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imieniu mieszkańców naszej gminy

oraz władz samorządowych pragnę 

serdecznie podziękować sponsorom za współfi-

nansowanie świątecznej iluminacji, która po raz 

pierwszy zdobiła nasze miasto w grudniu 2015 

roku oraz styczniu 2016 r., oraz za pomoc w or-

ganizacji pierwszej Rodzinnej Zabawy Mikołaj-

kowej, która odbyła się 6 grudnia 2015 r.

Dzięki wsparciu firm udało się przy-

gotować niezwykłe wydarzenie, które przycią-

gnęło rzesze mieszkańców całej gminy. Starsi 

i młodsi wspólnie spędzili niezwykły czas na 

sędziszowskim Rynku, bawiąc się i korzystając 

z   bożonarodzeniowej oferty przygotowanej 

przez lokalnych wytwórców. Rodzinna Zabawa 

Mikołajkowa cieszyła się ogromnym zaintere-

sowaniem społeczności naszej gminy, a punk-

tem kulminacyjnym spotkania przed Ratuszem 

było oficjalne zapalenie świątecznej iluminacji. 

Ozdoby po raz pierwszy w historii Sędziszowa 

Małopolskiego przygotowane przez profesjo-

nalną firmę wspaniale upiększały centrum mia-

sta i wprowadziły świąteczną atmosferę.

Myślę, że dzięki wspólnym działa-

niom udało się nam osiągnąć zamierzony cel 

– przedświąteczne dni stały się czasem szczę-

ścia i radości dla mieszkańców, a w mieście 

zapanowała wspaniała atmosfera, którą cie-

szyliśmy się przez wiele tygodni.

Mam nadzieję, że w przyszłości rów-

nież będziemy mieli okazję realizować wspól-

ne projekty i przedsięwzięcia, które będą słu-

żyć społeczności sędziszowskiej.

Z wyrazami szacunku           

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

Bogusław Kmieć

W
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stycznia br. odbył się kolejny briefing
prasowy burmistrza Sędziszowa 

Małopolskiego Bogusław Kmiecia. W trak-
cie spotkania z lokalnymi mediami włodarz 
gminy przedstawił m.in. plany związane 
z rewitalizacją placu targowego, budową 
przedszkola w Górze Ropczyckiej, zaprosił 
mieszkańców na spotkanie w sprawie Od-
nawialnych Źródeł Energii oraz korzystania 
z darmowych dojazdów na basen w Rop-
czycach, darmowego Wi-Fi w okolicy sę-
dziszowskiego Rynku, a także zapowiedział 
konkurs na hasło i logo promujące naszą 
gminę i powstanie miejskiej komunikacji.

Celem briefingów jest przekazanie 

za pośrednictwem mediów mieszkańcom jak 

najświeższych informacji dotyczących spraw 

związanych z inwestycjami, a także wydarze-

niami w gminie. W czasie styczniowego spo-

tkania z dziennikarzami burmistrz Bogusław 

Kmieć zapowiedział przebudowę placu tar-

gowego w Sędziszowie.

Pomysł na nowy plac targowy

Włodarz gminy przedstawił również 

koncepcję tej rewitalizacji, według której cały 

plac byłby wyłożony kostka, nad częścią pla-

cu miałby powstać dach ulokowany na wyso-

kości 6 m. Powstałoby również 9 butików, za-

mykanych roletami zewnętrznymi, w których 

sprzedaż mogłaby odbywać się również w po-

zostałe dni tygodnia, nie tylko w piątki. Obok 

placu wybudowane zostałyby również szale-

ty. – Rozważamy wiele możliwości, zastana-

wiamy m.in. nad tym, jak rozwiązać kwestię 

zadaszenia. Rozsądnym rozwiązaniem wy-

daje się przykrycie dachu blachą, natomiast 

pozostawić prześwity, które byłby pokryte 

specjalnym tworzywem przepuszczającym 

26 światło. To pozwoliłoby obniżyć koszty, a 

także byłoby lepszym zabezpieczeniem przed 

słońcem w miesiącach letnich. Chciałbym 

również, by ten plac był wykorzystywany 

poza dniem targowym. Część niezadaszona 

mogłaby służyć jako parking, a poza tym by-

łoby to doskonałe miejsce do organizowania 

koncertów – mówił burmistrz.

Na razie nie ma konkretnych termi-

nów realizowania tej inwestycji. Burmistrz 

Kmieć podkreślał jednak, że gmina starać się 

będzie o dofinansowanie na ten cel.

Innowacyjna kolej

Kolejnym tematem poruszanym 

przez burmistrza była Podmiejska Kolej 

Aglomeracyjna, w sprawie której 8 stycznia 

br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisał z 

kilkunastoma samorządowcami podkarpac-

kich gmin list intencyjny. Dokument zawiera 

wolę współpracy i chęć wspólnej realizacji 

projektu oraz wstępny podział kompetencji. 

Liderem projektu będzie samorząd woje-

wództwa, a lokalne samorządy partnerami. 

W projekcie będą też uczestniczyć Polskie 

Linie Kolejowe. Projekt obejmie swym ob-

szarem gminy zlokalizowane w obrębie linii 

kolejowych biegnących od Dębicy do Prze-

worska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów. 

Na terenie tych gmin zostaną wybudowa-

ne lub przebudowane drogi dojazdowe do 

dworców i stacji, powstaną też m.in. parkingi 

w systemie parkuj i jedź. W ramach projektu 

powstanie także 14 nowych przystanków, a 

stare przystanki i stacje zostaną wyremonto-

wane.

Obecny dworzec będzie rozebrany, 

zastąpi go dworzec systemowy z nowocze-

snymi rozwiązaniami, m.in. panelami foto-

woltaicznymi, pompami ciepła, oświetleniem 

ledowym. Dworzec będzie też oświetlany 

specjalną iluminacją, gdy na peron będzie 

wjeżdżał pociąg. Będzie to jedyny takie dwo-

rzec na Podkarpaciu. Według planów ma on 

być gotowy w 2017 roku.

Burmistrz wspomniał również o 

planach budowy przedszkola w Górze Rop-

czyckiej, dalszych planach związanych z 

przebudową Szkoły Podstawowej nr 3 w Sę-

dziszowie Młp., stworzeniu lepszych warun-

ków dla przedszkoli w Czarnej Sędziszow-

skiej oraz Zagorzycach.

W trakcie briefingu burmistrz poin-

formował również o działającym już darmo-

wym Wi-Fi w najbliższej okolicy Ratusza. – 

Jeden z operatorów zaproponował, że może 

udostępnić bezpłatnie dostęp do Internetu 

w okolicach Rynku. Dzięki temu wystarczy 

zalogować się do sieci - obecnie „Inspot”, ale 

zostanie zmieniony na „Darmowy Rynek” 

– i podać swój numer telefonu. Po chwili 

otrzymamy smsem kod, który pozwoli się 

zalogować. Na tę chwilę dostępny pakiet do 

wykorzystania będzie 50 Mb przy prędkości 

256kb/s, docelowo zwiększanej do 512 kb/s.

Konkurs na logo i hasło promocyjne

Burmistrza zapowiedział również 

ogłoszenie konkursu na hasło i logo promują-

ce gminę. Szczegóły będą dostępne na stronie 

internetowej www.sedziszow-mlp.pl Wszy-

scy chętni mogą nadsyłać swoje prace do 4 

kwietnia br., natomiast ogłoszenie wyników 

zaplanowano do 15 kwietnia br. Nagroda dla 

zwycięzcy to 2 tys. zł brutto. – Hasło i logo 

mają stanowić spójną całość, powinny budzić 

pozytywne skojarzenia z naszą gminą, okre-

ślać jej charakter i specyfikę gminy, nawiązy-
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wać do tradycji kulturowych, historycznych, 

turystycznych. Będą one wykorzystywane na 

materiałach promocyjnych, prezentacjach 

multimedialnych, w grafice internetowej, na 

plakatach, banerach – tłumaczył burmistrz B. 

Kmieć.

Darmowe dojazdy na ropczycki basen

Włodarz gminy poinformował rów-

nież, że od 16 lutego br., do połowy maja 

mieszkańcy gminy będą mogli za darmo 

dojechać na basen w Ropczycach. to wynik 

współpracy samorządu sędziszowskiego sa-

morządu z Ropczyckim Centrum Sportu i 

Rekreacji. – We wtorki i czwartki o godz. 

