Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje,
że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu
azbestu i wyrobów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w roku 2014.
W zwi¹zku z tym Gmina Sêdziszów Ma³opolski
przygotowuje stosowny wniosek o dofinansowanie kosztów zwi¹zanych z demonta¿em, usuniêciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu Gminy Sêdziszów M³p.
Osoby fizyczne – w³aœciciele nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie Gminy Sêdziszów M³p.,
którzy planuj¹ w 2014 roku usuniêcie wyrobów
zawieraj¹cych azbest, mog¹ do dnia 10 lutego
2014 r. sk³adaæ w Biurze Obs³ugi Klienta Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1
(Ratusz, pokój nr 9 na parterze) wnioski o dofinansowanie tego przedsiêwziêcia.
Wzory druków mo¿na pobraæ ze strony internetowej Urzêdu www.bip.sedziszow-mlp.pl
lub otrzymaæ w w/w Biurze Obs³ugi Klienta
albo w pok. nr 16 (budynek dawnego „Warmet-u”) w godzinach od 7.30 do 15.30.
Z³o¿enie przedmiotowego wniosku nie jest
równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania,
bowiem uzale¿nione jest ono od wysokoœci œrodków przyznanych na ten cel Gminie Sêdziszów
M³p. przez WFOŒiGW.

Ponadto informujê, ¿e w pierwszej kolejnoœci uwzglêdniane bêd¹ wnioski mieszkañców
z³o¿one i nie zrealizowane w 2013 roku. Wszystkie osoby, które z³o¿y³y wnioski w roku ubieg³ym nie musz¹ sk³adaæ ich ponownie.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. –
pokój nr 16 lub pod nr tel. (17) 745 36 32.
Przypominamy równie¿, ¿e zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 8 z 2011 r., poz. 31)
w sprawie wymagañ w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, w których by³y lub s¹ wykorzystywane
wyroby zawieraj¹ce azbest, osoby fizyczne nie
bêd¹ce przedsiêbiorcami maj¹ obowi¹zek
przedk³adaæ corocznie odpowiednio wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, informacjê o wyrobach zawieraj¹cych azbest wraz
z ocen¹ stanu i mo¿liwoœci bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest.

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem prac
nad opracowaniem
Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Młp.
na lata 2014-2020
Po okresie próbnym zosta³a przed³u¿ona do
zapraszam Państwa do udziału w ankiecie,
koñca
marca 2014 r. dzia³alnoœæ Œwietlic Œrododostępnej na stronie Urzędu Miejskiego
wiskowych w domach ludowych w Bêdziemyœlu,
www.sedziszow-mlp.pl.

Świetlice środowiskowe
działają nadal

Górze Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Piaskowej.

Poznanie opinii mieszkañców gminy i oczekiwañ na przysz³oœæ, pozwoli na wyznaczenie strategicznych dla rozwoju gminy kierunków dzia³añ.
Proszê o wype³nienie ankiety w terminie do
28 lutego 2014 r.
Kazimierz Kiełb
Burmistrz Sędziszowa Młp.

Œwietlica w Górze Ropczyckiej czynna jest
w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek w godz. 16-19, w Bêdziemyœlu we wtorki i czwartki w godz. 16-19 a w Wolicy
Piaskowej we wtorki i pi¹tki w godz. 17-20.
W Krzywej œwietlica bêdzie otwarta we wtorki
i czwartki w godz. 17-20.

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej MMG z Rzeszowa
przeprowadzi w terminie
od 20 do 21 lutego 2014 r.
(czwartek-piątek)

bezpłatne badania
mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 lat,
(roczniki od 1945 do 1964)
w mammobusie ustawionym
na parkingu za Ratuszem
w Sędziszowie Młp.
Ka¿da kobieta powinna wykonywaæ takie badanie raz na
2 lata, co zwiêksza jej szanse
na odpowiednio wczesne
podjêcie leczenia oraz ca³kowite wyzdrowienie. Badania
bêd¹ przeprowadzone w ramach programu wczesnego
wykrywania raka piersi.

Telefoniczna rejestracja
pod nr 792 522 006
od poniedziałku
do soboty
w godz. od 9.00 do 18.00.
Mammobus wyposa¿ony
jest w cyfrowy mammograf,
pozwalaj¹cy na automatyczne zgrywanie przez cyfrowy
skaner zdjêæ z aparatu na
dysk twardy. Pacjentki ju¿
w trakcie badania bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ zapoznania siê
ze zdjêciami. Kobiety poni¿ej
wymaganego wieku mog¹ wykonaæ badanie, za op³at¹
w wysokoœci 100 z³.
NZOZ MMG z Rzeszowa
prosi o zg³aszanie siê z dowodem osobistym oraz wynikami poprzednich badañ mammograficznych.

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim
to aktualna nazwa ZSZ im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
Zmiana nazwy nastąpiła z dniem 1.01.2014 roku i była to
realizacja uchwały Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjętej w grudniu 2013 roku. Tym samym starania dyrektora szkoły, magistra Grzegorza Patro, grona pedagogicznego, Rady Rodziców i społeczności uczniowskiej odniosły sukces.
Nazwa Zespó³ Szkó³ Technicznych bardziej odpowiada rzeczywistemu charakterowi szko³y
gdy¿ od wielu lat w zespole nie
s¹ otwierane oddzia³y klasowe
zasadniczej szko³y zawodowej.
Nie jest to wynik jakiegoœ celo-
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wego dzia³ania szko³y tylko efekt
potrzeb lokalnego œrodowiska.
Po prostu do szko³y zasadniczej
jest zbyt ma³o podañ aby tworzyæ klasy. Zespó³ szkó³ jest otwarty na potrzeby m³odzie¿y i rokrocznie proponuje m³odzie¿y

gimnazjalnej szerok¹ paletê
mo¿liwoœci zdobycia solidnego
zawodu, zarówno w technikach,
jak i zasadniczych szko³ach zawodowych. Ukoñczenie technikum pozwala nie tylko na uzyskanie solidnego fachu, ale daje
mo¿liwoœæ zdania matury i podjêcia studiów wy¿szych. W³aœnie
ta opcja jest gremialnie wykorzystywana. Warto wspomnieæ, ¿e
zespó³ szkó³ prowadzi szko³y policealne. Ich ukoñczenie daje
dodatkowe kwalifikacje, pozwa-

la te¿ na utrzymanie bie¿¹cego
kontaktu z nauczaniem dla tych
którzy odraczaj¹ moment rozpoczêcia studiów.
Informacja, o kierunkach
kszta³cenia, proponowanych
przez Zespó³ Szkó³ Technicznych znajduje siê na stronie
obok.
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Sygnalizacja świetlna na „czwórce”
już działa

Fot. (2) G. Wrona

Od piątku 10 stycznia br. na dwóch niebezpiecznych skrzyżowaniach z krajową „czwórką” w Sędziszowie Młp., przy
ul. Węglowskiego (w kierunku na Górę Ropczycką) oraz przy ul. Witosa (w kierunku na Sielec) działa sygnalizacja świetlna.
Inwestycji, poprawiaj¹cej bezpieczeñstwo i p³ynnoœæ ruchu na
tych skrzy¿owaniach domagano
siê od dawna. Czyni³y to zarówno w³adze samorz¹dowe, jak
i mieszkañcy. Dopiero powstanie
stowarzyszenia „Bezpieczne
skrzy¿owanie” i dwukrotna –
w lipcu i sierpniu ubieg³ego roku
– blokada drogi krajowej nr 4,
przynios³o oczekiwany efekt.
Po protestach, nag³oœnionych
przez media, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Rzeszowie przyst¹pi³a do wykonania dokumentacji, a nastêpnie inwestycji.
Budowa obu sygnalizacji kosztowa³a ok. 430 000 z³.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
XXXIII Sesja Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp., a zarazem ostatnia w 2013 r. odbyła się w dniu 30 grudnia.
W trakcie Sesji radni podjęli
6 uchwał.

wa¿ni³a Burmistrza do przeka- b) podatku od czynnoœci cywilnoprawnych osób fizycznych
zania uprawnieñ Dyrektorowi
– 20.000 z³,
Szko³y Podstawowej w Kawêczynie do zaci¹gania zobowi¹zañ 2)zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê 106.434 z³
z tytu³u umów, których realizaz przeznaczeniem na:
cja w roku bud¿etowym i w latach nastêpnych jest niezbêdna a) wynagrodzenia nauczycieli
w Gimnazjum w Sêdziszowie
dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia1. Uchwała w sprawie wstąpienia
M³p. – 61.434 z³,
Pani Renaty Barbary Kopeć w skład ³ania jednostki i z których wyniRady Miejskiej w Sędziszowie Młp. kaj¹ce p³atnoœci wykraczaj¹ c) zakup ¿ywnoœci do sto³ówek
szkolnych i przedszkolnych –
W zwi¹zku z wygaœniêciem poza rok bud¿etowy, zawiera45.000 z³.
mandatu radnego w okrêgu wy- nych na czas okreœlony, do kwoborczym nr 1 Rada Miejska po- ty 4.000 z³.
4. Uchwała w sprawie zmiany
stanowi³a o wst¹pieniu na jego
wzoru deklaracji na podatek od
3.
Uchwała
w
sprawie
zmiany
miejsce Pani Renaty Barbary Konieruchomości.
peæ – kandydatki z tej samej listy uchwały budżetowej Gminy SędziRada Miejska okreœli³a nowy
(PiS), która w wyborach otrzy- szów Młp. na rok 2013 nr XXIII/
wzór
deklaracji na podatek od
195/13
z
dnia
29
stycznia
2013
r.
ma³a kolejno najwiêksz¹ liczbê
Rada dokona³a zmian w bu- nieruchomoœci.
g³osów.
d¿ecie gminy na 2014 r. polega5. Uchwała w sprawie uchwalenia
j¹cych na:
2. Uchwała w sprawie zmian
1)zwiêkszeniu dochodów bie¿¹- miejscowego planu zagospodarowaw wieloletniej prognozie finansocych bud¿etu o kwotê nia przestrzennego w miejscowości
wej Gminy Sędziszów Młp.
Borek Wielki.
126.434 z³, w tym z tytu³u:
Rada Miejska zwiêkszy³a zakres
Plan obejmuje obszar o poa)
czêœci
oœwiatowej
subwencji
upowa¿nienia Burmistrza Sêdziwierzchni oko³o 95 ha, po³o¿oogólnej – 61.434 z³,
szowa M³p. i równoczeœnie upo-
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ny w pó³nocnej strefie so³ectwa
Borek Wielki. G³ównym rysem
zagospodarowania s¹ planowane us³ugi, które zajmuj¹ oko³o
70% powierzchni planistycznej.
Istotnym elementem projektowanego zagospodarowania jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana w po³udniowej i wschodniej strefie obszaru planistycznego.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Czarna Sędziszowska.
Plan obejmuje obszar o powierzchni oko³o 0,29 ha, po³o¿ony w Czarnej Sêdziszowskiej
w s¹siedztwie drogi wojewódzkiej. Dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenu typowe dla obszarów wiejskich
zmieniono na us³ugowe.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
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XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
W dniu 30 stycznia br. miała miejsce XXXIV Sesja Rady Miej- – przebudowa chodnika w ci¹- – utrzymanie szkó³ podstawogu ul. Kasztanowej w Sêdziszowych – 14.330.882 z³,
skiej w Sędziszowie Młp., której głównym celem było uchwawie M³p. – 80.000 z³,
– przebudowa i rozbudowa
lenie budżetu gminy na 2014 r.
Szko³y Podstawowej w ZagoRada oprócz budżetu, zgodnie z porządkiem obrad przyjęła – przebudowa chodnika w ci¹gu ul. Mickiewicza w Sêdziszorzycach Dolnych wraz z dobujeszcze 18 innych uchwał. Były to wyjątkowo długie obrady,
wie M³p. – 90.000 z³,
dow¹ sali gimnastycznej –
trwające blisko 5 godz., a budżet po raz pierwszy w tej ka– przebudowa mostu przy dro443.000 z³,
dencji uchwalono jednomyślnie.
dze gminnej w Zagorzycach
Dolnych – k/Jarzêbia –
– opracowanie dokumentacji
1. Uchwała w sprawie udzielenia
100.000 z³,
budowlano-wykonawczej na
pomocy finansowej dla Powiatu
budowê kanalizacji sanitarnej – odszkodowania za dzia³ki przeRopczycko-Sędziszowskiego.
jête pod budowê obwodnicy
w Klêczanach i Bêdziemyœlu
Rada Miejska postanowi³a
pó³nocnej w Sêdziszowie M³p.
wraz z czêœciow¹ przebudow¹
udzieliæ w 2014 roku pomocy fietap III – budowa po³¹czenia
wodoci¹gu – 164.890 z³.
nansowej w formie dotacji dla
Gumat-Ropczyce Kolonia –
Powiatu Ropczycko-Sêdziszow- – zakup dzia³ek pod przepom223.500 z³,
pownie œcieków w Czarnej
skiego w kwocie 10.000 z³, na dofi– odszkodowania za dzia³ki przeSêdz. – 65.000 z³.
nansowanie Warsztatów Terapii
jête pod budowê po³¹czenia
Zajêciowej w Ropczycach. Z reul. prof. Kota z ul. Jana Pahabilitacji zawodowej i spo³ecznej 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie
w³a II w Sêdziszowie M³p. –
w energiê elektryczn¹, gaz
tych warsztatów korzystaj¹ miesz30.000 z³,
i wodê – 22.000 z³.
kañcy Gminy Sêdziszów M³p.
– przebudowa drogi wewnêtrznej w Szkodnej – Wieliszówka
3. Transport i ³¹cznoœæ –
2. Uchwała w sprawie wyrażenia
– 100.000 z³,
3.619.469 z³, w tym m.in.:
zgody na zawarcie porozumienia
– przebudowa drogi gminnej – przebudowa drogi gminnej
z Gminą Miastem Rzeszów.
w Górze Ropczyckiej – Nawsie
Ruda–Zajezierze – 100.000 z³,
Radni wyrazili zgodê na zawar100.000 z³,
cie porozumienia z Gmin¹ Mia- – przebudowa drogi gminnej
w Czarnej Sêdz.-Stara Wieœ – – przebudowa drogi wewnêtrzstem Rzeszów w sprawie przyjnej w Wolicy £ugowej –
100.000 z³,
mowania w Izbie WytrzeŸwieñ w
100.000 z³,
Rzeszowie osób nietrzeŸwych – przebudowa drogi gminnej
Krzywa–Porêby – 100.000 z³, – przebudowa drogi wewnêtrzdowiezionych z terenu Gminy
nej w Bêdziemyœlu – 50.000 z³.
– rozbudowa drogi gminnej
Sêdziszów M³p.
w Wolicy Piaskowej-Za³u¿e –
4. Gospodarka mieszkaniowa –
300.000 z³,
3. Uchwała budżetowa Gminy
612.230 z³, w tym m.in.:
– przebudowa drogi gminnej
Sędziszów Młp. na rok 2014.
– uzupe³nienie instalacji c.o.
w Klêczanach – 80.000 z³,
Dochody bud¿etu na 2014 r.
w mieszkaniach budynku soplanowane s¹ w wysokoœci – przebudowa drogi gminnej
cjalnego w Wolicy Piaskowej –
w Borku Wielkim – 100.000 z³,
61.108.049 z³, natomiast wy60.000 z³.
datki zamkn¹ siê kwot¹ – przebudowa drogi gminnej
w Zagorzycach Górnych-W¹59.002.493 z³. Ró¿nica miêdzy
5. Dzia³alnoœæ us³ugowa –
wozy – 70.000 z³,
dochodami i wydatkami stano403.995 z³, w tym m.in.:
wi nadwy¿kê bud¿etu w kwocie – przebudowa ul. Blich w Sêdzi– projekt budowlany rozbudoszowie M³p. – 200.000 z³,
2.105.556 z³, która zostanie przewy cmentarza wraz z kaplic¹ –
znaczona na pokrycie rozcho- – rozbudowa odcinka ul. S³o60.000 z³.
necznej w Sêdziszowie M³p.
dów bud¿etu.
wraz z budow¹ chodnika,
Na wydatki maj¹tkowe zaplaœcie¿ki rowerowej, kanalizacji 6. Informatyka – 245.684 z³
nowano kwotê 6.768.967 z³. Najz przeznaczeniem na projekt
deszczowej i oœwietlenia uliczwiêkszym wydatkiem w bud¿ecie
„PSeAP – Podkarpacki System
nego – 330.000 z³,
s¹ wydatki zwi¹zane z oœwiat¹,
e-Administracji Publicznej”.
zaplanowane w wysokoœci – przebudowa drogi gminnej
w Bêdziemyœlu–Grudna –
27.337.042 z³ i stanowi¹ 46% ogó7. Administracja publiczna –
50.000 z³,
³u wydatków bud¿etu.
5.069.917 z³.
– opracowanie dokumentacji
projektowej na budowê chodPlan wydatków według działów
nika przy drodze gminnej w 8. Bezpieczeñstwo publiczne
przedstawia się następująco:
i ochrona przeciwpo¿arowa –
Czarnej Sêdz. relacji Podbo279.500 z³.
reczek – Piek³o – Stara Wieœ –
1. Rolnictwo i ³owiectwo –
24.485 z³,
2.574.490 z³, w tym m.in.:
– budowa kanalizacji sanitarnej – budowa chodnika przy drodze 9. Obs³uga d³ugu publicznego –
gminnej w Górze Ropczyckiej
w Borku Wielkim – 930.000 z³,
650.596 z³.
od drogi na Domaradz w kie– budowa kanalizacji sanitarnej
runku Koœcio³a – 10.000 z³,
wraz z przy³¹czami, pompow10. Ró¿ne rozliczenia – 677.000 z³.
niami i zasilaniem energetycz- – budowa chodnika przy ul.
Ko³³¹taja w Sêdziszowie M³p. 11. Oœwiata i wychowanie –
nym w Czarnej Sêdziszowskiej
– 21.000 z³,
– 1.323.000 z³,
27.337.042 z³, w tym m.in.:
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– projekt budowlany budowy
budynku sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 3
w Sêdziszowie M³p – 60.000 z³,
– rozbudowa budynku Szko³y
Podstawowej w Kawêczynie
Sêdz. o zewnêtrzn¹ klatkê schodow¹ celem dostosowania budynku do obowi¹zuj¹cych
przepisów p.po¿. – 50.000 z³.
– utrzymanie oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych – 667.753 z³,
– utrzymanie przedszkoli –
1.907.152 z³,
– utrzymanie gimnazjów –
6.454.806 z³,
– dowo¿enie uczniów do szkó³
– 460.000 z³,
– utrzymanie zespo³u ekonomiczno-administracyjnego
szkó³ – 736.081 z³,
– utrzymanie sto³ówek szkolnych – 1.684.332 z³.
12. Ochrona zdrowia – 371.660 z³.
13. Pomoc
spo³eczna
–
11.464.772 z³, w tym m.in.:
– œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spo³ecznego
– 8.090.700 z³,
– zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 608.100 z³,
– dodatki mieszkaniowe –
120.000 z³,
– utrzymanie oœrodka pomocy
spo³ecznej – 1323.694 z³.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 236.710 z³, w tym
m.in.:
– œwietlice szkolne – 46.811 z³,
– projekt realizowany z udzia³em œrodków z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego pn.
„Per aspera ad astra” w Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. –
57.871 z³,
– projekt realizowany z udzia³em
œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego pn. „Educiąg dalszy na str. 6
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ciąg dalszy ze str. 5

