro-
gramu dla szkó³ z naszego regionu bêdzie
równie¿ Politechnika Rzeszowska.

Nastêpnie odby³ siê wyk³ad pracownika
naukowego Politechniki Rzeszowskiej dra
Dominika Strza³ki pt. „Fraktale - granice cha-
osu”, który wzbudzi³ du¿e zainteresowanie
wœród m³odzie¿y. (-)
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W dniu 29 grudnia 2008 r. odby³a siê XXI
Sesja Rady Miejskiej w czasie, której radni
jednog³oœnie przyjêli 10 uchwa³:

1. Uchwa³a w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów leœnych i prze-
znaczonych do zalesienia w gminie
Sêdziszów Ma³opolski.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie grun-
tów rolnych i nieu¿ytków po³o¿onych na
terenie gminy Sêdziszów Ma³opolski do za-
lesienia oraz ustalenie zasad zagospodaro-
wania tych gruntów. Plan obejmuje po-
wierzchniê oko³o 4486 ha wydzielon¹ z ob-
szaru gminy w kompleksy leœne. Grunty ob-
jête planem po³o¿one s¹ we wsiach: Bêdzie-
myœl, Boreczek, Borek Wielki, Cierpisz, Czar-
na Sêdziszowska, Góra Ropczycka, Kawê-
czyn, Klêczany, Krzywa, Ruda, Szkodna,
Wolica £ugowa, Wolica Piaskowa, Zagorzy-
ce. Celem sporz¹dzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania terenów zalesieñ jest
stworzenie podstawy prawnej do zmiany
sposobu zagospodarowania nieu¿ytków i
niektórych gruntów rolnych na grunty le-
œne. Okreœlenie w planie sposobu u¿ytko-
wania gruntów w kierunku leœnym, pozwala
na uporz¹dkowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, z której wyeliminowane zo-
stan¹ grunty rolniczo najs³absze jak i grunty
o wy¿szych klasach bonitacyjnych, ale zde-
gradowane, obejmuj¹ce strome stoki, zbo-
cza, tereny osuwiskowe, nierzadko pokryte
kilku, a nawet kilkunastoletni¹ samosiejk¹.
Przyjête w planie rozwi¹zania s¹ zgodne z
polityk¹ przestrzenn¹ Gminy okreœlon¹ w
Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania gminy Sêdziszów Ma³opolski.

2. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
nr XIII/117/08 z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2008 r.

Wprowadzono zmiany w „Limitach wydat-
ków na wieloletnie programy inwestycyjne
realizowane na terenie miasta i gminy Sê-
dziszów M³p.”. Ponadto w jednostkach bu-
d¿etowych prowadz¹cych sto³ówki zosta³y
zwiêkszone plany finansowe dochodów w³a-
snych z tytu³u odp³atnoœci za posi³ki i wydat-
ki na zakup ¿ywnoœci o kwotê 25.900 z³.

3. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2008 r.

Zmieniono dochody i wydatki bud¿etu o
kwotê 106.181,88 z³, w tym z tytu³u:
a) dotacji celowej z terenowego Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych na remont

dróg  dojazdowych do pól - 12.600 z³, z
przeznaczeniem na remont drogi Zago-
rzyce Lipie,

b) rezerwy czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej – 18.065 z³, z przeznaczeniem
na odprawy dla nauczycieli przechodz¹-
cych na emeryturê,

c) dotacji celowej ze œrodków PFRON na
realizacjê programu „Uczeñ na wsi –
pomoc w zdobywaniu wykszta³cenia
przez osoby niepe³nosprawne zamiesz-
kuj¹ce gminy wiejskie oraz miejsko-wiej-
skie” – 75.516,88 z³, z przeznaczeniem
na realizacjê tego programu przez Ze-
spó³ Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli

4. Uchwa³a w sprawie wydatków bud¿e-
tu gminy, które w 2008 r. nie wygasaj¹
z up³ywem roku bud¿etowego.

Rada okreœli³a wykaz zadañ których realiza-
cja przechodzi na 2009 r.:
- projekt budowlany przebudowy gazoci¹-

gów rozdzielczych œredniego i niskiego
ciœnienia oraz stacji II na Osiedlu M³o-
dych, wartoœæ 7.930 z³, termin realizacji
30.09.2009 r.,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa
na budowê drogi w Wolicy Piaskowa -
Za³u¿e –Wisy, wartoœæ 59.260 z³, termin
realizacji 31.07.2009 r.,

- opracowanie dokumentacji na budowê
chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr
987 Kolbuszowa – Sêdziszów M³p. przy ul.
Kolbuszowskiej i Grunwaldzkiej, wartoœæ
49.000 z³, termin realizacji 31.07.2009 r.,

- opracowanie dokumentacji na budowê
chodnika przy drodze powiatowej przy
ul. Pi³sudskiego w Sêdziszowie M³p. od ul.
Al.1000-lecia do ul. Ko³³¹taja, wartoœæ
30.500 z³, termin realizacji 31.07.2009 r.,

- projekt budowlano-wykonawczy rozbu-
dowy i nadbudowy budynku komunalne-
go przy ul. Rynek 2, wartoœæ 39.040 z³,
termin realizacji 31.07.2009 r.,

- dokumentacja na budowê oœwietlenia w
Szkodnej, wartoœæ 9.760 z³, termin reali-
zacji 30.06.2009 r.,

- projekt budowlano-wykonawczy ilumina-
cji Ratusza, wartoœæ 9.000 z³, termin reali-
zacji 31.07.2009 r.,

- opracowanie dokumentacji na budowê
zespo³u boisk „ORLIK 2012” z budynkiem
szatniowo-sanitarnym i elementami infra-
struktury technicznej, wartoœæ 22.000 z³,
termin realizacji 31.08.2009 r.,

- zakup samochodu stra¿ackiego dla OSP
w Bêdziemyœlu, wartoœæ 17.000 z³, termin
realizacji 31.03.2009 r.

5. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia przy-
chodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej na 2009 r.

Œrodki pochodz¹ce z op³at za korzystanie
ze œrodowiska i administracyjnych kar pie-
niê¿nych wymierzanych i przekazywanych
przez Urz¹d Marsza³kowski w wysokoœci
87.000 z³ przeznaczone zostan¹ na opraco-
wanie dokumentacji projektowo-technicz-

nej kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sêdzi-
szowskiej.

6. Uchwa³a w sprawie wyboru zadania i
z³o¿enia wniosku w ramach programu
„Moje Boisko Orlik – 2012” oraz po-
stanowieniu zabezpieczenia œrodków
w bud¿ecie Gminy Sêdziszów M³p. na
2009 rok.

Rada postanowi³a o przyst¹pieniu do pro-
gramu „Moje Boisko Orlik – 2012” i zabez-
pieczeniu w swoim bud¿ecie na 2009 rok
œrodków finansowych na realizacjê tego za-
dania w wysokoœci 334.000 z³.

7. Uchwa³a w sprawie wzoru deklaracji
na podatek od nieruchomoœci.

W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy Ordynacja
podatkowa zatwierdzono nowy druk dekla-
racji na podatek od nieruchomoœci DN-1.
Wprowadzone zmiany umo¿liwiaj¹ wykaza-
nie zwolnieñ z podatku, w szczególnoœci
dotyczy to parafii rzymsko-katolickich.

8. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody
na udzielenie bonifikaty przy sprzeda-
¿y nieruchomoœci.

Rada wyrazi³a zgodê na udzielenie bonifi-
katy w wysokoœci 50 % od ustalonej ceny
przy sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
dla wspó³w³aœcicieli nieruchomoœci grunto-
wej oznaczonej jako dzia³ka nr 2054 po³o-
¿onej w Szkodnej, przeznaczonej na cele
mieszkaniowe.

9. Uchwa³a w sprawie okreœlenia zasad
wynajmowania lokali stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Sêdziszów M³p. na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata lub na czas
nieoznaczony.

Rada wyrazi³a zgodê na wynajem lokali u¿yt-
kowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na
czas nieoznaczony bez trybu przetargowe-
go w przypadku, gdy najem nastêpuje na
rzecz osoby, która jako ostatnia korzysta³a z
nieruchomoœci na podstawie umowy najmu
przez okres co najmniej 3 lat lub gdy w okre-
sie wywieszenia wykazu nieruchomoœci zo-
stanie z³o¿ony tylko 1 wniosek o wynajem.

10. Uchwa³a w sprawie uchwalenia rocz-
nego programu wspó³pracy Gminy
Sêdziszów M³p. z organizacjami poza-
rz¹dowymi na 2009 r.

Celem programu jest efektywne wykorzysta-
nie spo³ecznej aktywnoœci w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkañców Gminy
Sêdziszów M³p. Program wspó³pracy z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi obejmuje za-
dania publiczne w sferze: pomocy spo³ecz-
nej, kultury i sztuki, kultury fizycznej, po-
rz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
ochrony i promocji zdrowia.

Sesjê zakoñczono noworocznymi ¿yczenia-
mi i toastem.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

XXI Sesja
Rady

Miejskiej
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W grudniu 2008 r. a szczególnie w okresie dwutygodniowej przerwy œwi¹teczno-noworocz-
nej, w niektórych placówkach oœwiatowych przeprowadzono prace remontowo budowlane.

W Szkole Podstawowej w Szkodnej pomalowano salê gimnastyczn¹ wraz z wykonaniem
lamperii (8.200 z³), Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Górnych wzbogaci³a siê o now¹
drogê dojazdow¹ do zaplecza kuchennego (10.000 z³), w Szkole Podstawowej w Kawêczy-
nie zabezpieczono wejœcie do kot³owni i piwnic wykonuj¹c zadaszenie z barierk¹ (9.000 z³),
a w Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej zmodernizowano zielon¹ architekturê w
obejœciu szko³y (12.500 z³).

Œrodki na te prace wygospo-
darowali w swoich bud¿etach dy-
rektorzy tych placówek.

Tak¿e w grudniu 2008 r. wy-
konano remont wie¿y ratuszowej,
polegaj¹cy na uszczelnieniu i im-
pregnacji preparatem ognio-
chronnym, owadobójczym i grzy-
bobójczym poszycia szczytu wie-
¿y, elementów konstrukcyjnych i
wiêŸby dachowej. Wykonano tak-
¿e impregnacjê stropu i malowa-
nie szczytu wie¿y. Prace wykona-
³a firma ALPIN – prace wysoko-
œciowe z Bia³ej k. Tyczyna. (-)

W Konwencie udzia³ wziêli: Kazimierz
Kie³b - Burmistrz Sêdziszowa M³p., El¿bieta
Œwiniuch – Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p.,
Jan Maroñ – Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p.,
Boles³aw Bujak – Burmistrz Ropczyc, Piotr
Cielec – Wójt Gminy Ostrów, Czes³aw Leja –
Wójt Gminy Wielopole Skrz., Krystyna Wle-
zieñ – Z-ca Wójta Gminy Wielopole Skrz., Je-
rzy Jakubiec – Wójt Gminy Iwierzyce, Krzysz-
tof Klimek – Sekretarz Gminy Iwierzyce, Zdzi-
s³aw Pupa – Senator RP, Józef Rojek – Staro-
sta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Sta-
nis³aw Ziemiñski – Wicestarosta Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego, Maria K³êczek – Na-
czelnik Urzêdu Skarbowego w Ropczycach.

Grudniowe remonty

Dziêki zaoszczêdzonym œrodkom, pod koniec roku uda³o siê odnowiæ salê
gimnastyczn¹ w Szkole Podstawowej w Szkodnej. Fot. (2) G.W.

Pracownicy firmy ALPIN, remontuj¹cy wie¿ê ratuszow¹ mu-
sieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami alpinistycznymi.

Burmistrz Sêdziszowa M³p. w 2009 r. jest Przewodnicz¹cym Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego. Pierwsze w bie¿¹cym roku posiedzenie Konwentu odby³o siê 20 stycz-
nia w sêdziszowskim Ratuszu.

W porz¹dku obrad znalaz³y siê tematy
zwi¹zane z przyjmowaniem rocznych rozli-
czeñ podatkowych PIT w urzêdach gmin,
uruchomieniem oddzia³u neurologicznego
w Szpitalu Powiatowym w Sêdziszowie M³p.,
finansowaniem oœwiaty oraz ekwiwalentem
pieniê¿nym dla cz³onków OSP.

Zaproszona na posiedzenie Konwentu
Pani Maria K³êczek, Naczelnik Urzêdu Skar-
bowego w Ropczycach poinformowa³a, ¿e
istnieje mo¿liwoœæ wydelegowania pracow-
ników Urzêdu Skarbowego do gmin, którzy
odbieraliby zeznania podatkowe. Miejsce i
czas przyjmowania zeznañ zosta³yby ustalo-
ne indywidualnie dla ka¿dej gminy. Wójto-

wie i burmistrzowie wyrazili akceptacjê dla
takiego rozwi¹zania.

Pan Stanis³aw Ziemiñski, Wicestarosta
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego poin-
formowa³, ¿e Powiat prowadzi prace zwi¹-
zane z uruchomieniem oddzia³u neurolo-
gicznego w sêdziszowskim szpitalu, które pla-
nowane jest na 1 kwietnia br. Na dzieñ dzi-
siejszy rozpoczête zosta³y prace zwi¹zane z
przystosowaniem pomieszczeñ. Koszt tych
prac wyniesie oko³o 1 mln z³. Pan Starosta
zwróci³ siê z apelem do przedstawicieli po-
szczególnych gmin o pomoc w wyposa¿e-
niu tego oddzia³u, co poch³onie oko³o
250.000 z³. Wójtowie i burmistrzowie zade-
klarowali solidarn¹ pomoc w tym zakresie.

Kolejna sprawa poruszona na spotka-
niu dotyczy³a finansowania oœwiaty. W ka¿-
dej gminie subwencja oœwiatowa nie pokry-
wa kosztów funkcjonowania szkó³, a dodat-
kowo ustawodawca dokona³ nowelizacji
Karty Nauczyciela, w której zapisa³, ¿e œred-
nie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowa-
nego powinno wynosiæ 4.208 z³, nauczycie-
la mianowanego – 3.293 z³, nauczyciela kon-
traktowego 2.539 z³ i nauczyciela sta¿ysty
2.287 z³. Chc¹c dostosowaæ siê do tych zmian
samorz¹dy zmuszone bêd¹ wy³o¿yæ dodat-
kowe œrodki, na co je nie staæ. Konwent
zwróci³ siê do Senatora RP – Zdzis³awa Pupy
o wyst¹pienie z interpelacj¹ dotycz¹ca nie-
doszacowania subwencji oœwiatowej.

