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150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
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W tym roku
przypada
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nadania
praw miejskich
dla Sędziszowa
KINO „JEDNOŚĆ” w Sędziszowie Młp. zaprasza na film pt.
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Małopolski w liczbach
Powstaje pomnik
żołnierzy wyklętych
Nasze klimaty.
W co się bawić...

530 rocznica

W tym roku przypada
nadania praw miejskich dla Sędziszowa
28 lutego br. oficjalnie, uroczystą sesją Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp., zainaugurowane zostaną obchody
530 rocznicy lokacji naszego
miasta.
To w 1483 r. król Kazimierz Jagielloñczyk wyda³ dekret, nadaj¹cy prawa miejskie dla Sêdziszowa, zawieraj¹cy zapis: … maj¹c
na uwadze usilne starania, sumienne pe³nienie obowi¹zków i zas³ugi
szlachetnego Jana Odrow¹¿a ze Sprowy, wojewody ca³ej Rusi, który stale
sw¹ proœbê przedstawia³, a chc¹c go
podnieœæ na duchu i uczyniæ jeszcze
bardziej chêtnym do wspó³pracy,
oœwiadczamy i postanawiamy,
i udzielamy zgody wspomnianej wsi
Sandzischow na zachowywanie
wszystkich przepisów i zastrze¿eñ prawa teutoñskiego zapisanych pod
nazw¹ Sandzischow.
… Równoczeœnie udzielamy prawa
i wyra¿amy zgodê, by w mieœcie Sandzischow w ka¿dy tydzieñ w œrodê,
odbywa³y siê targi, jednak¿e bez
uszczerbku praw i szkody dla innych
miast naszych.
Dla uczczenia tego wa¿nego
wydarzenia, w ci¹gu ca³ego ro-

ku, odbywaæ siê bêd¹ imprezy
kulturalne i sportowe, konkursy
oraz wystawy okolicznoœciowe
zwi¹zane z histori¹ miasta, ale
tak¿e prezentuj¹ce talenty i osi¹gniêcia wspó³czesnych sêdziszowian czy ludzi zwi¹zanych z Ziemi¹ Sêdziszowsk¹.
Ju¿ w styczniu zosta³y og³oszone dwa konkursy:
· Konkurs Fotograficzny „Sêdziszów w szatach pór roku” – bez
ograniczeñ wiekowych
· Konkurs plastyczny „Moja
pocztówka z Sêdziszowa M³p.”
– dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Regulaminy obu konkursów
mo¿na pobraæ ze stron: www.sedziszow-mlp.pl oraz www.mgoks.pl.
W pi¹tek, 8 lutego, odbêdzie
siê VII Gminny Konkurs Historyczny „Z kart historii Ziemi Sêdziszowskiej” organizowany dla
uczniów szkó³ podstawowych

przez Szko³ê Podstawow¹ nr 3
im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie
oraz MGOK. Natomiast w dniach
23-24 lutego zorganizowane zostan¹ Mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie sto³owym o puchar
Burmistrza z okazji 530. rocznicy
Nadania Praw Miejskich
Oficjalna inauguracja obchodów 530 Rocznicy Nadania
Praw Miejskich nast¹pi 28 lutego, kiedy odbêdzie siê uroczysta
sesja Rady Miejskiej oraz koncert
pt. „Sêdziszów da siê lubiæ”
w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y
ze szkó³ sêdziszowskich, a tak¿e
zespo³ów, dzia³aj¹cych przy
MGOK.
W tym dniu nast¹pi równie¿
otwarcie wystawy pt. „Dawny Sêdziszów – Miasto i Ludzie” cz. II,
na któr¹ z³o¿¹ siê archiwalne fotografie i dokumenty, prezentuj¹ce historiê naszego miasta.
W kolejnych miesi¹cach roku
zaplanowano m.in. cykl wystaw
artystów, zwi¹zanych z Ziemi¹
Sêdziszowsk¹, pod wspólnym tytu³em „Pasje sêdziszowian”.
Swoj¹ twórczoœæ zaprezentuj¹:
Aleksandra Draus – malarstwo,
Edyta Czeladka – grafika, Stani-

s³aw Wozowicz – metaloplastyka,
Witold Ocha³ – fotografia, Stanis³aw Kaczorowski – malarstwo,
Grupa Animus, Maria Nowak
i Aleksandra Michalska – ikony,
Pawe³ Maroñ – grafika, Maria
Wilczok – malarstwo, Ryszard
GwóŸdŸ – malarstwo.
Odbêd¹ siê równie¿: halowy
turniej pi³ki no¿nej, turnieje szachowe, turniej tenisa ziemnego,
a tak¿e rodzinny rajd rowerowy,
szlakami wytyczonymi wokó³ Sêdziszowa M³p.
Nie lada gratka czeka na mi³oœników Micha³a Bajora, bowiem ten znakomity wykonawca wyst¹pi w sêdziszowskim
Domu Kultury w dniu 25 kwietnia z koncertem pt. „Od Piaff
do Garou” (cena biletu 70 z³).
Dwukrotnie, w czerwcu i listopadzie, wyst¹pi Teatr im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa.
Zaplanowano tak¿e koncerty
miejscowych zespo³ów: Revolution, £agodna Pianka oraz jubileuszowy koncert kapeli „Paka
Sêdzisza” i zaproszonych goœci.
Smakowicie zapowiada siê
koncert gwiazdy jubileuszowych
Dni Sêdziszowa, któr¹ bêdzie
zespó³ BLUE CAFE.
Z pewnoœci¹ ka¿dy znajdzie
w jubileuszowej ofercie coœ dla
siebie. W imieniu organizatorów
zapraszamy do udzia³u w imprezach i konkursach.

MISTRZOSTWA MIASTA i GMINY SĘDZISZÓW MŁP. W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA

Turniej z okazji 530-lecia Sędziszowa Małopolskiego
I. Uczestnicy:
1. 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.
2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą uczestniczyć w turnieju
tylko pod opieką nauczyciela lub rodzica.
II. System współzawodnictwa:
1. Mistrzostwa przeprowadzone będą w grach indywidualnych w/g Przepisów
Polskiego Związku Tenisa Stołowego – „dużą” piłeczką, do dwóch lub trzech
wygranych setów po 11 pkt., systemem pucharowym lub „do dwóch przegranych”, w zależności od ilości uczestników w poszczególnych grupach
wiekowych, decyzję dotyczącą systemu podejmują organizatorzy przed zawodami.
2. 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 2000 r. i młodsi, tj. szkoły podstawowe),
· od 14-16 lat (urodzeni w latach 1997-1999, tj. gimnazja),
· od 17-25 lat (urodzeni w latach 1988-1996),
· od 26-44 lat (urodzeni w latach 1969-1987),
· 45 lat i powyżej (urodzeni w roku 1968 i starsi),
· osoby niepełnosprawne.
3. Limit uczestników:
a) w kategorii wiekowej do 13 lat: SP 2 i SP 3 po 10 chłopców i 10 dziewcząt,
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pozostałe szkoły podstawowe po 6 chłopców i 6 dziewcząt,
b) w kategorii wiekowej od 14-16 lat: Gimnazjum w Sędziszowie Młp. po 12
chłopców i 12 dziewcząt, Gimnazjum w Czarnej i Zagorzycach po 8 chłopców
i 8 dziewcząt,
c) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów nie mieszczący się w limicie przypadającym na szkołę zostaną dopuszczeni do turnieju, jeżeli zgłoszą się na
zawody pod opieka rodzica,
d) w pozostałych kategoriach bez limitu.
III. Termin i miejsce Turnieju:
· 23 lutego 2013 r. (sobota) – godz. 900 – hala sportowa przy Gimnazjum
w Sędziszowie Młp. – kat. do 13 lat (chłopcy i dziewczęta), osoby niepełnosprawne,
· 24 lutego 2013 r. (niedziela) – godz. 900 – hala sportowa przy Gimnazjum
w Sędziszowie Młp. – pozostałe kategorie.
IV. Nagrody:
1. Przewiduje się nagrody indywidualne w postaci pucharów, dyplomów i nagród
rzeczowych dla zdobywców miejsc od I-III w każdej kategorii.
2. Fundatorzy nagród: Burmistrz Sędziszowa Młp.
V. Sprawy różne:
1. Koszty przejazdu dla uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów pokrywa organizator. Pozostali uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
2. Interpretacja regulaminu turnieju należy do organizatorów.
3. We wszystkich sprawach związanych z organizacją turnieju można się zwracać do: p. Jana Maronia w Urzędzie Miejskim – tel. (17) 745 36 13
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Gloria victis!
Dnia 22 stycznia 2013 roku
minęła 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, największego zrywu niepodległościowego naszego
narodu w XIX wieku. W ciągu niespełna dwóch lat trwania walk, przez oddziały powstańcze przewinęło się ponad 200 tysięcy ochotników,
stoczono przeszło 1200 bitew
i potyczek z wojskami rosyjskimi. Pomimo, że powstanie
objęło tylko zabór rosyjski,
wśród walczących nie zabrakło także przedstawicieli pozostałych zaborów, w tym
Galicji, a wśród nich naszych
rodaków z Ziemi Sędziszowskiej.
Powstanie wybuch³o 22 stycznia 1863 r. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ rozpoczêcia walki w bardzo niesprzyjaj¹cych, zimowych
warunkach, by³o og³oszenie
przez w³adze carskie przymusowego poboru do wojska, tzw.
„branki”. Na imiennych listach
poborowych znalaz³o siê oko³o
12 tysiêcy nazwisk m³odych ludzi, podejrzewanych o przynale¿noœæ do organizacji patriotycznych. W Królestwie Polskim
stacjonowa³a w tym czasie stutysiêczna armia rosyjska, œwietnie
wyekwipowana i wyszkolona.
Przeciwko niej stawa³a rzesza
odwa¿nych, ale Ÿle uzbrojonych
i czêsto bez ¿adnego doœwiadczenia wojskowego, polskich
patriotów. W Warszawie powsta³
Tymczasowy Rz¹d Narodowy na
czele ze Stefanem Bobrowskim.
Wkrótce w³adzê dyktatorsk¹
przej¹³ doœwiadczony genera³
Ludwik Mieros³awski, a po nim
Marian Langiewicz. Jednak¿e
najwiêksze zas³ugi organizacyjne
w powstaniu po³o¿y³ Romuald
Traugutt.
Traugutt doœwiadczenie wojskowe zdoby³ w armii rosyjskiej,
gdzie dos³u¿y³ siê stopnia podpu³kownika. Jako dyktator powstania, którym zosta³ w paŸdzierniku 1863 roku, podj¹³ siê
próby reorganizacji si³ powstañczych i przekszta³cenia s³abo
uzbrojonych i luŸno zorganizowanych dot¹d oddzia³ów partyzanckich w regularn¹ armiê.
Powstanie, ze wzglêdu na
znaczn¹ dysproporcjê si³ stron
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Strzelcy oddali hołd Władysławowi Jabłonowskiemu w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego.
Fot. B. Feret

walcz¹cych, przybra³o formê wojny partyzanckiej. Po pocz¹tkowych sukcesach organizacyjnych, tak¿e wojskowych, powstañcy zaczêli jednak ulegaæ
przewa¿aj¹cym si³om rosyjskim.
Kres powstaniu po³o¿y³o aresztowanie Traugutta w kwietniu
1864 roku, chocia¿ walcz¹cy
najd³u¿ej oddzia³ ks. Stanis³awa
Brzóski zosta³ rozbity dopiero
w grudniu tego roku.
W walkach poleg³o oko³o 30
tysiêcy powstañców, blisko tysi¹c
zosta³o skazanych przez rosyjskie
s¹dy na karê œmierci (wœród nich
Romuald Traugutt), 38 tysiêcy
zes³ano na Syberiê, a 10 tysiêcy
uda³o siê na emigracjê.
W spo³eczeñstwie polskim weterani styczniowego zrywu cieszyli siê ogromnym autorytetem.
Docenieni zostali w szczególny
sposób po odzyskaniu niepodleg³oœci. Na mocy rozkazu Józefa Pi³sudskiego uzyskali uprawnienia ¿o³nierzy Wojska Polskiego. Mieli prawo do sta³ej pensji
pañstwowej, noszenia specjalnych fioletowych mundurów,
a wojskowi zobowi¹zani byli do
oddawania im honorów. Najd³u¿ej ¿yj¹cy weteran powstania, Feliks Bartczuk, zmar³ w 1946 roku.
W trakcie walk powstañczych
daninê krwi z³o¿yli tak¿e ochotnicy pochodz¹cy z Ziemi Sêdziszowskiej. Wed³ug ostro¿nych
szacunków, z Sêdziszowa i okolicznych miejscowoœci do powstania posz³o co najmniej 16
osób. Najbardziej znanym z nich

by³ m³ody W³adys³aw Jab³onowski, pochodz¹cy z Olchowej, który zgin¹³ w bitwie pod Komorowem, 20 czerwca 1863 roku. Ojciec W³adys³awa – Alojzy przyby³ w nasze strony w roku 1831,
jako polityczny emigrant po powstaniu listopadowym. Syn poszed³ w jego œlady i gdy wybuch³o
kolejne wielkie powstanie narodowe – powstanie styczniowe,
wraz z m³odzie¿¹ galicyjsk¹ postanowi³ stan¹æ do walki.
Wspó³czesne pamiêtniki tak
przedstawia³y m³odego Jab³onowskiego: By³ to m³odzieniec rzadkiej urody: na twarzy otoczonej ciemnym w³osem i zdobnej w¹sem i brod¹,
du¿e b³êkitne oczy pe³ne wyrazu i s³odyczy uj¹æ ka¿dego umia³y. Weso³y,
dowcipny, uposa¿ony wy¿szymi zdolnoœciami, które starannym wykszta³ceniem rozwin¹³, by³ on ozdob¹ galicyjskiej m³odzie¿y i najœwietniejsze
rokowa³ na przysz³oœæ nadzieje.
Moment œmierci Jab³onowskiego, wg œwiadków, wygl¹da³
nastêpuj¹co: Krew hetmañska zagra³a. Ruszy³o ich z miejsca czterdziestu – gdy przeskoczyli wa³ i p³ot –
by³o ich ju¿ tylko dziesiêciu! Wœród
nich na czele Juliusz Tarnowski
z dobytym pa³aszem. Obok niego starszy nieco wiekiem, jedynak, pe³en
nadziei, W³adys³aw Jab³onowski.
Zastêp dziesiêciu przyjêli Moskale
gêstymi kulami, Tarnowski dopada
do szopy; w chwili gdy j¹ podpala,
kula ugodzi³a go w jasne czo³o. Jab³onowskiego znaleziono na pobojowisku z odciêt¹ g³ow¹ (...) z dziesiêciu dwóch tylko usz³o œmierci.

Cia³o W³adys³awa Jab³onowskiego na trzeci dzieñ dopiero znaleziono, pokaleczone przez dzicz moskiewsk¹ nie do poznania. Z³¹czony
serdeczn¹ przyjaŸni¹ z Juliuszem
Tarnowskim, z nim razem w jednym
dniu i w tej samej bitwie œmierci¹
legli bohatersk¹ jako godni synowie
hetmañskich przodków.
Wed³ug tradycji, cia³o bohatera, w tajemnicy przed Rosjanami, przewioz³a przez granicê
matka i pochowa³a na sêdziszowskim cmentarzu, gdzie spoczywa
do dziœ.
Niedaleko grobu Jab³onowskiego, znajduje siê miejsce
wiecznego spoczynku Aleksandra Zag³oby Smoleñskiego, pochodz¹cego z Krzeszowic, który
walczy³ w oddziale Langiewicza.
Po upadku powstania znalaz³
schronienie w Galicji i osiad³
w Sêdziszowie, gdzie pracowa³
w maj¹tku Potockich. Do oddzia³u Dionizego Czachowskiego, który czyni³ zaci¹gi na tym
terenie, poszli: Micha³ Przychodzki z Rudy, Adam Hibl
z Borku Wielkiego, Jacek Idzik
z Bêdziemyœla. Transportem broni i powstañców trudnili siê m.in.
Micha³ Dy³o z Borku Wielkiego,
Franciszek Krajewski z Sêdziszowa, Mateusz Skóra z Bêdziemyœla. Wiemy te¿, ¿e w powstaniu
uczestniczyli: Tomasz Wojdon i
Jan Polek z Wolicy £ugowej, dwaj
nieznani ch³opi ze Szkodnej, a
tak¿e Wincenty Lasocki i Eugeniusz Chmielowski.
***
We wtorek, 22 stycznia 2013
roku, dok³adnie w 150 rocznicê
wybuchu powstania, grupa m³odzie¿y, z³o¿ona ze Strzelców
Zwi¹zku Strzeleckiego z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi, Orl¹t Zwi¹zku Strzeleckiego ze Szko³y Podstawowej
nr 3 oraz uczniów miejscowego
Gimnazjum uda³a siê na cmentarz komunalny w Sêdziszowie
M³p., by oddaæ ho³d bohaterom
powstania styczniowego. M³odzie¿ zapali³a znicze na grobach
powstañców i odmówi³a modlitwê, któr¹ poprowadzi³ ks.
Krzysztof Gac. By³a to dla wszystkich obecnych lekcja historii
i patriotyzmu, podczas której
z pewnoœci¹ uœwiadomili sobie
spoczywaj¹c¹ na nich odpowiedzialnoœæ za pamiêæ o znanych
i bezimiennych powstañcach,
zarówno w roku jubileuszowym,
jak i w latach kolejnych.
Benedykt Czapka
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XXII Sesja Rady Miejskiej
XXII Sesję w bieżącej kadencji a jednocześnie ostatnią w 2012 r. Rada Miejska w Sędziszowie Młp. odbyła w dniu 28 grudnia.
W porz¹dku obrad znalaz³o
siê 6 uchwa³:
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp.
na rok 2012 nr XIV/117/12 z dnia 30
stycznia 2012 r.
Moc¹ tej uchwa³y Rada dokona³a zmian w bud¿ecie gminy na
2012 r. polegaj¹cych na:
zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿etu o kwotê 124.257z³
z tytu³u:
- czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej – 1.017 z³,
- œrodków z rezerwy subwencji
ogólnej – 123.240 z³.
zwiêkszeniu dochodów maj¹t-

kowych bud¿etu o kwotê
54.890 z³ z tytu³u:
- wp³ywów ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych –
22.490 z³,
- op³aty za przekszta³cenie prawa wieczystego u¿ytkowania
w prawo w³asnoœci – 32.400 z³
Zmniejszeniu dochodów maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
179.147 z³ z tytu³u wp³ywów ze
sprzeda¿y mienia gminy

– w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXXI/192/93 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 9 listopada 1993 r.
– w sprawie uchylenia uchwały
Nr XII/116/96 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 marca 1996 r.
– w sprawie uchylenia uchwały
Nr XII/115/96 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 marca 1996 r.
dotycz¹ przejêcia przez Gminê
Sêdziszów M³p. od so³ectw: Krzywa, Klêczany, Bêdziemyœl i Góra
Ropczycka mienia komunalnego
zwi¹zanego z funkcjonowaniem
2. Kolejne cztery uchwa³y:
– w sprawie uchylenia uchwały sieci wodoci¹gowych w tych soNr XXXI/190/93 Rady Miejskiej w Sę- ³ectwach, które w latach 1993 i
dziszowie Młp. z dnia 9 listopada 1996 przekazane by³y w zarz¹d radom so³eckim w/w miejscowoœci.
1993 r.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Rada Miejska przyjê³a do realizacji projekt systemowy pn.
„Czas na aktywnoœæ w gminie
Sêdziszów M³p.” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. Projekt realizowany bêdzie w latach 2013-2015.
Realizacjê projektu powierzono
Miejsko – Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
Radni przyjêli równie¿ obwieszczenie w sprawie og³oszenia tekstu jednolitego Statutu
Gminy Sêdziszów Ma³opolski.
Poniewa¿ by³a to ostatnia sesja w 2012 r. zakoñczono j¹ tradycyjnie noworocznymi ¿yczeniami i toastem.
BIURO RADY MIEJSKIEJ