– ogrodzenie stadionu sportowe- – 6.000 z³ – wykonanie ubikacji
w budynku komunalnym u¿ytgo w Klêczanach – 10.000 z³,
kowanym przez OSP.
kacja – szansa na rozwój – nag³oœnienie trybun na stadionie sportowym w Sêdziszowie
ucznia” – zajêcia pozalekcyjne
8. Klêczany:
M³p. – 15.000 z³,
dla uczniów Szko³y Podstawowej w Klêczanach – 72.028 z³. – dotacje dla klubów sporto- – 10.000 z³ – wykonanie dokumentacji na budowê oœwietlewych – 233.000 z³.
nia dróg,
15. Gospodarka komunalna
– 4.000 z³ – uzupe³nienie brakuW ramach funduszu sołeckiego
i ochrona œrodowiska –
j¹cych lamp oœwietleniowych
w 2014 r. realizowane będą
2.401.998 z³ w tym m. in.:
na istniej¹cych s³upach w przynastępujące zadania:
– gospodarka odpadami –
sió³ku Budy i Majdan,
1.120.000 z³,
– 6.000 z³ – zakup sprzêtu spor– oczyszczanie miast – 153.500 z³, 1. Bêdziemyœl:
towego i 2 kpl. strojów spor– utrzymanie zieleni w miastach – 10.000 z³ – dofinansowanie rotowych dla LKS PLON,
bót ziemnych na dzia³ce nr
i gminach – 50.000 z³,
– 4.484. z³ – zakup kamienia na
589/5,
– schroniska dla zwierz¹t –
utwardzenie dróg gminnych.
– 14.484 z³ – zakup wyposa¿e50.000 z³,
nia placu zabaw na dzia³ce
– oœwietlenie ulic, placów i dróg
9. Krzywa:
nr 589/5.
– 912.358 z³,
– 5.000 z³ – zakup sprzêtu po– opracowanie dokumentacji
trzebnego do wyposa¿enia inna budowê oœwietlenia w Bor- 2. Boreczek:
teraktywnej sali lekcyjnej,
ku Wielkim-Porêby – 10.000 z³, – 9.000 z³ – malowanie i konserwacja dachu na budynku – 5.000 z³ – zakup kostki bruko– opracowanie dokumentacji
Domu Ludowego,
wej i materia³ów potrzebnych
na budowê oœwietlenia dróg
– 2.000 z³ – utrzymanie stadiodo jej u³o¿enia pod wiat¹ buw Klêczanach – 10.000 z³,
nu sportowego,
dynku gospodarczego przy
– wykonanie dokumentacji na
szkole podstawowej,
oœwietlenie w Wolicy Piasko- – 3.102 z³ – wyposa¿enie budynku Domu Ludowego.
– 14.484 z³ – zakup i u³o¿enie
wej-Potok – 10.000 z³,
kostki brukowej przy Domu
– opracowanie dokumentacji
Ludowym.
na budowê oœwietlenia przy 3. Borek Wielki:
drodze na Rogówkê w Zago- – 5.000 z³ – ogrodzenie budynku Domu Ludowego od stro- 10. Ruda:
rzycach Górnych – 9.000 z³,
ny stadionu,
– 14.323 z³ – remont Domu Lu– opracowanie dokumentacji
dowego (docieplenie stropu
i budowa oœwietlenia przy – 10.000 z³ – wykonanie dokumentacji projektowej oœwiei wzmocnienie).
ul. Witosa w Sêdziszowie M³p.
tlenia ulicznego w przysió³ku
od skrzy¿owania z drog¹ kraPorêby,
11. Szkodna:
jow¹ E4 – 23.358 z³.
– 9.484 z³ – utwardzenie drogi – 24.484 z³ – wykonanie ogrowewnêtrznej na dzia³ce nr 625.
dzenia ko³o Domu Ludowego
16. Kultura i ochrona dziedzicod drogi powiatowej.
twa narodowego – 2.376.711 z³,
4. Cierpisz:
w tym m. in.:
– przebudowa wewnêtrznej in- – 9.181 z³ – remont budynku 12. Wolica £ugowa:
gospodarczego przy Domu – 1.000 z³ – zakup krzewów na
stalacji gazowej wraz ze zmian¹
Ludowym,
teren ogrodu przedszkolneŸród³a zasilania instalacji c.o na
go,
gazowe w budynku Miejsko– 1.300 z³ – wyposa¿enie œwietliGminnego Oœrodka Kultury 5. Czarna Sêdziszowska:
cy wiejskiej,
w Sêdziszowie M³p. w ramach – 24.484 z³ – opracowanie dokumentacji projektowej na – 20.813 z³ – przebudowa drogi
projektu „Termomodernizabudowê chodnika przy drowewnêtrznej na dzia³ce gmincja obiektów u¿ytecznoœci pudze gminnej relacji Podborenej 947.
blicznej w Gminie Sêdziszów
czek – Piek³o – Stara Wieœ.
M³p.” – 363.296 z³,
13. Wolica Piaskowa:
– projekt wspó³finansowany ze
– 13.000 z³ – ogrodzenie boiska
œrodków Unii Europejskiej pn. 6. Góra Ropczycka:
sportowego,
„Opracowanie i wydanie mo- – 7.484 z³ – remont budynku starej remizy stra¿ackiej,
– 10.000 z³ – wykonanie dokunografii Sêdziszowa M³p.” –
– 10.000 z³ – budowa chodnika
mentacji na oœwietlenie przy56.000 z³.
przy drodze gminnej od drosió³ka Potok,
gi na Domaradz w kierunku – 1.484 z³ – zainstalowanie lam17. Kultura fizyczna – 644.763 z³:
koœcio³a,
py oœwietleniowej na istniej¹– remont i rozbudowa wecym s³upie przy drodze powiawnêtrznej instalacji elektrycz- – 7.000 z³ – organizacja Œwiêta
Parku „Buczyna”.
towej.
nej Oœrodka Sportu i Rekreacji w Sêdziszowie M³p. –
7. Kawêczyn:
14. Zagorzyce Dolne:
40.000 z³,
– budowa boiska sportowego – 4.000 z³ – wykonanie pi³kochwy- – 3.000 z³ – zakup gara¿u blatów na stadionie sportowym,
szanego s³u¿¹cego do przew Bêdziemyœlu – 110.000 z³,
chowywania sprzêtu sporto– budowa budynku szatniowe- – 14.484 z³ – remont dróg wewnêtrznych i gminnych oraz
wego na stadionie sportowym,
go na stadionie sportowym
parkingów na dzia³kach gmin- – 21.484 z³ – remont dróg gminw Wolicy Piaskowej, etap I –
nych,
nych i we w³adaniu gminy oraz
100.000 z³,
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cz¹stkowe odnowienie rowów
przy tych drogach.
15. Zagorzyce Górne:
– 11.484 z³ – zamontowanie
opraw oœwietleniowych na istniej¹cych s³upach w przysió³kach: Ratajówka, Pola, Rzeki,
Sobótki, Przymiarki, Poklasne,
przy drodze za Remiz¹, przy
moœcie na Rogówkê,
– 9.000 z³ – opracowanie dokumentacji na budowê oœwietlenia przy drodze na Rogówkê,
– 4.000 z³ – zakup dresów treningowych dla m³odzie¿y UKS
„P³omieñ” Zagorzyce.
4. Uchwała w sprawie zmiany
zakresu realizacji przedsięwzięć
wieloletnich.
Rada Miejska zwiêkszy³a limit
wydatków bie¿¹cych w 2014 r.
na przedsiêwziêcia wieloletnie
o œrodki niewykorzystane
w 2013 r.:
– „Per aspera ad astra” w Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. –
9.432,40 z³,
– „Edukacja szans¹ na rozwój
ucznia – zajêcia pozalekcyjne
dla uczniów Szko³y Podstawowej w Klêczanach” – 6.348 z³,
– „Wszystkiego, co naprawdê
trzeba wiedzieæ nauczy³em siê
w przedszkolu” w PP Nr 1 w Sêdziszowie M³p. – 82.668,50 z³.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Sędziszowie Młp.
Radni uchwalili wieloletni¹
prognozê finansow¹ gminy Sêdziszów M³p. na lata 2014-2020,
to jest okres na jaki przypada
sp³ata rat po¿yczek i wykup obligacji wyemitowanych w latach
2007-2014.
Prognoza kwoty d³ugu wskazuje na bezpieczny dotychczas
poziom zad³u¿enia. W 2014 r.
sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek
i wyemitowanych obligacji stanowiæ bêdzie 6,69% planowanych
dochodów.
Dopuszczalny
wskaŸnik sp³at wynosi 9,27%.
6. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Młp.
na lata 2014-2020.
Rada postanowi³a o przyst¹pieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sêdziszów
M³p. na lata 2014-2020.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany
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– prowadzenie i utrzymanie
Studium Uwarunkowań i Kierun„Œwietlicy socjoterapeutyczków Zagospodarowania Przestrzennej”, doposa¿enie jej w pomonego Miasta i Gminy Sędziszów
ce i sprzêt niezbêdny do proMałopolski.
wadzenia zajêæ grupy AA, ALRadni postanowili o przyst¹ANON, AL-ATEEN, DDA,
pieniu do sporz¹dzenia VI zmiany Studium Uwarunkowañ i Kie- – prowadzenie pozalekcyjnych
zajêæ sportowych dla dzieci i
runków Zagospodarowania
m³odzie¿y w placówkach
Przestrzennego Miasta i Gminy
oœwiatowych oraz klubach
Sêdziszów Ma³opolski, która stasportowych,
nowiæ bêdzie podstawê do dokonania I i II zmiany miejscowe- – prowadzenie w placówkach
oœwiatowych warsztatów terago planu zagospodarowania
peutycznych oraz profilakprzestrzennego Nr 1/2008 teretycznej dzia³alnoœci informanu osiedla mieszkaniowego przy
cyjnej,
ul. Weso³ej.
– podejmowanie dzia³añ kontrolnych i interwencyjnych
8. Uchwała w sprawie przystąpiew punktach sprzeda¿y naponia do I zmiany miejscowego planu
jów alkoholowych.
zagospodarowania przestrzennego
Na realizacjê programu przeNr 1/2008 terenu osiedla mieszkaznaczono kwotê 365.110 z³, któniowego przy ul. Wesołej.
Rada przyst¹pi³a do sporz¹- ra pochodzi z zezwoleñ na sprzedzenia I zmiany miejscowego da¿ napojów alkoholowych. Koplanu zagospodarowania prze- ordynatorem oraz inicjatorem
strzennego Nr 1/2008 terenu realizacji zadañ jest Gminna Koosiedla mieszkaniowego w Sêdzi- misja Rozwi¹zywania Problemów
szowie M³p. dla terenu o pow. Alkoholowych, która podejmu2,0019 ha z przeznaczeniem pod je równie¿ czynnoœci zmierzaj¹zabudowê handlowo-us³ugow¹. ce do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do II zmiany miejscowego planu leczeniu w zak³adzie lecznictwa
odwykowego. Ponadto Komisja
zagospodarowania przestrzennego
Nr 1/2008 terenu osiedla mieszka- wydaje opinie o zgodnoœci lokalizacji punktu sprzeda¿y napojów
niowego przy ul. Wesołej.
Rada Miejska przyst¹pi³a do alkoholowych z uchwa³ami Rady
sporz¹dzenia II zmiany miejsco- Miejskiej.
wego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr 1/2008 tere- 11. Uchwała w sprawie uchwalenia
nu osiedla mieszkaniowego Gminnego Programu Przeciwdziaław Sêdziszowie M³p. dla terenu nia Narkomanii na 2014 rok.
W przyjêtym przez Radê proo pow. 1,45 ha z przeznaczeniem
gramie zawarte s¹ zdania zwi¹pod dzia³alnoœæ produkcyjn¹.
zane z zapobieganiem narkoma10.Uchwała w sprawie uchwalenia nii, które obejmuj¹:
– zwiêkszenie dostêpnoœci poGminnego Programu Profilaktyki i
mocy terapeutycznej i rehabiRozwiązywania Problemów Alkoholitacyjnej dla osób uzale¿niolowych na 2014 r.
nych i osób zagro¿onych uzaW programie okreœlone zostale¿nieniem,
³y zadania profilaktyczne, które
– udzielanie rodzinom, w któobejmuj¹ m.in.:
rych wystêpuj¹ problemy nar– prowadzenie i finansowanie
komanii, pomocy psychospobie¿¹cej dzia³alnoœci „Punktu
³ecznej i prawnej,
informacyjno-konsultacyjnego” dla osób uzale¿nionych – prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoœci informacyjnej,
od alkoholu oraz ich rodzin,
edukacyjnej oraz szkoleniowej
w tym prowadzenie telefonu
w zakresie rozwi¹zywania prozaufania oraz dy¿urów, konblemów narkomanii, w szczesultacji specjalistycznych przez
gólnoœci dla dzieci i m³odzieterapeutê dla osób uzale¿nio¿y,
nych od alkoholu, wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemo- – wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, organizacji pozarz¹cy w rodzinie,
dowych i osób fizycznych s³u– dofinansowanie kolonii tera¿¹cych rozwi¹zywaniu problepeutycznych dla dzieci i m³omów narkomanii.
dzie¿y pochodz¹cych z rodzin
Na realizacjê programu przepatologicznych i zagro¿onych
widziano kwotê 6.550 z³
na³ogiem,
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12.Uchwała w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego
dla przyznania pomocy w formie
dożywiania realizowanego
w ramach programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Radni podwy¿szyli do 150%
kwoty kryterium dochodowego
uprawniaj¹ce do zasi³ku
celowego w formie do¿ywiania
realizowanego w ramach programu „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania” na lata 2014-2020.