17.40 sprzed Ratusza będzie odjeżdżał auto-

bus, którym będzie można za darmo dojechać 

na basen. O godz. 17.45 będzie zatrzymywał 

się na przystanku przy ul. Wesołej. Z powro-

tem odjazd będzie o godz. 19.20. Na tę chwilę 

w Sędziszowie nie mamy basenu, więc wszy-

scy chętni, którzy nie maja czym dojechać do 

Ropczyc, mogą korzystać z darmowego trans-

portu – zachęcał burmistrz Kmieć.

Komunikacja miejska

Kolejnym pomysłem samorządu sę-

dziszowskiego we współpracy z firmą Arriva 

jest utworzenie komunikacji miejskiej. Miała-

by ona działać na zasadzie tzw. „koła”, a więc 

skomunikuje ona Osiedle Młodych z centrum 

miasta i dotrze aż do okolic „Majstra”. – Na 

razie będziemy testować to rozwiązanie, zo-

baczymy czy się sprawdzi, jakie byłoby za-

potrzebowanie na takie rozwiązanie. Jeśli się 

przyjmie, to będziemy chcieli objąć tą komu-

nikacją również okoliczne sołectwa – mówił 

burmistrz.

M.in. z tego względu powstaną nowe 

przystanki, jeden planowany jest przy ul. 

Jana Pawła II, w pobliżu sklepów Biedronka i 

Orzech. Burmistrz zapowiedział również wy-

mianę wiaty przystankowej przy ul. Fabrycz-

nej. Na miejscu starej, blaszanej konstrukcji 

ma się pojawić nowoczesny przystanek, taki 

jakie są od września ubiegłego roku w całym 

mieście.

Dodatkowe miejsca parkingowe 
i powrót kina

Dla wygody osób, które załatwiają 

sprawy w Urzędzie, zwiększona będzie o dwa 

liczba miejsc parkingowych, na których za-

trzymywać można się maksymalnie na 30 mi-

nut. – Przypominam jednak, że są to miejsca, 

na których zatrzymywać można się na pół go-

dziny. W ten sposób więcej osób będzie mo-

gło z nich skorzystać – podkreślał burmistrz 

Bogusław Kmieć. 

W czasie briefingu burmistrz wspo-

minał również o ponownym uruchomieniu 

sędziszowskiego kina. Jeśli uda się pozyskać 

dofinansowanie, to zostanie ono wyposażone 

w nowoczesne projektory, a przy kinie powsta-

nie pełna infrastruktura, a więc widzowie będą 

mogli kupić przed seansem popcorn, napoje. 

Koncepcyjne plany rewitalizacji placu targowego.

Koncepcyjne plany rewitalizacji placu targowego.

Projekt nowego przedszkola w Górze Ropczyckiej.
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           uż przed świętami rozstrzygnięty został 
       I  Gminny Konkurs Plastyczny – „Szop-
ka Bożonarodzeniowa”, zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 3 w Sędziszowie Młp. 
Do etapu  gminnego konkursu  zgłosiło się 30 
uczniów z 9 szkół. Szopki można było oglądać 
na wystawie w sędziszowskim Domu Kultury.

Prace, które wpłynęły na konkurs były nie-

zwykle pomysłowe i  wykonywane różnymi, 

ciekawymi technikami. Komisja konkursowa, 

w  skład której weszły: Anna  Olech (przedsta-

wiciel burmistrza Sędziszowa  Młp.) oraz  Elż-

bieta Chorąży (plastyk MGOK) oceniając prace 

uwzględniła wartość artystyczną i ogólne wraże-

nie estetyczne, wykorzystanie oryginalnych ma-

teriałów i  technik dekoracyjnych, wkład pracy, 

trudność techniczną oraz oryginalne podejście 

do tematu. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 

18 grudnia w MGOK. Wszyscy finałowi uczest-

nicy otrzymali atrakcyjne nagrody, za które ser-

decznie dziękujemy naszym sponsorom.

T 

KATEGORIA klas 0-3
I MIEJSCE – Jakub Pichla, SP Wolica  
Piaskowa
II MIEJSCE – Magdalena Marciniec,  
SP Szkodna
III MIEJSCE – Dominik Magdoń, SP Zagorzy-
ce Górne, i Artur Ziobro, SP Góra Ropczycka

WYRÓŻNIENIA:
Szymon Pondo, SP Szkodna
Dominik Przydział, SP Klęczany
Daniel Kołyński, SP 3 Sędziszów Młp.

KATEGORIA klas 4-6
I MIEJSCE – Aleksandra Bąkowska, SP 3 Sę-
dziszów Młp.
II MIEJSCE – Wiktoria Kozak, SP Krzywa
III MIEJSCE – Zuzanna Gdowik, SP3 Sędziszów 
Młp. i Dominik Klimek, SP 3 Sędziszów Młp.

WYRÓŻNIENIA:
Oliwia Szeliga, SP Klęczany
Julia Jarząb, SP Klęczany
Aleksander Rusinek, SP Krzywa
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stycznia br.  rozpoczęły się spotkania
sprawozdawczo-wyborcze gminnych 

jednostek OSP, które potrwają do końca lu-
tego. Jako pierwsza zebranie miała OSP Bę-
dziemyśl, która świętowała jubileusz 110-le-
cia działalności. Przy tej okazji wręczono 
odznaczenia. Prezydium Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP nadało Odzna-
kę „Za Wysługę Lat” dla: Anny Smyżeń, Ka-
tarzyny Gibały, Macieja Niemca, Dominika 
Pająka, Adriana Zagulskiego za 5 lat służby, 
oraz dla Władysława Krasonia za 45 lat służ-
by.  Odznaki „Strażak Wzorowy” wręczono 
Maciejowi Niemcowi, Wojciechowi Stel-
machowi i Kamilowi Pająkowi. Prezydium 
przyznało również Medale za Zasługi dla 
Pożarnictwa. Brązowe dla Dariusza Chmury, 
Piotra Pazdana i Adriana Zagulskiego, srebr-
ne dla Alberta Bułatka, Pawła Drozda i Pawła 
Pazdana oraz złoty dla Dominika Lorenca. 

OSP Będziemyśl 
Prezes - Dominik Lorenc  

V-ce prezes - Adrian Gibała  

Naczelnik - Maciej Niemiec 

Z-ca naczelnika - Adrian Zagulski  

Skarbnik - Piotr Pazdan  

Sekretarz - Anna Smyżeń  

Gospodarz - Dominik Pająk

styczniu br. odbyły się zebrania

gminnych kół wędkarzy. 10 stycznia 

spotkali się przedstawiciele Koła AMUR, Zarząd 

wręczył odznaczenia zasłużonym wędkarzom, a 

gośćmi spotkania byli burmistrz Sędziszowa Ma-

2

W

OSP Ruda
Prezes – Marian Krupa

V-ce Prezes/Naczelnik – Wojciech Bochnak

Z-ca Naczelnika –Sławomir Dzik

Sekretarz – Wojciech Zawisza

Skarbnik – Andrzej Zawisza

Gospodarz – Janusz Jakubik

OSP Wolica Piaskowa
Prezes – Bogdan Daniel

V-ce Prezes – Bogusław Drozd

Naczelnik – Mateusz Kupś

Z-ca Naczelnika – Jan Pająk

Sekretarz – Stefan Pondo

Skarbnik – Andrzej Fitoł

Gospodarz – Józef Pichla

Kronikarz – Wiesław Fabianowicz

Członek Zarządu – Roman Głodek 

OSP Krzywa
Prezes – Józef Majka

V-ce Prezes/Naczelnik – Henryk Zając

V-ce Prezes – Andrzej Kiebała

V-ce Prezes/Gospodarz – Mieczysław Świniuch

Z-ca Naczelnika – Piotr Basara

Sekretarz – Robert Głodek

Skarbnik – Kazimierz Kozak

OSP Wolica Ługowa
Prezes – Piotr Ćwiczak

V-ce Prezes/Naczelnik – Wojciech Duduś

V-ce Prezes – Janusz Zygmunt

Sekretarz – Mariusz Ochał

Skarbnik – Andrzej Mastej

Gospodarz – Marek Ćwiczak

OSP Cierpisz
Prezes – Mieczysław Świder

V-ce Prezes/Naczelnik – Leszek Orzech

V-ce Prezes/Gospodarz – Kot Witold

Z-ca Naczelnika – Damian Majka

Sekretarz – Sławomir Orzech

Skarbnik – Krzysztof Majka

Zebranie OSP Będziemyśl

Zebranie OSP Wolica Piaskowa

łopolskiego Bogusław Kmieć oraz zastępca bur-

mistrza Wiesław Wojdon. Natomiast 17 stycznia 

br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odby-

ło się walne zebranie sprawozdawcze Koła Nr 26 

Miejsko-Gminnego Polskiego Związku Wędkar-

skiego, w którym uczestniczył burmistrz Sędzi-

szowa Małopolskiego. W czasie zebrania przed-

stawiono sprawozdanie z działalności Koła za rok 

2015, a także wręczono nagrody dla wędkarzy, 

osiągających najlepsze wyniki w ubiegłym roku.
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a dzień 31 grudnia 2015 r., gmina Sędziszów
Młp. liczyła 23.694 mieszkańców zamel-

dowanych na pobyt stały.

