grudzień 2016 r.
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II Rodzinna Zabawa Mikołajkowa i Kiermasz Bożonarodzeniowy, które odbyły się 4 grudnia br. przyciągnęły tłumy mieszkańców. Ci młodsi,
mimo chłodu wspaniale bawili, a starsi mogli zaopatrzyć się świąteczne rękodzieło i smakołyki. Po raz pierwszy rozbłysła również świąteczna
iluminacja, która do końca stycznia 2017 r. będzie zdobić nasze miasto.
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grudnia w sali widowiskowej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbył się finał
XXVI Podkarpackiego Konkursu Poezji
Religijnej.
Konkurs oceniała komisja w składzie:
Edyta Kluk - Wisz- dyrektor programowy Radia Rzeszów
Danuta Pado - aktorka, instruktor ds.
teatru Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie.
O. Stanisław Szlosek - Gwardian Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp.
Czesław Drąg - współtwórca konkursu,
animator kultury, regionalista, długoletni Kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
Kamil Niemiec - muzyk Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Po wysłuchaniu 22 recytacji, 21 poezji
śpiewanej postanowiła przyznać nagrody:
W kategorii recytacja (młodzież):
I miejsce – Jakub Skupień- Miejski
Ośrodek Kultury „Śnieżka” w Dębicy 400zł - nagroda ufundowana przez
MGOK Sędziszów Młp.
II miejsce – Weronika Wilczyńska – Zespół Szkół w Przecławiu - 300zł nagroda ufundowana przez MGOK Sędziszów
Młp.
III miejsce -Szymon Dorak - MGOK
Sędziszów Młp - 200zł nagroda ufundowana przez MGOK Sędziszów 200zł Młp.
III miejsce - Małgorzata Stopyra - Miejski Dom Kultury w Lubaczowie- 200złnagroda ufundowana przez MGOK Sędziszów Młp.
Wyróżnienia: Jakub Daraż - II Liceum
Ogólnokształcące w Przemyślu, Adrianna Jaworska- Zespół Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
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grudnia w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Sędziszowie
Małopolskim odbyło się doroczne spotkanie podopiecznych Polskiego StowaBiuletyn SÛG]LV]RZVNL
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W kategorii recytacja (dorośli):
I miejsce – Magdalena Maruszak – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 400złnagroda ufundowana przez MGOK Sędziszów Młp.
W kategorii poezja śpiewana (młodzież):
I miejsce – Aleksandra Stawarz - III
Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie400zł -nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rzeszowie.
I miejsce – Maria Socha - I Liceum
Ogólnokształcące – Dębica-400zł -nagroda ufundowana przez dyrektora WDK
w Rzeszowie.
II miejsce – Aleksandra Sienkowska Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie300zł nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rzeszowie.
II miejsce – Izabela Skrzypek - Zespół
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu-300zł nagroda ufundowana
przez dyrektora WDK w Rzeszowie.
III miejsce - Anna Starzyk –Zespół
Szkół Ekonomicznych w Mielcu 200zł na-

groda ufundowana przez dyrektora WDK
w Rzeszowie.
III miejsce – Aleksandra Wajda – Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Przeworsku-200zł nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rzeszowie.
III miejsce – Klaudia Bochno - Zespół
Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu 200zl nagroda ufundowana
przez dyrektora WDK w Rzeszowie.
W kategorii poezja śpiewana (dorośli):
I miejsce-Natalia Bednarz-NiemiecCentrum Kultury w Kamieniu- 300zlł nagroda ufundowana przez dyrektora WDK
w Rzeszowie.
II miejsce Dominika Sanecka –Wydział
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
-200 zł nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rzeszowie.
Wyróżnienia: Monika Witkoś i Aleksandra Lidwin - Zespół Ponadgimnazjalnych
Nr 5 w Krośnie.

rzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Świąteczną
atmosferę podkreśliły Jasełka przygotowane przez członków stowarzyszenia
oraz wizyta św. Mikołaja, który rozdał
prezenty podopiecznym i gościom. Przy
wspólnym stole prezes Władysław Antos podsumował mijający rok i mówił
o planach na przyszłość. W trakcie spotkanie ogłoszono wyniki i rozdano nagrody
w konkursie o tematyce antyalkoholowej.
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trażacy ochotnicy z Wolicy Ługowej
w końcu doczekali się wozu strażackiego
z prawdziwego zdarzenia. 26 listopada br.
burmistrz Bogusław Kmieć przekazał im samochód GBA 2,5/16 marki Mercedes Benz
1222.
Nowy nabytek to średni samochód pożarniczy posiadający zbiornik wodny o pojemności 2500 l, działko wodne, napęd 4x4,
autopompę jednostopniową, agregat szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy. Całkowity
koszt zakupu to 77 tys. zł, z czego 65 tys. zł
przekazała gmina, 5 tys. PZU, a 7 tys. OSP
Wolica Ługowa.
W sobotę 26 listopada br. w trakcie oficjalnej uroczystości burmistrz B. Kmieć
i zastępca burmistrza Wiesław Wojdon przekazali kluczyki naczelnikowi OSP Wolica Ługowa Wojciechowi Dudusiowi, a poświęcenia
samochodu dokonał ks. proboszcz Ryszard
Lis. Tradycyjnie też ochrzczono nowy wóz.
Chrzestnymi zostali pani Eleonora Żurad,
sołtys Wolicy Ługowej, oraz Wiesław Wojdon. Wóz otrzymał imię Tadeusz.
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XXVII Sesja Rady Miejskiej
28

