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Droby zapustne

Fot. R. Ciołkosz

W NUMERZE:
Szlachetny gest
Zespołu Obrzędowego
z Zagorzyc

Deklaruję sumienną
pracę – rozmowa
z Piotrem Bałą
radnym Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp.

Wielkopostne umartwienia
XIV Sesja Rady Miejskiej
– budżet na rok 2012
uchwalony

529 Rocznica
Nadania
Praw Miejskich

Kino „Jedność” w Sędziszowie Młp. zaprasza na filmy:
SAGA
ZMIERZCH
PRZED
ŚWITEM

MUPPETY

2-4 marca
godz. 18.00

23-24 marca
godz. 18.00
25 marca
godz. 18.00

30-31 marca
godz. 16.30
1 kwietnia
godz. 15.30

dozwolony od 15 lat; cena biletu 11 zł

dozwolony od 15 lat; cena biletu 11 zł

dozwolony b/o; cena biletu 11 zł

CZAS
WOJNY

Droby zapustne z wizytą w gabinecie Burmistrza.

Szlachetny gest
Zespołu Obrzędowego z Zagorzyc
Ponad 1300 złotych przekazał Zespół Obrzędowy z Zagorzyc Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Pieniądze zebrał w dn. 21. lutego odwiedzając urzędy i instytucje
na terenie Sędziszowa oraz występując na scenie MGOK z widowiskiem „Droby zapustne”.
Pracowicie spêdzili ostatni
dzieñ zapustów aktorzy z Zespo³u Obrzêdowego z Zagorzyc.
W ci¹gu dnia odwiedzili liczne
instytucje w Sêdziszowie jako
„droby zapustne”. Poprzebierani,
umalowani sadz¹, w s³omianych
czapach na g³owach, przepasani powrós³ami, ze s³omianymi
„kaca³ami” w rêkach, jak dawny
obyczaj nakazywa³, wêdrowali
od domu do domu, wyprawiaj¹c
ró¿ne figle i psoty, a tak¿e sk³adaj¹c ¿yczenia. Powszechnie
niegdyœ wierzono, ¿e wizyta drobów to dobra wró¿ba na kolejne
miesi¹ce. Jak mówiono: Gdzie
drob przybêdzie, tam szczêœcie
bêdzie, krowa siê ocieli, dziewka za
m¹¿ wyjdzie…
Z takimi i innymi ¿yczeniami
zagorzyckie droby przyby³y do
Urzêdu Miejskiego, gdzie goœci³
ich Burmistrz Kazimierz Kie³b
i zastêpca El¿bieta Œwiniuch.
Udali siê tak¿e do Zespo³u
Szkó³ Zawodowych, Banku
Spó³dzielczego, parafii pw.
Narodzenia NMP, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz parafii pw.
Mi³osierdzia Bo¿ego. Wszêdzie
gospodarze przyjmowali ich
niezwykle serdecznie i z uœmiechem. Budzili tak¿e zainteresowanie przechodniów, bo rzeczywiœcie prezentowali siê niezwykle…
Starszym byæ mo¿e przypomnia³y siê dzieciêce lata, kiedy
widok takich przebierañców w
zapusty by³ powszechny.
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Cyganki też chciały naciągnąć gospodarzy na parę złotych.

Zapustne wypieki smakowały starszym
i młodszym.

Po po³udniu droby czeka³y
na wszystkich w MiejskoGminnym Oœrodku Kultury
w Sêdziszowie M³p. Pomimo
dnia powszedniego, sala widowiskowa wype³ni³a siê niemal
do ostatniego miejsca. Przybywaj¹cy ju¿ przy wejœciu czêstowani byli zapustnymi wypiekami: chrustem i p¹czkami.
Aktorzy czêstowali tak¿e okowit¹.
A na scenie odbywa³y siê
harce drobów. Scenariusz widowiska, autorstwa Wioletty Czapki, zak³ada³ odtworzenie sytuacji,
jaka czêsto przed laty zdarza³a
siê w zapusty: do cha³upy, gdzie
gospodarze z córkami zajêci
byli pracami domowymi, nagle
wpada³a gromada przebierañców. Domagali siê poczêstunku,
b¹dŸ zap³aty, w przeciwnym razie grozili porozbijaniem garnków i poniszczeniem sprzêtów
domowych:
Jak nom nic nie docie
Wielkich szkód doznocie
Gorki miski pot³ucemy
Co na piecu mocie.

Uratuje tatko od wstydu? Uratował!

Jednak najwiêksze niebezpieczeñstwo czyha³o na niezamê¿ne dziewki. Droby mia³y ze
sob¹ drewniany kloc, do którego owe panny przywi¹zywano
i zmuszano do ci¹gniêcia przez
ca³¹ wieœ.
Œpiewali przy tym:
Miêsopusty zesz³y
Dziewki za m¹¿ nie sz³y
Nie chcia³y siê wydaæ
Bêd¹ kloca dŸwigaæ
By³ tylko jeden sposób by
unikn¹æ tego wstydliwego „paradowania” z klocem trzeba
by³o siê wykupiæ, najlepiej…
wódk¹. Tak te¿ dzieje siê w widowisku Zespo³u z Zagorzyc. Po
chwilê trwaj¹cych targach,
ojciec czêstuje drobów wódk¹, a
ci uwalniaj¹ dziewczêta od przykrego obowi¹zku.

Fot (4) R. Ciołkosz

Za swój wystêp zagorzyckie
droby zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami. A jeszcze wiêksze otrzymali, gdy w imieniu zespo³u Józef Gwi¿d¿, w przedstawieniu graj¹cy rolê gospodarza,
zadeklarowa³, ¿e ca³a kwota, jak¹
zespó³ zebra³ w ci¹gu tego dnia,
zarówno podczas odwiedzania
instytucji i urzêdów oraz z wolnych datków, przekazana zostanie na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w
Rzeszowie. Przes³ana na konto
Fundacji kwota to 1340 z³.
W naszych skomercjalizowanych czasach to niezwyk³y przyk³ad wra¿liwoœci na cierpienie
innych. Zagorzanie udowodnili, ¿e maj¹ wielkie serca i do zabawy i do pomocy bliŸniemu.
Benedykt Czapka
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Deklaruję
sumienną pracę
Wiek – 36 lat
Wykształcenie – mgr fizjoterapii
Rodzina – żona, dwie córki
Wykonywany zawód – Kierownik Zespołu Techników Pracowni Rehabilitacji Leczniczej
w Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp.
Po raz pierwszy został Pan
wybrany do Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim,
proszę opowiedzieć czytelnikom
jak rozpoczęła się Pana przygoda z Samorządem?
W 2009 r. wst¹pi³em w szeregi
Porozumienia Samorz¹dowego,
rok póŸniej wystartowa³em w wyborach samorz¹dowych z ramienia tej partii i uzyska³em mandat radnego.

Czego Panu najbardziej brakuje
w Sędziszowie Młp.?
Spraw¹ priorytetow¹ dla naszego miasta jest budowa tzw. obwodnicy pó³nocnej. Przeci¹ga
siê te¿ w czasie projekt budowy
basenu, który pos³u¿y³by mieszkañcom ca³ej gminy. Nie rozpatrywa³bym tej inwestycji w kategorii luksusu (jak to niektórzy
postrzegaj¹), a raczej w kategorii profilaktyki zdrowotnej.

W jaki sposób poznaje Pan
potrzeby i oczekiwania swoich
wyborców?
Jestem osob¹ otwart¹, lubiê
rozmawiaæ i umiem s³uchaæ. Z
racji wykonywanego zawodu
mam kontakt z ogromn¹
liczb¹ osób, praktycznie z ca³ej gminy. S¹ to osoby z ró¿nych œrodowisk i z ró¿nymi
problemami, nie tylko zdrowotnymi.

Jak ocenia Pan dotychczasową
współpracę z kolegami i koleżankami z Rady Miejskiej?
Spotykam siê czêsto z brakiem
wiêkszego zrozumienia przez
Radnych koalicji. Wnioski, które sk³adamy, czy te¿ tematy, które podnosimy jako radni opozycyjni s¹ przewa¿nie traktowane
jak „szukanie dziury w ca³ym”.
S³yszy siê komentarze, ¿e zapominamy o tym i¿ jesteœmy radny-

OGŁOSZENIE
Od dnia 1 marca 2012 r.
w Publicznym Przedszkolu nr 1 i 2
w Sędziszowie Młp. oraz
Publicznym Przedszkolu
w Wolicy Piaskowej
i Górze Ropczyckiej
rozpoczyna się
nabór dzieci
od 3 roku życia.
Karty zgłoszeń można pobrać w godzinach pracy w wyżej
wymienionych placówkach.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2012 r.
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Radnych koalicji jak „koncert
¿yczeñ” i w rezultacie odrzucane. Zmieni³bym sposób tworzenia bud¿etu poprzez dodatkowe konsultacje z udzia³em
wszystkich radnych, aby mogli
decydowaæ o jego kszta³cie.
Jeœli chodzi o bud¿et na 2012 r.
proponowa³em, aby wiêcej œrodków przeznaczyæ na inwestycje
prowadzone w Sêdziszowie M³p.
Co chciałby Pan osiągnąć jako
Radny podczas trwania obecnej
kadencji Rady?
Czasy, w których ¿yjemy nie s¹
³atwe, a same chêci to za ma³o.
mi ca³ej gminy, a nie tylko lokal- Deklarujê jednak sumienn¹ pranego œrodowiska. Zapewniam, ¿e cê i zapewniam, ¿e nie zamiezarówno ja, jak i moi koledzy z rzam byæ statyst¹.
klubu, wielokrotnie g³osujemy
„za” w sprawach ca³ej gminy, ale
Jakie główne cele chce Pan
mamy te¿ do sp³acenia mandat
osiągnąć poprzez swoje działazaufania naszych lokalnych wynie w komisji zdrowia?
borców, którzy oddaj¹c g³os na
Przede wszystkim to dzia³ania
nas pok³adaj¹ swoje nadzieje prozdrowotne nie tylko wœród
i oczekiwania.
dzieci i m³odzie¿y, ale te¿ i doros³ych. Mam kilka pomys³ów, myPodczas ostatniej sesji Rady
œlê ¿e uda siê je wcieliæ w ¿ycie.
Miejskiej w Sędziszowie Młp.
głosował Pan przeciwko przyjęciu
Jak spędza Pan wolny czas?
budżetu Gminy Sędziszów Młp.
Niestety nie mam go zbyt
na rok 2012, w związku z tym, co du¿o, staram siê poœwiêcaæ go
zmieniłby Pan w tym budżecie?
jak najwiêcej rodzinie, lubiê
G³osowa³em „przeciwko” na sport, gram w siatkówkê, je¿d¿ê
znak protestu. Tak naprawdê na rowerze, zim¹ narty, tylko
nasz klub nie ma mo¿liwoœci pra- doba czasem za krótka…
cy na etapie tworzenia bud¿etu.
PóŸniej na komisji bud¿etowej
Dziękuję za rozmowę.
przedstawiany jest jego projekt
Ja równie¿ i pozdrawiam
i jakiekolwiek propozycje z na- wszystkich Czytelników.
Rozmawiał Grzegorz Wrona
szej strony traktowane s¹ przez

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach
oraz
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
informują
że w celu ułatwienia podatnikom
złożenia rozliczeń podatkowych za 2011 rok,
w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2012 r.,
zostaje uruchomiony punkt obsługi podatników
mieszczący się w budynku Ratusza Miejskiego
w Sędziszowie Młp. (USC – parter, pokój nr 10)
W ka¿dy pi¹tek w godzinach od 13:00 do 14:30,
bêdzie pe³niony dy¿ur pracownika Urzêdu Skarbowego w Ropczycach, w czasie którego bêdzie
mo¿na pobraæ formularze wraz z objaœnieniami,
sk³adaæ wype³nione zeznania podatkowe za rok
2012 oraz zwi¹zane z nimi aktualizacyjne zg³oszenie ZAP-3, a tak¿e uzyskaæ podstawowe informacje zwi¹zane z rozliczeniami rocznymi.
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W skrócie
24. stycznia, podczas uroczystości z Starostwie Powiatowym
w Ropczycach, mieszkający w Sędziszowie Młp. Marek Daniel został odznaczony „Gwiazdą Afganistanu”.
Jest to odznaczenie nadawanie ¿o³nierzom, b¹dŸ przedstawicielom innych s³u¿b, a tak¿e
osobom cywilnym za nienagann¹ s³u¿bê w Polskim Kontyngencie Wojskowym poza granicami kraju.

Zawody rozgrywane by³y w
dwóch kategoriach. W kategorii „zawodowców” zwyciê¿y³ Tomasz Jurkiewicz z KP PSP w £añcucie przed Krzysztofem Marcinowskim i Sebastianem Lubasiem z KM PSP w Rzeszowie.
Wœród „amatorów” zwyciê¿y³
Wojciech Sobolak z KP PSP w
Brzozowie przed Adamem Dura³em z KP PSP z Jas³a oraz Robertem Wojciechowskim z KP
PSP z Sanoka. Medaliœci wœród
„zawodowców” to czynni zawodnicy: KS £añcut (T. Jurkiewicz)
Kolping Jaros³aw (K. Marcinowski) oraz PKS Opoka Trzebinia
(S. Lubaœ).

Uczniowie LO w Sędziszowie Młp.
znaleźli się w gronie laureatów
ogólnopolskiego konkursu „Rola
parlamentu krajowego w Unii
Europejskiej”.
Laureaci 16. lutego w Sejmie
Rzeczypospolitej Polskiej odebrali nagrody z r¹k Marsza³ek
Gratulacje i upominki od Sekretarza Gmi- Ewy Kopacz. Odnotujmy, ¿e
ny Jana Maronia dla najlepszych tenisi- Marta Magdoñ i Ewelina Mi¹so
stów stołowych wśród strażaków.
zajê³y trzecie miejsce za pracê
Fot. Arch.
„Rola parlamentu krajowego
w Unii Europejskiej – wywiad
W dn. 9 lutego w hali przy LO w
prasowy z P. Pos³em KazimieSędziszowie Młp. odbyły się XIII
rzem Moskalem”, a siódme miejMistrzostwa Województwa Podsce zajêli uczniowie Ewelina Kokarpackiego Strażaków PSP w telebuk i Kamil Czemarnik za pranisie stołowym.

cê „Rola parlamentu krajowego da, ale i obowi¹zek, w tym obow Unii Europejskiej – wideore- wi¹zek sprz¹tania po swoim
porta¿, rozmowa z P. Pos³em czworonogu.
Wies³awem Ryglem”.
Wymóg taki ci¹¿y na w³aœcicielu na podstawie Kodeksu Wykro19. lutego zakończyły się zebraczeñ, Ustawy o utrzymaniu czynia sprawozdawcze w jednostkach
stoœci i porz¹dku w gminach oraz
OSP na terenie gminy Sędziszów
Regulaminu utrzymania czystoMłp.
œci i porz¹dku na terenie Gminy
Druhowie, podsumowuj¹c Sêdziszów Ma³opolski.
miniony rok, zgodnie stwierdziTe same przepisy obliguj¹ w³ali, ¿e na szczêœcie nie obfitowa³ œcicieli do wyprowadzania psów
on w dramatyczne wydarzenia, na spacer na smyczy i w kagañdlatego skupiono siê na dzia³al- cu.
noœci szkoleniowej. Podczas zebrania w Sêdziszowie wrêczono l Za niezachowanie œrodków
odznaczenia cz³onkom OSP,
ostro¿noœci przy wyprowadzaktórzy nie mogli ich przyj¹æ podniu psa lub puszczanie go luczas uroczystych obchodów juzem grozi mandat karny w wybileuszu 135-lecia jednostki, odsokoœci od 50 z³ do 250 z³.
bytych w 2011 roku.
l Za nieposprz¹tanie po zwierzaku, który za³atwi³ potrzebê
Psi obowiązek
fizjologiczn¹ np. na chodniPrzykry widok odkry³ topnieku grozi mandat karny w wyj¹cy œnieg, a mianowicie mnósokoœci 20-500 z³.
stwo psich odchodów, pozosta- l Niedopuszczalne jest wprowionych przez czworonogi na
wadzanie psów do obiektów
chodnikach, za aprobat¹ ich
u¿ytecznoœci publicznej, na
w³aœcicieli. Szczególnie bulwertereny cmentarzy, placów zasuje fakt „za³atwiania siê” wyprobaw dla dzieci oraz do piawadzanych na spacer zwierz¹t
skownic.
praktycznie w bramie przed- l Mandat karny w wysokoœci od
szkolnej na Osiedlu M³odych,
20 z³ do 500 z³ grozi, je¿eli pies
którêdy codziennie przechodzi
nie bêdzie posiada³ aktualne150 dzieci.
go szczepienia przeciw wœciePosiadanie psa to nie tylko frajkliŸnie.

