Ulicami 332 miejscowości w Polsce, w tym po raz pierwszy
przez nasze miasto, przeszedł

Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli po raz
pierwszy zosta³ zorganizowany
w Warszawie w 2009 roku. Inicjatorami byli rodzice i nauczyciele ze szko³y „¯agle” prowadzonej przez Stowarzyszenie
„Sternik”. Nawi¹zuje on do tradycji ulicznych jase³ek, jakie organizowane by³y w Polsce do
XVIII wieku, a tak¿e do obchodów œwiêta Trzech Króli w krajach œródziemnomorskich.
Tegoroczny orszak wyruszy³ ju¿
po raz siódmy, w naszym mieœcie
po raz pierwszy.
Scenariusz orszaku oparty jest
na przekazie ewangelicznym.
Mêdrcy ze Wschodu (w tradycji
przyjê³o siê, ¿e by³o ich trzech)
wyruszaj¹ za Betlejemsk¹
Gwiazd¹, by odkryæ w ubogiej,
niepozornej szopie najprawdziwszego Boga. Trzej Królowie
oddaj¹ mu pok³on, objawiaj¹c
go tym samym ca³emu œwiatu.
Sêdziszowski Orszak Trzech
Króli wyruszy³ z koœcio³a farnego pw. Narodzenia NMP. Poprowadzili go monarchowie,
w których wcielili siê: ks. dziekan Krzysztof Gac, ks. Ryszard
Lis – proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP oraz o. Janusz
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Pa³ka – gwardian klasztoru oo.
Kapucynów. Po drodze orszak
zatrzyma³ siê przed Ratuszem,
a jego uczestnicy byli œwiadkami odczytania edyktu cezara
Augusta o spisie powszechnym,
który zmusi³ Józefa i Mariê do
wêdrówki do Betlejem. Kolejny
przystanek, przy Domu Stra¿aka ukazywa³ walkê dobra ze
z³em. Przed budynkiem MGOK
stanê³a gospoda, w której odmówiono goœciny brzemiennej
Marii.
Celem monarchów i pod¹¿aj¹cych wraz z nimi w orszaku
wiernych by³ koœció³ Bo¿ego
Mi³osierdzia, gdzie przed stajenk¹ Kacper, Melchior i Baltazar z³o¿yli pok³on Jezusowi i z³o-

¿yli u jego stóp dary: z³oto, kadzid³o i mirrê.
Na zakoñczenie Orszaku w koœciele na „Trójk¹cie” odby³ siê
koncert kolêd w wykonaniu sêdziszowskiej m³odzie¿y.

W ca³ym kraju orszaki zgromadzi³y ponad milion uczestników,
w Sêdziszowie M³p. oko³o 2,5 tys.
z samego miasta oraz bli¿szej
i dalszej okolicy.
(b)
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Briefing prasowy
Burmistrza Sędziszowa Młp.

Fot. G. Wrona

W poniedziałek, 19 stycznia
Burmistrz Bogusław Kmieć
spotkał się na sędziszowskim
Rynku z przedstawicielami
lokalnych mediów na briefingu prasowym.
G³ównym celem spotkania
by³o poinformowanie mieszkañców, za poœrednictwem mediów, o wyznaczeniu przed Ratuszem szeœciu miejsc parkingowych dla petentów Urzêdu Miej-

skiego. Dozwolony czas parkowania wyznaczono na 30 minut.
Decyzjê o wyznaczeniu miejsc
parkingowych dla petentów
podjêto po sugestiach mieszkañców.
Aby roz³adowaæ trudnoœci
z miejscami parkingowymi
w centrum miasta, Burmistrz zachêca³ urzêdników, aby swoje samochody parkowali nieco dalej
od centrum miasta, na przyk³ad
na parkingu przy Gimnazjum.