listopada br. odbyła się XXVII Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, w trakcie której uchwalono następujące
1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, na podstawie której
postanawiano udzielić pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w kwocie 50 000zł.
dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
w Ropczycach z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr
1330 Ruda –Sędziszów Małopolski w miejscowości Ruda i Boreczek.
2. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały
nr XX/196/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Podkarpackiego, na postawie której postanowiono uchylić
uchwałę nr XX/196/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 24 maja 2016
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski
na rok 2016 nr XIV/140/15z dnia 30 grudnia2015r., mocą której:
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 15.541zł, w tym z tytułu:
1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 8.000 zł,
2) opłaty wnoszonej przez rodziny za osoby
umieszczone przez Gminę w domach pomocy społecznej –7.541zł,
2. Zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę308.480zł, w tym z tytułu:
1) odszkodowania za działki przejęte
przez PKP pod inwestycje celu publicznego
–281.480 zł,
2) dotacji celowej z Gminy Dębica tytułem pomocy finansowej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego
węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi
środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim” –20.000 zł,
3) środków przekazanych przez OSP
w Wolicy Ługowej na zakup samochodu strażackiego –7.000 zł.
3. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 230.088 zł z tytułu sprzedaży
nieruchomości gminnych.
4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu
o kwotę 522.091zł z przeznaczeniem na:
1) opłaty za osoby umieszczone przez
Gminę w domach opieki społecznej –7.541 zł,
2) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w jednostkach oświatowych–514.550zł.’
5. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 221.158 zł przeznaczone na:
1) wypłatę zasiłków celowych –40.000 zł
2)
utrzymanie
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
Młp. –24.158 zł,
Biuletyn SÛG]LV]RZVNL
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3) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego –157.000 zł.
6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 77.000złz przeznaczeniem na:
1) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wolicy Ługowej –7.000 zł,
2) modernizację parkingów i dróg dojazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu
pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim
–20.000 zł,
3) dotacja celowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na pomoc finansową na
dofinansowanie inwestycji pn.”przebudowa
drogi powiatowej nr 1330 R Ruda –Sędziszów Małopolski w miejscowości Ruda i Boreczek”- 50.000 zł.
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę 284.000 zł przeznaczone na:
1) przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 97 z drogą gminną nr 107629 R (ul.
Południowa) w Sędziszowie Małopolskim –
25.000 zł,
2) budowę i przebudowę ul. Południowej
w Sędziszowie Małopolskim – 95.000zł,
3) przebudowę drogi gminnej Stara Wieś-Poręby Małe – Krzywa – 50.000zł,
4) opracowanie dokumentacji na budowę drogi 1 KZ w Sędziszowie Małopolskim
– 64.000 zł,
5) pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na przebudowę
drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski, polegającą na budowie
chodnika w miejscowości Czarna Sędz.50.000 zł.
8. Szczegółowe kwoty zwiększenia
i zmniejszenia wydatków w dostosowaniu
do klasyfikacji budżetowej określa załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Szczegółowe kwoty zwiększenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie
w poszczególnych jednostkach budżetowych
określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 4do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy”
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 4do niniejszej uchwały.
4.Uchwała w sprawie zmian wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Sędziszów
Młp., mocą której zmniejsza się limit zobowiązań na kwotę 8.141.782,64 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie
Gminy na 2016 rok, mocą której postanawia zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę
wydatków określoną w budżecie Gminy na
2016 rok do wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pergoli witrażowych
o konstrukcji kutej z montażem na działce
gminnej.
6. Uchwała w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy
Sędziszów Młp. w Sędziszowie Małopolskim

oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla
gminnych jednostek organizacyjnych, mocą
której z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół
Obsługi Szkół Podstawowych i Przedszkoli
Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski utworzony uchwałą nr X/97/95 Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 listopada 1995r.,w sprawie utworzenia Zespołu
Obsługi Szkół Podstawowych i Przedszkoli
Miasta i Gminy Sędziszów Młp. z późniejszymi zmianami otrzymuje nazwę: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Młp.
7. Uchwał w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
8. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sędziszów Małopolski,
mocą której:
1.Wyznacza się obszar zdegradowany na
terenie Gminy Sędziszów Małopolski, w granicach określonych w załączniku 1. do niniejszej uchwały.
2.Wyznacza się obszar rewitalizacji na
terenie Gminy Sędziszów Małopolski w granicach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Uchwała w sprawie określenia zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji, mocą której przyjmuje się zasady wyznaczania składu oraz
zasady działania Komitetu Rewitalizacji
określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, który stanowi załącznik do niniejszej
Uchwały.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Profilaktyka próchnicy zębów
u dzieci w wieku 12 i 13 lat zamieszkałych na
terenie Gminy Sędziszów Małopolski na lata
2017-2020” mocą której Gmina Sędziszów
Małopolski przyjmuje do realizacji gminny Program profilaktyki próchnicy zębów
u dzieci w wieku 12 i 13 lat zamieszkałych na
terenie Gminy Sędziszów Małopolski na lata
2017-2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
11. Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na
terenie Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski mocą której dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców wskazuje się wstępne miejsca
lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Sędziszów
Małopolski przy drogach powiatowych: nr
1351R -w miejscowości Sędziszów Małopolski ul. 3 Maja; nr 1330R -w miejscowości
Wolica Piaskowa; nr 1341R -w miejscowości
Zagorzyce Budzisz.
12. Uchwała w sprawie rozpoznania
skargi Pani i Pana mocą której postanawia uznać za bezzasadną skargę Pani i Pana
z dnia 8.09.2016r., na działania Burmistrza
Sędziszowa Małopolskiego.
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amiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne
nagrody odebrali 5 grudnia br.
w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach zwycięzcy powiatowego etapu konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje 2016”.
Dzisiaj o godz. 11, w budynku ropczyckiej komendy Policji odbyło się wręczenie
nagród laureatom konkursu plastycznego
„Bezpieczne wakacje 2016”. W uroczystości
wziął udział Komendant Powiatowy Policji w
Ropczycach nadkom. Wojciech Rak, starosta
powiatu ropczycko-sędziszowskiego Witold
Darłak, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
Bogusław Kmieć oraz sekretarz gminy Ropczyce Jolanta Kaszowska.
Komendant przywitał laureatów oraz
towarzyszących im rodziców i pedagogów.
Gratulował osiągniętych sukcesów w konkursie zachęcając do aktywnego udziału w kolejnych edycjach. Zwycięzcy etapu powiatowego
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Ropczycach, Urząd Miejski w Ropczycach
oraz Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim.
Konkurs „Bezpieczne wakacje” corocznie
cieszy się dużą popularnością wśród dzieci.
Jego głównym celem jest promowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Jak
co roku do konkursu przystąpiły szkoły z naszego powiatu. Spośród nadesłanych ponad
100 prac, komisja wyłoniła po trzy najlepsze
prace w trzech kategoriach wiekowych: 7-9
lat, 10-12 lat, 13-15 lat. Członkowie jury oceniając prace brali pod uwagę pomysłowość,

oryginalność wykonania, samodzielność
i zgodność z tematem konkursu. Wyłoniono
9 laureatów:
Kategoria 6-9 lat
I miejsce - Kamil Róg - Szkoła Podstawowa w Szkodnej – 8 lat,
II miejsce - Zuzanna Czaja - Szkoła Podstawowa w Szkodnej – 6 lat,
III miejsce - Karol Jarząb - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp. – 7 lat.
Kategoria 10-12 lat
I miejsce - Nikodem Idzik - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp. – 12 lat,

II miejsce - Klaudia Kulig - Szkoła Podstawowa nr 3 w Ropczycach (Chechły) – 10
lat,
III miejsce Marcelina Jarząb - Szkoła
Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp. – 10 lat.
Kategoria 13-15 lat
I miejsce - Martyna Paśko - Gimnazjum
w Sędziszowie Młp. – 15 lat,
II miejsce - Kamila Pięta - Gimnazjum
w Sędziszowie Młp. – 14 lat,
III miejsce - Marta Tomaszewska - Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – 14 lat.
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grudnia br. zastępca burmistrza
Sędziszowa Małopolskiego Wiesław Wojdon spotkał się honorowymi
dawcami krwi z naszej gminy. Przedświąteczne spotkanie było okazją do podziękowania za ten najcenniejszy dar, jakim jest krew, a którą zaproszeni goście
oddają z potrzeby pomagania innym.
Zastępca burmistrza złożył też wszystkim życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.