INFORMACJA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH
Miejsko-Gminny Ośrodek Po- - osobom mieszkaj¹cym w lokamocy Społecznej w Sędziszo- lach mieszkalnych znajduj¹wie Młp. informuje, że od 1 cych siê znajduj¹cych siê w bustycznia 2012 roku prowadzi dynkach stanowi¹cym ich w³aobsługę dodatków mieszka- snoœæ i w³aœcicielom samodzielniowych w Dziale Świadczeń nych lokali mieszkalnych,
Rodzinnych – budynek przy - innym osobom maj¹cym tytu³
prawny do zajmowanego lokaul. 3-go Maja 25, pokój nr 11
Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê, na wniosek osoby
uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku do³¹cza siê deklaracjê o dochodach gospodarstwa domowego
za okres 3 miesiêcy kalendarzowych poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku oraz inne niezbêdne dokumenty.
Dodatek mieszkaniowy przys³uguje:
- najemcom oraz podnajemcom
lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkaj¹cym w lokalu mieszkalnym, do których
przys³uguje im spó³dzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego,
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lu mieszkalnego i ponosz¹cym
wydatki zwi¹zane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmuj¹cym lokal
mieszkalny bez tytu³u prawnego, oczekuj¹cym na przys³uguj¹cy im lokal zamienny albo
socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przys³uguje osobom, je¿eli œredni
miesiêczny dochód na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175%
kwoty najni¿szej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym
i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku.

Normatywna powierzchnia
u¿ytkowa lokalu mieszkalnego
lub budynku mieszkalnego w
przeliczeniu na liczbê cz³onków
gospodarstwa domowego nie
mo¿e przekraczaæ:
- 35 m2 – dla 1 osoby,
- 40 m2 – dla 2 osób,
- 45 m2 – dla 3 osób,
- 55 m2 – dla 2 osób,
- 65 m2 – dla 2 osób,
- 70 m2 – dla 2 osób,
W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wiêkszej liczby osób dla ka¿dej osoby zwiêksza liczby osób dla ka¿dej kolejnej osoby zwiêksza siê normatywna powierzchniê tego lokalu
o 5 m2.
Wydatkami poniesionymi
przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o dodatek mieszkaniowy s¹ œwiadczenia okresowe ponoszone przez
gospodarstwo domowe w zwi¹zku zajmowaniem lokalu mieszkalnego s¹ nimi:
- czynsz
- op³ata zwi¹zana z eksploatacj¹
i utrzymaniem nieruchomoœci

w czêœciach przypadaj¹cych na
lokale mieszkalne w spó³dzielni mieszkaniowej,
- zaliczki na koszty zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ ,
- odszkodowanie za zajmowanie
lokalu bez tytu³u prawnego,
- op³aty za energiê ciepln¹,
wodê, odbiór nieczystoœci sta³ych i p³ynnych,
- wydatek stanowi¹cy podstawê
obliczania rycza³tu na zakup
opa³u.
Nie stanowi¹ œwiadczeñ okresowych ponoszonych przez gospodarstwo domowe w zwi¹zku z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego:
- ubezpieczeñ, podatku od nieruchomoœci, op³at za wieczyste
u¿ytkowanie gruntów,
- op³at za gaz przewodowy, energiê elektryczn¹, dostarczanie
do lokalu mieszkalnego (domu
jednorodzinnego) na cele bytowe.
Kierownik MGOPS
w Sędziszowie Młp. Zdzisława
Świder
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POLICJA
informuje
„Trzeźwy poranek” na drogach
naszego powiatu
W poniedzia³kowy ranek,
20.02.2012 r., policjanci prowadzili wzmo¿one kontrole stanu
trzeŸwoœci kieruj¹cych. W ci¹gu
czterech godzin, na terenie naszego powiatu, funkcjonariusze
zbadali trzeŸwoœæ 313 kierowców. Trzech mê¿czyzn odpowie
za kierowanie samochodami na
„podwójnym” gazie.
G³ównym celem akcji „TrzeŸwy poranek” by³o eliminowanie
z ruchu kieruj¹cych znajduj¹cych siê pod wp³ywem alkoholu
lub innych œrodków odurzaj¹cych. Jednoczeœnie akcja ta ma
dzia³aæ prewencyjnie, czyli zniechêcaæ do wsiadania za kierownicê na „podwójnym gazie”.
Na terenie naszego powiatu
policjanci badali stan trzeŸwoœci kierowców w 12 wyznaczonych punktach kontrolnych. Policjanci zatrzymali prawo jazdy
trzem kierowcom.
Tu¿ po godz. 5.00, w Ostrowie
policjanci zatrzymali do kontroli
mercedesa sprintera. Kiedy
funkcjonariusze zbadali stan
trzeŸwoœci kierowcy okaza³o siê,
¿e mê¿czyzna jest pod wp³ywem
alkoholu. Badanie wykaza³o 0,5
promila. Mieszkaniec gminy
Ostrów odpowie teraz za pope³nione wykroczenie.
Odpowiedzialnoœæ karn¹ ponios¹ kierowcy samochodów,
kontrolowanych przez policjantów w Nockowej, po godzinie
7.00. Badanie stanu trzeŸwoœci
mieszkañca gminy Iwierzyce, kieruj¹cego volkswagenem vento,
wykaza³o 0,8 promila. Kierowca
lublina „wydmucha³” 0,7 promila alkoholu. Mê¿czyŸni ponios¹
odpowiedzialnoœæ za przestêpstwo.

Odpowiedzą za złamanie prawa
łowieckiego
Dwóch mê¿czyzn us³ysza³o od
policjantów zarzuty za z³amanie
przepisów z zakresu prawa
³owieckiego. Mieszkañcy gminy
Sêdziszów Ma³opolski odpowiedz¹ za nielegalne posiadanie
miêsa sarny.
Policjanci z Sêdziszowa Ma³opolskiego ustalili, ¿e dwóch mê¿-
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czyzn mo¿e, wbrew przepisom
ustawy, posiadaæ miêso zwierzyny ³ownej. Wykonane przez funkcjonariuszy czynnoœci potwierdzi³y ich przypuszczenia o pope³nieniu przez mieszkañców gminy Sêdziszów Ma³opolski przestêpstwa opisanego w art.53 ust.6
prawa ³owieckiego.
W miniony pi¹tek, 10-go lutego, obaj podejrzani us³yszeli zarzuty nielegalnego posiadania
miêsa sarny. Przyznali siê do
winy. Podczas sk³adania wyjaœnieñ mê¿czyŸni t³umaczyli, ¿e
nie sk³usowali sarny, ale znaleŸli
zamarzniête zwierzê.
Ustawa „Prawo ³owieckie” z
13.10.1995 r. zawiera równie¿ przepisy karne. Poni¿ej przedstawiamy artyku³, z którego odpowiedzialnoœæ karn¹
ponios¹ zatrzymani mê¿czyŸni.
Art. 53. Kto:
1) poluje na przelotne ptactwo ³owne
na wybrze¿u morskim w pasie
3000 m od brzegu w g³¹b morza
lub 5000 m w g³¹b l¹du,
2) poluje z chartami lub ich mieszañcami,
3) poluje w czasie ochronnym,
4) poluje nie posiadaj¹c uprawnieñ
do polowania,
5) wchodzi w posiadanie zwierzyny
za pomoc¹ broni i amunicji innej
ni¿ myœliwska, œrodków i materia³ów wybuchowych, trucizn, karmy
o w³aœciwoœciach odurzaj¹cych,
sztucznego œwiat³a, lepów, wnyków, ¿elaz, do³ów, samostrza³ów
lub rozkopywania nor i innych
niedozwolonych œrodków,
6)nie bêd¹c uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie
zwierzyny – podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 5.

madzonego materia³u, 20-latek
us³ysza³ ponad 30 zarzutów kradzie¿y mienia i kradzie¿y z w³amaniem, do których siê przyzna³
i z³o¿y³ obszerne wyjaœnienia.
Policjanci odzyskali czeœæ skradzionych rzeczy. 20-latek zosta³
przewieziony do Zak³adu Karnego w Rzeszowie. Sprawa ta ma
charakter rozwojowy.

Odzyskane mienie.

20-letni włamywacz w rękach
Policji
Wspólne dzia³ania policjantów z Ropczyc i Sêdziszowa Ma³opolskiego doprowadzi³y do
zatrzymania mê¿czyzny podejrzanego o szereg kradzie¿y i w³amañ. 20-letni mieszkaniec gminy Ropczyce w sumie us³ysza³
ponad 30 zarzutów.
Do w³amañ i kradzie¿y na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego dochodzi³o od kilku
miesiêcy. Sprawca wybija³ okna
albo po prostu wykorzystywa³
fakt, ¿e w³aœciciele nie zamykali
drzwi i wchodzi³ do domów.
£upem przestêpcy pada³y elektronarzêdzia, telefony komórkowe, pieni¹dze. W³amywa³ siê
tak¿e do samochodów, z których
krad³ radia. Funkcjonariusze
pracuj¹cy nad t¹ spraw¹ ustalili
w³amywacza. Jednak m³ody
mieszkaniec gminy Ropczyce
ukrywa³ siê przed Policj¹.
6-go lutego policjanci zatrzymali 20-letniego w³amywacza.
Jest on dobrze znany ropczyckiej Policji. Na podstawie zgro-

Powitanie nowego zastępcy Komendanta KP w Sędziszowie Młp. podkom. J.
Woźnego (z prawej).
Fot. (2) KPP Ropczyce

Nowy Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji
w Sędziszowie Młp.
Komendant Powiatowy Policji
w Ropczycach podinsp. Witold
Wójcik podczas uroczystej odprawy wrêczy³ podkom. Józefowi WoŸny akt powo³ania na stanowisko Zastêpcy Komendanta
Komisariatu Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Podkom. Józef WoŸny nowe
stanowisko obj¹³ z pierwszym
dniem lutego. Nowy zastêpca
Komendanta jest policjantem z
21 letnim sta¿em s³u¿by. Ostatnio pracowa³ w Zespole Dy¿urnych Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.
Podkom. Dominika Oleś

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO STRAŻAKÓW OSP
O PUCHAR BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
Wspó³zawodnictwo rozgrywane bêdzie w dwóch kategoriach wiekowych (bez podzia³u na
p³eæ):
· od 17 do 39 lat (urodzeni w latach 1995 - 1973),
· 40 lat i powy¿ej (urodzeni w roku 1972 i starsi).
Termin i miejsce Turnieju:
· 18 marca 2012 r. (niedziela) – godz. 900 – hala sportowa przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Przewiduje siê nagrody indywidualne w postaci pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych dla zdobywców miejsc od I-III w ka¿dej kategorii.
Fundatorem nagród jest Burmistrz Sêdziszowa M³p.
We wszystkich sprawach zwi¹zanych z organizacj¹ turnieju mo¿na siê zwracaæ w Urzêdzie
Miejskim w Sêdziszowie M³p. do: p. Jana Maronia – tel. (17) 745 36 13.
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Koncert laureatów
Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej
W niedzielę, 19. lutego, w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego odbył się koncert laureatów
XXI Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej, który w grudniu ubiegłego roku odbył się w
Sędziszowie Młp.
Koncert poprowadzili: dyrektor MGOK w Sêdziszowie M³p.
Kazimierz Popielarz oraz Czes³aw Dr¹g Kierownik Dzia³u
Upowszechniania Sztuki i Wspó³pracy z Samorz¹dami Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który wespó³ ze œp.
Edwardem Zolowskim przed
dwoma dekadami by³ pomys³odawc¹ organizacji Konkursu w
Sêdziszowie M³p.
Konkurs zapisa³ ju¿ wspania³¹
kartê w dziejach kultury naszego miasta i ca³ego województwa.
To na deskach sêdziszowskiego
domu kultury, pierwsze kroki na
drodze ¿ycia artystycznego stawia³y m.in: Anna Karamon dziœ
znana z zespo³u Dziewczyny, Ewa
Lubacz - aktorka Teatru Lalki i
Aktora „Kubuœ” w Kielcach czy

Sympatyczne trio z Krosna w składzie (od lewej): Mateusz Knap, Paulina Froń, Tomasz
Michalczyk wykonało utwór „W mroku jest tyle światła” na podstawie poezji Karola
Wojtyły.
Fot. R. Ciołkosz

Magdalena Bieroñska obecnie
debiutuj¹ca w spektaklu muzycznym „…Za zakrêtem”. Byæ
mo¿e ich œladami pod¹¿¹ laureaci XXI edycji Konkursu.
Przed zgromadzon¹ publicznoœci¹, wœród której w pierwszym rzêdzie zasiad³ ks. bp
Edward Bia³og³owski, zaprezentowa³o siê siedmioro laureatów.

Na zaproszenie Wioletty Czapki, organizatora koncertu, pomimo niesprzyjaj¹cej aury, odpowiedzieli: Aleksandra Augustynowicz i Maria Markiewicz z
Dêbicy, Karolina Burek z Nowej
Dêby, tercet: Paulina Froñ, Tomasz Michalczyk i Mateusz Knap
z Krosna, Joanna Margañska ze
Strzy¿owa, Dominika S³omiany

z Nowej Sarzyny oraz Katarzyna
Motyka z Przeworska. Wszyscy
zaprezentowali siê znakomicie,
a wykonany na zakoñczenie
przez licealistkê z Przeworska
utwór „Golgoto” wywo³a³ na
zgromadzonych piorunuj¹ce
wra¿enie. Mogli siê o tym przekonaæ tak¿e widzowie telewizji
miejskiej w relacji z koncertu.
Wielki uk³on w stronê organizatorów i laureatów za przygotowanie koncertu. Smutkiem napawa jedynie fakt, ¿e od kilku ju¿
lat wœród laureatów, a nawet finalistów Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej nie ma
m³odzie¿y z Sêdziszowa. Pomimo
ich zaanga¿owania w rozmaite
przedsiêwziêcia muzyczno-wokalne na terenie miasta, w konfrontacji z rówieœnikami z innych
oœrodków nie potrafi¹ przebrn¹æ
eliminacji rejonowych. A szkoda.
Mo¿e powinni nauczyciele i
uczniowie wzi¹æ sobie za punkt
honoru osi¹gniêcie sukcesu w
konkursie, który organizowany
jest w naszym mieœcie.
Benedykt Czapka

Wizytacja kanoniczna w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
Wizytacja rozpoczê³a siê w
niedzielê, 19. lutego. Ks. bp,
oprócz modlitwy z parafianami,
spotka³ siê tak¿e z cz³onkami
grup apostolskich dzia³aj¹cych
przy parafii, odwiedzi³ jedn¹ z
rodzin, a tak¿e pewn¹ chor¹
osobê.
Wieczorem, po Mszy œw.
uczestniczy³ w koncercie laureatów XXI Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.
W poniedzia³ek, 20 lutego, JE
ks. bp wraz z ks. dziekanem Aleksandrem Œmietan¹ oraz proboszczem ks. Krzysztofem Gacem odwiedzi³ szko³y i przedszkole, dzia³aj¹ce na terenie parafii. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym wzi¹³ udzia³ w inauguracji
Roku ks. Piotra Skargi. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana
Paw³a II po oficjalnej czêœci,
odwiedzi³ w salach najm³odszych
uczniów. Niezwykle uroczyœcie
zosta³ podjêty tak¿e w Przedszkolu nr 2. Wszêdzie, po spotkaniach z uczniami, znalaz³ czas
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W dniach 1920 lutego w
parafii p.w.
Miłosierdzia
Bożego JE ks.
bp Edward
Białogłowski
przeprowadził pierwszą
w jej historii
wizytację
kanoniczną.
Ks. bp doskonale czuł się w towarzystwie najmłodszych.

tak¿e na chwilê rozmowy z pracownikami.
Wieczorem, na zakoñczenie
wizytacji, podczas uroczystej
Mszy œw. ks. bp udzieli³ sakramentu bierzmowania m³odzie¿y z parafii Mi³osierdzia Bo¿ego.
Z pewnoœci¹ opuszcza³ Sêdziszów zbudowany, widz¹c jak rozwija siê nowa parafia, piêknieje
œwi¹tynia i kwitnie w niej ¿ycie
duchowe.
Powitanie JE ks. bpa Edwarda Białogłowskiego w Szkole Podstawowej nr 3.
(b)
Fot. (2) Arch. SP 3 Sędziszów Młp.
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NASZE KLIMATY

Kto poœci w Imiê Bo¿e,
temu Bóg dopomo¿e.