Samo miasto to 7.558 osób (49 osób wię-

cej niż w 2014 r.), zaś  liczba 16.136 to 
mieszkańcy sołectw (25 osób mniej 

niż w 2014 r.). Teren Osiedla Młodych  
w Sędziszowie Młp. wraz z ulicami Słoneczną, 

Spacerową, Wesołą i Fabryczną zamieszkiwało 

2.866 osoby (66 osób więcej niż w roku 2014).

W ciągu całego 2015 r. zameldowało się na 

terenie naszej gminy 404 osób (35 osób mniej 

niż w  2014 r.), wymeldowało się z pobytu sta-

łego  159 osób (5 osób mniej niż w roku ubie-

głym), natomiast samych przemeldowanych, 

czyli zmieniających swój adres pobytu stałego 

w obrębie miasta i gminy było 310 osób  (35 

osób więcej niż w 2014 r.).

Na pobyt czasowy, trwający dłużej niż 

3 miesiące, zameldowało się na terenie całej 

gminy Sędziszów Młp. - 163 osoby, mają oni 

pobyt stały w innych miejscowościach. 

W roku 2015, w gminie Sędziszów Młp., 

urodziło się 244 małych mieszkańców, o 6 mniej 

olica Piaskowa znalazła się w ścisłej
czołówce wsi biorących udział  

w konkursie Piękna Wieś Podkarpacka 2015.

Do dorocznego konkursu, do którego 

gminy zgłaszają aktywne i rozwijające się wsie, 

Gmina Sędziszów Małopolski zgłosiła Wolicę 

Piaskową. W pierwszym etapie zalety miejsco-

wości pokazano w prezentacji, w drugim do 

Wolicy Piaskowej przyjechała komisja, która 

na miejscu oceniała wieś, jej rozwój w upięk-

szanie miejscowości. W ten sposób Wolica 

Piaskowa znalazła się w dziesiątce pięknych i 

atrakcyjnych miejscowości regionu. 

urmistrz Sędziszowa Małopolskiego 

zaprasza wszystkich mieszkańców gmi-

ny zainteresowanych możliwością uzyskania 

dofinansowania do montażu instalacji odna-

wialnych źródeł energii, szczególnie paneli 

fotowoltaicznych, które służą do produkcji 

energii elektrycznej ze światła słonecznego  na 

Sędziszowski Ratusz oraz tutejszy Urząd Sta-

nu Cywilnego zaszczyciło swoją obecnością 204 

pary, w tym związek małżeński konkordatowy 

zawarło 162 pary, natomiast cywilny 42 pary.

 W dniu 1 września 2015 r. po raz pierw-

szy progi szkoły podstawowej przekroczyło 313 

pierwszoklasistów, naukę w gimnazjum rozpo-

częło zaś w 2015 r. – 252 gimnazjalistów.

W 2015 r. odebrało dowody osobiste 2458 

osób, do biura dowodów osobistych wpłynęło 

miesięcznie około 204 wniosków. Utratę i uszko-

dzenie w ciągu całego roku zgłosiło 164 osoby.  

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór 

dowodu osobistego. W dokumencie tym nie 

ma adresu zameldowania, koloru oczu, wzro-

stu oraz podpisu posiadacza dowodu. Wniosek  

o wydanie dowodu osobistego można składać  

w dowolnej gminie na terenie całego kraju.

N 

W 

B

 Liczba urodzeń w 2015 roku

Dziewczynki

Razem

Chłopcy

-------------- Ogółem

131

113

244

Miasto

37

29

66

Wieś

94

84

178

Wieś

Ogólem

Miasto

-------------- Kobiety

3.917

8.167

12.084

Ogółem

7.558

16.136

Mężczyźni

3.641

7.969

11.610

Ogół mieszkańców w podziale na płeć
23.694

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowo-
ściach (stan na 31.12.2015 r.)

Lp.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

Nazwa miejscowości

Będziemyśl

Czarna Sędziszowska

Krzywa

Wolica Ługowa

Boreczek

Góra Ropczycka

Ruda

Wolica Piaskowa

Borek Wielki

Kawęczyn Sędziszowski

Sędziszów Małopolski

Zagorzyce Dolne

Cierpisz

Klęczany

Szkodna

Zagorzyce Górne

Liczba mieszkańców

1027

1536

1188

724

369

1172

389

1274

1622

1024

7558

1722

174

1525

810

1580

niż w roku ubiegłym, z czego w samym mieście 

urodziło się  29 dziewczynek i  37 chłopców. 

Natomiast na terenie wiejskim przyszło na świat  

84 dziewczynek i 94 chłopców.

spotkanie informacyjne, które odbędzie się  

dnia 11 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w MGOK 

w Sędziszowie Małopolskim. Osoby zaintere-

sowane wykonaniem takich instalacji na swo-

ich budynkach mogą liczyć na dofinansowanie 

do 85% kosztów kwalifikowanych przy mini-

malnym wkładzie własnym 15%.
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grudnia 2015 roku odbyła się XIV Sesja
 Rady Miejskiej, w trakcie której radni 

podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie „Oceny zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 
Sędziszów Małopolski w latach 2011-2014”. 
Celem opracowania jest: zbadanie stopnia 

aktualności Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego oraz 

stopnia aktualności miejscowych planów za-

gospodarowywania przestrzennego, a także 

ocena potrzeby opracowania nowych planów 

miejscowych i ich zgodności z ustaleniami 

studium.

2. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Ropczyc-
ko-Sędziszowskiego, której § 1 otrzymał 

brzmienie: „Postanawia się udzielić z budżetu 

Gminy Sędziszów Małopolski w 2016 roku 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 

kwocie 15.618 złotych na realizację zadania 

w zakresie pomocy społecznej z przezna-

czeniem na dofinansowanie wydatków bie-

żących dotyczących rehabilitacji zawodowej 

i społecznej (Warsztaty Terapii Zajęciowej) 

mieszkańców z terenu Gminy Sędziszów Ma-

łopolski”. Z terenu Gminy Sędziszów Młp. w 

WTZ uczestniczy 19 osób niepełnospraw-

nych.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie porozumienia z Gminą Mia-
stem Rzeszów. Na mocy tego porozumienia 

Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie zobowiązuje 

się do przyjmowania osób w stanie nietrzeź-

wości, dowiezionych z terenu Gminy Sędzi-

szów Młp. Natomiast Gmina Sędziszów Młp. 

będzie partycypować w kosztach pobytu w 

Izbie Wytrzeźwień tych osób, od których nie 

uda się wyegzekwować należności za pobyt w 

Izbie.

4. Uchwała budżetowa Gminy Sę-
dziszów Małopolski na rok 2016, na mocy 
której ustalono: dochody budżetu gminy w 

kwocie 66.117.642 zł i wydatki budżetu gmi-

ny w wysokości 67.210.642 zł,  deficyt budże-

tu w kwocie 1.093.00 zł, stanowiący różnicę 

między dochodami i wydatkami, rozchód 

budżetu w kwocie 3.578.000 zł, przychody 

budżetu w łącznej kwocie 4.671.000 zł. Po-

nadto na podstawie uchwały tworzy się re-

zerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 

w wysokości 100.000 zł, rezerwę celową w 

wysokości 280.970 zł oraz ustala się dotacje 

udzielone z budżetu gminy podmiotom na-

leżącym i nie należącym do sektora finansów 

publicznych w kwocie 2.922.230 zł. Okre-

ślono również: dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych w kwocie 301.988 i wydatki finansowe 

w tych dochodów w kwocie 301.988 zł, do-

chody z tytułu opłat i kar w kwocie 40.000 zł 

oraz wydatki finansowe z tych dochodów w 

30 takiej samej kwocie, dochody z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w kwocie 1.641.725 zł i wydatki finansowe z 

tych dochodów w takiej samej kwocie, do-

chody i wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej w wysoko-

ści 9.033.716 zł, a także wydatki na zadania 

finansowe w ramach funduszu sołeckiego na 

łączną kwotę 344.219,01 zł. W uchwale usta-

lono także wysokość kwoty  limitu zobowią-

zań z tytułu zaciągniętych kredytów, poży-

czek i emisji obligacji – 5.328.000 zł.