6

7 grudnia br. odbyła się XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, podczas której
podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, mocą której Stawka opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie wynosi:
1) 7,60zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest mniejsza lub równa 5,
2) 6,70 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5,
Stawka opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
nieselektywny wynosi 15,00zł brutto,
a w przypadku mieszkańców mieszkających w zabudowie wielorodzinnej
(wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe)

10,00zł brutto.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na
rok 2016 nr. XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015., mocą której dokonuję się przeniesienia wydatków w dziale 801 Oświata
i wychowania, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe między paragrafami klasyfikacji
budżetowej na łączną kwotę 18.450 zł.
3. Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr. 1/2016
w miejscowości Sędziszów Młp. mocą
której,
1) przystępuję się do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr. 1/2016 w miejscowości Sędziszów Młp.
2) Granice obszaru objętego projektem planu o którym mowa w ustępie 1,
oznaczono na załączniku graficznym,
stanowiącym integralną części niniejszej
uchwały.
Biuletyn SÛG]LV]RZVNL

nr 12 (229)

JUXG]LHą

=,0$1$'52*$&+Z6(=21,(
Kolejność odśnieżania dróg i placów na terenie Miasta i Gminy
Sędziszów Małopolski
Na terenie naszej gminy mamy czterech zarządców dróg tj.
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
- Rejon Dróg Krajowych w Dębicy - tel. 14 670 23 27 odpowiada ona
za drogę krajową nr 94
2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie tel. 17 860 91 05 odpowiada on za drogi wojewódzkie tj. na terenie
miasta ul. Witosa, Grunwaldzka, Kolbuszowska, na terenie gminy za
drogę relacji Sędziszów Młp. - Kolbuszowa
3.
Starostwo
Powiatowe
w
Ropczycach
Wydział Dróg Powiatowych - tel.17 222 89 23 odpowiada za następujące drogi powiatowe na terenie naszej gminy:
nr 546 Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa
nr 550 Będziemyśl - Klęczany - Bratkowice
nr 530 Sędziszów - Zagorzyce - Wielopole
nr 348 Kamionka - Sędziszów Młp.
nr 551 Czarna - Bratkowice - Miłocin
nr 547 Wolica Piaskowa - Kawęczyn - Sędziszów Młp.
nr 548 Ruda - Sędziszów Młp.
nr 549 Cierpisz - Krzywa - Olchowa
nr 345 Huta Przedborska - Kamionka
nr 531 Zagorzyce - Bystrzyca
nr 342 Ostrów - Borek Wielki. - Boreczek
Starostwo Powiatowe odpowiada również za ulice na terenie miasta Sędziszów Małopolski. tj. ul. Wesoła, Węglowskiego, 3-go Maja,
Rynek, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Partyzantów, Borkowska, Kolejowa, Konopnickiej,
4. Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim - Referat Inwestycji, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego odpowiada za ulice
lokalne miejskie na terenie miasta zgodnie z przedstawionym wykazem tel. 17 7453633, Pan Dariusz Urbanek; Pan Stanisław Charchut
i Piotr Czeladka.
PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC LOKALNYCH
MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
POZOSTAJĄCYCH W GESTI UM w SĘDZISZÓW MŁP.
Wykaz ulic zimowego utrzymania na terenie miasta Sędziszów
Małopolski w sezonie 2016/2017 - zadanie nr 1
I - Kolejność utrzymania ulic
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa ulicy
Rynek
Szeroka
Garncarska
Ks. St. Maciąga
Kościuszki
Szkarpowa + boczna Szkarpowej
Bednarska
Wyspiańskiego
Ogrodowa
Solidarności
Piaskowa
Al. 1000-lecia
Mickiewicza
Kołłątaja
Letnia
Fabryczna
Do Kępki
Boczna Fabryczna do SP Nr 3
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Długość odśnieżania ulicy
0,440 km
0,090 km
0,140 km
0,210 km
0,290 km
0,200 km
0,070 km
0,170 km
0,290 km
0,200 km
1,150 km
0,310 km
0,230 km
0,380 km
0,640 km
0,580 km
0,200 km
0,300 km

JUXG]LHą

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Jana Kroczki
Armii Krajowej
Wspólna
Słoneczna od Wesołej do Gumatu
Od ul. Słonecznej do Przedszkola
nr 2 Os. Mł. - do ul. Słonecznej
Odrowążów
Księżomost
Dojazd do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
RAZEM ULICE I KOLEJNOŚCI
ZIMOWEGO UTRZYMANIA :

0,300 km
0,500 km
1,200 km
0,550 km
0,300 km
0,360 km
0,900 km
0,100 km

10,100 km

II - Kolejność utrzymania ulic
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nazwa Ulicy
Piekarska
Polna
Cicha
Sportowa
Prof. St. Kota
Ks. Granickiego
Kardynała Wyszyńskiego
Głowackiego
Ługowa
Orzeszkowej
Rędziny
Św. Franciszka
W. Szymborskiej
św. Klary
Ks. Sapeckiego
św. Barbary
Bursztynowa
Koralowa
Szafirowa
Rubinowa
Działkowa
Sienkiewicza
Słowackiego
Prusa
Reja
Łącznik (Piłsudskiego-Sienkiewicza)
Południowa
Jagiellońska
Kasztanowa
Klonowa
Lipowa
Blich
Spacerowa
Słoneczna od Gumatu do
ogródków działkowych
Słoneczna - boczna (do Zięby)
Potockich
Michałowskich
Jabłonowskich
Starzeńskich
Tarnowskich
M. Ligęzy
RAZEM ULICE II KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

Długość odśnieżania ulicy
0,350 km
0,530 km
0,300 km
0,700 km
0,100 km
0,160 km
0,290 km
0,600 km
0,800 km
0,250 km
1,770 km
0,300 km
0,150 km
0,100 km
0,150 km
0,120 km
0,200 km
0,200 km
0,160 km
0,250 km
0,350 km
0,340 km
0,270 km
0,100 km
0,090 km
0,110 km
1,700 km
0,200 km
0,260 km
0,190 km
0,180 km
0,270 km
0,600 km
0,500 km
0,100 km
0,550 km
0,160 km
0,240 km
0,270 km
0,470 km
0,230 km
14,660 km