Wielkopostne umartwienia

(dawne przys³owie)
Pamiêtaj, ¿e wszystko na ziemi przeminie,
W proch wszystko siê kiedyœ i w
gruzy rozrzuci
I cia³o to twoje w przeznaczeñ godzinie,
Jak z prochu powsta³o, tak w proch
siê obróci.
S³owa nieznanego poety,
podpisuj¹cego siê W. Gr., sk³aniaj¹ do refleksji nad marnoœci¹
ludzkiego ¿ycia. Œroda Popielcowa zwana kiedyœ Wstêpn¹ oraz
Wielki Post (ustanowiony ju¿ w
II wieku) – to czas, kiedy ludzie
czêœciej ni¿ zwykle zastanawiaj¹
siê nad w³asnym postêpowaniem. Poprzez modlitwy, œpiewanie pieœni pokutnych, umartwienia, uczestnictwo w nabo¿eñstwach Drogi Krzy¿owej i w
Gorzkich ¯alach wierni przygotowuj¹ siê do wznios³ych prze¿yæ Mêki Pañskiej i Zmartwychwstania. Ustaj¹ wszelkie zabawy
i potañcówki, uczty, ¿arty, krotochwile. Milknie muzyka i weso³e piosenki. Nie wolno spogl¹daæ w lustra, œmiaæ siê g³oœno,
gwizdaæ, a nawet zasiadaæ przy
k¹dzieli. W przesz³oœci rodacy
nasi zawsze uwielbiali œpiewanie
pieœni i piosenek, przy ka¿dej
okazji. W Wielkim Poœcie radosne œpiewy zast¹piono „¿a³osnymi lamentacjami” i litoœciwymi
skargami. Nale¿a³o zachowywaæ
powagê, podkreœlon¹ ciemnymi, ¿a³obnymi ubiorami. Jak
uczy historia obyczajów, posty
obchodzone by³y przez Polaków znacznie surowiej ni¿ w innych krajach katolickich. S³ynêli
oni z gorliwego ich praktykowania w ci¹gu ca³ego roku. W
pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa zalecenia wielkopostne
by³y szczególnie restrykcyjne.
Od œródpoœcia a¿ do Wielkanocy wzbraniano siê przed przyjmowaniem pokarmów gotowanych i ciep³ych. Ludzie ¿ywili siê
wówczas g³ównie chlebem, kaszami, suszonymi owocami, rybami. Równie¿ w pozosta³ych
tygodniach nie spo¿ywano miêsa ani nabia³u, a za okrasê s³u¿y³ olej roœlinny. Istnieje nawet
stare przys³owie: „Moœci panie
dobrodzieju, dobre kluski na oleju”.
Na sto³ach „królowa³” barszcz
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podawany z chlebem, z grochem, a od XIX w. – z ziemniakami. Ulubion¹, wielkopostn¹
potraw¹ szlachty by³a polewka
z grzankami z chleba, macerowanymi w oleju i obsypanymi
kminkiem. Przygotowywano te¿
tzw. mnichy czyli postne obwarzanki pokrojone w kostkê, zalane wrz¹tkiem i serwowane z
cebul¹ upieczon¹ na oleju.
Dozwolone by³y potrawy przyrz¹dzone z ryb, tote¿ dawniej
przy dworach zak³adano sadzawki i stawy rybne, a w wielu
miastach nadrzecznych powstawa³y nawet rybackie bractwa.
Na pami¹tkê po minionych czasach pozosta³o archaiczne ju¿
dziœ nazewnictwo dotycz¹ce sieci i narzêdzi rybackich np.: wieciê¿e, niewody, s³abnice, potrestnice, zabrodnie. Gmin zadowala³ siê œledziami, które na
ten czas rozwo¿ono po kraju w
specjalnych beczkach. Mo¿niejsi raczyli siê szlachetnymi, krajowymi gatunkami ryb.
Co gotuj¹? Wêgorze, œledzie, szczuki w soli,
Wizinê, ³osoœ, karpie, brzuchom na
post gwoli,
Ci nie myœl¹ potê¿nie z cia³em wst¹piæ w szranki.
(Miaskowski, czasy króla
Zygmunta III)
Z biegiem lat (od XVI w.) wielkopostne umartwienia dotycz¹ce od¿ywiania siê uleg³y pewnemu z³agodzeniu. Od XVIII w.
zezwolono na u¿ywanie nabia-

³u. Jeœli jednak pito kawê, to podan¹ bez œmietany. Jednakowo¿
wielu ludzi nadal respektowa³o
uprzednie zalecenia, dodatkowo „susz¹c” w pi¹tki – w te dni
jedzono sam chleb. Niektórzy
przywdziewali szorstkie, zgrzebne koszule, a zamiast pasów –
³añcuchy. Od XIV w. przez pewien czas widywano tzw. kapników, którzy najpierw le¿eli krzy¿em w koœcio³ach, a póŸniej smagali siê rzemiennymi biczami.
W okresie Wielkiego Postu
niemal ca³kowicie usta³o ¿ycie
towarzyskie. Zast¹piono je
wspólnie odmawianymi modlitwami, œpiewaniem pieœni wielkopostnych, czytaniem nabo¿nych ksi¹¿ek (w dworach). Odwiedzinom s¹siedzkim nie sprzyja³y w tym czasie typowe dla
przedwioœnia roztopy. Rozleg³e
tzw. wotoki – to nieodzowny element niegdysiejszego, podsêdziszowskiego krajobrazu.
W wioskach Wielki Post zbiega³ siê niejednokrotnie z przednowkiem, kiedy wyczerpywa³y siê
zimowe zapasy ¿ywnoœci. Skrom-

ne posi³ki lud przygotowywa³
g³ównie z suszonych owoców i
rzepy, grochu, prosa, kapusty,
razowej m¹ki; popularn¹ w naszych stronach by³a tzw. kapusta
ziemniaczana czyli kiszone ziemniaki na serwatce, ugotowane z
grochem. Spokój i ciszê Wielkiego Postu przerywano na krótko
tzw. pó³poœciem. Wtedy rozbijano garnki z popio³em, ha³asowano ko³atkami, grzechotkami, terkotkami. Ograniczenia w jedzeniu i piciu oraz inne umartwienia mia³y odpowiednio przygotowaæ cia³o i duszê cz³owieka do
pe³nego uczestnictwa w œwiêcie
Zmartwychwstania Pañskiego.
Dla duszy twej szczêsne gotuj¹ siê
losy…
Poœpieszy radosna do rajskich
bram progu,
Miast ziemi rozkoszne mieæ bêdzie
niebiosy,
Tak ¿y³a dla Boga, odpocznie ju¿
w Bogu.
(W. Gr.).
Tekst i ilustracje Maria Wilczok
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XIV Sesja
Rady Miejskiej
30 stycznia 2012 r. w trakcie XIV Sesji Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwaliła budżet naszej gminy na 2012 r.,
ponadto podjęto jeszcze 11 innych uchwał.
1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Rada Miejska udzieli³a pomocy
rzeczowej dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego w kwocie
6.765 z³ w formie opracowania dokumentacji projektowej na budowê chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sêdziszów M³p. w miejscowoœci Czarna Sêdz. o d³ugoœci ok. 150 m.
2. Uchwała sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
Radni wyrazili zgodê na zawarcie porozumienia Gminy Sêdziszów M³p. z Gmin¹ Miastem Rzeszów w sprawie powierzenia realizacji zadañ w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeŸwym dowiezionych z terenu Gminy Sêdziszów M³p. oraz sprawowania opieki
nad tymi osobami do czasu ich wytrzeŸwienia przez Izbê WytrzeŸwieñ w Rzeszowie.
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu RopczyckoSędziszowskiego.
Rada postanowi³a udzieliæ z bud¿etu Gminy Sêdziszów M³p. w
2012 r. pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
w Ropczycach w kwocie 11.000 z³
w formie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowê ul. Konopnickiej w Sêdziszowie M³p. odcinka od skrzy¿owania z ul. Solidarnoœci do skrzy¿owania z ul. Kolejow¹.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z zakresu dróg publicznych.
Radni wyrazili zgodê na przyjêcie od Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego prowadzenia zadania
z zakresu dróg publicznych pn.
„Budowa chodnika dla pieszych
wzd³u¿ drogi powiatowej w miejscowoœci Kawêczyn Sêdz.”.
5. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla OSP w Czarnej Sędz.
Rada Miejska postanowi³a udzieliæ po¿yczki z bud¿etu Gminy Sêdziszów M³p. dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czarnej Sêdz. do
kwoty 16.284 z³ na realizacjê projektu z udzia³em œrodków z Europejskiego Funduszu Rolnego na
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Rzecz Obszarów Wiejskich pn.
„Wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w
Czarnej Sêdz. w sto³y i krzes³a”.
Sp³ata po¿yczki nast¹pi do 31 grudnia 2012 r.
6. Uchwała budżetowa gminy Sędziszów
Młp. na rok 2012.
Dochody bud¿etu na 2012 r. planowane s¹ w wysokoœci 61.111.557
z³, natomiast wydatki zamkn¹ siê
kwot¹ 63.064.949 z³. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt bud¿etu w kwocie 1.953.392 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z
emisji obligacji gminnych. Na wydatki maj¹tkowe zaplanowano kwotê
12.650.634 z³ co stanowi prawie 20
% wydatków. Najwiêkszym wydatkiem w bud¿ecie s¹ zadania zwi¹zane z oœwiat¹ zaplanowane w wysokoœci 28.278.527z³ i stanowi¹ 45 % ogó³u wydatków bud¿etu.
Dochody w rozbiciu na poszczególne
działy przedstawiają się następująco:
1. Rolnictwo i ³owiectwo –
1.833.899 z³ w tym:
- œrodki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich na projekt
pn. „Ochrona zbiornika GZWP 425 poprzez budowê kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Sêdziszów M³p. , czêœæ II etap V budowa kanalizacji sanitarnej w
Krzywej, etap VI - budowa kanalizacji sanitarnej w Kawêczynie „
- 557.620 z³,
- œrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
projekt pn. „Uporz¹dkowanie
gospodarki wodnej w Gminie
Sêdziszów M³p.: etap I - budowa
wodoci¹gu w miejscowoœci
Szkodna oraz czêœci Zagorzyc –
1.219.079 z³,
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energiê elektryczn¹ , gaz i wodê
– 2.032.428 z³, w tym:
- œrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
projekt pn. „Uporz¹dkowanie
gospodarki wodnej w Gminie Sêdziszów M³p.: etap II – rozbudowa i przebudowa SUW w Sêdziszowie M³p” - 1.672.428 z³,
3. Gospodarka mieszkaniowa –
1.005.516 z³, w tym:
- wp³ywy ze sprzeda¿y mienia komunalnego – 700.000 z³,
4. Informatyka – 519.995 z³ w tym:

- dofinansowanie projektu pn.
„PSeAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej” ze
œrodków EFRR realizowanego w
ramach RPO
5. Administracja publiczna –
175.641 z³,
6. Dochody od osób prawnych , od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem – 17.646.447
z³, w tym najwiêksze pozycje to:
- wp³ywy z podatku od nieruchomoœci – 6.280.000 z³,
- wp³ywy z podatku rolnego –
776.000 z³,
- wp³ywy z podatku od œrodków
transportowych – 680.000 z³,
- wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
– 550.000 z³,
- udzia³ w podatku dochodowym
od osób prawnych – 440.000 z³,
- udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych – 7.900.000 z³
7. Ró¿ne rozliczenia – 25.765.900 z³,
w tym najwiêksze pozycje to:
- subw. oœwiatowa - 17.477.535 z³,
- subw. wyrównawcza – 7.408.709 z³,
8. Oœwiata i wychow. – 1.012.232 z³,
9. Pomoc spo³eczna – 9.579.750 z³,
w tym:
- dotacje celowe – 8.667.100 z³.
10. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 1.210.442 z³
Plan wydatków według działów przedstawia się następująco:
1. Rolnictwo i ³owiectwo –
2.454.380 z³, w tym m.in. na:
- budowê kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim – 2.183.000 z³,
- budowê sieci wodoci¹gowej
z pompowniami i przy³¹czami
w miejscowoœci Szkodna i cz. Zagorzyc. – 22.500 z³,
- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowê kanalizacji sanitarnej w Klêczanach i Bêdziemyœlu wraz
z czêœciow¹ przebudow¹ wodoci¹gu – 59.960 z³,
- dokumentacjê na budowê kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sêdz.
– 42.000 z³,
- zakup dzia³ek pod przepompownie œcieków w Borku Wielkim –
26.400 z³,
- budowê odcinka wodoci¹gu w
Wolicy Piaskowej (przysió³ek Gorajec) – 54.000 z³,
- opracowanie koncepcji budowy
kanalizacji sanitarnej w Zagorzycach – 15.000 z³.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energiê elektryczn¹, gaz i wodê
– 2.681.730 z³, w tym na:
- projekt realizowany z udzia³em
œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej pn. „Uporz¹dkowanie
gospodarki wodnej w gminie Sêdziszów M³p., etap II - rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sêdziszowie M³p.” –
2.390.000 z³
3. Transport i ³¹cznoœæ – 4.396.638
z³, w tym m.in. na:

- wydatki bie¿¹ce (remonty cz¹stkowe dróg o nawierzchni ¿wirowej i bitumicznej, zimowe utrzymanie) – 1.010.000 z³,
- budowê chodnika dla pieszych
wzd³u¿ drogi powiatowej w miejscowoœci Kawêczyn Sêdziszowski
– 114.351 z³,
- dokumentacjê na przebudowê
drogi wraz z rozbiórk¹ i budow¹
mostu, budow¹ chodnika oraz
odwodnieniem w ci¹gu drogi
gminnej nr 106709 R relacji Borek Wielki - Porêby - Pustki –
60.000 z³,
- dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹ dla zadania „Budowa
obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p., etap II - budowa
ulicy 1KZ „ – 44.000 z³,
- dokumentacjê projektowo-kosztorysowa dla zadania „Budowa
obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p., etap III - po³¹czenie Gumat - Ropczyce Kolonia –
46.000 z³,
- budowê obwodnicy pó³nocnej
w Sêdziszowie M³p., etap I – budowa po³¹czenia ul. Fabryczna Gumat – 2.000.000 z³,
- przebudowê drogi gminnej
w Górze Ropczyckiej - za rzek¹
(Nawsie) – 180.000 z³
- przebudowê drogi gminnej
w Szkodnej – Plackówka –
150.000 z³,
- przebudowê drogi gminnej
w Rudzie - Zagacie – 130.000 z³,
- przebudowê drogi gminnej
w Wolicy Piaskowej – Zam³ynie
– 160.000 z³,
- przebudowê drogi gminnej w
Zagorzycach – Lipie – 160.000 z³.
4. Gospodarka mieszkaniowa –
990.315 z³, w tym na:
- budowê jednego zespo³u budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale
socjalne w miejscowoœci Wolica
Piaskowa – 515.058 z³,
5. Dzia³alnoœæ us³ugowa – 226.000 z³,
6. Informatyka – 611.760 z³ z przeznaczeniem na projekt realizowany z udzia³em œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej „
7. Administracja publiczna –
4.739.275 z³,
8. Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa –
3.920 z³.
9. Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa –
325.173 z³, w tym m in. na:
- zakup samochodu stra¿ackiego dla
OSP w Kawêczynie – 40.000 z³,
- zakup samochodu stra¿ackiego dla
OSP w Klêczanach – 30.000 z³,
10. Obs³uga d³ugu publicznego –
981.511 z³,
11. Ró¿ne rozliczenia – 768.000 z³,
12. Oœwiata i wychowanie 28.278.527 z³, w tym m.in. na
- utrzymanie szkó³ podstawowych
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– 13.656.258 z³,
- przebudowê wewnêtrznej instalacji gazowej wraz ze zmian¹ Ÿród³a zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku SP nr 2 i SP nr 3
w Sêdziszowie M³p. – 53.900 z³,
- przebudowê i rozbudowê Szko³y
Podstawowej wraz z dobudow¹
sali gimnastycznej w Zagorzycach Dolnych – 1.000.000 z³
- utrzymanie oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych – 922.664 z³,
- utrzymanie przedszkoli –
1.888.028 z³,
- przebudowê i rozbudowê budynku OSP w Wolicy £ugowej dla potrzeb przedszkola – 750.000 z³,
- utrzymanie
gimnazjów
–
6.675.335 z³,
- dowo¿enie uczniów do szkó³ –
339.622 z³,
- utrzymanie zespo³u ekonomiczno-administracyjnego szkó³ –
767.575 z³,
- utrzymanie sto³ówek szkolnych
– 1.751.738 z³,
13. Ochrona zdrowia – 349.507 z³,
14. Pomoc spo³eczna – 11.707.366
z³, w tym m.in. na:
- œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spo³ecznego - 8.653.000 z³,
- zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 531.500 z³
- dodatki mieszkaniowe – 180.000 z³,
- utrzymanie oœrodka pomocy spo³ecznej – 1.166.474 z³,
15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 493.861 z³, w tym m.in. na:
- œwietlice szkolne – 65.077 z³,
- projekt realizowany z udzia³em
œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej pn. „Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój
ucznia” – 398.784 z³,
16. Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – 1.286.761 z³
w tym m. in. na:
- opracowanie dokumentacji i monta¿ krat na przepompowni œcieków
w Sêdziszowie M³p.– 50.000 z³,
- oczyszczanie miast – 253.500 z³,
- utrzymanie zieleni – 34.750 z³
- oœwietlenie ulic, placów i dróg –
884.100 z³
- budowê oœwietlenia w Czarnej Wólka – 44.100 z³,
- budowê linii napowietrznej
oœwietlenia ulicznego przy ul.
Sportowej w Sêdziszowie M³p. 40.000 z³.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 2.440.324 z³, w
tym m. in. na:
- przebudowê budynku MiejskoGminnego Oœrodka Kultury w
Sêdziszowie M³p. – 546.000 z³,
- projekt realizowany z udzia³em
œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
„Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiêkszenie estetyki i funkcjonalnoœci przestrze-
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ni publicznej w Sêdziszowie
M³p.” – 377.596 z³.
18. Kultura fizyczna i sport –
329.901 z³.
- dotacje dla klubów sportowych
– 204.000 z³.
W ramach funduszu sołeckiego
w 2012 r. realizowane będą
następujące zadania:
1. Bêdziemyœl: 23.318,30 - opracowanie dokumentacji budowy boiska sportowego z zapleczem
2. Boreczek: 7.674,84 z³ - utwardzenie placu obok Domu Stra¿aka, 4.500,00 z³ - zakup wyposa¿enia do Domu Stra¿aka,
1.000,00 z³ - utrzymanie stadionu
3. Borek Wielki: 23.318,30 z³ - obudowa pod³ogi przy Domu Ludowym oraz ogrodzenie od strony
pó³nocnej
4. Cierpisz: 8.837,64 z³ - zakup wyposa¿enia do Domu Ludowego
5. Czarna Sêdziszowska: 5.000,00
z³ - zakup pieca wielofunkcyjnego do Domu Ludowego,
12.000,00 z³ - zakup pod³ogi
przenoœnej do Domu Ludowego, 6.318,30 z³ - zakup urz¹dzeñ
i pomocy dydaktycznych na plac
zabaw przy Szkole Podstawowej
6. Góra Ropczycka: 3.318,30 z³ zakup materia³ów oraz remont
schodów wejœciowych przy Szkole Podstawowej, 10.000,00 z³ zakup agregatu ch³odniczego i
lady ch³odniczej do Domu Ludowego, 10.000,00 z³ - zakup wyposa¿enia do kuchni w Domu
Ludowym
7. Kawêczyn: 20.000,00 z³ - zakup
samochodu stra¿ackiego dla
OSP, 3.318,30 z³ - remont dróg
gminnych
8. Klêczany: 10.700,00 z³ - zakup
ch³odni do Domu Ludowego,
6.000,00 z³ - zakup i monta¿ gara¿u blaszanego dla OSP,
6.618,30 z³ - remont parkingu
przy Domu Ludowym
9. Krzywa: 23.318,30 z³ - u³o¿enie
kostki brukowej przy budynku
Domu Ludowego w Krzywej
10. Ruda: 13.384,70 z³ - remont
elewacji Domu Stra¿aka oraz zakup wyposa¿enia
11. Szkodna: 23.318,30 z³ - wykonanie instalacji ogrzewania i klimatyzacji w budynku Domu Stra¿aka
12. Wolica £ugowa: 22.035,79 z³ remont drogi gminnej
13. Wolica Piaskowa: 20.000,00 z³
- zakup wyposa¿enia do Domu
Ludowego, 3.318,30 z³ remont
szatni na stadionie sportowym
14. Zagorzyce Dolne: 8.000,00 z³ zakup kosiarki samojezdnej do
koszenia p³yty boiska sportowego w Zagorzycach, 15.318,30 z³
- remonty dróg gminnych
15. Zagorzyce Górne: 13.318,30 z³
- zamontowanie opraw oœwietleniowych na istniej¹cych s³upach
w przysió³kach: Ratajówka, Pola,

Rzeki, Sobótki, Przymiarki, Poklasne, przy k³adce na Góry,
10.000,00 z³ - doposa¿enie jednostki OSP
7. Uchwała w sprawie zmiany zakresu
realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
Rada Miejska dokona³a zmiany
zakresu wykonywania przedsiêwziêcia wieloletniego pn. „Uporz¹dkowanie gospodarki wodnej w
Gminie Sêdziszów M³p., etap I –
budowa wodoci¹gu w miejscowoœci
Szkodna oraz czêœci Zagorzyc, etap
II – rozbudowa i przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Sêdziszowie
M³p.” finansowanego z udzia³em
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu
Unii Europejskiej poprzez zwiêkszenie w 2012 r. wydatków bie¿¹cych o kwotê 4.290 z³ z przeznaczeniem na promocjê projektu oraz
zwiêkszenie wydatków maj¹tkowych o kwotê 22.500 z³ z przeznaczeniem na pokrycie zobowi¹zañ
powsta³ych w 2011 r.
W 2012 r. zwiêkszony zostanie
limit wydatków na przedsiêwziêcia
wieloletnie:
- „Indywidualizacja nauczania –
optymalny rozwój ucznia” finansowane z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej o kwotê 206.937 z³,
niewykorzystan¹ w 2011 r.
- „PSeAP-Podkarpacki System eAdministracji Publicznej” finansowane z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej o kwotê 4.028 z³, niewykorzystan¹ w 2011 r.
Zmniejszony zosta³ limit wydatków na przedsiêwziêcie wieloletnie pn. „Dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowê kanalizacji sanitarnej w Klêczanach i Bêdziemyœlu” w zwi¹zku z obni¿eniem
kosztów po przetargu o kwotê
120.200 z³.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Sędziszów Młp.
Radni uchwalili wieloletni¹ prognozê finansow¹ gminy Sêdziszów
M³p. na lata 2012-2018 tj. okres
na jaki przypada sp³ata rat po¿yczek i wykup obligacji wyemitowanych w latach 2006-2011 i planowanych do wyemitowania w 2012
r. Wieloletnia prognoza finansowa
zosta³a opracowana w oparciu o
analizê wykonania bud¿etu gminy
za lata 2007-2010 oraz za 3 kwarta³y 2011 r. Prognoza kwoty d³ugu
wskazuje na bezpieczny dotychczas
poziom zad³u¿enia. W 2014 r. sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek i wyemitowanych obligacji stanowiæ bêdzie
6,46% planowanych dochodów.
Dopuszczalny wskaŸnik sp³at wynosi 9,40%,
W latach 2012-2014 wydatki maj¹tkowe obejmuj¹ wydatki ujête w
wykazie przedsiêwziêæ wielolet-

nich takie jak:
1)projekt realizowany z udzia³em
œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej pn. „PSEAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – planowany ³¹czny
koszt wynosi 825.023 z³, dofinansowanie ze œrodków EFRR –
691.935 z³, okres realizacji 2012
-2013,
2)ochrona zbiornika GZWP-425
poprzez budowê kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sêdziszów M³p., czêœæ II, etap IV –
budowa kanalizacji sanitarnej w
Borku Wielkim – planowany
³¹czny koszt inwestycji netto –
5.528.000 z³ (podatek VAT podlega odliczeniu), termin realizacji
2012-2014 r., - w grudniu 2011 r.
z³o¿ono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze œrodków EFRROW w kwocie
1.791.395 z³.
3)budowa obwodnicy pó³nocnej w
Sêdziszowie M³p., etap I – budowa po³¹czenia ul. Fabryczna –
Gumat, planowany ³¹czny koszt
wynosi 6.500.000 z³, okres realizacji 2012-2014,
4)budowa oœwietlenia w Czarnej Wólka – planowany koszt inwestycji 74.100 z³, okres realizacji
2011-2012,
5)projekt realizowany z udzia³em
œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej pn. „rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez
zwiêkszenie estetyki i funkcjonalnoœci przestrzeni publicznej
w Sêdziszowie M³p., planowany
³¹czny koszt wynosi 1.131.129 z³,
dofinansowanie ze œrodków UE
– 958.323 z³, okres realizacji
2009-2012 r. ,
6)dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowê kanalizacji sanitarnej w Klêczanach i Bêdziemyœlu, koszt netto zgodnie z zawart¹ umow¹ wynosi 299.800 z³
(podatek VAT podlega odliczeniu), termin realizacji 20112014 r.
7)projekt realizowany z udzia³em
œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej pn. „uporz¹dkowanie
gospodarki wodnej w Gminie Sêdziszów M³p.: etap I – budowa
wodoci¹gu w miejscowoœci
Szkodna oraz czêœci Zagorzyc,
etap II – rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w
Sêdziszowie M³p.”, okres realizacji 2008-2012 r. ³¹czne nak³ady finansowe – 4.543.434 z³,
dofinansowanie ze œrodków UE
– 2.891.507 z³.
8)opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „rozbudowa
drogi wraz z budow¹ mostu i
chodnika oraz odwodnienia w
ci¹gu drogi gminnej nr 107609
R relacji Borek Wielki – Porêby
– Pustki – 60.000 z³,
9)przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy £ugowej dla

ci¹g dalszy na str. 12
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529 Rocznica Nadania Praw Miejskich
W niedzielę, 26. lutego, w sali
widowiskowej MGOK odbyła
się uroczystość z okazji 529
Rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Sędziszowa Młp.
W programie uroczystoœci
znalaz³o siê wyst¹pienie Burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³ba, prelekcja pt. „Sêdziszowskie krymina³ki” (o fa³szerstwie, „Diable”, defraudacji i
¯ydzie–burmistrzu – ca³oœæ dla
zainteresowanych zamieszczamy
w bie¿¹cym numerze Biuletynu),
wrêczenie nagród laureatom VI
Gminnego Konkursu Historycznego „Z kart historii Ziemi Sêdziszowskiej” oraz koncert zespo³u Hudacy.
529 lat, w ponadtysi¹cletniej historii Polski, to d³ugi okres, bo to przecie¿ prawie szeœæ wieków – powiedzia³ Burmistrz Kie³b. I przez te
szeœæ wieków nasi przodkowie budowali historiê naszego miasta. Jedni
zapisali siê w tej historii bardziej –
dziœ o ich dzia³alnoœci œwiadcz¹ chocia¿by nazwy ulic w naszym mieœcie
– inni mniej, ale nigdy nie mo¿na
nie doceniaæ zas³ug wszystkich, którzy przez te 529 lat zostawiali coœ po
swoim ¿yciu w mieœcie. (…) Dziœ my
mamy obowi¹zek zadbaæ o przekazanie tradycji, któr¹ przekazali nam
przodkowie (…)
Burmistrz Kazimierz Kie³b
trafnie zauwa¿y³, w jak przewrotnych czasach ¿yjemy. Podczas
gdy niezwykle modne i odmieniane przez wszystkie przypadki
jest s³owo „patriotyzm”, 14. lutego, w 70. rocznicê utworzenia
Armii Krajowej, w ¿adnym programie informacyjnym nie pad³o
na ten temat ani jedno s³owo, za
to wiele na temat obchodzonych
w tym dniu Walentynek. Doda³
tak¿e, ¿e patriotyzm rodzi siê z
przywi¹zania do miejsca urodzenia i zamieszkania. Nietrudno
by³o odczytaæ aluzjê do du¿ej
liczby pustych miejsc na sali widowiskowej, która przeznaczona dla ponad 250 widzów, zape³niona by³a mo¿e w jednej trzeciej. Jeœli dodaæ do tego, ¿e organizatorzy wys³ali na urodziny
miasta ponad 130 imiennych
zaproszeñ, w tym do radnych,
so³tysów, dyrektorów szkó³, urzêdów samorz¹dowych i innych,
nasuwa siê tylko stwierdzenie: Sêdziszowianie – wstyd!
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Burmistrz Kazimierz Kiełb złożył życzenia
mieszkańcom z okazji jubileuszu miasta.

Hudacy zaserwowali sporą dawkę muzyki karpackiej w znakomitym wykonaniu.
Fot. (2) G. Wrona

Tym wiêkszy uk³on w stronê tych,
którzy zechcieli w niedzielne popo³udnie urodziny miasta uczciæ.
Zreszt¹ przyznaæ trzeba, ¿e nie
mieli chyba powodu do narzekania. Zadba³ o to tak¿e zespó³
Hudacy z Kolbuszowej. Zespó³
powsta³ w paŸdzierniku 2008
roku z zamiarem grania i œpiewania w stylu muzykantów, którzy za czasów monarchii austrowêgierskiej przemierzali Karpa-

ty w poszukiwaniu zarobku. Ludzie ci grywali na weselach,
chrzcinach, potañcówkach…
Muzykanci grali utwory pochodz¹ce z ró¿nych tradycji: s³owackiej, polskiej, rumuñskiej, ukraiñskiej, ³emkowskiej i cygañskiej.
Nie stroniono od utworów
¿ydowskich.
I taki te¿ repertuar zaprezentowali Hudacy. Po koncercie wielu
widzów naby³o od zespo³u p³yty z

ich muzyk¹, co œwiadczy, ¿e przypadli sêdziszowianom do gustu.
Za rok 530 rocznica. Uroczystoœæ z pewnoœci¹ siê odbêdzie –
oby z udzia³em wiêkszej liczby
mieszkañców. Obyœmy nie musieli odnosiæ do siebie s³ów Józefa Pi³sudskiego: Kto nie szanuje i
nie ceni swojej przesz³oœci, ten nie jest
godzien szacunku teraŸniejszoœci, ani
prawa do przysz³oœci.
Benedykt Czapka

VI Gminny Konkurs Historyczny
„Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej”
24. lutego 2012 roku odbył się VI Gminny Konkurs Historyczny „Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej” dla uczniów szkół podstawowych pod Honorowym Patronatem Burmistrza Sędziszowa Młp. Kazimierza Kiełba.
Oto wyniki
tegorocznej edycji konkursu:
W klasyfikacji indywidualnej:
1. miejsce: Monika Mielniczuk – (SP
2 Sędziszów Młp. – opiekun p. Marek Szeliga)
2. miejsce: Anna Łagowska (SP Kawęczyn – opiekun p. Natalia Biała)
3. miejsce: Patrycja Ziajor (SP Góra
Ropczycka – opiekun p. Bogusława
Kułak)
W klasyfikacji zespołowej:
1. miejsce – reprezentacja SP Kawęczyn w składzie: Anna Łagowska,
Od lewej: Patrycja Ziajor, Anna Łagowska, Monika Mielniczuk, Daria Gawor i MagDaria Gawor, Magdalena Żegleń (opiedalena Żegleń. Z tyłu: Burmistrz Kazimierz Kiełb, dyr. SP 3 w Sędziszowie B. Czapka,
kun: p. Natalia Biała)
dyr. SP w Kawęczynie G. Batory.
Fot. G. Wrona
Konkurs od 6 lat towarzyszy
obchodom Rocznicy Nadania
Praw Miejskich. Jego organizatorem jest Szko³a Podstawowa nr 3
im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie
M³p. przy wspó³pracy z MGOK.
W bie¿¹cej edycji w konkursie
wziê³o udzia³ 33 uczniów z 11
szkó³ podstawowych.

