Rok pod znakiem jubileuszu
Zbliżający się do końca rok 2013 upłynął pod znakiem jubileuszu
530-lecia miasta. W ramach obchodów odbyło się wiele imprez,
o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym, kulturalnym i sportowym. Przypomnijmy je krótko i przeżyjmy to jeszcze raz…

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz
Hulek podpisuje rezolucję, upamiętniającą
jubileusz.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej
Obchody 530 rocznicy nadania praw miejskich zainaugurowa³a uroczysta sesja Rady Miejskiej, która odby³a siê 28 lutego,
w sali widowiskowej MiejskoGminnego Oœrodka Kultury
w Sêdziszowie M³p. Oprócz radnych, wziêli w niej licznie udzia³
zaproszeni goœcie: parlamentarzyœci, przedstawiciele samorz¹du wojewódzkiego i powiatowego, duchowieñstwo, przedstawiciele œwiata lekarskiego, samorz¹dowcy z s¹siednich i zaprzyjaŸnionych gmin, przewodnicz¹cy rad poprzednich kadencji,
rodacy wywodz¹cy siê z Ziemi
Sêdziszowskiej, przedstawiciele
s³u¿b mundurowych, prezesi
i dyrektorzy firm, zak³adów pracy, instytucji i stowarzyszeñ, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli, so³tysi i przewodnicz¹cy zarz¹dów
osiedli, prezesi ochotniczych
stra¿y po¿arnych, kierownicy
referatów urzêdu miejskiego
oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
W czasie uroczystej sesji, zebrani wys³uchali prelekcji pt.
„Kamienie milowe w dziejach
Sêdziszowa Ma³opolskiego”,
przygotowanej przez Benedykta Czapkê, obejrzeli tak¿e koncert zatytu³owany „Sêdziszów da
siê lubiæ” w wykonaniu uczniów
sêdziszowskich szkó³ i przedszkoli. Kulminacyjnym punktem sesji by³o przyjêcie rezolucji, upamiêtniaj¹cej jubileusz, pod
któr¹ wszyscy radni z³o¿yli w³asnorêczne podpisy.
Inauguracji jubileuszu towarzyszy³a wystawa fotograficzna pt.
„Dawny Sêdziszów – miasto i ludzie”, na której zaprezentowano
archiwalne widoki miasta i jego
mieszkañców ze zbiorów prywatnych, archiwów firm i instytucji.
Koncert „Sêdziszów da siê lubiæ” zosta³ zaprezentowany
mieszkañcom Sêdziszowa w niedzielê, 3 marca 2013 roku.
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Imprezy rekreacyjne i sportowe
Jeszcze przed oficjaln¹ inauguracj¹ obchodów, w sobotê
i niedzielê 23-24 lutego 2013 r.,
w hali sportowej przy sêdziszowskim Gimnazjum rozegrano Mistrzostwa Miasta i Gminy Sêdziszów M³p. w tenisie sto³owym
o Puchar Burmistrza z okazji
530-lecia nadania praw miejskich dla Sêdziszowa M³p.
W turnieju rywalizowa³o 148
uczestników w szeœciu katego-

riach wiekowych wœród kobiet
i mê¿czyzn. Przypomnijmy, ¿e tytu³y mistrzowskie zdobyli: Ilona
Malska – SP Zagorzyce Dolne,
Grzegorz Jarz¹b – SP Zagorzyce
Dolne, Oliwia Kubik – Góra
Ropczycka, Damian Bykowski –
GM Zagorzyce Górne, Karolina
Kujda – Szkodna, Aleksander
Zawiœlak – Zagorzyce, El¿bieta
So³tys – Borek Wielki, Andrzej
Szczypek – Sêdziszów M³p., Krystyna Dudek – Bêdziemyœl, Sta-

nis³aw Wszo³ek – Sêdziszów M³p.,
Janina Czaja i Mariusz Placek –
ŒDS Sêdziszów M³p.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody
indywidualne w postaci pucharów i sprzêtu sportowego, które
wrêczali Zastêpca Burmistrza
El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz
Gminy Jan Maroñ oraz sêdzia
g³ówny Wojciech Sieros³awski.
W dniach 16-17 lutego br.
w hali sportowej przy sêdziszowskim gimnazjum odby³ siê jubileuszowy Turniej o Puchar Burmistrza w halowej pi³ce no¿nej,
w którym wyst¹pi³o dziesiêæ druciąg dalszy na str. 4
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Moim marzeniem jest przebiec kiedyś maraton
Rozmowa z Panem
Profesorem
Tomaszem Szarkiem
Co zadecydowało o tym, że chłopak
z Sędziszowa Młp. zafascynował się
matematyką i stał się cenionym
profesorem?
Ka¿dy odkrywa w sobie jak¹œ
pasjê. W szkole podstawowej nie
czu³em siê szczególnie predystynowany do zajmowania siê matematyk¹, dopiero póŸniej zacz¹³em siê sk³aniaæ ku wiedzy pewnej, sprawdzalnej. Spodoba³o mi
siê to i podj¹³em studia matematyczne na Politechnice Œl¹skiej
(matematyka stosowana), a nastêpnie z matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Œl¹skim.
Zafascynowa³em siê teoriami
i osobowoœci¹ jednego z najwybitniejszych powojennych polskich matematyków, Profesora
Andrzeja Lasoty, a od pewnego
czasu pasjê do matematyki zacz¹³em dzieliæ z mi³oœci¹ do filozofii.
Odby³em sensowne studia, mia³em du¿o szczêœcia w ¿yciu, spotyka³em ludzi, którzy wspierali
moje zainteresowania, które
ujawni³y siê z czasem. Potrzeba
by³o wiele pracy i samodyscypliny, aby odnaleŸæ siebie w pracy
naukowej i w tych dziedzinach,
którymi siê obecnie zajmujê.
Jak ocenia Pan rolę szkoły w drodze
do naukowej kariery?
Uwa¿am, ¿e szko³a z mojego
dzieciñstwa chyba by³a lepsza ni¿
dzisiejsza, gdy¿ nam wtedy zostawiano wiêcej czasu na myœlenie.
Ceniê sobie lekcje z moj¹ Pani¹
od matematyki Zofi¹ Stefañsk¹.
W ogóle mam dobre wspomnienia ze szko³y. Do liceum uczêszcza³em w Dêbicy, gdzie mama
uczy³a wówczas muzyki, a absolwentem tej¿e szko³y trzydzieœci
lat wczeœniej by³ mój ojciec.
Wspominaj¹c moj¹ edukacjê
szkoln¹ chcia³bym zaznaczyæ, ¿e
oceniam j¹ bardzo pozytywnie,
natomiast matematyka, w moim
¿yciu, to pasja, któr¹ odkry³em
trochê póŸniej.
Jak dziś postrzega Pan polską szkołę?
Szko³ê oceniam na podstawie
obserwacji studentów. Ci ludzie
maj¹ wiedzê, ale dziœ mniej jest
eksponowana wyobraŸnia. Uwa¿am, ¿e proces dydaktyczny jest
zbyt „poszatkowany” – gimnazjum, liceum, mo¿e za bardzo
obecne s¹ w nim nowoczesne
technologie, co nie znaczy, ¿e one
nie s¹ potrzebne, ale wydaje mi
siê na przyk³ad, ¿e my wiêcej czytaliœmy. Dziœ ludzie nie czytaj¹,
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czytaj¹ ma³o lub czytaj¹ i nie rozumiej¹ czytanego tekstu. Mniej
jest eksponowana wyobraŸnia, do
czego przyczyni³a siê dzia³alnoœæ
m.in. szko³y i gimnazjum.
Jak dziś postrzega Pan Sędziszów
Młp., z perspektywy lat i Gdańska?
Jest moim miastem rodzinnym,
tutaj siê wychowa³em, uczy³em
i wzrasta³em. Wspomnienia
z m³odoœci mam bardzo silne,
g³ównie ze wzglêdu na sprawy
rodzinne. Tutaj mieszkaj¹ moja
mama i siostra, wiêc Sêdziszów
M³p. odwiedzam doœæ regularnie.
Zawsze wracam tutaj z sentymentem. Mieszka³em w ró¿nych miejscach, studiowa³em w Katowicach, doktorat robi³em w Warszawie, z kolei filozofiê studiowa³em w Krakowie, przez kilka lat
¿y³em we W³oszech, sporo czasu
spêdzi³em w USA, obecnie
w Gdañsku. Wszêdzie tam brakowa³o mi tego sêdziszowskiego
spokoju zewnêtrznego, poczucia
bezpieczeñstwa, ludzi, których
spotyka³o siê na ulicach i których
siê zna³o. Gdañsk jest bardziej
anonimowy, co ma te¿ oczywiœcie
swoje plusy. ¯al mi, ¿e moje dzieci nie mia³y pewnych prze¿yæ, takich np. z podwórka, które by³y
moim udzia³em. Ja np. „zagin¹³em”, na kilka godzin, na polu
PGR-owskim, w kukurydzy, brak
mi tych zabaw, gry w pi³kê, „kumpelskich” relacji. Ale dziœ np. m³odzi maj¹ wiêksz¹ mo¿liwoœæ uczenia siê jêzyków obcych, ³atwiejszy
dostêp do ksi¹¿ek i œwiata, który
nawet w Sêdziszowie M³p. jest na
wyciagniêcie rêki.
Udaje się znaleźć czas wolny na coś
poza matematyką, jakieś hobby?
W zasadzie, moim hobby s¹
filozofia i literatura. Du¿o czytam, ale te¿ prowadzê ¿ycie rodzinne, chodzê na spacery
z córk¹, jestem mê¿em i ojcem.
Zaczynam trochê biegaæ i moim
marzeniem jest przebiec kiedyœ
maraton.
Żeby stać się naukowcem musiał
się Pan czegoś wyrzec?
Prowadzê doœæ intensywne
badania, sporo czytam, w ostatnich trzech miesi¹cach du¿o
podró¿owa³em w kraju, ale by-

³em te¿ dwukrotnie w Cambridge, jakiœ czas spêdzi³em w Holandii. To ci¹g³e bycie w ruchu
sprawia, ¿e nie prowadzê przesadnie bogatego ¿ycia towarzyskiego, mój czas jest limitowany,
pewnie dlatego relacje z moimi
przyjació³mi i znajomymi s¹ g³êbsze, bardziej znacz¹ce, bo na
powierzchownoœæ szkoda nam
po prostu czasu.
Jakich rad, na życie, udziela Pan
swoim studentom?
Moim studentom mówiê, aby
inwestowali w siebie. Niestety,
nasze uniwersytety nie s¹ wiod¹cymi w Europie i œwiecie, wiêc
studenci musz¹ zrobiæ wszystko,
aby w tych warunkach, w jakich
przysz³o im ¿yæ, wykorzystywali
swój potencja³ i realizowali siebie, odkrywali swoje pasje i ¿yciowe powo³anie. Têpiê u nich myœlenie typu: „a po co mi to” i jestem surowy na egzaminach. Nie
odpowiada mi dzisiejsze „nastawianie ich na sukces”, ludzie
musz¹ byæ wielkoduszni, musz¹
umieæ realizowaæ siebie w tych
warunkach, w których wzrastaj¹,
by na nie nie narzekali.
Kto, z napotkanych na Pana drodze
wybitnych ludzi, wywarł na Panu
największe wrażenie?
Wspomniany ju¿ przeze mnie
Profesor Lasota, ks. abp Józef
¯yciñski, mój przyjaciel Prof.
Krzysztof Wieczorek. Tak¿e ks.
Prof. W³odzimierz Sedlak, autor
ksi¹¿ki „¯ycie jest œwiat³em”, ucz¹cy kroczyæ drog¹ szukania prawdy, choæ jest on ostatnio postrzegany kontrowersyjnie, ale jego
zapatrywania i styl bycia bardzo
wiele dla mnie znaczy³y. Tak¿e
ks. Prof. Józef Tischner, odwiedzi³em go, gdy by³ chory, jego
styl ¿ycia równie¿ mi imponowa³.
Pana największy naukowy sukces?
Pracowa³em nad teori¹ stochastycznych uk³adów dynamicznych i nad stabilnoœci¹ pewnych procesów – uda³o mi siê
rozwi¹zaæ problem, postawiony
przez wybitnych uczonych,
wspomnianego tu prof. Lasotê
i J. Yorke’a – wybitnego uczonego, twórcê matematycznej teorii chaosu, a ¿e by³o to w okolicach doktoratu, dziêki temu
moja kariera nabra³a tempa.
Obecnie nastêpuje moja transformacja naukowa – ku œrodowisku fizyków kwantowych, które stanowi¹ m.in.: Prof. Ryszard
Horodecki i jego trzech synów,
Profesor Karol ¯yczkowski z UJ,
Profesor Benoit Collins – Francuz, mieszkaj¹cy w Japonii. Matematyka jest dziedzin¹ miêdzynarodow¹, pracujê z ludŸmi

z zagranicy, funkcjonujê w obiegu naukowym, jak wiêkszoœæ
matematyków publikujê w jêzyku angielskim, co umo¿liwia swobodn¹ wymianê myœli z innymi
uczonymi, opiekujê siê i recenzujê prace naukowe.
Magister trzech specjalności: matematyki stosowanej, matematyki
teoretycznej i filozofii, doktor nauk
matematycznych i doktor filozofii
analitycznej, tytuł naukowy Profesora nauk matematycznych, członek
Komitetu Matematyki PAN. Widzimy
Pana przez pryzmat osiągnięć, tytułów, publikacji. Jaki jest pan prywatnie?
Wydaje mi siê, ¿e ³atwo nawi¹zujê kontakty, szybko wchodzê
w bezpoœrednie relacje ze studentami, doktorantami, jestem
ciekawy ¿ycia.
Tyle tytułów naukowych jest Pana
udziałem, a przecież jest Pan młodym człowiekiem. Jakie plany na
przyszłość?
Prowadzê ¿ycie z pasj¹, która
sprawia mi wiele satysfakcji, mia³em w ¿yciu wiele szczêœcia: œrodowisko sêdziszowskie, rodzina,
¿ona, œrodowisko gdañskie,
mam du¿y komfort pracy, znam
œwietnych fizyków w Gdañsku.
Obroni³em doktorat z filozofii
analitycznej, wieñcz¹cy kilka intensywnych lat studiów, poœwiêconych Alvinowi Plantindze.
Obecnie przygotowujê do druku ksi¹¿kê z tego doktoratu. Na
Uniwersytecie Gdañskim realizujemy projekt, maj¹cy na celu
zorganizowanie miêdzynarodowych studiów doktoranckich, na
które uzyskaliœmy powa¿ny
grant. Zamierzamy œci¹gn¹æ do
Gdañska uznanych naukowców.
Bardzo ceniê sobie wspó³pracê
z fizykami, du¿o siê jednak muszê od nich nauczyæ. Oni s¹ znakomici, wierzê, ¿e ktoœ z ich grupy naukowej dostanie kiedyœ
Nagrodê Nobla, a wtedy Gdañsk
uroœnie do rangi powa¿nego
oœrodka naukowego.
Czego i ja serdecznie życzę Panu
Profesorowi, w imieniu swoim i
Czytelników „Biuletynu Sędziszowskiego”, także realizacji wszystkich
zamierzeń i jestem przekonany, że
w niezbyt odległej przyszłości o nich
usłyszymy. Dziękuję bardzo za poświęcenie nam Pańskiego cennego
czasu, a z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Panu wszelkiego Dobra,
Pokoju, przyjaźni innych ludzi
i miłości osób Bliskich, a w życiu
zawodowym spełnienia i satysfakcji.
Wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku i błogosławionych Świąt!
Rozmawiał: Mariusz Kazior