Ostatnia kwestia poruszona na Konwen-
cie dotyczy³a wprowadzenia obowi¹zku wy-
p³acania ekwiwalentu pieniê¿nego dla cz³on-
ków ochotniczych stra¿y po¿arnych za udzia³
w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach.
Zadanie to dodatkowo obci¹¿y bud¿et gmin.
Wysokoœæ ekwiwalentu, zgodnie ze znoweli-
zowan¹ pod koniec 2008 r. ustaw¹ o ochro-
nie przeciwpo¿arowej, ustal¹ rady gmin.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
Uczestnicy Konwentu. Od prawej: Senator Z. Pupa, Burmistrz K. Kie³b, Z-ca Burmistrza E. Œwiniuch, Wicestarosta S. Ziemiñski,
Starosta J. Rojek. Fot. J. Maroñ
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W okresie poddanym analizie jednostki taktyczne stra¿y po¿ar-
nych wzywane by³y 554 razy do zdarzeñ zwi¹zanych z likwidacj¹
zagro¿eñ powsta³ych na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach.

W 2008 roku zanotowano wzrost miejscowych zagro¿eñ w po-
równaniu z rokiem 2007, oraz spadek iloœci po¿arów.

Miejscowe zagro¿enia w dalszym ci¹gu stanowi¹ ponad 4/5
ogó³u interwencji jednostek ochrony przeciwpo¿arowej. Rozk³ad
poszczególnych rodzajów miejscowych zagro¿eñ powsta³ych 2008
jest bardzo nieregularny.

Wiêkszoœæ powsta³ych zdarzeñ w grupie miejscowych zagro¿eñ
zwi¹zana by³a ze œrodkami transportu drogowego. Nadmierna prêd-
koœæ i niedostosowanie jej do panuj¹cych warunków drogowych i
atmosferycznych oraz brawura i brak wyobraŸni to najczêstsze przy-
czyny kolizji i wypadków. Stabilny stan hydrologiczny rzek w naszym
powiecie ograniczy³ iloœæ dzia³añ zwi¹zanych z lokalnymi podtopie-
niami i usuwaniem ich skutków.

Innymi przyczynami zdarzeñ powsta³ych na terenie chronio-
nym by³y wady urz¹dzeñ elektrycznych, wy³adowania atmosferycz-
ne, nieumyœlne dzia³anie cz³owieka, nieprawid³owa eksploatacja
urz¹dzeñ, celowe dzia³ania cz³owieka, silne wiatry, nietypowe za-
chowanie zwierz¹t itp.

Zarówno w przypadku po¿arów jak i miejscowych zagro¿eñ
wiêkszoœæ dzia³añ prowadzona by³a si³ami i œrodkami Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej wspieranej przez jednostki OSP.

Zestawienie zdarzeñ w rozbiciu na wielkoœæ

Jako po¿ar du¿y zakwalifikowany zosta³ po¿ar sterty s³omy który
mia³ miejsce w Sêdziszowie M³p. w dniu 13.09.2008r. W dzia³aniach
gaœniczych uczestniczy³o w sumie 8 sekcji i 30 stra¿aków.

Miejscowe zagro¿enia kwalifikowane jako œrednie to g³ównie
zdarzenia w komunikacji drogowej, to zdarzenia w których oso-
bom poszkodowanym udzielono pomocy przedlekarskiej lub po-
mocy lekarskiej.

Zestawienie zdarzeñ powsta³ych w 2008 r. w rozbiciu na gminy:

Analiza zdarzeñ
zaistnia³ych na terenie operacyjnego dzia³ania

Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach w 2008r.

Udzia³ jednostek PSP i OSP w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych
w rozbiciu na gminy:

Liczba osób rannych oraz œmiertelnych powsta³ych w wyniku
nag³ych zdarzeñ w 2008 r. w rozbiciu na gminy:

W minionym roku zanotowano kilkanaœcie zdarzeñ zwi¹zanych
z rozlanymi na jezdni substancjami ropopochodnymi na znacz-
nych d³ugoœciach. Usuwanie tego typu zagro¿eñ wymaga³o u¿ycia
znacznych iloœci substancji do zbierania i neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych.

Zestawienie iloœci zaistnia³ych zdarzeñ
w rozbiciu na poszczególne miesi¹ce roku:

Zestawienie iloœci wyjazdów jednostek OSP
z gminy Sêdziszów M³p. w rozbiciu na rodzaj zdarzeñ

Sporz¹dzi³:  m³. kpt. in¿. Bogus³aw Drozd
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G³ówne kierunki pracy Policji w 2008 r.
wyznacza³y priorytety Komendanta G³ów-
nego Policji, zwane „Priorytetami”, na lata
2007-2009 oraz Rz¹dowy Program Ograni-
czenia Przestêpczoœci i Aspo³ecznych Za-
chowañ „Razem Bezpieczniej”, a tak¿e inne
rz¹dowe i resortowe programy dotycz¹ce
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Na podstawie biuletynu statystycznego wy-
liczono, ¿e w 2008 r. w Komisariacie Policji w
Sêdziszowie M³p. wszczêto ³¹cznie 307 œledztw
i dochodzeñ (310 w 2007 r.), w toku których
ujawniono 318 przestêpstw (377 w 2007 r.) z
czego w 262 przypadkach wykryto sprawców.

Wykrywalnoœæ ogólna wszystkich przestêpstw wynios³a
82,1% (80,2% w 2007 r.).

Wykrywalnoœæ przestêpstw kryminalnych wynios³a 60,4%
(62,9% w 2007 r.)

Wykrywalnoœæ przestêpstw gospodarczych wynios³a 100%
(95,7% w 2007 r.)

W 219 przypadkach wobec podejrza-
nych skierowano wnioski o objêcie aktem
oskar¿enia. Wobec dwóch sprawców zasto-
sowano œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania.

Odnotowano równie¿ osiem czynów ka-
ralnych pope³nionych przez piêciu nieletnich
(22 czyny i siedmiu nieletnich w 2007 r.).

Prowadzono ³¹cznie 71 spraw poszuki-
wawczych z czego zakoñczono 45 spraw.

Dla pe³niejszego zobrazowania struktu-
ry przestêpczoœci jaka mia³a miejsce na te-
renie dzia³ania Komisariatu Policji w Sêdzi-
szowie M³p. mog¹ pos³u¿yæ nastêpuj¹ce
dane:
· odnotowano jeden przypadek zgwa³ce-

nia (dwa w 2007 r.),
· cztery bójki i pobicia (11 w 2007 r.),
· jeden rozbój (1 w 2007 r.)
· 33 kradzie¿e z w³amaniem (62 w 2007 r.)
· 45 kradzie¿y mienia (54 w 2007 r.)
· 9 przypadków posiadania i rozprowadza-

nia narkotyków (24 w 2007 r.),
· 43 wypadki drogowe z czego 32 umorzo-

no wobec braku cech przestêpstwa zaœ w
11 przypadkach sprawców objêto aktem
oskar¿enia – ³¹cznie we wszystkich zda-
rzeniach drogowych obra¿enia dozna³o
59 osób.

W analizowanym okresie czasu ujawnio-
no ³¹cznie 2009 wykroczeñ (2215 w 2007 r.).
W 681 przypadkach na³o¿ono mandaty kar-
ne, sporz¹dzono 181 wniosków o ukaranie
do s¹du. W 906 przypadkach zastosowano
poza karne œrodki oddzia³ywania wychowaw-
czego (pouczenia).

Sumuj¹c wszystkie policyjne interwen-
cje, jakie mia³y miejsce w 2008 r. nale¿y przy-
toczyæ liczbê 2705 (2751 w 2007 r.).

S P R A W O Z D A N I E

z dzia³alnoœci Komendanta Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p.
oraz o stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w 2008 r.

Analizuj¹c stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie miasta oraz gminy
Sêdziszów M³p. poni¿ej przedstawiono iloœciowe zestawienie zaistnia³ych przestêpstw

w niektórych kategoriach.

Sêdziszowscy policjanci w 2008 r. zatrzy-
mali ³¹cznie 121 osób, a z tej liczby 61 osób
izolowano do wytrzeŸwienia. Pozosta³e za-
trzymania zwi¹zane by³y z doprowadzenia-
mi do s¹du, prokuratury, zak³adów karnych,
itp.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e po
raz pierwszy od wielu lat na terenie miasta i
gminy nie odnotowano wypadku drogowe-
go ze skutkiem œmiertelnym. Nie odnoto-
wano równie¿ najbardziej drastycznych prze-
stêpstw w postaci zabójstwa b¹dŸ rozboju z
u¿yciem broni.

Osi¹gaj¹c powy¿sze efekty policjanci z
Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. w
znaczny sposób przyczynili siê równie¿ do
tego, ¿e ca³a Komenda Powiatowa Policji
Ropczycach osi¹gnê³a 5 miejsce w wojewódz-
twie podkarpackim w zakresie wykrywalno-

œci przestêpstw kryminalnych oraz 4 miej-
sce w tzw. wykrywalnoœci ogólnej.

Maj¹c zatem powy¿sze na uwadze oraz
uwzglêdniaj¹c oczekiwania spo³eczne jak
równie¿ g³ówne kierunki pracy policji w
2009 r. zak³ada siê:
· skuteczne zapobieganie oraz œciganie spraw-

ców przestêpstw i wykroczeñ, szczególnie
uci¹¿liwych dla lokalnej spo³ecznoœci,

· modernizacja policji ukierunkowana na
poprawê œrodowiska pracy policjantów i
pracowników policji,

· utrzymanie wysokiej, spo³ecznej oceny
pracy policji i poziomu poczucia bezpie-
czeñstwa wœród mieszkañców miasta i
gminy Sêdziszów M³p.

Komendant Komisariatu Policji
w Sêdziszowie M³p.

asp. sztab. Bogdan ¯uczek

Sêdziszów w czo³ówce województwa

Gmina Sêdziszów zdecydowanie wy-
przedzi³a pozosta³e samorz¹dy z naszego
powiatu: Ostrów (27 miejsce), Ropczyce
(86.), Iwierzyce (139.), Wielopole (142.).
Na dalszych pozycjach uplasowa³y siê tak-
¿e: Przemyœl-miasto (15.), Dêbica-miasto
(17.), Jaros³aw-miasto (23.), Sanok-miasto
(26.), Mielec-miasto (38.), Strzy¿ów (42.).

Ranking powsta³ w oparciu o analizê
sprawozdañ finansowych gmin za rok 2007
w zakresie m.in.: dochodów ogó³em, do-
chodów w³asnych, wydatków ogó³em, wy-
datków inwestycyjnych, œrodków pozyska-
nych z dodatkowych Ÿróde³, udzia³u pra-
cuj¹cych w ogólnej liczbie mieszkañców,
liczbie podmiotów gospodarczych na 100

Na 14. miejscu wœród 159 gmin województwa podkarpackiego uplasowa³a siê gmina Sêdziszów
M³p. w rankingu „Z³ota Setka Gmin Podkarpacia” przygotowanym przez GC „Nowiny” i Wy¿sz¹
Szko³ê Zarz¹dzania w Rzeszowie. Ranking stawia sobie na celu promowanie najaktywniejszych
samorz¹dów i ludzi, pracuj¹cych na rzecz rozwoju lokalnych spo³ecznoœci.

mieszkañców.
Najaktywniejszym samorz¹dem w wo-

jewództwie okaza³ siê Rzeszów, kolejne miej-
sca zajê³y Krosno i Solina. W pierwszej dzie-
si¹tce uplasowa³y siê tak¿e: Stalowa Wola,
Cisna, Trzebownisko, Lutowiska, Tarno-
brzeg, Bia³obrzegi, Ustrzyki Dolne. Przed
nasz¹ gmin¹ znalaz³y siê jeszcze: £añcut-
miasto, Jas³o-miasto, Kolbuszowa.

Sêdziszów szczególnie wysoko ocenio-
ny zosta³ w kategorii wydatków inwestycyj-
nych w przeliczeniu na 1 mieszkañca (13
miejsce w województwie) oraz w wysoko-
œci udzia³u wydatków inwestycyjnych w do-
chodach i wydatkach ogó³em (9 miejsce
w województwie). (b)
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niaæ ludzi. Kolorem szczêœliwym pozostaje niebieski, cyfr¹:
5, kamieniem: lapis.
Mê¿czyzna Aleksander to wytrwa³y i zdyscyplinowany
cz³owiek, lubi¹cy porz¹dek wokó³ siebie oraz jasne i pro-
ste zasady ¿yciowe. Nie ufa nowomodnym nowinkom,
woli stare i sprawdzone rozwi¹zania, potrafi podejmo-
waæ szybkie i odwa¿ne decyzje. Kolorem szczêœliwym po-
zostaje purpura, cyfr¹: 9, kamieniem: aleksandryt.
Jakub, imiê równie¿ semickie oznaczaj¹ce z hebrajskiego
„piêta”, wg tradycji biblijnej patriarcha Jakub urodzi³ siê
trzymaj¹c za piêtê swojego brata Ezawa, inne t³umacze-
nie to „ten, którego Bóg ochrania”. Jakub to mê¿czyzna
ambitny i towarzyski, posiadaj¹cy wrodzon¹ inteligencjê
oraz poczucie humoru. Kolorem jest bordowy, cyfr¹: 9,
kamieniem: chryzopraz.

Analizuj¹c ogó³ mieszkañców w podzia-
le na p³eæ, zauwa¿amy, i¿ tak jak w latach
poprzednich, mê¿czyŸni nadal stanowi¹
mniejszoœæ w gminie i tak jak wzorem lat
poprzednich na 100 statystycznych panów
przypada „prawie” 105 pañ.