Serdecznie dziêkujemy darczyñcom, którzy wsparli organizacjê konkursu:
· Burmistrzowi Kazimierzowi Kie³bowi
· Panu Mieczys³awowi Ciosowi – Prezesowi Banku Spó³dzielczego w Sêdziszowie M³p.
· Panu Tadeuszowi Nierodzie – Firma Wêglobud
· Pani Renacie Szelidze – Firma Transportowa EXTRANS
· Panu Ryszardowi Cio³koszowi – Firma Centrum Foto.
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Alfred Hitchcok zwykł mawiać, że w dobrym filmie na
początku powinno być trzęsienie ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. Historia
Sędziszowa nie zaczyna się
od trzęsienia ziemi, ale z pewnością od solidnego wstrząsu, za jaki uznać można fałszerstwo, bowiem uznawany
niegdyś za najstarszy dokument potwierdzający istnienie osady Sędziszów okazał
się falsyfikatem.
Przed laty w kancelarii parafialnej przechowywany by³ dokument, rzekomo z 1312 roku, w
którym sta³o, ¿e kawaler maltañski Pietrasz Ligêza w tym¿e w³aœnie roku ufundowa³ koœció³ parafialny w Sêdziszowie pw. Œw.
Anny. Istnienie tego¿ pisma odnotowane zosta³o po raz pierwszy podczas wizytacji biskupiej,
przeprowadzonej w parafii sêdziszowskiej w pierwszej po³owie
XIX wieku. Tymczasem jego
powstanie nie przypada bynajmniej na wiek XIV, ale na drug¹
po³owê wieku XVIII.
Sk¹d to wiadomo?
Otó¿ biskup krakowski Andrzej
Za³uski w liœcie pasterskim z dnia
26 marca 1752 r. zwróci³ siê do
wszystkich ksiê¿y dziekanów w
diecezji, aby ci poprzez podleg³ych im proboszczów dostarczyli
dokumenty fundacyjne poszczególnych parafii. ¯¹dali ich tak¿e
wizytatorzy koœcio³ów parafialnych. Równie¿ zaborcze w³adze
austriackie kilkoma zarz¹dzeniami z lat 70. i 80. XVIII wieku zobowi¹zywa³y duszpasterzy do dostarczenia do Gubernium we
Lwowie dokumentów dotycz¹cych fundacji koœcielnych. Te
urzêdowe wymogi tak w³adzy
œwieckiej, jak i koœcielnej spowodowa³y, ¿e proboszczowie wielu
parafii niemaj¹cych takich dokumentów zaczêli gwa³townie ich
poszukiwaæ. Da³o to dogodne
pole do powstawania licznych
falsyfikatów, które nie mia³y nic
wspólnego z prawd¹ historyczn¹.
Pojawili siê fa³szerze, którzy
wrêcz masowo je produkowali.
Takim fa³szerzem by³ Stanis³aw
Morawski.
Morawski by³ regentowiczem
ziemskim krakowskim czyli po
naszemu synem notariusza, st¹d
by³ obeznany z problematyk¹ s¹dow¹ i z wieloma ró¿nymi dokumentami siê styka³. Uchodzi³ jednak za pijaka i za osobistoœæ, z
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(o pewnym fałszerstwie, „Diable”, defraudacji i Żydzie – burmistrzu)
któr¹ przyzwoity cz³owiek nie
chcia³by mieæ do czynienia.
Podrobione przez siebie dokumenty oferowa³ proboszczom
g³ównie ze wsi i ma³ych miasteczek, którzy ³atwiej dawali siê nabieraæ. Dodatkowo Morawski tytu³owa³ siê regentem co te¿ mia³o wzbudziæ do niego zaufanie.
W czerwcu i lipcu 1776 Morawski bawi³ w okolicach Mielca, w sierpniu 1776 by³ w Kolbuszowej, Przybyszówce, Zg³obniu,
11. wrzeœnia w Nockowej, 26.
paŸdziernika w Górze Ropczyckiej i w tym te¿ czasie w Sêdziszowie, gdzie ówczesny proboszcz
Jakub Macio³kowski odebra³ od
niego stosowny przywilej.
W sumie Morawski podrobi³
kilkaset dokumentów g³ównie
dla instytucji koœcielnych.
Stwierdzi³y to ju¿ w³adze austriackie, które szybko wpad³y na
jego trop, i osadzi³y w wiêzieniu,
gdzie spêdzi³ kilka lat. Dokumenty przez niego oferowane krytyce podda³ ju¿ w XIX wieku znany historyk Wojciech Kêtrzyñski,
który te¿ na podstawie zachowanych kwitów (Morawski wystawia³
rachunki - za ka¿dy dokument
inkasowa³ od kilku do kilkunastu
z³otych) stwierdzi³ komu i jaki
dokument Morawski oferowa³.
Ustalenia Kêtrzyñskiego potwierdzi³ i rozszerzy³ jeszcze ks. Boles³aw Kumor, który wœród falsyfikatów Morawskiego wymieni³
tak¿e rzekomy dokument z 1312
roku dotycz¹cy Sêdziszowa.
Morawski, wbrew pozorom,
nie by³ b³yskotliwym fa³szerzem.
W wiêkszoœci oferowanych przez
niego dokumentów wystêpuj¹
jako fundatorzy rycerze z zakonu kawalerów maltañskich, a
znany z sêdziszowskiego dokumentu rycerz Pietrasz Ligêza
mia³by rzekomo ufundowaæ tak¿e œwi¹tynie w Czañcu i okolicy
£añcuta w 1314 roku, gdy te tereny wówczas nale¿a³y do Rusi.
Co wiêcej – Pietrasz Ligêza musia³by byæ wyj¹tkowo d³ugowieczny, bowiem wystêpuje na dokumentach stworzonych przez
Morawskiego przez prawie 120
lat – po raz ostatni w 1429 roku.
Na pocz¹tku XVII wieku Sêdziszów sta³ siê aren¹ wydarzeñ
o zupe³nie innym charakterze.

Ca³a okolica dr¿a³a wówczas
na myœl o „Diable”, którzy
wprost z Piek³a ze zgraj¹ wiernych sobie ³otrów ³upi³ bli¿ej i
dalej po³o¿one miejscowoœci.
Owym „Piek³em” by³ £añcut, a
„Diab³em” jego w³aœciciel – Stanis³aw Stadnicki.
Któregoœ dnia 1608 roku,
mieszczanie sêdziszowscy prawdopodobnie zauwa¿yli czarn¹
strza³ê, która wystrzelona z ³uku
utkwi³a mo¿e w drzwiach ratusza, a mo¿e koœcio³a parafialnego… By³a to zapowiedŸ niechybnej wizyty „Diab³a”. Rzeczywiœcie, napad³ on na Sêdziszów,
z³upi³ miasto doszczêtnie, nie
oszczêdzaj¹c nawet koœcio³a parafialnego, gdzie jego ludzie nawet Najœwiêtszy Sakrament rozmiatali po pod³odze.
A jaka by³a przyczyna tak brutalnego najazdu?
Otó¿ by³ to „odprysk” prywatnej wojny, jak¹ prowadzi³ Stadnicki ze starost¹ le¿ajskim £ukaszem Opaliñskim. Przyczyn¹ wojny mia³ rzekomo byæ pies myœliwski Opaliñskiego, którego Stadnicki zagarn¹³ dla siebie… Jednak dobrze poinformowani
twierdzili coœ zgo³a odmiennego.
Doœæ powiedzieæ: mia³a antyczna Grecja swoj¹ piêkn¹ Helenê Trojañsk¹, mia³a i Rzeczpospolita…
T¹ sarmack¹ Helen¹ by³a
Anna Opaliñska, ¿ona £ukasza
Opaliñskiego, do której wczeœniej tak¿e i Stadnicki smali³ cholewki – tyle ¿e zosta³ odrzucony.
Mêska duma Stadnickiego nie
znios³a zniewagi. Rozpoczê³a siê
krwawa wojna, której ofiar¹ pad³
m.in. Sêdziszów.
Anna Opaliñska, z domu Pilecka, zanim zosta³a ¿on¹ £ukasza, mia³a ju¿ dwóch mê¿ów: Jana
Kostkê (ma³¿eñstwo trwa³o zaledwie kilka tygodni, bowiem Jan
zmar³) oraz Krzysztofa Kostkê,
jego krewnego. Wspólnie posiadali m.in. i Sêdziszów.
W czasie, kiedy trwa³ konflikt
Opaliñskiego ze Stadnickim, Sêdziszów by³ w posiadaniu synów
Krzysztofa i Anny: Jana i Miko³aja Rafa³a Kostków. Ci wspierali
w konflikcie matkê i ojczyma.
Mo¿e te¿ ich ludzie byli odpowiedzialni za zagarniêcie gdzieœ

miêdzy Trzcian¹ a Œwilcz¹ wozów Stadnickiego z winem i kosztownoœciami, wracaj¹cymi ze
Œl¹ska do £añcuta.
Ostatecznie w 1610 roku Opaliñski pokona³ Stadnickiego,
„Diabe³” zgin¹³ w bitwie pod
Tarnowcem, a £ukasz i Anna
Opaliñscy jako wotum za zwyciêstwo ufundowali klasztor Bernardynów w Le¿ajsku.
Niemal trzy wieki póŸniej Sêdziszów sta³ siê s³awny w ca³ej
niemal Galicji, jednak nie by³a
to s³awa, któr¹ warto by³oby siê
szczyciæ. Spowodowana zosta³a
ona bowiem przestêpstwem gospodarczym jakiego dopuœci³ siê
ówczesny burmistrz Franciszek
Sêdzielowski.
Sêdzielowski by³ prezesem
Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Cieszy³ siê powszechnym
szacunkiem w okolicy, a tak¿e w
krêgach samorz¹du lekarskiego,
którego by³ aktywnym dzia³aczem. Niewielu by³o takich, którzy wiedzieli o skrzêtnie skrywanej s³aboœci burmistrza jak¹ by³
hazard, który wpêdzi³ go w
ogromne d³ugi. Pierwszym, który dostrzeg³ niebezpieczeñstwo
by³ proboszcz Pawe³ Sapecki,
pe³ni¹cy w Towarzystwie Wzajemnego Kredytu funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej.
Na jego wniosek w Towarzystwie
zarz¹dzono lustracjê. 21. lutego
1900 roku, kiedy ks. Sapecki wystosowa³ odpowiednie pismo, Sêdzielowski znikn¹³. Komisja, która przyst¹pi³a do lustracji dzia³alnoœci Towarzystwa, znalaz³a w kasie zaledwie kilkanaœcie centów i
plik sfa³szowanych weksli.
Jak wykaza³a kontrola, dr Sêdzielowski przyjmowa³ wp³aty od
klientów Towarzystwa w domu,
na ulicy, w podró¿y i jak ³atwo
siê domyœliæ, nie trafia³y one do
kasy, ale na jego prywatne rachunki w innych bankach. Klientom natomiast wystawia³ sfingowane pokwitowania. W sumie
nieuczciwy burmistrz zdefraudowa³ oko³o 170 tysiêcy z³otych.
Poszukiwano Sêdzielowskiego
w ca³ej Galicji. 12 marca 1900 r.
w sobotê, w Przemyœlu, znaleziono zw³oki mê¿czyzny w œrednim
ci¹g dalszy na str. 12
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ci¹g dalszy ze str. 11
wieku, w futrze, ze z³otym zegarkiem. Obok niego znaleziono
nabit¹ broñ oraz pust¹ buteleczkê po nieznanych lekarstwach. Okaza³o siê ¿e by³ to
Franciszek Sêdzielowski. To¿samoœæ zmar³ego potwierdzi³ jego
syn, który przyby³ z Krakowa,
gdzie studiowa³ medycynê. Podejrzewano, ¿e Sêdzielowski pope³ni³ samobójstwo, jednak¿e
powo³ana komisja s¹dowo-lekarska stwierdzi³a zgon przez zamarzniêcie, który nast¹pi³ w
nocy z 10/11 marca, bowiem
odnotowano w Przemyœlu wówczas oko³o 15 stopni mrozu.
13 marca 1900 roku Sêdzielowski zosta³ pochowany na
przemyskim cmentarzu.
A w Sêdziszowie rozpoczê³a siê
polityczna
przepychanka o opró¿nione przez
niego stanowisko.
Oto jak
pisa³ o tym
G³os Rzeszowski z 1
kwietnia
1900 roku:

Zmiana na stanowisku burmistrza, a tak¿e sposób jej przeprowadzenia nie mog³y uspokoiæ
nastrojów w mieœcie.
Tym bardziej, ¿e i nowy burmistrz nie by³ postaci¹ nieskaziteln¹. Kilkakrotnie g³os w sprawie rz¹dów Burmistrza Löwa
zabiera³ na forum Sejmu galicyjskiego pose³ z okrêgu mieleckiego Franciszek Krempa. Zarzuca³
mu liczne nadu¿ycia, pope³niane zreszt¹ w zmowie z ówczesnym starost¹ ropczyckim Jagoszewskim, któremu Löw mia³
ponoæ wrêczaæ ³apówki. Oto
niektóre z zarzucanych Löwowi
czynów przytoczone dok³adnie
za protoko³em z posiedzenia sejmu galicyjskiego z dnia 2 lipca
1902 roku:
„Przed niedawnym czasem pojawi³y siê w dziennikach wiadomoœci,
¿e burmistrz miasta Sêdziszowa pod

opiek¹ i protekcj¹ starosty ropczyckiego p. Jagoszewskiego nadu¿ywa swojej w³adzy dla osobistych celów i to w
taki sposób, dla którego jedynem miejscem rozpatrywania jest s¹d(…)
1. Od lat kilku dzier¿awi brat burmistrza Wolf Löw dodatek gminny
od miêsa i taksy za rzeŸniê i jatki za
4900 K. Na r. 1901 wniós³ p. Marceli Winiarski, najzamo¿niejszy obywatel sêdziszowski ofertê na te dochody o 830K wy¿sz¹ jak brat burmistrza a mimo to burmistrz przeforsowa³ uchwa³ê Rady gminnej, moc¹
której oferta brata jego o 830 K. ni¿sza zatwierdzona zosta³a na lat 3.
2. Przy pomocy starosty p. Jagoszewskiego zniszczy³ i do nêdzy doprowadzi³ Natan Löw handlarkê
nafty Hene Reis posiadaj¹c¹ na
sk³ad i handel nafty koncesjê od lat
30 a to w tym celu, by siostrze swej
Blochowej usun¹æ konkurencyê.
3. Nadu¿ycia te spowodowa³y pokrzywdzon¹ do wniesienia za¿alenia
do c. k. Starostwa, na którem to za¿aleniu podpisany by³ piekarz Bircz
- z zemsty zamkn¹³ mu burmistrz
piekarniê, (…)
4. Za¿alenie powy¿sze podpisa³
tak¿e Eisig Haber, handlarz koñmi
na ma³¹ skalê. Z zemsty postara³ siê
burmistrz o podwy¿szenie mu podatku do 30K, ale natomiast siostrzeniec burmistrza Jakób Bloch prowadz¹cy wielkie interesa pieniê¿ne i

handlarz zbo¿em na wielk¹ skalê p³aci podatku wszystkiego 6 K!
5. W odpowiedzi na za¿alenie powy¿sze Hene Reis, oskar¿y³ j¹ Natan
Löw o oszczerstwo. Sprawê jednak przegra³, bo S¹d apelacyjny w Tarnowie
wszystkich oskar¿onych uwolni³ po
przeprowadzeniu dowodu prawdy.
Wœród œwiadków obci¹¿aj¹cych Löwa
znalaz³ siê tak¿e sekretarz gminny p.
Józef Szajdek. Odpowiedzi¹ na to œwiadectwo zgodne z prawd¹ by³a dymisya
p. Szajdeka z zajmowanej dotychczas
posady (…) rozumie siê w porozumieniu z p. Starost¹.(…)”
Musia³o w owych oskar¿eniach
byæ sporo prawdy, bowiem jak
donosi³ korespondent Tygodnika Rzeszowskiego w numerze z
dn. 4. grudnia 1908 r. Burmistrz
Löw wskutek licznych spraw s¹dowych ze stanowiska ust¹pi³, a
wraz z nim kilku radnych, uwik³anych w jego sprawki, co spowodowa³o zdekompletowanie
Rady Miejskiej w Sêdziszowie.
Wracaj¹c ju¿ do XXI wieku,
tak sobie myœlê, gdy czytam w
lokalnych tygodnikach o „szorstkiej przyjaŸni” pomiêdzy obecnym starost¹ i naszym burmistrzem – mo¿e to i lepsze, ni¿
mieliby ze sob¹ „wspó³pracowaæ” jak Burmistrz Löw ze starost¹ Jagoszewskim sto lat temu.
Benedykt Czapka