3

ciąg dalszy ze str. 2
¿yn z terenu gminy, zarejestrowanych w OPZPN. W meczu fina³owym Lechia Sêdziszów M³p.
pokona³a Plon Klêczany 6:0,
a w meczu o III miejsce P³omieñ
Zagorzyce zwyciê¿y³ po rzutach
karnych 3:2 Piasta Wolica Piaskowa. Ponadto w turnieju uczestniczy³y dru¿yny: Korona Góra
Ropczycka, Lechia Sêdziszów
M³p. – juniorzy, Gród Bêdziemyœl, Progres Kawêczyn, Sokó³
Krzywa, Borkovia Borek Wielki.
Zwyciêskie dru¿yny, oprócz
pucharów, otrzyma³y bony na
zakup sprzêtu sportowego.
W czasie Turnieju Zastêpca
Burmistrza Pani El¿bieta Œwiniuch oraz Pan Tadeusz Lis
w imieniu Rady Wojewódzkiej
LZS wrêczyli Br¹zowe Odznaki
za Zas³ugi dla Sportu z okazji 65lecia LZS, przyznane przez Ministra Sportu i Turystki na wniosek Rady Wojewódzkiej Podkarpackiego Zrzeszenia LZS: panu
Edwardowi Sroce z Sêdziszowa
M³p., panu Kazimierzowie Popielarzowi z Kamionki. Wrêczono
równie¿ Odznaki Zas³u¿onego
Dzia³acza LZS przyznane przez
Radê G³ówn¹ Krajowego Zrzeszenia LZS: panu Antoniemu
Kielarowi z Borki Wielkiego oraz
Panu Zdzis³awowi Borkowi
z Ropczyc.
W niedzielê, 7 lipca 2013 r.,
odby³ siê I Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Sêdziszów
Ma³opolski, w którym udzia³
wziê³o blisko 70 uczestników.
Rowerzyœci wyruszyli o godz.
14:00 z placu targowego i skierowali siê w stronê Kamionki, po
drodze mijaj¹c wiele ciekawych
miejsc, miêdzy innymi: przydro¿ny krzy¿ w Boreczku, koœció³
w Czarnej Sêdziszowskiej, zalewy w Cierpiszu i w Kamionce,
kaplicê w Rudzie.
W Kamionce czeka³ na rowerzystów poczêstunek i napoje.
Warto dodaæ, ¿e najm³odszy
uczestnik rajdu, mia³ zaledwie
5 lat i samodzielnie pokona³ ca³¹
trasê z Sêdziszowa do Kamionki
i z powrotem.
W przededniu Œwiêta Niepodleg³oœci odby³y siê Szachowe mistrzostwa gminy, w których
uczestniczy³o 34 zawodników.
Turniej zorganizowa³o Towarzystwo Szachowe „Skoczek”, na
czele z prezesem Robertem Stefañskim. Odnotujmy, ¿e wœród
seniorów zwyciê¿y³ Rafa³ Mytych
przed Augustynem Pondo i To-
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czy³ Festyn Rodzinny, którego
gwiazd¹ by³ zespó³ Blue Cafe.
Z okazji Dnia Dziecka, MGOK
zorganizowa³ festyn pod nazw¹
Osiedlowe Impresje Kulturalne,
który odby³ siê na Osiedlu M³odych w dniu 2 czerwca.

maszem Przybkiem; wœród m³odzie¿y: Maciej Walczyk przed
Paw³em G³uchem i Adamem
Stefañskim, a wœród kobiet zwyciê¿y³a Wiktoria Mytych przed
Oliwi¹ Starzec i Joann¹ Guzy.
Ludzie z pasją
W ci¹gu ca³ego roku jubileuszowego, Miejsko-Gminny
Oœrodek Kultury zorganizowa³
14 wystaw twórców z terenu Sêdziszowa M³p. i okolicy. Kolejno
swoje artystyczne pasje zaprezentowali: Aleksandra Draus –
malarstwo, Edyta Czeladka –
grafika, Stanis³aw Wozowicz –
metaloplastyka, Witold Ocha³ –
fotografia, cz³onkowie grupy
„Animus”, Pawe³ Maroñ – grafika, Maria Wilczok – malarstwo,
Aleksandra Michalska i Maria
Nowak – ikony, Maria Grodecka – malarstwo, Ryszard GwoŸdŸ
– malarstwo i rzeŸba.
W ramach tego samego cyklu
odby³y siê wystawy pokonkursowe, na których mo¿na by³o obejrzeæ prace uczestników nastêpuj¹cych konkursów, og³oszonych
przez Miejsko-Gminny Oœrodek

Kultury w Sêdziszowie M³p.:
„Moja pocztówka z Sêdziszowa
Ma³opolskiego” oraz „Sêdziszów
M³p. w szatach pór roku” (szerzej o tym konkursie piszemy wewn¹trz numeru).
Warto dodaæ, ¿e otwarcie wystawy Paw³a Maronia odby³o siê
w odrestaurowanych podziemiach Ratusza, co w po³¹czeniu
z tematem: „Sêdziszów Ma³opolski – przywo³ane wspomnienia”
nada³o imprezie niepowtarzalny
klimat.
Wszystkie wystawy przygotowa³a Pani El¿bieta Chor¹¿y – instruktor plastyki w MiejskoGminnym Oœrodku Kultury
w Sêdziszowie M³p.
Imprezy kulturalne i rozrywkowe
W ramach obchodów roku jubileuszowego w sêdziszowskim
domu kultury, w dniu 30 kwietnia odby³ siê koncert znakomitego artysty Micha³a Bajora,
a w ramach Dni Sêdziszowa wyst¹pi³ Teatr im. Wandy Siemaszkowej ze sztuk¹ „Old love”. Dni
Sêdziszowa, trwaj¹ce w dniach
6-9 czerwca, tradycyjnie zakoñ-

Uroczyste zakończenie obchodów
roku jubileuszowego
W dniu 11 listopada, podczas
obchodów 95 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci, ods³oniêto
odnowiony obelisk, upamiêtniaj¹cy 500-lecie nadania praw miejskich, ze stosown¹ informacj¹
o jego renowacji w roku 530-lecia.
W sobotê, 14 grudnia odby³
siê koncert, wieñcz¹cy obchody
roku jubileuszu 530-lecia miasta.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê parlamentarzyœci, przedstawiciele samorz¹du wojewódzkiego i powiatowego, radni rady
miejskiej, aktualni i emerytowani pracownicy Urzêdu Miejskiego, pracownicy jednostek gminnych, dyrektorzy gimnazjów,
szkó³ podstawowych i przedszkoli. Podczas uroczystoœci wyst¹pi³,
pochodz¹cy z Sêdziszowa M³p.,
prof. dr hab. Tomasz Szarek
z Uniwersytetu Gdañskiego, który przedstawi³ swój pogl¹d na
kierunek rozwoju wspó³czesnego œwiata oraz miejsca w nim
religii.
W czêœci artystycznej na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y
dzia³aj¹ce przy MGOK w Sêdziszowie M³p.: Blues, Paka Sêdzisza oraz Rochy, a tak¿e grupa
Born Without Gravity.
(b)
Fot. Arch.
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Koncert na zakończenie roku jubileuszowego
W sobotę, 14 grudnia br., uroczystym koncertem, podczas
którego wystąpiły sędziszowskie zespoły artystyczne, podsumowano całoroczne
obchody jubileuszu 530-lecia
nadania praw miejskich dla
Sędziszowa Młp.
Koncert poprowadzi³ Maciej
Idzik – redaktor TV Sêdziszów,
który powita³ przyby³ych goœci.
Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹
obecnoœci¹: Kazimierz Moskal –
Pose³ na Sejm RP, Bogus³aw
Kmieæ – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Marsza³kowskiego, Stanis³aw Ziemiñski – Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, W³adys³aw Szczêch – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego,
Bogus³aw Mucha – Wójt Gminy
Iwierzyce, Krystyna Wlezieñ –
Z-ca Wójta Gminy Wielopole
Skrzyñskie, ks. Ryszard Lis – Proboszcz Parafii pw. Narodzenia
Najœwiêtszej Marii Panny w Sêdziszowie M³p., ks. Krzysztof Gac
– Proboszcz Parafii pw. Bo¿ego
Mi³osierdzia w Sêdziszowie M³p.,
bryg. Jacek Róg – Komendant
Powiatowy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Ropczycach,
m³. insp. Józef Kie³basa – Zastêpca Komendanta Powiatowego
Policji w Ropczycach, podkom.
Roman Zawiœlak – Komendant
Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p., dr Katarzyna Oleœ-Bizoñ – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ropczycach, dr Zbigniew Ziêtek – Ordynator Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych
Szpitala Powiatowego w Sêdziszowie M³p., Tadeusz Hulek –
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p., Kazimierz
Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa
M³p., El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca Burmistrza Sêdziszowa
M³p., Jan Maroñ – Sekretarz
Gminy Sêdziszów M³p. Ponadto
przybyli radni Rady Miejskiej,
prezesi i dyrektorzy firm, instytucji i stowarzyszeñ, dyrektorzy
gimnazjów, szkó³ podstawowych
i przedszkoli, so³tysi i przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedli, pracownicy oraz emeryci Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p.,
pracownicy Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przed-
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ZPiT „Rochy”.

Jubileuszowe życzenia od Starosty Stanisława Ziemińskiego.

szkoli oraz Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury.
Uroczystoœæ rozpoczê³o wyst¹pienie Burmistrza Sêdziszowa
M³p. Kazimierza Kie³ba, który
podkreœli³, ¿e jesteœmy 26 pokoleniem, które ¿yje w mieœcie Sêdziszowie M³p. i tak, jak ka¿de
poprzednie, dok³ada swoj¹ cegie³kê do jego rozwoju. Czego ci
¿yczyæ Sêdziszowie? – pyta³ retorycznie – ludzi, dobrych dla siebie
nawzajem, gdzie jeden drugiego
wspiera³ bêdzie, podtrzymania tradycji, wspó³pracy pokoleñ, ambitnych
i prawych ludzi z pasj¹ w oczach,
marzeñ, które stan¹ siê realn¹ przysz³oœci¹, zgody, by racjê mia³a stara
³aciñska sentencja „Civium concordia murus urbium” – zgoda obywateli murami miasta. Tego wszystkiego naszemu miastu, naszym mieszkañcom na nastêpne lata, na nastêpne pokolenia, na nastêpne wieki, w imieniu swoim, Pana Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, wszystkich
radnych ¿yczê (…). Burmistrz podziêkowa³ tak¿e wszystkim, którzy w ci¹gu ca³ego roku przyczynili siê do obchodów jubileuszu
Goœciem honorowym koncertu by³ prof. dr hab. Tomasz Szarek, pochodz¹cy z Sêdziszowa
M³p. Prof. Szarek jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Gdañskiego, cz³onkiem Polskiej
Akademii Nauk. Ukoñczy³ studia
matematyczne na Politechnice
Œl¹skiej w 1992 roku, piêæ lat póŸ-

Akrobacje grupy BWG.

Na scenie zespół „Blues”.

niej uzyska³ stopieñ naukowy
doktora, w 2004 roku tytu³ doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagielloñskim, a w lipcu
2008 roku, z r¹k prezydenta Lecha Kaczyñskiego otrzyma³ tytu³
profesora nauk matematycznych. W roku 2013, prof. Tomasz
Szarek uzyska³ tak¿e tytu³ doktora filozofii. Podczas koncertu,
wyg³osi³ okolicznoœciowy wyk³ad
pt. „O matematyczno-filozoficznych poszukiwaniach z Sêdziszowem Ma³opolskim w tle”.
Spoœród zaproszonych goœci,
okolicznoœciowe adresy, na rêce
Burmistrza Kazimierza Kie³ba
przekazali: Bogus³aw Kmieæ –
Z-ca Dyrektora Departamentu
Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Marsza³kowskiego – w imieniu
Marsza³ka Województwa Podkarpackiego W³adys³awa Ortyla

Fot. (4) G.Wrona

oraz Starosta Ropczycko-Sêdziszowski Stanis³aw Ziemiñski.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³y zespo³y, dzia³aj¹ce przy miejscowym Domu Kultury: Zespó³
Tañca Estradowego BLUES, kapela Podwórkowa PAKA SÊDZISZA oraz Zespó³ Pieœni i Tañca
ROCHY, a tak¿e akrobatycznotaneczna Grupa Born Without
Gravity BWG. Ka¿dy z zespo³ów
zebra³ zas³u¿one oklaski za swój
wystêp, a Janusz Ignas z Paki Sêdzisza dodatkowo, za odkrycie
tajemnicy sêdziszowskich podziemi, które wed³ug niego okaza³y siê byæ… metrem.
Nazajutrz, w niedzielê,
15 grudnia, koncert ten mogli
obejrzeæ wszyscy chêtni mieszkañcy Sêdziszowa M³p. i okolicy.
(b)
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Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Młp.