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp.
GKiM. 602.3.6.2012.AK; Sêdziszów M³p., dnia 21.01.2013 r.
Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póŸn. zm.)
podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o odst¹pieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla projektu „Gminny program opieki nad zabytkami gminy
Sêdziszów M³p. na lata 2012-2032”.
Na podstawie art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w zwi¹zku z art. 48 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U.
z 2008.199.1227 z póŸn. zm.) wyst¹piono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
o opinie w sprawie odst¹pienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla projektu „Gminny program
opieki nad zabytkami gminy Sêdziszów M³p. na lata 2012-2032”.
– Podkarpacki Pañstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie opini¹ znak: SNZ.9020.3.142.2012.EP z dnia
20.12.2012 r. uzgodni³ w zakresie sanitarno-higienicznym odst¹pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania
na œrodowisko dla w/w projektu dokumentu.
– Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŒ.410.1.39.2012.AD-2 z dnia 11.01.2013 r. uzna³,
¿e realizacja postanowieñ przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znacz¹cego oddzia³ywania na œrodowisko.
Bior¹c pod uwagê ww. opinie oraz uwarunkowania okreœlone
w art. 49 ww. ustawy, a w szczególnoœci charakter dzia³añ przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, tj.
1. ochrona i œwiadome kszta³towanie krajobrazu kulturowego
poprzez zintegrowan¹ ochronê dziedzictwa kulturowego i œrodowiska przyrodniczego,
2. rewaloryzacja kulturowego jako element rozwoju spo³eczno-gospodarczego wskutek zahamowania procesu degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania oraz
podejmowania dzia³añ zwiêkszaj¹cych atrakcyjnoœæ zabytków na
potrzeby spo³eczne, turystyczne i edukacyjne,
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3. badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja s³u¿¹ca budowaniu to¿samoœci poprzez ³atwy
dostêp do informacji oraz edukacjê i popularyzacjê wiedzy
o regionalnym dziedzictwie kulturowym,
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego odst¹pi³ od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla projektu „Gminny program opieki nad zabytkami gminy Sêdziszów M³p.
na lata 2012-2032”.
„Gminny program opieki nad zabytkami gminy Sêdziszów Ma³opolski na lata 2013-2016” wyznacza zasadnicze kierunki dzia³añ,
zmierzaj¹cych do poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w granicach administracyjnych gminy oraz wskazuje na
sposoby i mo¿liwoœci realizacji tych zadañ poprzez planowe dzia³ania organizacyjne i finansowe, edukacyjne oraz promuj¹ce
i upowszechniaj¹ce wiedzê o dziedzictwie kulturowym gminy,
w szczególnoœci wœród jej mieszkañców. G³ównym celem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sêdziszów M³p.
jest wzmocnienie ochrony i opieki nad zabytkami, która jest istotn¹
czêœci¹ dziedzictwa kulturowego oraz poprawa stanu zabytków
w gminie. Bardzo istotne znaczenie ma zahamowanie procesów
degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie dzia³añ zwiêkszaj¹cych atrakcyjnoœæ zabytków dla potrzeb spo³ecznych, edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjaj¹cych wzrostowi œrodków finansowych na opiekê nad zabytkami.
Z treœci¹ dokumentów dla projektu „Gminny program opieki
nad zabytkami gminy Sêdziszów M³p. na lata 2012-2032”, mo¿na
zapoznaæ siê w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p., Referat
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rynek 10, pokój 16,
w godzinach od 730 do 1530.
Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. www.bip.sedziszow-mlp.pl, w prasie Biuletyn Sêdziszowski oraz na tablicach
og³oszeñ so³ectw Gminy Sêdziszów M³p.
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
mgr Kazimierz Kiełb
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Najważniejsze
informacje
o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SĘDZISZÓW MŁP.
1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana przez Sejm
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi, nakładając nowe obowiązki na gminy, ale także na mieszkańców. W myśl tych przepisów gmina ustala szczegółowe przepisy w tym zakresie i przejmuje od mieszkańców
gospodarowanie odpadami najpóźniej od 1 lipca 2013 r.
Rada Miejska w Sêdziszowie
zgodnie z delegacja ustawow¹
na sesji w dniu 13 grudnia 2012 r.
podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
 Nr XXI/173/12 w sprawie
wyboru metody ustalenia
op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
 Nr XXI/174/12 w sprawie
ustalenia stawki op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 Nr XXI/175/12 w sprawie
terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 Nr XXI/176/12 w sprawie
wzoru deklaracji o wysokoœci
op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
 Nr XXI/177/12 w sprawie
ustalenia szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia
us³ug w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci w zamian
za uiszczon¹ przez w³aœciciela nieruchomoœci op³atê,
 Nr XXI/178/12 w sprawie
Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie
Sêdziszów M³p.
Do ustawowych obowi¹zków
mieszkañców nale¿y miêdzy innymi prowadzenie segregacji
odpadów oraz wyposa¿enie nieruchomoœci w odpowiednie pojemniki i worki do ich zbierania.
Jak nowy system gospodarki
odpadami bêdzie funkcjonowa³ w Gminie Sêdziszów M³p.?
1. Od 1 lipca 2013 r. odpady
komunalne z nieruchomoœci zamieszka³ych odbieraæ bêdzie
przedsiêbiorca, z którym gmina
podpisze umowê na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
2. W³aœciciel nieruchomoœci za
tê us³ugê ma obowi¹zek uiszczania co miesi¹c na konto gminy
op³aty w wysokoœci równej ilo-
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czynowi iloœci osób zamieszkuj¹cych nieruchomoœæ oraz stawki
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi
6,50 z³ od osoby (np. nieruchomoœæ zamieszkuje 4 osoby – miesiêcznie op³ata za odbiór odpadów wyniesie 4 x 6,50 z³ = 26 z³).
3. W przypadku gdy odpady
nie bêd¹ prawid³owo posegregowane, stawka op³aty wynosiæ
bêdzie 13 z³ od osoby (zamiast
6,50 z³) – op³aca siê wiêc segregowaæ odpady.
4. Pierwsz¹ op³atê nale¿y
uiœciæ do 10 lipca 2013 r.
5. Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci (wspó³w³aœciciel, u¿ytkownik, itp.) jest zobowi¹zany do z³o¿enia w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p. deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zawieraj¹cej wyliczon¹ stawkê op³aty.
Deklaracjê nale¿y z³o¿yæ do 31
marca 2013 r. Nie z³o¿enie deklaracji spowoduje wszczêcie postêpowania administracyjnego i wydanie przez Burmistrza decyzji
ustalaj¹cej wysokoœæ op³aty.
Uwaga! Deklaracjê w imieniu
mieszkañców budynków wielorodzinnych sk³adaj¹ ich zarz¹dcy.
6. Przedsiêbiorca odbierze
bezpoœrednio z terenu nieruchomoœci odpady zmieszane
oraz odpady posegregowane nastêpuj¹cych frakcji: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne,
szk³o i opakowania ze szk³a, opakowania wielomateria³owe i odpady ulegaj¹ce biodegradacji.
7. Odpady odbierane bêd¹
z nastêpuj¹c¹ czêstotliwoœci¹:
 zmieszane:
 w zabudowie jednorodzinnej
– dwa razy w miesi¹cu,
 w zabudowie wielorodzinnej
– dwa razy w tygodniu.
 zebrane selektywnie, o których mowa w punkcie 6:
 w zabudowie jednorodzinnej
– dwa razy w miesi¹cu,
 w zabudowie wielorodzinnej

– jeden raz w tygodniu,
Szczegó³owy harmonogram
odbioru odpadów w³aœciciele
nieruchomoœci otrzymaj¹ od
przedsiêbiorcy.
8. W ramach op³aty jeden raz
w roku przedsiêbiorca odbierze
tak¿e z wyznaczonych miejsc na
terenie ka¿dego osiedla i so³ectwa
zebrane selektywnie przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe
oraz zu¿yte opony,
9. Wszystkie odpady wymienione w punkcie 6 i 8 mieszkañcy bêd¹ mogli równie¿ przywieŸæ
do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który zostanie urz¹dzony obok Oczyszczalni Œcieków w Sêdziszowie
M³p. przy ul. Borkowskiej.
Do GPSZOK bêdzie mo¿na
przywoziæ odpady remontowo –
budowlane powsta³e w wyniku
prowadzenia drobnych robót
remontowych.
10. Do zbiórki odpadów nale¿y stosowaæ pojemniki (worki)
w nastêpuj¹cych kolorach:
 niebieskie – papier i tektura,
opakowania wielomateria³owe,
 bia³e – opakowania szklane
bia³e,
 zielone – opakowania szklane kolorowe,

 ¿ó³te – metal, tworzywa
sztuczne,
 br¹zowe – odpady biodegradowalne i opakowania ulegaj¹ce biodegradacji,
 czarne – odpady zmieszane
11. Dotychczasowe umowy na
odbiór odpadów zawarte miêdzy w³aœcicielem nieruchomoœci, a przedsiêbiorc¹ (PGKiM,
KAM) nie wygasaj¹ z mocy prawa, w³aœciciel nieruchomoœci zamieszka³ej powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieæ umowê – tak, aby wygas³a
ona z dniem 30 czerwca 2013 r.
12. W przypadku nieruchomoœci niezamieszka³ych (firmy, instytucje, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, szko³y, szpitale, itp.) ich w³aœciciele zobowi¹zani s¹ gospodarowaæ odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, zawieraj¹c
indywidualnie umowy na odbiór
odpadów z przedsiêbiorc¹.
Informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Sędziszowie Młp. – nr tel. (17)
7453623 lub (17) 7453616 oraz na
stronie internetowej www.sedziszow-mlp.pl w ikonce „ODPADY KOMUNALNE”.
Burmistrz Sędziszowa Młp.
Kazimierz Kiełb
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Nowe zasady przyznawania świadczeń
bami, których niepe³nosprawnoœæ powsta³a nie póŸniej ni¿ do
ukoñczenia 18. roku ¿ycia lub
w trakcie nauki w szkole lub w
szkole wy¿szej, jednak nie póŸniej
ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.
Osoby uprawnione do œwiadczenia pielêgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuj¹ prawo do tego
œwiadczenia w dotychczasowej
wysokoœci (520 z³) do dnia 30
czerwca 2013 r., je¿eli spe³niaj¹
warunki okreœlone w przepisach
Nowe zasady przyznawania świadcze- dotychczasowych.
nia pielęgnacyjnego
Z dniem 1 stycznia 2013 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1548), modyfikuj¹ca zasady
przyznawania œwiadczenia pielêgnacyjnego oraz wprowadzaj¹ca Wprowadzono nowe świadczenie opienowe œwiadczenie – specjalny za- kuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy
si³ek opiekuñczy. Nowelizacja
Specjalny zasi³ek opiekuñczy
wprowadza przede wszystkim przys³uguje osobom, na których
zmiany do ustawy z dnia 28 listo- zgodnie z przepisami ustawy
pada 2003 r. o œwiadczeniach ro- z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr deks rodzinny i opiekuñczy
139, poz. 992, z póŸn. zm.).
(Dz.U. z 2012 r. poz. 788 i 1529)
Nowe przepisy zawê¿aj¹ kr¹g ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny,
podmiotów, które mog¹ pobie- je¿eli rezygnuj¹ z zatrudnienia
raæ œwiadczenie pielêgnacyjne, lub innej pracy zarobkowej
do osób opiekuj¹cych siê oso- w zwi¹zku z koniecznoœci¹

sprawowania sta³ej opieki nad
niepe³nosprawnym cz³onkiem
rodziny (niespe³niaj¹cym warunków do otrzymania œwiadczenia
pielêgnacyjnego na podstawie
nowych przepisów, które œwiadczenie to dotychczas otrzymywa³y). Specjalny zasi³ek opiekuñczy
zostanie przyznany, je¿eli ³¹czny
dochód rodziny osoby sprawuj¹cej opiekê oraz rodziny osoby
wymagaj¹cej opieki w przeliczeniu na osobê nie przekroczy
kwoty, o której mowa w art. 5 ust.
2 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych (obecnie kwota ta wynosi
623 z³). Wysokoœæ nowego œwiadczenia odpowiada dotychczasowej wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego (520 z³).
Ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2013 r., z wyj¹tkiem art.
1 pkt 5 lit. c (dotycz¹cego wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego), który wejdzie w ¿ycie
z dniem 1 lipca 2013 r.
„Becikowe” po nowemu
Od 1 stycznia 2013 r. zmieni³y
siê równie¿ zasady przyznawania
jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka, zwanej
potocznie „becikowym”. Do tej
pory tzw. „becikowe” nie by³o
uzale¿nione od dochodu. Do-

stawa³ je ka¿dy, pod warunkiem,
¿e matka pozostawa³a od 10 tygodnia ci¹¿y pod opiek¹ lekarsk¹. Teraz doszed³ nowy warunek – kryterium dochodowe.
Zmiana polega na tym, ¿e
otrzymanie „becikowego” uzale¿nione jest obecnie od spe³nienia kryterium dochodowego wynosz¹cego miesiêcznie 1922 z³
netto na osobê w rodzinie.
Nowe zasady dotycz¹ dzieci urodzonych po 1 stycznia 2013 r.,
co oznacza, ¿e jeœli w rodzinie
urodzi³o siê dziecko w 2012 r., a
rodzice nie pobrali dotychczas
„becikowego”, mog¹ ubiegaæ siê
o to œwiadczenie na starych zasadach tj. bez wzglêdu na dochód rodziny.
Pisemny wniosek o „becikowe”
mo¿na z³o¿yæ w terminie 12 miesiêcy od dnia narodzin dziecka.
Wysokoœæ becikowego to 1000 z³.

Wieczerza wigilijna
W dniu 21 grudnia 20012r. w Domu
Kultury w Sędziszowie Młp. odbyła
się coroczna wieczerza wigilijna dla
osób samotnych i potrzebujących
wsparcia. Spotkanie to było X jubileuszową wieczerzą zorganizowaną
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
Przygotowanych zosta³o kilka
tradycyjnych potraw, na stole
wigilijnym znalaz³y siê m.in.
barszcz bia³y z grzybami, ziemniaki, ryby, kapusta z grochem,
pierogi, kasza ze œliwkami, nie
zabrak³o równie¿ kompotu z suszonych owoców. Na spotkaniu
wigilijnym obecni byli przedstawiciele naszej gminy, Burmistrz
Pan Kazimierz Kie³b, Z-ca Burmistrza Pani El¿bieta Œwiniuch,
Sekretarz Gminy Pan Jan Maroñ, Ojciec Jerzy Sylwestrzak
z Klasztoru Ojców Kapucynów,
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Przewodnicz¹cy GKRPA Pan Bogus³aw Œwider, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Pan Tadeusz
Hulek oraz Dyrektor MGOK
Pan Kazimierz Popielarz.
Kierownik MGOPS w Sêdziszowie M³p. Pani Zdzis³awa Œwider przywita³a zaproszonych
uczestników i goœci, i przedstawi³a sens organizowania takiego
spotkania wigilijnego. Do zgromadzonych osób ¿yczenia skierowa³ Burmistrz Pan Kazimierz
Kie³b. Nastêpnie ojciec Jerzy
skierowa³ kilka ciep³ych s³ów do

wszystkich osób i poprowadzi³
wspóln¹ modlitwê.
Spotkanie odby³o siê w bardzo mi³ej, spokojnej i rodzinnej
atmosferze. Wszyscy uczestnicy
spotkania mieli okazjê do podzielenia siê op³atkiem, z³o¿enia
¿yczeñ œwi¹tecznych i noworocznych, zjedzenia wspólnej wieczerzy i œpiewania kolêd wraz z zespo³em „Wanda”, który dodatkowo uprzyjemni³ œwi¹teczn¹
atmosferê. Przygotowane dania
by³y bardzo smaczne co potwierdzili uczestnicy i wyra¿ali swoje

s³owa uznania dla osób które je
przygotowa³y. Spotkanie wigilijne to dla osób w nim uczestnicz¹cych okazja do bycia z innymi ludŸmi bêd¹cymi w podobnej sytuacji i podzielenia siê
z nimi zmaganiami z ich codziennym dniem, który niesie za sob¹
wiele trosk i zmartwieñ.
Na zakoñczenie, uczestnicy
wigilii obdarowani zostali œwi¹tecznymi upominkami.
Kierownik MGOPS
Zdzisława Świder
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wiedzia³o szeœcioro nowo przyjêtych funkcjonariuszy. W szeregi ropczyckiej Policji wst¹pili
posterunkowi: Brach Pawe³,
Ho³da Dominik, Irzyk Arkadiusz,
Przystaœ Ewelina, Sajdak Grzegorz oraz Waydowski Damian.
Zaprzysiê¿eni policjanci, wyjeDwie osoby ranne w zderzeniu tira
chali do jednej z policyjnych szkó³
z busem
na przeszkolenie. Po kilku miesi¹Policjanci wyjaœniaj¹ okolicz- cach nauki wróc¹, aby realizowaæ
noœci i przyczyny zdarzenia siê sa- s³owa z³o¿onej przysiêgi s³u¿¹c
mochodu ciê¿arowego z busem, mieszkañcom naszego powiatu.
którym podró¿owa³o 14 osób.
Dwoje pasa¿erów busa odnios³o Wypadek na krajowej „czwórce”
obra¿enia i zosta³o przewiezio- w Sędziszowie Młp.
nych do szpitala. Do wypadku doPolicjanci zabezpieczyli œlady,
sz³o na drodze krajowej nr 4 w które pozwol¹ na wyjaœnienie
Sêdziszowie Ma³opolskim.
przyczyn wypadku drogowego,
17-go stycznia, oko³o godz. 18, do którego dosz³o 13-go styczdy¿urny ropczyckiej Policji zo- nia w Sêdziszowie Ma³opolskim.
sta³ powiadomiony o wypadku W wyniku zderzenia seata z ki¹
drogowym na krajowej „czwór- do szpitala przewieziona zostace” w Sêdziszowie Ma³opolskim. ³a 4-letnia dziewczynka.
Skierowani na miejsce policjanPrzed godz. 20, dy¿urny ropci zabezpieczyli miejsce zdarze- czyckiej policji zosta³ powiadonia oraz ustalili wstêpnie jego miony o wypadku drogowym w
przebieg. Prawdopodobnie 50- Sêdziszowie Ma³opolskim. Na
letni kierowca ciê¿arowego miejsce zosta³ skierowany patrol,
DAF-a nie zachowa³ nale¿ytej który zabezpieczy³ miejsce zdaostro¿noœci i wyprzedzaj¹c mer- rzenia. Ze wstêpnych ustaleñ
cedesa sprintera, podczas zmia- funkcjonariuszy wynika, ¿e 20-letny pasa ruchu uderzy³ w busa. ni kieruj¹cy seatem ibiz¹, jad¹c
W chwili zderzenia siê pojaz- od strony Góry Ropczyckiej w
dów mercedesem podró¿owa³o kierunku drogi K4, wjecha³ na
14 osób. Dwoje pasa¿erów, z ob- krajow¹ „czwórkê” wprost pod
ra¿eniami, zosta³o przewiezio- nadje¿d¿aj¹c¹ od strony Ropnych do szpitala. Policjanci zba- czyc kiê rio. 39-letniej kieruj¹cej
dali stan trzeŸwoœci obu kieruj¹- ki¹ nie uda³o siê unikn¹æ uderzecych. Mê¿czyŸni byli trzeŸwi. nia w seata. W wyniku zderzenia
Funkcjonariusze przeprowadzi- pojazdów, ranna zosta³a 4-letnia
li oglêdziny miejsca wypadku pasa¿erka rio. Karetka pogotooraz uczestnicz¹cych w nim po- wia przewioz³a j¹ do szpitala. Na
jazdów, zabezpieczaj¹c œlady. szczêœcie obra¿enia dziecka okaDok³adne przyczyny wypadku za³y siê niegroŸne i po medyczzostan¹ ustalone w toku policyj- nym zaopatrzeniu dziewczynka
nego postêpowania.
zosta³a zwolniona do domu.
Pracuj¹cy na miejscu wypadku policjanci przeprowadzili
oglêdziny zabezpieczaj¹c œlady.
Funkcjonariusze sprawdzili równie¿ stan trzeŸwoœci uczestników
tego zdarzenia. Oboje kieruj¹cy byli trzeŸwi.