¿¹cej dzia³alnoœci „Punktu informacyjno-konsultacyjnego”, w
tym: prowadzenie telefonu zaufania oraz dy¿urów, telefonicznych, konsultacji specjalistycznych przez psychologa, terapeutê dla osób uzale¿nionych od
alkoholu, wspó³uzale¿nionych
oraz ofiar przemocy w rodzinie.
dofinansowanie kolonii, pó³kolonii, wycieczek, obozów profilaktycznych i terapeutycznych
dla dzieci i m³odzie¿y pochodz¹cych z rodzin patologicznych i
zagro¿onych na³ogiem.
prowadzenie i utrzymanie „Œwietlicy socjoterapeutycznej”, doposa¿enie jej w pomoce i sprzêt
niezbêdny do prowadzenia zajêæ grupy AA, AL-ANON, ALATEEN, DDA,
prowadzenie pozalekcyjnych
zajêæ sportowych dla dzieci i
m³odzie¿y w placówkach oœwiatowych, klubach sportowych,
doposa¿enie w sprzêt sportowy
placówek oœwiatowych, w których prowadzone s¹ pozalekcyjne zajêcia sportowe w ramach
profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej,
podejmowanie dzia³añ kontrolnych i interwencyjnych w punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych ze szczególnym uwzglêd-

nieniem przestrzegania zakazu
sprzeda¿y napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeŸwym, na kredyt lub pod zastaw.
Na realizacjê programu przeznaczono kwotê 342.660 z³, która pochodzi z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Koordynatorem oraz inicjatorem
realizacji zadañ jest Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, która podejmuje
równie¿ czynnoœci zmierzaj¹ce do
orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzale¿nionej od alkoholu
obowi¹zku poddania siê leczeniu
w zak³adzie lecznictwa odwykowego. Ponadto Komisja wydaje opinie o zgodnoœci lokalizacji punktu
sprzeda¿y napojów alkoholowych
z uchwa³ami Rady Miejskiej.

problemem alkoholizmu – dotacje dla organizacji pozarz¹dowych, które przyst¹pi¹ do otwartego konkursu ofert na realizacjê tego zadania
14.500 z³
2. Prowadzenie pozalekcyjnych
zajêæ sportowych w ramach profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania
narkomanii – w tym m.in. dotacje dla organizacji pozarz¹dowych, które przyst¹pi¹ do otwartego konkursu ofert na realizacjê tego zadania
182.000 z³
3. Dzia³alnoœæ informacyjno-edukacyjna w szko³ach w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, w tym m.in. konkursy,
spektakle, warsztaty terapeutyczne, zakup sprzêtu rekreacyjnosportowego.
23.760 z³
4. Dzia³alnoœæ
profilaktyczna
„Punktu informacyjno–konsultacyjnego” i Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Sêdziszowie M³p.
ul. Jana Paw³a II
11.600 z³
5. Szkolenia i socjoterapia /GKRPA, AA, Al.-Anon, Al.-Ateen,
DDA, nauczyciele, pedagogizacja rodziców/
5.000 z³
6. Kolonie i obozy, wycieczki dla
dzieci i m³odzie¿y z rodzin za-

XIV Sesja Rady Miejskiej
ci¹g dalszy ze str. 9
potrzeb przedszkola – planowany ³¹czny koszt inwestycji –
2.050.000 z³, okres realizacji
2012-2013 r.,
10) przebudowa i rozbudowa Szko³y Podstawowej wraz z dobudow¹
sali gimnastycznej w Zagorzycach Dolnych, planowany ³¹czny
koszt inwestycji – 2.800.000 z³,
okres realizacji 2012-2014 r.,
11) budowa jednego zespo³u budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na
lokale socjalne, infrastruktury
technicznej i elementów zagospodarowania przy budynkach na
dz. nr ewid. 765/2 w miejscowoœci Wolica Piaskowa, planowany
³¹czny koszt inwestycji 1.015.058 z³, okres realizacji
2012-2013 r, dofinansowanie ze
œrodków Funduszu Dop³at –
400.000 z³.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2012 rok.
W programie okreœlone zosta³y
zadania profilaktyczne, które obejmuj¹:
– prowadzenie i finansowanie bie-
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Harmonogram wydatków
na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2012 r.
1. Prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
przeciwdzia³ania narkomanii, organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin z
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III miejsce
w Ogólnopolskim
Konkursie Akademii
Misia Haribo
Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sędziszowie
Młp. zajęły III miejsce w X
edycji ogólnopolskiego konkursu, w ramach programu
edukacyjnego AKADEMIA
FANTAZJI MISIA HARIBO.
Na adres organizatora tego
przedsiêwziêcia zosta³ wys³any
fotoreporta¿ z powstawania
„Krainy Fantazji Misia Haribo”,
(makiety) w którym opowiada³y
o poszczególnych etapach jej
powstawania. Wychowawcy
przeprowadzili zajêcia, podczas
których dzieci zabra³y siê do
wspólnej pracy. Trwa³o to kilkanaœcie dni i wymaga³o du¿ego
zaanga¿owania, gdy¿ ca³a kraina
powstawa³a z papieru. Dziêki
wielkiej wyobraŸni, dzieci stworzy³y ciekawe elementy krainy.
Przedszkolaki mog³y wykazaæ siê
gro¿onych na³ogiem, w tym
m.in. wakacyjna kolonia w Myczkowcach
40.500 z³
7. Koszty przejazdu na leczenie
odwykowe
2.000 z³
8. Koszty utrzymania „Œwietlicy
Socjoterapeutycznej” i „Punktu
informacyjno - konsultacyjnego”
w Sêdziszowie M³p. ul. Jana Paw³a II
22.500 z³
9. Wydatki Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
29.500 z³
10. Koszty opinii bieg³ych psychologów, psychiatrów przed skierowaniem osób uzale¿nionych od
alkoholu na leczenie odwykowe
6.300 z³
11. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby WytrzeŸwieñ w
Rzeszowie
5.000 z³
RAZEM:
342.660 z³
10.Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012 rok.
W przyjêtym przez Radê programie zawarte s¹ zdania zwi¹zane z
zapobieganiem narkomanii, które
obejmuj¹:
– zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych i
osób zagro¿onych uzale¿nieniem,
– udzielanie rodzinom, w których
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swoimi zdolnoœciami manualnymi i wra¿liwoœci¹ na otaczaj¹cy
œwiat. Ka¿dy robi³ to co lubi,
wk³ada³ w swoj¹ pracê ca³e serce, maluj¹c, wycinaj¹c, koloruj¹c naklejaj¹c. Wszyscy przy tym
bawili siê œwietnie. Zwyciêzcy 18 lutego 2012 r. w Domu Luotrzymali zestaw materia³ów dowym w Wolicy Piaskowej
plastycznych przeznaczonych odbyła się zabawa choinkodo pracy ca³ej grupy oraz zeszy- wa dla dzieci do 9 roku życia,
ty æwiczeñ Akademii Misia Hari- zamieszkałych na terenie sobo.
łectw: Wolica Ługowa i WoliBożena Pazdan ca Piaskowa.
Urszula Kmieć
Miejscowoœci te zdecydowa³y siê
Publiczne Przedszkole nr 2
Sędziszów Młp. na nawi¹zanie wspó³pracy, czego
pierwszym, widocznym efektem
by³a zabawa koñcz¹ca karnawa³.
wystêpuj¹ problemy narkomanii, Pomys³ zrodzi³ siê na jednym ze
pomocy psychospo³ecznej i praw- spotkañ Rady So³eckiej Wolicy
nej,
£ugowej. Staramy siê dostrzec po– prowadzenie profilaktycznej trzeby lokalnej spo³ecznoœci i w
dzia³alnoœci informacyjnej, edu- miarê mo¿liwoœci odpowiadaæ na
kacyjnej oraz szkoleniowej w zanie. Zauwa¿amy marazm i brak
kresie rozwi¹zywania problemów
chêci do podejmowania wspólnarkomanii, w szczególnoœci dla
nych inicjatyw. Zale¿y nam na tym,
dzieci i m³odzie¿y,
– wspomaganie dzia³alnoœci insty- aby aktywizowaæ i zachêcaæ miesztucji, organizacji pozarz¹dowych kañców do wspólnego dzia³ania
i osób fizycznych s³u¿¹cych roz- w celu poprawy sytuacji na terewi¹zywaniu problemów narkoma- nie so³ectwa.
Propozycja zorganizowania
nii.
Na realizacjê programu przewi- wspólnej zabawy dla dzieci spodziano kwotê 6.847 z³.
tka³a siê z pozytywnym odbiorem
11.Uchwała w sprawie rozpoznania skar- przedstawicieli so³ectwa Wolica
gi Pana Stanisława Drozda.
Piaskowa z p. so³tysem Edwardem
Rada Miejska uzna³a za bezza- Kucem na czele. Rady so³eckie
sadn¹ skargê Pana Stanis³awa Droz- obu miejscowoœci podjê³y trud
da na dzia³alnoœæ Burmistrza Sêdzi- organizacji tego przedsiêwziêcia.
szowa Ma³opolskiego.
Wsparciem i dobr¹ rad¹ pos³u12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia
¿y³ tak¿e p. Janusz Barciñski - dyskargi Pana Edwarda Sroki.
rektor Zespo³u Szkó³ w Wolicy
Rada uzna³a za bezzasadn¹ skarPiaskowej, który wzi¹³ czynny
gê Pana Edwarda Sroki na bezczynnoœæ Burmistrza Sêdziszowa Ma³o- udzia³ w przygotowaniach.
Aby impreza dosz³a do skutku,
polskiego w czêœci dotycz¹cej rozgraniczenia dzia³ek nr ewid. 307 i koniecznym by³o odbycie kilku
308 z dzia³k¹ 309 po³o¿on¹ w Bor- spotkañ miêdzyso³eckich oraz
ku Wielkim oraz za zasadn¹ w czê- pozyskanie œrodków finansowych
œci dotycz¹cej braku odpowiedzi na lub rzeczowych. I tu ogromn¹
pisma z dnia 10.10.2011 r. i z dnia rolê odegrali ludzie o otwartych
5.12.2011 r.
sercach, dziêki którym nasze plaBIURO RADY MIEJSKIEJ ny zosta³y urzeczywistnione.

Zabawa dla dzieci
– wspólne przedsięwzięcie dwóch sołectw
Mowa tu m.in. o lokalnych przedsiêbiorcach: p. Jacku Pawlikowskim - w³aœcicielu firmy GUMAT;
p. Urszuli i Marianie Pawlikowskich - prowadz¹cych lokalny
sklep; p. Bogdanie Przydziale specjalizuj¹cym siê w us³ugach transportowych; p. Erwinie Rolku w³aœcicielu Pracowni Reklamy; p.
Marii Daniel - w³aœcicielce Cukierni PYCHOTKA, p. Romanie
Kipa - w³aœcicielu Cukierni HANUSIA; Firmie ANKO p. Ma³gorzaty i Andrzeja Kozów; Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz Lokalnej Grupie Dzia³ania PARTNERSTWO 5 GMIN.
Poza wymienionymi wy¿ej znajduj¹ siê tak¿e Ci, którzy ¿yczyli
sobie pozostaæ anonimowymi
ofiarodawcami.
Organizatorzy pragn¹ serdecznie podziêkowaæ tak¿e w³odarzom gminy p. Kazimierzowi
Kie³bowi Burmistrzowi Sêdziszowa M³p. oraz jego Zastêpcy - p.
El¿biecie Œwiniuch za bezp³atne
u¿yczenie lokalu oraz przychylnoœæ dla naszej inicjatywy.
Zabawa rozpoczê³a o godz.
10.00, przywitaniem wszystkich
zgromadzonych przez So³tysa
Wolicy £ugowej – p. Eleonorê
¯urad, która ¿yczy³a wszystkim
udanej zabawy. Najm³odsi mieszkañcy licznie dopisali – bal zgromadzi³ blisko 100 dzieci. Podczas
zabawy zorganizowano poczêstunek, ka¿dy uczestnik otrzyma³
paczkê z ³akociami i móg³ wzi¹æ
udzia³ w konkursach. Wspólnie
spêdzony czas szybko min¹³, ale
mamy nadziejê, ¿e okazji do spotkañ w podobnym gronie na
pewno nie zabraknie.
n
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Bo babcia i dziadek kochają nas…
Mimo, że styczeń jest mroźnym zimowym miesiącem, to
są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, to święto naszych kochanych Babć i Dziadków. Dnia
20 stycznia w grupie zerowej
Szkoły Podstawowej w Krzywej odbyło się uroczyste spotkanie z tej okazji.
Zapraszanie babæ i dziadków
na uroczystoœæ w dniu ich œwiêta jest tradycj¹ na sta³e wpisan¹
w repertuar imprez szkolnych.
To by³a wspania³a okazja by przypomnieæ sobie o osobach, którym zawdziêczmy wiêkszoœæ rozkoszy dzieciñstwa.
Babcia i dziadek to najwa¿niejsze osoby w ¿yciu ka¿dego dziecka. Nikt nie potrafi upiec takiego ciasta jak babcia i nikt nie
umie zrobiæ takiego karmnika
dla ptaków jak dziadek. Szanujemy ich za ich cierpliwoœæ, wyrozumia³oœæ, mi³oœæ, dobroæ, i
doœwiadczenie ¿yciowe.
Odœwiêtnie wystrojone babcie
i towarzysz¹cy im dziadkowie zjawili siê punktualnie. Usiedli przy

piêknie nakrytych sto³ach i z niecierpliwoœci¹ czekali na rozpoczêcie uroczystoœci. Na wstêpie
Pan Dyrektor S³awomir Skoczek
ciep³ymi s³owami przywita³ szanownych seniorów. Po chwili na
scenie pojawili siê mali aktorzy i
z wielkim przejêciem odtwarzali
swoje role. Wyrecytowali wiele
wzruszaj¹cych wierszy, by³y te¿
piêkne piosenki i tañce.
Wszyscy byli bardzo wzruszeni. Dzieci cieszy³y siê, ¿e mog¹ w

tak odœwiêtny sposób wyraziæ
swój szacunek dla babæ i dziadków. Natomiast goœcie z dum¹
patrzyli na swoje wnuczêta, które tyle wysi³ku w³o¿y³y w przygotowanie uroczystoœci. Wielk¹
przyjemnoœæ sprawi³y babciom i
dziadkom drobne upominki i
laurki z ciep³ymi ¿yczeniami.
Wspólny poczêstunek by³
okazj¹ do wspomnieñ o dawnych czasach i rozmów, w czasie, których mo¿na siê by³o po-

dzieliæ wra¿eniami.
Dziadkowie byli pe³ni uznania
dla swoich wnuków. Podziwiali
ich postawê i umiejêtnoœci.
Wspania³a atmosfera, która
towarzyszy³a spotkaniu, by³a
okazj¹ do umocnienia wiêzi rodzinnej, mi³ego spêdzenia czasu, bli¿szego poznania siê.
Jeszcze raz wszystkim Babciom
i Dziadkom sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia.
M. Dziadosz

Podsumowanie
konkursu czytelniczego
w Górze Ropczyckiej
W dniu 6 lutego 2012 r. w Bibliotece Publicznej w Górze Ropczyckiej odbyło się podsumowanie konkursu czytelniczego
„Najlepszy czytelnik dziecięcy 2011 roku”. Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia.
Laureaci konkursu na najlepszych czytelników.