kalendarzowym, przy czym
pierwsza kontrola odbywaæ siê
bêdzie w terminie do dwóch
miesiêcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru.

17.Uchwała w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji Rady
Miejskiej i zmiany uchwały
Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych
Komisji Rady Miejskiej.
Rada Miejska powo³a³a radn¹
Renatê Kopeæ do sk³adu Komisji
13.Uchwała w sprawie określenia
Rozwoju Spo³eczno-Gospodarzasad zwrotu zasiłków celowych,
czego i Gospodarki Finansowej
pomocy rzeczowej i dożywiania ze
oraz do sk³adu Komisji Zdrowia,
środków pomocy społecznej.
Osobom i rodzinom, którym Spraw Socjalnych i Sportu Rady
dochód przekracza kryterium Miejskiej w Sêdziszowie M³p
dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿e 18.Uchwała w sprawie zajęcia
byæ przyznana pomoc pieniê¿- stanowiska w odniesieniu do procena w formie zasi³ku celowego lub dowanej w Sejmie RP zmiany ustapomoc rzeczowa, pod warun- wy o ustroju sądów powszechnych,
kiem zwrotu czêœci œwiadczenia. dającej możliwość przywrócenia
Ustalono równie¿, ¿e od osób samodzielności Sądu Rejonowego
i rodzin, których dochód prze- w Ropczycach.
Radni wyst¹pili do Ministra
kracza 100% kryterium dochodowego nie ¿¹da siê zwrotu wy- Sprawiedliwoœci o takie zmiany
datków za udzielony posi³ek albo w procesie legislacyjnym dotycz¹œwiadczenie rzeczowe w postaci cym zmiany ustroju s¹dów powszechnych, które na sta³e przyproduktów ¿ywnoœciowych.
wróc¹ S¹d Rejonowy w Ropczy14.Uchwała w sprawie upoważnie- cach.
nia Kierownika Miejsko-Gminnego
19.Uchwała w sprawie przeprowaOśrodka Pomocy Społecznej
dzenia wyborów Przewodniczącego
w Sędziszowie Młp.
Rada Miejska upowa¿ni³a Kie- i Zarządu Osiedla Nr 4 w Sędziszorownika Miejsko-Gminnego wie Młp.
Rada zarz¹dzi³a przeprowaOœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Sêdziszowie M³p. do wydawa- dzenie wyborów Przewodnicz¹nia decyzji administracyjnych cego i Zarz¹du Osiedla Nr 4
dotycz¹cych dodatku energe- w Sêdziszowie M³p. w terminie do
tycznego dla osób otrzymuj¹- 21 lutego 2014 r. Na przewodnicz¹cego zebrania wyborczego
cych dodatek mieszkaniowy.
wydelegowano Radnego Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
15.Uchwała w sprawie ustalenia
Pana Marcina Lacha. Wybory zaopłaty za świadczenia udzielane
rz¹dzono w zwi¹zku z rezygnacj¹
przez przedszkola, dla których
dotychczasowego przewodnicz¹organem prowadzącym jest Gmina
cego oraz zarz¹du tego osiedla.
Sędziszów Małopolski.
Ustalono, ¿e za œwiadczenia
W porz¹dku obrad by³ jeszcze
przekraczaj¹ce 5 godzin pobytu dziecka w publicznym przed- projekt uchwa³y w sprawie zmiaszkolu, wysokoœæ op³at wynosiæ ny studium i planu dotycz¹cy
bêdzie 1 z³ za ka¿d¹ rozpoczêt¹ terenów na zachód od Osiedla
M³odych. Obszar ten w planie
godzinê zajêæ.
uchwalonym w 2008 r. przeznaczony jest pod budowê bloków,
16.Uchwała w sprawie przyjęcia
planu nadzoru nad żłobkami, kluba- a w³aœciciele dzia³ek wnosili
o jego przekwalifikowanie na
mi dziecięcymi oraz dziennymi
budownictwo mieszkaniowe niopiekunami.
Rada przyjê³a, ¿e kontrola skie. Rada po d³ugiej i burzliwej
warunków i jakoœci opieki w ¿³ob- dyskusji z udzia³em wnioskodawkach prowadzonych na terenie ców postanowi³a nie przystêpoGminy Sêdziszów M³p. bêdzie waæ do zmiany planu.
BIURIO RADY MIEJSKIEJ
dokonywana dwa razy w roku
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Policja informuje
Wypadek podczas polowania
Policjanci z Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. ustalaj¹
przebieg wypadku podczas polowania, wskutek którego niegroŸnych dla ¿ycia obra¿eñ dozna³ 61-letni myœliwy. Zosta³ postrzelony, trafi³ go rykoszetuj¹cy
pocisk.
Dy¿urny ropczyckiej Policji 29
grudnia 2013 r. otrzyma³ zg³oszenie, ¿e podczas polowania
w miejscowoœci Czarna Sêdziszowska zosta³ postrzelony jeden
z myœliwych. Na miejsce zosta³
skierowany policyjny patrol.
Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ, 36-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego odda³ strza³ celuj¹c do dzika. Pocisk nie trafi³
w zwierzê, odbi³ siê od drzewa
i rykoszetuj¹c ugodzi³ w ramiê 61letniego myœliwego, który równie¿ uczestniczy³ w polowaniu.
Postrzelony cz³owiek trafi³ do
szpitala. Jego ¿ycie nie jest zagro¿one. Myœliwy, który odda³ feralny strza³, by³ trzeŸwy, trzeŸwy by³
tak¿e prowadz¹cy polowanie.
Funkcjonariusze pracuj¹cy na
miejscu zdarzenia zabezpieczyli
materia³ dowodowy pozwalaj¹cy na wyjaœnienie okolicznoœci
wypadku.
Zmiana organizacji ruchu
w Sędziszowie Małopolskim
Na krajowej „czwórce” na
skrzy¿owaniu ul. Wêglowskiego
w Sêdziszowie Ma³opolskim
z Gór¹ Ropczycka oraz na skrzy¿owaniu Sêdziszowa Ma³opolskiego z Sielcem, dzia³a od
10 stycznia 2014 r. sygnalizacja
œwietlna. Kierowców jad¹cych t¹
tras¹ prosimy o zachowanie
ostro¿noœci, stosowanie siê
do sygnalizacji oraz znaków
w zwi¹zku ze zmian¹ organizacji
ruchu.
Wypadek w Sędziszowie Małopolskim
Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci wypadku, do którego dosz³o w Sêdziszowie M³p na krajowej „czwórce” na skrzy¿owaniu
ul. Wêglowskiego i Góry Ropczyckiej. W zdarzeniu dwóch
pojazdów ucierpieli kierowcy
i jeden pasa¿er.
Do wypadku dosz³o w czwartek, 16 stycznia 2014 r. oko³o
godz. 11, w Sêdziszowie Ma³opolskim na drodze K4, na skrzy-
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¿owaniu ul. Wêglowskiego
z Gór¹ Ropczyck¹. Ze wstêpnych
ustaleñ policjantów bêd¹cych
na miejscu zdarzenia wynika, ¿e
kieruj¹cy samochodem marki
VW Golf jecha³ drog¹ K4 z kierunku Dêbicy, bêd¹c na skrzy¿owaniu zderzy³ siê z przeje¿d¿aj¹cym przez drogê z ul. Wêglowskiego w kierunku Góry Ropczyckiej samochodem marki
Opel Corsa.
W wyniku odniesionych obra¿eñ do szpitala w Rzeszowie przewieziony zosta³, kieruj¹cy oplem
51-letni mieszkaniec powiatu
nowos¹deckiego, kieruj¹cy golfem 69-letni mieszkaniec powiatu dêbickiego oraz pasa¿er. Badanie na zawartoœæ alkoholu,
wykaza³o trzeŸwoœæ kieruj¹cych.
Policjanci pracuj¹cy na miejscu zdarzenia zabezpieczyli materia³ dowodowy pozwalaj¹cy na
szczegó³owe wyjaœnienie okolicznoœci wypadku.
Została oszukana przy zakupie
telefonu komórkowego
Wiele osób kupuje ró¿ne produkty wykorzystuj¹c w tym celu
Internet. Policja apeluje, aby
korzystaj¹c z tej formy zakupów
zachowaæ zdrowy rozs¹dek
i podstawowe œrodki ostro¿noœci.
Do Komisariatu Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim zg³osi³a
siê kobieta, która pocz¹tkiem
stycznia 2014 roku kupi³a na
portalu internetowym telefon
komórkowy wartoœci 400 z³. Kobieta zap³aci³a za zamawiany
przedmiot, ale do tej pory nie
otrzyma³a towaru ani zwrotu
gotówki. Próbowa³a skontaktowaæ siê ze sprzedaj¹cym, jednak
ten nie odbiera³ telefonu i nie
odpowiada³ na e-maile. Kobieta
postanowi³a zg³osiæ sprawê Policji.