POLICJA
informuje

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
Komendant Powiatowy Policji
w Ropczycach przyj¹³ œlubowanie od szeœciorga nowych policjantów. Nowi funkcjonariusze
rozpoczn¹ pracê „w terenie”, po
ukoñczeniu kursu podstawowego w jednej z policyjnych szkó³.
„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, œwiadom podejmowanych obowi¹zków policjanta œlubujê……”, w
dniu 17.01.2013r., s³owa te, w
obecnoœci Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach
oraz kadry kierowniczej, wypo-
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Policjanci rozdają odblaski
Bezpieczeñstwo dzieci i doros³ych to jeden z priorytetów pracy policjantów naszego powiatu. Niestety nasze statystyki
wci¹¿ pokazuj¹, ¿e w wypadkach

drogowych ranni zostaj¹ równie¿ piesi. Jedn¹ z przyczyn tych
zdarzeñ jest zbyt póŸne zauwa¿enie id¹cego pieszego przez
kierowcê samochodu. Aby podnieœæ bezpieczeñstwo mieszkañców policjanci, przy wsparciu
starostwa powiatowego, prowadz¹ dzia³ania „B¹dŸ widoczny – b¹dŸ bezpieczny”. W ramach akcji miêdzy innymi rozdaj¹ elementy odblaskowe.
Wiêkszoœæ z nas ma kurtki lub
p³aszcze w ciemnych kolorach.
Kiedy tak ubrana osoba idzie, po
zmroku poboczem jest prawie
niewidoczna dla kierowcy. Takie
„œwiate³ka” powinny nosiæ nie tylko dzieci, ale równie¿ doroœli i
osoby starsze. Odblaski chêtnie s¹
noszone na rêkawach kurtek
mieszkañców gminy Iwierzyce,
którym policjanci rozdawali je po
wieczornej mszy œwiêtej. Na terenie gminy Ropczyce „œwiate³ka
¿ycia” wrêczali mieszkañcom funkcjonariusze ruchu drogowego. W
pozosta³ych gminach naszego
powiatu œwiec¹ce opaski bêd¹
rozdawaæ w innych terminach.
Aby zasady bezpiecznego poruszania siê po drodze by³y jak
najlepiej zapamiêtane, policjanci edukuj¹ w tym zakresie ju¿
przedszkolaków. Podczas spotkañ ucz¹ 3-4 letnie dzieci jak
nale¿y siê poruszaæ po drodze.
Starsi uczniowie s³uchaj¹ rad o
bezpiecznym podró¿owaniu jednoœladami. Najstarsi zaœ s¹ przestrzegani przez funkcjonariuszy
przed brawur¹ podczas kierowania samochodami.
Jednak zasady bezpieczeñstwa
na drodze nie bêd¹ zapamiêtane, jeœli to Pañstwo jako rodzice
czy dziadkowie nie bêdziecie
przypominali dzieciom o tym,
jak powinny zachowywaæ siê na
drodze. Pamiêtajmy, ¿e najlepsz¹ nauk¹ jest dobry przyk³ad.
Noœmy wiêc odblaski i nie ignorujmy zasad bezpieczeñstwa
podczas spacerów, wycieczek rowerowych czy podró¿y samochodowych.
Odpowie przed sądem za oszustwa
w Internecie
Aktem oskar¿enia zakoñczy³o
siê policyjne dochodzenie prowadzone przez sêdziszowskich
policjantów w sprawie oszustw
internetowych. Funkcjonariusze udowodnili 19-latkowi dokonanie 27 przestêpstw.
W maju do sêdziszowskiego
komisariatu wp³ynê³y materia³y
dotycz¹ce oszustwa internetowego dokonanego na terenie

gminy Sêdziszów Ma³opolski. Policjanci pracowali nad spraw¹
kilka miesiêcy. Funkcjonariusze
przes³uchali blisko 70 œwiadków
oraz zbierali materia³ dowodowy, który ostatecznie pozwoli³ na
przedstawienie 19-letniemu
mieszkañcowi gminy Sêdziszów
Ma³opolski a¿ 27 zarzutów
oszustw. Z policyjnych ustaleñ
wynika, ¿e m³ody cz³owiek na
portalu aukcyjnym wystawia³ na
sprzeda¿ ró¿nego rodzaju towar.
Po otrzymaniu pieniêdzy nie
wysy³a³ jednak sprzedanych
przedmiotów, a w jednym z przypadków wys³a³ towar zepsuty.
Jeden z zarzutów dotyczy oszustwa dokonanego przez podejrzanego podczas zakupu telefonu komórkowego o wartoœci
ponad 1,5 tys. z³. M³ody mê¿czyzna otrzyma³ „kupiony” telefon
komórkowy, po tym jak przes³a³
sprzedaj¹cemu sfa³szowany
przez siebie dowód wp³aty.
£¹czne straty pokrzywdzonych
w wyniku dzia³ania oszusta wynios³y ponad 13 tys. z³otych.
Akt oskar¿enia przeciwko
oszustowi trafi do s¹du. Mê¿czyŸnie grozi do 8 lat pozbawienia
wolnoœci.
Bezpieczne święta na drogach powiatu
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
na drogach naszego powiatu,
minê³y bezpiecznie. Policjanci
wykonywali czynnoœci na miejscu piêciu kolizji drogowych
oraz wyeliminowali z ruchu pijanego kierowcê samochodu.
Od pi¹tku ropczyccy policjanci prowadzili dzia³ania zwi¹zane
z akcj¹ „Bo¿e Narodzenie 2012”.
Podczas kontroli drogowych
funkcjonariusze zwracali szczególn¹ uwagê na prêdkoœæ z jak¹
poruszali siê kierowcy. Policjanci sprawdzali równie¿ stan trzeŸwoœci kieruj¹cych, sposób przewo¿enia dzieci oraz stan techniczny samochodów.
Podczas d³ugiego œwi¹tecznego weekendu policjanci ukarali
mandatami trzech sprawców
kolizji drogowych, a jednego
pouczyli. Dok³adne okolicznoœci
zdarzenia drogowego, do którego dosz³o w Wigiliê w Ropczycach, zostan¹ ustalone w toku
policyjnego postêpowania.
Policjanci bêd¹ równie¿ prowadziæ dochodzenie w sprawie kierowania samochodem w stanie
nietrzeŸwoœci. Zatrzymany przez
funkcjonariuszy kierowca forda
fokusa mia³ 0,8 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
podkom. Dominika Oleś
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Na konferencji w Boguchwale nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu: Mieczysław Bochenek – prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie, Barbara Traciak – członek Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ropczycach, sołtys Zagorzyc Górnych, Tadeusz Sowa – kierownik Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach.

Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku
17 grudnia 2012 r. rolnicy
z województwa podkarpackiego przyjechali do Boguchwały
na konferencję poświęconą
zmianom Wspólnej Polityki
Rolnej Unii Europejskiej po
2013 roku. Konferencję wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zorganizowała Podkarpacka Izba Rolnicza.
Program konferencji obejmowa³ wyst¹pienia na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
i Wspólnej Polityki Rolnej 20142020.
Wies³aw Baranowski, dyrektor
Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzêdzie Marsza³kowskim, wyg³osi³ wyk³ad nt. Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Wyk³ad by³
informacj¹ na temat funkcjonowania KSOW i sposobów ubiegania siê o dofinansowanie
przedsiêwziêæ. By³ równie¿ zachêt¹ do ubiegania siê o wsparcie dzia³añ integruj¹cych spo³ecznoœæ lokaln¹ przez stowarzyszenia.
Dyrektor Oddzia³u Terenowego Agencji Rynku Rolnego w
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Rzeszowie, Andrzej Wróbel
przedstawi³ za³o¿enia Wspólnej
Polityki Rolnej 2014-2020 skupiaj¹c siê g³ównie na omówieniu zadañ jakie w jej ramach bêdzie
realizowaæ ARR. – Wiêkszoœæ zadañ nie ulegnie zmianom, jednak
mechanizmy p³atnoœci bêd¹ bardziej
powi¹zane z produkcj¹ – zauwa¿y³
dyrektor Wróbel i doda³: – Czêœæ
mechanizmów bêdzie stopniowo wygaszana co zwi¹zane jest z wycofywaniem siê z kwotowania mleka
i cukru.
Wies³aw Rygiel dyrektor Kancelarii Zarz¹du w Urzêdzie Marsza³kowskim powiedzia³ o pracach nad bud¿etem UE. Podkreœli³, ¿e jeszcze nie wiadomo w jakim kierunku pójdzie reforma
WPR i PROW. Za pozytywny
objaw zmian w WPR uzna³ g³oœne mówienie o regionalizacji
jako o sposobie na rozwój rolnictwa w okreœlonym regionie
kraju czy województwie. Natomiast Alicja Wosik, wojewoda
podkarpacki poinformowa³a
o powstaniu Wojewódzkiej Rady
Konsultacyjnej ds. Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich, której zadaniem jest okreœlenie priorytetów w rolnictwie na 2013 rok,

dzia³aj¹cej w Podkarpackim
Urzêdzie Wojewódzkim.
Rolnicy mieli mo¿liwoœæ podyskutowania na wa¿ne dla nich
tematy i zadawania trudnych
pytañ przedstawicielom ró¿nych
instytucji. Wyra¿ali zaniepokojenie zwi¹zane z bytem ma³ych gospodarstw rolnych, rygorystycznymi przepisami weterynaryjnymi, które przyczyni³y siê do zlikwidowania ma³ych, przygospodarskich przetwórni miêsa; nad-

miern¹ ochron¹ œrodowiska,
która mo¿e byæ czynnikiem hamuj¹cym rozwój rolnictwa.
Konferencja stanowi³a okazjê
do uroczystego wrêczenia 13.
osobom medali „Zas³u¿ony dla
rolnictwa” przyznanych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz 11. osobom orderów
œw. Izydora Oracza przyznawanych przez Podkarpack¹ Izbê
Rolnicz¹.
Inf. własna

Ogłoszenie
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego przypomina,
że rolnicy zainteresowani zwrotem podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych, stosowne wnioski w przedmiotowej sprawie winni
składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. (pok. nr 9 – podatki)
wyłącznie w okresie od 1 do 28 lutego bieżącego roku.
Wnioski składane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane. Do
składanych wniosków należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 stycznia 2013
roku.
Druki wniosków w przedmiotowej sprawie, jak również wszelkie stosowne
informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.,
ul. Rynek 1 lub pod numerami telefonu: (17) 745 36 24, (17) 745 36 25.
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Jasełka
w Kawęczynie
Stary zwyczaj w tem maj¹ chrzeœcijañskie domy,
Na Bo¿e Narodzenie po izbie s³aæ s³omy.
(W. Potocki)
Siano, s³oma, snopek – pojawi³y siê równie¿ podczas tradycyjnych „Jase³ek” wystawionych
27 I 2013r. w Koœciele Parafialnym w Kawêczynie. Przygotowali
je uczniowie Szko³y Podstawowej
w Kawêczynie pod kierunkiem
autorek tej informacji. W programie znalaz³y siê napisane
wierszem odniesienia do staropolskich obyczajów œwi¹tecznych. Przypomniane zosta³y

m.in. niektóre wró¿by wigilijne,
nazwy potraw, kolêdy, ró¿ne zwyczaje, symbolika i – przede
wszystkim – prawdziwa istota
Bo¿ego Narodzenia. W Kawêczynie jase³ka maj¹ wieloletni¹
tradycjê; wystêpowali w nich rodzice obecnych m³odych aktorów. Ewenementem jest ich oryginalnoœæ. W ka¿dym roku scenariusze opracowywane s¹ wed³ug innych tekstów – w wiêk-

szoœci autorskich. W tym roku
akcjê zbudowano na zasadzie
kontrastu. W pierwszej czêœci
polska rodzina spêdza œwiêta,
kultywuj¹c specyficzne dla naszych stron obyczaje. W drugiej
– udaje siê do znajomych Anglików, aby poznaæ angielski sposób œwiêtowania. Tamtejsze zwy-

Fot. (2) Zbigniew Wilczok

czaje równie¿ ujête zosta³y
w aspekcie historycznym. Dziêki
takiemu zabiegowi widzowie
mieli mo¿noœæ zapoznania siê z
obcymi zwyczajami i okolicznoœciowymi pieœniami. Zarówno
sam zamys³ jak i jego realizacja
przypad³y do gustu widowni;
œwiadczy³y o tym rzêsiste brawa
oraz pe³ne aprobaty komentarze. W obu czêœciach programu
nie zabrak³o oryginalnych œwi¹tecznych i noworocznych ¿yczeñ. Pielêgnowanie w³asnych
zwyczajów jest to: prosty obowi¹zek sumienia, ci¹¿¹cy na ka¿dym cz³owieku w spo³eczeñstwie kulturowym
(…). Ka¿dy naród, który chce ¿ycie
w³asne rozwijaæ, ma obowi¹zek w
swoich zabawach, rozrywkach i widowiskach podnosiæ i odtwarzaæ obrazy obyczajowe ze swej przesz³oœci
i zachowaæ piêkne zwyczaje ojczyste.
(Z. Gloger)
Magdalena Czapka-Król,
Maria Wilczok

Monika otrzyma³a stypendium w wysokoœci 5 tys., przyznane na 10 miesiêcy, wieczne pióro marki Parker oraz statuetkê
„Naj³adniej pisz¹cego ucznia
2012r.” . Ponadto szko³a otrzyma³a nagrodê o wartoœci 2 tys. z³
w postaci licencji na program
elektroniczy dziennik.
Na uznanie zas³uguje fakt, ¿e
jest to ju¿ druga z rzêdu wygrana Moniki w tym konkursie
Na kó³ko kaligraficzne w gimnazjum uczêszcza od dwóch lat.
W czasie ostatnich wakacji
uczestniczy³a dodatkowo w tygodniowych warsztatach kaligraficznych w Krakowie, gdzie moMonika Jarząb – druga z lewej, okazała się najładniej piszącą uczennicą w Polsce.
g³a doskonaliæ swoje umiejêtnoFot. GM Czarna Sędz.
œci.
treœæ odczyta³a Ambasador kam- ³adniej pisz¹c¹ uczennic¹ w PolW dniu 21.12.2012 r. na uropanii: Marta ¯muda – Trzebia- sce w kategorii Gimnazjum zosta³a Monika Jarz¹b , uczenni- czystym apelu dyrektor gimnatowska.
Cz³onkowie Kapitu³y Konkur- ca kl. III b Gimnazjum im. Jana zjum Andrzej Œwierad z³o¿y³ grasowej, pod przewodnictwem ar- Paw³a II w Czarnej Sêdziszow- tulacje i podziêkowania dla
tysty grafika Andrzeja P¹gow- skiej, prowadzona przez p. Li- Moniki i Pani Lidii Sroki za osi¹gniêty sukces.
skiego, wy³onili zwyciêzcê – naj- diê Srokê

Monika Jarząb z Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej

najładniej piszącą uczennicą w Polsce
Dnia 18 grudnia 2012 w Warszawie odbył się finał X Konkursu Ładnego Pisania. Jest
to konkurs promujący piękne,
odręczne pisanie piórem.
Gala miała miejsce w siedzibie Fundacji Polska Przedsiębiorcza, organizatora akcji.
Na tegoroczny Konkurs £adnego Pisania nadesz³o ok. 3000
prac, spoœród których wy³oniono 10 najlepszych, w dwóch kategoriach; Szko³a Podstawowa
i Gimnazjum. To w³aœnie ich autorzy walczyli w Warszawie, w
„dogrywce na ¿ywo”, o tytu³ „Naj³adniej Pisz¹cego Ucznia 2012”
Zadaniem laureatów by³o napisanie czterowersu autorstwa
Wis³awy Szymborskiej, którego
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Kapłan szczery, z duszą społecznika
Urodził się w Będziemyślu, ale całe życie
spędził z dala od rodzinnej wsi: typowy los
kapłański. Żadnego dnia z tych, które były
mu dane, nie zmarnował. Jedno z miast,
w których pracował, uhonorowało go nawet swym najwyższym zaszczytem.
Ks. Antoni Wołek-Wacławski może być
chlubą Będziemyśla.
Cichy, skromny, pracowity
i ¿arliwy duchowny urodzi³ siê
7 maja 1901 roku w rodzinie
ch³opskiej. Mia³ 13 rodzeñstwa,
w tym póŸniejszego ksiêdza Jana
i doktora medycyny. Pierwsze
lekcje dzia³alnoœci spo³ecznej
odbiera³ w domu: jego ojciec,
Stanis³aw (matk¹ by³a Julia z Idzików) cieszy³ siê powszechnym
powa¿aniem jako inicjator budowy domu ludowego, szko³y
i koœcio³a. W koœciele tym zreszt¹
w 1998 r. wmurowano tablice
pami¹tkowe ku czci ksiê¿y Jana
i Antoniego Wo³ek-Wac³awskich.
Antoni Wo³ek ukoñczy³ przemyskie Seminarium Duchowne
(œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
w stolicy diecezji 29 czerwca
1925 r.) i w 1928 zamieszka³
w Sanoku. Zosta³ katechet¹ w
Szkole Powszechnej im. Tadeusza Koœciuszki w przemys³owej
dzielnicy miasta – Posadzie Olchowskiej – oraz prezesem Katolickiego Zwi¹zku M³odzie¿y
Rêkodzielniczej i Przemys³owej.
W³aœciwym wychowaniem m³odzie¿y zajmowa³ siê niestrudzenie. Za³o¿y³ Posadzie tak¿e
ochronkê, czyli przedszkole,
prowadzone przez S³u¿ebniczki
Starowiejskie, i by³ przewodnicz¹cym jego zarz¹du.
Wszed³ w sk³ad Komitetu Budowy Koœcio³a w III dzielnicy
(Posadzie Olchowskiej w³aœnie),
a gdy œwi¹tyniê wzniesiono i 13
wrzeœnia 1931 zosta³a poœwiêcona przez biskupa ks. Anatola
Nowaka, odprawia³ w niej – bêd¹cej fili¹ parafii Przemienienia
Pañskiego – codzienne msze.
W tym samym roku ¿ycie ks.
Antoniego zawis³o na w³osku.
Choæ nie piastowa³ funkcji kapelana szpitalnego, utar³o siê, ¿e
i tam sprawowa³ nabo¿eñstwa.
W czerwcu zosta³ poproszony
przez siostrê prze³o¿on¹ o opatrzenie szeœciu pielêgniarek chorych na tyfus. Ksi¹dz spe³ni³ proœbê – i zarazi³ siê. Ciê¿ka choroba wysz³a na jaw po dwóch tygo-
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dniach, kiedy przeszed³ w krakowskim Szpitalu Bonifratrów
operacjê przepukliny. Dopiero
tam rozpoznano dur brzuszny
i skierowano pacjenta na oddzia³
zakaŸny Szpitala Œw. £azarza;
ksi¹dz przetrzyma³ kryzys, ale do
koñca ¿ycia boryka³ siê z problemami z sercem.
Funkcjê rektora koœcio³a filialnego ks. Wo³ek sprawowa³ do lat
wojny. Po jej wybuchu zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Zwi¹zku
Walki Zbrojnej. Odbiera³ przysiêgê od szefa wywiadu Obwodu Sanok Stanis³awa Majewskiego (ps. Ma), od którego sam
otrzyma³ nominacjê na kapelana AK w Sanoku. Zagro¿ony
aresztowaniem przez Gestapo
po wielkiej wsypie w 1942 r.,
umkn¹³ w porê do Przemyœla
i na polecenie nastêpcy bp. Nowaka na stanowisko ordynariusza, biskupa Franciszka Bardy,
schroni³ siê w Stojañcach na
Kresach Wschodnich. Tam –

pod nazwiskiem Wac³awski – doczeka³ koñca wojny.
W 1945 r. powróci³ na dawn¹
placówkê i zosta³ faktycznym organizatorem parafii na Posadzie, reaktywowa³ tak¿e Katolicki Zwi¹zek M³odzie¿y Rêkodzielniczej i Przemys³owej. Pomimo
nalegañ sanockiego proboszcza
ks. Antoniego Porêbskiego,
a tak¿e próœb wiernych z Posady, nie wyrazi³ zgody na objêcie
funkcji proboszcza samodzielnej
parafii. Prebendê obj¹³ wtedy ks.
Piotr Roztocki.
Kiedy w 1946 r. ³apacze z Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego
wpadli na trop kontaktów konfratra ks. Wo³ka, ks. Jakuba Mikosia z przywódc¹ antykomunistycznego (a czasem bandyckiego…) oddzia³u Narodowych Si³
Zbrojnych Antonim ¯ubrydem,
zagro¿ony aresztowaniem kap³an zd¹¿y³ uciec – i wówczas
kontakt z nim utrzymywa³ ks.
Wo³ek, przekazuj¹cy ukrywaj¹cemu siê pocztê i pieni¹dze na
¿ycie. Sekret ten siê wyda³, na
szczêœcie w rodzeñstwie, zatrudnionym w UBP, a bêd¹cym wychowankami katechety, odezwa³o siê sumienie. Ostrzegli oni
swego ksiêdza – i tak 1 paŸdziernika 1946 r. ks. Wo³ek, uciekaj¹c
przed nieuchronnym uwiêzie-

niem, wyjecha³ na Pomorze Zachodnie. Zameldowa³ siê w kurii gorzowskiej – zwierzchnoœci
najwiêkszej wonczas w Polsce
diecezji, obejmuj¹cej ca³e Ziemie Odzyskane.
20 paŸdziernika 1946 r. osiad³
jako proboszcz parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Siecieminie (w 1948 r. mianowano
go dziekanem dekanatu S³awno), 20 stycznia 1951 r. zosta³
przeniesiony do Czarnego, gdzie
pe³ni³ funkcjê proboszcza parafii pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, a w 1958 r. do
Cz³uchowa – tam z kolei obj¹³
parafiê œw. Jakuba Aposto³a.
W 1959 r. ujawni³ swoj¹ konspiracyjn¹ przesz³oœæ przed w³adzami pañstwowymi. Usankcjonowa³ wtedy podwójne nazwisko,
³¹cz¹ce rodowe z pseudonimem. W Cz³uchowie pe³ni³ pos³ugê kap³añsk¹ przez resztê swoich dni.
Mieszkañcy dzielnicy Posada,
który poœwiêci³ tyle lat i si³, którym okaza³ tak wiele serca i poœwiêcenia, nie zapomnieli jednak
o swoim dawnym duszpasterzu.
Na ich wniosek 4 lipca 1995 r.
Rada Miasta Sanoka nada³a ksiêdzu honorowe obywatelstwo.
Godnoœæ przysz³a do wiekowego laureata w ostatniej chwili:

Pierwsza komunia dzieci z Posady – dzielnicy III miasta Sanoka. W środku ks. Antoni Wołek-Wacławski i nauczycielka Albina Wójcik.
Zdjęcie wykonano około 1945 r.
Fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku
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4 dni po uroczystej sesji, 8 lipca
1995 r. ks. Antoni zmar³. Spoczywa w Cz³uchowie.
W historii tego ostatniego miasta ks. Wo³ek-Wac³awski zapisa³
siê równie mocno i dobrze –
poza zas³ugami duszpasterskimi
tak¿e za spraw¹… procesu s¹dowego, jaki w 1965 r. wytoczy³o
parafii Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej, domagaj¹ce
siê wydania dzia³ki o powierzchni 500 metrów kwadratowych.
W³adze chcia³y bezp³atnie pozyskaæ grunty pod zabudowê, proboszcz jednak nie zamierza³ im
u³atwiaæ zadania. Jako ¿e pozbawienie parafii nieruchomoœci
mia³o nast¹piæ na podstawie
dekretu o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich, ks. Wo³ekWac³awski wniós³ o odrzucenie
tego argumentu gdy¿ – jak do-

wodzi³ w piœmie procesowym –
Cz³uchów by³ zawsze miastem polskim, a okres od 1772 do 1945 r.
nie mo¿e byæ brany pod uwagê,
albowiem wtedy ziemie te pozostawa³y albo pod bezprawnym
zaborem pruskim, albo zosta³y
przyznane pañstwu niemieckiemu z mocy Traktatu Wersalskiego, ignoruj¹cego ¿ywotne interesy Polski oraz polsk¹ racjê stanu!
Obaliwszy w ten sposób roszczenia w³adz, oczytany w historii i doskonale obeznany z dokumentami proboszcz wywiód³
prawa parafii do gruntów od…
darowizny ksiêcia pomorskiego
Mœciwoja I, wed³ug tradycji bêd¹cego w 1209 r. fundatorem
parafii w Cz³uchowie, wzmocni³
to faktem wzniesienia w 1647 r.
na miejscu pierwotnego drew-

Fot. (2) archiwum

nianego koœcio³a murowanej
œwi¹tyni (przez polskiego starostê Jana Wejhera), i przytoczy³
przywilej, nadany w 1526 r. Cz³uchowowi przez Zygmunta I Starego, który obdarowuj¹c miastu

40 ³anami zaznaczy³ wyraŸnie, i¿
4 ³any pozostawaæ maj¹ po wsze
czasy w³asnoœci¹ proboszcza.
Dzia³ania ks. Wo³ka wywo³a³y
powa¿ne problemy natury prawnej. S¹d Powiatowy, nie czuj¹c
siê w³adny rozstrzygaæ sporu
o takim charakterze, przekaza³
sprawê S¹dowi Wojewódzkiemu
w Koszalinie – a ten deliberowa³
nad ni¹ tak d³ugo, a¿ zmuszony
by³ zawiesiæ postêpowanie
w 1971 r. w zwi¹zku z wprowadzeniem w ¿ycie ustawy o przejœciu na osoby prawne Koœcio³a
Rzymskokatolickiego niektórych
nieruchomoœci na ziemiach zachodnich i pó³nocnych, z mocy
której parafia œw. Jakuba Aposto³a otrzyma³a pe³ne prawa w³asnoœci spornej dzia³ki.
(wald)

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego
w Sędziszowie Małopolskim najlepsi w województwie
W sobotę, 12 stycznia, ogłoszono wyniki i wręczono nagrody finalistom II edycji Konkursu „Tożsamość i pamięć. Stan wojenny”,
w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
Organizatorem konkursu by³a
Miêdzyzak³adowa Komisja
NSZZ „Solidarnoœæ” Oœwiaty
i Wychowania w Rzeszowie. Patronat honorowy nad nim obj¹³
Podkarpacki Kurator Oœwiaty
i rzeszowski IPN, a patronat medialny objê³y Radio Rzeszów i
Radio VIA.
Pierwsze miejsce – za pracê
„Co nam przyniós³ stan wojenny” przyznano: Ewelinie ¯uczek,
Anecie Kubik i S³awomirowi Lechowi. Drugie miejsce – za pracê „Stan wojenny z perspektywy
rodziców i uczniów” przyznano:
Marcie So³tys, Aleksandrze Przyby³o S³awomirowi Lechowi (S³awek w obu zespo³ach montowa³
ca³oœæ materia³u). Wszyscy wy¿ej wymienieni s¹ uczniami Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.
prof. Karola Olszewskiego
w Sêdziszowie M³p. a ich opiekunem jest prof. Jan Flisak. Trzecie miejsce zajê³a And¿elina Olechowska – za pracê „Droga do
wolnoœci” – uczennica I LO
w £añcucie, a jej opiekunk¹ jest
prof. Ma³gorzata Szmuc. Po-
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Laureaci konkursu z ZSZ w Sędziszowie Młp. ze swoim opiekunem Janem Flisakiem, w towarzystwie JE ks. bpa Edwarda Białogłowskiego.

nadto wyró¿niono Mateusza
Goszty³ê – za pracê „Wspomnienia po latach”, któr¹ wykona³
pod kierunkiem pani prof. Agaty Ozgi-Myc z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Rzeszowie.
Wrêczenie nagród i dyplomów odby³o siê w Zespole Szkó³
Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie w czasie corocznego
op³atka zorganizowanego przez
Miêdzyzak³adow¹ Komisjê
NSZZ „Solidarnoœæ” Oœwiaty
i Wychowania w Rzeszowie.
Obecni byli miêdzy innymi duchowni: biskup Edward Bia³og³owski oraz ksiê¿a Stanis³aw S³owik i Janusz Kosior. Byli pos³owie na Sejmu RP z ramienia PiS:
Andrzej Szlachta i Kazimierz

Moskal, przedstawiciele w³adz
Miasta Rzeszowa w tym wiceprezydent Henryk Wolicki, radni
Rzeszowa, przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty w tym pan Kurator Jacek Wojtas, przedstawiciele Instytutu Pamiêci Narodowej, dyrekcji Zespo³u Szkó³ nr 2
w Rzeszowie – Emil Bis i Stanis³aw Pepera. Ponadto obecni
byli te¿ cz³onkowie Zarz¹du Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”: przewodnicz¹cy Wojciech Buczak,
wiceprzewodnicz¹cy Andrzej Filipczyk i sekretarz Czes³aw Knapik, oraz przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej OiW Ryszard Proksa,
cz³onek Rady SK OiW Andrzej
Antolak, przewodnicz¹cy regionalnych Sekcji OiW: rzeszowskiej

Alfred Kopeæ i kroœnieñskiej Jan
Ba³uka, wiceprzewodnicz¹cy
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów „S” Marian
Irzyk.
Przypominamy, ¿e konkurs
„Pamiêæ i to¿samoœæ…” polega³
na wykonaniu reporta¿u audio
na temat wydarzeñ i percepcji
stanu wojennego i zapisaniu go
w formacie mp3. Uczniowie ZSZ
im. prof. Karola Olszewskiego
z Sêdziszowa Ma³opolskiego zrobili swoje prace w oparciu o nagrania rozmów z paniami Bronis³aw¹ Œwider zam. w Sielcu,
Jadwig¹ Grzegorsk¹ zam. w Sêdziszowie M³p. oraz Janem Flisakiem zam. w Sêdziszowie M³p.
JF
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GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W LICZBACH
Na dzieñ 31 grudnia 2012 r.,
gmina Sêdziszów M³p. liczy³a
23.566 mieszkañców zameldowanych na pobyt sta³y.
Samo miasto to 7.448 osób
(7 osób mniej ni¿ w 2011 r.), zaœ
liczba 16.118 to mieszkañcy so³ectw (55 osób wiêcej ni¿
w 2011 r.). Teren Osiedla M³odych w Sêdziszowie M³p. wraz
z ulicami S³oneczn¹, Spacerow¹,
Weso³¹ i Fabryczn¹ zamieszkiwa³o 2.897 osób (39 osób mniej ni¿
w roku 2011).
Miejscowość .................... L. mieszk.
Sędziszów Małopolski ............... 7.448
Będziemyśl ............................... 1.015
Boreczek ...................................... 381
Borek Wielki ............................. 1.596
Cierpisz ....................................... 177
Czarna Sędziszowska ............... 1.505
Góra Ropczycka ....................... 1.177
Kawęczyn Sędziszowski .......... 1.017
Krzywa .................................... 1.189
Klęczany .................................. 1.528
Ruda ........................................... 382
Szkodna ...................................... 822
Wolica Ługowa ........................... 746
Wolica Piaskowa ...................... 1.229
Zagorzyce Dolne ...................... 1.743
Zagorzyce Górne ....................... 1.611
OGÓŁEM ............................... 23.566
Liczba mieszkañców w poszczególnych miejscowoœciach (stan na
31.12.2012 r.)

urodzeñ (271) a liczb¹ zgonów
(209) w mieœcie i gminie wynosi
(+ 62 osoby). Saldo migracji natomiast czyli ró¿nica miêdzy nap³ywem a odp³ywem ludnoœci
z danego obszaru w okreœlonym
czasie wynios³o w 2012 r. (+284
osób).
Pe³ny obraz zmiany liczby
mieszkañców danego obszaru
w demografii daje przyrost rzeczywisty, otrzymany poprzez zestawienie przyrostu naturalnego
ze wspó³czynnikiem migracji.
Jest to suma wielkoœci przyrostu
naturalnego i salda migracji:
PRZ=PN+SM=62+284=346, przyrost ten jest wy¿szy o 67 osób
w stosunku do roku 2011.
W roku 2012, w gminie Sêdziszów M³p. urodzi³o siê 271 ma³ych mieszkañców, o 21 wiêcej ni¿
w roku ubieg³ym, z czego w samym mieœcie urodzi³o siê 34
dziewczynki i 37 ch³opców. Natomiast na terenie wiejskim przysz³o na œwiat 99 dziewczynek i 101
ch³opców, w tym podobnie jak
w roku 2011 r., najwiêcej dzieci urodzi³o siê w miejscowoœci Zagorzyce (39), nastêpnie w Borku Wielkim (21) i Wolicy Piaskowej (17).

................... Ogółem . Miasto . Wieś
Chłopcy ......... 138 ........ 37 ....... 101
Dziewczynki . 133 ........ 34 ....... 99
W ci¹gu ca³ego 2012 r. zamel- Razem ........... 271 ........ 71 ...... 200
Liczba urodzeñ w 2012 roku
dowa³o siê na terenie naszej
gminy 423 osoby (22 osoby wiêOgó³ mieszkañców w podziacej ni¿ w 2011 r.), wymeldowa³o
siê z pobytu sta³ego 139 osoby le na p³eæ wygl¹da nastêpuj¹co:
(34 osoby mniej ni¿ w roku ubieg³ym), natomiast samych prze- Mężczyźni ..... Kobiety ........ Ogółem
Miasto
meldowanych czyli zmieniaj¹cych swój adres pobytu sta³ego 3.613 ............. 3.848 .......... 7.461
Wieś
w obrêbie miasta i gminy by³o
248 osób (55 osób mniej ni¿ 7.917 ............. 8.188 ........ 16.105
Ogółem
w 2011 r.).
Na pobyt czasowy, trwaj¹cy 11.530 .......... 12.036 ....... 23.566
d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, zameldoWzorem lat poprzednich,
wa³o siê na terenie ca³ej gminy
Sêdziszów M³p. – 283 osoby, mê¿czyŸni nadal stanowi¹ mniejmaj¹ oni pobyt sta³y w innych szoœæ w gminie, na 100 statystyczmiejscowoœciach. Czasowo wyje- nych panów „przypada” 104 pacha³o z naszej gminy za granicê, nie, kobiety nadal przewa¿aj¹
g³ównie w poszukiwaniu pracy nie tylko w mieœcie, ale tak¿e na
17 osób, z czego 13 to mê¿czyŸ- terenie wiejskim gminy.
ni. G³ównymi krajami wyjazdu
Zwi¹zek ma³¿eñski w 2012 r. –
jest nadal Norwegia, Niemcy, Irlandia, USA oraz Wielka Bryta- zawar³o 394 mieszkañców miania. W 2012 r., wyje¿d¿ali za gra- sta i gminy Sêdziszów M³p.
Sêdziszowski Ratusz oraz tutejnicê zarówno mieszkañcy tereszy Urz¹d Stanu Cywilnego zanu wiejskiego jak i miejskiego.
Przyrost naturalny w 2012 r., szczyci³o swoj¹ obecnoœci¹ 197
czyli ró¿nica pomiêdzy liczb¹ par, w tym zwi¹zek ma³¿eñski
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konkordatowy zawar³o 147 par, ³a 13 roku ¿ycia (dokument jest
natomiast cywilny 50 par.
wydawany na wniosek rodziców
lub opiekunów).
W dniu 1 wrzeœnia 2012 r. po
Dowód osobisty jest wa¿ny 10
raz pierwszy progi szko³y podsta- lat od daty jego wydania, w przywowej przekroczy³o 268 pierw- padku osób które ukoñczy³y 18
szoklasistów, a w 2013 r. pójdzie lat, natomiast 5 lat od daty jego
do szko³y 261 siedmiolatków. Na- wydania – w przypadku osób,
ukê w gimnazjum rozpoczê³o które nie ukoñczy³y 18 roku
w 2012 r. – 289 trzynastolatków, ¿ycia.
a w 2013 r. pójdzie do tego typu
W przypadku osoby, która
szkó³ 300 uczniów.
ukoñczy³a 65 rok ¿ycia, dowód
Swój pierwszy dowód osobisty osobisty wydawany jest na czas
w 2012 r., odebra³o 250 pe³no- nie oznaczony.
letnich mieszkañców gminy
Przypominam tutaj, ¿e
(ogó³ pe³noletnich z rocznika z dniem 1 stycznia 2009 r., uleg³y
1994 – to 334 osoby). Natomiast zmianie zasady uniewa¿niania
wszystkich z³o¿onych wniosków dowodów osobistych. W przyw ca³ym 2012 r., bez wzglêdu na padku zmiany danych zamieszprzyczynê ich wymiany by³o czonych w dowodzie osobistym,
1485, czyli do biura dowodów dokument ten jest uniewa¿niaosobistych wp³ynê³o oko³o 124 ny z urzêdu, po up³ywie 3 miewniosków miesiêcznie.
siêcy a w przypadku obywateli
W 2013 r., po swój pierwszy do- polskich przebywaj¹cych za grawód osobisty powinno zg³osiæ siê nic¹ – po up³ywie 4 miesiêcy od
298 osiemnastolatków.
dnia dokonania zmiany.
Nadal na terenie miasta i gmiZ³o¿enie wniosku o wydanie
ny Sêdziszów M³p. zameldowa- dowodu osobistego i odbiór done s¹ osoby (395), które nie wy- wodu wymaga osobistego stamieni³y jeszcze starego, zielone- wiennictwa wnioskodawcy w orgo dowodu osobistego na nowy, ganie gminy w³aœciwym do wyplastikowy. W wiêkszoœci s¹ to dania dowodu osobistego.
osoby przebywaj¹ce prawdopoNie ma mo¿liwoœci poœrednidobnie za granic¹. Mog¹ tego czenia konsula RP, czy pe³nodokonaæ w ka¿dej chwili po po- mocnika przy wydaniu dowodu
wrocie do kraju.
osobistego dla obywatela polskieWed³ug danych ewidencji lud- go przebywaj¹cego poza graninoœci w Sêdziszowie M³p., najwiê- cami kraju.
cej osób posiadaj¹cych zielone,
niewa¿ne ju¿ dowody osobiste
W dniu 31 grudnia 2012 r.,
zameldowanych jest na terenie
weszła w życie ustawa
miasta.

Od dnia 1 stycznia 2010 r.,
dowody osobiste wydawane
są nieodpłatnie.
S¹ to nadal dowody wykonywane w obecnie obowi¹zuj¹cej
formie graficznej. Ka¿da osoba
bêd¹ca obywatelem polskim i zamieszka³a w Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowi¹zana posiadaæ dowód osobisty od ukoñczenia 18 roku ¿ycia.
Natomiast obywatele polscy
zamieszkuj¹cy poza granicami
kraju, maj¹ prawo a nie obowi¹zek posiadania dowodu osobistego.
Prawo to przys³uguje równie¿
osobie ma³oletniej, która ukoñczy³a 13 rok ¿ycia, (dokument
jest wydawany na wniosek rodzica lub opiekuna) oraz osobie
ma³oletniej, która nie ukoñczy-

o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, na mocy której
wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
Zmiany te obejmuj¹ m.in.:
– zniesienie obowi¹zku zameldowania obywateli polskich
i m.in obywateli UE na pobyt
czasowy nie przekraczaj¹cy
3 miesiêcy,
– likwidacjê obowi¹zku meldunkowego wczasowiczów i turystów,
– wprowadzenie mo¿liwoœci dope³nienia obowi¹zku meldunkowego przez ustanowionego
pe³nomocnika,
– wprowadzenie mo¿liwoœci automatycznego wymeldowania
przy zameldowaniu w nowym
miejscu,
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– wyd³u¿enie terminu na realizacjê obowi¹zku meldunkowego
z 4 dni do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich za niedope³nienie
obowi¹zku meldunkowego,
– odst¹pienie od koniecznoœci
zg³aszania przy dope³nianiu
obowi¹zku meldunkowego
informacji o wykszta³ceniu,
obowi¹zku wojskowym oraz
przedk³adania wojskowego
dokumentu osobistego,
– wyd³u¿enie okresów wyjazdów
zagranicznych podlegaj¹cych
zg³oszeniu w organie ewidencji ludnoœci z 3 do 6 miesiêcy.
W œwietle ustawy z dnia 24
wrzeœnia 2010 r., która wejdzie
w ¿ycie zgodnie z ustaw¹ o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci

i dowodach osobistych z dniem l Pani Bia³ek Maria zam. Sêdzi1 stycznia 2015 r., zniesienie oboszów M³p., 22 marca br. skoñwi¹zku meldunkowego nast¹piæ
czy 97 lat,
ma z dniem 1 stycznia 2016 r.
l Pan Majka Andrzej zam.
Czarna Sêdziszowska, 19
kwietnia br. skoñczy 97 lat,
W 2013 r. najszczersze ży- l Pani Charchut Stanis³awa
czenia składamy niżej wyzam. Zagorzyce, 1 paŸdziermienionym Seniorkom i Senika br. skoñczy 97 lat,
niorom z terenu naszej l Pani ¯uczek Józefa zam. SêGminy:
dziszów M³p., 26 grudnia br.
skoñczy 97 lat,
l Pani Ocha³ Józefa zam. Za- l Pani Wawrzynek Julia zam.
gorzyce, 4 grudnia br. skoñRuda, 28 maja br. skoñczy 96
czy 100 lat,
lat,
l Pani Kubik Maria zam. Sêdzi- l Pani Mistur Zofia Ludwika,
szów M³p., 27 kwietnia br.
zam. Sêdziszów M³p., 10 wrzeskoñczy 99 lat,
œnia br. skoñczy 96 lat,
l Pani Dudek Maria zam. Wo- l Pan Stec Karol, zam. Góra
lica Piaskowa, 6 grudnia br.
Ropczycka, 5 listopada br.
skoñczy 98 lat,
skoñczy 96 lat,

l Pani Zaj¹c Michalina, zam.
Wolica £ugowa, 13 stycznia
br. skoñczy³a 95 lat,
l Pani ¯¹d³o Maria, zam. Ruda,
28 wrzeœnia br. skoñczy 95 lat,
l Pani Kosydar Jadwiga Maria,
zam. Sêdziszów M³p., 29 paŸdziernika br. skoñczy 95 lat,
l Pani Dy³o Emilia, zam. Borek
Wielki, 9 grudnia br. skoñczy
95 lat,
l Pani Henryka Kolbusz, zam.
Zagorzyce, 26 grudnia br.
skoñczy 95 lat.
Wszystkim Szanownym Seniorom – Jubilatom, ¿yczymy wiêc
zdrowia, du¿o si³ i radosnej jesieni ¿ycia.
Opracowała: Agnieszka Saj
Inspektor w Referacie Spraw
Organizacyjnych i Obywatelskich

Powstaje pomnik Żołnierzy Wyklętych
Odbior¹ mi tylko ¿ycie. A to nie
najwa¿niejsze. Cieszê siê, ¿e
bêdê zamordowany jako katolik za wiarê œwiêt¹, jako Polak
za Polskê niepodleg³¹ i szczêœliw¹, jako cz³owiek za prawdê i sprawiedliwoœæ. Wierzê dziœ
bardziej ni¿ kiedykolwiek, ¿e
idea Chrystusowa zwyciê¿y
i Polska niepodleg³oœæ odzyska,
a pohañbiona godnoœæ ludzka
zostanie przywrócona.

W stolicy Podkarpacia, w tym roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stanie pomnik poświęcony ppłk. Łukaszowi Cieplińskiemu, bohaterowi bitwy nad Bzurą, zamordowanemu przez komunistycznych oprawców 1 marca 1951 r. w więzieniu na Mokotowie oraz
jego podkomendnym, 6 członkom IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Józefowi
Batoremu, Franciszkowi Błażejowi, Karolowi Chmielowi, Mieczysławowi Kawalcowi, Adamowi Lazarowiczowi i Józefowi Rzepce.