Wnętrze kotłowni w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp.

Przebudowa wewnętrznej instalacji
gazowej wraz ze zmiana źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe dla budynku administracyjnego (Warmet)
w Sędziszowie Małopolskim.
Zakres robót obejmowa³ prace: adaptacja i remont pomieszczeñ kot³owni, przebudowa wewnêtrznej instalacji gazowej,
technologia kot³owni, przebudowa wewnêtrznej instalacji kanalizacji, przebudowa instalacji
elektrycznej kot³owni.
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenie kotłowni gazowej w XVII-wiecznym budynku ratusza.
Zakres robót obejmowa³: demonta¿ istniej¹cego wêz³a c.o.,
wykonanie na poddaszu pomieszczenia kot³owni w technologii tradycyjnej, docieplenie
dachu we³n¹ mineraln¹, wykonanie zabezpieczeñ p.po¿, instalacja gazowa wewnêtrzna, technologia kot³owni, instalacja elektryczna kot³owni, instalacja
wod.-kan. kot³owni.

Wykonawca robót: Firma Budowlano-Instalacyjna GROBUD Zygmunt Groele, ul. Wolnoœci 23D, 39-300 Mielec. Wartoœæ zadania – 98220,93 z³.
Przebudowa wewnętrznej instalacji
gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp.
Zakres robót obejmowa³: adaptacja i remont pomieszczeñ kot³owni (roboty budowlane), przebudowa wewnêtrznej instalacji
gazowej, technologia kot³owni,
przebudowa wewnêtrznej instalacji kanalizacji, przebudowa instalacji elektrycznej kot³owni
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Instalacyjna GROBUD Zygmunt Groele, ul. Wolnoœci 23D, 39-300 Mielec, wartoœæ zadania – 158437,89 z³.
Przebudowa wewnętrznej instalacji
gazowej wraz ze zmiana źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Przedszkola nr 2 w Sędziszowie
Młp.

Zakres robót: adaptacja i remont pomieszczeñ kot³owni (roboty budowlane), przebudowa
wewnêtrznej instalacji gazowej,
technologia kot³owni, przebudowa wewnêtrznej instalacji kanalizacji, przebudowa instalacji
elektrycznej kot³owni.
Wykonawca robót: F.H.U.
TECHMAR, Zieliñski Marek,
Przy³êk 101B, 36-107 Przy³êk,
wartoœæ zadania – 83644,92 z³.
Przebudowa wewnętrznej instalacji
gazowej wraz ze zmiana źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.
Zakres robót obejmowa³: adaptacja i remont pomieszczeñ
kot³owni (roboty budowlane),
przebudowa wewnêtrznej instalacji gazowej, technologia kot³owni, przebudowa wewnêtrznej instalacji kanalizacji, przebudowa instalacji elektrycznej kot³owni.
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Instalacyjna GROBUD Zygmunt Groele, ul. Wolnoœci 23D, 39-300 Mielec, wartoœæ zadania – 95889,93 z³.
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmiana źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku handlowo-usługowym w Sędziszowie Młp.

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji gazowej wraz
z monta¿em kot³a.
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Instalacyjna GROBUD Zygmunt Groele, ul. Wolnoœci 23D, 39-300 Mielec, wartoœæ zadania – 17488,52 z³.
Przebudowa wewnętrznej instalacji
gazowej wraz ze zmiana źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.
Etap I – obejmuje: demonta¿
istniej¹cego wêz³a c.o., przystosowanie pomieszczenia i wykonanie pomieszczenia kot³owni w
technologii tradycyjnej, roboty
budowlane, wymiana stolarki
drzwiowej, izolacja stropu nad
sala widowiskow¹, centralne
ogrzewanie, monta¿ grzejników,
zaworów, technologia kot³owni,
instalacja wew. gazowa, wew. instalacja elektryczna. Etap II –
obejmuje: wymiana stolarki
okiennej, wew. kanalizacja sanitarna, centrala wentylacyjna,
agregat ch³odniczy, wentylacja,
kolektory s³oneczne.
Wykonawca robót: Centrum
Techniki Grzewczej i Sanitarnej
NOVUM Stanis³aw Markiewicz,
ul. Wyszyñskiego 2, 38-400 Krosno,
wartoœæ zadania – 839790,58 z³.
Wykonanie wewnętrznej instalacji
gazowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej
w budynku biblioteki w Sędziszowie
Młp. Zakres prac obejmuje wymianę
instalacji c.o. z montażem kotła gazowego i komina.
Wykonawca robót: F.H.U.
TECHMAR, Zieliñski Marek,
Przy³êk 101B, 36-107 Przy³êk,
wartoœæ zadania – 19005,00 z³.
GW

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
Posiedzenie Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p. w dniu 28 listopada 2013 r. poœwiêcone by³o
przede wszystkich uchwaleniu
stawek podatkowych na 2014 r.
Oprócz uchwa³ podatkowych
podjêto jeszcze 9 innych uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie stwierdzenia wygaœniêcia mandatu
radnego.
Rada Miejska stwierdzi³a wygaœniêcie mandatu radnego
Pana Krzysztofa Sado wybrane-

6

go w okrêgu wyborczym Nr 1
obejmuj¹cym miasto Sêdziszów
M³p. wskutek œmierci.
2. Uchwa³a w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta za
okres 11 kwarta³ów poprzedzaj¹cych kwarta³ poprzedzaj¹cy
rok podatkowy 2014.
Rada obni¿y³a œredni¹ cenê
skupu ¿yta og³oszon¹ przez Prezesa GUS za okres 11 kwarta³ów
poprzedzaj¹cych kwarta³ poprzedzaj¹cy rok podatkowy 2014

przyjmowan¹ jako podstawê do
naliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Sêdziszów M³p.
na rok 2014 z kwoty: 69,28 z³ za
1q na kwotê: 48,00 z³ za 1q. Podatek rolny w 2014 r. liczony jako
równowartoœæ 2,5 q ¿yta dla gospodarstw rolnych powy¿ej 1 ha
wynosiæ bêdzie 120 z³ za 1 ha
przeliczeniowy (w 2013 r. –
117,50 z³). Dla gospodarstw poni¿ej 1 ha liczony jest jako równowartoœæ 5 q ¿yta i wynosiæ

bêdzie 240 z³ za 1 ha fizyczny
(w 2013 r. – 235 z³).
3. Uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku
od nieruchomoœci na 2014 r.
Radni ustalili stawki podatku
od nieruchomoœci w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
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gruntów i budynków – 0,79 z³
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych –
4,56 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego – 0,17 z³
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych – 0,56 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej – 21,80 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
– 10,75 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych
przez podmioty udzielaj¹ce
tych œwiadczeñ – 4,68 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
– 4,00 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci.
Podatek od nieruchomoœci
wzroœnie w 2014 r. œrednio o ok.
2%.
4. Uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku
od œrodków transportowych.
Stawki podatku od œrodków
transportowych na 2014 r. bêd¹
wy¿sze œrednio o 2% w stosunku
do stawek obowi¹zuj¹cych
w 2013 r. Pe³ny tekst uchwa³y
znajduje siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu.
5. Uchwa³a w sprawie zmiany
Uchwa³y Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dnia
3 grudnia 2002 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci.
Radni dokonali zmian w katalogu zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci w stosunku do nieruchomoœci lub ich czêœci s³u¿¹cych zbiorowemu usuwaniu
i oczyszczaniu œcieków komunalnych oraz gruntów w przypadku,
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gdy stanowi¹ odrêbny przedmiot
opodatkowania o powierzchni
nie przekraczaj¹cej 12 m2.
6. Uchwa³a w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sêdziszów M³p.
Rada Miejska dokona³a
zmniejszenia limitu wydatków na
przedsiêwziêcie pn. „Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej w Gminie Sêdziszów M³p.” ³¹cznie o kwotê
475.704 z³ w wyniku oszczêdnoœci po przetargu, w tym:
- w 2013 r. o kwotê 224.000 z³,
- w 2014 r. o kwotê 251.704 z³.
7. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sêdziszów M³p. na rok 2013 nr
XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
Radni dokonali zmian w bud¿ecie gminy na 2013 r. polegaj¹cych na:
1) Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
210.000 z³, w tym z tytu³u:
– udzia³ów w podatku dochodowym od osób prawnych –
100.000 z³,
– podatku od œrodków transportowych osób fizycznych –
110.000 z³,
2) Zwiêkszeniu dochodów maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
108.000 z³, w tym z tytu³u:
– œrodków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych – 100.000 z³,
– œrodków przekazanych przez
OSP w Szkodnej na karosacjê samochodu – 8.000 z³.
3) Zmniejszeniu dochodów maj¹tkowych o kwotê 490.529 z³
z tytu³u sprzeda¿y mienia komunalnego.
4) Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê 60.000
z³ z przeznaczeniem na dotacjê podmiotow¹ dla MiejskoGminnego Oœrodka Kultury
w Sêdziszowie M³p.
5) Zmniejszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê 80.800 z³
przeznaczonych na utrzymanie
wodoci¹gów wiejskich.
6) Zwiêkszeniu wydatków maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
8.000 z³ z przeznaczeniem na
karosacjê samochodu dla
OSP w Szkodnej.
7) Zmniejszeniu wydatków maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
409.000 z³ przeznaczonych na:
a) przebudowê i rozbudowê
budynku szko³y podstawowej

w Cierpiszu w celu zmiany sposobu u¿ytkowania na Dom
Ludowy oraz dobudowa wiaty przy budynku – 185.000 z³,
b) przedsiêwziêcie wieloletnie
ujête w za³¹czniku do WPF pn.
„termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej
w Gminie Sêdziszów M³p.”
o kwotê 224.000 z³, w tym na:
– przebudowê wewnêtrznej instalacji gazowej wraz ze
zmian¹ Ÿród³a zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Ratusza i budynku przy
ul. Rynek 10 – 120.000 z³,
– przebudowê wewnêtrznej instalacji gazowej wraz ze
zmian¹ Ÿród³a zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p. – 78.000 z³,
– przebudowê wewnêtrznej instalacji gazowej wraz ze
zmian¹ Ÿród³a zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku biblioteki publicznej
w Sêdziszowie M³p. – 26.000 z³.
8) Zmniejszeniu planowanego
deficytu bud¿etu o kwotê
249.271 z³.
9) Zmniejszeniu przychodów
bud¿etu o kwotê 415.131 z³
z tytu³u emisji obligacji gminnych, przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu
bud¿etu.
10) Zwiêkszeniu przychodów
bud¿etu z tytu³u wolnych
œrodków z lat ubieg³ych
o kwotê 165.860 z³ z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu bud¿etu.
11) Zmniejszeniu limitu zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych
kredytów, po¿yczek i emisji
obligacji gminnych o kwotê
o kwotê 415.131 z³ na pokrycie planowanego deficytu
bud¿etu.
8. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y nr XXX/265/13 z dnia
23 wrzeœnia 2013 r. w sprawie
zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone
w bud¿ecie Gminy na 2013 r.
Rada Miejska w zwi¹zku z przeprowadzonym przetargiem na
budowê kanalizacji sanitarnej wraz
z przy³¹czami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w Czarnej
Sêdziszowskiej dokona³a urealnienia kwot zaci¹gniêtego zobowi¹zania ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie Gminy na 2013 r.
do wysokoœci 4.188.626 z³ na lata
2014-2016, w tym:
– na 2014 r. do kwoty 1.675.450 z³,

– na 2015 r. do kwoty 1.675.450 z³,
– na 2016 r. do kwoty 737.726 z³.
9. Uchwa³a w sprawie trybu,
sposobu, terminu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu
i zakresu kontroli prawid³owoœci ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na terenie Gminy Sêdziszów Ma³opolski prowadzonych
przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego.
Rada ustali³a, ¿e dotacja dla
niepublicznych przedszkoli przys³uguje w wysokoœci 75% ustalonych w bud¿ecie Gminy Sêdziszów Ma³opolski wydatków bie¿¹cych w przedszkolach publicznych na ka¿dego ucznia, natomiast na ucznia niepe³nosprawnego w wysokoœci równej kwocie przewidzianej na niepe³nosprawnego ucznia przedszkola
w czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez
Gminê. Dotacja udzielana jest
na wniosek osoby prowadz¹cej
niepubliczne przedszkole
10. Uchwa³a w sprawie rozpatrzenia skargi Rady So³eckiej w
Krzywej.
Radni uznali za bezzasadn¹
skargê Rady So³eckiej w Krzywej
z dnia 30.09.2013 roku na bezczynnoœæ Burmistrza Sêdziszowa
Ma³opolskiego w sprawie „o odbudowê drogi gminnej relacji
Krzywa – Wytwórnia mas bitumicznych”
11. Uchwa³a w sprawie rozpatrzenia skargi Rady So³eckiej
w Krzywej.
Rada uzna³a za bezzasadn¹
skargê Rady So³eckiej w Krzywej
z dnia 04.10.2013 roku na bezczynnoœæ Burmistrza Sêdziszowa
Ma³opolskiego w sprawie „o zaniechanie dzia³añ odnoœnie wyznaczenia przejœcia dla pieszych
w ci¹gu drogi wojewódzkiej relacji Sêdziszów – Kolbuszowa
w miejscowoœci Krzywa”
12. Uchwa³a w sprawie uchwalenia rocznego programu
wspó³pracy Gminy Sêdziszów M³p.
z organizacjami pozarz¹dowymi.
Wspó³praca z organizacjami
pozarz¹dowymi w 2014 r. bêdzie
realizowana przede wszystkim
w formie powierzania wykonywania zadañ publicznych wraz
z udzieleniem dotacji z bud¿etu
Gminy Sêdziszów M³p. na finansowanie ich realizacji.
W 2014 roku na wykonanie
zadañ objêtych programem
przeznaczono kwotê 432.500 z³.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
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Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z póŸn. zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póŸn.
zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013 r.,
poz. 724), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 paŸdziernika 2013 r. w sprawie stawek podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2014 r.
(M.P. z 2013 r., poz. 812)
Rada Miejska w Sêdziszowie
M³p. uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od
œrodków transportowych na terenie Gminy Sêdziszów M³p. od
2014 r. w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 ton i poniżej 12 ton:
1.1. wyprodukowanych do 31 grudnia
2003 r.:
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie ....................... 750 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie ................... 1 062 zł
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 272 zł
1.2. wyprodukowanych od 1 stycznia
2004 r.:
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

włącznie ....................... 708 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie .................... 1 014 zł
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 212 zł
1.3. które posiadają silniki spełniające
jeden z warunków (bez względu na
datę produkcji pojazdu): posiadają
katalizator, spełniają wymogi
EURO3 lub EURO4 lub EURO5:
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie ....................... 675 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie ....................... 966 zł
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 152 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton – stawki określa Załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
3.1. wyprodukowanych do 31 grudnia
2003 r.:
a. od 3,5 tony do 8 ton włącznie
792 zł
b. powyżej 8 ton i poniżej 12 ton
870 zł
3.2. wyprodukowanych od 1 stycznia
2004 r.:
a. od 3,5 tony do 8 ton włącznie
756 zł
b. powyżej 8 ton i poniżej 12 ton
840 zł
3.3. które posiadają silniki spełniające
jeden z warunków (bez względu na
datę produkcji pojazdu): posiadają
katalizator, spełniają wymogi
EURO3 lub EURO4 lub EURO5:

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXXII/278/13
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 28 listopada 2013 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla samochodów ciê¿arowycho dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
Stawka podatku
całkowita (w tonach)
oś jezdna (osie jezdinne systemy
ne) z zawieszeniem
zawieszenia osi
nie mniej niż
mniej niż
pneumatycznym lub
jezdnych
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
12
13
1 632 zł
1 668 zł
13
14
1 668 zł
1 692 zł
14
15
1 692 zł
1 728 zł
15
1 728 zł
1 776 zł
Trzy osie
12
17
1 632 zł
1 668 zł
17
19
1 668 zł
1 692 zł
19
21
1 692 zł
1 776 zł
21
23
2 064 zł
2 142 zł
23
25
2 142 zł
2 184 zł
25
2 184 zł
2 274 zł
Cztery osie i więcej
12
25
2 064 zł
2 142 zł
25
27
2 142 zł
2 208 zł
27
29
2 208 zł
2 484 zł
29
31
3 036 zł
3 123 zł
31
3 036 zł
3 123 zł
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a. od 3,5 tony do 8 ton włącznie
714 zł
b. powyżej 8 ton i poniżej 12 ton
792 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton – stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
5.1. wyprodukowanych do 31 grudnia
2003 r.:
a. od 7 ton do 10 ton włącznie
357 zł
b. powyżej 10 ton i poniżej 12 ton
381 zł
5.2. wyprodukowanych od 1 stycznia
2004r.:
a. od 7 ton do 10 ton włącznie
336 zł
b. powyżej 10 ton i poniżej 12 ton
366 zł
6. Od przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
7. Od autobusów o liczbie miejsc do
siedzenia:
7.1. wyprodukowanych do 31 grudnia
2003 r. o liczbie miejsc do siedzenia:

Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XXXII/278/13
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 28 listopada 2013 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla ci¹gników siod³owych
i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + nac zepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
2 osie
972 zł
1 800 zł
1 902 zł
2 340 zł
3 osie
2 340 zł
2 592 zł

a. mniejszej niż 20 miejsc1 029 zł
b. od 20 do 29 miejsc .. 1 398 zł
c. równej lub wyższej niż 30 miejsc
2 118 zł
7.2. wyprodukowanych od 1 stycznia
2004 r. o liczbie miejsc do siedzenia:
a. mniejszej niż 20 miejsc .. 978 zł
b. od 20 do 29 miejsc .. 1 332 zł
c. równej lub wyższej niż 30 miejsc
2 010 zł
7.3. które posiadają silniki spełniające
jeden z warunków (bez względu na
datę produkcji pojazdu): posiadają
katalizator, spełniają wymogi
EURO3 lub EURO4 lub EURO5, jedynym źródłem zasilania jest gaz:
a. mniejszej niż 20 miejsc ......... 924 zł
b. od 20 do 29 miejsc ......... 1 290 zł
c. równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 908 zł
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.
§3
Nadzór nad wykonaniem
uchwa³y powierza siê Komisji
Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XIX/
159/12 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dnia 15 listopada
2012 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Podkarpackiego i ma
zastosowanie do podatku nale¿nego od 2014 roku.

Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XXXII/278/13
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 28 listopada 2013 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla przyczep i naczep,
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

1 074 zł
1 884 zł
2 010 zł
2 412 zł

12
28
33
38

28
33
38

2 412 zł
3 123 zł

12
38

38

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Stawka podatku
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
1 oś
399 zł
417 zł
468 zł
2 osie
417 zł
840 zł
1 146 zł
1 542 zł
3 osie
912 zł
1 332 zł

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

417 zł
450 zł
765 zł
450 zł
1 146 zł
1 734 zł
2 280 zł
1 272 zł
1 716 zł
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Sołtysi w Radio Rzeszów
24 listopada 2013 roku przedstawiciele sołtysów z terenu
województwa podkarpackiego gościli w Polskim Radio
Rzeszów w audycji ,,Podkarpackie krajobrazy”.
O roli so³tysów dawniej i dziœ
rozmawiali: Ewa KaczmarskaWiêckowska – so³tys Mszany (gm.
Dukla, powiat kroœnieñski), Stanis³aw Lawera – so³tys Tarnowca (powiat jasielski), prezes Stowarzyszenia So³tysów Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Mica³ – so³tys so³ectwa
Mi³ocin (powiat rzeszowski), wiceprezes Stowarzyszenia So³tysów Województwa Podkarpackiego, Janusz Majka - so³tys so³ectwa Olchowa (gm. Iwierzyce,
powiat ropczycko-sêdziszowski)
oraz Piotr Karnas reprezentuj¹cy Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego.

Gminê Sêdziszów Ma³opolski reprezentowa³a Barbara Traciak
– so³tys so³ectwa Zagorzyce Górne, sekretarz Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia So³tysów Województwa Podkarpackiego .
So³tysi opowiedzieli o swojej
dzia³alnoœci, o tym czy czuj¹ siê
gospodarzami na swoim terenie,
o potrzebach i napotykanych
trudnoœciach. Rozmawiano równie¿ o œrodkach unijnych, z których mog¹ korzystaæ mieszkañcy obszarów wiejskich, o Programie Odnowy Wsi i Funduszu So³eckim, ma³ym odsetku kobietso³tysów w naszym województwie
i konkursie na So³tysa Roku, którego pomys³odawc¹ by³o Stowarzyszenie So³tysów Województwa
Podkarpackiego (fina³ tegorocznej edycji odbêdzie siê
18 grudnia w Urzêdzie Marsza³kowskim w Rzeszowie).
O¿ywion¹ dyskusjê wywo³a³ temat Funduszu So³eckiego, który niestety nie funkcjonuje we
wszystkich gminach na Podkar-

paciu, a niektóre gminy z niego
zrezygnowa³y. Gmina Sêdziszów
Ma³opolski od pocz¹tku istnienia funduszu, czyli od 2009
roku, wyodrêbnia go z bud¿etu
gminy. W tym roku blisko 65%
podkarpackich gmin podjê³o
uchwa³y o Funduszu So³eckim,
a to daje nam drugie miejsce
w Polsce, tu¿ po województwie
opolskim, które mo¿e siê pochwaliæ 70,4%.
Dane statystyczne wskazuj¹
równie¿ na ma³y udzia³ kobiet w
sprawowaniu funkcji so³tysów.
Na Podkarpaciu mamy w tej kadencji 295 kobiet-so³tysów, na
ogóln¹ liczbê 1543 so³tysów. Daleko nam jeszcze do zachodnich
województw, gdzie blisko 50%
pañ sprawuje t¹ funkcjê, na przyk³ad w województwie lubuskim
jest to oko³o 47%.
Obecnie so³tys jest nie tylko
organem wykonawczym gminy,
czy inkasentem podatku, ale
przede wszystkim inicjatorem
i koordynatorem wielu prac i wy-

darzeñ w swojej miejscowoœci.
Zwykle so³tysi anga¿uj¹ siê we
wszystkie dziedziny ¿ycia spo³ecznego: s¹ stra¿akami ochotnikami, dzia³aj¹ w klubach sportowych, Ko³ach Gospodyñ Wiejskich, Radach Rodziców, stowarzyszeniach. Podtrzymuj¹ tradycje poprzez organizowanie do¿ynek, festynów, pisz¹ projekty
i realizuj¹ szkolenia, warsztaty.
Goœcie audycji zgodnie przyznali, ¿e rozwój so³ectwa zale¿y od
tego, czy so³tys potrafi zachêciæ
do dzia³ania i zjednoczyæ mieszkañców, ale równie¿ od tego jak
uk³ada siê jego wspó³praca z samorz¹dem gminnym i ró¿nymi
instytucjami. Funkcja so³tysa,
daje wiele satysfakcji, ale wymaga te¿ poœwiêcenia i cierpliwoœci. Wszystkie dzia³ania na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci, które
koñcz¹ siê sukcesem, motywuj¹
do dalszej pracy spo³ecznej.
¯eby byæ so³tysem, trzeba mieæ
pasjê. A tego na pewno goœciom
audycji nie brakuje.
Audycjê prowadzi³y dziennikarki Jolanta Danak-Gajda i Ewa
Niedzia³ek-Szeliga.
Inf. wł.

Szkolenie z zalesiania
W dniach 6-7 grudnia 2013 r.
w Zagorzycach Górnych i Górze Ropczyckiej rolnicy szkolili się z zalesiania.
Pierwszy dzieñ obejmowa³ zajêcia teoretyczne, natomiast
w drugim przewidziano wyjazd
do lasu i omówienie ju¿ na konkretnych przyk³adach zasad pielêgnowania i ochrony upraw leœnych. – Szkolenie skierowane by³o
do rolników i ich domowników, którzy planuj¹ zalesiæ grunty rolne
i grunty inne ni¿ rolne lub s¹ ju¿
posiadaczami lasów. – informuje
Barbara Traciak cz³onek Rady
Powiatowej Podkarpackiej Izby
Rolniczej w Ropczycach, so³tys
Zagorzyc Górnych – Uczestnicy
mieli zapewnione materia³y szkoleniowe i ciep³e posi³ki. Zakres wiedzy
by³ doœæ szeroki, rolnicy mogli siê dowiedzieæ na przyk³ad z jakiego programu warto skorzystaæ by zalesiæ
grunty, jakie dokumenty s¹ potrzebne, na co zwróciæ szczególn¹ uwagê,
poznali tak¿e podstawy prawne prowadzenia gospodarki leœnej w lasach
prywatnych, zasady BHP obowi¹zuj¹ce podczas wykonywania prac
leœnych oraz charakterystykê podsta-
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Szkolenie z zalesiania w Zagorzycach Górnych prowadził Bartosz Sołek, specjalista ds. zalesień Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Uczestniczyło w nim 25 osób.

wowych zabiegów pielêgnacyjnych
i ochronnych upraw leœnych – kontynuuje Barbara Traciak i dodaje – W powiecie ropczycko-sêdziszowskim Izba Rolnicza zorganizowa³a
w grudniu osiem takich szkoleñ.
Szkolenia zosta³y zorganizowane przez Krajow¹ Radê Izb Rolniczych i Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w ramach dzia³ania „Szkolenie
zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leœnictwie
Zasady pielęgnowania i ochrony upraw leśnych, na konkretnych przykładach, omó- objêtego Programem Rozwoju
wił prowadzący szkolenie w Zagorzycach Górnych Bartosz Sołek, specjalista ds. za- Obszarów na lata 2007-2013”.
Info. wł.
lesień Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
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Finał XXIII Podkarpackiego Konkursu
Wys³awiajcie Pana, który jest nasz¹ moc¹
W piątek, 13 grudnia, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Sędziszowie Młp. już po raz XXIII odbył się finał Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. Na scenie zaprezentowało się 49 wykonawców, wyłonionych w trakcie odbywających się od 30 października eliminacji rejonowych.
Do tegorocznej edycji konkursu zg³osi³o siê ponad 150 uczestników – uczniów szkó³ œrednich
oraz osób doros³ych. Przedstawiciele organizatorów: MGOK
w Sêdziszowie M³p. oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odwiedzili dziesiêæ oœrodków kultury na terenie ca³ego
województwa, gdzie przys³uchiwali siê przygotowanym prezentacjom w kategoriach: recytacji,
poezji œpiewanej i monodramu.
Najlepsi wykonawcy zostali zaproszeni do Sêdziszowa M³p. Tu ich
wystêpy ocenia³a komisja w sk³adzie: Danuta Pado – aktorka, instruktor ds. teatru Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
Robert Chodur – aktor teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (przewodnicz¹cy komisji),
Czes³aw Dr¹g – wespó³ z Edwardem Zolowskim wspó³twórca
konkursu, g³ówny instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie i kierownik Dzia³u
Upowszechniania Sztuki i Wspó³pracy z Samorz¹dami, ks. Krzysztof Gac – proboszcz parafii
pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p., Kamil Niemiec –
muzyk, instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Fina³owe prezentacje rozpocz¹³ wystêp mielczanki Pauliny Tylutki z zespo³em. Zaprezentowali utwór „Dalekie wybrze¿a
ciszy”, którego tekst to fragment
debiutanckiego poematu Karola Wojty³y pt. „Pieœñ o Bogu ukrytym”, opublikowanego po raz
pierwszy w 1946 roku. Utwór ten
jeszcze kilkakrotnie pojawi³ siê
w konkursie. Niew¹tpliwie, na
jego popularnoœæ wp³ynê³a p³yta
„W blasku œwiat³a”, wydana przez
Stanis³awa Soykê i Andrzeja Piasecznego, bêd¹ca muzyczn¹ interpretacj¹ twórczoœci Jana Paw³a II, do której muzykê skomponowa³ Seweryn Krajewski.
W pierwszej czêœci konkursu,
w której wyst¹pi³o 24 wykonawców, zaprezentowali siê tak¿e
laureaci i wyró¿nieni w poprzed-
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Laureaci prawie w komplecie. Od lewej: Justyna Sołek, Magdalena Maruszak, Sylwia Krówka, Dominika Sanecka, Alicja Łabaj, Patrycja Piotrowska, Lidia Bachórz, Filip Sołek.