I. Kolejność utrzymania
Wykaz chodników, parkingów i placów zimowego utrzymania
w sezonie 2015/2016
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Lp. Chodniki przy ulicach Długość Szerokość Szerokość Powierzchnia
miejskich
chodnika chodnika odśnieżania odśnieżaniam2
1. ul. Rynek (cały)
85
4,5
3,5
297,5
przejście przez
95
3,0
3,0
285,0
planty
100
4,0
3,5
350,0
20
2
2
60,0
2. ul. Szeroka
170
2,5
2,0
340,0
3. ul. Garncarska
100
1,0
1,0
100,0
500
2,0
1,5
750,0
4. ul. Fabryczna (obustronnie)
250
2,0
1,5
375,0
5. ul. boczna Fabryczna
110
1,5
1,0
110,0
60
1,5
1,0
60,0
(strona prawa w kierunku
Os. Młodych) do SP 3
6. do Kępki /wzdłuż
200
2,0
2,0
400,0
butików/
7. ul. Wspólna + ścieżka
1200
4,0
4,0
4 800,0
rowerowa
8. ul. Jana Kroczki –
600
2,0
1,5
900,0
obustronnie
9. ul. Armii Krajowej
500
2,5
2,0
1 000,0
10 ul. Solidarności (stro200
2,0
1,5
300,0
na lewa w kierunku
ul. Konopnickiej)
11 Połączenia ul.
60 2,0-4,0 2,0-4,0
160,0
Piekarskiej i Ogrodowej
12 ul. Ks. St. Maciąga
210
1,5
1,0
210,0
( strona prawa w kier
ul. Jana Pawła II)
13 ul. Potockich
550
2,0
2,0
1 100,0
14 ul. Odrowążów
675
2,0
2,0
1 350,0
15 ul. Słoneczna od ul.
350
2,0
1,0
350,0
Wesołej do bloku nr 7
16 Osiedle w Górze Rop700
2,0
2,0
1 400,0
czyck. do drogi E- 4
17 Kawęczyn Sędziszowski
2 260
1,5
1,5
3 390,0
RAZEM CHODNIKI
18 087,5
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Parkingi i place
Powierzchnia odśnieżania w m2
Plac Rynek - postój taxi
1 010,0
Parkingi - Klasztor O. Kapucynów
1 000,0
Parkingi - Kościół Parafialny
1 570,0
Plac Targowy (odśnieżanie przed
6 600,0
dniem targowym, tj. czwartek)
Plac k/Banku Spółdzielczego
950,0
Parking przy Gimnazjum (od ul.
1 000,0
Ks. Maciąga)
Parkingi przy OSP (od. ul. 3-go
600,0
Maja i Polnej)
Parking przy ul. Fabrycznej wraz
2000,0
z wywozem śniegu po każdorazowym odśnieżaniu
Parkingi – ul. Wyspiańskiego
300,0
Parking – ORLIK
1 000,0
Parking – Dom Kultury
1 000,0
RAZEM PARKINGI I PLACE
17 030,0

W drodze przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie „akcji
zima” wyłoniony został wykonawca zadania nr 1:
Usługi Transportowe „TRANS-BET” Tomaszewski Andrzej –
tel. 605826230
Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg
gminnych dla poszczególnych zadań będą świadczyć:
Zadanie nr 2 – usługi związane z interwencyjnym zimowym
utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na
terenie miejscowości : Szkodna, Zagorzyce Górne, Zagorzyce Dolne
i Góra Ropczycka - świadczy: Usługi Budowlano – Drogowe; 39 – 105
Gnojnica 524 a; Robert Darłak.
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Zadanie nr 3 – usługi związane z interwencyjnym zimowym
utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych
na terenie miejscowości: Klęczany, Będziemyśl, Kawęczyn Sędziszowski – świadczy: Usługi Rolnicze Jan Świder, Borek Wielki 464,
39-120 Sędziszów Małopolski.
Zadanie nr 4 – usługi związane z interwencyjnym zimowym
utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na
terenie miejscowości : Borek Wielki, Boreczek, Wolica Ługowa, Krzywa, Cierpisz, Czarna Sędziszowska, Ruda i Wolica Piaskowa – świadczy: Usługi Rolnicze Jan Świder, Borek Wielki 464, 39-120 Sędziszów
Małopolski.
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„Nadleśnictwo Głogów” Roberta Borkowskiego jest opisem działań
w zakresie obszaru funkcjonowania dzisiejszego Nadleśnictwa Głogów.
Problematyka ta została całościowo przedstawiona tu po raz pierwszy, co
sprawia, że praca jest nowatorska. W głównej mierze oparta została na źródłach zgromadzonych w archiwum Nadleśnictwa. Książka ma charakter
monograficzny i stara się w jak najbardziej szeroki sposób zaprezentować
działalność Nadleśnictwa Głogów od czasu jego powstania we wrześniu
1944 r. Jednak nie można przemilczeć czasów wcześniejszych, zanim powstało Nadleśnictwo, dlatego pierwsze trzy rozdziały poświęcone są tym
właśnie zagadnieniom. Ukazują one historię związków człowieka z lasami
okolic Głogowa Małopolskiego i Bratkowic od czasów średniowiecza aż do
końcowego okresu II wojny światowej, gdy tereny te zostały wyzwolone od
niemieckich wojsk okupacyjnych i znalazły się pod polską administracją.
Kolejne rozdziały dotyczą już zasadniczego tematu, czyli funkcjonowania Nadleśnictwa Głogów
i Nadleśnictwa Bratkowice,
które w latach 1945-1973
działało niezależnie, a następnie zostało włączone
do Nadleśnictwa Głogów.
W sposób chronologiczny
omówiono w nich różne
aspekty związane z działalnością Nadleśnictwa, doprowadzając wątek czasowy
do chwili obecnej. Ostatni
rozdział poświęcony został
walorom turystycznym lasów, które wchodzą w skład
głogowskiego Nadleśnictwa.
Książka dostępna jest
w siedzibie Nadleśnictwa
Głogów.
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wyborach
uzupełniających
do
Rady
Miejskiej,
które przeprowadzono 11 grudnia br. w okręgu wyborczym
nr 2 w Sędziszowie Młp., radnym został wybrany Pan Marek Pająk.
W wyborach tych pan Marek Pająk uzyskał 82 głosy a kolejni kandydaci pani Teresa Pawłowska - 55, Zofia Migała - 5. Frekwencja wyniosła 16 %, na 878 wyborców uprawnionych do głosowania do lokalu
wyborczego przyszło 144 osoby, spośród których 2 oddało głos nieważny. Pan Marek Pająk ma 48 lat, mieszka na sędziszowskim Osiedlu
Młodych, w wyborach samorządowych w 2014 r. mandat radnego
przegrał 1 głosem z Piotrem Idzikiem
Biuletyn SÛG]LV]RZVNL
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rzedszkolaki z Publicznego Przedszkola
nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
i Oddziału Zamiejscowego w Wolicy Ługowej uczestniczą w projekcie pt. „Przedszkolne smyki trenują zdrowe nawyki”,
który w całości finansowany jest z dotacji
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w ramach rządowego programu
Bezpieczna i przyjazna szkoła.
Projekt ma charakter kompleksowy
i angażuje przedszkolaków, rodziców,
opiekunów, personel przedszkola: nauczycieli, kucharkę, intendentki. Ma na celu
upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej

i stworzenie przestrzeni publicznej do
promowania zdrowego stylu życia wśród
przedszkolaków i ich otoczenia poprzez:
- upowszechnianie zasad zdrowego odżywiania,
- promocję aktywności fizycznej i sprawności ruchowej oraz ich znaczenia dla
zdrowia,
- edukację zdrowotną, w tym poznanie
zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- doskonalenie wiedzy nauczycieli
i pracowników przedszkola oraz rodziców
w zakresie zdrowego odżywiania,
- organizację zajęć edukacyjnych między

innymi w formie: warsztatów kulinarnych
i cukierniczych dla dzieci, zapoznanie ich
z procesem powstawania chleba w czasie
wycieczki do piekarni, wycieczki do gabinetu stomatologicznego, prelekcję dla rodziców żywienia w wieku przedszkolnym,
itp.
Zachętą
maluchów
do
aktywności
ruchowej
jest
zbudowana
w
ogrodzie
przedszkola
w Sędziszowie Młp. ścieżki zdrowia i tor
przeszkód oraz zorganizowanie pikniku
rodzinnego „Jem zdrowo i żyję sportowo”.
Wartość projektu – 18 000 zł.
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otacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie oraz środki własne samorządu gminnego pozwoliły na urządzenie
w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sędziszowie Małopolskim ścieżki sensorycznej
i zegara słonecznego z naturalnych materiałów, zasadzenie 4 drzewek, zakup budek lęgowych, karmników i kompostownika oraz
zakup książek, tablic edukacyjnych i gry
magnetycznej. Wszystko to przyczyni się do
wzbogacenia zajęć z edukacji ekologicznej
dzieci zarówno z przedszkola w mieście, jak
i Oddziału Zamiejscowego w Wolicy Ługowej.
Przedszkole realizuje w bieżącym roku
szkolnym program edukacyjny „Eko-przedszkolak”. Celem zajęć prowadzonych w oparciu o w/w program jest:
- zapoznanie dzieci z ekosystemem leśnym,
ogrodem warzywnym, sadem,
- zapoznanie z wyglądem oraz sposobem
życia roślin i zwierząt ze środowiska leśnego
i domowego,
- kształtowanie umiejętności obserwowania
rzeczywistości przyrodniczej,
- dostrzeganie piękna w obiektach i zjawiskach przyrodniczych,
- kształcenie umiejętności współbrzmienia
Biuletyn SÛG]LV]RZVNL
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z przyrodą,
- uwrażliwienie na zło wyrządzane przyrodzie.
W ramach programu przedszkolaki 25 listopada br. wyjechały m.in. na wycieczkę do
osady myśliwskiej Koła Łowieckiego Podgorzałka w Krzywej, gdzie miały możliwość obejrzenia dużego stada bażantów i wysłuchania
prelekcji poświęconej florze i faunie leśnej.
Wartość całkowita projektu - 13 243,27 zł,

dotacja z WFOŚiGW - 10 163,12 zł.
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ramach Projektu „Inicjatywy dla
Zielonego Podkarpacia” sfinansowanego ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie Programu Wzmocnienie działań społeczności
lokalnych na rzecz zrównoważonego
rozwoju realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia „Pro Carpathia” w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Janusza
Korczaka w Sędziszowie Młp. została
podjęta inicjatywa „Zielony Zakątek
Edukacji i Integracji”.

W miejscu edukacyjno-integracyjnym dzieci będą miały bezpośredni kontakt z materiałem przyrodniczym, możliwość obcowania z nim i doświadczania
go. Kącik edukacyjny w postaci altany
będzie miejscem do organizowania zajęć edukacyjnych o tematyce ekologiczne oraz prowadzenia badań i obserwacji meteorologicznych. Pawilon będzie
miejscem służącym rozwijaniu zmysłu
dotyku i wyobraźni - „tajemnicze woreczki” będą kryć w sobie okazy przyrody przeznaczone do rozpoznawania
dotykiem oraz węchem. W ramach ini-

cjatywy powstanie również ścieżka doznań sensorycznych. Pozwoli ona poznać
dzieciom różne gatunki drzew, krzewów
i bylin, obserwować poszczególne etapy ich rozwoju oraz zmiany zachodzące
w różnych porach roku. Inicjatywa ta dostarczy zarówno dzieciom jak i lokalnej
społeczności materiał do samodzielnego odkrywania przyrody, badania i doświadczania jej z wykorzystaniem wielu
zmysłów – wzroku, słuchu, powonienia
i dotyku. Wiedza zdobyta w ten sposób
przyczyni się do pogłębienia wrażliwości ekologicznej.

Zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na realizację
inicjatywy oddolnej pn.„Zielony zakątek edukacji i integracji” całkowita wartość projektu wynosi 18 400,00 zł , a termin jej
realizacji przypada w okresie 01.10.2016 do 30.06.2017r.
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i 7 grudnia br. w Publicznym Przedszkolu
Nr 2 odbyły się przedświąteczne warsztaty artystyczne. W zajęciach wzięło udział
łącznie 36 dzieci z grupy piątej i szóstej.
Panie bibliotekarki z Biblioteki Publicznej
w Sędziszowie Młp. przygotowały materiały
i szablony, które posłużyły przedszkolakom
do wykonania świątecznych ozdób. Wspólnie
z dziećmi wykonaliśmy kolorowe mikołaje,
aniołki, choinki i misie polarne, które ozdobią
świąteczne drzewka w przedszkolu i domach
dzieci. Kolejne spotkanie odbyło się 15 grudnia w Bibliotece Publicznej gdzie wspólnie
ubraliśmy biblioteczną choinkę. Przedszkolaki
i ich wychowawcy z wielką radością przyjęli
nasze zaproszenie.
Dyrekcji, wychowawcom oraz dzieciom
z Przedszkola Publicznego nr 2 życzymy
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
pomyślności w Nowym Roku 2017.
Pracownicy
Biblioteki
Publicznej
w Sędziszowie Małopolskim
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Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzinnej niwy maluje dostatek ,
Symbol braterstwa, miłości i wiary
Święty opłatek
(Kajetan Kraszewski)