Wiesław Wojdon zastępcą
Burmistrza Sędziszowa Młp.
Z dniem 1 stycznia 2015 r.
Burmistrz Sędziszowa Młp.
Pan Bogusław Kmieć powołał na swojego zastępcę Pana
Wiesława Wojdona.

strem socjologii, mieszka w Wolicy £ugowej, w ostatnich wyborach samorz¹dowych uzyska³
mandat radnego powiatowego
z listy KW Prawo i Sprawiedliwoœæ. Jest asesorem do oceny
wniosków unijnych oraz inspektorem budowlanym.
Wies³aw Wojdon ma bogate
doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej. W latach 1994-1998 by³
Wójtem Gminy Iwierzyce, a w nastêpnej kadencji zastêpc¹ wójta
w tej gminie. Przez wiele lat pracowa³ w Urzêdzie Gminy w Iwierzycach, ponadto w Urzêdzie
Miasta i Gminy w Ropczycach
oraz Sêdziszowie M³p. By³ zatrudniony tak¿e w PGKiM
w Ropczycach, GS w SêdziszoZastêpca Burmistrza Sêdziszo- wie M³p. oraz na stanowisku
wa M³p. Wies³aw Wojdon ma 57 Prezesa Spó³dzielni Mieszkaniolat, z wykszta³cenia jest magi- wej w Sêdziszowie M³p.
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Burmistrz przekazał także kilka innych informacji, między innymi:
l Od dnia 6 lutego w godz. 9.0012.00 w Ratuszu dy¿urowa³
bêdzie pracownik urzêdu
Skarbowego, który udzieli
wskazówek jak dokonaæ rocznego rozliczenia podatkowego w formie elektronicznej,
l W gminie Sêdziszów M³p. planowane jest wprowadzenie
„Karty du¿ej rodziny” – szczegó³y zostan¹ podane do wiadomoœci w terminie póŸniejszym,
l Na jednej z kolejnych sesji
Rady Miejskiej Burmistrz Bogus³aw Kmieæ zaproponuje
radnym nowy sposób wyboru
so³tysów i przewodnicz¹cych
rad osiedli – poprzez wybory
powszechne, podobnie jak np.
wybory Rady Miejskiej,

l Burmistrz zaproponuje tak¿e
powo³anie M³odzie¿owej
Rady Miejskiej,
l Burmistrz poinformowa³ tak¿e o zg³oszeniu na Policjê sprawy dzikiego wysypiska œmieci,
jakie odkryto ju¿ po raz kolejny w Szkodnej.
Odpowiadaj¹c na pytania
dziennikarzy, Bogus³aw Kmieæ
poinformowa³, ¿e Gmina bêdzie
siê ubiegaæ o œrodki unijne na
remonty parkingów na terenie
miasta (miêdzy innymi obok
domu kultury oraz przy ulicy
Fabrycznej) oraz poczyni starania o przejêcie parkingu przed
Dworcem Kolejowym od PKP.
Burmistrz zapowiedzia³ kolejne spotkania z pras¹, które bêdzie traktowa³ jako formê komunikacji z mieszkañcami.
Red.

Jacek Magdoń

Dr
Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego
V. kadencji
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V. kadencji dr Jacek Magdoñ obj¹³ funkcje: Przewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñstwa Publicznego
i Zatrudnienia oraz zastêpcy
przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej. Zosta³ tak¿e cz³onkiem Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, a w Klubie Radnych PiS powierzono
mu funkcjê skarbnika.
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III Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
W dniu 30 grudnia 2014 r. od- – Szko³a Podstawowa nr 3 w Sê– Przewodnicz¹cy, Stanis³aw
GZWP-425 poprzez budowê
była się III Sesja Rady Miejdziszowie M³p. – 10.000 z³,
Pa³koñ, Wojciech Bieszczad,
kanalizacji sanitarnej w Borska w Sędziszowie Młp. – Szko³a Podstawowa w KawêAleksander Che³pa, Teresa
ku Wielkim”, finansowane
czynie – 9.982 z³.
Waleñ.
z dochodów.
w nowej kadencji, a zarazem
2. Uchwała w sprawie zmiany
5. Zmniejszeniu planowanej 2)Komisja Rozwoju Spo³ecznoostatnia w 2014 r.
W trakcie obrad radni podjêli 6 uchwa³:
1. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy
Sędziszów Małopolski na rok
2014 nr XXXIV/295/14 z dnia
30 stycznia 2014 r.
Rada Miejska dokona³a zmian
w bud¿ecie gminy na 2014 r.
polegaj¹cych na:
1)Zwiêkszeniu dochodów bud¿etu o kwotê 146.942 z³,
w tym z tytu³u:
a)czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej – 19.982 z³,
b)darowizny w postaci pieniê¿nej – 24.000 z³,
c)kary umownej naliczonej wykonawcom za nieterminowe
wykonanie robót – 32.960 z³,
d)udzia³u w podatku dochodowym od osób prawnych –
50.000 z³,
e)odsetek od œrodków pieniê¿nych na lokatach – 20.000 z³.
2)Zmniejszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
146.942 z³ z tytu³u podatku od
nieruchomoœci od osób prawnych.
3)Zwiêkszeniu wydatków bud¿etu o kwotê 19.982 z³ z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach
oœwiatowych, w tym:

uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2014 nr XXXIV/
295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
Moc¹ tej uchwa³y Rada dokona³a zmian w uchwale bud¿etowej gminy na 2014 r. polegaj¹cych na:
1. Zmniejszeniu dochodów maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
550.739 z³ z tytu³u œrodków
z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowê kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim”.
2. Zwiêkszeniu dochodów maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
1.650 z³ z tytu³u sprzeda¿y
sk³adników maj¹tkowych.
3. Zwiêkszeniu przychodów bud¿etu o kwotê 195.837 z³ z tytu³u po¿yczki z bud¿etu pañstwa na wyprzedzaj¹ce finansowanie projektu „Ochrona
zbiornika GZWP-425 poprzez
budowê kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim”.
4. Zmniejszeniu rozchodów bud¿etu o kwotê 353.252 z³ przeznaczonych na sp³atê po¿yczki z bud¿etu pañstwa na wyprzedzaj¹ce finansowanie
projektu „Ochrona zbiornika

Godziny pracy i dyżury aptek

nadwy¿ki bud¿etu przeznaczonej na pokrycie rozchodów o kwotê 549.089 z³.
3. Uchwała w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego.
Radni wyrazili zgodê na wystawienie weksla in blanco dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego do kwoty 243.012 z³
wraz z ewentualnymi odsetkami
jako zabezpieczenie umowy
o przyznanie pomocy na projekt
pn. „Budowa chodników na terenie Gminy Sêdziszów M³p.
w miejscowoœci Wolica £ugowa
oraz Góra Ropczycka”, dofinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach PROW.
4. Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.
Rada ustali³a Burmistrzowi wynagrodzenie w wysokoœci:
– wynagrodzenie zasadnicze –
5.100,00 z³,
– dodatek funkcyjny – 1.925,00 z³,
– dodatek specjalny – 1.756,25 z³
– dodatek za wys³ugê – 1.020,00 z³.
5. Uchwała w sprawie wyboru
stałych komisji Rady Miejskiej.
Rada dokona³a wyboru przewodnicz¹cych i cz³onków sta³ych komisji.
1)Komisja Rewizyjna: Jan Ziajor

Gospodarczego i Gospodarki
Finansowej: Grzegorz Dar³ak
– Przewodnicz¹cy, Jerzy Kieba³a, Piotr Idzik, Józef Kujda,
Teresa Waleñ.
3)Komisja Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej: Stanis³aw Pa³koñ – Przewodnicz¹cy, Leszek
Œwider, Robert Drozd, Tomasz
Niewiadomski, Jerzy Kieba³a.
4)Komisja Oœwiaty i Kultury: Marcin Lach – Przewodnicz¹cy,
Piotr Idzik, Grzegorz Dar³ak,
Katarzyna Róg, Jan Ró¿añski.
5)Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu: Boles³aw
Jasiñski – Przewodnicz¹cy,
Piotr Ba³a, Piotr Solarek, Marcin Lach, Katarzyna Róg.
6)Komisja Prawa, Porz¹dku Publicznego i Ochrony Œrodowiska: Robert Drozd – Przewodnicz¹cy, Leszek Œwider, Piotr
Ba³a, Stanis³aw Bochenek,
Franciszek Bochnak.
7)Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa i Komunikacji:
Wojciech Bieszczad – Przewodnicz¹cy, Aleksander Che³pa, Piotr Solarek, Józef Kujda, Eleonora ¯urad.
Sesjê zakoñczono noworocznymi ¿yczeniami od Przewodnicz¹cego Rady i Burmistrza.
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Apteki w Ropczycach i Sędziszowie Młp. pełnią tygodniowe dyżury
całodobowe. W lutym harmonogram przedstawia się następująco:

Uchwa³¹ nr II/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rada Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego uchwali³a rozk³ad godzin pracy
aptek ogólnodostêpnych i punktów aptecznych na terenie powiatu w dni powszednie oraz harmonogram dy¿urów aptek w porze
nocnej, niedziele, œwiêta i dni wolne od pracy w roku 2015.

Data dyżuru
2.02-9.02
9.02-16.02
16.02-23.02
23.02-2.03

Ropczyce
Apteka ul. Grunwaldzka 9
Apteka ul. K. K. Wielkiego 6A
Apteka ul. Piłsudskiego 26
Apteka ul. Rynek 9

Sędziszów Młp.
Apteka ul. Rynek 26
Apteka ul. 3-maja 29
Apteka ul. Kościuszki 18 A
Apteka ul. Rynek 6

Na terenie naszej gminy działa sześć aptek i jeden punkt apteczny. Oto ich godziny pracy:
Apteka
Apteka Prywatna mgr farm. Danuta Sochacka sp. z o.o.
ul. Kościuszki 18A tel. 17 22 16 536, 17 22 26 732
Apteka prywatna „Pod Orłem”
ul. Jana Pawła II 34 tel. 17 22 16 209, 17 22 16 013
Apteka Prywatna „Pod Ratuszem”
ul. Rynek 26 tel. 17 22 16 643
Apteka św. Franciszka
ul. Jana Pawła II 56 tel. 17 22 26 718
Apteka im. „Św. Ojca Pio”
Zenon Malski ul. Rynek 6 tel. 17 22 26 947, 17 22 26 948
Apteka Prywatna „Vitafarm”
Paweł Grabowski ul. 3 maja 29 tel. 17 22 16 272
Prywatny Punkt Apteczny
Zagorzyce 367 Tel. 17 745 28 00
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kierownik
mgr farm. Danuta Sochacka
mgr farm. Irena Szymańska
mgr farm. Agnieszka Ochał
mgr farm. Maria Terpiłowska
mgr farm. Aneta Korzeniowska-Wszołek
mgr farm. Aneta Brzostowska
tech. farm. Agnieszka Rachwał

Godziny pracy
pn.-pt. 7.30-21.00, sb. 7.30-18.00
Dyżur wg harmonogramu
pn.-pt. 7.30-20.00, sb. 8.00-15.00
Dyżur wg harmonogramu
pn.-pt. 7.30-19.00, sb. 7.30-15.00, nd. 8.00-13.30
Dyżur wg harmonogramu
pn.-pt. 7.30-20.00, sb. 8.00-17.00, nd. 9.00-14.00
Dyżur wg harmonogramu
pn.-pt. 7.00-20.30, sb. 7.00-19.30, nd. 13.00-19.00
Dyżur wg harmonogramu
pn.-pt. 8.00-20.00, sb. 8.00-12.00
Dyżur wg harmonogramu
pn.-czw. 8.00-15.30, pt. 8.00-16.30
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Hispano-Suiza wybuduje nowy zakład
Grupa Safran ogłosiła, że Hispano-Suiza wybuduje nową
fabrykę w Polsce. Zostanie
zbudowana do końca roku
2016 w pobliżu zakładu Hispano-Suiza Polska, który
mieści się w Sędziszowie Młp.
Nowy obiekt pomieœci dwie linie produkcyjne. Jedn¹ dla
Snecmy, produkuj¹c¹ ³opatki do
turbin niskiego ciœnienia i drug¹
dla Techspace Aero, produkuj¹c¹ wirniki sprê¿arki niskiego
ciœnienia. Zak³ad, o powierzchni 8 000 m2, zatrudniaæ bêdzie
ponad 100 osób.
Dziêki tym nowym liniom produkcyjnym, Safran bêdzie wspieraæ z sukcesem swych klientów
w programach lotniczych nowych generacji: Airbus A320neo,
Boeing 737 MAX, Comac C919,