Na scenie Karolina Pawul z zespołem.

Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego Magdalenie Maruszak wręcza Bogusław Kmieć.

Filip Sołek przyjmuje gratulacje i nagrody od Burmistrza Kazimierza Kiełba, Dyrektora
WDK Marka Jastrzębskiego, oraz bpa Jana Wątroby.

niej edycji konkursu, miêdzy innymi: Beata RzeŸnik z Nowej
Sarzyny oraz zespó³ CDG z Krosna. Uwagê jury zwrócili jednak¿e: Agnieszka Górska z Dêbicy,
która wierszem Ernesta Brylla
„Pasterze szli” przywo³a³a klimat
zbli¿aj¹cego siê Bo¿ego Narodzenia, Natalia Pitera z II LO
w Rzeszowie, która wykona³a
utwór „Panie, który jesteœ” z repertuaru Micha³a Bajora, skomponowany przez Piotra Rubika
do s³ów Rados³awa Figury, a tak¿e Weronika Czyrny z Le¿ajska,
recytuj¹ca fragment dramatu
Karola Wojty³y pt. „Przed sklepem jubilera”.
Drug¹ czêœci konkursu obejrza³ JE ks. bp ordynariusz diecezji rzeszowskiej Jan W¹troba,
który przedstawi³ siê jako mi³oœnik poezji. Ksi¹dz biskup zwró-

ci³ siê do uczestników konkursu, ¿ycz¹c im sukcesów, a wszystkim zgromadzonym – ubogacenia poezj¹ religijn¹. JE po raz
pierwszy odwiedzi³ Sêdziszów
M³p. i wierzymy, ¿e wywióz³
z naszego miasta mi³e wra¿enia.
Przybyli tak¿e do sêdziszowskiego domu kultury: dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie Marek Jastrzêbski,
proboszcz parafii pw. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny
w Sêdziszowie M³p. ks. Ryszard
Lis, Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b. Swojego delegata przys³a³ Marsza³ek Województwa Podkarpackiego W³adys³aw Ortyl. By³ nim Bogus³aw
Kmieæ, wicedyrektor Departamentu Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Marsza³kowskiego, a niegdyœ pracownik sêdziszowskiego

domu kultury i cz³onek redakcji
Biuletynu Sêdziszowskiego.
Drug¹ czêœæ konkursow¹ rozpoczê³a Katarzyna Feret z Rzeszowa z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego „Echo”.
Du¿e wra¿enie wywar³o wykonanie utworu „Piastowy jestem
syn” Karola Wojty³y w interpretacji Karoliny Pawul z zespo³em,
z Le¿ajska. Mocne, rockowe
brzmienie dot¹d rzadko mo¿na
by³o us³yszeæ na konkursie.
Zreszt¹ takich muzycznych i interpretacyjnych niespodzianek
by³o wiêcej. Zapamiêtany zosta³
wystêp Sylwii Krówki, która z towarzyszeniem gitar zaœpiewa³a
utwór z repertuaru Antoniny
Krzysztoñ pt. „Per³owa ³ódŸ”.
W tej czêœci zaprezentowa³a siê
tak¿e Joanna Andreasik z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sê-
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Poezji Religijnej

Wyniki XXIII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej:
W kategorii recytacji:
I miejsce
Sylwia Drogoń – LO w Strzyżowie
II miejsce
Agnieszka Górska – Osiedlowy Klub EMKA w Dębicy oraz
Filip Sołek – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
III miejsce
Weronika Czyrny – Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku
Wyróżnienia: Alicja Skibicka – Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, Patrycja Piotrowska – Jasielski Dom Kultury, Lidia Bachórz –
Jasielski Dom Kultury
W kategorii poezji śpiewanej:
I miejsce
Alicja Łabaj – Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie
II miejsce
Dominika Sanecka – Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie oraz
Natalia Pitera – II LO w Rzeszowie
III miejsce
Sylwia Krówka – Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Autor wystawy Ryszard Gwóźdź w rozmowie z bp. Janem Wątrobą, Burmistrzem Kazimierzem Kiełbem oraz dyrektorem MGOK Kazimierzem Popielarzem.

JE ks. bp Jan Wątroba gratuluje zdobywczyni I miejsca w kategorii recytacji Sylwii
Drogoń.

dziszowie M³p., która zaœpiewa³a hymn na spotkanie z Benedyktem XVI „Nie lêkajcie siê” napisany i skomponowany przez Piotra Pa³kê. Publicznoœæ i komisjê
konkursow¹ porwa³a Alicja
£abaj z Domu Kultury „Sokó³”
w Strzy¿owie niezwykle optymistycznym wykonaniem piosenki
„Œpiewa Ziemia” (muz. Andrzej
Cudzich, s³. Beata Wójcik) z repertuaru Ewy Urygi. Do fenomenalnego g³osu i temperamentu
doda³a akompaniament na
skrzypcach, co okaza³o siê przepisem na sukces w tegorocznej
edycji konkursu. Reprezentantki Strzy¿owa zajê³y czo³owe miejsca zarówno w kategorii recytacji, jak i poezji œpiewanej, bowiem
niemal równie wysoko zosta³
oceniony wystêp Dominiki Saneckiej, która wzruszaj¹co wykona³a fragment „Pieœni o Bogu
ukrytym”. Sylwia Drogoñ, licealistka ze Strzy¿owa, zaprezentowa³a kompilacjê tekstów: „Je-
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¿eli umrê m³odo” i „Mi³oœæ mi
wszystko wyjaœni³a”, a jej mistrzowska interpretacja przynios³a jej g³ówn¹ nagrodê wœród
recytatorów.
Fanów zdoby³a w Sêdziszowie
z pewnoœci¹ Katarzyna Makoœ
z Dukli, dysponuj¹ca g³osem o
niskiej, g³êbokiej barwie, co przy
jej kruchej budowie czyni³o niezwyk³e wra¿enie. Tym razem jednak nie zdoby³a uznania jury.
Ostatni¹ prezentacj¹ by³ wystêp ubieg³orocznej laureatki
w kategorii m³odzie¿y, Magdaleny Maruszak z Le¿ajska, która
w tym roku wyst¹pi³a w grupie
doros³ych. I to jak wyst¹pi³a! Jej
interpretacja fragmentu sztuki
„Merylin Mongo³” Niko³aja Kolady by³a naprawdê imponuj¹ca. Widownia, skupiona nad
ka¿d¹ kwesti¹, wypowiadan¹
przez artystkê, wybuch³a owacj¹,
gdy wybrzmia³y ostatnie s³owa.
W ubieg³ym roku obok Magdy Maruszak wyst¹pi³a jej na-

Wśród dorosłych w kategorii recytacji:
I miejsce oraz nagroda specjalna Marszałka Województwa Podkarpackiego
Magdalena Maruszak – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
II miejsce
Justyna Sołek – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.
uczycielka, w tym równie¿ pojawi³ siê ciekawy duet – obok siebie wyst¹pili… mama z synem.
Justyna So³ek wyst¹pi³a wœród
doros³ych, zaœ Filip So³ek wœród
m³odzie¿y. Oboje wrócili do
domu z nagrodami. Ciekawe, ¿e
takie interesuj¹ce duety to le¿ajska specjalnoœæ. W oczekiwaniu
na werdykt, publicznoœæ i uczestnicy konkursu obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ pt. „Ziemia
Rymanowska miejscem wêdrówek i rozmyœlañ Karola Wojty³y”, przygotowan¹ przez Pani¹
Danutê Litarowicz – Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury w
Rymanowie.
Po piêciu godzinach przes³uchañ, i blisko godzinnych obradach, przewodnicz¹cy jury, Robert Chodur, og³osi³ werdykt.
Nagrody w konkursie ufundowali: Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie, ks. proboszcz Ryszard Lis, Dyrektor Banku Spó³dzielczego w Sêdziszowie M³p.
Pan Mieczys³aw Cios, Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego
W³adys³aw Ortyl. Tradycj¹ jest,
¿e wszyscy uczestnicy fina³u
otrzymuj¹ pami¹tkowe upominki od organizatorów. W ubieg³ych latach by³y to anio³ki z masy
solnej, oryginalne bombki choinkowe, wykonane na specjalne
zamówienie, fili¿anki z okolicznoœciowym nadrukiem, rêcznie
wykonane, artystycznie rzeŸbione œwiece woskowe, zaœ w obecnym – porcelanowe kubeczki
z nadrukiem „KPR 2013 Sêdziszów M³p.”
Konkurs przygotowa³y pracownice sêdziszowskiego domu

kultury: Wioletta Czapka oraz
El¿bieta Chor¹¿y, autorka scenografii, w której dominowa³ du¿y,
drewniany krzy¿ na ramionach
którego umieszczony zosta³ napis, bêd¹cy mottem tegorocznego konkursu: „Wys³awiajcie
Pana, który jest nasz¹ moc¹”.
Konkursowi towarzyszy³a wystawa malarstwa, rzeŸby i metaloplastyki Ryszarda GwoŸdzia.
Artysta urodzi³ siê w PilŸnie,
ukoñczy³ Pañstwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Sêdziszowie M³p., a tytu³ magistra sztuki
zdoby³ na Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie.
Ryszard GwóŸdŸ ma swoim
dorobku kilkanaœcie wystaw. Zajmuje siê miêdzy innymi malarstwem sakralnym, portretowym,
rzeŸb¹ monumentaln¹, konserwacj¹ dzie³ sztuki. Jedne z najciekawszych propozycji na obecnej wystawie to trójwymiarowe
obrazo-rzeŸby, niemal dos³ownie przeniesione z natury. Wystawa czynna jest do 30 grudnia.
Ponadto, podczas konkursu
w hollu domu kultury mo¿na
by³o obejrzeæ i nabyæ stroiki œwi¹teczne, przygotowane przez
Wies³awa Wychockiego.
Mieszkañcy Sêdziszowa i okolicy, którzy nie mogli uczestniczyæ w konkursie, bêd¹ mieæ
mo¿liwoœæ obejrzenia i pos³uchania laureatów w koncercie ,
który zaplanowano na dzieñ
9 lutego w koœciele oo. Kapucynów w Sêdziszowie M³p. Organizatorzy ju¿ dziœ serdecznie zapraszaj¹.
(b)
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Policja informuje
Policjanci odnaleźli
skradzionego „malucha”
Komenda Powiatowa Policji
w Ropczycach zosta³a powiadomiona, ze z posesji w miejscowoœci Czarna Sêdziszowska zosta³ skradziony samochód marki Fiat 126 p, którego wartoœæ
w³aœciciel wyceni³ na kwotê 3000
z³otych. Policjanci odzyskali
skradziony samochód i ustalili
sprawców kradzie¿y.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
otrzymali zg³oszenie o tym, ¿e
dosz³o do kradzie¿y „malucha”
w Czarnej Sêdziszowskiej. Jak wynika³o ze zg³oszenia, samochód
by³ zaparkowany w drewnianym
budynku gospodarczym i w nocy
27 wrzeœnia br. nieznany sprawca ukrad³ fiata. W³aœciciel wyceni³ straty na kwotê 3000 z³otych.
Zaraz po otrzymaniu zg³oszenia
policjanci zaczêli szukaæ sprawcy.
Podejrzenia o tym, gdzie mo¿e
znajdowaæ siê samochód i kto go
ukrad³ okaza³y siê trafione. Skradziony samochód policjanci odnaleŸli w zaroœlach przy nowo budowanej autostradzie w Czarnej
Sêdziszowskiej. W samochodzie
brakowa³o tablic rejestracyjnych.
Kolejne czynnoœci policyjne zaprowadzi³y funkcjonariuszy do
sprawców kradzie¿y, u których
znaleziono tablice rejestracyjne
i kluczyki do „malucha”.
Sprawcami kradzie¿y samochodu okazali siê dwaj mieszkañcy powiatu ropczycko-sêdziszowskiego w wieku 13 i 15 lat.
Wypadek z udziałem karetki
w Sędziszowie Młp.

Ranny mê¿czyzna trafi³ do szpitala. Kieruj¹cy samochodem by³
trzeŸwy.
Oko³o godz. 21, 5 listopada,
policjanci pracowali na miejscu
wypadku drogowego w Bêdzienicy. Ze wstêpnych ustaleñ funkcjonariuszy wynika, ¿e kierowca
renault megane jad¹c w kierunku miejscowoœci Nockowa najecha³ na pieszego, który jak wynika z ustaleñ prawdopodobnie
wszed³ nagle na jezdniê.
Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku oraz sprawdzili
stan trzeŸwoœci kieruj¹cego.
24-letni kierowca renault by³
trzeŸwy. Ranny 40-letni pieszy,
karetk¹ pogotowia, zosta³ przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badañ na zawartoœæ alkoholu.
Zabezpieczone przez policyjn¹ grupê zdarzeniow¹ œlady
pozwol¹ na ustalenie dok³adnych okolicznoœci i przyczyn tego
wypadku.