W

polskich domach opłatki pojawiały
się już w Adwencie, przynoszone przez kwestarzy i organistów, przez
wszystkich oczekiwane i upragnione. Białe
w większości przechowywane były do Wigilii.
Z kolorowych niewiasty sklejały kule zwane
światami. Zawieszano je nad stołem wigilijnym, by chroniły domowników przed chorobami, nieszczęściami i nieczystymi siłami.
Zgodnie z wierzeniami podobną moc
posiadały gwiazdki wycięte z opłatków. Umocowane na nitkach do powały mogły wisieć
tak przez cały rok. Wzmiankę o tych symbolicznych ozdobach znajdujemy w powieści
„Potop” Henryka Sienkiewicza: „u belek wisiały na niciach różnokolorowe gwiazdki uczynione z opłatków, kręcące się w cieple”. Trudno
dzisiaj ustalić, kiedy zaczęto stosować taki
sposób zdobienia mieszkań. Z dworów szlacheckich przeniósł się on do izb chłopskich
– praktykowano go jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Wiadomo, że od XIX
w. upowszechniła się choinka. Uprzednio nad
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najważniejszym stołem zawieszano podłaźniczkę (podłaźnik, podłaz) obwieszoną jabłkami, orzechami oraz kółkami i gwiazdkami
wyciętymi z barwnych opłatków. Im piękniej
była ozdobiona, tym więcej łask i dobra miało spłynąć na całe domostwo. Najważniejsza
czynność wigilijnego wieczoru to dzielenie
się białym opłatkiem, połączone ze składaniem sobie życzeń i wzajemnym wybaczaniem wszelkich przewinień:
„Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
Autor Wacław Rolicz-Lider skojarzył
opłatek z chlebem.
Zwyczaj łamania się opłatkiem, jak niegdyś mawiano, ma prawdopodobnie szlachecki rodowód, a znano go już w wieku
XVII. Nawiązuje on do wspólnotowego kultu
pierwszych chrześcijan, którzy trwali „w łamaniu chleba i w modlitwie”. We wczesnym
średniowieczu zgromadzeni w kościołach
obdarowywani byli chlebem zwanym eulogią. Poświęcony oznaczał zjednoczenie
z Bogiem. Biskupi i kapłani przesyłali go sobie
nawzajem, a także swym wiernym, dołączając
niekiedy listy z życzeniami. W średniowieczu
zaczęto wypiekać opłatki przeznaczone do
liturgii Mszy Świętej. Jako pierwsi czynili to

zakonnicy z opactwa w Cluny. Na rozgrzane,
żelazne szczypce w okrągłe wgłębienia wlewali ciasto sporządzone z wody i pszennej
mąki. Pierwotnie na opłatkach widniały znaki krzyża oraz litery IHS. Od XII wieku zaczęto umieszczać wizerunek Baranka. W wieku
XV wypiekaniem opłatków zajęły się również
osoby świeckie. Od tego stulecia w Polsce
zaczęto używać opłatków także do celów liturgicznych. W wieku następnym formom do
wypieku nadawano też kształt prostokątny.
Pojawiły się nowe motywy nawiązujące do
Bożego Narodzenia. Nazwa „opłatek” pochodzi od łacińskiego słowa „oblatum”, czyli dar
ofiarny. Dla Polaków stał się on symbolem
jedności i braterstwa. Na wigilijnym stole na
osobnym talerzu zostawiano nieco okruchów
opłatka przeznaczonych dla duchów przodków. Przypomina o tym Wincenty Pol, pisząc
o gospodarzu, który podchodzi do stołu:
„I pokłada na talerzu
Anielskiego chleba kruchy,
Bo w tych krzesłach siedzą duchy”.
Kolorowe opłatki podawano zwierzętom
gospodarskim, aby się darzyły i dobrze chowały. Białe zaś gospodyni podczas pośniku kładła
pod miski. Jeśli się przykleiły, oznaczało to dobry urodzaj i dostatek w Nowym Roku.
„Dawne to dzieje, minione to chwile,
Do których wracam na klęczkach przez łzy.
Wspomnieniem drogim, spośród wspomnień tylu
Dziś, gdy przede mną biel opłatka lśni”.
(Maria Rzepecka)
Tekst i ilustracja: Maria Wilczok
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iązka siana na stole i snop słomy
w izbie – to jeden z opisów wystroju
wiejskiej chaty gotowej do Wigilii. O tym,
jak na przełomie XIX i XX stulecia wyglądała wigilia i jakie praktykowano obyczaje
związane ze świętami Bożego Narodzenia w
regionie sędziszowskim, wiemy z publikacji
Jerzego Fiericha „Przeszłość wsi powiatu
ropczyckiego w ustach ich mieszkańców”,
wydanej przed II wojną światową.
Okres Bożego Narodzenia był najbogatszym w ciągu całego roku w przeróżne zwyczaje i wróżby. W Zagorzycach przed wieczerzą wigilijną gospodarz przynosił wiązkę
siana do rozścielenia na stole i snop słomy,
który rozścielał po izbie. Na Przedmieściu Sędziszowskim za łóżko stawiano razem związane kilka kłosów żyta, pszenicy, jęczmienia
i owsa.
Do wieczerzy siadano, kiedy zabłysła
pierwsza gwiazda. Przy wieczerzy podkładano opłatki pod półmiski z potrawami, wierząc
że jeśli opłatek przylepi się do miski, nastąpi
urodzaj tego zboża w najbliższym roku, z którego dana potrawa była sporządzona. Niedojedzony chleb i opłatki dawano krowom, aby

się dobrze doiły.
W Wolicy Piaskowej gospodarz po wieczerzy wbijał źdźbła słomy w szpary ścian lub
rzucał w sufit, wierząc że tyle będzie kop danego zboża, ile ździebeł utknęło w ścianie, czy
w suficie. Z przyniesionego snopa słomy
chłopcy robili powrósła i obwiązywali nimi
po wieczerzy drzewka owocowe, aby dobrze
rodziły. Młodzież wróżyła sobie również zamążpójście w następnym roku. Wychodzili na
dwór i krzyczeli głośno, wnioskując z kierunku echa, skąd przyjdzie chłopak w zaloty, lub
gdzie mieszka przyszła żona wykrzykującego.
W Zagorzycach słoma rozrzucona po
izbie leżała przez pierwszy dzień świąt. Tam,
gdzie były dziewczyny na wydaniu, w drugi
dzień świąt, chłopaki przychodzili rano, by
zastać słomę rozesłaną. Wtedy jeden z nich
wynosił słomę do stodoły, drugi zamiatał
izbę i wynosił śmiecie z domu. Dziewczyna musiała podziękować za pracę dobrym
poczęstunkiem, albo musiała wykupić jakiś
przedmiot. Popijanie trwało często do rana,
przy czym nieraz następowała zgoda, co do
przyszłego małżeństwa. W Wolicy Ługowej
składał życzenia także Żyd, który objeżdżał