Takim sytuacjom mo¿na zapobiec i nie wymaga to wielkiego wysi³ku ze strony kupuj¹cych.
Policja apeluje, by przy zakupach przez Internet korzystaæ
tylko ze znanych i sprawdzonych
sklepów internetowych lub portali aukcyjnych – takich, które
zapewniaj¹ ubezpieczenie dokonywanych przez nas transakcji
czy te¿ proponuj¹ nam zakupy
z wykorzystaniem programów
ochrony kupuj¹cych. To wa¿ne,
gdy¿ w przypadku oszustwa na
nasz¹ szkodê mo¿emy staraæ siê
o zwrot poniesionych strat.
Kolejnym rozwi¹zaniem jest
odpowiedzialne wybranie formy
przesy³ki. Warto zastanowiæ siê
nad opcj¹ przesy³ki kurierskiej
pobraniowej i przy dostawcy
otworzyæ otrzyman¹ paczkê,
a w przypadku niezgodnoœci
z towarem zamawianym spisaæ
protokó³ i zwróciæ kurierowi.
Wybieraj¹c danego sprzedawcê,
warto zapoznaæ siê z opiniami
czy komentarzami, jakie wystawili mu inni kupuj¹cy.
SprawdŸmy te¿, za co osoba
ta otrzyma³a pozytywne komentarze, co by³o przedmiotem
transakcji. SprawdŸmy, czy sprzedaj¹cy oferuje do sprzeda¿y jeszcze inne towary oprócz tego,
który nas interesuje, od kiedy jest
u¿ytkownikiem danego portalu
aukcyjnego lub od kiedy prowadzi sklep internetowy. Kolejn¹
rzecz¹, na któr¹ powinniœmy
zwróciæ uwagê, jest cena, za jak¹
mo¿emy kupiæ interesuj¹cy nas
przedmiot. Bardzo czêsto atrakcyjna niska cena jest podstawowym „chwytem” wykorzystywanym przez oszustów.
Apelujemy, by kupuj¹c przez
Internet zachowaæ zdrowy rozs¹dek, nie daæ siê ponieœæ emocjom zwi¹zanym z tzw. „okazj¹

cenow¹” oraz zachowaæ przynajmniej podstawowe œrodki
ostro¿noœci.
Stan bezpieczeństwa
na drogach powiatu
ropczycko-sędziszowskiego
W 2013 roku na drogach powiatu ropczycko-sêdziszowskiego by³o bezpieczniej ni¿ w roku
2012. Zanotowaliœmy spadek liczby zabitych, osób rannych, a tak¿e iloœci wypadków i kolizji drogowych.
Policjanci podsumowali stan
bezpieczeñstwa na drogach powiatu ropczycko-sêdziszowskiego w 2013 roku. W ubieg³ym
roku stan bezpieczeñstwa w ruchu drogowym uleg³ znacznej
poprawie. Nast¹pi³ spadek iloœci
zdarzeñ drogowych w porównaniu z 2012 r.
Najwiêcej zagro¿eñ na drogach powiatu ropczycko-sêdziszowskiego zaistnia³o na terenie
miasta i gminy Sêdziszów Ma³opolski, natomiast najbardziej zagro¿on¹ drog¹ powiatu jest droga krajowa nr 4, na której wyst¹pi³o 15% ogólnej liczby wypadków oraz 17,4% ogólnej liczby
kolizji drogowych.
Od stycznia do grudnia 2013
roku na drogach naszego powiatu dosz³o do 66 wypadków,
w których 4 osoby zginê³y,
a 92 zosta³y ranne. Policjanci odnotowali 459 kolizji drogowych.
W porównaniu do analogicznego 2012 r. nast¹pi³ spadek liczby
wypadków o 9, spadek liczby
osób zabitych o 2 oraz spadek
liczby osób rannych o 18. Zanotowaliœmy równie¿ spadek liczby kolizji o 49.

wypadki
zabici
ranni
kolizje

2012
75
6
110
508

2013
66
4
92
459

spadek
-9
-2
-18
-49

sporządziła:
mł. asp. Dominika Parus

Fot. (2) podkarpacka.policja.gov.pl
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Izby Rolnicze bronią interesów
polskiego rolnika
Z Barbarą Traciak, delegatką Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ropczycach, sołtysem Zagorzyc Górnych rozmawiamy o wprowadzonej w lipcu ubiegłego roku
ustawie zakazującej uboju rytualnego i stratach, jakie
z tego powodu ponoszą polscy rolnicy oraz o obywatelskim projekcie zmiany tej ustawy.
O uboju rytualnym było głośno
w lipcu 2013 roku kiedy to Sejm
zakazał zabijania zwierząt w sposób
rytualny, czyli bez uprzedniego
ogłuszania. Teraz kwestia tego
uboju wraca za sprawą Izb Rolniczych.
Dok³adnie tak. Od grudnia
Podkarpacka Izba Rolnicza zbiera podpisy pod obywatelskim
projektem ustawy, która ponownie zalegalizuje ubój rytualny
w naszym kraju. Jest to ogólnopolska akcja samorz¹du rolniczego, która potrwa do po³owy
lutego 2014 roku. Do tego czasu Izby Rolnicze musz¹ zebraæ
minimum 100 tysiêcy podpisów
w ca³ym kraju by kwesti¹ uboju
rytualnego ponownie zaj¹³ siê
Sejm. W naszym powiecie podpisy pod projektem ustawy zbieraj¹ przedstawiciele Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ropczycach. Przypomnê,
¿e do koñca 2012 roku ubój rytualny, zgodny z wymogami religijnymi, by³ w Polsce legalny
i przynosi³ zyski rolnikom, hodowcom, generowa³ miejsca
pracy. W wyniku spadku popytu
na miêso wo³owe, ceny ¿ywca
wo³owego obni¿y³y siê o 2 z³ na
kg, a to oznacza, ¿e rolnicy stracili ca³y zysk na tej produkcji.

Agencja Rynku Rolnego od
15 stycznia do 25 czerwca 2014 r.
przyjmuje wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie, dotyczące
materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego
i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
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O co chodzi z tym ubojem rytualnym i dlaczego to takie ważne dla
Izb Rolniczych?
Dlatego, ¿e Izby Rolnicze broni¹ interesów polskiego rolnika,
a ten wprowadzeniem zakazu
zosta³ zagro¿ony. Ubój rytualny
polega na takim zabiciu zwierzêcia, by szybko siê wykrwawi³o, nie
trac¹c przy tym œwiadomoœci oraz
dodam, ¿e miêso z tak uœmiercanych zwierz¹t trafia g³ównie na
rynki krajów arabskich. W³aœciwie trafia³o do lipca ubieg³ego
roku. ¯eby zrozumieæ trudn¹ sytuacjê producentów wo³owiny
po wprowadzeniu zakazu, uœciœlê jeszcze, ¿e w Polsce nie ma tradycji spo¿ywania wo³owiny. Spo¿ycie w³asne Polaków jest ma³e,
wynosi oko³o 2 kg wo³owiny na
osobê na rok (przy œredniej unijnej 15 kg na osobê), a 80 procent produkcji trafia na zagraniczne sto³y. Dlatego te¿ zlikwidowanie zakazu eksportu dla
polskiego producenta wo³owiny
jest przys³owiowym byæ albo nie
byæ. Przypomnê, ¿e w ostatnich
latach polscy rolnicy bardzo zainwestowali w hodowlê byd³a,
wziêli kredyty na modernizacjê,
podpisali wieloletnie kontrakty
i rozwinêli eksport miêsa wo³owego na rynki muzu³mañskie.

które chêtnie „zaopiekuj¹ siê” jednomiliardowym rynkiem konsumentów. I mo¿e tak byæ, ¿e zwierzêta kupione taniej, czyli ze strat¹
dla naszego rolnika, zostan¹ przetransportowane, czêsto w ró¿nych
warunkach do krajów, gdzie ubój
rytualny jest stosowany.
Czyli nasz rolnik straci.
Oczywiœcie, nie tylko rolnik.
Po lipcowej decyzji parlamentu
straci³y ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê produkcj¹ tego typu ¿ywnoœci. Dane
statystyczne mówi¹, ¿e w tym sektorze gospodarki pracuje 5 tysiêcy osób i dzia³a kilkadziesi¹t
firm. Mówi¹ te¿, ¿e na zakazie
uboju rytualnego polskie firmy
strac¹ 1,5 mld z³otych rocznie.
To ogromne pieni¹dze, dlatego
te¿ samorz¹d rolniczy nie mo¿e
dopuœciæ do tego, by pieni¹dze
te trafi³y do zagranicznych rolników. Izby Rolnicze staraj¹ siê
by polscy parlamentarzyœci raz
jeszcze pochylili siê nad spraw¹
uboju rytualnego i zlikwidowali
zakaz tego uboju.

W momencie gdy sektor zacz¹³
siê rozwijaæ dynamicznie i wzrasta³ kilkadziesi¹t procent rocznie,
polski parlament wprowadzi³ zakaz uboju rytualnego, który doprowadzi³ do skraju bankructwa
wielu producentów wo³owiny.
Zakaz, jak podaj¹ ró¿ne czasopisma bran¿owe, zniszczy 5 tysiêcy
miejsc pracy i ca³y sektor gospodarki. Od lipca produkcja wo³owiny balansuje na granicy op³acalnoœci, rolnicy mniej dostaj¹ za
byd³o, a zwierzêta czêœciej s¹ przewo¿one do krajów, gdzie ubój Gdzie osoba popierająca inicjatywę
rytualny jest stosowany i tam s¹ Izb Rolniczych może złożyć podpis
uœmiercane bez og³uszania.
popierający ten projekt ustawy?
Najpierw powiem, ¿e z tekstem
W jakich krajach ubój jest dopuszprojektu ustawy i uzasadnieniem
czalny?
mo¿na zapoznaæ siê na stronie
W wielu. Ubój rytualny jest sto- Podkarpackiej Izby Rolniczej
sowany w 22 pañstwach Unii Eu- www.pir.xo.pl w zak³adce Ubój
ropejskiej, miêdzy innymi w Bel- rytualny lub w biurze ropczyckiej
gii, Bu³garii, Danii, Francji, Niem- Rady Powiatowej Izby Rolniczej,
czech, Grecji, Holandii, Wielkiej które przypomnê, znajduje siê
Brytanii, Portugalii. Z pewnymi w budynku Urzêdu Miejskiego
ograniczeniami mo¿e byæ stoso- w Ropczycach. W biurze Rady
wany na S³owacji i w Austrii.
wy³o¿one s¹ formularze na które
mog¹ siê wpisaæ wszystkie osoby
Czyli z decyzji parlamentarzystów
popieraj¹ce projekt ustawy. Do
ucieszyli się hodowcy bydła z inbiura Rady, Podkarpacka Izba
nych krajów Europy Zachodniej?
Rolnicza zaprasza równie¿ wszystTak, po wycofaniu siê Polski kich so³tysów z powiatu ropczycz rynków arabskich zostawiamy ko-sêdziszowskiego, którzy popietam miejsce dla innych krajów, raj¹ t¹ inicjatywê.

Dopłaty do materiału siewnego
Jak informuje Barbara Traciak cz³onek Rady Powiatowej
Podkarpackiej Izby Rolniczej
w Ropczycach, so³tys Zagorzyc
Górnych, dop³atami z tytu³u
zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zosta³y objête zbo¿a: jêczmieñ, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica

twarda, pszenica zwyczajna,
pszen¿yto, ¿yto; roœliny str¹czkowe – bobik, groch siewny,
³ubin bia³y, ³ubin w¹skolistny,
³ubin ¿ó³ty, soja, wyka siewna
i ziemniak. Stawki dop³at do
1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materia³em siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosz¹ odpowiednio:

* 100 z³ – w przypadku zbó¿,
mieszanek zbo¿owych i pastewnych;
* 160 z³ – w przypadku roœlin
str¹czkowych;
* 500 z³ – w przypadku ziemniaków.
W 2014 r. obowi¹zuje nowy
wzór wniosku o przyznanie dop³aty! Mo¿na go pobraæ ze strony: www.arr.gov.pl
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Gmina Sędziszów Małopolski w liczbach
Na dzieñ 31 grudnia 2013 r.,
gmina Sêdziszów M³p. liczy³a
23.616 mieszkañców zameldowanych na pobyt sta³y.
Samo miasto to 7.510 osób (62
osoby wiêcej ni¿ w 2012 r.),
zaœ liczba 16.106 to mieszkañcy
so³ectw (12 osób mniej ni¿
w 2012 r.). Teren Osiedla M³odych w Sêdziszowie M³p. wraz
z ulicami S³oneczn¹, Spacerow¹,
Weso³¹ i Fabryczn¹ zamieszkiwa³o 2.863 osoby (34 osoby mniej
ni¿ w roku 2012).
Liczba mieszkańców
w poszczególnych miejscowościach
(stan na 31.12.2013 r.)
Miejscowość ... Liczba mieszkańców
Sędziszów Małopolski ................. 7510
Będziemyśl ................................. 1030
Boreczek ..................................... 379
Borek Wielki .............................. 1605
Cierpisz ....................................... 174
Czarna Sędziszowska ................. 1512
Góra Ropczycka ......................... 1178
Kawęczyn Sędziszowski ............ 1012
Krzywa ...................................... 1184
Klęczany .................................... 1514
Ruda ........................................... 389
Szkodna ...................................... 825
Wolica Ługowa ........................... 730
Wolica Piaskowa ....................... 1252
Zagorzyce Dolne ....................... 1728
Zagorzyce Górne ....................... 1594
Ogółem ................................... 23616
W ci¹gu ca³ego 2013 r. zameldowa³o siê na terenie naszej
gminy 460 osób (37 osoby wiêcej ni¿ w 2012 r.), wymeldowa³o
siê z pobytu sta³ego 170 osób
(31 osób wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym), natomiast samych przemeldowanych czyli zmieniaj¹cych swój adres pobytu sta³ego
w obrêbie miasta i gminy by³o
278 osób (30 osób wiêcej ni¿
w 2012 r.).
Na pobyt czasowy, trwaj¹cy
d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, zameldowa³o siê na terenie ca³ej gminy
Sêdziszów M³p. 250 osób, maj¹
oni pobyt sta³y w innych miejscowoœciach.
Przyrost naturalny w 2013 r.,
czyli ró¿nica pomiêdzy liczb¹
urodzeñ (263) a liczb¹ zgonów
(205) w mieœcie i gminie wynosi
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(+58 osób). Saldo migracji natomiast czyli ró¿nica miêdzy nap³ywem a odp³ywem ludnoœci
z danego obszaru w okreœlonym
czasie wynios³o w 2013 r. (+290
osób).
Pe³ny obraz zmiany liczby
mieszkañców danego obszaru
w demografii daje przyrost rzeczywisty, otrzymany poprzez zestawienie przyrostu naturalnego
ze wspó³czynnikiem migracji.
Jest to suma wielkoœci przyrostu
naturalnego i salda migracji:
PRZ=PN+SM=58+290=348, przyrost ten jest wy¿szy o 2 osoby
w stosunku do roku 2012.
W roku 2013, w gminie Sêdziszów M³p., urodzi³o siê 263 ma³ych mieszkañców, o 8 mniej ni¿
w roku ubieg³ym, z czego w samym mieœcie przysz³o na œwiat
46 dziewczynek i 47 ch³opców.
Natomiast na terenie wiejskim
urodzi³o siê 91 dziewczynek
i 79 ch³opców. W 2013 r. podobnie jak w roku 2012 r., najwiêcej
dzieci urodzi³o siê w miejscowoœci Zagorzyce (31), nastêpnie
w Borku Wielkim (24) Czarnej
Sêdziszowskiej (17) i Wolicy Piaskowej (16).
Liczba urodzeń w 2013 roku
Ogółem .. Miasto . Wieś
Chłopcy .......... 126 ......... 47 ......... 79
Dziewczynki ... 137 ......... 46 ......... 91
Razem ............ 263 ......... 93 ...... 170
Analizuj¹c najczêœciej nadawane imiona zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
moda ta co roku trochê siê to
zmienia. S¹ imiona, które nadawane s¹ zawsze bez wzglêdu na
panuj¹cy zwyczaj, ale s¹ i takie,
które w danym roku zdecydowanie dominuj¹. W 2013 r., tym
dominuj¹cym imieniem wybieranym dla przedstawicielek p³ci
¿eñskiej pozostaje Lena i Amelia, na drugim miejscu pod
wzglêdem popularnoœci jest Julia i Maja. Wœród ma³ych mê¿czyzn natomiast najbardziej popularnymi by³y imiona Szymon,
Antoni, Jakub i Kacper.
Ogół mieszkańców w podziale
na płeć wygląda następująco:
Mężczyźni . Kobiety . Ogółem
Miasto .... 3629 ...... 3862 ....... 7491
Wieś ........ 7922 ...... 8203 .... 16125
Ogółem .... 11551 .... 12065 .. 23616