która nastêpnie uderzy³a w trzy
inne samochody i przewróci³a
siê na bok. Do szpitala trafi³o
cztery osoby.
Na miejscu zdarzenia policjanci wstêpnie ustalili, ¿e kieruj¹cy
karetk¹ pogotowia, jad¹c na sygna³ach pojazdu uprzywilejowanego wjecha³ na skrzy¿owanie
przy czerwonym sygnale œwietlnym. W tym samym czasie, z lewej strony, na zielonym œwietle
wjecha³ na skrzy¿owanie kieruj¹cy renaultem. Renault uderzy³o w bok karetki. Wytr¹cona
z toru jazdy karetka zderzy³a siê
z oplem cors¹, fordem mondeo
i renaultem lagun¹, nastêpnie
przewróci³a siê na bok. Do szpitala zosta³a przewieziona lekarz
i sanitariusz oraz dwie osoby
podró¿uj¹ce oplem.
Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli œlady, które po- Policjant udzielał pomocy
mog¹ w ustaleniu okolicznoœci przez telefon
wypadku.
Dy¿urny ropczyckiej komendy odebra³ zg³oszenie od mieszRozdane odblaski
kanki gminy Sêdziszów Ma³opolKomenda Wojewódzka Policji ski. Kobieta potrzebowa³a pow Rzeszowie wraz z Polskim Ra- mocy, poniewa¿ jej 14-miesiêczdiem Rzeszów rozpoczê³y akcjê ne dziecko zach³ysnê³o siê i nie
„Odblaski”. W ramach tej akcji oddycha. Dziêki radom dy¿urRadio Rzeszów wraz z policjan- nego ch³opczyk, przed przyjaztami odwiedzaj¹ szko³y rozdaj¹c dem karetki, zacz¹³ znów oddychaæ.
dzieciom odblaski.
Kiedy dy¿urny ropczyckiej
W Szkole Podstawowej w Nockowej odby³a siê pierwsza poga- komendy tu¿ przed pó³noc¹
danka w ramach akcji „Odbla- odebra³ telefon, w s³uchawce
ski”, która jest inicjatyw¹ Ko- us³ysza³ roztrzêsion¹ kobietê.
mendy Wojewódzkiej Policji Mieszkanka gminy Sêdziszów
w Rzeszowie i Polskiego Radia Ma³opolski powiedzia³a, ¿e jej
Rzeszów. Podczas spotkania 14-miesiêczny synek przesta³ oddzieci chêtnie uczestniczy³y dychaæ po tym, jak poda³a mu
w dyskusji opowiadaj¹c o tym, lekarstwo.
Podczas rozmowy dy¿urny injak bezpiecznie poruszaæ siê po
jezdni. Zwrócono przede wszyst- struowa³ roztrzêsion¹ matkê, co
kim uwagê na to, ¿e jesienna ma robiæ z synkiem do czasu przypora jest szczególnie niebez- bycia na miejsce karetki pogotopieczna, gdy¿ widocznoœæ na wia. Kobieta stosowa³a siê do
drodze jest znacznie mniejsza. podawanych wskazówek. W trakJako element, który pozwala cie rozmowy, dziecko zaczê³o
nam byæ widocznymi na jezdni, znów oddychaæ i p³akaæ, co s³ychaæ by³o w s³uchawce telefonu.
wymieniono m.in. odblaski.
Na miejsce przyby³a karetka
Na koniec spotkania wszyscy
uczniowie ze Szko³y Podstawo- pogotowia, któr¹ dziecko zostawej w Nockowej otrzymali od- ³o przewiezione o szpitala w celu
przeprowadzenia badañ.
blaski.

Policjanci ustalaj¹ okolicznoœci wypadku w Sêdziszowie Ma³opolskim, gdzie kieruj¹cy renaultem zderzy³ siê z karetk¹ jad¹c¹ na sygna³ach pojazdu
uprzywilejowanego. Karetka
nastêpnie uderzy³a w trzy samochody oczekuj¹ce na wjazd na
skrzy¿owanie i przewróci³a siê na
bok. Cztery osoby zosta³y przewiezione do szpitala.
Przed godz.19. 3 listopada, dyZima na drogach powiatu
¿urny Policji otrzyma³ zg³oszenie Potrącenie pieszego w Będzienicy
o wypadku na skrzy¿owaniu ulic
Spad³ œnieg, na drogach pa3-Maja i Wêglowskiego w SêdziPolicjanci wyjaœniaj¹ okoliczszowie Ma³opolskim. Kieruj¹cy noœci, w jakich dosz³o do potr¹- nuj¹ coraz trudniejsze warunki.
renaultem zderzy³ siê z karetk¹, cenia pieszego w Bêdzienicy. K³opoty maj¹ zarówno kierow-
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cy, jak i piesi. Policja apeluje
o rozwagê i ostro¿noœæ.
Zima na drogach wi¹¿e siê
z charakterystycznymi dla tej
pory roku kategoriami zagro¿eñ. Na drogach jest œlisko, wczeœniej zapada zmrok, pada œnieg,
wystêpuj¹ mg³y. Poruszaj¹c siê
w takich warunkach, kieruj¹cy
pojazdem obowi¹zany jest zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ.
Skutkiem nieostro¿nej jazdy
w zimowych warunkach jest miêdzy innymi najechanie na inne
pojazdy. Wynika ono z niezachowania bezpiecznego, czyli niezbêdnego do unikniêcia zderzenia odstêpu od innego, najczêœciej jad¹cego przed nami pojazdu. Takie sytuacje maj¹ miejsce najczêœciej podczas hamowania (czêsto przy doje¿d¿aniu
do skrzy¿owañ), wyprzedzania
oraz omijania i wymijania.
Oprócz utrzymywania w czystoœci szyb Policja radzi, by uzupe³niaæ p³yn w zbiornikach spryskiwaczy, czyœciæ lusterka oraz
klosze œwiate³ naszego pojazdu.
Ponadto kierowcy powinni pamiêtaæ o obowi¹zku jazdy na
œwiat³ach mijania przez ca³y rok.
Kierowanie pojazdem w okresie zimowym wymaga w³aœciwej
tym warunkom techniki jazdy,
koncentracji oraz zachowania
szczególnej ostro¿noœci. Bardzo
istotnym elementem jest jazda
z prêdkoœci¹ dostosowan¹ do aktualnie istniej¹cych warunków
i sytuacji na drodze, zapewniaj¹c¹ panowanie nad pojazdem.
Kierowcy ju¿ dawno powinni
zmieniæ opony w pojeŸdzie z letnich na „zimowe, które maj¹ lepsze, bardziej dostosowane do tej
pory roku parametry techniczne. Chocia¿ nie ma obowi¹zku
poruszania siê w okresie zimowym na oponach zimowych, to
warto je zmieniæ, inwestuj¹c
w ten sposób w bezpieczeñstwo
swoje i podró¿nych.
Uwaga na pieszych!
W okresie zimowym szczególne zagro¿on¹ grupê uczestników ruchu drogowego stanowi¹
osoby piesze. Nie zawsze oœwietlone drogi, brak wyznaczonych
miejsc do bezpiecznego poruszania siê pieszych po drodze
(zw³aszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz nierzadko niew³aœciwy sposób korzystania
z dróg przez samych pieszych
sprawia, ¿e dochodzi do wielu
potr¹ceñ.
mł. asp. Dominika Parus
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Zapraszamy do świetlic środowiskowych
W pierwszych dniach grudnia br. w Domach Ludowych
w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Piaskowej uruchomiono Świetlice Środowiskowe, które są
miejscem spotkań integrującym środowisko mieszkańców
poszczególnych sołectw.
Obecnie bêd¹ one czynne na
okres próbny, a je¿eli œwietlice te
bêd¹ cieszyæ siê zainteresowaniem mieszkañców, to planowane jest przed³u¿enie ich dzia³alnoœci w 2014 roku do koñca marca, a rokrocznie by³yby one czynne w okresie paŸdziernik-marzec,
ponadto w planach jest równie¿
uruchomienie takich œwietlic
w innych miejscowoœciach.
Na wyposa¿eniu ka¿dej œwietlicy znajduje siê stó³ do tenisa
sto³owego, „pi³karzyki”, stó³ do
gry w cymbergaja, szachy, scrabble oraz wiele gier planszowych.
Ca³kowity koszt tego wyposa¿enia to 20.646 z³ z czego 60%
Gmina Sêdziszów M³p. pozyska³a z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW.

Œwietlica w Krzywej i Wolicy
Piaskowej czynna jest w ka¿dy
wtorek i czwartek w godz. 17.0020.00, w Bêdziemyœlu równie¿ we
wtorki i czwartki w godz. 16.0019.00 a w Górze Ropczyckiej we
œrody i pi¹tki w godz. 16.0019.00.
Zachêcamy dzieci, m³odzie¿y
oraz mieszkañców poszczególnych so³ectw do korzystania ze
œwietlic.

Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS
Barbara Traciak, sołtys Zagorzyc Górnych rozmawia z Wiesławem Ladą, dyrektorem Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie o rehabilitacji leczniczej dla rolników, warunkach jakie trzeba spełnić i koniecznych dokumentach.
Barbara Traciak: Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego zgodnie
ze swym ustawowym obowiązkiem,
zapewnia rolnikom uprawnionym do
świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.
Jaki jest jej cel i jakie schorzenia
się kwalifikują?
Wies³aw Lada: G³ównym celem prowadzonej rehabilitacji
jest zapobieganie inwalidztwu
lub ograniczenie go do poziomu umo¿liwiaj¹cego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie
prac w gospodarstwie rolnym,
a w przypadku osób, które zdolnoœæ do pracy utraci³y jej przywrócenie, o ile jest to mo¿liwe
w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego wzglêdu rehabilitacja
jest adresowana do wszystkich
rolników objêtych ubezpieczeniem spo³ecznym. Wskazaniami
do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach s¹ schorzenia narz¹du uk³adu ruchu oraz
choroby uk³adu kr¹¿enia.
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B.T.: W jakich ośrodkach rolnicy
mogą z niej korzystać?
W.L.: Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych
turnusów, prowadzonych we
w³asnych Centrach Rehabilitacyjnych w Horyñcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Œwinoujœciu, Ko³obrzegu, Szklarskiej Porêbie, Teresinie i Jedlcu.
B.T.: Jakie warunki trzeba spełnić?
W.L.: Z rehabilitacji mog¹ korzystaæ osoby spe³niaj¹ce jeden z
trzech warunków: podlegaj¹
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy ustawy w pe³nym
zakresie; podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyñskiemu na wniosek w pe³nym zakresie nieprzerwalnie co najmniej 18 miesiêcy
przed z³o¿eniem wniosku o rehabilitacjê lecznicz¹; maj¹ ustalone prawo do okresowej renty
rolniczej z tytu³u niezdolnoœci do
pracy i zachowali zdolnoœæ do samodzielnej egzystencji.

B.T.: Wniosek na leczenie rehabilitacyjne wystawia lekarz prowadzący, czy są potrzebne jeszcze jakieś
badania?
W.L.: Tak, do wniosku nale¿y
do³¹czyæ aktualne badania takie
jak morfologia krwi, mocz, EKG,
RTG klatki piersiowej i w przypadku kobiet zaœwiadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazañ do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wype³niony
wniosek nale¿y z³o¿yæ osobiœcie,
mo¿na te¿ wys³aæ poczt¹ do oddzia³u regionalnego lub placówki terenowej KRUS-u. Wniosek
jest sprawdzany pod wzglêdem
formalnym i poddany ocenie
merytorycznej. Je¿eli zostanie
zaakceptowany przez lekarza
regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik
otrzymuje propozycjê wyjazdu.
Poddanie siê rehabilitacji jest
ca³kowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do œwiadczeñ pieniê¿nych
z ubezpieczenia spo³ecznego
rolników, z wyj¹tkiem prawa do
zasi³ku chorobowego za okres
przebywania w CRR.
B.T.: Czy rolnicy często mogą ratować swoje zdrowie w ten sposób?

W.L.: Z rehabilitacji leczniczej
mog¹ korzystaæ nie czêœciej ni¿
co 12 miesiêcy. Osoby, które
maj¹ ustalone prawo do renty
okresowej lub do przed³u¿onego zasi³ku chorobowego mog¹
ponownie skorzystaæ z rehabilitacji po up³ywie 6 miesiêcy od
dnia zakoñczenia poprzedniej
rehabilitacji.
B.T.: A jak wygląda sprawa opłat za
pobyt w Centrach Rehabilitacyjnych?
W.L: Pobyt na turnusie jest dla
rolnika bezp³atny, a zak³ad rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu
do CRR w wysokoœci odpowiadaj¹cej cenie biletu najtañszego
dostêpnego œrodka transportu
zbiorowego. Korzystanie z rehabilitacji za poœrednictwem
KRUS nie pozbawia rolników
prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
B.T.: Bardzo dziękuję za rozmowę
Od 31 lipca br. obowiązują nowe
druki wniosków o skierowanie na
rehabilitację leczniczą, wprowadziło je Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
19 lipca 2013. Druki są dostępne
w placówkach Kasy lub na stronie
internetowej www.krus.gov.pl
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Mleko jest pyszne! Mówią uczniowie klasy II B ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp.

Szklanka mleka w szkołach
Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci
uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.
Dzięki programowi „Szklanka Mleka” polskie dzieci od 2004
roku, tj. od początku realizacji programu w Polsce spożyły
ok. 391 tys. ton mleka i jego przetworów. Agencja Rynku
Rolnego dokonała z tego tytułu wypłat dopłat na ogólną
kwotę 983 mln PLN.
Celem programu jest promowanie zdrowego od¿ywiania poprzez zachêcanie dzieci i m³odzie¿y do spo¿ywania mleka
i przetworów mlecznych oraz
kszta³towanie u nich trwa³ego
nawyku konsumpcji zdrowych
produktów mlecznych.
Polska od roku szkolnego
2007/2008 jest na pierwszym
miejscu wœród krajów UE pod
wzglêdem iloœci mleka i przetworów mlecznych spo¿ytych w ramach programu w placówkach
oœwiatowych. Dostawy mleka
i przetworów mlecznych do pla-

cówek oœwiatowych realizowane
s¹ za poœrednictwem: firm handlowych – 79%, zak³adów mleczarskich – 19%, gminy/organizacje – 0,2%, placówki oœwiatowe 1,8% ogó³u dostaw.
W programie „Szklanka Mleka” uczestniczy ok. 14,2 tys. placówek oœwiatowych, w tym ok.
12 tys. szkó³ podstawowych (ok.
87% szkó³ podstawowych w Polsce), a mleko i przetwory mleczne spo¿ywa ok. 2,4 mln dzieci,
w tym ok. 2,14 mln ze szkó³ podstawowych. W roku szkolnym
2012/2013 iloœæ dostarczonego

mleka i przetworów mlecznych
do placówek oœwiatowych wynios³a ok. 54 tys. ton. W ramach
dofinansowania za rok szkolny
2012/2013 udzielono dop³aty na
kwotê ok. 147,4 mln PLN (dofinansowanie z FPM – 1,5 mln, dop³ata krajowa – 105,6 mln, dop³ata unijna 40,3 mln).
W roku szkolnym 2012/2013
w Oddziale Terenowym Agencji
Rynku Rolnego w Rzeszowie
z programu „Szklanka mleka”
korzysta³o 1 157 placówek oœwiatowych (w tym 1 021 szkó³ podstawowych oraz 136 przedszkoli
i gimnazjów). W OT ARR w Rzeszowie z dop³aty skorzysta³o
33% ogó³u placówek oœwiatowych – co stanowi najwy¿szy
wskaŸnik w skali kraju. Dop³at¹
zosta³o objête 153 tys. uczniów,
tj. 43% ogó³u uczniów z woj.
podkarpackiego. W roku szkolnym 2012/2013 za poœrednic-

twem OT ARR w Rzeszowie
udzielono dop³aty na kwotê
ok. 8,7 mln PLN (dofinansowanie z FPM- 0,1 mln, dop³ata krajowa – 6,2 mln, dop³ata unijna –
2,4 mln).
Do OT ARR w Rzeszowie wp³ynê³o 11 wniosków na kwotê
6 195 277,73 PLN w sprawie przyznania limitu œrodków finansowych na realizacjê dop³aty krajowej w roku szkolnym 2013/2014.
Na realizacjê dop³aty krajowej
w roku szkolnym 2013/2014
Rada Ministrów przeznaczy³a
118 mln z³ (Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie wysokoœci œrodków finansowych przeznaczonych na wyp³atê
dop³aty krajowej w roku szkolnym
2013/2014).
Dzieci, rodzice i nauczyciele
bardzo pozytywnie oceniaj¹ program, czego efektem jest wysoki
od kilku lat poziom uczestnictwa dzieci i placówek oœwiatowych w programie.
Andrzej Wróbel
Dyrektor OT ARR Rzeszów