5. Uchwała w sprawie uchwalenie 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Sędziszów Małopolski. WPF została sporzą-

dzona na lata 2016-2022 tj. na okres na jaki 

przypada spłata rat pożyczek i wykup obli-

gacji wyemitowanych w latach 2009-2015 i 

planowanych do zaciągnięcia i wyemitowania 

w 2016 r.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski 
na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 
2015 r., na mocy której zwiększono dochody 

bieżące o kwotę 218.580 zł z tytułu środków z 

rezerwy subwencji ogólnej, zmniejszono do-

chody majątkowe o kwotę 444.396 zł z tytułu 

wpływów ze sprzedaży mienia komunalne-

go, zwiększono również przychody budżetu 

o kwotę 235.816 z tytułu wolnych środków 

jako nadwyżki środków pieniężnych na ra-

chunku bieżącym budżetu gminy, wynikają-

cych z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych,  z przeznaczeniem na finansowa-

nie planowanego deficytu budżetu. Ponadto 

zwiększono wydatki budżetu o kwotę 10.000 

zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

opieki przedszkolnej dzieci zamieszkałych 

na terenie Gminy Sędziszów Małopolski  i 

uczęszczających do przedszkoli publicznych  

na terenie innych gmin. Zmianie uległa tak-

że kwota planowanego deficytu budżetu, fi-

nansowanego przychodami z tytułu wolnych 

środków z lat ubiegłych – zwiększono ją o 

235.816 zł. Dokonano również przeniesienia 

wydatków pomiędzy działami klasyfikacji 

budżetowej na łączną kwotę 3.923 zł z działu 

oświata i wychowanie do działu edukacyjna 

opieka wychowawcza na świetlice szkolne.

7. Uchwała w sprawie wydatków bu-
dżetu gminy, które w 2015 roku nie wygasają 
z upływem roku budżetowego.

8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zo-
bowiązania w zakresie inwestycji o wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 
Gminy na 2015 rok. Postanowiono zaciągnąć 

zobowiązanie do wysokości 31.450 zł z prze-

znaczeniem na opracowanie dokumentacji 

technicznej na zadanie pn. „Przebudowa od-

cinka ulicy Rędziny wraz z budową chodnika, 

kanalizacją deszczową oraz zabezpieczeniem 

istniejących sieci w Sędziszowie Małopolskim”.

9. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXIII/221/09 Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 
26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość sta-
wek i szczegółowe warunki przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-

stępstw oraz wysokość i warunki wypła-

cania nagród ze specjalnego funduszu na 

nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wy-

chowawcze nauczycieli, a także wysokość 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

oraz szczegółowe zasady jego przyznawania 

i wypłacania.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia i 
wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów Ma-
łopolski”. Opracowany plan będzie niezbęd-

nym dokumentem, umożliwiającym ubiega-

nie się o przyznanie środków pomocowych z 

budżetu Unii Europejskiej w nowej perspek-

tywie finansowej na lata 2014-2015.

11. Uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 2/2015 w miejscowości Borek 
Wielki. Projekt tego planu stanowi realizację 

uchwały Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Sędzi-

szowie Młp. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

12. Uchwała Nr XIV/148/15 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr VI/53/11 Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 5 maja 
2011 r. w sprawie określenia trybu i sposo-
bu powoływania i odwoływania członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
do Spraw Przemocy w Rodzinie.

13. Uchwała Nr XIV/149/15 w spra-
wie uchwalenia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2020. Głównym celem programu jest 

ograniczenie skali zjawiska i skutków prze-

mocy w rodzinie na terenie Gminy Sędziszów 

Młp.

14. Uchwała w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Polityki Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2016 rok. Program Profilaktyki opisuje, 

w jaki sposób Gmina Sędziszów Młp. re-

alizować będzie w 2016 r. zadania nałożone 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działania alkoholizmowi.

15. Uchwała w sprawie uchwalenie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomani na 2016 rok. Jest to plan reali-

zacji zadań, nałożonych na Gminę ustawą o 

przeciwdziałaniu narkomani. Środki na reali-

zację Programu pochodzą z opłat jakie wno-

szą przedsiębiorcy za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych.



9Biuletyn S nr 1 (218)

 grudnia 2015 r. w Miejsko-Gminnym
 Ośrodku Kultury odbyło się doroczne 

spotkanie podopiecznych Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym. Prezes Koła w Sędziszowie Młp. Władysław 
Antos podsumował mijający rok, mówił też o pla-
nach na przyszłość. 

grudnia br. w Domu Ludowym w Klę-
czanach dobyło się spotkanie wigi-

lijne zorganizowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich. Przy tej okazji wręczono odzna-

stycznia br. po wieczornej Mszy Św. w
kościele parafialnym pw. Miłosier-

dzia Bożego w Sędziszowie Młp. dzieci i 
młodzież oazowa przedstawiły jasełka. 

17

19

24

W sali widowiskowej sędziszowskiego 

Domu Kultury prezes Władysław Antos po-

dziękował wszystkim, którzy od lat wspiera-

ją i pomagają Stowarzyszeniu, istniejącemu 

już 31 lat. Następnie zaproszeni goście mogli 

obejrzeć przedstawienie o tematyce świątecz-

nej, w którym główne role grali podopieczni.

Druga część spotkania świąteczno-

-noworocznego odbyła się na sali lustrzanej, 

dokąd przybył  Św. Mikołaj, który rozdawał 

prezenty. Przedstawiciele władz samorządo-

wych oraz instytucji, z którymi Stowarzysze-

nie współpracuje, otrzymali wspaniałe ręko-

dzieło wykonane przez podopiecznych.

czenia - Order Serca Matkom - Wsi. Wśród 
gości obecny był burmistrz Sędziszowa Ma-
łopolskiego Bogusław Kmieć.
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czniowie sędziszowskiego Gimnazjum in.
K.K. Baczyńskiego w poniedziałek 21 

grudnia ub.r. zawitali do Ratusza z kolędą i 
świątecznymi życzeniami. Kolędników ugo-
ścili burmistrz Sędziszowa Małopolskiego 
Bogusław Kmieć i zastępca burmistrza Wie-

U sław Wojdon. Tego samego dnia z kolędą 
zjawili się rozśpiewani uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Sędziszowie Mało-
polskim. Natomiast uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Borku Wielkim przynieśli do 
Ratusza Światełko Betlejemskie. 
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łowami pięknej kolędy „Cicha noc” społecz-
ność uczniowska Szkoły Podstawowej w 

Zagorzycach Górnych  została wprowadzona w 
klimat Świąt Bożego Narodzenia.

Jasełka przygotowane przez uczniów klasy 

IV pod opieką nauczycieli: Agata Słowik i Anna 

Saj zostały wystawione 22 grudnia ub.r. Przesła-

niem tego przedstawienia było kultywowanie 

tradycji bożonarodzeniowych. Młodzi artyści z 

wielkim przejęciem odegrali swoje role oraz za-

prezentowali muzyczne talenty. Wierszami, ko-

lędami oraz nastrojowymi pastorałkami uczcili 

Boga między nami. 

Obchody bożonarodzeniowe przebiegły w 

wesołej atmosferze. Całości towarzyszyły pio-

senki wykonywane przez dziecięcy chór, co 

wprawiało wszystkich w świąteczny nastrój. Nie 

mogło również zabraknąć Józefa i Maryi, któ-

rzy pilnowali małego dzieciątka. Obowiązkowo 

zruszające przedstawienie jasełkowe

zaprezentowali 19 stycznia br. na scenie 

sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziszowie Młp. podopieczni Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Było to 

spotkanie z rodzicami oraz nauczycielami ośrodka 

oraz uczniami sędziszowskich szkół. Imprezie to-

warzyszyła wystawa zdjęć z Olimpiad Specjalnych 

w Los Angeles.