bogatszych gospodarzy, częstował ich chlebem, wódką, piwem, miodem, za co dostawał
zboże, ziemniaki, czasami nawet cielaka.
Na Wigilię przystrajało się choinkę. Była
to żywa jodełka lub świerk. Wieszało się bańki, ale głównie strojono ją czerwonymi jabłkami, lukrowymi piernikami oraz cukierkami ugotowanymi z mleka i cukru. Ozdoby
choinkowe robiło się z bibuły i ze słomy, a na
gałązki kładło się watę i zawieszało „anielskie włosy”. Do gałązek przypinało się żabki,
w które wkładano woskowe, kolorowe świeczki.
A jakie potrawy spożywano na Wigilię?
Barszcz jałowy z grzybami, ziemniaki, pierogi
z kapustą, kasza gryczana, kasza jęczmienna
ze śliwkami, kasza jaglana, kapusta z fasolą,
kluski z makiem, kompot z suszu. Po wieczerzy gospodarz zanosił do obory kawałki
kolorowego opłatka i trochę siana, albowiem
wierzono, że w noc wigilijną zwierzęta mówią
ludzkim głosem. Po posiłku rozpoczynało się
kolędowanie, a później szło się na Pasterkę.
Kto tylko był na siłach, bez względu na mróz,
czy zawieję, wyruszał w drogę.
Tekst: Andrzej Ogorzałek
(BP w Sędziszowie Młp.)

0LNRDMNLQD2VLHGOXQUZ6ÆG]LV]RZLH
6

grudnia Zarząd Osiedla nr 3 w Sędziszowie
wraz ze Stowarzyszeniem Galicja zorganizował dla dzieci Mikołajki. W asyście Aniołów,
wśród rozbawionych i uśmiechniętych dzieci,

12

pojawił się Święty Mikołaj z workiem pełnym
prezentów. Radość była ogromna, gdy wszystkie dzieci otrzymały upominki. A kiedy zacny
gość opuścił zebranych, zabawa trwała jeszcze

długo. W Mikołajkach wzięło udział 80 dzieci.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom
za wsparcie finansowe i rzeczowe, bez którego
na twarzach dzieci nie zagościłby uśmiech.
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iedy w 1957 roku ukończono budowę
Domu Kultury w Sędziszowie, w jego
pomieszczeniach znalazło stałą siedzibę
miejscowe kino. Sędziszowskie kino należało
do Wojewódzkiego Zarządu Kin w Rzeszowie i pracowało w nim wówczas kilka osób.
Był kierownik, dwie bileterki i trzech kinooperatorów.
Na nazwę kina urządzono konkurs.
Ostatecznie ustalono, że kino będzie nazywać się „Jedność”. Nazwa wzięła się od
sali, która mieściła się po drugiej stronie
obecnej Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie
wcześniej odbywały się różne uroczystości w Sędziszowie.
Pierwszym filmem panoramicznym granym w sędziszowskim kinie
był „Ogniomistrz Kaleń” z Wiesławem
Gołasem w roli głównej. Niedługo po
„Ogniomistrzu Kaleniu” grano „Krzyżaków”. Film grany był codziennie, od rana
do wieczora przez cały miesiąc. Dużą
popularnością cieszyły się
tzw. filmy giganty, składające się z kilku serii, filmy
historyczne, furorę robiły
filmy kostiumowe. W modzie były też polskie komedie i westerny.
Filmy wyświetlane były
początkowo w holu, tam,
gdzie teraz organizowane
są wystawy. Dopiero później ukończono dużą salę
i kabinę. W kabinie obowiązywały surowe przepisy
bhp. Było to powodowane względami zagrożenia
pożarowego. Nie wolno
było tam przebywać osobom postronnym. Nawet
sprzątaczki nie mogły tam
wchodzić, więc operatorzy musieli sprzątać sami.
Kino początkowo nie miało ekranu. Tak więc ekran
został zrobiony z kilku
uszytych
prześcieradeł,
naciągniętych na rury,
które pochodziły z zakła-

du Pasternaka. Dla pracowników kina
najtrudniejszym dniem była niedziela,
kiedy przychodziły tłumy ludzi. Kino
było czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków i sobót. Po południu były
grane zawsze dwa seanse, a do południa
często organizowano seanse dla szkół
i zakładów pracy.
W 2001 roku w sędziszowskim kinie nastąpiły ogromne zmiany, dzięki
którym widzowie mieli lepszy odbiór
prezentowanych filmów. Wymieniono
m. in. podstarzałe projektory, które służyły widzom przez ponad 30 lat. Zmiana
ta umożliwiła polepszenie jakości obrazu. Najważniejszą nowością było zamontowanie najnowocześniejszego systemu
dźwiękowego Dolby SR, zaprojektowanego tak, aby najwierniej oddawał wrażenia dźwiękowe, zapisane na ścieżce
dźwiękowej wyświetlanego filmu.
Rok 2004 okazał się bardzo dobrym

dla sędziszowskiego kina. Sprzedano 7
579 biletów, wyświetlono 239 seansów.
Dało to w statystykach trzeci wynik
z ostatnich 10 lat. Lepszy okazał się tylko rok 2001, kiedy sprzedano 9576 biletów. Dobry był też rok 1995, sprzedano
wówczas 7671 biletów. Największą popularnością cieszył się film „Pasja” Mela
Gibsona. Po raz pierwszy za sprawą tego
filmu, sędziszowskie kino stało się kinem premierowym, bowiem tego samego
dnia, co w Sędziszowie, odbyła się jego
premiera europejska. „Pasję” oglądnęło
2 656 widzów.
We wrześniu tego roku sędziszowskie kino wznowiło działalność po kilku
latach przerwy. Kino zostało wyposażone w najnowszą technologię 4K – 3D.
Odnowiono także hol kinowy, gdzie powstało stoisko z popcornem i napojami.
Andrzej Ogorzałek