———— mê¿czyŸni _ kobiety __ ogó³em
miasto ____ 3 584 ____ 3 820 ____ 7 404
wieœ ______ 7 741 ____ 8 095 ____ 15 836
ogó³ _____ 11 325 __ 11 915 ____ 23 240

Dane dot. liczby ludnoœci w podziale na p³eæ

Jak widaæ, kobiety nadal przewa¿aj¹ nie
tylko w mieœcie, ale tak¿e na terenie wiej-
skim gminy.

W sêdziszowskim ratuszu tut. USC za-
szczyci³o swoj¹ obecnoœci¹ 177 par, w tym
zwi¹zek ma³¿eñski konkordatowy zawar³y
142 pary, natomiast cywilny 35.

W dniu 1 wrzeœnia 2008 r. po raz pierw-
szy progi szko³y podstawowej przekroczy³o
273 siedmiolatków, a w 2009 r. pójdzie ich
288. Naukê w gimnazjum rozpoczê³o w
2008 r. - 301 trzynastolatków, a w 2009 r. pój-
dzie do tego typu szkó³ 315 uczniów.

Do rejestracji przedpoborowych zg³osi-
³o siê 191 osiemnastolatków, natomiast w
2009 r. wezwania dostanie 212 ch³opców,
do poboru w 2008 r. przed komisj¹ wstawi³o
siê 217 dziewiêtnastolatków.

Swój pierwszy dowód osobisty odebra³o w
2008 r. 382 pe³noletnich mieszkañców gminy, a
w bie¿¹cym roku powinno po ten dokument
zg³osiæ siê do urzêdu 384 osiemnastolatków.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. wesz³y w ¿ycie
przepisy ustawy o ewidencji ludnoœci i do-
wodach osobistych (Dz.U. z 31.10.2008 r.
Nr 195, poz. 1198), na podstawie których
uniewa¿niane bêd¹ z urzêdu dowody oso-
biste. Dotyczy to osób, które nie dokona³y
wymiany dokumentu to¿samoœci a zmieni³y
nazwisko lub adres miejsca zameldowania.

W przypadku obywateli polskich za-
mieszka³ych na terenie kraju uniewa¿nienie
dowodu osobistego nastêpuje po trzech
miesi¹cach od dnia, w którym powsta³ obo-
wi¹zek wymiany.

W przypadku obywateli polskich prze-
bywaj¹cych za granic¹, termin o którym
mowa wynosi 4 miesi¹ce zgodnie z art. 43
przedmiotowej ustawy.

Na dzieñ 31 grudnia 2008 r. gmina Sê-
dziszów M³p. liczy³a 23 240 mieszkañców
zameldowanych na pobyt sta³y. Samo mia-
sto to 7 404 osób (3 osoby wiêcej ni¿ w
2007r.), zaœ liczba 15 836 to mieszkañcy so-
³ectw (a¿ 83 osoby wiêcej ni¿ w 2007 r.).

Teren Osiedla M³odych wraz z ulicami
S³oneczn¹, Weso³¹ i Fabryczn¹ zamieszkiwa-
³o 3 074 osób (o 5 osób mniej ni¿ w 2007 r.)

Liczba mieszkañców
w poszczególnych miejscowoœciach

Miejscowoœæ ______Liczba mieszkañców
Sêdziszów M³p. _________________ 7 404
Bêdziemyœl ______________________ 979
Boreczek _______________________ 374
Borek Wielki ___________________ 1 523
Cierpisz ________________________ 164
Czarna Sêdziszowska ____________ 1 480
Góra Ropczycka ________________ 1 204
Kawêczyn Sêdziszowski ____________ 977
Krzywa ________________________ 1 143
Klêczany _______________________ 1 493
Ruda ___________________________ 382
Szkodna ________________________ 829
Wolica £ugowa __________________ 733
Wolica Piaskowa ________________ 1 199
Zagorzyce Dolne ________________ 1 713
Zagorzyce Górne _______________ 1 643
OGÓ£EM ____________________ 23 240

W ci¹gu ca³ego 2008 r. zameldowa³o siê
na terenie naszej gminy 197 osób (mniej ni¿
w 2007 r. o 16), wymeldowa³o siê z pobytu
sta³ego 182 osoby (czyli o 97 osób mniej ni¿
w 2007 r.). Natomiast samych przemeldo-
wanych w obrêbie miasta i gminy, zmienia-
j¹cych swój adres pobytu sta³ego by³o 210
osób.

Na pobyt czasowy, trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 3
miesi¹ce, zameldowa³o siê na terenie ca³ej
gminy Sêdziszów M³p. 138 osób, s¹ to osoby
maj¹ce pobyt sta³y w innych miejscowo-
œciach. Wiêcej czasowych zameldowañ na-
st¹pi³o na terenie miejskim gminy i tutaj
prym wiod³y kobiety.

Czasowo wyjecha³o z naszego terenu za
granicê, g³ównie w poszukiwaniu pracy 41
osób, s¹ to w przewa¿aj¹cej czêœci mê¿czyŸ-
ni. Wyjecha³o zapewne wiêcej, ale nie wszy-
scy zg³osili ten fakt w urzêdzie.

Mieszkañcy naszej gminy melduj¹ siê
równie¿ na pobyt czasowy w innych miej-
scowoœciach. Jest to zwi¹zane z wykonywa-
niem pracy b¹dŸ nauk¹, takich czasowych,
zg³oszonych nieobecnoœci by³o 242.

Przyrost naturalny w 2008 r. czyli ró¿ni-
ca pomiêdzy liczb¹ urodzeñ (248) a liczb¹
zgonów (164) w mieœcie i gminie wynosi 84
osoby i jest przyrostem dodatnim.

Saldo migracji zaœ, oznacza siê ró¿nic¹

SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI
W LICZBACH

miêdzy nap³ywem a odp³ywem ludnoœci z
danego obszaru w okreœlonym czasie i sal-
do to wynios³o u nas w 2008 r. (+15 osób).

Pe³ny obraz zmiany liczby mieszkañców
danego obszaru w demografii daje przyrost
rzeczywisty, otrzymany poprzez zestawienie
przyrostu naturalnego ze wspó³czynnikiem
migracji. Jest to suma wielkoœci przyrostu
naturalnego i salda migracji: PRZ=PN+SM
=84+15=99, przyrost ten jest wy¿szy o 93 oso-
by w stosunku do roku ubieg³ego.

Liczba urodzeñ w ostatnich latach nie
zmienia siê znacz¹co, waha siê w przedziale
230-250 osób. W roku 2008 gmina Sêdziszów
M³p. powiêkszy³a siê o 248 ma³ych miesz-
kañców. Nadal, tak jak w ubieg³ym roku
przewa¿a p³eæ mêska.

Z posiadanych danych nale¿y zauwa¿yæ,
i¿ najwiêcej bo a¿ 20 ma³ych mieszkañców
p³ci mêskiej przyby³o w miejscowoœci Zago-
rzyce, tam równie¿ narodzi³o siê te¿ najwiê-
cej dziewczynek (20). Kolejn¹ miejscowo-
œci¹, gdzie liczba narodzin maluchów jest
wy¿sza od pozosta³ych jest Szkodna, nastêp-
nie Czarna Sêdziszowska i Kawêczyn Sêdzi-
szowski.

___________  wieœ____ miasto __ ogó³
ch³opcy _____ 91______ 35 ____ 126
dziewczynki __ 82______ 40 ____ 122
ogó³ ________173 _____ 75 ____ 248

Dane na 31.12.2008 r.

Moda na imiona nadawane dzieciom
nie zmienia siê w ci¹gu ostatnich kilku lat.
Nadal chêtnie wybieranymi pozostaj¹ Mar-
tyna, Kinga, Emilia, Julia, jednak mo¿na za-
uwa¿yæ, i¿ ka¿dy rok ma swoje imiê, które
nadawane zostaje chêtniej ni¿ inne. W 2008
r. tym dominuj¹cym imieniem wybieranym
dla przedstawicielek p³ci ¿eñskiej pozostaje
Zuzanna i Aleksandra. Wœród ma³ych mê¿-
czyzn natomiast najbardziej popularnym
jest imiê Jakub i Aleksander.

Dlaczego akurat takie imiona w 2008 r.
zaczê³y dominowaæ?

W Ksiêdze Imion czytamy:
Zuzanna to imiê pochodzenia semickiego, wywodzi siê
od hebrajskiego s³owa „szoszannah”, które oznacza „li-
lia” , z kolei do jêz. hebrajskiego s³owo to przysz³o z egip-
skiego „seszen”, gdzie znaczy³o „lotos”. Zuzanna to ko-
bieta ambitna i zaradna, rozwa¿nie gospodaruj¹ca pie-
niêdzmi, w pracy zawodowej to dobry, solidny i odpowie-
dzialny pracownik. Szczêœliwym kolorem jest ¿ó³ty, cyfr¹:
4, kamieniem: oliwin.
Aleksandra, Aleksander, to imiona pochodzenia grec-
kiego, wywodz¹ce siê ze z³o¿enia s³ów „Alekso” (broniê)
i „aner” (mê¿czyzna) co oznacza „obroñca ludzi”.
Kobieta o tym imieniu, to osoba marzycielska i roman-
tyczna, jednoczeœnie bardzo realnie patrz¹ca na ¿ycie,
lubi¹ca podkreœlaæ swoj¹ kobiecoœæ i sprawiedliwie oce-
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Spotkanie sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili za-
proszeni goœcie: ks. Proboszcz - Stanis³aw
Ryba, Gwardian Klasztoru Ojców Kapucy-
nów - Ojciec Micha³ Draus, Burmistrz  Sê-
dziszowa M³p. – Kazimierz Kie³b, Z-ca Bur-
mistrza Sêdziszowa M³p. – El¿bieta Œwi-
niuch, Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p. –
Jan Maroñ, Dyrektor MGOK w Sêdziszowie
M³p. – Kazimierz Popielarz, Kierownik
MGOPS w Sêdziszowie M³p. – Zdzis³awa
Œwider, Przedstawiciel Parafialnego Ko³a
Caritas – s. Benicja oraz chór „Wanda”.

Kierownik MGOPS w Sêdziszowie M³p. –
Pani Zdzis³awa Œwider, w kilku s³owach przy-
wita³a zaproszonych goœci. Nastêpnie po
wspólnej modlitwie i dzieleniu siê op³atkiem,
tradycji sta³o siê zadoœæ i na stole zagoœci³y
polskie wigilijne potrawy: barszcz bia³y z grzy-
bami, pierogi z kapust¹ i grzybami, ryba, ziem-
niaki, kapusta z grochem – smakowita potra-
wa wed³ug receptury z dawnych lat, kluski z
makiem oraz rozchodz¹cy siê pachn¹cym
aromatem kompot sporz¹dzony z mieszanki
suszonych i wêdzonych owoców. Na sto³ach
nie zabrak³o równie¿ ciasta i owoców. Wszyst-
kie potrawy przygotowane i podane zosta³y
przez pracowników MGOPS z pomoc¹ pew-
nej osoby która, zaoferowa³a swoj¹ pomoc.

Przygotowane dania, by³y bardzo smacz-
ne, co potwierdzili uczestnicy i wyra¿ali swo-
je s³owa uznania dla osób, które je przygoto-
wa³y. Spotkanie wigilijne to dla osób w nim
uczestnicz¹cych okazja do bycia z innymi
ludŸmi bêd¹cymi w podobnej sytuacji i po-
dzielenia siê z nimi zmaganiami z ich codzien-

WIGILIA
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Sêdziszowie M³p. wraz z Gminn¹ Komisj¹ Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych w Sêdzi-
szowie M³p. zorganizowa³ w dniu 19 grudnia
2008 r. wieczerzê wigilijn¹ dla swoich podopiecz-
nych. W spotkaniu uczestniczy³o 69 osób, by³y
to osoby samotne, chore i znajduj¹ce siê w trud-
nej sytuacji ¿yciowej.

Goœcie wigilii dla potrzebuj¹cych. ¯yczenia zebranym sk³ada ks. proboszcz Stanis³aw Ryba.

Jak co roku MGOPS zaprosi³ swoich podopiecznych na wieczerzê wigilijn¹. Fot. (2) J. Maroñ

nym, szarym dniem, który niesie za sob¹ wie-
le trosk i zmartwieñ. W takim dniu, w gronie
¿yczliwych im osób, choæ na chwilê mog¹
zapomnieæ o w³asnym osamotnieniu i smut-
ku. O takich w³aœnie osobach, dla których
Wigilia i Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to wyj¹t-
kowo smutny czas, pomyœleli pracownicy
Miejsko Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Sêdziszowie M³p. Jak podczas praw-

dziwej rodzinnej Wigilii, nie zabrak³o wielu
wzruszeñ i ³ez oraz wspólnego œpiewania ko-
lêd razem z chórem „Wanda”.

Na zakoñczenie uczestnicy otrzymali
okaza³e paczki ¿ywnoœciowe, ufundowane
przez organizatorów spotkania.

Miejsko Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

w Sêdziszowie M³p.

Przypominamy, ¿e osoba która otrzyma
dowód osobisty jest zobowi¹zana powiado-
miæ w³aœciwy urz¹d skarbowy o serii i nume-
rze dowodu osobistego poprzez wype³nienie
i przekazanie formularza NIP-3 (w przypad-
ku osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia-
³alnoœci gospodarczej), NIP-1 w przypadku
osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Osoby nie prowadz¹ce dzia³alnoœci go-
spodarczej, mog¹ dokonaæ zg³oszenia ak-
tualizacyjnego za poœrednictwem organu
wydaj¹cego dowód osobisty, a emeryci i ren-
ciœci tak¿e za poœrednictwem p³atnika po-
datku dochodowego np. ZUS.

Nale¿y pamiêtaæ o terminie wymiany do-
kumentów to¿samoœci, gdy¿ tak jak wspomnia-
no wy¿ej, zostan¹ one uniewa¿nione w for-
mie czynnoœci materialno-technicznej i po-

mimo tego, i¿ bêd¹ one w naszym posiadaniu,
to jednak na taki uniewa¿niony dowód osobi-
sty nie bêdziemy w stanie nic za³atwiæ.

Wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2008 r. jesz-
cze 124 osoby nie wymieni³y zielonych, ksi¹-
¿eczkowych dowodów osobistych, przypo-
minam, i¿ dokumenty to¿samoœci tych osób
straci³y wa¿noœæ z dniem 31 marca 2008 r.