20 I 1951 r. Grypsy £ukasza
Ciepliñskiego z celi œmierci

Pomnik wed³ug koncepcji
krakowskiego rzeŸbiarza Karola Badyny, zostanie wkomponowany w skwer miêdzy al. Ciepliñskiego a ul. Moniuszki.
Tê inicjatywê podjê³o za³o¿one w 2008 roku w Rzeszowie Stowarzyszenie Komitet Spo³eczny
Budowy Pomnika pp³k. £ukasza
Ciepliñskiego, którego prezesem jest Wojciech Buczak, przewodnicz¹cy regionu rzeszowskiego NSZZ „Solidarnoœæ”. Pozyskaniem œrodków na stworzenie monumentu i popiersi zajmuje siê
Stowarzyszenie, jest to kwota ok.
300.000 z³. Natomiast Miasto
Rzeszów, które liczy tak¿e na
wsparcie innych samorz¹dów,
wziê³o na siebie zagospodarowanie i wyposa¿enie terenu wokó³
pomnika. Jest te¿ deklaracja Sejmiku Województwa o przeznaczeniu w bud¿ecie 100 tys. z³.
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Stowarzyszenie kieruje apel o
finansowe wsparcie inicjatywy
oraz rozpropagowanie jej wœród
jak najszerszych krêgów mieszkañców i instytucji. Autor projektu pomnika wyeksponuje nazwiska/nazwy fundatorów na
jednym z elementów pomnika.

Wpłaty można przekazywać
na konto:
Stowarzyszenie Komitet Społeczny
Budowy Pomnika
ppłk. Łukasza Cieplińskiego
35-083 Rzeszów,
ul. A. Matuszczaka 14
Nr rachunku: 46 1240 1792 1111
0010 1995 2180
Bank PEKAO S.A. I Oddz.
w Rzeszowie
Z dopiskiem: Darowizna

Wizualizacja pomnika Łukasza Cieplińskiego i jego współpracowników.

Z wizualizacj¹ projektu pomnika, statutem Stowarzyszenia,
list¹ jego cz³onków, opisem dotychczasowych prac, list¹ ofiarodawców mo¿na siê zapoznaæ na
stronie: www.pomnikcieplinskiego.pl
ciąg dalszy na str. 14
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23 marca 2011 roku w Zagorzycach Górnych odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcona patronowi
miejscowego Gimnazjum por.
Karolowi Chmielowi. Mia³a ona
ponadlokalny wymiar i szczególn¹ oprawê. 1 marca minê³a
60. rocznica stracenia z r¹k funkcjonariuszy UB cz³onków IV Zarz¹du G³ównego „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”, w tym por. Karola
Chmiela. W 2011 roku po raz

pierwszy obchodziliœmy w Polsce
nowe œwiêto pañstwowe: Narodowy Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy
Wyklêtych”. 1 marca, to dzieñ
w którym oddajemy ho³d tysi¹com ¿o³nierzy antykomunistycznego podziemia. Ju¿ po zakoñczeniu II Wojny Œwiatowej zmuszeni byli oni dalej walczyæ przeciwko zniewoleniu polskiego
narodu i podporz¹dkowaniu
Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Wielu z nich zap³aci³o najwy¿sz¹
cenê oddaj¹c ¿ycie. Jednym

z nich by³ por. Karol Chmiel –
mieszkaniec Zagorzyc, cz³onek
Armii Krajowej i Batalionów
Ch³opskich, dzia³acz Polskiego
Stronnictwa Ludowego i cz³onek Zarz¹du G³ównego WiN, od
2000 roku patron Gimnazjum
w Zagorzycach Górnych. W budynku szko³y znajduje siê Izba
Pamiêci, w której zgromadzono
wiele pami¹tek po por. K.Chmielu. Pomnik usytuowany przed
szko³¹ jest wyrazem pamiêci
o lokalnym patriocie.

Por. Karol Chmiel zosta³ poœmiertnie odznaczony postanowieniem z dnia 26 lutego 2010 r.
podpisanym przez œ.p. Prezydenta Lecha Kaczyñskiego Krzy¿em
Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. Rodzina odebra³a odznaczenie 1 marca 2011 r. z r¹k Prezydenta Bronis³awa Komorowskiego w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie.
Barbara Traciak

skazany w paŸdzierniku 1950 r.
na karê œmierci. Wyrok wykonano 1 marca 1951 r. w wiêzieniu
mokotowskim w Warszawie.
W celi œmierci na Mokotowie napisa³ wiêzienn¹ piosenkê œpiewan¹ na melodiê „Czerwonych
maków”. By³ wdowcem, osieroci³ dwóch synów: Jerzego i Zbigniewa.

1 marca, to data egzekucji
w 1951 r. siedmiu cz³onków
w³adz konspiracyjnej organizacji „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ” –
wojskowych i cywilnych przedstawicieli pokolenia kontynuuj¹cego walkê Polskiego Pañstwa
Podziemnego i Armii Krajowej
o niepodleg³¹ Polskê: prezesa IV
Zarz¹du G³ównego WiN £ukasza Ciepliñskiego oraz Józefa Batorego, Franciszka B³a¿eja, Karola Chmiela, Mieczys³awa Kawalca, Adama Lazarowicza i Józefa Rzepki.
Wed³ug zapisów z akt s¹dowych skazanych stracono 1 marca 1951 r. w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
godz. 20.00 – £ukasza
Ciepliñskiego,
godz. 20.05 – Józefa
Batorego,
godz. 20.15 – Karola
Chmiela,
godz. 20.20 – Mieczys³awa
Kawalca,
godz. 20.25 – Adama
Lazarowicza,
godz. 20.35 – Franciszka
B³a¿eja,
godz. 20.45 – Józefa
Rzepkê.
Wyroki wykonano, prawdopodobnie strzelaj¹c w ty³ g³owy
wiêŸnia przytrzymywanego pod
ramiona przez dwóch stra¿ników. Protoko³y wykonania wszystkich wyroków œmierci zosta³y
potwierdzone przez: naczelnika
wiêzienia mokotowskiego mjr.

wi Lazarowiczowi i wyjecha³ na
Œl¹sk. W sierpniu 1945 r. obj¹³
na krótko komendê nad Okrêgiem Delegatury Si³ Zbrojnych
Kraków. Po powstaniu Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ” zosta³ prezesem Okrêgu WiN Kraków, a póŸniej prezesem Obszaru Po³udniowego. Od stycznia
Łukasz
1947 r. do aresztowania 27 listoCiepliński
pada by³ prezesem IV Zarz¹du
G³ównego WiN. Po trzyletnim
(1913-1951),
okrutnym œledztwie zosta³ skazaps. „Pług”,
ny w paŸdzierniku 1950 r. na karê
„Ostrowœmierci. Wyrok wykonano
ski”, ppłk
1 marca 1951 r. w wiêzieniu moUrodzi³ siê w Kwilczu, pow. kotowskim w Warszawie. PozoMiêdzychód. Od 1929 r. pobie- stawi³ ¿onê Jadwigê i syna Anra³ naukê w Korpusie Kadetów drzeja.
nr 3 w Rawiczu, a nastêpnie
w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Ko- Karol
morowie. Od 1936 r. s³u¿y³ w 62.
pp w Bydgoszczy. W kampanii Chmiel
wrzeœniowej 1939 r. odznaczy³ (1911-1951),
siê m.in. w bitwie nad Bzur¹ oraz ps. „Grom”,
w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy przedosta³ siê wraz „Zygmunt”,
ze swym dowódc¹ na Wêgry, por.
Urodzi³ siê w Zagorzycach,
gdzie w bazie „Romek” C odby³
przeszkolenie konspiracyjne pow. Dêbica. Absolwent prawa
i powróci³ do Polski. Obj¹³ ko- Uniwersytetu Jagielloñskiego.
mendê nad Obwodem ZWZ Odby³ s³u¿bê wojskow¹ w SzkoRzeszów, nastêpnie w 1941 r. zo- le Podchor¹¿ych Rezerwy Piesta³ inspektorem rejonowym choty przy 6. DP w Krakowie. By³
cz³onkiem Stronnictwa LudoZWZ-AK Rzeszów.
W czasie akcji „Burza” dowo- wego. W wojnie obronnej 1939 r.
dzi³ dzia³aniami bojowymi Gru- walczy³ pod Lwowem. Od 1941r.
py Operacyjnej 24. DP AK. Po dzia³a³ w ZWZ. W 1943 r. zosta³
zajêciu Rzeszowa przez Armiê komendantem Obwodu BataCzerwon¹ (sierpieñ 1944 r.) ko- lionów Ch³opskich w Dêbicy. W
mendant Podokrêgu AK Rze- marcu 1944 r., po scaleniu BCh
szów, p³k Kazimierz Putek z AK, zastêpca komendanta Ob„Zworny”, wyznaczy³ go na wy- wodu AK Dêbica. W akcji „Bupadek aresztowania na swojego rza” ciê¿ko ranny. Po wyleczezastêpcê. W nocy z 7 na 8 paŸ- niu zamieszka³ pod Krakowem.
dziernika 1944 r. Ciepliñski do- W 1945 r. dzia³a³ w WiN i PSL, by³
wodzi³ (nieudan¹) akcj¹ rozbi- ³¹cznikiem miêdzy obiema orgacia wiêzienia na Zamku w Rze- nizacjami. W styczniu 1947 r.
szowie, gdzie przetrzymywano wszed³ w sk³ad kierownictwa IV
¿o³nierzy AK. Po rozwi¹zaniu Zarz¹du G³ównego WiN. By³ doAK w marcu 1945 r. przekaza³ radc¹ politycznym prezesa ZG.
Inspektorat AK Rzeszów w likwi- Aresztowany 12 grudnia 1947 r.
dacji swojemu nastêpcy Adamo- Po trzyletnim œledztwie zosta³

ciąg dalszy ze str. 13

Alojzego Grabickiego, prokuratora mjr. Arnolda Raka, lekarza
kpt. Kazimierza Jezierskiego oraz
kata st. sier¿. Aleksandra Dreja.
Cia³ pomordowanych nie wydano rodzinom i pochowano je
w nieznanym miejscu.
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Przewodnicząca Rady Rodziców
Gimnazjum im. por. Karola Chmiela
w Zagorzycach Górnych

Adam
Lazarowicz
(1902-1951),
ps. „Klamra”, „Zygmunt”, mjr
Urodzi³ siê w Berezowicy Ma³ej, pow. Zbara¿, woj. tarnopolskie. Po ukoñczeniu w 1927 r.
studiów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego by³ nauczycielem. W 1931 r.
zosta³ kierownikiem szko³y w Kamieniu, pow. Kraków, a w 1935r.
przeniós³ siê z rodzin¹ do Gumnisk, pow. Dêbica, obejmuj¹c posadê kierownika miejscowej szko³y powszechnej. Po og³oszeniu
mobilizacji w sierpniu 1939 r. zg³osi³ siê ochotniczo do wojska. Kiedy w³adze cywilne ewakuowa³y
siê z Dêbicy, pe³ni³ obowi¹zki komendanta miasta, które opuœci³
z ostatnimi oddzia³ami WP. Od
stycznia do maja 1940 r. dowódca Placówki ZWZ Dêbica, póŸniej zastêpca komendanta Obwodu ZWZ Dêbica, a od grudnia 1940 r. komendant. W okresie akcji „Burza” pozostawa³
wraz ze swoim sztabem przy oddzia³ach II Rejonu Walki, operuj¹cych w rejonie Ropczyce –
Dêbica – Wielopole Skrzyñskie.
Od maja 1945 r. by³ inspektorem
Inspektoratu Delegatury Si³
Zbrojnych w Rzeszowie, w sierpniu 1945 r. obj¹³ komendê Podokrêgu DSZ Rzeszów, a we wrzeœniu 1945 r. stanowisko kierownika Wydzia³u (Okrêgu) WiN
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Rzeszów. W paŸdzierniku 1946 r.
przeniós³ siê do Krakowa, zosta³
zastêpc¹ prezesa Obszaru Po³udniowego WiN. W grudniu
otrzyma³ nominacjê na kierownika Wydzia³u WiN Wroc³aw
z poleceniem przejêcia jego
struktury oraz zorganizowania
Obszaru Zachodniego, którego
by³ prezesem do listopada 1947 r.
Jednoczeœnie w utworzonym w
styczniu 1947 r. IV Zarz¹dzie
G³ównym zosta³ wiceprezesem,
z zadaniem odbudowania zarz¹dów obszarów. Aresztowany
5 grudnia 1947 r. Po trzyletnim
œledztwie zosta³ skazany w paŸdzierniku 1950 r. na karê œmierci. Wyrok wykonano 1 marca
1951 r. w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie. Pozostawi³
¿onê Jadwigê, synów: Zbigniewa
i Ryszarda, oraz córkê Danutê.

Mieczysław
Kawalec
(1916-1951),
ps. „Żbik”,
„Iza”, mjr
Urodzi³ siê
w Trzcianie,
pow. Rzeszów.
W latach 1935-1939 studiowa³ na
Wydziale Prawa Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie,
gdzie uzyska³ tytu³ magistra praw.
W kampanii wrzeœniowej 1939 r.
s³u¿y³ jako dowódca plutonu
w 17. pp. Walczy³ w rejonie Dynowa, Przemyœla i w obronie
Lwowa. Od 1940 r. pozostawa³
w dyspozycji Obwodu ZWZ Rzeszów, gdzie powierzono mu zadania w zakresie wywiadu
i kontrwywiadu. W 1944 r. zosta³
oficerem wywiadu i kontrwywiadu Obwodu AK Rzeszów, od
wrzeœnia 1944 r. by³ zastêpc¹ komendanta Obwodu AK Rzeszów, a od listopada 1944 r. do
5 lutego 1945 r. komendantem.
W nocy z 7 na 8 paŸdziernika
1944 r. bra³ udzia³, jako dowódca ubezpieczenia, w nieudanej
akcji rozbicia wiêzienia na Zamku w Rzeszowie, maj¹cej na celu
uwolnienie przetrzymywanych
tam ¿o³nierzy AK. Po rozwi¹zaniu AK, w marcu 1945 r. podj¹³
dzia³alnoœæ w organizacji „Nie”.
W maju 1945 r. zosta³ komendantem Obwodu DSZ Rzeszów.
Do grudnia 1945r. by³ kierownikiem wywiadu w Wydziale (Okrêgu) WiN Rzeszów, gdzie zorganizowa³ siatkê wywiadowcz¹.
Z koñcem 1945 r. zamieszka³
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w Zabrzu. Od paŸdziernika 1945 r.
do kwietnia 1946 r. by³ kierownikiem dzia³u informacyjno-propagandowego Wydzia³u (Okrêgu) WiN Kraków, nastêpnie do
paŸdziernika 1946 r. zastêpc¹
prezesa Okrêgu WiN Kraków
i jednoczeœnie kierownikiem Rejonu Po³udniowego. W nowym
ZG zosta³ kierownikiem Wydzia³u Informacji kryptonim „Instytut Bakteriologiczny”, pe³ni¹c tê
funkcjê do momentu aresztowania 1 lutego 1948 r. W tym czasie
odtworzy³ rozbit¹ przez UB
w drugiej po³owie 1946 r. sieæ wywiadowcz¹ WiN. Po niespe³na
trzyletnim œledztwie zosta³ skazany w paŸdzierniku 1950 r. na karê
œmierci. Wyrok wykonano
1 marca 1951 r. w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie. Pozostawi³ ¿onê Irenê oraz synów:
Aleksandra i Andrzeja.

Józef
Batory
(1914-1951),
ps. „Argus”,
„Wojtek”,
kpt.
Urodzi³ siê
w Weryni, pow. Kolbuszowa. Po
odbyciu s³u¿by wojskowej podj¹³
w 1937 r. studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego. Walczy³ w kampanii wrzeœniowej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej dzia³a³ w ZWZ-AK
jako oficer ³¹cznoœci Obwodu
AK Kolbuszowa. W nocy z 8 na
9 lipca 1944 r. wspó³organizowa³
przyjêcie w okolicach Por¹b Kupieñskich alianckiego zrzutu
broni i amunicji. Uczestniczy³
czynnie w akcji „Burza”. Od listopada 1944 r. by³ adiutantem
komendanta Obwodu AK Rzeszów. Od wrzeœnia 1945 r. dzia³a³
w Zrzeszeniu WiN w Krakowie,
odpowiada³ za ³¹cznoœæ zewnêtrzn¹. Jednoczeœnie zosta³
szefem kancelarii i archiwum
Obszaru Po³udniowego WiN.
W styczniu 1947r. wszed³ w sk³ad
IV Zarz¹du G³ównego WiN. Zorganizowa³ w Warszawie i na Wybrze¿u sprawnie dzia³aj¹cy system punktów kontaktowych dla
odbioru i przerzutu korespondencji, przesy³ek i kurierów z Delegatury WiN na Zachodzie.
Od jesieni 1945 r. a¿ do koñca
1947 r. by³ sta³ym ³¹cznikiem
WiN-u z prymasem Hlondem.
Aresztowany przez UB 2 grud-

nia 1947 r. Brutalne œledztwo
trwa³o 3 lata i by³o prowadzone
pod bezpoœrednim nadzorem
NKWD. Tak o nim mówi³ podczas rozprawy IV Prezes WiN
(£ukasz Ciepliñski): W czasie œledztwa le¿a³em skatowany w ka³u¿y
w³asnej krwi. Mój stan psychiczny
by³ w tych warunkach taki, ¿e nie
mog³em sobie zdawaæ sprawy z tego,
co pisa³ oficer œledczy.
Rozprawa odby³a siê w paŸdzierniku 1950 r. przed Wojskowym S¹dem Rejonowym w Warszawie. 14 paŸdziernika kpt.
J. Batory zosta³ skazany na
2-krotn¹ karê œmierci. Zosta³
rozstrzelany 1 marca 1951 r.
w wiêzieniu mokotowskim.
17 wrzeœnia 1994 r. w 54. rocznicê napaœci ZSRR na Polskê
odby³ siê jego symboliczny pogrzeb na cmentarzu w Kolbuszowej. Uroczystoœæ poœwiêcono te¿
jego m³odszemu bratu Augustowi (ur. 1919 r.), poleg³emu jako
¿o³nierz Armii Krajowej w czasie
akcji Burza 27 sierpnia 1944 r.
Inny z braci Batorych Stefan (ur.
1920 r.) za przynale¿noœæ do AK
wywieziony zosta³ do ³agrów
w Stalinogorsku.

Franciszek
Błażej
(1907-1951),
ps. „Roman”,
„Bogusław”,
kpt.
Urodzi³ siê
w Nosówce k. Rzeszowa. By³ oficerem zawodowym. S³u¿y³ w 84.
Pu³ku Piechoty Strzelców Poleskich w Piñsku. W szeregach tej
jednostki walczy³ w wojnie
obronnej 1939 r. W³¹czy³ siê
w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ jako
oficer szkoleniowy, nastêpnie
jako oficer operacyjny Inspektoratu AK Rzeszów. W nocy
z 7 na 8 paŸdziernika 1944 r.
uczestniczy³ w nieudanej akcji
odbicia wiêŸniów z wiêzienia w
Rzeszowie. W latach 1945-1946
pe³ni³ funkcjê kierownika Wydzia³u w Zarz¹dzie Obszaru Po³udniowego WiN. Opracowa³
dokument „Instrukcja propa-

gandy”. By³ wspó³redaktorem
podziemnego pisma „Orze³ Bia³y” (od marca 1946 r.). Napisa³
referat „Droga, jak¹ d¹¿y komunizm do podboju œwiata” (powielony w Krakowie w nak³adzie
105 egz.). Od grudnia 1946 r. do
aresztowania 2 paŸdziernika
1947 r. by³ prezesem Obszaru Po³udniowego WiN. W œledztwie
okrutnie torturowany. Skazany
w paŸdzierniku 1950 r. na karê
œmierci. Wyrok wykonano
1 marca 1951 r. w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie.

Józef
Rzepka
(1913-1951),
ps. „Znicz”,
„Krzysztof”,
kpt.
Urodzi³ siê
Bratkowicach ko³o Rzeszowa.
Dzia³a³ w Stronnictwie Ludowym. W czasie okupacji hitlerowskiej by³ organizatorem i pierwszym dowódc¹ Placówki ZWZ
G³ogów-Bratkowice w Obwodzie Rzeszów, od maja 1943 r. –
adiutantem Inspektoratu AK
Rzeszów. W czasie akcji „Burza”
dowodzi³ du¿ym zgrupowaniem
partyzanckim w lasach bratkowickich. W nocy z 7 na 8 paŸdziernika 1944 r. uczestniczy³
w nieudanej akcji odbicia wiêŸniów z wiêzienia w Rzeszowie.
By³ komendantem Obwodu AK
Tarnobrzeg (do grudnia 1944r.).
W marcu 1945r. przeniós³ siê do
Katowic, póŸniej mieszka³ w Zabrzu. Od wrzeœnia 1945r. dzia³a³
w WiN. Organizowa³ siatki wywiadu WiN na Górnym Œl¹sku,
a nastêpnie w Warszawie.
Od stycznia 1947 r. by³ kierownikiem Dzia³u Politycznego w IV
Zarz¹dzie G³ównym WiN. Aresztowany 25 stycznia 1948 r. Przeszed³ okrutne œledztwo, które
doprowadzi³o go do rozstroju
nerwowego. Zosta³ skazany
w paŸdzierniku 1950r. na karê
œmierci. Wyrok wykonano
1 marca 1951 r. w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie. Pozostawi³ ¿onê Zofiê i córkê Annê.