„Witaj, stara piosenko,
Coś się w zorzy poranku
Razem z małym Jezusem
Urodziła na sianku.
Siądź tu przy nas, niebogo,
Boś nie żadna przybłęda,
Aleś siostrą nam drogą,
Hej kolęda, kolęda!”
(Władysław Bełza)

iedy przeminą krótkie, zazwyczaj sza-

re dni Adwentu, nadchodzi oczekiwane, 

radosne Boże Narodzenie. Świętom towarzy-

szą liczne, utrwalone tradycją zwyczaje. Na-

leżą do nich jasełka, które swym początkiem 

sięgają XIII w. Do naszego kraju sprowadził 

je zakon franciszkanów, biorąc wzór z po-

mysłu św. Franciszka z Asyżu. Jako wielbiciel 

Dzieciątka Jezus i miłośnik przyrody pierw-

szą szopkę urządził w roku 1223, w jaskini w 

Giotto. Wkrótce w wielu kościołach zaczęły 

W

K

S

Zwyczaje Bożego Narodzenia to nie tylko 

tradycja w polskiej kulturze są one obchodzo-

ne również w innych krajach. Uczennice klasy 

VI, przygotowane przez p. M. Czapka – Król, 

zaprezentowały piosenki o tematyce bożona-

czajową i patriotyczną. Pojawiały się nawet 

dowcipne rymowanki i pogodne pastorałki. 

Samo słowo „jasełka” wywodzi się z języka 

staropolskiego i oznacza żłóbek, w którym 

złożono Bożą Dziecinę. Zgodnie z wielowie-

kową tradycją również i obecnie można prze-

żyć niezwykłość bożonarodzeniowego obrzę-

du. Tak działo się 10 stycznia br. w kościele 

parafialnym w Kawęczynie. Zgromadzeni 

wierni obejrzeli program jasełkowy pt. „Bóg 

się rodzi”. Tegoroczne „Jasełka” przygotowali 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawęczy-

nie, pracujący pod kierunkiem nauczycieli: 

Magdaleny Czapki-Król i Anny Płocickiej. W 

scenariuszu zostały uwzględnione recytacje 

oraz inscenizacje tekstów literackich, a także 

śpiewanie polskich kolęd. Ponadto uczniowie 

kl. III, IV, V i VI w oparciu o tytułową kolędę 

opracowali i przedstawili pomysłowy układ 

choreograficzny. Młodzi aktorzy z przejęciem 

wygłaszali swe kwestie, kreując role postaci 

jasełkowych: Świętej Rodziny, Aniołów, Paste-

rzy, Trzech Króli. Boże Dzieciątko adorowano 

również śpiewaniem naszych pięknych kolęd. 

Do wspólnego kolędowania chętnie dołączyli 

zgromadzeni wierni, podkreślając niezwy-

kłość świątecznego nastroju. Piękno słowa mó-

wionego i śpiewanego uwydatniała estetycznie 

wykonana scenografia, rekwizyty i stroje mło-

dych artystów. Jasełka zostały przyjęte z uzna-

niem i aprobatą. Na koniec dyrektor Grzegorz 

Batory podziękował uczniom, nauczycielom i 

zgromadzonym widzom, dołączając stosowne 

życzenia noworoczne.

Tekst: Magdalena Czapka-Król

Zdjęcie: Jacek Król

się pojawiać podobne sceny 

figuralne, a następnie – in-

scenizowane zdarzenia z Be-

tlejem. Zwyczaj przedstawień 

jasełkowych szybko się upo-

wszechnił. Do dziś zachowały 

się teksty pochodzące z XVI 

w., jakie wygłaszali aktorzy 

podczas występów. Z biegiem 

czasu treści ciągle wzbogacały 

się o tematykę biblijną, oby-

pojawili się też pasterze oraz 

Trzej Królowie. Dziecięca 

widownia przyglądała się 

przedstawieniu z wielkim za-

ciekawieniem. Każdy kto znał 

grane piosenki, mógł pod-

śpiewywać razem z chórem. 

Ponadto uczennice z kla-

sy IV i V, przygotowane pod 

kierunkiem p. R. Siedleckie-

go, oddały hołd Bożej Dzie-

cinie tańcząc poloneza, w 

rytm kolędy „Bóg się rodzi”.

rodzeniowej śpiewane po angielsku.

Po części artystycznej, pani dyrektor J. 

Cyzio podziękowała młodym artystom oraz 

złożyła obecnym gościom i uczniom życzenia 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

A. Saj, A. Słowik
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W

22

niedzielny wieczór 17 stycznia br. w

kościele parafialnym pw. Naro-

dzenia Najświętszej Maryi Panny w Sę-

dziszowie Młp. odbył się wyjątkowy 

koncert kolęd i pastorałek. Wspólnie z 

dziećmi i młodzieżą występującą na sce-

nie kolędowali mieszkańcy Sędziszowa Młp.

stycznia br. w Zespole Szkół w

Górze ropczyckiej odbył się wyjąt-

kowy koncert „Kazał Anioł do Betlejem”. 

W pierwszej części uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Górze Ropczyckiej pięknie 

wykonali kolędy i pastorałki. Natomiast 

drugą częścią koncertu było tradycyjne 

podkarpackie kolędowanie z zespołem 

muzyki dawnej i tradycyjnej Vox Angeli.

Fot. Ryszard Ciołkosz  
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R

K

opczyccy policjanci ustalili i zatrzy-

mali sprawcę rozboju, do jakiego do-

szło początkiem listopada br. w Kamionce. 

30-letni napastnik wszedł na stację benzy-

nową i zażądał od kasjerki wydania pienię-

dzy. Wobec mężczyzny zastosowany został 

tymczasowy areszt.

13 listopada ub. r. ropczyccy policjan-

ci otrzymali informację o rozboju, do którego 

doszło w Kamionce. Na stację benzynową 

wszedł zamaskowany mężczyzna i pokazując 

kasjerce przedmioty przypominające parali-

zator i nóż, zażądał wydania pieniędzy. Prze-

straszona kobieta wydała pieniądze, po czym 

mężczyzna wyszedł ze stacji, a ona wezwała 

na miejsce policjantów. Podczas policyjnych 

czynności okazało się, że sprawcą napadu 

był 30-letni mieszkaniec gminy Sędziszów 

Małopolski. W czasie przeszukania u męż-

czyzny policjanci znaleźli przedmioty, które 

miał przy sobie w czasie napadu. Zatrzymany 

ażdego roku śmiercionośny czad zbiera

swoje tragiczne żniwo. Warto zrobić 

wszystko, aby w tym roku właściwie zabez-

pieczyć siebie i swoich bliskich przed tym 

zagrożeniem.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 62 usta-

wy – Prawo budowlane, obiekty budowlane 

w tym budynki jednorodzinne, powinny być 

w czasie ich użytkowania poddawane przez 

Aresztowany za rozbój

Tlenek węgla cichy zabójca

mężczyzna usłyszał zarzut, przyznał się do 

winy i złożył wyjaśnienia. Policjanci sporzą-

dzili wniosek o zastosowanie wobec niego 

tymczasowego aresztu, który został popar-

ty przez prokuratora i skierowany do sądu. 

Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na 

okres trzech miesięcy.   Trwa śledztwo w tej 

sprawie. Za rozbój grozi kara pozbawienia 

wolności do lat 12.

właściciela kontroli okresowej, co najmniej 

raz w roku, polegającej na sprawdzeniu sta-

nu technicznego między innymi przewodów 

kominowych oraz instalacji gazowej. Nie wy-

konanie obowiązku przez właściciela, stwarza 

przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa 

dla użytkowników budynku, jest też zagrożo-

ne karą grzywny. Ryzyko zatrucia tlenkiem 

węgla można zminimalizować poprzez zain-

stalowanie w domu lub mieszkaniu czujni-

ka tlenku węgla. Podstawową funkcją takiej 

czujki jest wykrywanie czadu i generowanie 

sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia 

jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Pod-

nosi ona poziom bezpieczeństwa w pomiesz-

czeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz 

pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagro-

żenia życia. Pamiętajmy o niebezpieczeństwie 

jakie niesie ze sobą tlenek węgla i właściwie 

zabezpieczmy nasze domy i mieszkania. Po-

zwoli to ochronić nasze życie oraz życie na-

szych bliskich.
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 grudnia 2015 roku w Szkole Podsta-
wowej w Szkodnej odbyła się wysta-

wa zakupionych nowości książkowych w ra-
mach programu „Książki naszych marzeń” 
oraz spotkanie z bibliotekarką  Biblioteki 
Publicznej w Zagorzycach.