Najstarszym mieszkañcom a raczej mieszkankom miasta
i gminy Sêdziszów M³p. sk³adamy serdeczne ¿yczenia.

Nale¿¹ do nich:
� Pani Felon Bronis³awa zam. Borek Wielki,

16 sierpnia br. skoñczy 102 lata,
� Pani Piszczyk Katarzyna zam. Wolica £ugo-

wa, 23 maja br. skoñczy 100 lat,
� Pani Wytrwa³ Maria zam. Zagorzyce,

25 maja br. skoñczy 100 lat,

� Pani Kocon Maria zam. Sêdziszów M³p.,
31 paŸdziernika br. skoñczy 99 lat,

� Pani Uniowska Zofia, zam. Sêdziszów M³p,
9 kwietnia br. skoñczy 98 lat,

� Pani Grzych Maria, zam. Sêdziszów M³p,
11 maja br. skoñczy 98 lat,

� Pani Seliga Karolina, zam. Ruda,
19 stycznia br. skoñczy³a 97 lat,

� Pani Czapka Antonina, zam. Sêdziszów M³p.,
22 lutego br. skoñczy 97 lat,

� Pani Ziobro Stanis³awa, zam. Sêdziszów M³p.,
22 lipca br. skoñczy 97 lat.

Wszystkim Szanownym Jubilatkom ¿yczymy wiêc zdro-
wia, du¿o si³ i radosnej jesieni ¿ycia.

Opracowa³a: Agnieszka Saj
Inspektor w Referacie Spraw Organiza-

cyjnych i Obywatelskich
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24 stycznia, podczas uroczystej gali, która odby³a siê
w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p. wrêczono dyplomy uznania,

wyró¿nienia oraz tytu³y laureata w VI edycji konkursu „Solidna Firma Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego”.

Konkurs organizowany jest Stowarzyszenie
Przedsiêbiorców Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego oraz Starostê Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego. Jego celem jest wy³onienie
firm, które w swojej dzia³alnoœci propaguj¹ za-
sady etyki, takie jak: rzetelnoœæ, uczciwoœæ i ter-
minowoœæ w kontaktach miêdzy partnerami
gospodarczymi, oraz przestrzegaj¹ praw kon-
sumenta i zasady wolnej konkurencji.

Laureatów tegorocznej edycji konkur-
su wybra³a kapitu³a, która obradowa³a 7
stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Ropczycach.

Dyplomy Uznania

z r¹k Starosty Powiatu Ropczycko-Sêdziszow-
skiego Józefa Rojka oraz Wiceprezesa Stowa-
rzyszenia Przedsiêbiorców Powiatu Ropczyc-

Transport Spedycja – Zbigniew Szeliga – firma od 22 lat specjali-
zuje siê w transporcie, spedycji i us³ugach logistycznych zwi¹zanych z
przewozami towarów naczepami standardowymi, ch³odniami oraz cy-
sternami, sprzeda¿¹ hurtow¹ oraz detaliczn¹ paliw p³ynnych, naprawa-
mi samochodów ciê¿arowych, szybkimi przewozami ma³ymi samochoda-
mi o ³adownoœci od 1 do 12 ton. Siedziba firmy znajduje siê w Sêdziszo-
wie a jej filia w Rzeszowie.

Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” w Sêdziszowie
M³p. – Spó³dzielnia powsta³a 63 lata temu. Aktualnie dzia³alnoœæ Spó³-
dzielni sprowadza siê do handlu detalicznego oraz produkcji pieczywa.
Posiada sieæ sklepów na terenie miasta i gminy Sêdziszów M³p, które to
placówki zosta³y gruntownie wyremontowane, zmodernizowane i przy-
stosowane do nowoczesnego handlu. Siedziba Spó³dzielni znajduje siê w
Sêdziszowie M³p. Prezesem jest Janusz Baran.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Han-
dlowe „RMS Polska” Marian Kozek – podsta-
wow¹ dzia³alnoœci¹ firmy jest propagowanie Ÿróde³
energii odnawialnej. Zajmuje siê sprzeda¿¹ pró¿nio-
wych kolektorów s³onecznych, baterii fotowoltaicznych,
jak równie¿ projektowaniem i monta¿em instalacji so-
larnych. Siedziba firmy znajduje siê w Zagorzycach.

Stacja Partnerka „Arka” P.H.U. Stacja Paliw
Zenon Malski – firma powsta³a w sierpniu 1986
roku. Obecnie posiada trzy oddzia³y: Apteka „Pod
Ratuszem” w Sêdziszowie M³p. Apteka im. Œw. Ojca
Pio Sêdziszów M³p., Stacja paliw wraz ze sklepem,
restauracj¹ i hotelem oraz myjni¹ samochodow¹ w
Olchowej.

Laureaci VI Edycji Konkursu „Solidna Firma Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego”
z terenu gminy Sêdziszów M³p.

ko-Sêdziszowskiego – Teresy Waleñ odebrali:
W kategorii firm zatrudniaj¹cych od 6 do
20 pracowników:
· „TRANS- BET” s.c. M. S. A. Tomaszewscy

z Lubziny (oddzia³ firmy znajduje siê w Sê-
dziszowie M³p.),

· Firma „ELBUD” – Ryszard Wojdon z Sê-
dziszowa M³p.,

· Handel – Us³ugi Franciszek Baran Spó³ka
Jawna z Sêdziszowa M³p.,

· Firma Budowlano-Us³ugowo- Handlowa
„Dom” – Róg Ryszard z Gnojnicy (oddzia³
firmy mieœci siê w Ropczycach),

· Zak³ad Us³ugowo-Remontowy „Elmix” Sta-
nis³aw Przywara, Marek Feret z Ropczyc,

· Zespó³ Szkó³ Agro-Techniczych Warsztaty
Szkolne w Ropczycach,

· Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Rop-
czycach,

· Firma Handlowo-Us³ugowa „Wêglobud” –
Tadeusz Nieroda z Sêdziszowa M³p.

W kategorii firm zatrudniaj¹cych od 21 do
50 pracowników:
· Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w

Ropczycach Sp. z o.o.,
· Firma Handlowo- Us³ugowa „Rolmasz” Ka-

zimierz Smolak z Kamionki.

Wyró¿nienia
z r¹k Senatora RP Zdzis³awa Pupy oraz Pos³a
na Sejm RP Kazimierza Moskala otrzymali:
W kategorii firm zatrudniaj¹cych do 5
pracowników:
· Przedsiêbiorstwo Produkcyjno –Us³ugo-

wo- Handlowe „RMS Polska” Marian Ko-
zek z Zagorzyc,

· Firma Handlowo Us³ugowo Produkcyjna
Kosydar El¿bieta z Ropczyc.
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„TRANS- BET” s.c. M. S. A. Tomaszewscy – Dzia³a na
terenie Powiatu Ropczycko- Sêdziszowskiego i okolic. Zajmuje
siê produkcj¹ masy betonowej, robotami ziemnymi oraz wybu-
rzeniami. Swoj¹ siedzibê ma w Lubzine i oddzia³ w Sêdziszo-
wie M³p. Osobami zarz¹dzaj¹cymi firm¹ s¹ Andrzej Tomaszew-
ski i Stanis³aw Tomaszewski.

Firma „ELBUD” – Firma powsta³a w roku 2004r. Jej zakres
dzia³alnoœci obejmuje us³ugi: projektowania i nadzoru wyko-
nawstwa elektrycznego, kompensacji mocy biernej. Swoj¹ sie-
dzibê ma w Sêdziszowie M³p. Osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ firm¹ jest
Ryszard Wojdon.

Handel – Us³ugi Franciszek Baran s.j. – w³aœcicielami
spó³ki s¹: Franciszek Baran, Agata Baran, Jolanta K³eczek. Dzia³a
od 1.08.2007r .Na dzia³alnoœæ spó³ki sk³ada siê prowadzenie
salonu sprzeda¿y parkietów, stacji LPG ,stacji paliw, myjni sa-
mochodowej oraz baru „Franuœ”. Siedziba spó³ki znajduje siê w
Sêdziszowie M³p.

Firma Handlowo-Us³ugowa „Wêglobud” – powsta³a 1992
roku. Prowadzi handel opa³em , stacjê benzynow¹ z us³ugami ga-
stronomicznymi i sklepem, zaplecze us³ugowe: stacjê kontroli pojaz-
dów, myjniê oraz warsztat naprawy pojazdów. Siedziba firmy znaj-
duje siê w Sêdziszowie M³p., jej w³aœcicielem jest Tadeusz Nieroda.

W kategorii firm zatrudniaj¹cych od 6 do
20 pracowników:

· Oœrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Cyziów-
ka” Jan Cyzio z Kamionki,

· Us³ugi Geodezyjno-Kartograficzne „AR-
GEO” s.c. Mieczys³aw G¹tarski, Wies³aw
Majka z Ropczyc,

· Gminna Spó³dzielnia „SCh” w Iwierzycach
z/s w Sielcu.

W kategorii firm zatrudniaj¹cych od 21do
50 pracowników:

· Firma Produkcyjno-Handlowa „ART.
PROGRES” - Grzegorz Wielopolski z Woli
Ocieckiej.

W kategorii firm zatrudniaj¹cych od 51 do
100 pracowników:

· Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych SP
z o.o. z Ropczyc,

· „EURO-EKO” Spó³ka z o.o. z Mielca od-
dzia³ w Kozodrzy.

W kategorii firm zatrudniaj¹cych ponad
250 pracowników:

· Firma Produkcyjno Handlowo Us³ugo-
wa Piekarnia Krzysztof Macio³ek z Rop-
czyc,

Tytu³ Laureata

„Solidna Firma Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego 2008” z r¹k Burmistrza Sêdziszo-
wa M³p. Kazimierza Kie³ba i Prezesa Stowa-
rzyszenia Przedsiêbiorców Powiatu Ropczyc-
ko- Sêdziszowskiego Ludwika Pary odebrali:
W kategorii firm zatrudniaj¹cych do 5 pra-

cowników:
· Artyku³y Instalacyjno-Przemys³owe Irena i

Józef Misiura z Ropczyc,

W kategorii firm zatrudniaj¹cych od 6 do
20 pracowników:

· „AGROL-BUD” Firma Handlowo-Us³ugo-
wo-Produkcyjna Marek Têczar z Wielopo-
la Skrzyñskiego,

· Szko³a Jêzyka Angielskiego „House of En-
glish” Ewelina Gawlik z Ropczyc.

W kategorii firm zatrudniaj¹cych od 21 do
50 pracowników:

· Stacja Partnerka „Arka” P.H.U. Stacja Pa-
liw Zenon Malski z Olchowej,

· Zak³ad Us³ug Komunalnych w Ostrowie.
W kategorii firm zatrudniaj¹cych od 51 do

100 pracowników:
· Transport Spedycja Zbigniew Szeliga z Sê-

dziszowa M³p.
W kategorii firm zatrudniaj¹cych od 101

do 250 pracowników:
· Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³op-

ska” w Sêdziszowie M³p.
W kategorii firm zatrudniaj¹cych ponad

250 pracowników:
· Ochrona Mienia „Pewnoœæ” Spó³ka z o. o.

z Dêbicy, filia w Ropczycach

Tytu³ Laureata „Piêciolecia”

otrzyma³a Firma Zak³ady Magnezytowe In-
vest Spó³ka Akcyjna z Ropczyc.

Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy artystycz-
ne Zespo³u Estradowego „Blues”, dzia³aj¹-
cego przy MGOK w Sêdziszowie M³p. oraz
Magdaleny Bia³oruckiej, której akompanio-
wa³ Pawe³ Gnacek, a zakoñczy³ bal karna-
wa³owy, podczas którego goœcie bawili siê
do muzyki zespo³u Tryton. (b)

Dyplom uznania odbiera Ryszard Wojdon, w³aœciciel firmy
ELBUD. Fot. (6) R. Cio³koszUczestnikom Gali czas umila³ Zespó³ Estradowy BLUES.

Wyró¿nienie z r¹k Pos³a K. Moskala odbiera marian Kozek,
w³aœciciel firmy RMS POLSKA.

Firma transportowa EXTRANS Zbigniewa Szeligi zosta³a uhono-
rowana tytu³em laureata VI edycji konkursu „Solidna Firma”.

Leon Marciniec – Zak³ady Magnezytowe Invest S.A. odbiera z r¹k
Ludwika Pary, Prezesa Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego tytu³ Laureata Piêciolecia.
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Z
mobilizowani przez siostrê Martê

Gryczkê, po kilku próbach i przygo-

towaniach zwi¹zanych z dekoracj¹ i

strojami, nauczyciele wyst¹pili przed swoimi

wychowankami w pi¹tek 19 grudnia. Dzieñ

ten by³ jednym wielkim spotkaniem op³atko-

wym. M³odzi widzowie z zapartym tchem ob-

serwowali przedstawiane wydarzenia, a

wœród postaci na scenie mogli rozpoznawaæ

swoich wychowawców i nauczycieli wystêpu-

j¹cych w zupe³nie innej ni¿ dotychczas roli.

Ksi¹dz Krzysztof Gac wprowadzi³ zebra-

nych w bo¿onarodzeniowy klimat czytaj¹c

odpowiedni fragment Pisma œw. i zaczê³o siê...

Dyrektor w roli Adama wraz z jedn¹

z uczennic Ew¹ (Ewelina Lis) odegrali sce-

nê w raju, kiedy to pierwsi ludzie zjedli owoc

z zakazanego drzewa skuszeni przez zwod-

niczego wê¿a, sugestywnie odegranego

przez pani¹ Krystynê Bieniek. Potem

uczniowie mogli zobaczyæ obraz zwiastowa-

Jase³ka
Niecodzienn¹ oprawê zyska³y obchody Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w Szkole Podstawowej nr 3 im.
Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p. W tradycyjnych jase³kach, przed uczniami zaprezentowali siê
nauczyciele i pracownicy „Trójki”.

jakich ma³o!

mara i ksi¹dz Krzysztof, który solo zaœpiewa³
piêkn¹ pastora³kê „Bracia patrzcie jeno”.
Potem pani Agnieszka Konsor i pani Ela B¹-
kowska, w rolach anio³ów w zabawnym spo-
rze, przebudzi³y pastuszków drzemi¹cych
przy ognisku. Bacowie wraz z juhasami po-
cz¹tkowo przestraszeni jaskrawym œwiat³em
betlejemskiej gwiazdy w koñcu z góralsk¹
swad¹ udali siê z darami do Dzieciny – czte-
roletniego Kubusia P³ocicy.