Wzorem lat poprzednich,
mê¿czyŸni nadal stanowi¹ mniejszoœæ w naszej gminie, na 100 statystycznych panów „przypada”
105 pañ, kobiety nadal przewa¿aj¹ nie tylko w mieœcie, ale tak¿e na terenie wiejskim gminy.
Sêdziszowski Ratusz oraz tutejszy Urz¹d Stanu Cywilnego zaszczyci³o swoj¹ obecnoœci¹ 154
pary, w tym zwi¹zek ma³¿eñski
konkordatowy zawar³o 122 pary,
natomiast cywilny 32 pary.
W dniu 1 wrzeœnia 2013 r. po
raz pierwszy progi szko³y podstawowej przekroczy³o 258 pierwszoklasistów, a w 2014 r. pójdzie
do szko³y 256 siedmiolatków. Naukê w gimnazjum rozpoczê³o
w 2013 r. – 299 trzynastolatków,
a w 2014 r. pójdzie do tego typu
szkó³ 275 uczniów.
Swój pierwszy dowód osobisty
w 2013 r., odebra³o 266 pe³noletnich mieszkañców gminy
(ogó³ pe³noletnich z rocznika
1995 – to 296 osób). Natomiast
wszystkich z³o¿onych wniosków
w ca³ym 2013 r., bez wzglêdu na
przyczynê ich wymiany by³o
1667, czyli do biura dowodów
osobistych wp³ynê³o oko³o 139
wniosków miesiêcznie.
W 2014 r., po swój pierwszy dowód osobisty powinno zg³osiæ siê
308 osiemnastolatków.
***
Nadal na terenie miasta i gminy Sêdziszów M³p. zameldowane s¹ osoby (332), które nie wymieni³y jeszcze starego, zielonego dowodu osobistego na nowy,
plastikowy. W wiêkszoœci s¹ to
osoby przebywaj¹ce prawdopodobnie za granic¹. Mog¹ tego
dokonaæ w ka¿dej chwili po powrocie do kraju.
Przypominam, ¿e od dnia
1 stycznia 2010 r., dowody osobiste wydawane s¹ nieodp³atnie.
Ka¿da osoba bêd¹ca obywatelem polskim i zamieszka³a w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowi¹zana posiadaæ dowód osobisty od ukoñczenia 18 roku ¿ycia.
Natomiast obywatele polscy
zamieszkuj¹cy poza granicami
kraju, maj¹ prawo a nie obowi¹zek posiadania dowodu osobistego. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoœæ osoby, poœwiadczaj¹cym

obywatelstwo polskie oraz
uprawniaj¹cym obywateli polskich do przekraczania granic
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Dowód osobisty jest wa¿ny
10 lat od daty jego wydania,
w przypadku osób które ukoñczy³y 18 lat, natomiast 5 lat od
daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukoñczy³y
18 roku ¿ycia. Osobom, które
ukoñczy³y 65 rok ¿ycia, dowód
osobisty wydawany jest na czas
nie oznaczony.
Z³o¿enie wniosku o wydanie
dowodu osobistego i odbiór
tego dokumentu to¿samoœci
wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzêdzie
gminy w³aœciwym do wydania
dowodu osobistego.
Nie ma mo¿liwoœci poœredniczenia konsula RP, czy pe³nomocnika przy wydaniu dowodu
osobistego dla obywatela polskiego przebywaj¹cego poza granicami kraju.
Informujê, i¿ od listopada
2013 r., wprowadzono do obiegu zmodyfikowany dowód osobisty. Modyfikacja nie spowodowa³a zmiany obecnego wzoru
dowodu osobistego, polega
m.in. na zwiêkszeniu zabezpieczenia znajduj¹cego siê w prawym górnym rogu na rewersie
karty, poprawieniu czytelnoœci
znaku identyfikacyjnego dokumentu w postaci napisu wykonanego alfabetem Braillea, nieznacznie zmieni³ siê tak¿e hologram w prawym dolnym rogu na
awersie dokumentu.
***
W 2014 r. najszczersze życzenia
składamy niżej wymienionym
Seniorkom i Seniorom
z terenu naszej Gminy:
v Pani Bia³ek Maria zam. Sêdziszów M³p., 22 marca br. skoñczy 98 lat,
v Pan Majka Andrzej, zam. Czarna Sêdziszowska, 19 kwietnia
br. skoñczy 98 lat,
v Pani Charchut Stanis³awa,
zam. Zagorzyce, 1 paŸdziernika br. skoñczy 98 lat,
v Pani ¯uczek Józefa, zam. Sêdziszów M³p., 26 grudnia br.
skoñczy 98 lat,
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reczek, 27 grudnia br. skoñWolica £ugowa, 13 stycznia br. v Pani ¯abiñska-Barycza Honov Pani Wawrzynek Julia, zam.
czy 95 lat
rata, zam. Ruda, 22 marca br.
skoñczy³a 96 lat,
Ruda, 28 maja br. skoñczy 97
skoñczy 95 lat
lat,
v Pani ¯¹d³o Maria, zam. Ruda,
Wszystkim Szanownym Senio28 wrzeœnia br. skoñczy 96 lat, v Pani Jakubowska W³adys³awa,
v Pani Mistur Zofia Ludwika,
zam. Klêczany, 19 kwietnia br. rom – Jubilatom, ¿yczymy wiêc
zam. Sêdziszów M³p., 10 wrze- v Pani Dy³o Emilia, zam. Borek
zdrowia, du¿o si³ i radosnej jeskoñczy 95 lat
œnia br. skoñczy 97 lat,
Wielki, 9 grudnia br. skoñczy
sieni ¿ycia.
v Pani Bytomska Maria, zam.
96 lat,
v Pan Stec Karol, zam. Góra
Sêdziszów M³p., 5 paŸdzierniRopczycka, 5 listopada br. v Pani Kolbusz Henryka, zam.
Opracowała: Agnieszka Saj
ka br. skoñczy 95 lat
skoñczy 97 lat,
Zagorzyce, 26 grudnia br.
Inspektor w Referacie Spraw
v Pani Zaj¹c Michalina, zam.

skoñczy 96 lat

v Pani Miœ Honorata, zam. Bo-

Organizacyjnych i Obywatelskich

Dzień Babci i Dziadka
w Wolicy Piaskowej
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa
dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych
Babć i Dziadków.
W Publicznym Przedszkolu
w Wolicy Piaskowej zapraszanie
tych szacownych osób na uroczystoœæ z okazji ich œwiêta jest
tradycj¹ na sta³e wpisan¹ w repertuar imprez przedszkolnych.
Œwiêto Babci i Dziadka to dzieñ
niezwyk³y, nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla Babæ
i Dziadków. To dzieñ pe³en uœmiechów, wzruszeñ, ³ez i radoœci.
20 stycznia w przedszkolu odby³a siê ta wspania³a impreza.
Dzieci z oddzia³ów zerowych,
przedstawi³y Jase³ka dla swoich
bardzo licznie przyby³ych Babæ
i Dziadziów. Wspania³a publicznoœæ podziwia³a i gromko oklaskiwa³a swoje ukochane wnuki,
które piêknie recytowa³y wiersze
i radoœnie œpiewa³y kolêdy.

Oprócz Jase³ek, goœcie obejrzeli tak¿e pokazy taneczne
w wykonaniu przedszkolaków.
W trakcie uroczystoœci honorowi goœcie mogli podziwiaæ swoje
pociechy w ró¿nych formach artystycznych. Mali artyœci z przejêciem odtwarzali swoje role,
a goœcie, ze wzruszeniem, odbierali czu³e s³owa, kierowane pod
ich adresem. Frekwencja jak co
roku znaczna. Rodzice przygotowali poczêstunek w postaci
ciasta, kawy, herbaty oraz owoców. Dzieci obdarowa³y swoich
ukochanych goœci piêknymi laurkami z ¿yczeniami i zdjêciem
wnuczki lub wnuczka. Atmosfera tej uroczystoœci by³a wspania³a, podziêkowaniom ze strony
goœci nie by³o koñca. Dzieci poczu³y siê prawdziwymi wspó³gospodarzami przedszkola. Spotkanie up³ynê³o w mi³ej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez
wiersz, piosenkê i taniec, mog³y
wyraziæ kochanym Babciom
i Dziadkom swoje uczucia i emocje.
Kochanym Babciom i drogim
Dziadkom jeszcze raz ¿yczymy
samych piêknych chwil w ¿yciu
i tego, aby zawsze byli dumni ze
swych wnuków tak, jak w tym
dniu.
Maria Golon
nauczyciel w Zespole Szkół
w Wolicy Piaskowej
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Podarujmy godne życie jednemu dziecku w Afryce!
Na zaproszenie Dyrektora
Zespo³u Szkó³ w Wolicy Piaskowej w listopadzie 2013 roku goœciliœmy w naszej szkole Misjonarkê œw. Piotra Klawera, s. Jolantê
Burdak. Zakonnica opowiada³a
o ¿yciu w Afryce oraz dzieli³a siê
z dzieæmi doœwiadczeniem misyjnym, ukazuj¹c radoœci i smutki
towarzysz¹ce pracy na Czarnym
L¹dzie. Przybli¿y³a równoczeœnie
trudne warunki ¿ycia najm³odszych mieszkañców krajów misyjnych, w których siostra by³a, a s¹
nimi: Brazylia, Kamerun oraz
Wyspy Zielonego Przyl¹dka.
W naszych czasach ogromne
ubóstwo, które dotyka niektóre
kraje Afryki, przybra³o wielkie
rozmiary! Z powodu g³odu, chorób i wojen cierpi¹ szczególnie
dzieci. Ponad miliard ludzi na
œwiecie k³adzie siê spaæ bez jedzenia, a 15 milionów dzieci g³oduje i mieszka w warunkach
uw³aczaj¹cych ludzkiej godnoœci
w obozach dla uchodŸców lub
na ulicy. Brakuje im nie tylko lekarstw i szczepionek, ale przede
wszystkim ¿ywnoœci, wody pitnej
i odzienia.
¯yczliwoœæ nauczycieli oraz
uczniów pozwoli zapaliæ œwiat³o
nadziei przynajmniej w jednym
dzieciêcym sercu w dalekiej Afryce, dziêki akcji Adopcja Serca.

W szkole zosta³a równie¿ przeprowadzona zbiórka pluszowych
maskotek, które dziêki wolontariuszom dotr¹ do afrykañskich
dzieci.
Mamy nadziejê, ¿e spotkanie
z misjami pomog³o wszystkim
jeszcze lepiej zrozumieæ sens zaanga¿owania w pomoc innym
i o¿ywiæ pragnienie g³oszenia
œwiatu Dobrej Nowiny, gdy¿ jak
naucza³ Benedykt XVI: EwangeNaszym podopiecznym, w ra- lia nie jest wy³¹cznym dobrem tego,
mach tego programu, jest miesz- kto j¹ otrzyma³, ale jest darem, któkaniec Wysp Zielonego Przyl¹d- rym trzeba siê dzieliæ, wspania³¹ noka – dziesiêcioletni Kelton.
win¹, któr¹ nale¿y przekazywaæ.

A ten dar – zadanie powierzony jest
nie tylko nielicznym, ale wszystkim
ochrzczonym, którzy s¹ wybranym
plemieniem, narodem œwiêtym, ludem Bogu na w³asnoœæ przeznaczonym, aby g³osi³ Jego cudowne dzie³a.
Siostry, której przedstawicielkê goœciliœmy w szkole, prowadz¹
równie¿ wolontariat misyjny,
który umo¿liwia cz³onkom Misyjnej Wspólnoty Furaha wyjazd
w celu niesienia pomocy wielu
krajom trzeciego œwiata.
Dorota Czaja
nauczyciel Zespołu Szkół
w Wolicy Piaskowej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Zagorzycach
28 stycznia br. mieszkańcy Zagorzyc
mogli skorzystać ze szkolenia dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzącymi byli
ratownicy medyczni i drogowi reprezentujący Zespół Opieki
Zdrowotnej w Ropczycach i Polski Związek Motorowy
w Rzeszowie.
Szkolenie obejmowa³o zagadnienia teoretyczne i praktyczne,
ratownicy zaprezentowali na
fantomach resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹, podali te¿
wiele przyk³adów zdarzeñ – najczêœciej drogowych – i sposobów
reagowania.
Nikogo nie trzeba przekonywaæ, i¿
posiadanie nawet podstawowej wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym osobom, zanim mo¿liwe bêdzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej, decyduje o czyimœ zdrowiu, a niejednokrotnie i ¿yciu – mówi³a inicjatorka szkolenia Barbara Traciak, so³tys Zagorzyc Górnych.
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Czêsto s³yszymy w mediach, jak
wa¿na jest umiejêtnoœæ pierwszej
pomocy, gdy znajdziemy siê
w sytuacji wypadku, urazu czy
ataku choroby, ¿e o czyimœ ¿yciu
decyduj¹ pierwsze cztery minuty; ¿e nie potrafimy prawid³owo
wezwaæ karetki i roz³¹czamy siê
bez podania na przyk³ad miejsca zdarzenia. Jednak w takiej
stresuj¹cej sytuacji nie potrafimy reagowaæ racjonalnie lub
obawiamy siê ¿e mo¿emy zaszkodziæ. Jak mówili ratownicy, nie
bójmy siê pomagaæ, reagujmy
w nag³ych wypadkach, nie odwracajmy g³owy, bo kiedyœ sami
mo¿emy byæ w sytuacji poszko-

dowanych. Dlatego tak wa¿ne
jest poznanie zasad udzielania
pomocy zanim przyjedzie karetka i ofiara wypadku czy urazu
otrzyma fachow¹ pomoc.
Mieszkañcy bardzo aktywnie
uczestniczyli w szkoleniu, zadawali pytania, æwiczyli na fantomach resuscytacjê kr¹¿eniowooddechow¹ i uk³adanie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. Przewidziano tak¿e konkurs
z nagrodami sprawdzaj¹cy wiedzê, a dla wszystkich broszury tematyczne.