Aby zwiększyć zainteresowanie czy-

taniem i książką pani Katarzyna Róg przed-

 V edycji konkursu „Tożsamość i pa-
mięć. Stan wojenny” uczniowie Ze-

społu Szkół Technicznych im. prof. Karola 
Olszewskiego w Sędziszowie Młp zdobyli 
wyróżnienie.

Tomasz Maśloch i Wojciech Lachcik, 

uczniowie pierwszej klasy technikum są auto-

rami reportażu radiowego pt. „To były trud-

ne czasy”. Rozmówcą był wieloletni działacz 

NSZZ „Solidarność”, opozycji demokratycz-

nej, pan Ryszard Świętoń, a opiekunem pracy 

prof. Jan Flisak.

Konkurs został zorganizowany przez 

Organizację Międzyzakładową NSZZ „So-

lidarność” Pracowników Oświaty  i Wycho-

wania w Rzeszowie. Patronat honorowy nad 

nim sprawowali: Instytut Pamięci Narodowej 

Oddział w Rzeszowie  i  Podkarpacki Kurator 

Oświaty.  Patronat medialny: Radio Rzeszów 

i Radio VIA.

Celami  konkursu było poznawanie 

historii najnowszej - czasy stanu wojennego, 

gromadzenie materiałów będących potwier-

dzeniem faktów, doświadczeń ludzi bezpo-

średnio zaangażowanych w te wydarzenia, 

zachowanie pamięci o tych, którzy swoim za-

angażowaniem i determinacją dają  przykład 

17 

W

stawiła dla uczniów klas I – III prezentację 

multimedialną pt. „Maria Konopnicka wiel-

ka polska poetka – życie i twórczość dla dzie-

ci”. Prowadząca zapoznała dzieci z życiem i 

twórczością znanej poetki i pisarki. Miały one 

możliwość pooglądać książki oraz zapoznać 

się z literaturą dziecięcą. W trakcie spotkania 

wspólnie z panią Kasią uczniowie recytowa-

li wiersze i śpiewali piosenki. Na spotkaniu 

z uczniami kl. IV – VI bibliotekarka przed-

stawiła prezentację pt. „Dzieje biblioteki i 

książki”. Uczniowie z zainteresowaniem po-

znawali historię książki i najstarsze biblioteki 

świata.

Spotkanie to poszerzyło kompetencje 

i zainteresowania czytelnicze uczniów. Dzieci 

będą chętniej czytać zakupione nowości książ-

kowe w ramach wyżej wymienionego progra-

mu. Nowa, poczytna książka może także stać 

się pożytecznym, alternatywnym sposobem 

spędzania czasu wolnego przez dzieci.

młodemu pokoleniu jak żyć dzisiaj, podkre-

ślenie wartości osobistych wspomnień i do-

skonalenie metod badawczych.

Każdy uczestnik konkursu dokonał 

nagrania reportażu radiowego (do 15 mi-

nut) z osobą lub osobami, które wspominają, 

przybliżają  historie związane z wydarzeniami 

stanu wojennego w formacie mp3. Dodatko-

wo należało wykonać zdjęcie rozmówców i 

dołączyć je do pliku dźwiękowego.

Ogłoszenie wyników, wręczenie na-

gród i dyplomów odbyło się 9 stycznia br. na 

uroczystym opłatku nauczycieli w Rzeszowie. 

Gratulacje składali m.in. bp. ordynariusz die-

cezji rzeszowskiej Jan Wątroba i wicestarosta 

powiatu ropczycko-sędziszowskiego Ber-

nadeta Frysztak. W imieniu nagrodzonych 

uczniów nagrody odebrał opiekun pracy.
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           iblioteka Publiczna w Sędziszowi Młp.,
        aby skrócić dzieciom czas oczekiwania na 
Święta Bożego Narodzenia, zorganizowała cykl 
przedświątecznych zajęć „W świecie ozdób cho-
inkowych”. Zajęcia trwały od 19 listopada do 17 
grudnia 2015 r., łącznie odbyło się pięć spotkań, 
podczas których dzieci przygotowały ozdoby 
choinkowe oraz kartki świąteczne, wykorzy-
stując różne materiały: papier, tkaniny, filc, 
kolorowe tasiemki, cekiny, brokat, farby, guziki, 
koraliki oraz masę solną.

W trakcie naszych przedświątecznych spo-

tkań dzieci wykonały mikołaje, aniołki, choinki, 

bałwanki, papierowe bombki, świąteczne kartki 

z życzeniami, oraz udekorowały, przygotowane z 

masy solnej, gwiazdki, serduszka i kwiatki.

Dzieci doskonale poradziły sobie ze wszyst-

kimi ozdobami, miały wiele pomysłów, i zapa-

łu do pracy. Pomimo, iż do wykonania swoich 

ozdób otrzymywały identyczne, wcześniej przy-

gotowane szablony, to po ich ozdobieniu nie 

sposób było znaleźć dwóch identycznych prac. 

Każde dziecko miało swój własny pomysł i każ-

de inaczej wyobrażało sobie swojego Mikołaja, 

aniołka, choinkę czy bombkę. Każdy starał się, 

aby jego ozdoba była najładniejsza i starannie 

wykonana, co zresztą udało się wszystkim dzie-

ciom biorącym udział w przedświątecznych za-

jęciach.

17 grudnia 2015 r. podczas ostatniego spo-

tkania panie bibliotekarki wspólnie z dziećmi 

ubierały choinkę. Dzieci zawiesiły na świątecz-

nym drzewku ozdoby, które wykonały w trakcie 

zajęć. W tym dniu w bibliotece panował iście 

świąteczny nastrój, słychać było kolędy i roze-

śmiane dzieci, które bardzo cieszyły się z ubie-

rania choinki, a jednocześnie były dumne, że ich 

prace przyozdobiły nasze świąteczne drzewko. 

Choinka wyglądała przepięknie i przypominała 

wszystkim pracownikom i czytelnikom Bibliote-

ki Publicznej o atmosferze, jaka towarzyszy Świę-

tom Bożego Narodzenia.

Również dzieci z Klęczan uczestniczyły w 

spotkaniach, które pozwoliły im cieszyć się na 

nadchodzące święta. Przez cały grudzień wraz 

ze swoją panią przygotowywały rysunki bożona-

rodzeniowe, kartki i malutkie stroiki. Uczyły się 

kolęd i piosenek świątecznych, „pisały” listy do 

Św. Mikołaja, ubierały choinkę.

W ramach współpracy Biblioteki Publicznej 

w Klęczanach ze Szkołą Podstawową w Klęcza-

nach odbyły się dwie przedświąteczne lekcje 

biblioteczne dla klasy „O”, połączone z mini 

warsztatami ozdób choinkowych. Na pierwszej z 

nich dzieci wykonywały na płycie CD polarnego 

misia z waty. Na drugiej, 16 grudnia, spotkali-

śmy się w ich klasie, wokół świątecznej choinki. 

Wspólne wykonywanie papierowych ozdób na 

choinkę było najatrakcyjniejszą częścią spotka-

nia. Dzieciom towarzyszyła ich pani, Karolina 

Bartkowicz.

Najważniejsza w tym dniu była cho-

inka. Przywitały ją tańcem do wier-

sza Barbary Lewandowskiej „Spotkanie  

z choinką”. 

„Wczoraj rosłaś na polanie,
dzisiaj przyszłaś do nas.
 Jakie miłe to spotkanie,
choinko zielona!
(…)
Powiesimy świecidełka
żebyś była taka piękna,
jak królewna z bajek”.

Dzieci dowiedziały się skąd do nas przywędro-

wała choinka, dowiedziały się jak kiedyś przyozda-

biano choinkę, dzieliły się refleksją,  jak ubiera się 

bożonarodzeniowe drzewko dziś, pomogła w tym 

ilustrowana książka dla dzieci „Księga Bożego Na-

rodzenia”.