Do stajenki tanecznym krokiem przyby-
li te¿ trzej królowie: pani Nikodema D¹bek,
pani Dorota Koziñska i pani Agnieszka Kuc.
Czterech z³otow³osych anio³ów, którzy nie-
œli œwiat³o i byli obecni w ka¿dej scenie ode-
gra³y panie: Agata Tabaczyñska-Mazan, Li-
dia Maræ-Ilasz, Patrycja Idzik i Urszula Ka-
nia-Wiater.

Chóry anielskie, piêknym œpiewem ilu-
struj¹ce wydarzenia dziej¹ce siê na scenie,
stworzyli uczniowie.

W naszym przedstawieniu nie zabrak³o
te¿ ma³ego „cudu”. By³y nim lec¹ce z nieba
za oknem  bia³e p³atki. Œnieg zacz¹³ padaæ

Uczniowie i nauczyciele SP w Bêdzie-
myœlu wziêli udzia³ w akcji „Pomó¿my zwie-
rzakom” przeprowadzonej pod has³em:
„Zamiast wydaæ na lizaka, daj z³ociaka na
zwierzaka!” , zorganizowanej przez Rzeszow-
skie Stowarzyszenie Ochrony Zwierz¹t. Ak-
cja na terenie szko³y poprzedzona zosta³a
apelem przygotowanym przez SK LOP, pla-
katami zachêcaj¹cymi do wziêcia udzia³u w
zbiórce darów i funduszy na rzecz schroni-
ska „Kundelek” w Rzeszowie oraz og³osze-

niami w gazetce szkolnej. Od 17 listopada
do 10 grudnia trwa³a zbiórka darów. Ogó-
³em zebrano 36kg karmy i 110z³. Najhojniej-
si darczyñcy, w nagrodê, pojechali do schro-
niska „Kundelek” z zebranymi darami, gdzie
spotkali siê z przedstawicielk¹ stowarzysze-
nia, która oprowadzi³a ich po pomieszcze-
niach barwnie opowiadaj¹c o jego miesz-
kañcach. Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli w
schronisku po raz pierwszy. Wizyta ta by³a
dla nich ogromnym prze¿yciem.

Pomó¿my zwierzakom
Motto: Wielkoœæ oraz walory moralne narodu mog¹ byæ oceniane na podstawie sposobu,

w jaki naród traktuje zwierzêta /Mahatma Gandhi/

nia. Nastêpnie ze
wzruszeniem ogl¹-
dali wêdrówkê
Maryi i Józefa (w
tych rolach pani
Alicja Przyby³ow-
ska i pan Woj-
ciech Sala) szuka-
j¹cych dachu nad
g³ow¹ wœród ciem-
nej, zimnej nocy i
obojêtnoœæ boga-
czy na ich niedolê
(w roli surowej gospodyni pani Urszula Wiê-
cek). Zatroskan¹ babciê, która udzieli³a stru-
dzonym wêdrowcom noclegu w stajence
odegra³a pani Ania Podgórska. W nastrojo-
wej scence przedstawiaj¹cej pasterzy na gór-
skiej hali, pilnuj¹cych owej nocy owiec, bra-
li udzia³ uczniowie: Adrian Przywara, Fabian
Felon i Patryk Bia³ek oraz pan £ukasz Du-

Fot. (2) R. Cio³kosz

prawie w tym momencie, w którym anio³ek
sypn¹³ puchem na œpi¹cych pastuszków.

Po widowiskowym przedstawieniu nasta³
czas ¿yczeñ i nadziei, ¿e ducha Bo¿ego Na-
rodzenia, jaki siê wytworzy³ w sercach pod
wp³ywem przestawienia uczniowie zanieœli
do swoich domów.

Bogus³awa Rembisz
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Ró¿nie mo¿na adorowaæ Pana Boga:
modlitw¹, œpiewem, godziwym ¿yciem, do-
brym obyczajem, talentem, cichym uwiel-
bieniem. Mo¿na go czciæ jase³kami, które
od czasów œw. Franciszka z Asy¿u pomagaj¹
cz³owiekowi wyraziæ radoœæ z Narodzenia
Bo¿ej Dzieciny.

Nasze polskie jase³ka to: „ciep³o s³ów ro-
dzinnej ziemi, jej wydmiska, ostrê¿yny, ciem-
ne olszyny bramuj¹ce krête strumienie” (P.
Kuncewicz), wyœpiewane dusz¹ rodzimego
patrioty, który przecie¿ „woli k¹t ciasny, ale
w³asny”. Trwaj¹, poniewa¿ w niezwyk³y spo-
sób zawsze udawa³o siê w nich po³¹czyæ tra-
dycjê z nowoczesnoœci¹.

Od wieków ka¿demu wa¿nemu wydarze-
niu towarzyszy³y okreœlone czynnoœci, daj¹-
ce ludziom poczucie bezpieczeñstwa, two-
rz¹ce wspólnoty i wiêzi. Tak tworzy³y siê oby-
czaje, nosz¹ce nieraz znamiona teatralno-
œci, z okreœlonym s³ownictwem, ruchem, ge-
stem, rekwizytem, tañcem, pieœni¹, muzyk¹.

Bywa, ¿e obrzêdy przeniesione do wspó³-
czesnej, naszej rzeczywistoœci trac¹ niekiedy
na wyrazie. Zjawisku temu zapobiega zdecy-
dowanie autentyzm prze¿ywania, bêd¹cy wy-
nikiem aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Dotyczy to zw³aszcza ludzi m³odych, o któ-
rych mówi siê potocznie, ¿e „maj¹ to we krwi”.

Mianem dziedzictwa narodowego mo¿-
na okreœliæ bogate zwyczaje zwi¹zane z Bo-
¿ym Narodzeniem: œpiewanie kolêd, cho-
dzenie kolêdników, ustawianie szopek i przy-
gotowywanie jase³ek.

W okolicach Sêdziszowa M³p. funkcjo-
nuje pojêcie „s³ynne jase³ka kawêczyñskie”.

Istotnie, tradycja miejscowych jase³ek
siêga lat odleg³ych. Starsi mieszkañcy Kawê-
czyna wspominaj¹ czasy, kiedy przed œwiêta-
mi w pewnych domach gromadzili siê lu-
dzie w ró¿nym wieku i przygotowywali swo-
iste programy jase³kowe i kolêdnicze. Po-
przez te formy wyra¿ali swoje uczucia, uze-
wnêtrzniali bogactwo wyobraŸni i talentów.

By³y to zatem bardzo wa¿ne wydarzenia
w ¿yciu wsi. Obecnie spadkobiercami osi¹-
gniêæ swych rodziców i dziadków s¹ ucznio-

wie miejscowej szko³y podstawo-
wej, którzy od wielu lat, pracuj¹c
pod „troskliwym okiem” nauczy-
cieli, przygotowuj¹ jase³ka, orygi-
nalne, odmienne ka¿dego roku.
Kiedy rozpoczyna siê Adwent,
podekscytowani uczniowie dopa-
sowuj¹ siê do okreœlonych ról, ucz¹
siê tekstów, æwicz¹: uk³ady chore-
ograficzne, œpiewanie kolêd i pa-
stora³ek. Zainteresowanie udziela
siê te¿ rodzicom m³odych artystów,
których pomoc jest wprost nieoce-
niona. Takiego entuzjazmu móg³-
by kawêczyñskiej szkole pozazdro-
œciæ niejeden oœrodek kultury. Efekt
tegorocznych przygotowañ mogli
zobaczyæ licznie zgromadzeni
wierni w Koœciele Parafialnym w
Kawêczynie (po obu Mszach œw.). W progra-
mie znajdowa³y siê utwory poetyckie mówi¹-
ce o umi³owaniu Bo¿ej Dzieciny, o przywi¹-
zaniu do Ojczyzny i do stron rodzinnych. By³y
te¿: kolêdy, taniec inspirowany pastora³k¹,
etiudy. Recytacje przypomina³y o obyczajach,
które czêsto przetrwa³y ju¿ tylko w pamiêci
naszych seniorów.

 Oto ich wra¿enia:
„Wstrz¹snê³a mn¹ ogromna iloœæ porzuconych
zwierz¹t przez nieodpowiedzialnych ludzi. Przeko-
na³am siê , ¿e wielu jest pozbawionych serca .”
„Chcia³abym w przysz³oœci zostaæ wolontariuszk¹
i pomagaæ w schronisku.”
„Nigdy nie przypuszcza³em, ¿e w schronisku mog¹
znajdowaæ siê rasowe psy i koty. Myœla³em, ¿e
mieszkaj¹ tam tylko kundelki.”
„Gdy nastêpnym razem bêdê w schronisku, na pew-
no zabiorê ze sob¹ jakiegoœ psiaka, albo kociaka!”
„Wyjazd ten na zawsze pozostanie w mej pamiêci!”

To prawda, ¿e ratuj¹c jednego psa nie
zmienimy œwiata, ale œwiat zmieni siê dla tego
jednego psa…

Uczennice kl. VI:  Martyna Mita
i Antonina Oboz-Adaœ  z Klubu M³odych

Twórców  przy SP w Bêdziemyœlu W schronisku „Kundelek”. Fot. (2) SP Bêdziemyœl

TRADYCJA JASE£EK W KAWÊCZYNIE

Przygotowaniem tegorocznych jase³ek
zajêli siê nauczyciele: p. Magdalena Czapka
– Król (kolêdy), p. El¿bieta Jasiñska (pieœni,
etiudy, recytacje, dobór tekstów), p. Jolan-
ta Sadowska (uk³ad choreograficzny) oraz
autorka tej informacji (etiuda, recytacje,
autorstwo czêœci tekstów).

Maria Wilczok

Tradycyjnie uczniowie z Kawêczyna prezentuj¹ jase³ka w koœciele.

Trzej królowie w drodze do stajenki. Fot. (2) R. Go³¹b
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Kap Band tworz¹ zarówno profesjonalni
muzycy, jak i bracia kapucyni, którzy w ten
sposób wielbi¹ Boga. W naszym mieœcie Kap
Band wyst¹pi³ w œwieckim sk³adzie. Do Sêdzi-
szowa zespó³ przywióz³ br. Benedykt P¹czka –
sekretarz misyjny Krakowskiej Prowincji Bra-
ci Mniejszych Kapucynów, a ponadto m.in.
organizator Spotkañ M³odych w Wo³czynie.

Muzyka, zaprezentowana przez artystów
doskonale wpisa³a siê w adwentowy klimat
oczekiwania na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,

KAP BAND zagra³ w Sêdziszowie

Tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem, w sobotê, 20
grudnia w sali widowiskowej zagra³ kapucyñski
zespó³ muzyki religijnej Kap Band. Repertuar
Kap Bandu to zarówno piêkne, nastrojowe bal-
lady jak i radosne, przebojowe piosenki. W ich
muzyce pobrzmiewaj¹ rozmaite style muzycz-
ne: pop, soul, funky, gospel, rock. Teksty zosta³y
zaczerpniête z hymnów i psalmów oraz czytañ
brewiarzowych. Kap Band na scenie. Na pierwszym planie: Adam Rymarz i Anna Grygiel.

W sk³ad zespo³u wchodzi doskona³y kwartet smyczkowy. Sêdziszowianie licznie przybyli na koncert Kap Bandu. Fot. (3) o. M. Draus

14 stycznia w holu MGOK otwarto wystawê pt.
„Leœne opowieœci” bêd¹c¹ plonem konkursu pla-
stycznego pod tym samym tytu³em, zorganizo-
wanego przez Szko³ê Podstawow¹ w Czarnej Sê-
dziszowskiej im. ks. prof. W³adys³awa Œwidra.

Konkurs mia³ rozstrzygniêcie w grudniu –
mówi dyr. SP w Czarnej Sêdziszowskiej To-

Wystawa „Leœne opowieœci”
masz Kozak – a dzisiejsza wystawa to jego efekt.
Idea konkursu o tematyce przyrodniczej ma swoje
Ÿród³o w k¹ciku przyrodniczym, jaki od dwóch lat
znajduje siê w naszej szkole.

To jeden z konkursów, nad którym patronat
obj¹³ Burmistrz Sêdziszowa M³p. – dodaje Jan Ró-
¿añski Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty i Kul-
tury rady Miejskiej  w Sêdziszowie M³p., d³u-
goletni nauczyciel w szkole w Czarnej Sêdz. –

to znaczy, ¿e doceni³ i¿ ma on ogromn¹ rangê wycho-
wawcz¹. Elementem œwiadcz¹cym o potrzebie kon-

kursu jest tak¿e iloœæ i poziom prac, których wp³ynê³o
na konkurs 470. To przecie¿ obecni uczniowie za
jakiœ czas bêd¹ odpowiedzialni za ochronê przyrody.
Je¿eli teraz bêd¹ uwra¿liwiani przez szko³y na potrze-
bê jej ochrony: zwierz¹t ptaków, to bêd¹ równie¿ wra¿-

liwi na potrzeby innych ludzi.
W otwarciu wystawy uczestniczyli laure-

aci konkursu ze swoimi opiekunami i dyrek-
torami szkó³.

(ech)

a dodatkowym atutem by³o jej mistrzowskie
wykonanie. Nie powinno to dziwiæ, bowiem
muzycy Kap Bandu to doskonale muzycznie
wykszta³ceni m³odzi ludzie, którzy wielokrot-
nie wspó³pracowali z gwiazdami polskiej es-
trady. Wokaliœci: Adam Rymarz, pochodz¹cy
z Krosna oraz Anna Grygiel wspó³pracowali
m.in. z Natali¹ Kukulsk¹, Edyt¹ Górniak, Ha-
lin¹ Fr¹ckowiak, Gra¿yn¹ £obaszewsk¹, Ry-
szardem Rynkowskim, Mieczys³awem Szcze-
œniakiem czy Januszem Radkiem. Kierownik

muzyczny zespo³u – Jan Pa³ys ma na swoim
koncie wspó³pracê m.in. z Maryl¹ Rodowicz,
Mieczys³awem Szczeœniakiem czy Olg¹ Szo-
mañsk¹, a na co dzieñ wspó³pracuje w ze-
spo³em Ha-Dwa-O! Towarzysz¹cy zespo³owi
kwartet smyczkowy bra³ udzia³ w sesji nagra-
niowej p³yty Ewy Bem pt. „Kakadu”.