1 marca 2011 r. , w 60 rocznicę zamordowania dowództwa WiN po raz
pierwszy obchodzono Dzień Żołnierzy
Wyklętych.
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Prawdziwy bohater ma skazę,
jest wszak człowiekiem
(ciąg dalszy)

Zbigniew Lazarowicz ps. „Bratek” to syn Adama Lazarowicza ps. „Klamra”, używał nazwisk Zbigniew Wolanski i Zbigniew Kowalski, był żołnierzem Obwodu Dębica AK, łącznikiem Okręgu Rzeszów, Okręgu Wrocław i Zarządu Obszaru
Zachodniego WiN, od listopada 1944 roku podporucznik
Wychowanie i wykształcenie
Zbigniew Lazarowicz urodzi³
siê 27 wrzeœnia 1925 r. w Jaœle,
jako syn Adama Lazarowicza
i Jadwigi Lazarowicz z domu
Ojak. Do wybuchu wojny
uczêszcza³ do gimnazjum w Krakowie. Naukê kontynuowa³
w czasie okupacji niemieckiej
w kompletach tajnego nauczania „KuŸnica” i zda³ egzamin maturalny w 1943 r. Ukoñczy³ konspiracyjny kurs podchor¹¿ych
w Gumniskach.
Walka
Od 1 stycznia 1942 r. ¿o³nierz
Zwi¹zku Walki Zbrojnej, nastêpnie AK. Od jesieni 1942 r. s³uchacz konspiracyjnej Szko³y Podchor¹¿ych, w 1943 r. zda³ maturê
przed Pañstwow¹ Tajn¹ Komisj¹
Egzaminacyjn¹ „KuŸnica” w Obwodzie AK Dêbica. Od marca
1944 r. Zbyszek Lazarowicz obj¹³
funkcjê dowódcy plutonu Gumniska – Braciejowa. Ochrania³
Komendê Obwodu Dêbica AK
(budynek szko³y w Gumniskach)
i leœne magazyny zrzutowej broni. Bra³ udzia³ w patrolowaniu terenu oraz Akcji „Burza” wykonywanej przez oddzia³y zgrupowania ojca mjr. Adama Lazarowicza ps. „Klamra”.
Konspiracja
pod okupacją radziecką
Od stycznia 1943 r. ppor. Zbigniew Lazarowicz z powodu
dzia³alnoœci ojca musia³ ukrywaæ
siê przed Urzêdem Bezpieczeñstwa. Wykonywa³ funkcjê ³¹cznika miêdzy ojcem i dzia³aczami
konspiracji Delegatury Si³ Zbrojnych – Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ,
przebywaj¹cymi w Rzeszowie,
Krakowie, Zakopanem, na Górnym Œl¹sku i we Wroc³awiu.
W tym ostatnim mieœcie zamieszka³ w 1947 r. Utrzymywa³ kontakty organizacyjne z kierownikiem okrêgu wroc³awskiego mjr.
Ludwikiem Marsza³kiem.
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Aresztowanie
Zbigniew Lazarowicz zosta³
aresztowany 12 grudnia 1947 r.
we Wroc³awiu, w okolicy ul.
Trzebnickiej. By³ tam zdekonspirowany uliczny punkt kontaktowy. Zbigniew zosta³ uprowadzony z tramwaju przez grupê operacyjn¹ funkcjonariuszy Wydzia³u II Departamentu III MBP
i Sekcji II Wydzia³u III WUBP.
Najpierw odwieziono go do
WUBP, gdzie zosta³ skonfrontowany z aresztowanym 5 grudnia
ojcem. Potem zosta³ zawieziony
do œciœle zakonspirowanego
mieszkania ojca przy ul. Emilii
Plater 10/2 we Wroc³awiu. Tam
funkcjonariusze MBP przeprowadzili rewizjê i skonfiskowali 50
tys. z³, 3 weksle na 90 tys. z³. wystawione na nazwisko Jan Koz³owski oraz notes organizacyjny z kwitami i rozliczeniami finansowymi prezesa Obszaru
Zachodniego. W mieszkaniu
urz¹dzono „kocio³”. Po kilku
godzinach oczekiwania na kontakt organizacyjny i aresztowaniu przyby³ego z K³odzka kierownika organizacyjnego obszaru ppor. B. Pietruchy Adam Lazarowicz zosta³ odwieziony samochodem do WUBP, a 18 grudnia przetransportowany do
MBP w Warszawie.

nowania, ponownie podj¹³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹.
Odznaczony m.in. Krzy¿em
Walecznych, czterokrotnie Medalem Wojska, Krzy¿em Partyzanckim. Jego syn Romuald równie¿ dzia³a³ opozycji antykomunistycznej. Ten syn Zbigniewa
i Haliny Lazarowiczów, wnuk
Adama Lazarowicza, w 1978 r.
ukoñczy³ bibliotekoznawstwo na
Uniwersytecie Wroc³awskim. Od
1979 r. pracowa³ jako archiwista
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.
Od 1978 by³ kolporterem wydawnictwach podziemnych.
Wspó³pracowa³ ze Studenckim
Komitetem Solidarnoœci. Od
1979 do 1990 r. by³ zwi¹zany
(jako wspó³redaktor i autor)
z „Biuletynem Dolnoœl¹skim”.
W 1980 r. wst¹pi³ do NSZZ Solidarnoœæ. W 1982 r. wspó³tworzy³
Solidarnoœæ Walcz¹c¹. By³ cz³onkiem kierownictwa Agencji Informacyjnej Solidarnoœci Walcz¹cej, wydaj¹cej podziemne
czasopisma, m.in. ogólnopolski
tygodnik „Solidarnoœæ Walcz¹ca”, miesiêcznik „Biuletyn Dolnoœl¹ski”, biuletyn „WiS” (Katowice) oraz „Serwis Informacyjny AISW”. By³ wspó³twórc¹ podziemnego Radia Solidarnoœæ
Walcz¹ca, dzia³aj¹cego na Dolnym Œl¹sku w latach 80. (pierwsza audycja: 27 czerwca 1982 r.).
By³ jednym ze wspó³pracowników szefa „Solidarnoœci Walcz¹cej” Kornela Morawieckiego.
W stanie wojennym, podobnie
jak ojciec, zosta³ internowany.

Trudna „wolność”
Ppor. Zbigniew Lazarowicz
zosta³ zwolniony z aresztu w koñcu grudnia 1947 r., powróci³ do
Wroc³awia. Tam od 1948 r. pracowa³ w przedsiêbiorstwach budowlanych. W latach osiemdziesi¹tych by³ dzia³aczem NSZZ „Solidarnoœæ”. Od grudnia 1981 r.
na emeryturze. Od 13 grudnia
1981 r. wspó³twórca podziemnej
struktury wydawniczej RKS „S”
Dolny Œl¹sk: kolporter i drukarz
wydawnictw podziemnych.
W lutym 1982 r. zatrzymany i internowany w OO Nysa; w listopadzie 1982 r. zwolniony z inter-

W III Rzeczypospolitej
Po odzyskaniu niepodleg³oœci
przez Polskê Zbigniew Lazarowicz nadal czynnie dzia³a na
rzecz wartoœci przekazanych mu
przez ojca Adama: wolnoœci, niepodleg³oœci, poszanowania ka¿dego cz³owieka. Aktywnie wspiera ruchy kultywuj¹ce pamiêæ
i mi³oœæ Polski, czêsto odwiedza
Gumniska, Dêbicê i okolice.
Ostatnio zrobi³o siê o nim g³oœno po tym, jak jednoznacznie
popar³ oprawy patriotyczne wykonywane przez kibiców pi³karskich. Napisa³ ksi¹¿kê „Klamra”
– mój ojciec. „Lena”/Stowarzy-

szenie „Solidarnoœæ Walcz¹ca”,
Wroc³aw 2009, 328 s. Odznaczony m.in. Krzy¿em Walecznych,
czterokrotnie Medalem Wojska,
Krzy¿em Partyzanckim.
Romuald Lazarowicz w 1991 r.
zosta³ sekretarzem redakcji
„Dni”. W 1995 r. za³o¿y³ firmê wydawnicz¹ Lena. PóŸniej wspó³pracowa³ z Wydawnictwem Wektory. W 2002 r. zosta³ redaktorem naczelnym „Opcji na prawo”. W 2004 wszed³ w sk³ad zarz¹du Stowarzyszenia Dolnoœl¹ska Inicjatywa Historyczna.

Romuald Lazarowicz w 1999 r.
otrzyma³ Krzy¿ WiN. W 2004 r.
by³ laureatem presti¿owej nagrody Kustosza Pamiêci Narodowej, przyznawanej przez prezesa IPN, za pracê w redakcji
monumentalnego szeœciotomowego zbioru Zrzeszenie Wolnoœæ
i Niezawis³oœæ w dokumentach (razem z Mieczys³awem Huchl¹,
Józef¹ Huchlow¹ i Zdzis³awem
Wierzbickim). W 2007 r. – za
„wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci
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na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osi¹gniêcia
w podejmowanej z po¿ytkiem
dla kraju pracy zawodowej i spo³ecznej” – zosta³ odznaczony
przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010
nadano mu Krzy¿ Solidarnoœci
Walcz¹cej.

Stanis³aw Iwan, wnuk majora
Adama Lazarowicza w latach
1980-1992 dzia³a³ w NSZZ „Solidarnoœæ”. Cz³onek za³o¿yciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” Województwa Zielonogórskiego (1989 r.); z jego upowa¿nienia cz³onek Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej (czerwiec 1989
r.).Cz³onek za³o¿yciel (1981 r.) Klubu Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze, d³ugoletni prezes
i cz³onek zarz¹du, obecnie przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
Wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju Energetyki oraz wiceprzewodnicz¹cy
Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Nale¿y do Platformy Obywatelskiej RP, cz³onek
Rady Regionalnej tej partii. Jest
Senatorem RP z ramienia PO.

Edward Buś
ps. „Jaśmin”

jów, lecz nie zmienia to faktu jego to Adam Lazarowicz ps. „Klammêstwa i cierpienia w walce ra”. Po krótkiej rozmowie
Edward Buœ zgodzi³ siê na wspó³o sprawê ojczyzny.
pracê z „Klamr¹”: mia³ informowaæ o aktach spraw s¹dowych
W czasie okupacji niemieckiej
W czasie okupacji niemieckiej przeciwko cz³onkom organizaEdward Buœ nale¿a³ do Armii cji WiN, udzielaæ niezbêdnych
Krajowej na terenie Rzeszowsz- dla organizacji wiadomoœci z teczyzny. Mieszka³ na Przedmie- renu Wojskowego S¹du Rejonoœciu w Sêdziszowie M³p., praco- wego w Rzeszowie odnoœnie dawa³ w gminie zbiorowej jako pra- nych ewidencyjnych wszystkich
cownik umys³owy. Znajomy Bu- oficerów s¹du. Po kilku dniach
sia Bira zaproponowa³ mu wst¹- dostarczy³ w swoim mieszkaniu
pienie do organizacji AK. Adamowi Lazarowiczowi owych
Edward Buœ wyrazi³ na to zgodê informacji, „Klamra” przekaza³
i w grudniu 1942 r. w mieszkaniu je kierownikowi informacji okrêBiry z³o¿y³ przysiêgê organiza- gu WiN, wystêpuj¹cemu pod ps.
cyjn¹ przybieraj¹c pseudonim „Andrzej”,( Augustyñski ps. „Au„Jaœmin”. Raz w miesi¹cu uczest- gustyn”). Kolejne spotkanie mianiczy³ w æwiczeniach organiza- ³o miejsce przy ul. Krakowskiej,
cyjnych, uczy³ siê obchodziæ a znakiem rozpoznawczym miaz broni¹ poznawa³ regulamin ³a byæ trzymana w rêku gazeta
s³u¿by wewnêtrznej, poznawa³ przez ³¹cznika. Okaza³ siê nim
cz³onków dru¿yny AK. Ukoñczy³ Leopold Rz¹sa, który by³ z-c¹
du¿¹ maturê konspiracyjnie, kierownika wydzia³u „33” WiN na
chwali³ siê potem Józefowi Cho- Rzeszów. Kolejne spotkanie odr¹¿emu, ¿e AK umo¿liwi³a kszta³- by³o siê na rogu ulicy D¹browcenie siê. W lipcu 1944 r., gdy skiego i Z. Chrzanowskiej. Buœ
front wschodni zbli¿y³ siê do dostarczy³ informacji o iloœci
okolic Rzeszowszczyzny nast¹pi- i charakterze spraw w Wojsko³a mobilizacja i powsta³y zgrupo- wym S¹dzie Rejonowym w Rzewania AK. W czasie akcji „Bu- szowie, wymiarze kary i œrodowirza” pozna³ dowódcê placówki sku, z jakiego pochodz¹ przeAK mjr. Adama Lazarowicza ps. stêpcy. Kolejny kontakt z Rz¹s¹
„Klamra”. Po rozbiciu zgrupo- mia³ byæ za tydzieñ, jednak
wania Buœ podobnie jak inni Edward Buœ ju¿ siê na nie stawi³.
ukrywa³ siê w okolicy, do domu W tym czasie, tj w koñcu 1946 r.
w Sêdziszowie M³p. powróci³ nast¹pi³a czêœciowa likwidacja
w styczniu 1945 roku. Kolega WiN, Rz¹sa zosta³ aresztowany
z AK Ziomek poleci³ mu wst¹piæ i Buœ straci³ zupe³nie kontakt z
organizacj¹. Wg. zeznañ Józefa
do ZWM i tzw. ludowego WP.
Chor¹¿ego Edward Buœ mia³
byæ rzekomo s¹dzony przez S¹d
W nowej, powojennej
Kole¿eñski w 1947 r.
rzeczywistości
Po zajêciu tych ziem przez ACz
zgodnie z poleceniem w³adz or- Aresztowanie
ganizacyjnych (AK) Edward Buœ
Adam Lazarowicz ps. „Klamwst¹pi³ Zwi¹zku M³odzie¿y Wal- ra” w czasie zeznañ w dniu
cz¹cej, a nastêpnie do tzw. Od- 5 marca 1948 r. opowiedzia³
rodzonego Wojska Polskiego. o dzia³alnoœci ppor. Edwarda
Po ukoñczeniu szko³y Oficer- Busia w ramach WiN w 1946 r.,
skiej Piechoty w Inowroc³awiu co skutkowa³o aresztowaniem.
na w³asn¹ proœbê zosta³ skiero- W dniu 16 marca 1949 r. por.
wany do Wojskowego S¹du Re- Edward Buœ zosta³ aresztowany
jonowego w Rzeszowie na stano- przez Informacjê (Wojskow¹)
wisko kierownika sekretariatu. Rzeszów. Œledztwo prowadzi³
W 1948 r. by³ ju¿ w stopniu po- Okrêgowy Zarz¹d Informacji
rucznika.
Kraków.

Edward Buś ps. „Jaśmin” syn
Konstantego, urodzony 14
stycznia 1922 r. w Sędziszowie Młp., informator WiN
w WSR w Rzeszowie. Wyrokiem WSO w Krakowie z 30 W WiN
Wyrok
lipca 1949 r. skazany na karę
W paŸdzierniku podporuczEdward Buœ wyrokiem Wojskośmierci, zamienioną następ- nik Edward Buœ mieszka³ w Rze- wego S¹du Okrêgowego V
nie na dożywotnie więzienie. szowie w mieszkaniu Stefanii Ja- w Krakowie z dnia 30.07.1949
Ten bohater jest mniej znany
ni¿ Adam Lazarowicz, równie¿
jego rodzina mia³a „delikatnie
mówi¹c” mniej szczêœcia w kolejnych okresach naszych dzie-
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dwisiakowej („Klamra” podaje
Filipowskich) przy ul. D¹browskiego 22. W koñcu marca odwiedzi³ go tam mê¿czyzna , który przedstawi³ siê jako Komendant AK z czasów okupacji. By³

roku zosta³ skazany za przestêpstwo z art.8 dekretu z 16.11.1945
roku o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych… na karê
œmierci, pozbawienie praw na
zawsze i przepadek ca³ego mie-

nia. Postanowieniem Najwy¿szego S¹du Wojskowego z 19 sierpnia 1949 r. wyrok utrzymano
w mocy. Boles³aw Bierut decyzj¹
z 1 wrzeœnia 1949 r. skorzysta³
z prawa ³aski i zamieni³ w/w karê
na do¿ywotnie wiêzienie. W wyniku rewizji oskar¿onego w/w
karê zamieniono na 25 lat wiêzienia, a nastêpnie wyrokiem
z dnia 30 lipca 1949 r. skazano
Edwarda Busia na karê 8 lat pozbawienia wolnoœci i utratê praw
publicznych na 3 lata. Na podstawie amnestii z dnia 27 kwietnia 1956 r. zosta³ zwolniony
w dniu 9 maja 1956 r. (decyzja
s¹du ma datê 7 maja 1956 r. –
JF)z wiêzienia.
Edward Buœ by³ wiêziony
w areszcie œledczym Okrêgowego Zarz¹du Informacji Kraków,
Montelupich Kraków, w Wiêzieniu Wronki, a nastêpnie
w Strzelcach Opolskich(od 7 lipca 1949 r. do 9 maja 1956 r.).
Jego ¿ona Teofila Antonina Buœ
z domu Piszcz, pochodz¹ca
z B³a¿owej, by³a poddawana inwigilacji (ju¿ od marca 1949 r.).
Jeszcze odwiedza³a mê¿a w wiêzieniu we Wronkach. Z biegiem
czasu ulega³a jednak ró¿nym
naciskom, propagandzie w³adz
i drogi ma³¿onków zaczê³y siê
rozchodziæ. Powrót z wiêzienia
por. Edwarda Busia nie tylko nic
nie rozwi¹za³, to jeszcze skomplikowa³ ich sytuacjê ¿yciow¹. Do
koñca ¿ycia Edward Buœ cieszy³
siê powa¿aniem œrodowiska jako
ten, który w³asnym ¿yciem udowodni³ znaczenie s³owa patriotyzm i mi³oœæ ojczyzny. Por.
Edward Buœ zakoñczy³ ¿ycie
w 1979 r. w B³a¿owej.
Unieważnienie wyroku
W dniu 27 czerwca 1993 r. syn
por. Edwarda Busia, Jan Buœ z³o¿y³ wniosek o uniewa¿nienie wyroku skazuj¹cego ojca. Po przeprowadzeniu postêpowania odtworzeniowego (akta sprawy
Edwarda Busia zosta³y zniszczone) S¹d Warszawskiego Okrêgu
Wojskowego w Warszawie uzna³
za niewa¿ny wyrok b. WSO V w
Krakowie z dnia 30 lipca 1949 r.
wydanego wobec Edwarda Busia. S¹d uzna³, ¿e wspó³praca
z WiN by³a dzia³alnoœci¹ na rzecz
niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego i dope³nieniem wczeœniejszej walki prowadzonej
w ramach Armii Krajowej.

Jan Flisak
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Wieczerza wigilijna dla osób samotnych

W jasełkach wzięli udział uczniowie miejscowej szkoły, a rola Jezusa przypadła kilkumiesięcznemu Bartusiowi

Bóg siê nam rodzi,
radujmy siê, niech œwiat³oœæ
dotrze do wszystkich.
23 grudnia 2012 roku w Domu
Stra¿aka w Szkodnej na wieczerzy wigilijnej spotka³y siê osoby
starsze i samotne oraz zaproszeni goœcie. Dla ponad trzydziestu
osób, to coroczne spotkanie jest
wyj¹tkowym dniem, na który czekaj¹ ca³y rok. – Moja ¿ona zmar³a
trzy lata temu, nie mieliœmy dzieci
i zosta³em sam. Tutaj nie czujê siê ju¿
taki zapomniany – mówi³ ze ³zami
w oczach pan Tadeusz. Wspólny
posi³ek poprzedzi³o dzielenie siê
op³atkiem, pob³ogos³awionym
przez ks. proboszcza Leszka Saczka, i jase³ka w wykonaniu uczniów
ze Szko³y Podstawowej w Szkodnej. Najm³odszy z „aktorów”, kilkumiesiêczny Bartuœ, wzbudzi³
najwiêcej uœmiechów i radoœci
wœród publicznoœci. Nie zabrak³o
te¿ wspólnego kolêdowania i kolêdników, spoœród których naj-

Przedstawienie bożonarodzeniowe, dzielenie opłatkiem i wspólne kolędowanie dostarczyły osobom starszym i samotnym wielu
wzruszeń

6 stycznia 2013 roku Dom Strażaka w Zagorzycach Górnych
rozbrzmiewał staropolskim
kolędowaniem za sprawą Grupy Obrzędowej z Zagorzyc. Tydzień wcześniej przedstawienie kolędowe miało swoją premierę w sędziszowskim Domu
Kultury.