So³tys Barbara Traciak podziêkowa³a Adamowi Ba³utowi, dyrektorowi ropczyckiego ZOZ-u
i Janowi Jêdrzejko, wiceprezesowi PZM i Automobilklub Rzeszowski za wspó³organizowanie
szkolenia.
Szkolenie mia³o miejsce w Gimnazjum w Zagorzycach Górnych.
Prowadz¹cy: ratownicy medyczni – Hubert Strzêpek i Janusz
Kmieæ (ZOZ w Ropczycach); ratownik drogowy – Mariusz Przywara (Polski Zwi¹zek Motorowy/
Automobilklub Rzeszowski).
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Zima na drogach
Na terenie naszej gminy mamy czterech zarządców dróg, tj.:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
– Rejon Dróg Krajowych w Dêbicy – tel. 14 670 23 27
odpowiada ona za drogê 4-E40

nr 345 Huta Przedborska – Kamionka
nr 531 Zagorzyce – Bystrzyca
nr 342 Ostrów – Borek Wielki – Boreczek
Starostwo Powiatowe odpowiada równie¿ za ulice na terenie miasta Sêdziszów M³p., tj. ul. Weso³a, Wêglowskiego, 3-go Maja, Rynek,
Jana Paw³a II, Pi³sudskiego, Partyzantów, Borkowska, Kolejowa,
Konopnickiej.

4. Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.
– Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji odpowiada za ulice
2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
lokalne miejskie na terenie miasta oraz drogi gminne i wewnêtrz– tel. 17 860 91 05
ne na terenach wiejskich – tel. 17 7453629, 17 7453633, Pan Luodpowiada on za drogi wojewódzkie, tj. na terenie miasta: ul. Wi- dwik Stawarz, Pan Dariusz Urbanek, Pan Stanis³aw Charchut i Pan
tosa, Grunwaldzka, Kolbuszowska, na terenie gminy za drogê rela- Ryszard Bromilski.
cji Sêdziszów M³p. – Kolbuszowa
W drodze przetargu nieograniczonego, na przeprowadzenie
„akcji zima” zostali wy³onieni wykonawcy:
3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
– na terenie miasta: Us³ugi Transportowe TRANS-BET Stanis³aw
– Wydzia³ Dróg Powiatowych – tel. 17 222 89 23
Tomaszewski, 39-102 Lubzina 15, tel. 605 826 230.
odpowiada za nastêpuj¹ce drogi powiatowe na terenie naszej – na terenie miejscowoœci: Szkodna, Zagorzyce Górne, Zagorzyce
gminy:
Dolne i Góra Ropczycka – Us³ugi Budowlano-Drogowe Robert
nr 546 Sielec – Bêdziemyœl – D¹browa
Dar³ak, 39-105 Gnojnica Wola 524a – tel. 514 550 035.
nr 550 Bêdziemyœl – Klêczany – Bratkowice
– na terenie miejscowoœci: Klêczany, Bêdziemyœl, Kawêczyn Sêdzinr 530 Sêdziszów – Zagorzyce – Wielopole
szowski – Us³ugi Rolnicze Jan Œwider, Borek Wielki 464, 39-120
nr 348 Kamionka – Sêdziszów M³p.
Sêdziszów Ma³opolski – tel. 692 050 819.
nr 551 Czarna – Bratkowice – Mi³ocin
– na terenie miejscowoœci: Borek Wielki, Boreczek, Wolica £ugonr 547 Wolica Piaskowa – Kawêczyn – Sêdziszów M³p.
wa, Krzywa, Cierpisz, Czarna Sêdziszowska, Ruda i Wolica Pianr 548 Ruda – Sêdziszów M³p.
skowa – Us³ugi Rolnicze Jan Œwider Borek Wielki 464,
nr 549 Cierpisz – Krzywa – Olchowa
39-120 Sêdziszów Ma³opolski – tel. 692 050 819.

Wieczerza wigilijna
Już po raz jedenasty w sędziszowskim Domu Kultury odbyła się Wieczerza Wigilijna
dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia.
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Nie zabrak³o ³amania siê
op³atkiem, sk³adania sobie
¿yczeñ, wspólnego œpiewania
kolêd oraz kosztowania potraw wigilijnych przygotowanych przez pracowników Miej-

sko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
Wieczerze rozpoczêto od wys³uchania kolêd w wykonaniu
chóru „Wanda”, ewangelii przeczytanej przez O. Miros³awa
Szarka oraz ¿yczeñ od ks. pra³ata Stanis³awa Ryby i burmistrza
Kazimierza Kie³ba.

Nastêpnie na wigilijnym stole
znalaz³ siê barszcz z grzybami,
ziemniaki, ryba, kapusta z grochem, pierogi, ciasto, kompot
z suszek, kluski z makiem. Na zakoñczenie, uczestnicy wieczerzy
obdarowani zostali œwi¹tecznymi upominkami z artyku³ami
spo¿ywczymi.
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Przedszkole w Wolicy Piaskowej kolejny rok realizuje program czytelniczy pt.

Popołudnie z bajką
Wychowawczynie codziennie
czytaj¹ dzieciom bajki. W ka¿dy
poniedzia³ek nasza mi³a pani ze
szkolnej biblioteki goœci nas
w swoim przytulnym królestwie
bajek. Anga¿ujemy ró¿ne osoby,
ale przede wszystkim rodziców
i najbli¿sz¹ rodzinê dzieci, do czytania bajek. Dzieci s¹ bardzo zadowolone i dumne z wizyty mamy
czy taty w przedszkolu.W paŸdzierniku goœci³ u nas ksi¹dz proboszcz Ryszard Lis. Z wielkim zaanga¿owaniem czyta³ naszym
podopiecznym bajkê pt. „Trzy
niedŸwiadki”. Czytanie przebieg³o w mi³ej atmosferze, a na koniec spotkania ksi¹dz proboszcz
obdarowa³ dzieci cukierkami.
W listopadzie odwiedzi³a nas pani
doktor Justyna Waœko oraz zawodowy stra¿ak, a jednoczeœnie tata
Ali, pan Wiktor Porada.Pani doktor zaskoczy³a wszystkich, poniewa¿ opowiedzia³a dzieciom bajkê, któr¹ wymyœli³a sama dla swojego synka, kiedy by³ jeszcze ma³y.
Natomiast wizyta stra¿aka
w przedszkolu zakoñczy³a siê

przymierzaniem przez maluchy
he³mu, kurtki i butów stra¿ackich.W grudniu w przedszkolu
goœciliœmy pani¹ Magdalenê Patro – kierownika Biblioteki Publicznej w Sêdziszowie M³p. Podczas spotkania pani bibliotekarka przeczyta³a dzieciom bajkê pt.
„Przygody krasnala Ha³aba³y”
oraz przybli¿y³a przedszkolakom
œwiat ksi¹¿ek. Przygotowa³a równie¿ dla naszych podopiecznych
wiele zagadek, odpowiedzia³a na
szereg pytañ. Pokaza³a piêkne,
nowe pozycje z ksiêgozbioru swojej biblioteki. Aktywna i cierpliwa postawa dzieci zosta³a nagrodzona zak³adkami do ksi¹¿ek,
przygotowanymi przez naszego
goœcia. Dziêkujemy za pouczaj¹c¹ lekcjê biblioteczn¹. ¯yczymy
jak najwiêcej ma³ych czytelników
w Bibliotece Publicznej w Sêdziszowie M³p.
Czytanie rozwija wyobraŸniê
i poszerza horyzonty.
Agnieszka Paszkowska
nauczyciel Zespołu Szkół
w Wolicy Piaskowej

Wojewódzka uroczystość
wręczenia dyplomów Stypendystom
Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
Dnia 17 grudnia 2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra
Edukacji Narodowej. Miała ona miejsce
w auli Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.
W poprzednim roku szkolnym
najwy¿sz¹ œredni¹ ocen w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks.
Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
uzyska³a uczennica klasy 3b –
Anna Kazior i odebra³a ona dyplom z r¹k Pani Ma³gorzaty Chomycz-Œmigielskiej Wojewody
Podkarpackiego, Pani Renaty
Butryn Pos³a na Sejm RP oraz
Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty.
Anna Kazior jest uczennic¹
klasy trzeciej sêdziszowskiego liceum o profilu politechnicznym
z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹ i informatyk¹. W roku szkol-
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nym 2012/13 uzyska³a œredni¹
ocen 5,47 bêd¹c¹ najwy¿sz¹
wœród uczniów szko³y. W zwi¹zku z tym zosta³a jedn¹ z 241 Stypendystów Prezesa Rady Ministrów z województwa podkarpackiego. Uczennica interesuje
siê matematyk¹ i z ni¹ chce zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ. Planuje
podj¹æ studia o kierunku finanse i rachunkowoœæ. Nauka jêzyków obcych przychodzi jej
z ³atwoœci¹, dziêki czemu zajê³a
III miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym z Jêzyka
Angielskiego w 2013 roku. Bra³a
te¿ udzia³ w ogólnopolskim konkursie „Jestem szefow¹” organizowanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, w Polsko
– Ukraiñskim Konkursie Fizycznym „Lwi¹tko” oraz w Konkursie Doœwiadczalnym z Fizyki
w Dêbicy. Anna czynnie dzia³a
w Zwi¹zku Strzeleckim „Strzelec” OSW dzia³aj¹cym przy LO
w Sêdziszowie M³p. Lubi podró¿owaæ, bo dziêki temu poznaje
œwiat, spotyka nowych ludzi i poszerza swoje horyzonty.
Anna Kazior
Wychowawca Marta Lalicka-Saj
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27 grudnia odbyło się w Bibliotece Publicznej spotkanie
z laureatami konkursu pt.
„Twórczość Juliana Tuwima
– 60 rocznica śmierci poety”.

Podsumowanie roku Juliana Tuwima
w Bibliotece Publicznej

Laureaci konkursu:
Kategoria I: dzieci z klas I-III SP
1. Miejsce – Maria Bryk
2. Miejsce – Marcin Kujda
3. Miejsce – Sławomir Pazdan
Wyróżnienie: Paweł Feret
Kategoria II: dzieci z klas IV-VI SP
1. Miejsce – Gabriela Kajmowicz
2. Miejsce – Marcelina Patro
3. Miejsce – Joanna Guzy
Wyróżnienia: Weronika Blicharz, Izabela Rokosz, Szymon Stręk, Mariola Siwiec,
Judyta Feret, Ewa Ochał, Joanna Goraj
Kategoria III: młodzież gimnazjalna
Wyróżnienie: Dominik Kubik

Rok 2013 by³ rokiem Juliana
Tuwima i ka¿da z filii Biblioteki
Publicznej w Sêdziszowie M³p.
organizowa³a wystawy, spotkania
i konkursy zwi¹zane z tym tak
bardzo popularnym autorem
bajeczek dla dzieci. Wiersze czy
te¿ bajeczki Juliana Tuwima s¹
wci¹¿ obecne w naszym ¿yciu.
Dzieci uwielbiaj¹ s³uchaæ o lo-

komotywie, S³oniu Tr¹balskim,
czy te¿ o Hilarym, który zgubi³
swoje okulary. Uda³o nam siê
zorganizowaæ to uroczyste spotkanie w dniu 60-tej rocznicy
œmierci pisarza. Dzieci uczestni-

czy³y w krótkiej prezentacji mówi¹cej o ¿yciu Juliana Tuwima,
mia³y okazjê przeczytaæ kilka
jego wierszy. Pozna³y kilka tekstów w formie aforyzmu, pe³nych dowcipu, które wysz³y spod

pióra autora. Na koniec otrzyma³y nagrody i wyró¿nienia oraz
dyplomy upamiêtniaj¹ce ich
udzia³ w konkursie pt. „Twórczoœæ Juliana Tuwima – 60 rocznica œmierci poety”.