Koncert z pewnoœci¹ usatysfakcjonowa³
ok. dwustuosobow¹ publicznoœæ, zgroma-
dzon¹ w sali widowiskowej MGOK.

(wcz)
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Sêdziszowskie tradycje teatralne siêgaj¹ co najmniej okresu przedwojennego, kiedy powsta³ teatr „Reduta”, dzia³aj¹cy
z przerwami do lat osiemdziesi¹tych XX wieku. Dziœ - starsi mniej maj¹ czasu, by „bawiæ siê” w teatr. S¹ dzieci i m³odzie¿,
zrzeszeni w teatrze „Sêdziszek”.

Zapraszamy do teatru
Doros³ym Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p. proponuje spektakle teatralne

wykonaniu aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa. To efekt wspó³pracy, zapocz¹tkowanej
w ubieg³ym roku pomiêdzy sêdziszowskim domem kultury a rzeszowskim teatrem. Mi³oœnicy tej dziedziny
sztuki mieli mo¿noœæ dwukrotnie obejrzeæ rzeszowskich aktorów w akcji, podczas spektakli: „Wszystko o
kobietach” oraz „Mój boski rozwód”. Za ka¿dym razem sala widowiskowa MGOK wype³ni³a siê po brzegi.

Wkrótce (17 marca) kolejna okazja na spotkanie z profesjonalnym teatrem w Sêdziszowie. Tym razem bêdzie mo¿na obejrzeæ
spektakl „Kantata na cztery skrzyd³a”.  Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy. (wcz)

Rozmowy o kulturze
15 stycznia z inicjatywy dyrektora MGOK

w Sêdziszowie M³p., Kazimierza Popielarza
dosz³o do spotkania dyrektorów szkó³ z tere-
nu gminy z pracownikami MGOK. Spotka-
nie mia³o na celu zaprezentowanie oferty
kulturalnej domu kultury w roku 2009 oraz
wypracowanie p³aszczyzn bliskiej wspó³pra-
cy miêdzy szko³ami a oœrodkiem kultury. Jak
podkreœlali dyrektorzy szkó³, spotkanie by³o
bardzo potrzebne i po¿yteczne. Jego pierw-
sze efekty bêd¹ widoczne ju¿ podczas ferii
zimowych, bowiem instruktorzy z MGOK na
zaproszenie dyrektorów udadz¹ siê do czê-
œci szkó³, by wzbogaciæ ofertê na ferie, przy-
gotowan¹ dla uczniów przez nauczycieli.

Dyrektor Popielarz zwróci³ uwagê na
ofertê spektakli teatralnych, jakie w Sêdzi-
szowie mog¹ zaprezentowaæ rzeszowskie te-
atry „Maska” i im. Wandy Siemaszkowej.

Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury

w Sêdziszowie M³p.

proponuje w lutym:

2-6 II Feriada

7 II Bal karnawa³owy dla dzieci

21 II Sêdziszowskie zapusty

26 II III Gminny Konkurs Histo-
ryczny dla uczniów szkó³ pod-
stawowych „Z kart historii
Ziemi Sêdziszowskiej”

27 II Uroczystoœæ z okazji 526 rocz-
nicy nadania praw miejskich
dla Sêdziszowa M³p.

Oprócz wysokich walorów artystycznych,
atrakcyjna jest równie¿ cena – ni¿sza ni¿ pod-
czas wyjazdów na spektakle do Rzeszowa.

Tradycyjnie ju¿ szko³y wspó³pracowaæ
bêd¹ z domem kultury, przygotowuj¹c pro-
gram na Prezentacje Artystyczne Szkó³ pod-
czas Dni Sêdziszowa, uroczystoœæ rocznicy
nadania praw miejskich. Kontynuowana
bêdzie zapocz¹tkowana w ubieg³ym roku
wspó³praca przy organizacji Œwiêta Niepod-
leg³oœci, a planowane jest wspólne przygo-
towanie uroczystoœci w rocznicê œmierci
papie¿a Jana Paw³a II.

Dom kultury otwiera tak¿e swe podwo-
je dla nauczycieli i uczniów pragn¹cych za-
prezentowaæ swoje osi¹gniêcia przed szersz¹
publicznoœci¹, oferuj¹c pomoc przy orga-
nizacji wystaw i wystêpów.

(wcz)

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê filmy:
widzów:

„Œwiadectwo” ---------------------------------------- 2548
„Wyprawa na ksiê¿yc 3D” ---------------------- 556
„Król Maciuœ I” --------------------------------------- 277
„Ranczo Wilkowyje” ------------------------------- 267
„Nie k³am kochanie” ------------------------------ 212
„Film o pszczo³ach” -------------------------------- 211
„Lejdis” ----------------------------------------------------- 200
„Opowieœci z Narnii. Ksi¹¿ê Kaspian” - 196
„Zaczarowana” --------------------------------------- 180
„Step Up 2” ---------------------------------------------- 115
„Asterix na olimpiadzie” ----------------------- 100
„Kung-fu Panda” --------------------------------------- 78

Filmy premierowe w sêdziszowskim ki-
nie to: „Jeszcze raz”, „Ranczo Wilkowyje”,
„Alvin i wiewiórki”, „Lejdis”, „Magiczna kost-
ka”, „Step Up 2”, „Nie k³am kochanie”, „Opo-
wieœci z Narnii. Ksi¹¿ê Kaspian”, „Wyspa
Nim”, „Serce na d³oni”, „Król Maciuœ I”,
„Œwiadectwo”.

Oprac. BZ

Rok 2008 w kinie „Jednoœæ” w liczbach

Miesi¹c Liczba Liczba Liczba seansów Liczba widzów
widzów seansów filmów na filmach

ogó³em prod. polskiej prod. polskiej

STYCZEÑ 396 11 5 220

LUTY 612 16 6 302

MARZEC 156 10 0 0

KWIECIEÑ 443 12 2 185

MAJ 105 12 3 15

CZERWIEC 170 5 3 27

LIPIEC 103 9 3 10

SIERPIEÑ Przerwa wakacyjna

WRZESIEÑ 101 8 1 5

PAZDZIERNIK 2920 24 19 2825

LISTOPAD 251 10 4 121

GRUDZIEÑ 570 8 0 0

Razem 5827 125 46 3710

KINO „JEDNOŒÆ” W ROKU 2008
Kino „Jednoœæ” w Sêdziszowie M³p., dzia³aj¹ce w ramach Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury, w 2008 roku odwiedzi³o 5827 osób, w tym na filmach
produkcji polskiej – 3 710 osób.  Wp³ywy brutto wynios³y 67 837,00 z³.

´
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Gdy Bóg pob³ogos³awi,
Nowy Rok siê dobrem w sercach ws³awi.

(staropolskie przys³owie)

Zima jest okresem uœpienia przyrody,
g³ównie œwiata roœlin. Wed³ug zwy-
czaju w tym czasie nie wolno by³o
podejmowaæ ¿adnych prac w polu,
mimo sprzyjaj¹cej pogody. Miesz-
kañcy wsi nie zapominali wszak¿e
o przysz³ych plonach. Pomyœlnoœæ
w gospodarstwie mia³y zapewniæ wi-
gilijne zachowania np. podczas po-
œniku rzucanie kaszy na powa³ê, za-
tykanie s³omy za tragarze, ustawia-
nie snopów w k¹tach izb, rozœcie-
lanie s³omy na polepach, w nastêp-
nych dniach – obrzucanie drzew i
zasiewów poœwiêconym owsem,
dawanie „stodroków” dzieciom i
datków kolêdnikom, wreszcie –
skoczne, zapustne tañce „dla za-
mawiania” dobrych urodzajów. Jeszcze i dziœ
najstarsi mieszkañcy naszych wsi ze zgroz¹
spogl¹daj¹ na m³odych rolników, którzy w
Adwencie koñcz¹ orki, zak³ócaj¹c sen ziemi.
Zdaniem seniorów goszcz¹ na niej wtedy licz-
ne duchy mog¹ce wywrzeæ niekorzystny
wp³yw na przywrócenie ¿ycia na wiosnê.

Wed³ug ludowej tradycji umownym
œrodkiem zimy by³ dzieñ Matki Boskiej Grom-
nicznej (2 II). Mimo srogich mrozów i g³ê-
bokich zasp, typowych dla dawnych, pol-
skich zim, ludzie radowali siê, gdy s³oñce
coraz mocniej przygrzewa³o, a dnie stawa³y
siê d³u¿sze. Mo¿na ju¿ by³o rozpocz¹æ prze-
cinkê krzewów i drzew owocowych. W
³agodniejsze zimy cieszy³a oko delikatna biel
przebiœniegów. W naszym rodzimym krajo-
brazie wystêpowa³ niegdyœ rzadko spotyka-
ny dzisiaj element – pobielone wapnem pnie
jab³oni, œliw, grusz, czereœni. Zabieg ten w
znacznym stopniu niwelowa³ dzia³anie s³o-
necznych promieni, jako ¿e: „Œw. Agnieszka i
Wincenty sprawiaj¹, ¿e zbyt wczeœnie w drzewach
soki kr¹¿yæ poczynaj¹” (22 I).

Nasi przodkowie, bardziej ni¿ my obec-
nie, uzale¿nieni byli od wp³ywów pogody. Bacz-
nie zatem obserwowali wszelkie jej niuanse,
by przewidzieæ np. jak¿e wa¿ny pocz¹tek wio-
sny. Dowodem s¹ przys³owia: „Gdy Trzej Królo-
wie w mrozie i wichrze nisko siê k³aniaj¹, z³e pogody
i wiatry do marca bywaj¹” (6 I), „Œw. Aniela pogo-
dê marcow¹ rozdziela”(27 I), „Deszcze na œw. B³a¿e-
ja, s³aba wiosny nadzieja” (3 II), „Gdy w œw. Wa-
lek deszcz pada, d³ug¹ zimê zapowiada” (14 II),
„Gdy ciep³o w lutym, zimno w marcu bywa, d³ugo
potrwa zima, rzecz to niew¹tpliwa”.

W przeciwieñstwie do œwiata przyrody
w chatach, w dworach szlacheckich i w mia-
stach rozkwita³o ¿ycie towarzyskie. Stary
obyczaj powiada³, ¿e zima jest to najlepszy

czas „na swaty”. W przekonaniu naszych
przodków pomyœln¹ wró¿b¹ dla trwa³oœci
ma³¿eñstw by³o zapoznanie siê m³odych w
styczniu lub w lutym. Miêdzy innymi z tego
powodu w cha³upach i w karczmach orga-
nizowano liczne potañcówki, zaœ w dworach
bale i maskarady. Mknê³y barwne kuligi, któ-
re obok polowañ by³y ulubion¹ rozrywk¹
naszej szlachty i magnaterii. Warto tu przy-
pomnieæ staropolskie przys³owie – przestro-
gê: „Do tañca idŸ z pann¹ szybko, a do o³tarza
poma³u”. Nie zapomnijmy o naszej przys³o-
wiowej, polskiej goœcinnoœci: „Goœæ w dom,
Bóg w dom”. Jeszcze obecnie najstarsi miesz-
kañcy wsi przestrzegaj¹, by nie zamiataæ izby
po zachodzie s³oñca, gdy¿ mo¿na wymieœæ

W ZIMIE

goœci. Ich rych³e pojawienie siê przepowia-
da³o wypadniêcie ogarków z popielnika lub
swêdzenie prawej d³oni. Gdy w progu stan¹³
dawno nie widziany goœæ, nale¿a³o mu buty
posypaæ popio³em. Wtedy czêœciej bêdzie
odwiedza³ domostwo.

W zimie w ch³opskich zagrodach pracy
nie brakowa³o: m³ocka cepami, mielenie w
¿arnach, obijanie „krup”, ³uskanie grochu,
skubanie pierza, przêdzenie na ko³owrotkach,
szycie i haftowanie ubrañ itp. Gospodynie mia-
³y wiêcej czasu na przygotowanie ma³o zna-

nych ju¿ dziœ potraw: pamu³y z su-
szek, kaszy ugotowanej na zsiad³ym
mleku, ziemniaczanych kacabo³ów,
mêcuchów (racuchów), kapusty
ziemniaczanej (z kwaszonych ziem-
niaków), prozioków, ró¿nych pole-
wek.

Oprócz silnych mrozów zi-
mow¹ por¹ ludziom zagra¿a³y snu-
j¹ce siê po okolicach stada wilków,
które podkradaj¹c siê blisko za-
gród, stanowi³y powa¿ne zagro¿e-
nie dla ich mieszkañców. Nie dar-
mo uciekano siê pod opiekê Mat-
ki Boskiej Gromnicznej. Wed³ug
ludowych wierzeñ kroczy³a ona w
œnie¿nej zawiei, trzymaj¹c w rêce

zapalon¹ œwiecê. Jej blask mia³ odstraszyæ
wilki od ludzkich zagród i od podró¿uj¹-
cych:

„Kiedy jasn¹ gromnic¹ œwieci
Panna Przeczysta poœród zamieci,
 Ju¿ i gromniczny wilk ze sw¹ pani¹ jarzy

œlepiami”.
Œciekaj¹ce z okapów krople wody, nik-

n¹ce w oczach sople, unosz¹ca siê z wart-
kim nurtem kra – to niezawodne symptomy
zbli¿aj¹cego siê kresu zimy; ulga i radoœæ, a
zarazem lêk przed wizj¹ przednówka. Cie-
p³e i s³oneczne dni koñca zimy raduj¹ nasze
serca, ale warto pamiêtaæ, ¿e: „Jeœli luty cie-
p³o trzyma, bêdzie jeszcze w marcu zima”.