Laureatami zostali Ci, którzy
w 2011 roku przeczytali najwiêksz¹ iloœæ ksi¹¿ek. Nagrody
ufundowa³ i wrêczy³ so³tys wsi
Góra Ropczycka pan Stanis³aw
Bochenek.
Najlepszymi czytelnikami zostali:
I miejsce – Dawid Nazimek
II miejsce – Kinga Chmielowska
III miejsce – Martyna Rusin
Wyróżnienie – Jakub Kubik
Po rozdaniu nagród w ramach feriady 2012 zosta³y zorganizowane zajêcia dla dzieci.
Dzieci z przygotowanej wcze-
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œniej masy solnej zrobi³y postacie bajkowe, anio³ki, serduszka i
inne figurki, które nastêpnie po
upieczeniu zosta³y piêknie pomalowane. Obecnie z figurek tych
w bibliotece zrobiona jest wystawka. W zajêciach tych bra³o
udzia³ 30 dzieci a tak¿e ich rodzice, którzy chêtnie pomagali
zarówno w organizacji zajêæ jak
i dzieciom w tworzeniu dzie³.
W trakcie zajêæ pan so³tys kibicowa³ uczestnikom i czêstowa³
ich smacznymi ³akociami, które
dodawa³y energii ma³ym artystom.
Małgorzata Dziuba Sołtys Stanisław Bochenek ufundował nagrody dla najlepszych czytelników.
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Quilling
– nie tylko na ferie
Jak co roku w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych
w pierwszym tygodniu ferii zorganizowano cykl różnorodnych zajęć dla uczniów. Pod nadzorem nauczycieli odbywały się między innymi: zajęcia teatralne, plastyczne, kompute- Małgorzata Szczygieł‚ z PZDR w Ropczycach
rowe, językowe oraz gry i zabawy ruchowe. Chętnych do prezentuje gimnazjalistom zasady quillingu.
udziału w zajęciach nie brakowało. Mimo niskich tempera1 lutego 2012 roku z quillingiem zapoznali siê uczniowie
tur codziennie uczestniczyło w nich po kilkanaście osób.
Gimnazjum im. por. Karola
Chmiela w Zagorzycach Górnych. Zajêcia plastyczne poprowadzi³y Panie Eugenia Strojny i
Ma³gorzata Szczygie³ z Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Ropczycach.
Po zaprezentowaniu przez panie sposobu wykonywania podstawowych kszta³tów, uczniowie
wziêli siê do pracy i uwolnili swoj¹
wyobraŸniê, w wyniku czego powsta³y ma³e dzie³a sztuki.
Podczas ferii m³odzie¿ mia³a
mo¿liwoœæ uczestniczenia w ró¿nych zajêciach m.in. sportowych, które powoduj¹, ¿e
uczniowie nie nudz¹ siê, a swoj¹
pomys³owoœæ i energiê mog¹ dobrze spo¿ytkowaæ.
Tekst i fot. Ewelina Traciak

Najciekawsze okaza³y siê zajêcia z quillingu prowadzone
przez pani¹ M. Szczygie³. Materia³y do zajêæ Szko³a zakupi³a we
w³asnym zakresie. Uczniowie poznali now¹ technikê plastyczn¹
(quilling to umiejêtnoœæ uk³adania obrazów z rolowanych pasków kolorowego papieru).
Bêd¹ j¹ mogli wykorzystaæ prywatnie i na zajêciach w szkole. Z
wykonanych prac urz¹dzono
wystawkê, która wzbudzi³a zainteresowanie i podziw nauczycieli
i uczniów.
Quilling to dobry pomys³ na
zimowe wieczory. Warto propagowaæ tê technikê plastyczn¹
wœród dzieci.
Barbara Brzuszek Uczniowie podczas zajęć.

FERIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORECZKU

Narciarze z Boreczku
Ferie to czas zabawy i relaksu. Na zasłużony zimowy wypoczynek udały się również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boreczku. Nie wszystkie z nich
mogły wyjechać poza miejsce swojego zamieszkania. Nauczyciele zapewnili dzieciom atrakcyjny sposób spędzenia ferii zimowych. Program został opracowany, by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, kształtować u nich nawyki zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz
by zagospodarować wolny czas w okresie ferii
zimowych.
Ferie zimowe to upragniony
okres w ¿yciu ka¿dego dziecka,
co roku wyczekiwany z utêsknieniem. Brak zajêæ szkolnych, zimowisko… jednym s³owem wiele wolnego czasu dla najm³odszych. Z kolei dla rodziców ferie
wi¹¿¹ siê z pewnymi trudnoœciami. Po pierwsze, trzeba zapewniæ najm³odszym opiekê, kiedy
s¹ w pracy. Po drugie, trzeba
zadbaæ o to, aby dziecko spêdzi³o ten czas atrakcyjnie. Dlatego
dzieci ze Szko³y w Boreczku
uczestniczy³y w zajêciach orga-
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Następcy Justyny Kowalczyk już trenują – w Boreczku.

nizowanych przez nauczycieli
takich jak: gry planszowe , rozwi¹zywanie krzy¿ówek, ³amig³ówek, gry i zabawy ruchowe przy
muzyce, turniej tenisa sto³owego, konkursy plastyczne. Nie zabrak³o te¿ zajêæ na œwie¿ym,
choæ wyj¹tkowo mroŸnym powietrzu.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ podczas
ferii dla dzieci w Szkole Podstawowej w Boreczku by³ „mini
kurs” jazdy na nartach biegowych, które s¹ na wyposa¿eniu
gabinetu wychowania fizyczne-

go. Uczniowie pod opiek¹ nauczycielki wychowania fizycznego i krótkim instruktarzu rozpoczêli swoj¹ przygodê na nartach
biegowych.
A mo¿e wœród tych uczniów
jest przysz³a Justyna Kowalczyk?.
Trzeba powiedzieæ, ¿e zajêcia na
œniegu by³y przyjemn¹ form¹
ruchu daj¹c¹ ogromnie du¿o
satysfakcji.
Gdy jednak mróz by³ za mocny zorganizowano wyjazd na lodowisko do Dêbicy. Zanim dzieciaki rozpoczê³y swoje susy po

tafli lodowiska ogl¹dnê³y trening
hokeistów dêbickich. Pewnie
pod wra¿eniem ich poprzedników wychodz¹c na tafle uczniowie wykazali siê du¿¹ odwag¹ i
bardzo szybko przyswajali sobie
uwagi i podpowiedzi swoich
opiekunów.
Mimo, ¿e niektórzy mieli po
raz pierwszy ³y¿wy na nogach
ca³kiem dobrze sobie radzili.
Kolejny raz uczniowie przekonali siê o przyjemnej, a przede
wszystkim aktywnej formie spêdzania wolnego czasu.
IŚ
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XXI CzarZiMnO
Po raz XXI odbyły się zawody w Marszach na Orientację
CzarZiMnO 2012. Organizatorem jak zawsze było szkolne
koło turystyczne „Wagabunda” działające przy Gimnazjum
im Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej.
W tym roku zawody zosta³y
przeprowadzone przy du¿ym,
kilkunastostopniowym mrozie.
Jednak zawodnicy nie narzekali
– grza³o ich piêkne s³oneczko i
rozpalone ognisko w oœrodku
myœliwskim w Porêbach Krzywskich. Ka¿dy z uczestników zabezpieczy³ siê tak¿e w termos z
gor¹c¹ herbat¹. Komu zabrak³o
– móg³ skorzystaæ z herbaty,
któr¹ sporz¹dzono na miejscu.
Impreza by³a dwuetapowa –
etap dzienny i etap nocny. Podczas II etapu niestety temperatura spad³a i zawodnicy musieli
siê ostro wysiliæ na trasie, ¿eby
siê rozgrzaæ. Za to dopisa³o bezchmurne niebo co przy œwie¿ej
warstwie œniegowego puchu pozwala³o zaoszczêdziæ baterie w
latarkach.
Bardzo liczne grono zawodników i zgromadzonych na jednej imprezie przodowników imprez na orientacjê (PInO) pozwoli³o nam na og³oszenie naszej imprezy jednoczeœnie I Zlotem PInO województwa podkarpackiego – byli obecni prawie
wszyscy.
Do tegorocznej imprezy zg³osi³o siê 132 zawodników. Pogoda jednak wystraszy³a wielu z
nich i ostatecznie udzia³ wziê³o
100 zawodników. Najliczniej reprezentowa³a siê Kolbuszowa –
Klub Turystyczny „Salamandra”
oraz Nowa Sarzyna – Klub Turystyczny SKGK „Przygoda”. Byli
te¿ oczywiœcie zawodnicy z Czarnej, Krzywej, Ropczyc , Rzeszowa a tak¿e Le¿ajska, Nowej Dêby,
Lublina Dzier¿oniowa, Wroc³awia i Krakowa.
Pomimo zmienionej formy zawodów – z trzydniowej na jednodniow¹ – impreza nadal cieszy siê du¿ym powodzeniem. Liczymy na to, ¿e w nastêpnych latach wzroœnie zainteresowanie
t¹ form¹ aktywnego wypoczynku m³odzie¿y z naszej gminy i powiatu.
Wyniki:
TD – dzieci do lat 14
1.Daria Prędki, Anna Ziembikiewicz –
Ustrzyki Dln.
2.Wiktoria Magda, Paulina Mazur – Kolbuszowa
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3.Maciej Przydział, Ewa Basara – Krzywa
TM – młodzież od 15 do 17 lat
1.Sabina Koss, Karolina Lachowska –
Ustrzyki Dln.
2.Klaudia Gilarska, Michał Obara – Nowa Rozpoczęcie imprezy. Fot. (3) Organizatorzy.
Sarzyna
3.Dominika Markowicz, Klaudia Orłowska – Ustrzyki Dln.
TJ – juniorzy od 17 do 19 lat
1.Karol Gongola – Rzeszów
2.Ewelina Łoin, Joanna Sarzyńska – Leżajsk
3.Michał Grześkiewicz, Łukasz Pawlica
– Nowa Sarzyna
TS – seniorzy od lat 20
1.Andrzej Rybski – Ustrzyki Dln.
Andrzej Koszczka – Ustrzyki Dln.
3. Paweł Początek – Czarna Sędz.
(-) Potwierdzanie punktu kontrolnego.

A w środku lasu…

Ukochał ptaki
Pan Władysław
Świerczyński, mimo
niewysokiej renty,
nie żałuje pieniędzy
na swoją pasję, jaką
są ptaki. Bakcyla ornitologii
złapał w dzieciństwie i nie
opuścił go on do dziś.
Pan W³adys³aw mieszka w
Czarnej Sêdziszowskiej. Ma 58
lat. Na jego podwórzu roœnie kilkanaœcie œwierków, na których,
wœród ga³êzi, ma prawdziwy ptasi sejmik.

S¹ dziêcio³y, sikorki, wróble, „popielatki”, szczyg³y – wylicza. A zadziorne s¹ wobec siebie jak, nie przymierzaj¹c, politycy – dodaje.
Ju¿ jako m³ody ch³opak chêtnie ogl¹da³ albumy z ptakami,
dzisiaj, mimo niskich dochodów,
gdy na jakimœ targu staroci zobaczy interesuj¹c¹ pozycjê, nie
waha siê i kupuje. Ma albumy
polskie jak i obcojêzyczne.
W zimie pupile mog¹ liczyæ na
pana W³adys³awa. Wiesza im s³oninê, sypie pszenicê, owies, okruchy chleba i … chroni przed kotami, które chêtnie na ptaszki by
zapolowa³y.
Du¿e ptaki wol¹ owies – wyjaœnia

– sikorki s³oninê, dziêcio³y chleb, a
szczyg³y – wszystkiego po trochu.
Ptaki odwdziêczaj¹ siê za opiekê piêknym œpiewem. Ani orkiestra
tak nie zagra – zachwyca siê pan
W³adys³aw, który nagrywa sobie
nawet co piêkniejsze ptasie trele.
Na drzewach powiesi³ budki dla
swoich ulubieñców. Budka musi
byæ dopasowana do wielkoœci ptaka –
wyjaœnia. Je¿eli otwór bêdzie za du¿y,
wiêksze ptaki wygoni¹ ma³ego.
Liczy na to, ¿e wiosn¹ jego podopieczni za³o¿¹ w nich gniazda..
Ostatnio ko³o jego domu pojawi³y siê ba¿anty. Im te¿ sypnê chleba,
albo ³upiny ziemniaków – mówi…
(b)
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e-Twinning

– Europejskie Partnerstwo Szkół

w SP w Górze Ropczyckiej
E-Twinning to internetowe
partnerstwo szkół. Promuje
szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), oferując wsparcie,
narzędzia i usługi, dzięki którym szkoły mogą w prosty
sposób tworzyć krótko- i długoterminowe partnerstwa w
ramach różnych dziedzin tematycznych.
E-Twininng ma na celu zachêcenie uczniów do nauki jêzyków
obcych oraz doskonalenie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê nowy-

mi technologiami. Poprzez zabawê, uczniowie zdobywaj¹ na
lekcjach wiedzê z danego przedmiotu, ale tak¿e z innych, po-

krewnych, poniewa¿ realizacja
projektów e-Twinning sprzyja
te¿ praktycznej integracji miêdzyprzedmiotowej.
Szko³a Podstawowa w Zespole Szkó³ w Górze Ropczyckiej
przyst¹pi³a do tego programu
w roku szkolnym 2010/2011, realizuj¹c projekt „Photo album”
z kilkoma szko³ami z Europy,
a owocem tej wspó³pracy by³ wyjazd naszych uczniów do zaprzyjaŸnionej szko³y w Republice
Czeskiej. Od wrzeœnia 2011 roku
nasza szko³a nadal wspó³pracuje ze
szko³¹ czesk¹ z Ostrawy-Proskowic,
realizuj¹c nowy projekt pt. „4 seasons in the protected area”(„4
pory roku w naszym parku”).
Uczniowie obserwuj¹ zmiany,
zachodz¹ce w przyrodzie podczas ka¿dej pory roku i wymieniaj¹ siê informacjami i zdjêcia-

mi oraz tworz¹ prezentacje multimedialne.
Ponadto, w roku szkolnym
2011/2012 uczniowie klas V i VI
przyst¹pili do nowego projektu:
„Search Europe and research”
(„Poznawanie Europy”), polegaj¹cego na wymianie informacji na temat miejsc, z których
pochodz¹ uczniowie ze szkó³
partnerskich. Naszymi partnerami w tym projekcie s¹:
· Veronika Antoni, Molnár Ferenc - Hungarian-English Bilingual Elementary School, Wêgry
· Jitka Zusková, Základníškola –
Czechy
· Yasemin Eldem, Sair Mehmet
Emin Yurdakul – Primary
School, Turcja.