Roboty wykończeniowe wokół Domu Kultury – rok 1958. Fot. Archiwum Erwina Rolka
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Pre z e s a R ady Mi n i s t rów w t r a k cie uro czysto ś ci, która o dbyła się
w Po d k ar p a ck i m Ur z ę d z i e Woj e wó dzkim w Rzeszowie. Z Z e sp ołu
S z kó ł Te ch n i c z nych i m . prof. Karol a
Olsze wskiego t a ką nagro dę ot rzymał a u c z enni ca k l asy 2 h m , Mał gorz at a
Ł agowska. Z a szczegól ne osiągnięc i a e du k a c y j n e w roku s z kolny m
2 0 1 5 / 2 0 1 6 G o s i a o de br a ł a g r atu l a c j e
z r ą k Woj e wo dy Po d k ar p a ck i e go Ew y
L e n i ar t . S erde c z n i e g r atu luj e my.
JF
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Jak co roku, tak i w Nadzwyczajnym Roku
Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego, w Polsce ważny był papieski październik, w którym:
9 przeżywaliśmy XVI Dzień Papieski pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”, wspierając swoimi ofiarami i modlitwami „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”; a 16 obchodziliśmy 38.
rocznicę wyboru Kard. Karola Wojtyły na papieża. Z kolei 22. było liturgiczne wspomnienie
św. Jana Pawła II.
Z Abp. Mieczysławem Mokrzyckim,
metropolitą lwowskim, przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Ukrainy, byłym sekretarzem Jana Pawła II i Benedykta XVI,
świadkiem pontyfikatu i świętości Jana Pawła
II, rozmawia Mariusz Kazior.
Wasza Ekscelencja był bezpośrednim świadkiem daru Jego Świętości. W jaki sposób 16
października 1978 r. wpisał się w osobistą historię Księdza Arcybiskupa?
Abp Mieczysław Mokrzycki: – Jako młodzieniec, uczestniczyłem w tym wielkim wydarzeniu dla Kościoła i Polski. Było ono także
umocnieniem w moim głosie powołania, pójścia
za Chrystusem drogą kapłańską. W 1981 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego
w Przemyślu. Jan Paweł II był moim przewodnikiem duchowym w formacji seminaryjnej,
a potem w kapłaństwie. Imponował mi swoim
intelektem, pobożnością, odwagą i entuzjazmem.
Wasza Ekscelencja był obecny przy Jego
śmierci. Jak określiłby przesłanie, które św. Jan
Paweł II zostawił Polsce i światu?
– Myślę, że najbardziej aktualne są słowa,
które Ojciec Święty wypowiedział na początku
pontyfikatu: otwórzcie drzwi dla Chrystusa,
drzwi waszych serc, systemów ekonomicznych
i politycznych. Miejcie odwagę z Chrystusem
budować przyszłość, nie zmarnujcie swego
życia, które jest jedno i na wieczność. Także
w obecnej sytuacji w Europie i w świecie powinniśmy budować pokój i cywilizację miłości
w oparciu o Chrystusa.

A jaki był jako duszpasterz młodzieży?
– W posługiwaniu Ojca Św. widoczna była
szczególna troska o młodzież, bo w niej widział
przyszłość Kościoła, narodu i człowieka, świata! Do nich często mówił, że są oni przyszłością
świata, który mają zbudować na skale, na wartościach i im często wskazywał, że swoje życie,
osobę, człowieka mogą zbudować na nauce
Chrystusa. Dlatego zachęcał ich do odpowiedzialnego brania życia w swoje ręce, uczciwej
pracy, modlitwy, by w przyszłości mogli realizować swoje życiowe powołania, pasje i rozwijali
talenty.
Jakim był proboszczem świata?
– Ojciec Św. jako głowa Kościoła i państwa
watykańskiego był jednocześnie Pasterzem,
biskupem Rzymu, każdej diecezji na świecie
i proboszczem każdej parafii. Podczas swego pontyfikatu pokazywał nam różne formy
pracy duszpasterskiej: diakona, biskupa, kapłana, a także posługi osób świeckich, które
uczestniczą w powszechnym kapłaństwie
Kościoła.
A jako Apostoł Bożego Miłosierdzia?
– Chciał pokazać całemu światu wielką miłość Boga do człowieka, którą ukazał poprzez
objawienia siostrze Faustynie, którą miał radość kanonizować i ogłosić to światu. Miłosierdzie to miłość, płynąca od Boga do człowieka, ale także od człowieka do Boga i do
innych ludzi, bliźnich. Ojciec Święty zachęca
nas do miłosiernej miłości, do życia wiarą,
opartego o dobro, pokój, prawdę, dążenie do
świętości, realizowanej w codziennym życiu,
w którym jak najlepiej należy służyć drugiemu
człowiekowi.

W jednym z wywiadów powiedział kiedyś Wasza Ekscelencja: Najcenniejszą relikwią jest moja
pamięć o Papieżu. Co to znaczy dla współczesnego człowieka: podążać za św. Janem Pawłem II?
– Ojciec Św. uczył nas wielkiego zaufania
Panu Bogu, wielkiej miłości do Matki Najświętszej, uczył nas miłości do ojczyzny, bycia patriotą, a także był wzorem ogromnej pracy i rzetelnie wypełniał swoją misję. Podążanie za nim
to świętość, realizowana w codziennym życiu.
I bezgraniczna ufność Panu Bogu.
IV pielgrzymka do Polski w 1991 r. za temat
przewodni miała Dekalog. 2 czerwca 1991 r.
w Rzeszowie Ojciec Święty przypomniał słowa
Chrystusa: „Nie każdy, który mi mówi Panie,
Panie…” i wołał: nie bądź chrześcijaninem
byle jakim!” Jak Wasza Ekscelencja odnajduje, Polskę i Polaków, 11 lat po Jego odejściu
do Domu Ojca? Na ile pamiętamy nauczanie
św. Jana Pawła II i jesteśmy wierni ukazywanej
nam przez niego drodze do świętości?
– Myślę, że Jan Paweł II jest stale obecny
w sercach i myślach swoich rodaków. Zauważam podczas wielu celebracji, że jego osobę
i życie Polacy przyjmują z wielką radością
i wdzięcznością. Jego relikwie przyjmują z wielką wiarą, miłością, wdzięcznością i zobowiązaniem, które jest jednocześnie wyzwaniem
i zadaniem. Jego osoba jest dla nich oparciem
w codziennym życiu, wzrastaniu w wierze
i świętości.
Dziękuję Waszej Ekscelencji za pogłębioną
refleksję i przybliżenie nam osoby św. Jana
Pawła II. Wdzięczni za Twoją posługę, życzymy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i nieustannych łask Bożej Dzieciny, wielu
lat w zdrowiu i Bożej opiece.

Jaki był św. Jan Paweł II jako Pielgrzym?
– Pokazywał swoim życiem, że tylko z Chrystusem możemy odnieść zwycięstwo i pokonać wszelkie trudności i bariery. To pokazywał
młodzieży, rodzinom, światu kultury i politykom. W tym pielgrzymowaniu towarzyszyły
mu zawsze modlitwa i troska o drugiego człowieka.
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