Tekst i ilustracje Maria Wilczok

Historie rodzinne
Do domu Józefa Czapki w Boreczku nie tak ³atwo trafiæ. Prowadzi do
niego w¹ska dró¿ka, biegn¹ca od drogi przez wieœ, wysadzona po obu
stronach drzewami. Pan Józef ma 82 lata. Mieszka z ¿on¹. Starszy,
skromny cz³owiek, pocz¹tkowo niezbyt chêtnie opowiada o sobie i swo-
im ojcu. Po chwili jednak zaczyna barwn¹ opowieœæ o historii swojej
rodziny i swojej wsi, w któr¹ wtargnê³y wielkie wydarzenia dziejowe.

Jan Czapka, ojciec Józefa urodzi³ siê w
1886 roku w Czarnej Sêdziszowskiej, a zmar³
w 1972, w wieku 86 lat. W Boreczku zamiesz-
ka³ po œlubie.

Mój ojciec o¿eni³ siê w 1914 roku, a nied³ugo
potem zosta³ wcielony do wojska austriackiego. W
1914 lub w 1915 roku, gdzieœ miêdzy Kraœnikiem,
a Lublinem dosta³ kulê w ramiê i trafi³ do niewoli.
Rosjanie u¿ywali kul typu dum-dum z okr¹g³ym
wierzcho³kiem, które powodowa³y rozleglejsze rany.

Ojciec ¿ycie ocali³, ale
praw¹ rêkê mu od-
jêto.

Trafi³ w g³¹b
Rosji i dopiero po pewnym czasie, gdy by³a
wymiana jeñców, wróci³ do domu.

Z powodu kalectwa wykonywa³ tylko
drobne prace, np. r¹ba³ drewno, ale w polu
ju¿ ciê¿ko  pracowaæ nie móg³. W gospo-
darstwie pracowa³ wynajêty parobek, a po-

82-letni Józef Czapka opowie-
dzia³ nam o swoim losie.

Zima - akwarela.

Kulig - akwarela.
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tem dzieci: najpierw córka, a póŸniej dora-
staj¹cy syn Józef. Jak wspomina: Od ma³ego
bra³em siê za kosê, a maj¹c 14-15 lat wykonywa-
³em ju¿ wszystkie prace w gospodarstwie.

Pomimo kalectwa Jan Czapka anga¿o-
wa³ siê w rozmaite przedsiêwziêcia, s³u¿¹ce
mieszkañcom wsi. Ma swój udzia³ m.in. w
powstaniu szko³y w Boreczku, bowiem prze-
kaza³ na jej potrzeby grunt, na którym stan¹³
budynek szkolny.

Szko³a w Boreczku powsta³a w 1936 roku –
mówi Józef Czapka. By³a to szko³a czteroklaso-
wa. W Czarnej zakupiono budynek, w którym
poprzednio by³a leœniczówka. W pasie, w którym
ci¹gnê³o siê nasze pole by³ kawa³ek pola gminne-
go. Gmina wystawi³a je na licytacjê. Kupców by³o
wielu, ale prawdopodobnie podstawionych, ¿eby
podbiæ cenê. Ojciec kupili to pole, po cenie du¿o
powy¿ej jego wartoœci. Zap³aci³ 700 z³. Mia³ rentê
po wojnie, trochê po¿yczy³. By³a to du¿a kwota.
Wtedy mo¿na za to by³o kupiæ siedem krów. To
pole potem przekaza³ na potrzeby szko³y.

Samym powstawaniem szko³y kierowa³
Ignacy Przydzia³. Szko³a przetrwa³a do 1939
roku, gdy wkroczyli Niemcy. Niemcy tereny po
czarniañski goœciniec, po Wolicê £ugow¹, Borek,
Ostrów zajêli na poligon – wspomina pan Jó-
zef. W Pustkowie znajdowa³o siê dowództwo i
wojsko niemieckie. Pobudowano tam baraki –

Z Borku do Kamionki Niemcy wybudo-
wali kolejkê, któr¹ wozili drzewo do tarta-
ku. Kolejk¹ wozili tak¿e ¿wir ze ¿wirowni w
Borku na bunkry do Ocieki. To by³a kolej-
ka w¹skotorowa, a normalna kolej prowa-
dzi³a do Blizny, gdzie by³a wyrzutnia rakiet.

Czêsto widzia³em, jak wo¿ono tam czêœci do
budowy tych wyrzutni – wspomina pan Józef.
By³y to wielkie rury, jak cysterny – jedna mieœci³a
siê na jednym wagonie. Nieraz widzieliœmy, jak
lecia³y te – myœmy mówili torpedy – zapali³y siê w
powietrzu, a potem spad³y.

W okolicy Boreczku czynnie dzia³a³a par-
tyzantka. Ja do partyzantki nie poszed³em, ale do-
brze wiedzia³em, kto jest – mówi. I bauerzy wiedzieli
i Policja... Nieraz ten bauer mówi³: „E ty w nocy nie
œpisz, tylko idziesz do lasu strzelaæ”. Oni starali siê
tak z nami ¿yæ, ¿ebyœmy siê ich nie bali, ani oni nas.

Na przyk³ad pozwalali zabraæ sobie zbo¿e po
¿niwach i udawali ¿e nie widz¹. Mówili: „Ty u
mnie robisz i ty nie mieæ?” W Borku te¿ byli bauerzy,
ale byli niedobrzy. Ale by³o te¿ tak, ¿e gdy znalaz³y siê
dziewczyny, które za bardzo siê do tych bauerów przy-
mila³y, to w nocy zosta³y ostrzy¿one na ³yso.

Po wojnie znów Jan Czapka wspomóg³
boreczkowsk¹ spo³ecznoœæ: Gdy na pocz¹tku
lat szeœædziesi¹tych zakazali uczyæ religii w szkole,
ojciec przyj¹³ religiê do swojego domu. Ja siê trochê
trudni³em stolark¹, to zrobi³em ³awki.

PóŸniej, gdy mieszkañcy Boreczku za-
czêli budowaæ swój koœció³, postawili te¿
ma³¹ przybudówkê, w której pomieœci³ siê
punkt katechetyczny. Tam przenios³a siê
nauka religii...

Czas wizyty w domu Józefa Czapki zbli¿a
siê do koñca. Zostawiamy starszego pana z
jego wspomnieniami. Mo¿e kiedyœ opowie
jeszcze jak¹œ ciekaw¹ historiê o sobie i swo-
jej rodzinnej wsi?

Wys³ucha³: JC

wszystko robili Polacy – za darmo. W Krzywej
osiedli³ siê niemiecki bauer, który kaza³ zabraæ od
nas budynek szko³y. Ja mia³em wtedy ju¿ 16 lat i
pracowa³em jako furman u tego bauera. Szko³ê
musieliœmy rozebraæ i przewieŸæ, a bauer wybudo-
wa³ sobie z niej „bauerówkê”, wyszykowa³ stajnie.
Miejsce po owym gospodarstwie bauera jest
doskonale widoczne po lewej stronie drogi
tu¿ przed Krzyw¹. Dziœ w tym miejscu jest
ogromny dó³.

Szko³a wróci³a do Boreczku w 1944 roku:
Jak Niemcy odchodzili w 1944 r. toœmy z powro-
tem szko³ê rozebrali i przywieŸli do Boreczku. Dziœ
jest nowa szko³a, a w budynku starej jest sklep.

Pan Józef by³ ros³ym ch³opakiem i pod-
czas prac u niemieckiego gospodarza starsi
furmani wysy³ali go do najciê¿szych prac.
Gdy Niemiec sprowadzi³ ogromne siewniki
na cztery konie, musia³ je obs³ugiwaæ. Star-
si, którzy pracowali przy orce, gdy tylko bau-
er siê oddala³, przestawali pracowaæ, a on
musia³ wysiaæ tyle worków, ile by³o przygo-
towane. Razem z innymi musia³ pracowaæ
w polu, a w miêdzyczasie wozili ceg³ê z Prze-
c³awia, drewno z tartaku z Woli Ocieckiej.

JeŸdzi³em te¿ do bauerów do Ostrowa, D¹bia,
Pustkowa, Przedborza – opowiada. Na Przedbo-
rzu Niemcy jako pierwsi wprowadzili lokomobile
parowe. Ale to siê nie sprawdza³o.

Dom Jana Czapki, w którym w latach 60-ych odbywa³a siê
nauka religii.Budynek dawnej szko³y, obecnie mieœci siê w nim sklep.

Pi³ka no¿na

Szybko zlecia³ czas œwi¹teczno-noworocznego
odpoczynku. 5 stycznia pi³karze Lechii rozpoczêli
przygotowania do rundy wiosennej, która rozpocz-
nie siê 14 marca. Zajêcia z pi³karzami prowadzi na-

dal trener Roman Gruszecki, a pomaga mu Dariusz Kaznecki. Zajê-
cia odbywaj¹ siê na si³owni, na hali w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
oraz w terenie. Planowane jest te¿ zgrupowanie na pocz¹tku lute-
go na w³asnych obiektach. Z dru¿yn¹ trenuje te¿ kilki nowych za-
wodników: Pawe³ Godek, Micha³ Bieœ, Tomasz Gdowik – wszyscy z
Interu Gnojnica. Po rocznej przerwie, spowodowanej kontuzj¹, do
dru¿yny powróci³ Wojciech Duduœ. Z zespo³em trenuje te¿ kilku
juniorów.

Kierownictwo dru¿yny zakontraktowa³o kilka gier kontrolnych
z nastêpuj¹cymi dru¿ynami: Zimowitem Rzeszów, Pogórzem Wielo-
pole Skrzyñskie, Crasnovia Krasne, Sokó³ Kolbuszowa Dln., Koro-
na Rzeszów, LZS Nagoszyn, Wis³oka Dêbica, Chemik Pustków.

Zawodnicy trenuj¹ solidnie i maj¹ wielk¹ chêæ zawalczyæ o jak
najwiêcej punktów. Ale w obecnej sytuacji nawet bardzo dobra
postawa mo¿e nie zagwarantowaæ pozostania w IV lidze.

TO-TO

IV liga podkarpacka w latach 1952-2008

1. Czarni Jas³o 38 1065 1299 1617-1425
2. JKS Jaros³aw 36 995 1242 1723-1330
3. Polonia Przemyœl 34 924 1121 1531-1135
4. Stal Sanok 29 796 1085 1417-907
5. Czuwaj Przemyœl 28 731 841 1217-840
6. Lechia Sêdziszów M³p. 28 809 756 979-1197
7. Kolbuszowianka 16 513 704 744-724
8. Sokó³ Nisko 21 601 618 800-965
9. B³êkitni Ropczyce 13 439 563 554-575
10. Siarka Tarnobrzeg 12 363 534 549-344
11. Rzemieœlnik Pilzno 9 323 469 469-427
12. Pogoñ Le¿ajsk 7 249 420 452-229
13. ¯urawianka 9 265 269 182-149
14. Igloopol Dêbica 4 151 232 343-495
15. Zryw Dzikowiec 2 83 80 83-153
16. Strumyk Malawa 0 15 21 21-25

W kolejnych kolumnach: miejsce, klub, liczba sezonów w IV lidze, mecze,
punkty, bramki. Do tabeli zaliczono rundê jesienn¹ sezonu 2008/2009.
Rzemieœlnik i Igloopol maj¹ zaliczone sezony tylko z IV ligi podkarpackiej.
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U
KS „MOSiR” Jas³o: Katarzyna Sty
gar, Dorota Korczykowska, Wikto-

ria Staszak-Staszków, Katarzyna Poliwka,
Magdalena Michoñ-Szczytowicz, Justyna
Stadnicka, Urszula Gomu³ka (libero)
oraz Oliwia Czechowicz, Kinga Zo³a, Syl-
wia Borek.

P
atria Sêdziszów M³p.: Patrycja Zie
liñska, Anna Broszkiewicz, Katarzy-

na Kuty³a, Joanna Chmura, Katarzyna
Chmiel, Sylwia Zawiœlak, Katarzyna Wro-
na (libero) oraz Alicja Marek.

Wœród klubów, które prowadz¹ szkolenie m³odzie¿y w spo-
rcie kwalifikowanym zrzeszenia LZS, na Podkarpaciu najlepsza
jest Lechia Sêdziszów M³p. Na sukces ten w ca³oœci sk³adaj¹ siê
wyniki sekcji podnoszenia ciê¿arów, prowadzonej przez trene-
ra Mateusza B³achowicza. Do klasyfikacji zosta³y zaliczone wy-
niki uzyskane w m³odzie¿owych Mistrzostwach Polski – 14 pkt.,
Mistrzostwach Polski juniorów – 4 pkt., Mistrzostwach Polski
juniorów m³odszych – 43 pkt., Mistrzostwach Polski M³odzików
– 32 pkt.

Lechia przewodzi w sporcie m³odzie¿owym

Sklasyfikowano 20 klubów z Podkarpacia. Oto czo³ówka tabeli:
1. Lechia 93,00
2. Azalia Brzóza Królewska 59,25
3. Górnik Grabownica 46,50
4. LKSz GCKiP Czarna k. Dêbicy 40,00
5. LUKS Syrena Gnojnica 39,00
6. ULKS Technik Trzcinica 35,00
7. MLKS Rzeszów 31,82
 Dorobek Lechii da³ jej 12 miejsce w kraju w podnoszeniu ciê¿arów.

Tydzieñ Patrii

Du¿o emocji i niesamowitych wra¿eñ dostar-
czy³y siatkarki III-ligowej Patrii Sêdziszów M³p.
swoim kibicom i sympatykom w trzecim tygo-
dniu stycznia.

Najpierw, skazywane z góry na pora¿kê,
sprawi³y ogromn¹ niespodziankê, wygrywa-
j¹c w siódmej kolejce rozgrywek Podkarpac-
kiej III ligi z niepokonanym dot¹d w roz-
grywkach UKS-em MOSiR Jas³o 3-2! (25-22,
22-25, 15-25, 25-22, 15-10). Warto dodaæ, ¿e
zabrak³o w tym meczu na ³awce trenerskiej
chorego szkoleniowca Patrii Bogdana Dud-
ka, a jego rolê w tym spotkaniu pe³ni³a Ma³-
gorzata M³ocek.