Podczas mini warsztatów plastycznych dzie-

ci chętnie wykonywały ozdoby choinkowe. Wy-

starczył kolorowy blok techniczny, papier samo-

przylepny, nożyczki, bibuła, by ta praca sprawiła 

im radość. Przyniosły także to, co znajduje się 

w każdym domu: cekiny, koraliki, kokardki. To 

wszystko dało możliwości na stworzenie pięk-

nych kolorowych świątecznych ozdób. Dzieci 

wykonały kolorowe choinki, bombki i pierwszą 

gwiazdkę symbolizującą wieczerzę wigilijną.  

W miłej i przyjaznej atmosferze czas upłynął  im 

bardzo szybko oraz twórczo.

Serdecznie dziękuję pani Karolinie Bartko-

wicz, wychowawczyni dzieci, za pomoc w or-

ganizacji spotkania przedświątecznego oraz za 

udział w warsztatach plastycznych.

Reportaż z przedświątecznych zajęć w 

Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Młp. 

oraz z zajęć przeprowadzonych przez pa-

nią bibliotekarkę z Filii Biblioteki Publicznej 

w Klęczanach  można obejrzeć w Telewizji 

Miejskiej Sędziszów Małopolski - program z 

dnia 22 grudnia 2015r. oraz na stronie Biblio-

teki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim  

http://biblioteka.mgoks.pl/

Serdecznie polecamy.

Dorota Paśniewska, Katarzyna Hagdej

B 
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pamięci tutejszych starszych mieszkań-
ców zapisały się zimy lute, czyli srogie - 

śnieżne i mroźne. Nie brakowało ich zwłaszcza 
w drugiej połowie poprzedniego wieku. Bywa-
ło, że przez kilka zimowych miesięcy okolice 
zalegały grube warstwy śniegu, a zaspy sięgały 
powyżej płotów. Ludzie poruszali się głęboki-
mi, przekopanymi wąwozami. Zwykle jednak 
łatwiej było przemieszczać się polami niż za-
śnieżoną drogą.

Urok takich białych zim zachwycał 

wyobraźnię malarzy i poetów. Surowa aura 

nie sprzyjała zdrowiu ludzi i zwierząt, którym 

m. in. zagrażały w tym czasie wałęsające się 

watahy wilków. Drewniane budynki kryte 

strzechami narażone były na pożary nazywa-

ne czerwonym kurem. Aby owe nieszczęścia 

nie nękały narodu, należało zwrócić się o 

pomoc do świętych opiekunów. Za najlepszą 

patronkę środka zimy uważano Matkę Boską 

Gromniczną (2 lutego). Pomagała ona oso-

bom zmagającym się z różnymi niepowodze-

niami. Poświęcona gromnica chroniła domo-

stwa przed burzami, śnieżycami, pożarami. 

Na tragarzu należało wypalić znak krzyża, a 

od płomienia tej świecy rozniecić nowe ognie 

– w piecu i w lampce przed świętym obrazem. 

Blask gromnicy łagodził  cierpienia i dawał 

nadzieję konającym. Matka Boska Gromnicz-

na broniła również posiadłości przed atakami 

wilków, które niegdyś były prawdziwym po-

strachem.

Patronem trzeciego dnia lutego jest 

św. Błażej. W ludowych wierzeniach uchodzi 

on za opiekuna osób skarżących się na bóle 

gardła. Lekarstwo stanowiły modlitwy do 

świętego oraz poświęcone w kościele jabłka 

i woskowe świeczki zwane błażejkami. Wy-

konywano je z wosku i podwójnie związano 

na krzyż. Po mszy kapłan dotykał nimi szyje 

wiernych. Taki zabieg leczył i chronił przed 

schorzeniami. W naszej literaturze pozostał 

ślad po tym dawnym zwyczaju. W XVI w. Mi-

kołaj Rej napisał: „Błażejki ony sobie około gar-
dła wieszali, a ochrapliny i inne gardłowe nie-
mocy sobie tym leczyli”. Jak widać, warto było 

też nosić błażejkę jak naszyjnik. Lecznicze 

właściwości posiadały także poświęcone jabł-

ka. Zjadane przez dzieci chroniły przed groź-

nym dla życia krupem. Powyższych zabiegów 

zaniechano w Polsce około połowy XX wieku. 

W tym czasie zamarła też wiara w cudowną 

moc chleba i soli poświęconych w dniu św. 

Agaty (5 lutego). O tym zwyczaju wspomina 

w wieku XVI Jan Kochanowski, autor utworu 

pt. „Wotywa św. Agacie, od ognia uprzywile-

jowanej patronce”. Mistrz z Czarnolasu napi-

sał, iż dla ochrony swego dworu przed poża-

rami nad drzwiami zawiesił kawałek chleba 

św. Agaty. Przez wieki w całym kraju wierni 

za świętymi obrazami przechowywali rzeczo-

ny chleb i sól , a w razie pożaru wrzucali je 

Nasze klimaty
„Gromnica to zimy połowica”
(przysłowie ludowe)

w płomienie. Za sprawą św. Agaty czerwony 

kur się odwracał. Do dziś przetrwało ludowe 

przysłowie: „Sól świętej Agaty broni od ognia 
chaty”. Podawano ją również osobom chorym 

i gorączkującym. Wrzucona do nowo wyko-

panej studni zapewniała dobrą, zdrową wodę. 

Trwający od XIII wieku kult św. Agaty zacho-

wał się  już tylko we wspomnieniach najstar-

szych mieszkańców.

Współczesna młodzież doskonale 

wie, co oznacza wyraz walentynki. Ongiś św. 

Walenty, biskup z Nohars (Terni we Wło-

szech) opiekował się chorującymi na podagrę 

i epilepsję, którą przed laty nazywano chorobą 

św. Walentego. Wbrew edyktowi cesarza Klau-

diusza udzielał ślubów zakochanym. Zanim 

zginął męczeńską śmiercią (14 lutego ), wysłał 

pokrzepiający, serdeczny list do dziewczyny, 

której przywrócił wzrok. Taki. według legendy, 

był początek popularnych dzisiaj walentynek. 

Już w piętnastym  wieku w krajach anglosa-

skich w dowód sympatii wysyłało się kartki do 

krewnych i znajomych. Nasz lud niecierpliwie 

wypatrywał końca zimy. Bardziej zatem inte-

resował się stanem pogody w dniu 14  lutego . 

O dziwo, radowały go mrozy, bowiem „Jeśli w 
św. Walek deszcz pada, długą zimę zapowiada”, 
„W św. Walenty deszcze, zima potrwa jeszcze”.

Tekst i ilustracje: Maria Wilczok

W
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rzez trzy dni, od 22 do 24 stycznia br., w 
sędziszowskim Domu Kultury szachiści 

walczyli w I Turnieju o Puchar Ziemi Pod-
karpackiej. Wśród zawodników był też repre-
zentant Ukrainy. To kolejny sukces sportowy i 
organizacyjny Towarzystwa Szachowego „Sko-
czek” z Sędziszowa Młp.

W organizowanym po raz pierwszy pu-

charze ziemi podkarpackiej wzięło udział 68 

zawodników, w tym 30 zmagało się w grupie 

A i 38 w grupie B. Wśród zawodników było 

12 kobiet, a jeden z uczestników reprezento-

wał Ukrainę.

 Noworoczny Turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Sędzi-

szowa Małopolskiego wygrała drużyna Lechia 
Seniorzy Sędziszów. W finale pokonała ubie-
głorocznego zwycięzcę Sokoła Krzywą 2:1.

P

IV Turniej rozgrywano 23 i 24 stycznia 

br. na hali sportowo-widowiskowej przy Li-

ceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. 

Drużyny w dwóch grupach toczyły bój o czo-

łowe miejsca. O trzecie miejsce zagrały zespoły 

Płomień Zagorzyce i Progres Kawęczyn. Mecz 

zakończył się wynikiem 3:2 dla Zagorzyc. Na-

tomiast w meczu finałowym stanęły naprze-

ciwko drużyny Sokół Krzywa i Lechia Sędzi-

szów Seniorzy. Turniej wygrała na ostatnia.