Zajęcia rozwijające w Szkole Podstawowej w Klęczanach
W Szkole Podstawowej w Klęczanach rozpoczęto realizację projektu pn: „Edukacja – szansą na rozwój ucznia – zajęcia rozwijające dla
uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionie, Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Angielska herbatka.
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Celem projektu jest podniesienie jakoœci i uatrakcyjnienie
oferty edukacyjnej szko³y, ukierunkowane na wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów,

rozwój kompetencji kluczowych
oraz uzyskanie zdolnoœci do przysz³ego zatrudnienia. Projekt skierowany jest do uczniów klas
IV- VI i jest realizowany od wrze-
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Per aspera ad astra
To już drugi rok realizacji projektu unijnego „Per aspera ad
astra” (Przez ciernie do
gwiazd) w Gimnazjum im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Młp.
Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pisz¹c projekt, mieliœmy na
uwadze wyrównywanie szans naszych gimnazjalistów i rozwijanie
uzdolnieñ z przedmiotów obejmuj¹cych nauki œcis³e.
Zupe³nie nowym wyzwaniem
sta³o siê dla nas zorganizowanie
zajêæ psychologiczno-terapeutycznych oraz szkolnego oœrodka kariery. W ci¹gu dwóch lat
uczniowie maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ
uczestnictwa w zajêciach szachowych.
W ubieg³ym i obecnym roku
szkolnym zajêciami wyrównuj¹cymi szanse objêto grupê a¿ 112
uczniów, a w zajêciach rozwijaj¹cych zainteresowania z matematyki, fizyki i chemii uczestniczy 78
uczniów. W szkolnym oœrodku
kariery pracowa³o 72 uczniów
klas III, a w najbli¿szych miesi¹cach taka sama grupa m³odzie¿y
bêdzie korzystaæ ze wsparcia psychologa i pedagoga w wyborze
dalszej drogi kszta³cenia.
Szczególn¹ atrakcj¹ podczas
realizacji projektu by³a majowa
wycieczka do Warszawy. Grupa
81 osób dziêki wsparciu unijnemu zwiedzi³a Stadion Narodowy, Zamek Królewski, a tak¿e
pozna³a wszystkie miejsca zwi¹-

Wizyta na Zamku Królewskim w Warszawie.

cie siêgaj¹cej ponad 50 tysiêcy
z³otych. Jest to ogromny zastrzyk
finansowy dla naszej szko³y. Cieszy szczególnie tablica interaktywna, która jest wielk¹ atrakcj¹
oraz program e-dziennik. Ju¿
wkrótce to nowoczesne narzêdzie ³¹cz¹ce szko³ê z rodzicami
uczniów u³atwi wzajemne kontakty.
Cieszy fakt du¿ego zainteresoŚladami patrona – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
wania uczestnictwem naszej
zane z postaci¹ patrona naszej
Na podkreœlenie zas³uguje za- m³odzie¿y w tym ambitnym
szko³y – Krzysztofa Kamila Ba- kup pomocy dydaktycznych do przedsiêwziêciu.
czyñskiego. W maju 2014 r. cze- realizacji podstawy programoka nasz¹ m³odzie¿ podobna wej takich przedmiotów jak fizyKoordynator projektu
atrakcja, tj. wyjazd do stolicy.
ka, matematyka i chemia w kwoMarta Tobiasz

œnia 2013 do czerwca 2014 roku.
W ramach projektu prowadzone s¹ zajêcia dla uczniów z zakresu matematyki, przyrody, jêzyka angielskiego, zajêæ teatralnych, muzycznych oraz pomoc
psychologiczna i pedagogiczna.
Ca³kowity koszt projektu wynosi 141 644,00 z³, z czego kwota 120 397,40 stanowi dofinansowanie ze œrodków europejskich, kwota 3 142,60 jest dotacj¹
celow¹ z bud¿etu krajowego
i kwota 18 104,00 stanowi wk³ad
w³asny (niepieniê¿ny) JST Gminy Sêdziszów Ma³opolski.
(-)
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My się sztuki nie boimy.

Fot. (2) Arch. SP Klęczany
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KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY

– antydepresyjna szkoła pod hasłem RADOŚĆ BYCIA RAZEM,
to projekt skierowany do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

W dniach od 2 do 6 grudnia
2013 roku uczniowie przychodzili do szko³y w ubiorze i dodatkach w kolorze przypisanym
dla danego dnia: poniedzia³ek
– ¿ó³ty, wtorek – pomarañczowy, œroda – zielony, czwartek –
niebieski, pi¹tek – czerwonobia³y lub strój miko³ajkowy.
Uczniowie jak co roku, ju¿ od
trzech lat starali siê aktywnie braæ
udzia³ w projekcie choæ nie by³o
to proste. Okazuje siê, ¿e œwiat

kolorów nie zawsze towarzyszy
nam na co dzieñ i rzeczy w danym kolorze np. pomarañczowym mamy bardzo ma³o. Projekt
mia³ za cel zwróciæ uwagê na oddzia³ywanie kolorów na cz³owieka i ich w³asnoœci lecznicze.
Koordynatorzy projektu:
nauczyciele podstaw
przedsiębiorczości:
mgr Marta Lalicka-Saj
mgr Iwona Flis
mgr Halina Szela

JUVENES TRANSLATORES
W dniu 28 listopada 2013 r. w LO w Sędziszowie Młp., odbył
się lokalny etap międzynarodowego konkursu tłumaczeniowego „JUVENES TRANSLATORES” przeznaczony dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych na ternie Unii Europejskiej.
Organizatorem tego konkursu jest Dyrekcja Generalna ds.
T³umaczeñ Pisemnych Komisji
Europejskiej. Konkurs s³u¿y propagowaniu nauki jêzyków obcych i zapoznawania m³odzie¿y
ze sztuk¹ przekazu.
Je¿eli zgodnie z mottem UE
mamy byæ „zjednoczeni w ró¿norodnoœci” musimy znaæ jêzyki obce. Konkurs „Juvenes
Translatores”, którego pierwsza
edycja odby³a siê w 2007 roku,
to uk³on w stronê wszystkich
tych, których pasj¹ jest nauka jêzyków obcych. Znajomoœæ jêzyków poszerza horyzonty, umo¿liwia poznawanie nowych ludzi

i innych kultur. A m³odym ludziom w przysz³oœci u³atwi podjêcie studiów i znalezienie pracy
w dowolnym miejscu w Europie.
W konkursie tym nasza szko³a
reprezentowana by³a przez
6 uczniów klas drugich. Byli to:
Bart³omiej Stadnik, Filip Kloc
(kl. 2AF), Rados³aw Pieczonka,
Patryk ¯uczek, Anna Bajorska
(kl. 2B) oraz Aneta Szczepan
(kl. 2CD). Zadanie konkursowe
polega³o na dokonaniu przek³adu tekstu w zadeklarowanej
kombinacji jêzykowej. Dyrekcja
Generalna ds. T³umaczeñ Pisemnych oceni t³umaczenia
i wybierze po jednym najlepszym

BUDIMEX w sędziszowskim LO
3 grudnia 2013 r. w ramach preorientacji zawodowej w sędziszowskim LO odbyły się niecodzienne warsztaty. Dla dwóch klas o profilu
politechnicznym prowadził je przedstawiciel firmy budowlanej BUDIMEX SA, pan Jarosław Jochymek – kierownik budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów-Dębica.
By³ to nietypowy rodzaj lekcji,
gdy¿ zaproszony goœæ przedstawi³
specyfikê pracy w bran¿y budowlanej od strony praktycznej omawiaj¹c trudnoœci zwi¹zane z planowaniem przedsiêwziêcia, potrzebne kompetencje, wymagane
wykszta³cenie, doœwiadczenie
zdobywane nawet za granic¹.
Podczas warsztatów uczniowie klasy 2B i 3B dowiedzieli siê
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wiele ciekawych rzeczy na temat
budowy autostrady A4, surowców potrzebnych do jej wykonania oraz nowoczesnych maszyn wykorzystywanych na budowie. Jest to olbrzymia inwestycja,
której cena tylko na trasie Rzeszów – Dêbica wynosi 1,5 mld z³.
Szczególnie zaskakuj¹ce dla
uczniów by³y informacje na temat iloœci zu¿ytych surowców.

Uczestnicy konkursu „Juvenes translatores”.

t³umaczeniu z ka¿dego pañstwa
cz³onkowskiego. Zwyciêzcy zostan¹ zaproszeni do Brukseli
na uroczystoœæ wrêczenia nagród, która odbêdzie siê wiosn¹
2014 r. z udzia³em europejskiej
komisarz ds. wielojêzycznoœci.

Uczestnikom konkursu ¿yczymy sukcesów, a wszystkich
uczniów naszej szko³y zachêcamy do nauki jêzyków obcych
i dostrzegania korzyœci, jakie
p³yn¹ z ich znajomoœci.
z

Aby wybudowaæ mniej ni¿ 26 kilometrowy odcinek, zu¿yto 273
razy wiêcej betonu ni¿ wykorzystano do budowy Statuy Wolnoœci i tyle stali, ile wystarczy³oby
na wybudowanie trzech wie¿y
Eiffla. Asfalt wykorzystany na tym
odcinku wystarczy³by do wybudowania drogi rowerowej
wzd³u¿ granic Polski i w poprzek
kraju, a iloœæ zamontowanych
ekranów dŸwiêkoch³onnych wystarczy³aby do ogrodzenia na
przyk³ad ca³ego Wroc³awia.
Ciê¿ko uwierzyæ, ¿e tym fragmentem autostrady jedzie siê
tylko 15 min. Na uwagê zas³uguje przejœcie dla zwierz¹t du¿ych
ze wzglêdu na gabaryty oraz ilo-

œci zastosowanych materia³ów.
P³yta przejœcia ma 119 m d³ugoœci i 96 m szerokoœci (dla porównania wymiary boiska pi³karskiego wg standardów FIFA to ok.
105 m x 68 m). Na slajdach pokazane zosta³y poszczególne etapy budowy: osuszanie i utwardzanie terenu, badania pod³o¿a, specjalistyczne palowanie,
zbrojenie oraz ciekawe znaleziska, jak np. pozosta³oœci po wojnie, niewypa³y. Spotkanie to
da³o uczniom realne wyobra¿enie o pracy w budownictwie, co
jest bardzo cenne dla tych, którzy planuj¹ dalsz¹ naukê na studiach politechnicznych.
Anna Bajorska, kl. II B
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W hołdzie ,,Żołnierzom Wyklętym…”
W dniu 17 listopada 2013 r.
w Rzeszowie nauczyciele
i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie
Młp. wzięli udział w uroczystości poświęconej upamiętnieniu płk Łukasza Cieplińskiego, Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość oraz Żołnierzy
Wyklętych. (O uroczystości
informowaliśmy szeroko
w poprzednim numerze Biuletynu Sędziszowskiego –
przyp. red.)

Delegacja ZSZ obok popiersia kpt. Karola Chmiela.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych im.
prof. K. Olszewskiego w Sêdziszowie M³p. podj¹³ wiele inicjatyw, maj¹cych na celu propago-

wanie dzia³alnoœci ¿o³nierzy
Zrzeszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ, m.in: wœród cz³onków Stowarzyszenia Komitetu Spo³ecz-

nego Budowy Pomnika pp³k
£ukasza Ciepliñskiego w Rzeszowie s¹ nauczyciele w/w szko³y:
Bernadeta Frysztak, Renata Bia-

³ek, Jan Flisak, wœród ofiarodawców uczniowie z klas: III M, I EM,
II I, III GH, III FI, I HM, II EM.
W szkole mia³a miejsce sesja naukowa poœwiêcona p³k £ukaszowi Ciepliñskiemu, rotmistrzowi
Witoldowi Pileckiemu, konkurs
plastyczny. Goœciliœmy tak¿e
p. Nataliê Pietraszek, ksiêgow¹
Komitetu, s¹siadkê i przyjació³kê Jadwigi Ciepliñskiej ¿ony
£ukasza.
Wszystkim tym dzia³aniom
przyœwieca³ jeden cel: uczyæ m³ode pokolenie historii, troski
o Ojczyznê, czyli o wielk¹ narodow¹ rodzinê rodzin, z³¹czonych wspóln¹ wiar¹, histori¹,
kultur¹ i tradycj¹ chrzeœcijañsk¹.
z

uczniowie i nauczyciele realizowali zadania, które przynios³y efekt
w postaci certyfikatu na szczeblu
wojewódzkim. Zadania, które zrealizowaliœmy, to miêdzy innymi:
Szkolny Dzieñ Honorowego
Krwiodawstwa – WAMPIRIADA,
sejmik z okazji 60 rocznicy odkrycia budowy DNA, wyjazdy na lodowisko oraz na narty, gazetka o

cyberprzemocy, Szkolny Dzieñ
Sportu, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i wiele innych.
Kolejnym etapem tego programu jest zdobycie miana Szko³y Promuj¹cej Zdrowie na poziomie ogólnopolskim. Do³o¿ymy
wszelkich starañ, aby jak najlepiej zaprezentowaæ siê i uzyskaæ
kolejny certyfikat.
z

Wojewódzki certyfikat
„Szkoły promującej zdrowie”
dla Liceum
4. grudnia 2013 r. Dyrektor Lucyna Doroba, mgr Paweł Idzik,
przewodnicząca szkoły Małgorzata Bodziany oraz cztery
uczennice z klasy 2E - Krystyna Drwal, Weronika Białorucka,
Klaudia Kopala i Karolina Kozek – udali się do Rzeszowa na
podsumowanie działań szkół w ramach programu „Szkoła
promująca zdrowie”.