Kolędowanie po zagorzycku

Publicznoœæ mia³a mo¿liwoœæ
zobaczenia i wys³uchania, jak
dawniej na wsi siê kolêdowa³o,
chodz¹c w okresie bo¿onarodzeniowym od domu do domu,
gdy w zamian za ¿yczenia pomyœlnoœci i urodzaju, gospodarze obdarowywali przebierañców smako³ykami lub drobnymi datkami.
Ten zwyczaj zachowa³ siê jeszcze
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bardziej psoci³ diabe³, dokuczaj¹c uczestnikom.
Podczas spotkania so³tys Jan
Kujda podsumowa³ mijaj¹cy rok
i podziêkowa³ paniom ze Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich
„Szkodnianki”, za ogromn¹ aktywnoœæ i pracê, co prze³o¿y³o
siê na wyró¿nienia i pierwsze
miejsca w ró¿nych konkursach
na tradycyjne potrawy i nie tyl- Przy wigilijnym stole: sołtysi Jan Kujda i Barbara Traciak, ks. kanonik Eugeniusz Miłoś,
ko oraz za wspó³organizacjê ró¿- Kazimierz Popielarz dyrektor M-GOK.
Fot. (3) K. Pawlaczyk
nych imprez m.in. Dnia Seniora, Dnia Kobiet, do¿ynek czy Miejsko-Gminnego Oœrodka
Organizatorzy: Parafia RzymPomocy Spo³ecznej, Kazimierz sko-Katolicka pw. Œw. Aposto³ów
wigilii dla samotnych.
Wœród zaproszonych goœci Popielarz dyrektor Miejsko- Piotra i Paw³a w Zagorzycach
byli: ks. kanonik Eugeniusz Gminnego Domu Kultury, Zofia Górnych, Stowarzyszenie GoMi³oœ, El¿bieta Œwiniuch zastêp- Jasek sekretarz zarz¹du Oddzia- spodyñ Wiejskich „Szkodnianca burmistrza Sêdziszowa M³p., ³u Rejonowego PCK w Ropczy- ki”, so³tys so³ectwa Szkodna.
Jan Maroñ sekretarz gminy, cach, Barbara Traciak so³tys
Zdzis³awa Œwider kierownik Zagorzyc Górnych.
Inf. własna

Kolędnicy z Zagorzyc.

w niektórych regionach. Sk³ad
takiej grupy kolêdniczej jest ró¿ny, ale zwykle mo¿emy zobaczyæ
Heroda, Diab³a, Anio³a, Paste-

Fot. K. Pawlaczyk

rzy, Turonia, Gwiazdora czy
Œmieræ.
Jak powiedzia³ Józef Gwi¿d¿,
graj¹cy rolê ¯yda (i maj¹cy naj-

wiêcej monologów i dialogów),
czternastoosobowa grupa æwiczy³a swoje role od paŸdziernika, przygotowuj¹c przyœpiewki,
muzykê, wierszyki i przygotowuj¹c stroje.
- Kolêdowanie jest g³êboko osadzone w tradycji polskiej, jednak obecnie coraz rzadziej spotykamy prawdziwych kolêdników. Gdyby nie tacy
pasjonaci, jak osoby tworz¹ce grupê
obrzêdow¹, dzieci i m³odzie¿ nie wiedzieliby, ¿e istnieje taki zwyczaj –
podsumowuje Barbara Traciak,
so³tys Zagorzyc Górnych.
Grupa Obrzêdowa wystêpowa³a równie¿ w kilku okolicznych
miejscowoœciach, wszêdzie wywo³uj¹c pozytywne emocje
i otrzymuj¹c du¿e brawa.
Inf. własna
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VII edycja Konkursu „Najoryginalniejsza
Ozdoba Choinkowa”
Organizatorami VII edycji konkursu były Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Młp i Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka w Rzeszowie filia w Sędziszowie Młp.

Ozdoby wykonano różnymi technikami.

Obecna edycja zgromadzi³a
oko³o 250 prac wykonanych
przez 230 uczestników z 12 szkó³
i przedszkoli. Uczestnicy byli
oceniani w grupie dzieci m³odszych I-III i starszej IV-VI. Pojawi³a siê nowa grupa – dzieci
przedszkolne. Uczniowie otrzymali nagrody w kategoriach
ozdoby choinkowe i stroiki œwi¹teczne. Uczestnicy konkursu wykonywali najczêœciej anio³ki,
gwiazdy, miko³ajki, pajace, ba³wanki, bombki, choinki, dzwonki, ³añcuchy, szyszki, grzybki,
szopki i ró¿ne zwierz¹tka. U¿ywali do wykonania ozdób wielu
materia³ów, najczêœciej papieru,
potem bibu³y, wst¹¿ki, wst¹¿ki,

nici, waty, sznurka, pióra, koronki, materia³u przyrodniczego,
masy solnej makaronu, wst¹¿ki,
cekinów. Dzieci klei³y, okleja³y,
ciê³y, sk³ada³y, formu³owa³y, szyde³kowa³y, wykonywa³y prace
w technice orgiami, piek³y. Prace, które wykona³y zachwycaj¹
oryginalnoœci¹ wykonania, pomys³owoœci¹, kszta³tem i kolorem. Zawsze co roku szukamy
coœ nowego, obecnie by³y to bardzo ciekawe ozdoby wykonane
z ciasta na pierniczki. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o w
dniu 17 grudnia 2012 roku.
Przed komisj¹, która obradowa³a w sk³adzie przewodnicz¹ca
Krystyna Kozdroñ, cz³onkowie

Ozdoby można było obejrzeć na wystawie w filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.

Lucyna Hosa, Marta Ocha³,
Bo¿ena Wiktor, Ewa Po³eæ, Ma³gorzata Malik, Zyta Wiktor stanê³o trudne zadanie. Przyzna³a
ona 26 nagród 29 wyró¿nieñ.
Wszystkie prace zosta³y zaprezentowane w salonie wystaw Biblioteki Pedagogicznej filia
w Sêdziszowie M³p. Koñcz¹c dziêkujemy Pani Krystynie Kozdroñ
kierownikowi oraz pracownikom
Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pe-

Najlepsze prezentacje nagrodzone
W dniu 28 stycznia 2013r.
miało miejsce rozdanie nagród dla uczniów, którzy po
raz pierwszy wzięli udział w
I Konkursie Gimnazjalnym na
„Najlepszą prezentacje multimedialną” nt. kraju anglojęzycznego lub niemieckojęzycznego.
Celem konkursu by³a popularyzacja wiedzy o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Niemczech i innych.
Prace nale¿a³o nadsy³aæ do 15
stycznia 2013 r.
Konkurs organizowany by³ dla
szkó³ gimnazjalnych powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego.
Mogli wzi¹æ w nim udzia³ uczniowie klas II i III gimnazjum.
Uczestnicy wykonywali jedn¹
prezentacjê zawieraj¹c¹ zdjêcia
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dagogicznej w Sêdziszowie M³p.
za organizacjê wystawy i wszelk¹
pomoc. Dziêkujemy równie¿
sponsorom nagród, dziêki którym uczestnicy otrzymali nagrody: Pani Burmistrz Sêdziszowa
M³p. El¿biecie Œwiniuch, a tak¿e
Wydawnictwu MAC Edukacja.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej wystawy.
Zyta Wiktor
Justyna Murias

Organizatorami konkursu
byli nauczyciele języków
obcych oraz Szkolny klub
Europejski przy Zespole
Szkół Zawodowych w Sędziszowie Młp.

spół Szkół w Łączkach Kucharskich).
Prace wykonane pod opieką p. Patrycji
Wiktor.
Kategoria kraje anglojęzyczne:
I miejsce Justyna Cielec (Zespół Szkół
w Łączkach Kucharskich), opiekun –
p. Paulina Piotrowska; II miejsce Damian Bernacki (Gimnazjum w Sędziszowie Młp.), opiekun – p. Barbara KłosowDyrektor ZSZ Grzegorz Patro z laureatami, opiekunami i organizatorami konkursu.
ska; III miejsce Małgorzata Depa (Gimi napisy na temat polityki i histo- uwagê stronê merytoryczn¹ prenazjum w Sędziszowie Młp.), opiekun –
rii, b¹dŸ kultury i geografii Sta- zentacji.
p. Barbara Kłosowska.
nów Zjednoczonych Ameryki
Wyróżnienie Wiktoria Lis (Gimnazjum
Pó³nocnej, Wlk. Brytanii lub NieCzłonkowie komisji przyznali
w Sędziszowie Młp.), opiekun – p. Barmiec czy Austrii.
następujące nagrody:
bara Kłosowska
Prace by³y oceniane pod k¹- Kategoria kraje niemieckojęzyczne:
Serdecznie gratulujemy zwytem poprawnoœci jêzykowej, I miejsce Marcin Kot (gimnazjum w Lubkreatywnoœci oraz brano pod zinie); II miejsce Wioletta Tokarz (Ze- ciêzcom!!!
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VII Edycja projektu AIESEC „ENTER YOUR FUTURE”
w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
patronat honorowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

AIESEC (fr. Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales)
to jedna z najwiêkszych iêdzynarodowych organizacji studentów i niedawnych absolwentów
interesuj¹cych siê problemami
œwiata, przywództwem oraz zarz¹dzaniem, edukacj¹ i kultur¹.
W ramach dzia³alnoœci AIESEC
organizowane s¹ od lat akcje
edukacyjne na ca³ym œwiecie. Na
Podkarpaciu odbywa siê w³aœnie
VII edycja projektu AIESEC „Enter Your Future”. Przyby³o na ni¹
9 praktykantów z ró¿nych zak¹tków œwiata, którzy przez 6 tygodni prowadz¹ zajêcia z m³odzie¿¹ w szko³ach ponadgimnazjalnych naszego regionu.
Praktykanci podzieleni na
grupy trzyosobowe spêdzaj¹
w ka¿dej szkole tydzieñ prowadz¹c w jêzyku angielskim warsztaty dla uczniów.
Tematyka warsztatów AIESEC
to:
- historia krajów praktykantów
- geografia i atrakcje turystyczne
- problematyka spo³eczna, ekonomiczna sytuacja krajów
- edukacja, religia, kultura
i sztuka
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy z zakresu przedsiêbiorczoœci, odpowiedzialnoœci
spo³ecznej, zrozumienia miêdzy-

kulturowego wœród m³odzie¿y
oraz doskonalenie komunikacji
w jêzyku angielskim.
W ramach tej wspó³pracy
w sêdziszowskim liceum warsztaty prowadzi³y Lilly Allen (reprezentantka grupy etnicznej Maorysów, Nowa Zelandia), Yuyang Zhang (studentka dziennikarstwa i ekonomii na Uniwersytecie w Pekinie, Chiny), Rita
Gubanowa (studentka ekonomii na Uniwersytecie w Kaliningradzie, Rosja). Zajêcia zawiera³y elementy wyk³adu, prezentacji multimedialnej, gry interaktywnej i zabawy edukacyjnej. Dopasowane by³y do ró¿nych grup
wiekowych i poziomów jêzykowych. Cieszy³y siê ogromn¹ popularnoœci¹ wœród uczniów i nauczycieli. Dowiedzieliœmy siê wielu ciekawostek o edukacji w Chinach, gdzie lekcje w szkole œredniej trwaj¹ od godz. 6.00 do 22.00
i uczniowie nie maj¹ wolnych sobót, sen zajmuje im maksymalnie 5 godzin, a mimo braku wolnego czasu znajduj¹ chwilê na
czytanie komiksów manga, ogl¹danie animacji i gry internetowe. Yuyang podró¿uj¹c po Podkarpaciu nie mog³a przyzwyczaiæ siê, ¿e chc¹c gdzieœ pojechaæ,
musi sprawdzaæ rozk³ad jazdy
poci¹gów i autobusów. W Pekinie poci¹gi i autobusy odje¿d¿aj¹ przez ca³y dzieñ regularnie co 5 minut we wszystkie
strony i zawsze s¹ przepe³nione.
Maoryska Lily t³umaczy³a nam

znaczenie rytualnych tatua¿y,
które nadal s¹ bardzo powszechne w Nowej Zelandii, a ka¿dy wytatuowany motyw w zale¿noœci
od kszta³tu, koloru i miejsca na
ciele ma znaczenie w aspekcie
religii, wiêzi rodzinnych czy pozycji spo³ecznej. Porównywa³a
te¿ pogodê w Polsce z Now¹
Zelandi¹, gdzie obecnie trwa
lato i jest +28 OC. Studentka
z Rosji prezentuj¹c swój kraj
opowiada³a o surowej zimie na
wschodzie Rosji, gdzie temperatura przekracza -70OC, a mimo
to ludzie mieszkaj¹ tam i pracuj¹.
W ramach wspó³pracy naszego liceum z innymi placówkami
oœwiatowymi zorganizowaliœmy
dodatkowe warsztaty dla m³odzie¿y Gimnazjum im. K. K. Baczyñskiego w Sêdziszowie M³p.
Bardzo cieszy nas otwartoœæ
i entuzjazm gimnazjalistów, którzy zadawali goœciom ogromnie

du¿o pytañ, a po spotkaniu wrêczyli pami¹tkowe prezenty. Wolontariuszki poprowadzi³y te¿
warsztaty kulturalno – jêzykowe
w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Ropczycach
(Patronat URZ) dla studentów
kierunku Jêzyk Angielski.
W czasie trwania projektu
w naszej miejscowoœci (20-27.01.
2013) studentki zakwaterowane
by³y w domach uczennic LO
w Sêdziszowie M³p., gdzie, jak zapewniaj¹, otrzyma³y ciep³¹ rodzinn¹ goœcinê, pozna³y wspania³ych ludzi i polsk¹ kuchniê.
Czas wolny po po³udniu i wieczorem studentki spêdza³y na
spotkaniach i wspólnej integracji z m³odzie¿¹ naszej szko³y. Projekt zaowocowa³ wspania³ymi
doœwiadczeniami i nowymi przyjaŸniami, które bêd¹ trwaæ d³ugo dziêki porozumieniu miêdzy
m³odzie¿¹.
Aldona Homa

Podsumowanie Maratonu
Pisania Listów 2012
Podczas XIII Maratonu Pisania Listów Amnesty International napisano
łącznie 182 957 listów w całej Polsce!
Z roku na rok coraz wiêcej osób anga¿uje siê w dzia³alnoœæ na rzecz praw cz³owieka, pisz¹c listy w obronie tych, których prawa cz³owieka s¹ ³amane. Podobnie jak w ubieg³ym roku Nasza Szko³a
zosta³a zg³oszona do tej akcji.
W sumie napisaliœmy 275 listów, z czego
207 w obronie ALESIA BIALACKIEGO
(wiêzieñ sumienia dzia³aj¹cy na rzecz obrony praw cz³owieka na Bia³orusi), 64 w obronie rodzin z KLU¯-NAPOKA w RUMUNII
(przeciwko przymusowym wysiedleniom na
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obrze¿a miasta), 3 dla NARGES MOHAMMADI z Iranu (aktywistka dzia³aj¹ca na rzecz
obrony praw cz³owieka) i 1 dla SPO£ECZNOŒCI BODO w NIGERII (apel do w³adz
Nigerii, aby podjê³y dzia³ania maj¹ce na celu
usuniêcie ska¿enia rop¹ naftow¹).
Dziêkujê wszystkim, którzy przy³¹czyli
siê do akcji. Mam nadziejê, ¿e nasze listy,
podobnie jak w ubieg³ym roku, odnios¹
pozytywny skutek i spowoduj¹ poprawê
sytuacji kilku lub kilkunastu osób.
Tomasz Przywara
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Maria Konopnicka bohaterką lekcji w bibliotece
Ludzie to anio³y z jednym skrzyd³em,
dlatego aby siê wznieœæ, musimy trzymaæ siê razem
Maria Konopnicka
W czytelni Biblioteki Publicznej
w Sêdziszowie M³p. zorganizowane zosta³y lekcje biblioteczne dla
uczniów klasy V „a” i „b”, ze Szko³y Podstawowej nr 3. Przeprowadzi³y j¹ pani Katarzyna Róg, pracownik Filii Biblioteki Publicznej
w Zagorzycach Dolnych i pani
Dorota Paœniewska z Filii Biblioteki Publicznej w Klêczanach.
Uczniowie mieli okazjê ogl¹dn¹æ prezentacjê audiowizualn¹
pt. „Maria Konopnicka – ¿ycie,
twórczoœæ, spuœcizna”. Dziêki
zastosowaniu nowoczesnego
sprzêtu zosta³a w sposób ciekawy i oryginalny przybli¿ona postaæ pisarki, poetki, mi³oœniczki
ludu i przyrody, obroñczyni
praw kobiet. Dzieci mia³y tak¿e
mo¿liwoœæ zwiedziæ wirtualnie
dworek Marii Konopnickiej
w ¯arnowcu, gdzie mieœci siê jej
muzeum biograficzne.
Pierwsza czêœæ zajêæ polega³a
na spotkaniu uczniów z Mari¹
Konopnick¹. Przybli¿enie jej sylwetki i twórczoœci by³o g³ównym
celem lekcji bibliotecznej. Prezentacja zawiera³a czêœæ biograficzn¹, a w niej kilka notek z jej
¿ycia, etapy kariery, fotografie
z opisem najciekawszych miejsc
bliskich pisarce, a tak¿e przekrój
jej bogatego dorobku literackiego, z akcentem na ten adreso-

wany do dzieci, z uwzglêdnieniem ksi¹¿ek znajduj¹cych siê
w bibliotece.
M³odzi czytelnicy zapoznali siê
z fragmentami utworów Marii
Konopnickiej. Lekcja ta zyska³a
niezapomniany klimat dziêki recytacji przez dzieci zaprezentowanych urywków wierszy. Okaza³o
siê, ¿e niektórzy znaj¹ na pamiêæ
fragmenty takich ksi¹¿ek jak: „Na
jagody”, „Stefek Burczymucha”,
„O Janku Wêdrowniczku”.
Po przybli¿eniu twórczoœci
Marii Konopnickiej nadszed³
czas na drug¹ czêœæ zajêæ, któr¹
by³o wirtualne zwiedzenie dworku w ¯arnowcu. W 1957 roku
decyzj¹ ministra kultury i sztuki
powo³ano do ¿ycia muzeum biograficzne Marii Konopnickiej.
Po przeprowadzeniu niezbêdnych prac remontowych, w 1960
roku muzeum otwar³o swe podwoje dla zwiedzaj¹cych. Rocznie odwiedza to miejsce oko³o
30 tys. osób z ca³ego œwiata.
5. VII. 2012 roku bibliotekarze z naszego powiatu brali
udzia³ w szkoleniu w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
i w drodze powrotnej tak¿e zwiedzili ten dworek.
Zaprezentowano nam takie
pomieszczenia jak: spi¿arnia,
gabinet, jadalnia, kuchnia. Ich

Uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej nr 3 podczas lekcji w Bibliotece Publicznej.

wystrój nie uleg³ du¿ej zmianie
i oddaje ducha epoki, w której
¿y³a i tworzy³a Maria Konopnicka. Muzeum posiada: najwiêkszy
w Polsce zbiór obrazów Marii
Dulêbianki, mieszkaj¹cej w dworku wraz z Konopnick¹, a tak¿e oryginalne ilustracje do utworów Konopnickiej znanych polskich artystów, m.in: Jana Marcina Szancera i jedn¹ z wiêkszych
w Polsce kolekcji stylowych ka³amarzy i przyborów na biurko
z XIX i pocz¹tku XX wieku.
Oprócz dworku w programie
zwiedzania jest budynek Lamusa (dawnego spichlerza), w którym to przedstawiona jest wystawa twórczoœci poetki. Podzielona zosta³a na piêæ dzia³ów takich
jak: poezje, ksi¹¿ki dla dzieci,
krytyka literacka, nowele oraz
przek³ady. Mo¿na je ogl¹daæ
w specjalnych gablotach.
Wycieczka by³a inspiracj¹ do
przeprowadzenia tej lekcji, której pomys³odawczyni¹ by³a pani
kierownik Biblioteki Publicznej
w Sêdziszowie M³p., Magdalena
Patro.

Poznajemy życie i twórczość
Lucy Maud Montgomery
Dnia 16.01.2013 r. w Bibliotece Publicznej w Sêdziszowie M³p.
zosta³a przeprowadzona lekcja
biblioteczna dla klas V Szko³y
Podstawowej nr 3. Temat „Poznajemy ¿ycie i twórczoœæ L. M.
Montgomery” nawi¹zywa³ do
omawianej na lekcjach lektury
„Ania z Zielonego Wzgórza”.
Uczniowie poznali dodatkowe
szczegó³y z biografii pisarki, tytu³y z cyklu ksi¹¿ek o Ani. Przegl¹dali zdjêcia zwi¹zane z jej
¿yciem, dziêki przygotowanej
specjalnie do tej lekcji wystawce, poznali powieœci, które napisa³a. Uczniowie podchodzili
do tablicy korkowej, odczytywa-

Nr 1 (186) 31 stycznia 2013 r.

li zamieszczone tam fragmenty
z ksi¹¿ki Mollie Gillen „Biografia L. M. Montgomery”, „Maud
z Wyspy Ksiêcia Edwarda”:
Moja wyobraŸnia by³a biletem wstêpu do Krainy Marzeñ,
Uwielbiam wymyœlaæ historie, siedzieæ przy oknie w moim pokoju
i z powietrza wyczarowywaæ wiersze,
Czujê siê jak magik z egzotycznej baœni,
który zostaje niewolnikiem wyczarowanego przez siebie d¿ina. Jeœli do koñca
¿ycia bêdê zaprzêgniêta do karety powo¿onej przez Aniê, gorzko po¿a³ujê
tego, ¿e kiedyœ stworzy³am tê postaæ.
Te informacje pozwoli³y m³odzie¿y dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o autorce „rudow³osej” Ani.