Turniej
Noworoczny

W sobotê, 17. stycznia 2009 r., w hali ja-
sielskiego Gimnazjum nr 2, w meczu „na
szczycie” Podkarpackiej III ligi siatkarek
Patriê Sêdziszów Ma³opolski dopingowali
wierni cz³onkowie Klubu Kibica, rodzice za-
wodniczek i dzia³acze, którzy ani na chwilê
nie zw¹tpili w wygran¹ swojego zespo³u.

Sêdziszowianki zdoby³y w tym meczu
bezcenne dwa punkty, które pozwalaj¹ na
walkê o wejœcie do turnieju o awans do II
ligi. Meczem prawdy, z tych o szeœæ punk-
tów bêdzie rywalizacja z Sanoczank¹ PBS
Bank Sanok w 8. kolejce, 31. stycznia 2009
r., w sobotê, o godzinie 15., w hali przy Gim-
nazjum w Sêdziszowie M³p.  Zapraszamy !

Po po³udniu rozegrano spotkania fina-
³owe. Najpierw, w meczu o trzecie miejsce,
Ekstrim Gorlice raczej nieoczekiwanie, jak
wygl¹da³o po rozegraniu spotkañ elimina-
cyjnych, pokona³  Pi¹tkê Sandomierz 3-1 (25-
22, 25-12, 18-25, 25-19) i zdoby³ Puchar, ufun-
dowany przez Doradcê w Parlamencie Eu-
ropejskim Tomasza Porêbê.

W wielkim finale Patria wyraŸnie pokona-
³a Mosspartnera Wieliczkê 3-0 (25-17, 25-14,
25-20), sprawiaj¹c wiele radoœci sympatykom,
kibicom, sponsorom i dzia³aczom. Sêdziszo-
wianki zdoby³y Puchar Burmistrza Sêdziszo-
wa M³p. Kazimierza Kie³ba, a siatkarki z Wie-
liczki Puchar Senatora RP Zdzis³awa Pupy,
które wrêczali sami fundatorzy, obecni na
emocjonuj¹cych spotkaniach fina³owych.

Najlepsz¹ zawodniczk¹ Turnieju wybra-
no Katarzynê Kuty³ê z Patrii, której okolicz-
noœciowy Puchar, ufundowany przez Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Bogus³awa Kmiecia wrêczy³ Przewod-
nicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego Stanis³aw Wozowicz.

Trenerzy zespo³ów przyjezdnych podkre-
œlali sprawn¹ organizacjê i œwietn¹ oprawê Tur-
nieju, gratuluj¹c gospodarzom udanych zawo-
dów i zapraszaj¹c ich na turnieje do Gorlic,
Sandomierza i Wieliczki. Zawody, zorganizo-
wane przez KS Patria Sêdziszów M³p., poza
promocj¹ siatkówki, by³y te¿ okazj¹ do zapre-
zentowania przyjezdnym zespo³om walorów
naszego miasta. Goœcie otrzymali na pami¹tkê
albumy o Sêdziszowie M³p., koszulki z logo na-
szego grodu i inne pami¹tkowe gad¿ety, ufun-
dowane przez Burmistrza Sêdziszowa M³p. i
kalendarze na 2009 r., wydane przez KS Patria. Mariusz Kazior

Tydzieñ po zwyciêstwie w Jaœle Patria wy-
gra³a I Noworoczny Turniej Siatkówki Ko-
biet pod patronatem Senatora Rzeczypo-
spolitej Polskiej Zdzis³awa Pupy i Burmistrza
Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³ba, roze-
grany w Sêdziszowie Ma³opolskim w niedzie-
lê, 25. stycznia 2009 r., w hali przy Gimna-
zjum, z udzia³em czterech zespo³ów III-ligo-
wych.

W spotkaniach eliminacyjnych, w godzi-
nach po³udniowych, uzyskano nastêpuj¹ce
rezultaty:
Patria Sêdziszów – Ekstrim Gorlice

2-0 (25-16, 25-12)
Mosspartner Wieliczka – Pi¹tka Sandomierz

2-0 (25-17, 26-24)
Patria Sêdziszów – Mosspartner Wieliczka

1-1 (24-26, 25-23)
Pi¹tka Sandomierz – Ekstrim Gorlice

2-0 (25-14, 25-22)
Patria Sêdziszów – Pi¹tka Sandomierz

1-1 (23-25, 25-23)
Mosspartner Wieliczka – Ekstrim Gorlice

2-0 (25-21, 25-14)

TABELA
1. Mosspartner Wieliczka 5 pkt 5-1
2. Patria Sêdziszów 4 pkt. 4-2
3. Pi¹tka Sandomierz 3 pkt. 3-3
4. Ekstrim Gorlice 0 pkt. 0-6

Zawody sprawnie sêdziowali: Rafa³ Sie-
dlecki i Micha³ Betleja, komentowa³ i spi-
kerkê prowadzi³ Bogus³aw Kmieæ, a dru¿y-
ny wyst¹pi³y w nastêpuj¹cych sk³adach:

P
atria Sêdziszów M³p.: Patrycja Zie
liñska, Anna Broszkiewicz, Katarzy-

na Kuty³a, Joanna Chmura, Katarzyna
Chmiel, Ma³gorzata Ruszel, Sylwia Zawi-
œlak (libero) oraz Anna Ogrodnik. Tre-
ner: Bogdan Dudek

M
osspartner Wieliczka: Katarzyna
Borowska, Katarzyna Œwie¿y, Kari-

na Dobrowolska, Magdalena Tyrañska,
Izabela Ba³ucka, Monika Antos, Agniesz-
ka Windak (libero) oraz Karolina Le-
œniak, Natalia Konieczna, Aleksandra
Urban, Paulina Kerep. Trener: Grzegorz
Stareñczak

E
kstrim Gorlice: Kinga Kuku³a, Karo
lina Firlit, Ewa Wojdy³a, Katarzyna

Barszcz, Katarzyna Kuku³a, Karolina
Æwiklik, Karolina Ró¿ycka (libero) oraz
Monika Kosiba i Katarzyna Markowicz.
Trener: Janusz Wojdy³a

P
i¹tka Sandomierz: Izabela Kozakie
wicz, Paulina Marchewka, Lidia So-

ko³owska, Eliza Wiêckowska, Paulina
Chmiel, Aneta Ba¿ant, Karolina Ziomek
(libero) oraz Ma³gorzata Andzel, Domi-
nika Ziomek, Agata Musia³ i Natalia Cy-
but. Trener: Maciej Stefañski
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Tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem, 21.12. w si³owni na stadionie Lechii odby³
siê Turniej Gwiazdkowy, w którym udzia³ wziê³o 15. zawodników i zawod-
niczek MLKS Lechia Sêdziszów M³p.

Klasyfikacjê koñcow¹ ustalono przeliczaj¹c kilogramy na punk-
ty wg wspó³czynnika Sinclaira, uwzglêdniaj¹c dodatkowo wspó³-
czynnik przyporz¹dkowany do wieku zawodnika.

Po zaciêtej i dramatycznej walce, wœród mê¿czyzn zwyciê¿y³
Adam Januœ, który w imponuj¹cym stylu zaliczy³ wszystkie szeœæ po-
dejœæ. Jego wynik (212 kg w dwuboju) to najlepszy wynik w kraju
wœród piêtnastolatków!

Znakomicie spisa³ siê równie¿ kuzyn Adama – Hubert Januœ,
najm³odszy uczestnik turnieju, który uzyska³ najlepszy wynik w 2008
r. wœród czternastolatków.

Z Adamem Janusiem do ostatniego podejœcia o zwyciêstwo wal-
czyli jego brat Krzysztof oraz Pawe³ Trojan. Jednak zarówno ostat-
nia próba Paw³a (131 kg) jak i Krzysztofa (147 kg) by³y nieudane.

W rywalizacji kobiet zwyciê¿y³a Magdalena Pasko, przed Nata-
li¹ Urban. Wynik Natalii plasuje j¹ w krajowej czo³ówce w jej kate-
gorii wagowej.

Wyniki Adama, Krzysztofa i Huberta Janusiów oraz ich kuzynki
Natalii Urban nie s¹ dzie³em przypadku. Hubert jest synem najbar-
dziej utytu³owanego sztangisty Lechii – Ryszarda Janusia, rekordzi-
sty Polski juniorów, br¹zowego medalisty Mistrzostw Europy Junio-
rów, pi¹tego zawodnika Mistrzostw Œwiata Juniorów. W wieku 19.
Lat by³ on cz³onkiem kadry olimpijskiej, przygotowuj¹cej siê do
Igrzyska w Barcelonie, na które jednak nie pojecha³, bowiem wcze-
œniej wyjecha³ do USA. Z kolei ojciec Adama i Krzysztofa – Marek
Januœ to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Juniorów. Miejmy
nadziejê, ¿e wraz z nastêpnym pokoleniem rodziny Janusiów na-
dejd¹ lepsze czasy dla sêdziszowskiej sztangi.

Koniec roku 2008 zalicz¹ do udanych
m³odzi reprezentanci Fali Ropczyce z Sê-
dziszowa M³p.: Dominik Skiba (10 lat) i
Patryk ̄ ak (11 lat). Ich klub dziêki ciê¿kiej
pracy wszystkich swoich zawodników po raz
pierwszy w swojej 5-oletniej historii wygra³
jesienn¹ edycjê Podkarpackiej Ligii P³ywac-
kiej Dzieci 10 i 11 letnich. Z wynikiem 505
punktów wygrali z p³ywakami z klubów z
Rzeszowa, Strzy¿owa, Cmolasu, Horyñca,
Tarnobrzega, Sanoka, Krosna, Dêbicy, Sta-
lowej Woli i najwiêkszego rywala Ikara Mie-
lec. Ukoronowaniem by³ start w IV edycji
Ligi 29.11.2008 r. w Tarnobrzegu, gdzie Pa-
tryk poprawi³ swoje „¿yciówki” i zaj¹³ dwa
razy pierwsze miejsce za start na dystansach
100 m stylem klasycznym i 200 m stylem
zmiennym, natomiast Dominik zaj¹³ 2. miej-
sce za 100 m stylem dowolnym i 4. za 100 m
stylem klasycznym. Po zaciêtej  rywalizacji
p³ywaków z wszystkich klubów, ogromny pu-
char powêdrowa³ do Fali Ropczyce.

Miesi¹c wczeœniej, 24 i 25 paŸdziernika na

Turniej Gwiazdkowy w podnoszeniu ciê¿arów
Oprócz nagród dla najlepszych w turnieju, w³adze miasta wy-

ró¿ni³y cennymi nagrodami i listami gratulacyjnymi zawodniczki:
Oktawiê Lurkê (m.in. z³ote medale w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y i w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS) i Magdalenê
Pasko (br¹zowy medal w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS,
czwarte miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y) za wyso-
kie wyniki sportowe w 2008 r., które przyczyni³y siê do promocji
Sêdziszowa na arenie ogólnopolskiej. Upominki wrêczy³ Sekretarz
Gminy Sêdziszów M³p. Jan Maroñ.

Wyniki Turnieju Gwiazdkowego
Mê¿czyŸni:

Imiê i nazwisko Rok ur. Waga Wynik Punkty
1. Adam Januœ 1993 61,4 202 (90+112) 334,2
2. Pawe³ Trojan 1990 68,5 225 (100+125) 326,7
3. Krzysztof Januœ 1990 82,1 235 (110+135) 319,5
4. Pawe³ Olech 1985 67,9 220 (100+120) 300,5
5. Szymon Drwal 1992 107,9 221 (100+121) 266,0
6. Damian Kubik 1990 75,3 194 (90+104) 265,5
7. Hubert Januœ 1994 69,6 175 (75+100) 265,4
8. Micha³ Majka 1989 57,3 162 (70+92) 262,8
9. Patryk Dulak 1993 66,2 160 (70+90) 250,9
10. Damian Sitko 1992 79,5 115 (50+65) 158,2
11. Mateusz Toton 1993 45,7 73 (33+40) 155,2
Kobiety:

Imiê i nazwisko Rok ur. Waga Wynik Punkty
1. Magdalena Pasko 1991 91,8 150 (65+85) 167,5
2. Natalia Urban 1992 69,4 131 (60+71) 164,0
3. Monika Wozowicz 1991 53,4 102 (43+59) 148,8
4. Ilona Drozd 1990 50,0 97 (40+57) 146,9

Oprac. Arkadiusz B³achowicz

Udany sezon dla p³ywaków z Sêdziszowa
obiektach Pa³acu M³odzie¿y
w Katowicach odby³ siê Miê-
dzynarodowy Miting P³ywac-
ki, w którym rywalizowa³o 348
zawodników. Oprócz repre-
zentantów z trzydziestu czte-
rech klubów z Polski, wielu
przyjecha³o z zagranicy: S³owe-
nii, S³owacji, Wêgier, Ukrainy,
Serbii. Wœród nich czterej p³y-
wacy z Ropczyc m.in. Patryk
¯ak, który z Katowic przywióz³
2 z³ote i 2 br¹zowe kr¹¿ki.

Œwietnym zakoñczeniem
sezonu by³ dla Patryka udzia³ w Zimowych
Mistrzostwach Okrêgu Podkarpackiego 5 i 6
grudnia, w którym wziêli udzia³ wszyscy zawod-
nicy z ca³ego województwa podkarpackiego
w ró¿nych przedzia³ach wiekowych. W swojej
kategorii Patryk zdoby³ 5 razy najwy¿sze miej-
sce na podium i raz trzecie. Debiutem by³ dla
niego bardzo wyczerpuj¹cy wyœcig na dystan-
sie 400 m stylem zmiennym, który zakoñczy³

na pierwszej pozycji. Zmêczenie podzia³a³o na
niego mobilizuj¹co, bo po krótkim odpoczyn-
ku wygra³ jeszcze w tym bloku wyœcig na 100 m
„klasykiem” i 100 m „zmian¹”.

24.01.2009 r. rozpoczyna siê kolejna Edy-
cja Ligi i wiosenny sezon p³ywacki.

Gratulujemy sukcesów naszym p³ywa-
kom i ¿yczymy wszystkiego najlepszego w no-
wym sezonie!!!! Tekst i foto: D¯

Dominik Skiba na s³upku startowym.
Patryk ¯ak na mecie, po kolejnym
udanym starcie.
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