Od lewej: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzej Sabik, Dyrektor LO Lucyna Doroba, mgr Paweł Idzik.

Delegacja Liceum odebra³a
wojewódzki certyfikat „Szkó³
Promuj¹cych Zdrowie”, po czym
uczestniczy³a w krótkim pokazie
zwyciêskich prac z kategorii
„Bezpieczne wakacje” i „Szko³a
promuj¹ca zalecenia Europejskiego Konkursu Walki z Rakiem
w województwie podkarpackim”.
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Po poczêstunku opuœciliœmy
Salê Konferencyjn¹ Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie i wróciliœmy do szko³y.
Nasze Liceum obecnie jest na
drugim szczeblu programu Szkó³
Promuj¹cych Zdrowie. Dwa lata
temu otrzymaliœmy miano Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie na poziomie
powiatowym. Przez ten czas
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Literatura i dzieci
W poniedziałek, 25 listopada 2013 roku, w sali lustrzanej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. odbyły się eliminacje konkursu literackiego „Literatura i dzieci”. W tym roku organizatorzy – Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie – zaproponowali hasło przewodnie konkursu
„Najbliżsi”.
Tematyka prezentowanej w I grupie wiekowej: Macieja
Czapkê ze Szko³y Podstawoprzez uczestników twórczoœci dowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
tyczy³a g³ównie relacji pomiêdzy
Klaudiê Bia³ek i Jakuba Szota
dzieckiem i osobami szczególnie
ze Szko³y Podstawowej nr 2 Maciej Czapka i Zuzanna Gdowik – reprezentanci SP nr 3 w Sędziszowie Młp. podmu bliskimi: rodzicami, rodzeñw Sêdziszowie M³p., Oliwiê czas eliminacji środowiskowych w młodszej kategorii wiekowej.
stwem, dziadkami. Istotne by³o,
Bartusik z Zespo³u Szkó³
aby prezentowane teksty podw Wolicy Piaskowej (wszyscy
kreœla³y znaczenie przekazu po(wszyscy recytacja) oraz Karo- tusik, Jakuba Szota i Katarzynê
w kategorii recytacja) oraz
koleniowego – wartoœci, tradycji,
linê Dzik ze Szko³y Podstawo- Kieba³ê, zaœ Maciej Czapka
Sarê Róg ze Szko³y Podstawozachowañ, itp. Wa¿na by³a reflekwej w Krzywej i Aleksandrê otrzyma³ wyró¿nienie.
wej w Zagorzycach Dolnych
sja nad tym, czego dzieci ucz¹ siê
W finale wojewódzkim konPiejê z Zespo³u Szkó³ w Wolicy
(w kategorii piosenka). Wyod osób bliskich ich sercu i w jaki
Piaskowej (piosenka). Wyró¿- kursu Oliwia Bartusik z Wolicy
ró¿nienie przyznano Miko³asposób to wp³ywa na zachowanienia przyznano Gabrieli Gil Piaskowej, recytuj¹ca wiersz „Pojowi Plizga ze Szko³y Podstanie i stosunek do innych.
i Wiktorii Paci z Zespo³u Szkó³ moc najbli¿szych”, zdoby³a wywowej w Klêczanach (recytaKomisja konkursowa, w sk³ad
w Wolicy Piaskowej (recyta- ró¿nienie, podobnie jak Katarzycja);
której wchodzili: aktorka Jolanna Kieba³a z Krzywej za prezencja).
ta Nord, kierownik dzia³u arty- w II grupie wiekowej: Zuzannê
tacjê wiersza „Amor z ulicy RozKapustê ze Szko³y Podstawostycznego Centrum Kultury
Nazajutrz laureaci wyst¹pili kosznej”. Oliwiê do konkursu
wej nr 2 w Sêdziszowie M³p., w etapie rejonowym konkursu przygotowa³a pani Renata Daw Ropczycach Agnieszka Róg
Mateusza Berlika ze Szko³y w Ropczycach, gdzie rywalizowa- niel, zaœ Katarzynê – pani Magoraz muzyk Pawe³ Pasela, oceni³a
Podstawowej nr 3 w Sêdziszo- li zwyciêzcy eliminacji œrodowi- dalena Skoczek.
23 recytacje i 8 piosenek w dwóch
wie M³p., Katarzynê Kieba³ê skowych z powiatów ropczyckokategoriach wiekowych (klasy
Wszystkim m³odym artystom
ze Szko³y Podstawowej w Krzy- sêdziszowskiego i dêbickiego. oraz ich nauczycielom gratuluI-III i IV-VI) i postanowi³a zakwaliwej, Emiliê £obodê ze Szko³y Komisja do fina³u wojewódzkie- jemy sukcesów.
fikowaæ do etapu rejonowego na(b)
Podstawowej w Klêczanach go zakwalifikowa³a: Oliwiê Barstêpuj¹cych wykonawców:

Sędziszów w szatach pór roku
Pod takim tytułem przez cały rok trwał konkurs fotograficzny, którego celem było ukazanie piękna grodu Sędzisza
w każdej z pór roku.
Na konkurs wp³ynê³o 120 prac
fotograficznych. Komisja konkursowa, w sk³ad której weszli:
fotograf Ryszard Cio³kosz
– przewodnicz¹cy, Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p. El¿bieta
Œwiniuch, instruktor plastyki
w MGOK w Sêdziszowie M³p.
El¿bieta Chor¹¿y, plastyk Aleksandra Draus ocenia³a prace,
uwzglêdniaj¹c dwie kategorie
wiekowe: uczniowie szkó³ podstawowych oraz m³odzie¿ i doroœli, a tak¿e cztery kategorie
tematyczne, odpowiadaj¹ce kolejnym porom roku.
Jako nagrody laureaci otrzymali miêdzy innymi sprzêt elektroniczny (dysk zewnêtrzny, tablet, pendrive), a tak¿e drobny
sprzêt AGD.

Na fotografiach zobaczyæ
mo¿na by³o przede wszystkim reprezentacyjne obiekty Sêdziszowa: ratusz, koœcio³y, dom kultury. Autorzy prac potrafili jednak
dostrzec w nich piêkno, na co
dzieñ niezauwa¿alne.
Laureaci nagrody odebrali
podczas koncertu, wieñcz¹cego
obchody 530-lecia miasta. Do- Klasztor (wiosna).
Fot. Renata Fiśkiewicz
datkow¹ nagrod¹ dla nich jest
umieszczenie wybranych zdjêæ
Po wnikliwej analizie wszystkich prac,
jury zdecydowało przyznać następujące nagrody:
w kalendarzu, wydanym przez
Kategoria I (uczniowie szkół podstawowych)
Urz¹d Miejski. ZainteresowaI miejsce – Kinga Mucha – SP Zagorzyce Dln.
nych zapraszamy do ogl¹dania
II miejsce – Daria Ziajor – SP Zagorzyce Dln.
zdjêæ w MGOK w Sêdziszowie
III miejsce – Aleksandra Ochab – SP nr 3 Sędziszów Młp.
M³p.
Kategoria II (młodzież i dorośli)
I miejsce – Renata Fiśkiewicz
II miejsce – Melania Smolińska-Bała
III miejsce – Edyta Ochał.
z
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NASZE KLIMATY

SZCZODRE DNI
Choæbym odszed³ poza rzeki,
Poza góry hen ogromne,
Choæbym b³¹dzi³ ca³e wieki,
Naszej Gwiazdki nie zapomnê.
Nie zapomnê chwili owej,
Co najdalsze serca brata,
Ani pieœni kolêdowej,
Choæbym odszed³ na kraj œwiata!
(Artur Oppman)
Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia trwa³a do œwiêta Objawienia
Pañskiego zwanego œwiêtem
Trzech Króli (6 I). Okres ten
okreœlano jako: szczodre dni,
œwiête dni, szczodre lub œwiête
wieczory. Œwiêtowano je g³ównie
wieczorami podczas rodzinnych
i towarzyskich spotkañ. Obowi¹zywa³y wówczas obyczaje nieco
podobne do wigilijnych. Przodkowie nasi uwa¿ali, i¿ w tym czasie nadal wœród ¿ywych przebywaj¹ dusze zmar³ych, którym
nale¿y siê respekt i szacunek. Aby
ich nie uraziæ, nie wolno w tym
czasie wykonywaæ prac gospodarskich z u¿yciem ostrych narzêdzi. Zabronione te¿ by³o: szycie, przêdzenie, tkanie, motanie
nici: Kto mota w œwiête wieczory,
wilki mu zajrz¹ do obory. Inne przys³owie mówi: Do Nowego Roku
siedŸ, prz¹dko, do zmroku, a po Nowym Roku do samej wieczerzy.
Obracaj¹ce siê wrzeciona i ko³owrotki równie¿ mog³y zaszkodziæ duszom zmar³ych. Ich obecnoœæ sprzyja³a natomiast wró¿eniu przysz³ych losów, w czym
chêtnie uczestniczy³a m³odzie¿.
W oparciu o obserwacje pogody
stawiano d³ugoterminowe prognozy – na poszczególne miesi¹ce Nowego Roku. W starannie
wysprz¹tanych i przyozdobionych domach z radoœci¹ podejmowano goœci. Raczono siê œwi¹tecznymi przysmakami, gawêdzono, œpiewano kolêdy i pastora³ki.
Zwyczaj ten pielêgnowany by³
przez ludzi ró¿nych stanów.
W dniu œw. Szczepana kawalerowie chodzili „na pod³azy” – odwiedzali upatrzone dziewczyny.
Wizyty takie nosi³y znamiona oficjalnych konkurów, zw³aszcza gdy
m³odzian dotyka³ rêk¹ zdobnej
pod³aŸniczki. Obsypywanie gospodarzy owsem wró¿y³o dostatek, zdrowie i wszelk¹ pomyœlnoœæ. Podczas szczodrych dni
jeszcze do niedawna du¿¹ popu-
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larnoœci¹ cieszy³o siê u nas tzw.
chodzenie po scodrokach.
W wêdrówkach bra³y udzia³ dzieci sk³adaj¹ce gospodarzom rymowane ¿yczenia np.
Piekliœcie tu scodrocki, ko³ocki,
Powiadaj¹ nom.
Jak nie docie scodrocka, ko³ocka,
Dejcie chleba krom.
Zap³aci wom Pan Jezus
I ten œwiêty Jon.
W podziêce otrzymywa³y jakiœ
smakowity upominek, a by³y nim
najczêœciej ma³e, s³odkie bu³ki
z rodzynkami, z makiem, z kruszonk¹. W te niezwyk³e dni z utêsknieniem wypatrywano przybycia kolêdników. Zawsze witano
ich z niek³aman¹ radoœci¹, wierz¹c, i¿ przynios¹ z sob¹ gwarancjê powodzenia w pracy i osobistego szczêœcia. Jeœli grupa kolêdnicza pominê³aby któreœ domostwo, fakt ten poczytywano za
bardzo niepomyœln¹ wró¿bê.
W dawniejszych czasach nie urz¹dzano powszechnych dziœ zabaw
sylwestrowych. Zaczê³y siê one
pojawiaæ w XIX w. najpierw

w du¿ych miastach. Równie¿
Nowy Rok czyli Nowe Lato witano raczej w ciszy i spokoju. Obowi¹zkow¹ potraw¹, jaka powinna siê pojawiæ wtedy na stole, by³
suto okraszony groch, który symbolizowa³ przysz³e, udane plony.
Aby w domu nigdy nie zabrak³o
chleba, na stole winien le¿eæ okaza³y bochen. W tutejszych stronach znano wizyty drabów, których obecnoœæ by³a nieco uci¹¿liwa. Potrafili bowiem nieŸle
w domu napsociæ. Ich figle znoszono jednak cierpliwie, bowiem:
Gdzie drab w domu, szczêœcie w domu.
Szczególnie uroczyœcie obchodzono ostatni szczodry wieczór
przypadaj¹cy w wigiliê œw. Trzech
Króli. Nale¿a³o spêdziæ go w mi³ym gronie, przy obfitym jadle, ze
œpiewaniem kolêd i pogodnych
pastora³ek. Serwowano wówczas
m.in. pierogi z ró¿nym nadzieniem i gor¹ce gomó³ki z sera.
Starsi mieszkañcy z tutejszych
okolic pamiêtaj¹, ¿e w tym czasie
nale¿a³o przygotowaæ te¿ potrawy z miêsa królików. Dla myœliwych

by³ to czas ostatnich polowañ na
dziki, sarny i jelenie, o czym przypomina³o przys³owie: Sieæ ostatni¹
Trzej Królowie rozpinaj¹ na d¹browie. Pocz¹tek stycznia przynosi³
zwykle typowo zimow¹, „bia³¹”
pogodê. Tego typu aura by³a ze
wszech miar pomyœlna, gdy¿ przepowiada³a udane plony, a tak¿e
³adn¹, wczesn¹ wiosnê: Na trzech
Króli s³oñce œwieci, wiosna ku nam
pêdem leci, Gdy na trzech Króli drzewa œniegiem kryte, znacz¹ siê plony
obfite. Pogoda bywa jednak przewrotna; zdarza³o siê nierzadko,
¿e na tutejszych, podmok³ych terenach w szczodre dni trudno
by³o przedostaæ siê do domu znajomych; nawet furmank¹ zaprzê¿on¹ w cztery konie.
Ponad miasta, nad wioski
Niechaj czuwa Duch Boski,
Dary ³ask niech rozsypie w narodzie.
Czy biesiada czy praca
Niech wam serca obraca
Ku mi³oœci i zgodzie.
(W. Syrokomla)
Tekst i ilustracje Maria Wilczok
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