Bibliotekarz zwróci³ uwagê, ¿e
w tym roku przypada 70 rocznica œmierci pisarki.
Uczniowie chêtnie dzielili siê
wra¿eniami na temat omawianej
przez nich lektury, odpowiadali

Lekcja ta potwierdzi³a, ¿e warto twórczoœæ Marii Konopnickiej przypominaæ m³odemu pokoleniu, mimo i¿ jej ksi¹¿ki nie
nale¿¹ ju¿ do kanonu lektur
szkolnych. Uczniowie wyszli
z biblioteki z przeœwiadczeniem,
¿e Konopnick¹ da siê polubiæ
i warto siêgn¹æ po jej ksi¹¿ki.
A nas bibliotekarzy upewni³a, ¿e
zasadne jest w bibliotekach kontynuowaæ prowadzenie tematycznych lekcji bibliotecznych.
Wierszem pani Bronis³awy
Betlej zachêcamy wszystkich do
zwiedzania ca³ego kompleksu
Muzeum Marii Konopnickiej
w ¯arnowcu.
Cicho tu jak wtedy witaj dworek stary
historiê opowiadaj¹ niskie okna klomb kolorow¹ d³oni¹ dotyka stóp
i zamyœlenia p³ochliwe ptaki krzycz¹ ciekawoœæ
i radoœæ dnia –
konary wyci¹gniête w górê
skrzypi¹ od westchnieñ –
rzeka w dole opowiada pory roku...
Dorota Paśniewska
na pytanie „Ile w ksi¹¿kach L. M.
Montgomery jest w¹tków biograficznych?” Wspólnie z bibliotekarzem ustalili jakie korzyœci
p³yn¹ z pisania pamiêtników
i podzielili siê swoimi doœwiadczeniami jako m³odzi literaci,
gdy¿ niektórzy z nich maj¹ ju¿
swoje pierwsze próby z pisaniem
wierszy i opowiadañ i byli nagradzani w konkursach. Wypowiadali siê na temat przeczytanych
ksi¹¿ek pisarki.
Zajêcia zakoñczono zwróceniem uwagi na ekspozycje biblioteki i zachêceniem do wypo¿yczania ksi¹¿ek z przygotowanej
wystawki.
Lekcje tematyczne ciesz¹ siê
zainteresowaniem, dlatego
w przysz³oœci s¹ planowane nastêpne spotkania tego typu.
Dorota Paśniewska

21

NASZE KLIMATY

„W co się bawić…
... gdy mo¿liwoœci wszystkie wyczerpane ciurkiem” – martwi³ siê
kiedyœ piosenkarz Wojciech M³ynarski. Nasi przodkowie nie
prze¿ywali jednak tego rodzaju
rozterek. Czas p³yn¹³ im spokojnym rytmem, powtarza³ siê cyklicznie, odmierzany kolejnymi
œwiêtami i porami roku. Towarzyszy³y im specyficzne rytua³y
i pe³na symboli obrzêdowoœæ.
Nawet dni codzienne nie traktowano jednakowo: niedziele
przeznaczano na odpoczynek,
w poniedzia³ek nie podejmowano siê wa¿niejszych prac, w pi¹tek poszczono i nie rozpoczynano siewów zbó¿, w sobotê –
w myœl znanego u nas powiedzenia: Przy sobocie po robocie, nale¿a³o zakoñczyæ rozpoczête w tygodniu zajêcia. Jak nakazywa³ zwyczaj, przed zmierzchem trzeba
by³o uporaæ siê z pracami gospodarskimi. D³ugie, zimowe
wieczory oraz dni œwi¹teczne
przeznaczano na odpoczynek
i na rozrywkê. Warto jeszcze zaznaczyæ, i¿ po zachodzie s³oñca
nie godzi³o siê zamiataæ pomieszczeñ, aby „nie wypêdziæ goœci”.
Ongiœ niezmiernie ich szanowano i ceniono; dowodem jest znane przys³owie: Goœæ w dom, Bóg
w dom. Odwiedziny stanowi³y powszechn¹, istotn¹ w ¿yciu spo³ecznym formê rozrywki. Sk³adaj¹cy wizytê musia³ byæ schludnie
ubrany i pos³ugiwaæ siê okreœlonymi formami grzecznoœciowymi. Nale¿a³o te¿ stosowaæ siê do
miejscowych regu³ zachowania
np.: nie snuæ siê samowolnie po

cudzym obejœciu, nie przygl¹daæ
siê uporczywie dobytkowi gospodarza, aby „kosym spojrzeniem”
nie rzuciæ nañ uroku. Niedopuszczalna by³a krytyka, ale te¿
i nadmierne zachwalanie czyichœ
osi¹gniêæ np. podziwianie wspaniale upieczonego chleba mog³o siê dla niego skoñczyæ zakalcem. Jeœli nawet gospodarz zaprowadzi³ nas do stajni lub obory, nale¿a³o na chwilê zatrzymaæ
siê przed progiem i wypowiedzieæ s³owa – zaklêcie: Na psa
urok! Do dziœ dnia starsi mieszkañcy z naszych okolic uwa¿aj¹,
¿e sypi¹ce siê z popielnika iskry
s¹ zapowiedzi¹ rych³ego nadejœcia goœci. W polskich wsiach
miejscem spotkañ towarzyskich
by³y zwykle karczmy oraz wiêksze chaty mo¿niejszych gospodarzy. Szczególnie w okresie zapustów zgromadzenia takie nabiera³y wyj¹tkowo rozrywkowego charakteru. Nie zabrak³o
weso³ych œpiewów, tañców, ciekawych opowieœci, zagadek, ¿artów i ró¿nych gier towarzyskich.
Warto zaznaczyæ, i¿ zachowane
do dziœ dzieciêce zabawy by³y
niegdyœ udzia³em doros³ych.
Zdaniem niektórych etnografów
rodowód ich siêga czasów zamierzch³ych. Stanowi¹ one relikt pradawnych zaklinañ urodzajów, przyzywañ wiosny, odpêdzania z³ych mocy. Oto niektóre z nich: ciuciubabka, berek,
jaworowi ludzie, przepióreczka,
g¹ski, lis, czarny baran, stary niedŸwiedŸ, sroczka, ma³o nas, dylu,
dylu. Na dworach szlacheckich

Jasełka dla przedszkolaków
W dniu 2 stycznia 2013r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Młp., zostały zaproszone na Jasełka, do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 3. Historię Narodzenia Zbawiciela, zaprezentowała Grupa Tańca Modlitewnego, działająca w SP3, a zrzeszająca dzieci z klasy VI a, pod
opieką p. Teresy Patro – katechetki PP2 i SP3.
Przedszkolaki podziwia³y wspania³¹ grê aktorsk¹ starszych kole¿anek i kolegów, mia³y mo¿liwoœæ obejrzenia i przypomnienia sobie cudownego wydarze-

nia sprzed przesz³o 2000 lat.
Uczniowie ze szko³y z³o¿yli
przedszkolakom serdeczne
¿yczenia noworoczne…By³o
nam bardzo mi³o, gdy mogliœmy

znano gry: cet czy licho, królowa Bona, mruczek, meta, tryszak, ¿urawka, kupiec, muzykant, kwinderz, rumel, wolant,
sekretarz, w zielone, wybitki, g¹ska, ¿ywe obrazy, warcaby, szachy, karty, koœci, w miêsopuœcie
– reduty, maskarady, kuligi, sztyftady (w miastach). Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê rymowane
zagadki i dowcipne polecenia
np.: przynieœ gor¹cy ogarek
w uchu (od klucza). Dzieci otrzymywa³y drewniane zabawki wykonane przez samorodnych
twórców oraz lalki z ga³ganków
w tutejszych stronach nazywane
mamunami – pierwotnie nazwa
ta odnosi³a siê do groŸnych demonów, które np. grzeczne
dziecko mog³y zamieniæ w urwisa. Najm³odsi najczêœciej jednak
musieli dawaæ upust swej wyobraŸni i nadawaæ inne znaczenia: kamykom, patykom, str¹kom, ziarnom. Które wspó³czesne dziecko potrafi³oby dzisiaj
przez d³ugi czas toczyæ przed
sob¹ drewnian¹ obrêcz, popychaj¹c j¹ kijem i omijaj¹c liczne
przeszkody? Dzieci chêtnie te¿
bawi³y siê w chowanego, gra³y
w klasy, a ch³opcy z upodobaniem wspinali siê na drzewa.
Nie wiadomo dok³adnie, kto
wymyœli³ pi³kê wykonan¹ z we³ny
lub z sukna, któr¹ mo¿na by³o
kopaæ i rzucaæ ni¹ do celu. Wed³ug dawnych Ÿróde³ znana ju¿
ona by³a w XVI w.; bawi³ siê ni¹
np. król Zygmunt III. Znano ró¿ne sposoby zabawy z wykorzystaniem pi³ki, a tak¿e ciekawe nazwy: ¿ydek, waza, klaskanka, podbijanka, obertanka, raczka, ekstrameta.
M³odzie¿ uwielbia³a tañce,
zw³aszcza z przyœpiewkami. „Pod
strzech¹” znane by³y: mazury,
obertasy, kujawiaki, chodzone,

krakowiaki, trojaki, przepiórki.
Na dworach tañczono: polonezy, gonione, lipki, fortunne, hajduki, cygañskie, kozackie, cenary, wyrwañce, okr¹g³e, zagraniczne – menuety, gawoty, kadryle,
anglezy, galardy, padwany i inne.
W dawnej Polsce rozrywkom
oddawali siê ludzie ró¿nych stanów. M³odzie¿ szlachecka chêtnie
„bi³a w palcaty” czyli prowadzi³a
wyimaginowane walki z u¿yciem
owiniêtych miêkk¹ tkanin¹ kijów.
W ten sposób przysposabia³a siê
do przysz³ego w³adania bia³¹ broni¹. M³odzieñcy uczyli siê jeŸdziæ
konno, powoziæ, strzelaæ z ³uków
i z broni palnej. Pozwalano im te¿
uczestniczyæ w uwielbianych przez
polsk¹ szlachtê polowaniach.
Dziewczêta wiejskie przygotowywano do pe³nienia funkcji gospodyñ. Czu³y siê wyró¿nione, jeœli
matki zabiera³y je na wieczornice, na których mo¿na by³o nauczyæ siê prz¹œæ, haftowaæ, a tak¿e nas³uchaæ opowieœci i potañczyæ. W dawnych czasach du¿o
i chêtnie œpiewano; liczba zapamiêtywanych tekstów piosenek
jest dla nas zdumiewaj¹ca.
M³ode mieszkanki dworów
szlacheckich na co dzieñ nie
rozstawa³y siê z tzw. robótkami
rêcznymi. Celem westchnieñ
dorastaj¹cych panienek by³o
uczestniczenie w popularnych
kuligach. Mog³y wtedy pokazaæ
siê œwiatu i … „œwiat” móg³ siê im
napatrzeæ (g³ównie mêski).
W czasie miêsopustu naszymi
drogami przemierza³y gromady
przebierañców, zwanych u nas
zapustnymi dziadami. Wêdruj¹c
od domu do domu, œpiewali radosne piosenki, wyg³aszali oracje, zapraszali na fikcyjne wesela itp. Ludzie z „tamtych lat”
nade wszystko cenili sobie ¿ycie
towarzyskie. Ludyzm przejawia³

ogl¹daæ piêkny wystêp Grupy
Tañca Modlitewnego, a Grono
Pedagogiczne PP2 z ³ezk¹ w oku
podziwia³o grê m³odych aktorów – absolwentów naszego
przedszkola…
Po przedstawieniu, przedszkolaki mia³y mo¿liwoœæ zobaczyæ, jak
wygl¹da i funkcjonuje szko³a.
Niektóre dzieci po raz pierwszy
przekroczy³y jej próg, by³o to dla
nich nie lada prze¿ycie – korytarze, starsze dzieci, charakterystyczny dŸwiêk szkolnego dzwonka. Przedszkolaki zosta³y bardzo

mi³o przyjête przez Dyrekcjê, pracowników szko³y i uczniów. Mia³y tak¿e mo¿liwoœæ obejrzenia takich pomieszczeñ szkolnych jak:
sala lekcyjna, biblioteka, œwietlica, sto³ówka szkolna – bardzo im
siê wszystko podoba³o. Mimo, i¿
na pocz¹tku przedszkolaki by³y
troszkê onieœmielone, póŸniej
zdecydowanie i jednog³oœnie
przyzna³y, ¿e w szkole bardzo im
siê podoba.
Urszula Kmieć
Publiczne Przedszkole nr 2
im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp.

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

siê g³ównie w organizowaniu
urozmaiconych gier, którym towarzyszy³y wspólne œpiewy i tañce. W XVIII w. powstawa³y lokale i instytucje dostêpne szerokiej
publicznoœci poza podzia³ami
klasowymi. Upowszechni³ siê teatr, a póŸniej – balet, operetka,

wyœcigi konne. Na kiermaszach
i jarmarkach mo¿na by³o podziwiaæ wystêpy kuglarzy oraz tzw.
hece (popisy cyrkowców). Charakter zbiorowej zabawy mia³y
te¿ np. wyzwoliny kosiarzy, wesela, chrzciny, imieniny, polowania, sejmiki, ró¿ne œwiêta. Wyj¹t-

kowe nasilenie „tañców, hulanek, swawoli” przypada³o na
ostatki zwane kiedyœ kusymi dniami. Nikt siê wtedy nie nudzi³; ludzi ³¹czy³y nie tylko wspólne zajêcia i k³opoty, ale te¿ urozmaicone formy spêdzania czasu
wolnego. Zatem – bez kompu-

tera, telewizora, kina, wbrew
obawom Wojciecha M³ynarskiego – w dawniejszych czasach
mo¿liwoœci zorganizowania udanej zabawy „ciurkiem” siê nie
wyczerpywa³y.
Tekst i ilustracja
Maria Wilczok

Przedszkolaki uczyły się ratować

Przedszkolaki podczas nauki udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 14 grudnia 2012 r.
w Publicznym Przedszkolu
Nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp. gościł pan Piotr
– ratownik medyczny.
Dzieci z dwóch najstarszych
grup mia³y mo¿liwoœæ uczestniczenia w kursie udzielania pierwszej pomocy. Ratownik w niezwy-
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kle fachowy i atrakcyjny dla dzieci sposób – poprzez zabawê
i dzia³ania praktyczne wtajemnicza³ je w tajniki ratowania ludzkiego ¿ycia.
Dzieci z ogromnym zaanga¿owaniem uczestniczy³y w nabywaniu nowych umiejêtnoœci: mierzy³y ciœnienie, sprawdza³y têtno,

ws³uchiwa³y siê w bicie serca,
æwiczy³y sztuczne oddychanie,
robi³y masa¿ serca, utrwala³y
wa¿ne numery telefonów.
Dziêki temu interesuj¹cemu
spotkaniu dzieci nabra³y wiary
we w³asne si³y w to, ¿e w razie
potrzeby potrafi¹ innym skutecznie pomóc, a nawet urato-

waæ ¿ycie. (Oby nigdy jednak nie
zasz³a taka koniecznoœæ!).
Wielu przedszkolaków tego
dnia zdecydowa³o, ¿e kiedy dorosn¹ – bêd¹ pracowaæ jako ratownicy. Za to wa¿ne spotkanie
pan ratownik otrzyma³ od dzieci gromkie brawa i zdoby³ wielkie uznanie w ich oczach.
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Turniej o Puchar Burmistrza w Halowej Piłce Nożnej
z okazji 530-lecia Sędziszowa Młp.
W dniach 16-17 lutego 2013 r. w hali sportowej przy Gimnazjum
w Sędziszowie Młp. odbędzie się Turniej w halowej piłce nożnej
o Puchar Burmistrza, organizowany celem uświetnienia 530-lecia
nadania praw miejskich dla Sędziszowa Młp. Uczestnikami
rywalizacji będą kluby sportowe z terenu miasta i gminy Sędziszów
Młp. zarejestrowane w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej.
Szczegółowy Regulamin Turnieju znajduje się w aktualnościach
oraz ikonce 530 LAT MIASTA na stronie internetowej
www.sedziszow-mlp.pl.

Harmonogram Turnieju:
16 lutego 2013 r. /sobota/
GRUPA
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

GODZ.
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

KOLEJKA
1–2
3–4
5–1
2–3
4–5
1–2
3–4
5–1
2–3
4–5

DRUŻYNA
PŁOMIEŃ ZAGORZYCE
LECHIA-JUN. SĘDZISZÓW MŁP.
GRÓD BĘDZIEMYŚL
KORONA GÓRA ROPCZYCKA
PLON KLĘCZANY
PIAST WOLICA PIASKOWA
BORKOVIA BOREK WIELKI
SOKÓŁ KRZYWA
PROGRES KAWĘCZYN
LECHIA-SEN. SĘDZISZÓW MŁP.

DRUŻYNA
KORONA GÓRA ROPCZYCKA
PLON KLĘCZANY
PŁOMIEŃ ZAGORZYCE
LECHIA-JUN. SĘDZISZÓW MŁP.
GRÓD BĘDZIEMYŚL
PROGRES KAWĘCZYN
LECHIA-SEN. SĘDZISZÓW MŁP.
PIAST WOLICA PIASKOWA
BORKOVIA BOREK WIELKI
SOKÓŁ KRZYWA

GODZ.
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

KOLEJKA
1–3
2–5
4–1
3–5
2–4
1–3
2–5
4–1
3–5
2–4

/niedziela/

MECZ
O III MIEJSCE
drużyny z II miejsc w grupach A i B

17 lutego 2013 r. /niedziela/
GRUPA
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

17 lutego 2013 r.

godz. 15.45
DRUŻYNA
PŁOMIEŃ ZAGORZYCE
KORONA GÓRA ROPCZYCKA
PLON KLĘCZANY
LECHIA-JUN. SĘDZISZÓW MŁP.
KORONA GÓRA ROPCZYCKA
PIAST WOLICA PIASKOWA
PROGRES KAWĘCZYN
LECHIA-SEN. SĘDZISZÓW MŁP.
BORKOVIA BOREK WIELKI
PROGRES KAWĘCZYN

DRUŻYNA
LECHIA-JUN. SĘDZISZÓW MŁP.
GRÓD BĘDZIEMYŚL
PŁOMIEŃ ZAGORZYCE
GRÓD BĘDZIEMYŚL
PLON KLĘCZANY
BORKOVIA BOREK WIELKI
SOKÓŁ KRZYWA
PIAST WOLICA PIASKOWA
SOKÓŁ KRZYWA
LECHIA-SEN. SĘDZISZÓW MŁP.

A2-B2

MECZ
FINAŁOWY
zwycięzcy grup A i B

godz. 16.30
A1-B1

„FERIADA 2013’’ 9-15 lutego
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
zaprasza
wszystkie dzieci
na zajęcia w czasie
ferii zimowych:

9.02. (sobota)
16.00-19.00 „W karnawale czas na bale’’ – bal karnawałowy dla dzieci
11.02. (poniedziałek) 10.00-12.00 „Mały kinomaniak’’ – seans filmowy dla dzieci
12.02. (wtorek)
13.02. (środa)
14.02. (czwartek)
15.02. (piątek)

12.00-13.30
10.00-12.00
12.00-14.00
10.00-11.00
11.00-13.00
9.00-10.30
10.30-12.00
12.00-14.00
10.00-11.00
11.00-13.00
16.30-18.00

„Zabawa z szachami’’- zajęcia dla dzieci
„Igłą i nitką malowane ‘’ – zajęcia z haftu dla dzieci (od 12 lat)
„Zimowa Akademia Teatralna’’ zajęcia teatralne dla dzieci
„Zabawa z językiem’’ – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci (kl.0- III)
„Zimowe pejzaże’’- zajęcia plastyczne dla dzieci
„Mały kinomaniak’’- seans filmowy dla dzieci
„Muzyczne szaleństwa’’- zajęcia muzyczno – wokalne dla dzieci
„Igłą i nitką malowane ‘’ – zajęcia z haftu dla dzieci (od 12 lat)
„Zabawa z językiem’’- zajęcia z języka angielskiego dla dzieci (kl. IV-VI)
„Zimowe pejzaże’’- zajęcia plastyczne dla dzieci
„Szach- Mat’’- zajęcia szachowe dla młodzieży