Olga Różańska

Drugie miejsce siatkarek SKS Góra Ropczycka
w I turnieju Kinder + Sport – edycja 2012 w Leżajsku
28 stycznia 2012r., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku odbyła się kolejna impreza sportowa
w mini siatkówce dziewcząt klas piątych, organizowana
przez firmę Kinder.
Po osi¹gniêciach ubieg³orocznych, kiedy to dziewczêta z Góry
Ropczyckiej uplasowa³y siê w finale podkarpackim na III miejscu oczywiste by³o, ¿e i w tej edycji nie mo¿e ich zabrakn¹æ. Do
tegorocznych, pierwszych rozgrywek zg³osi³y siê a¿ 42 dru¿yny
z ca³ego Podkarpacia, tj. kluby
z: Rzeszowa, Przemyœla, Mielca,
Tarnobrzega, Stalowej Woli,
Nowej Dêby oraz z mniejszych
miejscowoœci, jak: Zaleszany, Dêbowiec, ¯o³ynia, £añcut, Kamieñ. Wiêkszoœæ klubów wystawi³a po dwie i wiêcej dru¿yn,
a tylko Góra Ropczycka wystawi³a jeden sk³ad. W dru¿ynie znalaz³y siê uczennice z klasy pi¹tej,
w sk³adzie: Karolina Wozowicz –
kapitan dru¿yny, Aleksandra
Macio³ek, Gabriela Bia³ek.
Zawody rozgrywano wg regulaminu PZPS do 15 pkt, ale bez
przewagi dwupunktowej i z ka¿dej z 8 grup do fazy zasadniczej
(16 dru¿yn) awansowa³y po dwa
najlepsze zespo³y. W grupie III
znalaz³y siê nastêpuj¹ce ekipy:
SKS Góra Ropczycka I, LUKS
Kamieñ II, UKS Zaleszany I,
Przemyœl III, MKS Rzeszów IV.
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W grupie grano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, a swój pierwszy mecz górzanki rozegra³y
z Przemyœlem, wygrywaj¹c 15:5.
Pozostałe wyniki:
Góra Ropczycka : Kamień 15:6
Góra Ropczycka : Zaleszany 15:11
Góra Ropczycka : MKS Rzeszów 15:3
Z grupy „górzańskiej”, do finałowej szesnastki awansowały: SP Góra Ropczycka I oraz Zaleszany I.
Pierwszym zespo³em, z którym
zagra³y dziewczêta w drugiej fazie, by³ Przemyœl I, który pokona³y 15: 5. Nastêpnym rywalem
by³y zawodniczki z Nowej Dêby
I. Niestety, lepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê byæ Nowa Dêba, która
wygra³a 15:14, choæ to górzanki
mia³y pi³kê meczow¹.
W kolejnych meczach UKS
Góra Ropczycka wygra³a z Rzeszowem III i ¯o³yni¹ II odpowiednio 15:7 i 15:5, oraz Tarnobrzegiem III 15:13.
Po zwyciêstwie z ¯o³yni¹ I 15:8,
Góra Ropczycka zagwarantowa³a sobie mecz o II miejsce, ponownie z ekip¹ z Przemyœla I.
Dru¿yna z Góry Ropczyckiej
pokona³a rywalki 15:12.

Drużyna z Góry Ropczyckiej z trenerką.

Wyniki I turnieju eliminacyjnego
Kinder+Sport 2012 w Leżajsku:
I m – Nowa Dęba I
II m – Góra Ropczycka I
III m – Przemyśl I
IV m – Żołynia I
W tym miejscu chcia³abym
bardzo pochwaliæ swoje podopieczne, które w ka¿dym meczu pokazywa³y swój niez³omny
charakter, chêæ i wolê walki.
Przed górzankami jeszcze dwa
turnieje eliminacyjne, które wy-

³oni¹ najlepsze dru¿yny z województwa podkarpackiego. Mam
nadziejê, ¿e wœród tych najlepszych zespo³ów znajdzie siê równie¿ Góra Ropczycka, o czym na
pewno marz¹ Gabrysia, Ola i Karolinka.
Tylko ciê¿ka i systematyczna
praca na treningach, samozaparcie i samodyscyplina mog¹
przybli¿yæ dziewczêta do tego
fina³u.
Monika Mędlowska
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Siatkarki Extrans Patrii Sędziszów Młp.
na VI-V miejscu w II lidze

W swoim pierwszym ligowym
Tomasovia Tomaszów Lub.
meczu w 2012 roku, ogromn¹
– Extrans Patria 1:3
niespodziankê sprawi³y siatkarki
(17:25, 25:18, 17:25, 16:25)
Extrans Patrii Sêdziszów M³p., wy- Extrans Patria: Monika Bartnicka, Aleksangrywaj¹c na wyjeŸdzie z wicelide- dra Mich, Agnieszka Warzecha, Paulina Pająk,
rem, Karpatami w Kroœnie 3-2! Karina Róg, Anna Myjak, Paulina Peret (libero)
oraz Katarzyna Kutyła i Paulina Pyrć.

W 20. serii gier, 11 lutego, sêdziszowski zespó³ pokona³ u siebie
Pogoñ Proszowice 3-1, znacznie
przybli¿aj¹c siê do obrony II-liExtrans Patria: Małgorzata Młocek, Paulina gowego bytu bez koniecznoœci
Pyrć, Agnieszka Warzecha, Paulina Pająk, Karina rozgrywania meczów w play-out.

Karpaty Krosno – Extrans Patria
Sędziszów Młp. 2:3
(23:25, 22:25, 25:23,
25:18, 13:15)

Róg, Anna Myjak, Paulina Peret (libero) oraz Katarzyna Kutyła, Magdalena Radoń i Aleksandra Mich.

W œrodê, 11 stycznia, nasz zespó³
zagra³ z wielk¹ ambicj¹ i wol¹ walki. Chor¹ Monikê Bartnick¹ z powodzeniem zast¹pi³a na rozegraniu Ma³gorzata M³ocek, œwietnie,
w przekroju ca³ego meczu, prezentowa³a siê Paulina Pyræ.

Extrans Patria - Pogoń
Proszowice 3:1
(17:25, 25:15, 28:26, 25:21)
Extrans Patria: Monika Bartnicka, Aleksandra Mich, Agnieszka Warzecha, Katarzyna Kutyła, Karina Róg, Anna Myjak, Paulina Peret ( libero) oraz Paulina Pyrć, Małgorzata Młocek i Sylwia Zawiślak.

W 21. kolejce, 25 lutego 2012 r.,
w derbach Podkarpacia sêdziNasza dru¿yna nie posz³a za cio- szowskie siatkarki podejmowa³y
sem i 14 stycznia, w 18. kolejce, Boles³awa Rzeszów. Nasze zawoduleg³a trzeciej w tabeli Wiœle Kra- niczki wygra³y pewnie 3-0, zapewków 0-3.
niaj¹c sobie miejsce w œrodku tabeli i w II lidze w przysz³ym sezoExtrans Patria – Wisła Kraków 0:3 nie. Serdecznie gratulujemy!

(13:25, 19:25, 23:25)
Extrans Patria: Małgorzata Młocek, Paulina Pyrć,
Agnieszka Warzecha, Paulina Pająk, Karina Róg,
Anna Myjak, Paulina Peret (libero) oraz Aleksandra
Mich, Magdalena Radoń i Katarzyna Kutyła.

W sobotê, 28 stycznia, w 19. kolejce spotkañ, nasze siatkarki przywioz³y komplet punktów z Tomaszowa Lubelskiego, wygrywaj¹c
z miejscow¹ Tomasovi¹ 3-1.

Extrans Patria
– Bolesław Rzeszów 3:0
(25:22, 25:13, 26:24)
Extrans Patria: Małgorzata Młocek (kapitan),
Paulina Pyrć, Agnieszka Warzecha, Katarzyna
Kutyła, Karina Róg, Anna Myjak, Paulina Peret
(libero) oraz Aleksandra Mich, Magdalena Radoń,
Paulina Pająk. Trener – Monika Bartnicka.
Bolesław: Aleksandra Kazała, Gabriela Mazur
(kapitan), Natalia Baran, Elżbieta Szymańska,
Maja Świątek, Iwona Grzegorczyk, Paulina Fili-

powicz (libero) oraz Aleksandra Dorosz i Agnieszka Kordas. Trener - Zbigniew Barszcz, II trener –
Michał Łukowicz.
Sędziowali: Maciej Domaradzki z Krosna i Paulina Chamerska-Lemiech z Przeworska. Sędziowie liniowi: Aneta Bienias i Marek Biros z Rzeszowa, sędzia-sekretarz – Teofil Cyran z Rzeszowa.
Sędzia główny – Zdzisław Śpiewla z Krakowa.
Widzów – 150.

Mecz rozpocz¹³ siê od wyraŸnego prowadzenia naszych zawodniczek. Punktowa³y: Kuty³a,
Pyræ, Róg, Warzecha, Myjak,
œwietnie w przyjêciu i obronie
radzi³a sobie Peret i sêdziszowskie siatkarki powiêksza³y przewagê, a¿ do stanu 16-7. Gdy wydawa³o siê, ¿e set stanie siê
³atwym ³upem miejscowych, skuteczniejsza gra goœci spowodowa³a, ¿e przewaga zaczê³a topnieæ: 17-12, 18-17, 18-19! Jednak
koñcówka seta nale¿a³a do naszych zawodniczek. Po dwa
punkty uzyska³y: Kuty³a, Róg
i Pyræ i set dla Extrans Patrii.
W drugiej partii przewaga
miejscowych by³a ju¿ wyraŸna.
Trzy razy z rzêdu punktowa³y
Kuty³a, potem Róg, w koñcówce seta trzy razy punktowa³a Paj¹k, a tê partiê zakoñczy³ efektowny blok Warzechy i Paj¹k.
Prowadz¹c 2-0 w setach, siatkarki Extrans Patrii zapewni³y sobie
bezpieczne miejsce w tabeli i, trzeci rok z rzêdu, w II lidze! Nie spasowa³y jednak i dzielnie walczy³y
w trzecim secie, który by³ najbardziej zaciêty. Przegrywaj¹c 17-20,
doprowadzi³y do stanu 21-20 (po

dwa punkty Warzechy i Kuty³y).
Ostatecznie wygra³y 26-24, przypieczêtowuj¹c swój II-ligowy byt.
Na jedn¹ kolejkê przed zakoñczeniem rundy zasadniczej, wiadomo ju¿, ¿e w meczach playoff o awans zagraj¹: Szóstka Bi³goraj z Siark¹ Tarnobrzeg i Karpaty Krosno z Wis³¹ Kraków,
o utrzymanie siê w II lidze bêd¹
rywalizowaæ: Tomasovia, Dalin
Myœlenice, Jedynka Tarnów,
MKS MOS Wieliczka. Siódme
miejsce w rozgrywkach grupy IV
II ligi zaj¹³ Boles³aw Rzeszów,
a Extrans Patria Sêdziszów M³p.
zajmuje szóst¹ pozycjê, z dorobkiem 28 punktów, trac¹c jeden
pkt. do Pogoni Proszowice, która ju¿ zakoñczy³a rozgrywki. Jeœli nasz zespó³ w sobotê, 3 marca, wygra w ostatniej kolejce,
z Dalinem w Myœlenicach, zajmie
w tabeli pi¹te miejsce, powtarzaj¹c ubieg³oroczny sukces.
Wygrywaj¹c z Boles³awem Rzeszów, nasz zespó³ odniós³ dziesi¹te ligowe zwyciêstwo w tym sezonie. Warto równie¿ podkreœliæ,
i¿ w rewan¿owej rundzie spotkañ
Extrans Patria wygra³a wszystkie
ligowe pojedynki z zespo³ami
z Podkarpacia: 3-1 z Anser Siark¹
Tarnobrzeg, 3-2 na wyjeŸdzie
z Karpatami Krosno (oba pokonane zespo³y bêd¹ rywalizowaæ
w play-off o awans do I ligi) i 3-0
z Boles³awem Rzeszów.
M. Kazior

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
W RAMACH „XIII PODKARPACKIEJ OLIMPIADY TENISA STOŁOWEGO”
W Turnieju uczestniczyć mogą mieszkańcy miasta i gminy Sędziszów Młp., osoby
uczące się lub pracujące na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp., nie zrzeszeni
od trzech lat w sekcjach tenisa stołowego klubów sportowych oraz osoby
niepełnosprawne. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą uczestniczyć w turnieju tylko pod opieką nauczyciela.
Współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn (uczestników obowiązuje dokument
stwierdzający datę urodzenia):
· do 13 lat (urodzeni w 1999 r. i młodsi, tj. szkoły podstawowe),
· od 14 do 16 lat (urodzeni w latach 1996-1998, tj. gimnazja),

· od 17 do 19 lat (urodzeni w latach 1993-1995),
· od 20 do 39 lat (urodzeni w latach 1973-1992),
· 40 lat i powyżej (urodzeni w roku 1972 i starsi),
· osoby niepełnosprawne.
Termin i miejsce Turnieju:
· 17 marca 2012 r. (sobota) – godz. 900 – hala sportowa przy Gimnazjum
w Sędziszowie Młp. – kat. do 13 lat (chłopcy i dziewczęta), osoby niepełnosprawne,
· 18 marca 2012 r. (niedziela) – godz. 900 – hala sportowa przy Gimnazjum
w Sędziszowie Młp. – pozostałe kategorie.

We wszystkich sprawach związanych z organizacją turnieju można się zwracać do: p. Jana Maronia w Urzędzie Miejskim – tel. (17) 745 36 13
WYDAWCA: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Skład redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroń, Grzegorz Wrona. Adres redakcji: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i adiustacji tekstów.
Łamanie: grafika-dtp@o2.pl
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Złote Gody
W dniu 16 lutego 2012 roku
w sali lustrzanej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury
w Sędziszowie Młp. odbyła
się uroczystość wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie dla 14 par z terenu miasta i gminy Sędziszów
Młp., które przeżyły minimum
50 lat w jednym związku
małżeńskim.

Uroczystej dekoracji Jubilatów, w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Burmistrz Sędziszowa Młp.
Pan Kazimierz Kiełb.
Jubilatom licznie towarzyszyli
najbliżsi członkowie rodziny.
Ponadto w uroczystości wzięli
udział: Pani Elżbieta Świniuch –
Z-ca Burmistrza w Sędziszowie
Młp.; Pan Tadeusz Hulek Przewodniczący Rady Miejskiej w
Sędziszowie Młp.; Pan Jan
Maroń Sekretarz Gminy; ks.
Ryszard Lis – Proboszcz Parafii
p.w. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.; Pani Alicja Szarek
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sędziszowie Młp.; Pani
Anna Rozwadowska z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sędziszowie Młp.; Pan
Kazimierz Popielarz – dyrektor
MGOK w Sędziszowie Młp.
W programie artystycznym
wystąpił zespół taneczny „Blues”
oraz kapela „Paka Sędzisza”.
ciąg dalszy na str. 20
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Fot. (8) R. Ciołkosz
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Złote Gody
Złote Gody obchodzili:
Maria i Władysław Anyszek
z Będziemyśla
Władysława i Józef Daniel
z Sędziszowa Młp.
Helena i Eugeniusz Drozd
z Zagorzyc
Irena i Władysław Goraj
z Czarnej Sędz.
Maria i Karol Kozek
z Zagorzyc
Maria i Stanisław Magdoń
z Sędziszowa Młp.
Cecylia i Lesław Marcinek
z Borku Wielkiego

Danuta i Jan Mazurkiewicz
z Sędziszowa Młp.
Krystyna i Leonard Paściak
z Borku Wielkiego
Zofia i Mieczysław Pichla
z Borku Wielkiego
Helena i Henryk Rozmus
z Czarnej Sędz.
Janina i Eugeniusz Stanek
z Sędziszowie Młp.
Józefa i Ryszard Szajnowscy
z Góry Ropczyckiej
Janina i Marian Szpara
ze Szkodnej
Fot. (4) R. Ciołkosz

obuwie odzież damska odzież męska moda ślubna bielizna zabawki
artykuły dziecięce perfumeria pościel laptopy biżuteria upominki meble