Kolejna premiera
Teatru „Sędziszek”
19 stycznia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp. odbyła
się premiera spektaklu „Igraszki z diabłem” w wykonaniu Teatru Młodzieżowego „Sędziszek” działającego przy
MGOK.
Igraszki z diab³em (czes.
Hrátky s èertem) – sztuka teatralna w dziewiêciu obrazach
czeskiego prozaika i dramaturga Jana Drdy. W ci¹gu 60 lat
utwór ten wystawiano na deskach polskich teatrów ponad
piêædziesiêciokrotnie.
Spektakl ten to oparta na ludowych w¹tkach baœñ sceniczna przedstawiona w konwencji
komediowej. Jej bohaterem jest
wojak Marcin Kabat, który po
latach wojaczki wraca w rodzinne strony. Podczas wêdrówki
spotyka go przedziwna przygoda, w któr¹ obok pyskatej Kasi
i naiwnej królewny Disperandy,
rozbójnika Sarka-Farki oraz pu-
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stelnika Scholastyka, wmiesza³y
siê Moce Piekielne i Si³y Nieba.
Marcin Kabat da siê poznaæ
jako prawdziwy bohater ludowy.
Wyrusza z misj¹ ratowania naiwnych niewieœcich duszyczek na
najtrudniejsz¹ wojnê w swoim
¿yciu – z wyj¹tkowo z³oœliwymi
czartami którym szefuje „wybitnie groŸny” Belzebub.
Sztuka „Igraszki z diab³em” to
przede wszystkim zabawna historia z du¿¹ dawk¹ humoru. Jest
to tak¿e obyczajowa przypowieœæ o ludzkich s³aboœciach,
o si³ach wp³ywaj¹cych na nasze
¿ycie, a przede wszystkim o skutkach naszych wyborów i konsekwencjach zachowañ. Bowiem

ka¿de dobro i ka¿de z³o, którym
uraczymy drugiego cz³owieka
wróci do nas z nawi¹zk¹. A jak
to w baœniach bywa ka¿da postawa rych³o otrzyma odpowiedni¹ zap³atê.
(-)
W obsadzie spektaklu mogliśmy zobaczyć uczniów gimnazjum w Sędziszowie
Młp., oraz licealistów z Sędziszowa, Ropczyc i Rzeszowa, a także absolwentów teatru „Sędziszek”:
Szymon Dorak – Marcin Kabat, Daria Dąbrowska – zbój Sarka Farka, Maciej
Kosiński – Lucjusz, Waldemar Stawiński – ojciec Scholastyk, Dagmara
Dąbrowska – królewna Disperanda, Katarzyna Szydziak – Kasia, Kinga Giełdon – Anioł Teofil, Wiktoria Pastuła – Solfernus, Jadwiga Toton – Belial,
Kajetan Hendzel – Karborund, Paulina Kubas – Belzebub, Mateusz Giełdon
– Łowczy.
Spektakl wyreżyserowała Ewa Zima – instruktor teatralny, opiekun Teatru
Sędziszek.
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Obowiązkowe ubezpieczenia

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r.
Rolnicy powinni pamiętać
o obowiązku ubezpieczenia
przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich. Budżet państwa dopłaca do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia 50%.
Z bud¿etu pañstwa stosowane
s¹ dop³aty do sk³adek producentów rolnych z tytu³u zawarcia
umów ubezpieczenia od wyst¹pienia nastêpuj¹cych zdarzeñ
losowych:
u dla produkcji roœlinnej (tj.
upraw – zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
drzew i krzewów owocowych,
truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roœlin
str¹czkowych) od: huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego,
gradu, pioruna, obsuniêcia siê
ziemi, lawiny, suszy, ujemnych
skutków przezimowania lub
przymrozków wiosennych,
u dla produkcji zwierzêcej (tj.
byd³a, koni, owiec, kóz, drobiu lub œwiñ) od: huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego,
gradu, pioruna, obsuniêcia siê
ziemi, lawiny, uboju z koniecznoœci.
Przepisy ww. ustawy dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ ubezpieczania
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich od wszystkich okreœlonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego,
np. wystêpuj¹cych najczêœciej na
danym obszarze. Poziom dop³at

z bud¿etu pañstwa do sk³adek
ubezpieczeñ nale¿nych od producentów rolnych z tytu³u zawarcia umowy ubezpieczenia
upraw rolnych lub zwierz¹t gospodarskich na 2014 r. zosta³
okreœlony przez Radê Ministrów
w rozporz¹dzeniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokoœci dop³at do sk³adek z tytu³u
ubezpieczenia upraw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich w 2014r.
(Dz. U. poz. 1508), w wysokoœci:
50% sk³adki do 1 ha upraw rolnych i 50% sk³adki do 1 szt. zwierzêcia gospodarskiego.
Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego, tj.
ubezpieczenia co najmniej 50%
powierzchni upraw, obowi¹zany
jest do wniesienia op³aty za niespe³nienie tego obowi¹zku. Wysokoœæ op³aty obowi¹zuj¹cej
w ka¿dym roku kalendarzowym,
stanowi równowartoœæ w z³otych
2 euro od 1 ha, ustalon¹ przy
zastosowaniu kursu œredniego
og³aszanego przez Narodowy
Bank Polski wed³ug tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Op³ata za niespe³nienie tego obowi¹zku jest wnoszona na rzecz gminy w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce zamieszkania albo siedzibê
rolnika. Powy¿sze sankcje nie
mog¹ jednak byæ stosowane
wobec rolników w przypadku
gdy rolnik nie zawrze umowy
ubezpieczenia obowi¹zkowego
z powodu pisemnej odmowy
przez co najmniej dwa zak³ady
ubezpieczeñ, które zawar³y

Feriada 2014
Wzorem lat ubiegłych, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
podjął walkę z nudą w czasie ferii zimowych. W pierwszym
tygodniu zimowej kanikuły, w budynku MGOK na dzieci
i młodzież czekali instruktorzy z bogatą ofertą zajęć kulturalnych i rekreacyjnych.
Tegoroczna „Feriada” rozpoczê³a siê w sobotê, 18 stycznia,
balem karnawa³owym, podczas
którego, oprócz zabawy przy
muzyce, odby³o siê mnóstwo
konkursów z nagrodami. Tradycyjnie, dokonano tak¿e wyboru
Króla i Królowej Balu. W niedzielê zaœ, 19 stycznia, mo¿na
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by³o obejrzeæ premierê sztuki pt.
„Igraszki z diab³em” w re¿yserii
Ewy Zimy, przygotowan¹ przez
grupê teatraln¹ „Sêdziszek” dzia³aj¹c¹ przy MGOK.
Od poniedzia³ku do pi¹tku
dzieci uczestniczy³y w zajêciach
plastycznych, podczas których,
pod okiem Pani instruktor El¿-

z ministrem w³aœciwym do spraw
rolnictwa umowy w sprawie dop³at.
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr
1857/2006, w przypadku braku
umowy ubezpieczenia w dniu
wyst¹pienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem
atmosferycznym obejmuj¹cej
ochron¹ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub
zwierz¹t gospodarskich wszelka
pomoc ze œrodków publicznych
udzielana poszkodowanym producentom rolnym bêdzie pomniejszona o po³owê.
Na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zawar³ z trzema
zak³adami ubezpieczeñ umowy
w sprawie stosowania w 2014 r.
dop³at ze œrodków bud¿etu pañstwa do sk³adek ubezpieczenia
upraw rolnych lub zwierz¹t gospodarskich, tj. z:
u Powszechnym Zak³adem
Ubezpieczeñ S.A. z siedzib¹
w Warszawie,
u Towarzystwem Ubezpieczeñ
Wzajemnych „TUW” z siedzib¹ w Warszawie,
u Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z siedzib¹ w Poznaniu.
Nie zawarcie przez rolnika
umowy ubezpieczenia upraw
rolnych nie bêdzie mia³o wp³ywu na ubieganie siê o p³atnoœci
bezpoœrednie do gruntów rolnych.
biety Chor¹¿y, tworzy³y laurki dla
babci i dziadka oraz zimowe pejza¿e. Mi³oœnicy teatru i recytacji
spotkali siê na zajêciach „Zimowej akademii teatralnej”, w czasie których, pod kierunkiem aktorki Jolanty Nord, poznawali
tajniki wystêpów scenicznych,
pracy aktora, scenografa, re¿ysera. Pani Maja Ignaœ zaproponowa³a zabawy z jêzykiem angielskim, a pan Pawe³ Pasela zajêcia
muzyczno-wokalne.
Pasjonaci „gry bogów” uczêszczali na zabawy szachowe, prowadzone przez instruktora Roberta
Stefañskiego, prezesa Towarzystwa Szachowego „Skoczek”.

Maksymalna suma ubezpieczenia dla poszczególnych upraw
rolnych i zwierz¹t na 2014 rok
(Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29
listopada 2013r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia
dla poszczególnych upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich na
2014 r.)
Produkcja roślinna
Roślina ..................................... Kwota
Zboża .................................... 8 400 zł
Kukurydza ............................. 8 800 zł
Rzepak i rzepik ...................... 9 200 zł
Chmiel ................................ 37 300 zł
Tytoń .................................. 24 100 zł
Warzywa gruntowe .......... 144 000 zł
Drzewa i krzewy owocowe 59 200 zł
Truskawki ........................... 43 200 zł
Ziemniaki ........................... 35 700 zł
Buraki cukrowe ................... 10 400 zł
Rośliny strączkowe ............ 16 700 zł
Produkcja zwierzęca
Zwierzę .................................... Kwota
Bydło ................................. 18 000 zł
Konie .................................. 10 500 zł
Owce ....................................... 900 zł
Kozy ........................................ 800 zł
Świnie .................................. 1 900 zł
Kury, perlice, przepiórki .............. 53 zł
Kaczki ........................................ 65 zł
Gęsi .......................................... 250 zł
Indyki ....................................... 157 zł
Strusie ...................................... 810 zł

Barbara Traciak
Członek Rady Powiatowej
Podkarpackiej Izby Rolniczej
w Ropczycach
Du¿ym zainteresowaniem ma³ych sêdziszowian cieszy³y siê równie¿ seanse filmowe. Ciekaw¹
propozycj¹ by³y warsztaty rêkodzie³a ludowego z ³yka osikowego dla m³odzie¿y, zorganizowane 27 stycznia, przeprowadzone
przez ludowe artystki z regionu
Kozieg³ów (województwo œl¹skie).
Tegoroczna oferta zajêæ podczas ferii cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. Ich zalet¹ by³a
wielka ró¿norodnoœæ. Ka¿dy
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
W sumie z oferty MGOK w czasie ferii skorzysta³o ponad setka
dzieci.
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Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka.
W roku bie¿¹cym jeszcze przed
feriami zimowymi w Koœciele Parafialnym w Kawêczynie zgromadzili siê wierni, by obejrzeæ
program artystyczny przygotowany przez uczniów miejscowej
Szko³y. S³uchali œpiewu kolêd,
wzruszali siê okolicznoœciowymi
pieœniami, piosenkami i utworami poetyckimi.

Z uszanowaniem
Dla Polaków dom zawsze by³
czymœ wiêcej ni¿ li tylko budynkiem chroni¹cym przed zimnem
i spiekot¹. W nim skupia³o siê
¿ycie ca³ej rodziny, zazwyczaj wielopokoleniowej. W niegdysiejszych czasach jej byt opiera³ siê
przede wszystkim na autorytecie
ojca, którego dzieci nazywa³y
„panem ojcem”. Nie mniejszym
szacunkiem darzono te¿ dziadków. W obecnoœci starszych m³odociani nie odwa¿yli siê mówiæ,
zagajaæ rozmów, ani usi¹œæ bez
wyraŸnego przyzwolenia. Do
dziadków wnukowie zwracali siê
przez „wy” lub „niech babcia,
dziadzio”. Na powitanie ca³owano ich w rêce, a nawet padano

im do nóg. M³ody cz³owiek wobec ojca ¿ywi³ rodzaj estymy po³¹czonej z respektem i lêkiem.
Dziadkom te¿ nale¿a³o siê uszanowanie, ale – mo¿na te¿ by³o
liczyæ na ich wiêksz¹ pob³a¿liwoœæ. Dziadkowie maj¹cy du¿y
zasób doœwiadczenia, cierpliwoœci i sporo wolnego czasu chêtnie poœwiêcali go ukochanym
wnuczêtom. Niesforna m³odzie¿
otrzymywa³a zatem spor¹ dozê
bezwarunkowej mi³oœci i poœwiêcenia. W ostatnich latach nasze
rodziny poddawane s¹ ró¿nym
przeobra¿eniom. Chocia¿ zmieniaj¹ siê lub s³abn¹ uznawane
dot¹d autorytety, pozycja seniorów nadal zdaje siê byæ niepod-

SIATKÓWKA

III liga mężczyzn
30.11 – Tęcza Sędziszów Młp. – Neobus Niebylec 0:3 (25:27, 22:25, 23:25)
Tęcza: Polek, Bilski, Rogóż, Hadała, G.Rusin, Groszek, Samolewicz (L) oraz Filipowicz, W.Rusin, Skwirut
7.12 – SST Lubcza Racławówka – Tęcza Sędziszów Młp.3:1 (18:25, 25:20,
25:20, 25:19)
Tęcza: Polek, Bochenek, Cyrulik, Bilski, Rogóż, Groszek, Samolewicz (L) oraz
Rusin, Hadała, Skwirut.
14.12 – LKS Głogovia Głogów Młp. – UKS Tęcza Sędziszów Młp. 3:0 (25:16,
25:21, 25:15)
11.01 – UKS Tęcza Sędziszów Młp. – MKS MOSiR Jasło 3:0 (25:23, 25:21,
25:21)
18.01 – TKF ITS Anilana Rakszawa – UKS Tęcza Sędziszów Młp. 3:0 (25:21,
25:22, 25:20)
25.01 – UKS Tęcza Sędziszów Młp. – SSPS PBS Czarni Oleszyce 3:1 (25:16,
18:25, 27:25, 25:17)
01.02 – MOSiR Brzozovia Brzozów – UKS Tęcza Sędziszów Młp 0:3 (18:25,
19:25, 13:25).
1. SST Lubcza Racławówka ............... 14 ............... 34 .............. 38-19
2. Głogovia Głogów Młp. ..................... 14 ............... 31 ............... 37-17
3. Neobus Niebylec .............................. 14 ............... 27 ............... 31-21
4. Tęcza Sędziszów Młp. ................... 14 ............... 24 .............. 27-22
5. Anilana Rakszawa ........................... 14 ............... 22 .............. 32-29
6. SMS MOSiR Brzozów ...................... 14 ............... 17 .............. 26-34
7. AZS UR Rzeszów ............................ 14 ............... 17 .............. 24-34
8. Czarni Oleszyce ............................... 14 ............... 15 .............. 26-35
9. Tęcza Żołynia ................................. 14 ............... 12 .............. 24-37
10. MKS MOSiR Jasło ........................... 14 ............... 11 ............... 20-37

Ładowanie akumulatorów
Tydzieñ po nowym roku rozpoczêli przygotowania do rundy rewan¿owej sezonu 2013/14 pi³karze sêdziszowskiej Lechii. Zawodnicy lidera klasy okrêgowej æwicz¹ pod okiem trenera Domarskiego w
hali sêdziszowskiego LO trzy razy w tygodniu. Od lutego, o ile pozwoli zimowa aura, pi³karze bêd¹ rozgrywaæ spotkania sparingowe.
Wœród planowanych przeciwników jest kilku wymagaj¹cych przeciwników, m.in. Czarni Jas³o, Piast Tuczempy czy Rzemieœlnik Pilzno.
Inauguracyjny pojedynek rundy wiosennej Lechia rozegra na
w³asnym boisku, w dniu 22.03.2014 roku (sobota) o godzinie godz.
15.00 z Pogórzem Wielopole Skrz.
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wa¿alna. S¹ oni przecie¿ doskona³ym Ÿród³em wiedzy o przesz³oœci, o losach rodzin, a ponadto – ostoj¹ bezpieczeñstwa i spokoju, którego czêsto brakuje
cz³owiekowi ¿yj¹cemu w XXI
wieku. O roli i znaczeniu seniorów w wychowaniu m³odego
pokolenia przypominaj¹ œwiêta
datowane na koniec stycznia:

¯ycie tak ciê¿kie nas przygniata
Jak g³az, lecz trzeba podnieœæ g³owê.
W blasku Betlejemskiego Œwiat³a
Z nadziej¹ spojrzeæ w czasy nowe.
Wnuk niech szanuje w³osy siwe
Babci i Dziadka w dniu ich œwiêta,
Na co dzieñ dobry jest i mi³y,
I zawsze o starszych pamiêta.
Maria Wilczok

Kolejne mecze:
2014-02-08 UKS Tęcza Dom-Bud Żołynia – UKS Tęcza Sędziszów Młp.
2014-02-15 UKS Tęcza Sędziszów Młp. – AZS UR Rzeszów
2014-02-22 SMS NEOBUS Niebylec – UKS Tęcza Sędziszów Młp.
2014-03-01 UKS Tęcza Sędziszów Młp. – SST Lubcza Racławówka

III liga kobiet
30.11 – UKS Szóstka Mielec – MARBA Sędziszów Młp. 3:0 (25:16, 25:12, 25:15)
07.12 – MKS San Pajda Jarosław – MARBA 3:1 (25:18, 25:27, 25:23, 25:21)
14.12 – MARBA – Wisłoka Dębica 3:0 (25:17, 25:19, 25:16)
12.01 – MARBA – UKS Gimnazjum Dębowiec 3:0 (25:20, 25:20, 25:23)
18.01 – PBS Bank Sanoczanka Sanok – MARBA 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)
01.02 – MARBA – UKS MOSiR Jasło 2:3 (21:25, 23:25, 26:24, 25:22, 15:17)
1. AZS UR Rzeszów ............................ 12 ............... 35 ............... 36-7
2. UKS Szóstka Mielec ........................ 12 ............... 30 ............... 32-6
3. SAN-Pajda II Jarosław ..................... 12 ............... 29 .............. 32-14
4. Lubcza Racławówka ....................... 12 ............... 22 .............. 26-19
5. UKS 15 Przemyśl ............................ 12 ............... 17 .............. 22-23
6. Marba Sędziszów Młp. .................. 12 ............... 13 .............. 16-25
7. Wisłoka Dębica ................................ 12 ............... 10 ................ 15-31
8. UKS MOSiR Jasło ............................ 12 ................ 9 ................. 13-31
9. UKS Gim.Dębowiec ......................... 12 ................ 8 ................ 12-29
10. Sanoczanka Sanok .......................... 12 ................ 7 ................. 11-30
Kolejne mecze:
2014-02-08 SST Lubcza Racławówka – MARBA
2014-02-15 MARBA – UKS 15 – Gimnazjum Nr 1 Przemyśl
2014-02-22 AZS UR Rzeszów – MARBA
2014-03-08 MARBA – UKS Szóstka Mielec
2014-03-15 MARBA – MKS San Pajda Jarosław
2014-03-22 KS Wisłoka Dębica – MARBA
Plan sparingów Lechii:
8.02 Lechia – Jedność Niechobrz godz.10.00 Rzeszów (stadion Resovii)
11.02 Lechia – Czarni Jasło godz.19.30 Dębica (stadion Wisłoki)
15.02 Lechia – Rzemieślnik Pilzno godz.10.00 Rzeszów (stadion Stali)
19.02 Lechia – Monis Bielowy godz.19.00 Dębica (stadion Wisłoki)
21.02 Lechia – Jawor Krzemienica godz.19.00 Rzeszów (stadion Stali)
23.02 Lechia – Piast Tuczempy godz.10.00 Rzeszów (stadion Stali)
26.02 Lechia – Olimpia Pysznica godz. 18.00 Wola Chorzelowska (ośrodek Rado)
2.03 Lechia – Sokół Nisko godz.10.00 Rzeszów (stadion Stali)
8.03 Lechia – Sokół Kolbuszowa Dolna?
15.03 Lechia – Głogovia Głogów?
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II Noworoczny Turniej w Halowej Piłce Nożnej
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
Seniorzy Lechii Sędziszów Młp. zwyciężyli w II Noworocznym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp.
Lechici, po zajêciu I miejsca
w grupie A, w meczu fina³owym
pokonali w rzutach karnych 3:1
Borkoviê Borek Wielki – I dru¿ynê z grupy B, w czasie regulaminowym by³o 2:2.
W meczu o III miejsce Plon
Klêczany równie¿ w rzutach karnych zwyciê¿y³ 2:0 Soko³a Krzywa, w podstawowym czasie by³
remis 0:0.
Turniej rozegrano w dn. 2526 stycznia br. w hali sportowej
przy sêdziszowskim gimnazjum,
wyst¹pi³o w nim dziesiêæ dru¿yny z naszej gminy zarejestrowanych w OPZPN, grano w dwóch

grupach po 5 dru¿yn systemem
„ka¿dy z ka¿dym” 2 x 10 min,
a w meczu fina³owym i o III miejsce 2 x 15 min.
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a
od burmistrza Kazimierza Kie³ba puchar i bon pieniê¿ny na
zakup sprzêtu sportowego, bony
finansowe otrzyma³y równie¿
dru¿yny z miejsc II-IV.
Lechia w Turnieju wyst¹pi³a
w sk³adzie: Maciej Paœko, Pawe³
Godek, Wojciech Œliwa, Tomasz
Rogó¿, Jakub Lesiñski, £ukasz
Doroba, Tomasz Magdoñ, JaTabela końcowa – GRUPA A
kub Makuch, Kamil Potwora,
1. Lechia-Seniorzy Sędziszów Młp. 12 . 20-3
Krystian Branas.

2. Sokół Krzywa ............................ 9 ..... 8-6
3. Progres Kawęczyn Sędz. ............ 6 ..... 7-8
4. Korona Góra Rop. ....................... 3 .. 8-14
5. Lechia-Juniorzy Sędziszów Młp. 0 .. 4-16
Wyniki pojedynków w GRUPIE A
Lechia-Juniorzy – Korona Góra Ropczycka 2:4
Lechia-Seniorzy – Progres Kawęczyn Sędz.3:2
Sokół Krzywa – Lechia-Juniorzy .............. 3:1
Korona – Lechia-Seniorzy ......................... 1:6
Progres – Sokół Krzywa .......................... 0:2
Lechia-Juniorzy – Lechia-Seniorzy ............ 0:7
Korona – Sokół ........................................ 1:3
Progres – Lechia-Juniorzy ....................... 2:1
Lechia-Seniorzy – Sokół Krzywa .............. 4:0
Korona – Progres .................................... 2:3
Tabela końcowa – GRUPA B
1. Borkovia Borek Wielki ............... 10 .. 11-6
2. Plon Klęczany ............................ 9 .. 13-7
3. Piast Wolica Piaskowa ............... 6 ... 10-7

4. Płomień Zagorzyce ..................... 4 ..... 6-8
5. Gród Będziemyśl ........................ 0 .. 0-12
Wyniki pojedynków w GRUPIE B
Piast Wolica Piask. – Płomień Zagorzyce . 2:0
Borkovia Borek Wielki – Plon Klęczany ..... 3:2
Gród Będziemyśl – Piast .................... 0:3 vo
Płomień – Borkovia ................................. 1:1
Plon – Gród Będziemyśl ..................... 3:0 vo
Piast – Borkovia ..................................... 3:4
Płomień – Gród .................................. 3:0 vo
Plon – Piast ............................................ 3:2
Borkovia – Gród Będziemyśl ............... 3:0 vo
Płomień – Plon ........................................ 2:5

Po rozegraniu wszystkich pojedynków w GRUPIE B wyniki
zosta³y zweryfikowane na niekorzyœæ GRODU Bêdziemyœl z uwagi na udzia³ w tej dru¿ynie nieuprawnionego zawodnika.
(-)

Turniej „Z podwórka na stadion” U-10 i U-12
Tylko do 21 lutego trwają zapisy do XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” – największego turnieju w Polsce dla dziewcząt i chłopców do lat 10 i 12.
W tym roku turniej odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: U-10 i U-12.
Zachêcamy do jak najpilniejszego zapisania
dru¿yn. Rozgrywki przeznaczone s¹ dla szkó³ podstawowych oraz uczniowskich klubów sportowych.
Dru¿yny mog¹ zg³aszaæ nauczyciele oraz trenerzy za pomoc¹ formularza dostêpnego na oficjalnej stronie turnieju:

Na ka¿dym etapie rozgrywek na dzieci oraz
trenerów czekaj¹ pi³karskie atrakcje. Na zwyciêskie dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców w kategoriach
wiekowych U-10 i U-12 czeka wyj¹tkowy Puchar
Tymbarku oraz pe³en atrakcji wyjazd do Hamburga na mecz Niemcy – Polska.

Fina³ ogólnopolski zostanie rozegrany w maju
na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Szczegółowe informacje na temat rozgrywek oraz
regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na
Za udzia³ ka¿dej dru¿yny w Turnieju trener
stronie: www.zpodworkanastadion.pl
otrzyma koszulkê pi³karsk¹ firmy NIKE.
http://zpodworkanastadion.pl/ formularz-zgloszeniowy

WYDAWCA: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Skład redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroń, Grzegorz Wrona. Adres redakcji: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i18
adiustacji tekstów.
łamanie:
grafika-dtp@o2.pl
Nr 1 (196)
styczeń-luty
2014 r.

NASZE KLIMATY

Wilcyy
Wilc
Za ³upem wêsz¹, a z³owrogo mrucz¹
I miêdzy sob¹ na œniegu siê swarz¹
I g³odnym zêbem k³api¹,
I dooko³a robi¹ wyprawê na uœpione sio³a,
Panienka Œwiêta staje im na drodze
Z gromnic¹ w rêku,
Wœród tumanów œniegu
I wilcze stada zatrzymuje w biegu.
(autor nieznany)

Piotr Stachiewicz, „Matka Boska Gromniczna”.

Cicha noc ksiê¿ycowa, w oddali wiejskie zagrody ledwo widniej¹ce spoœród zasp, a na pierwszym planie Matka Bo¿a, która
blaskiem œwiecy zatrzymuje strwo¿on¹ wilcz¹ watahê. Oto treœæ
obrazu namalowanego sprzed
laty przez Piotra Stachiewicza.
Artysta dobrze zna³ ¿ycie wsi,
a tak¿e œwiat wierzeñ i zwyczajów polskiego ludu. W naszej rodzimej tradycji Gromniczna
Pani opiekuje siê ludŸmi zmagaj¹cymi siê z groŸnymi ¿ywio³ami,
chroni¹c ich przed niebezpieczeñstwami. Poœwiêcone w koœcio³ach 2 lutego œwiece, nazwane gromnicami mog¹ zatem zawracaæ œnie¿ne zawieje i letnie
burze. Jeszcze do niedawna podczas ich nasilenia gospodarze
obnosili zapalone œwiece wokó³
budynków. Potem ustawiali je
w oknach, gdzie gromadzili siê
rozmodleni domownicy. Po poœwiêceniu gromnicy nale¿a³o
okr¹¿yæ z ni¹ ca³e obejœcie gospodarskie, a na tragarzu izby
„wypaliæ” znak krzy¿a. Nik³y p³omyk dawa³ ¿ycie nowemu ogniu
w piecu. Ludzie wszystkich stanów zawsze trzymali gromnice
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„w pogotowiu”, aby np. podaæ
je do r¹k konaj¹cym. Dawniej
wielkim zagro¿eniem dla ¿ycia
cz³owieka i jego chudoby stanowi³y snuj¹ce siê wokó³ siedzib
wilcze stada. Agresja drapie¿ników nasila³a siê zw³aszcza w lutym. W poszukiwaniu ¿eru potrafi³y podkopaæ siê pod budynki gospodarskie, tote¿ konieczne by³o stró¿owanie przez ca³e
dnie i noce. Wilki nie ba³y siê
swych pobratymców psów, a tylko w pewnym stopniu obawia³y
siê ognia. Biada podró¿nemu,
jeœli bez pochodni lub strzelby
zetkn¹³ siê z nimi oko w oko. Zdeterminowani mieszkañcy przygotowywali na nie ró¿nego typu
pu³apki, zamaskowane do³y, rozpiête sieci, ob³awy i polowania.
Z nie mniejsz¹ pasj¹ zwalczali
równie¿ lisy, które zagra¿a³y drobiowi. W dawniejszych czasach
istnia³ ciekawy sposób szlacheckiego polowania na wilki. Kilku
odwa¿nych myœliwych wsiada³o

do sañ zaprzê¿onych w r¹cze
konie. Jeden trzyma³ prosiê i kiedy niewkiedy poci¹ga³ je za ucho,
aby g³oœno kwicza³o. Na ten
obiecuj¹cy dŸwiêk ¿aden wyg³odnia³y wilk nie pozostawa³ obojêtny i szybko wy³ania³ siê z kryjówki. Dla wzmocnienia efektu za
saniami ci¹gn¹³ siê d³ugi sznur
z wiechciem s³omy, wyniesiony
prosto z chlewni. Wywabione
z zaroœli drapie¿niki rusza³y co
si³ za sankami, a reszta – pozostawa³a w rêkach, a raczej
w strzelbach myœliwych. Ustrzelenie goni¹cego zwierza by³o zadaniem trudnym i niebezpiecznym. Zdarza³o siê, ¿e rozochoceni – jak mawiano – wilcy wbiegali wraz z zaprzêgiem wprost na
dworski dziedziniec. Literatura,
sztuka oraz wspomnienia seniorów przekazuj¹ nam wiele obrazów staræ cz³owieka z tymi groŸnymi drapie¿nikami. Obecnie
spotkania z nimi nale¿¹ do rzadkoœci i nie s¹ tak dramatyczne.

Pozosta³ w nas jednak atawistyczny lêk, który przejawia siê nieprzyjemnym doznaniem, kiedy
w mrokach nocy rozlegnie siê
wycie zwyk³ego psa podwórzowego. Starsi mieszkañcy z naszych okolic pamiêtaj¹ zapewne
jeden z wigilijnych zwyczajów
polegaj¹cy na przyzywaniu wilków na poœnik; z nadziej¹, ¿e nie
przyjd¹:
Wilku, wilku, przyjdŸ do poœniku,
a jak nie przyjdziesz dzisiaj,
to nigdy nie przychodŸ.
To – w jak¹ stronê cofnie siê
wilczysko,
W tê ju¿ umykaæ musi przed
Gromniczn¹.
Zielone œlepia wœciek³oœci¹ mu
œwiec¹,
Ale ³eb zwiesza i wyci¹ga szyjê
Jak pies skulony chy³kiem w œniegu
brodzi
I w ciemne lasy sp³oszony uchodzi.
(autor nieznany)
Tekst i ilustracje Maria Wilczok
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