Wyniki Turnieju:

Grupa A

I miejsce – Nazar Ustianovich, Lvov, Ukraina

II miejsce – Krzysztof Pulik, LKS Parnas Sta-

ra Wieś

III miejsce – Daniel Lusio, TSz Skoczek Sę-

dziszów Małopolski

IV miejsce – Antoni Kozak, TSz Skoczek Sę-

dziszów Małopolski

V miejsce – Rafał Mytych, TSz Skoczek Sę-

dziszów Małopolski

VI miejsce – Ryszard Kasperek, MKSz GRYF 

Dębica

Grupa B

I miejsce – Urszula Jakubowska, TSz Skoczek 

Sędziszów Małopolski

II miejsce – Klaudia Starzec, TSz Skoczek Sę-

dziszów Małopolski

III miejsce – Iwona Flisiak, RzKSz Rzeszów

IV miejsce – Dariusz Buba, Leżajsk

V miejsce – Sylwia Polak, RzKSz Rzeszów

VI miejsce – Patrycja Starzec, TSz Skoczek Sę-

dziszów Małopolski



ratulacje z okazji wygranych dwóch
pierwszych walk na zawodowym 

ringu bokserskim składał burmistrz Sę-
dziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć 
pięściarzowi pochodzącemu z Czarnej Sę-
dziszowskiej Łukaszowi Różańskiemu.

Łukasz Różański był gościem w sę-

dziszowskim Ratuszu 17 grudnia 2015 r. 

Burmistrz Bogusław Kmieć pogratulował 

mu pierwszych sukcesów na zawodowym 

ringu i życzył kolejnych wygranych. Pierw-

sza walka odbyła się w Wieliczce, a prze-

ciwnikiem Łukasza był Mateusz Zieliński, 

23-letni bokser z Tczewa. Drugą walkę pię-

ściarz z naszej gminy, który reprezentuje 

Stal Rzeszów stoczył w Rzeszowie 27 listo-

pada ub.r. z Artiomem Czerniakiewiczem z 

Białorusi. Różański pokonał go na punkty. 

W spotkaniu w Ratuszu uczestniczył rów-

nież Rafał Kalisz, biznesmen, przyjaciel i 

sponsor pięściarza. 

Burmistrz Bogusław Kmieć wręczając 

list gratulacyjny oraz sędziszowskie upo-

minki podziękował pięściarzowi, że tak 

ie wiedzie się w rozgrywkach II ligi, 
siatkarzom PZL Sędziszów, którzy na po-

czątku rozgrywek, pokonali niespodziewanie, 
na wyjeździe, Avię Świdnik 3:0, a w czwartej ko-
lejce, 17 października 2015 r., wygrali u siebie 
z AKS-em V LO Rzeszów 3:2. Od tej wygranej 
pozostają bez zwycięstwa w lidze. W kolejnych 
rozegranych meczach ligowych szło im już go-
rzej. Podopieczni trenera Piotra Wiktora  zdo-
byli jeszcze jeden punkt, w II kolejce, w prze-
granym spotkaniu z Wisłokiem Strzyżów 2:3. 
W ostatnim ligowym meczu w 2015 roku, w XII 
kolejce, 19 grudnia, przegrali u siebie z liderem 
TSV Sanok 0-3, kończąc rok na ostatnim, 10. 
miejscu w tabeli II ligi grupy VI, z dorobkiem 6 
pkt., mając zaległe spotkanie wyjazdowe z Wi-
słokiem Strzyżów.

Trzytygodniową przerwę świąteczno-no-

woroczną nasi siatkarze zamknęli 7 stycznia 2016 

r. sparingowym zwycięstwem z Błękitnymi Rop-

czyce 3-2 (17-25, 25-23, 18-25, 25-20, 25-19). Dwa 

dni później, w hali ROSiR-u w Rzeszowie, okazją 

do podreperowania skromnego konta punktowe-

13 lutego br. (sobota) burmistrz  
Sędziszowa Małopolskiego zaprasza 
na I Amatorski Turniej Piłki Siatkowej.
Mecze rozgrywane będą w hali sporto-
wej przy sędziszowskim Gimnazjum.

G 

N 

wspaniałe promuje naszą gminę. Włodarz 

gminy zdradził również, że chciałby zorga-

nizować w Sędziszowie Młp. galę boksu z 

udziałem Łukasza, który chętnie na to przy-

stał. – Byłoby to z pewnością ciekawe wyda-

rzenie, które cieszyłoby się dużym zaintere-

sowaniem – mówił burmistrz.

go był mecz z miejscowym AKS-em V LO, który 

miał na koncie ledwie dwa punkty więcej niż PZL. 

Niestety, nasi siatkarze, mimo ambitnej postawy, 

ulegli gospodarzom 2-3 (25-22, 14-25, 20-25, 25-

18, 11-15), zdobywając jeden punkt. Po trzynastu 

kolejkach siatkarze PZL zajmowali dziewiąte miej-

sce w tabeli, z dorobkiem 7 pkt. Tyle samo zgro-

madzili wyprzedzający ich w tabeli Wisłok Strzy-

żów i zajmująca ostatnią pozycję Avia Świdnik.

W sobotę, 16 stycznia 2016 r., w hali sędzi-

szowskiego LO siatkarze PZL, w 14 kolejce, po-

dejmowali wicelidera tabeli, Contimax MOSiR 

Bochnia. I choć na parkiecie spotkały się zespoły 

z dwóch biegunów ligowej tabeli, to sędziszowscy 

kibice liczyli, że nasza drużyna pokusi się, może 

nie o pierwszą ligową wygraną w 2016 roku, ale 

choćby o punkty. Niestety, bojowo nastawieni 

sędziszowianie przegrali pierwszego seta 19-25. 

Rywale zwietrzyli swoją szansę, narzucili swój 

styl  gry  i dyktowali warunki podczas meczu. 

Mimo że sędziszowianie w każdym z setów sta-

rali się jak mogli, to mecz zakończył się wygraną  

gości z Bochni 3:0 (25-19, 25-17, 25-18). Nie-

stety, w czternastej kolejce swoje mecze wygrali 

sąsiedzi PZL-u w tabeli: Avia Świdnik z Karpa-

tami Krosno 3-2, a Wisłok Strzyżów z LKPS-em 

Pszczółka w Lublinie 3-1, spychając zespół z Sę-

dziszowa Młp. na ostatnie, 10 miejsce w tabeli. 

Sędziszowscy kibice i włodarze Klubu 

czekają na przełamanie, mecz, w którym zespół 

zaprezentuje poziom, na jaki go stać, by odnosić 

zwycięstwa, a do końca zasadniczej rundy zosta-

ły cztery kolejki i zaległy mecz w Strzyżowie. 
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Spotkanie było okazją do rozmowy 

o boksie, ale również innych dyscyplinach 

sportu, a gość opowiadał o tym, jak wyglą-

dają treningi, o zmaganiach sportowców z 

kontuzjami, zdradził też, że w Polsce chciał-

by stoczyć jeszcze kilkanaście walk, a na-

stępnie spróbować swoich sił za oceanem.



19Biuletyn S nr 1 (218)

Na sędziszowskim rynku w niedziel-
ne popołudnie 20 grudnia ub.r. czuć było 
atmosferę nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia. Wszystko za sprawą I Powia-
towego Kiermaszu Bożonarodzeniowego, 
na którym można było kupić tradycyjny wę-
dliny, chleb, pierogi, a także piękne ozdoby 
świąteczne. Chętnych do oglądania i kupo-
wania, a także słuchania kolęd w wykonaniu 
uczniów powiatowych szkół, nie brakowało. 
Organizatorami Kiermaszu było Starostwo 
Powiatowe w Ropczycach i Urząd Miejski  
w Sędziszowie Małopolskim.
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6 stycznia br. w uroczystość Trzech Króli już po raz drugi ulicami 
Sędziszowa Młp. przeszedł Orszak Trzech Króli. Podobnie jak przed 
rokiem uczestniczyło w nim kilka tysięcy mieszkańców. W role mo-
narchów wcielili się proboszczowie sędziszowskich parafii oraz 
gwardian Klasztoru O. Kapucynów. Na trasie przemarszu Orszaku 
odgrywane były sceny: Walki Dobra ze Złem oraz gościna królów 
w karczmie u Żyda, dzieci i młodzież z przedszkoli i ze szkół z całej 
gminy przygotowały występy i śpiewy. Przy kościele parafialnym pw. 
Miłosierdzia Bożego czekała żywa szopka, a finałem wędrówki było 
pokłonienie się wędrowców Dzieciątku Jezus. W  kościele wszyscy 
przybyli wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki.