Citation Longitude firmy Cessna
czy tak¿e Falcon 5X firmy Dassault Aviation.
Hispano-Suiza Polska dzia³a
w Sêdziszowie M³p. od 2001 roku
(wczeœniej pod nazw¹ Snecma).
Obecnie zatrudnia ponad 550
osób i produkuje komponenty
do silników lotniczych montowanych m.in. w samolotach Boeing i Airbus, w tym do najwiêkszego samolotu pasa¿erskiego na
œwiecie – Airbus A380.
Zak³ad sk³ada siê z piêciu wydzia³ów produkcyjnych oraz
nowo wybudowanego Centrum
Logistycznego, które oficjalnie
zostanie otwarte w marcu. Centrum Logistyczne to obiekt
o powierzchni prawie piêciu tysiêcy metrów kw. Pomieœci magazyny do przechowywania materia³ów oraz wyrobów gotowych, a tak¿e biura logistyczne.

Policja informuje

Policjanci kolejny raz wsparli WOŚP.

XXIII Finał WOŚP w powiecie
ropczycko-sędziszowskim
Kolejny raz policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach wspierali Wielk¹
Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy.
XXIII Fina³ WOŒP odby³ siê
w Ropczycach, Sêdziszowie Ma³opolskim i Wielopolu Skrzyñskim.
Jak co roku funkcjonariusze
z Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach przy³¹czyli siê do
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy dbaj¹c przede wszystkim o bezpieczeñstwo wolontariuszy i zwracaj¹c szczególna
uwagê na to, czy zbiórki by³y
prowadzone przez osoby do
tego uprawnione. Policyjne patrole w dniu Fina³u WOŒP by³y
kierowane tam, gdzie odbywa³y
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siê zbiórki pieniêdzy. Nad bezpieczeñstwem wolontariuszy
czuwali równie¿ policjanci po
cywilnemu.
Podczas zbiórki datków, jak
i podczas imprez, które odbywa³y siê w Ropczycach, Sêdziszowie
Ma³opolskim i Wielopolu
Skrzyñskim nie odnotowano
¿adnych incydentów.
Poszukiwani mężczyźni
wpadli za granicą
Dwaj poszukiwani mê¿czyŸni
trafili do policyjnego aresztu.
Jeden przed wymiarem sprawiedliwoœci ukrywa³ siê trzynaœcie
lat, drugi dwa lata. Obaj zostali
zatrzymani za granic¹ – we Francji i Wielkiej Brytanii, a nastêpnie przekazani polskiej Policji.

Fot. Hispano-Suiza

Koszt inwestycji wyniós³ kilkanaœcie milionów z³otych, a docelowo pracowaæ w nim bêdzie
40 osób.
Hispano-Suiza jest czêœci¹
Grupy Safran, skupiaj¹cej firmy
przemys³u lotniczego, obronnego i producentów systemów bezpieczeñstwa. Grupa dzia³a
Poszukiwania za 44-letnim
mieszkañcem gminy Sêdziszów
Ma³opolski prowadzone by³y
przez ropczyckich policjantów
od 2001 roku. S¹d Powiatowy
w Ropczycach i ropczycka prokuratura wystawi³y za nim dwa
listy goñcze. Za poszukiwanym
wystawiono tak¿e europejski
nakaz aresztowania. 44-latek
ukrywa³ siê we Francji. Drugi
mê¿czyzna, 40-letni mieszkaniec
gminy Sêdziszów Ma³opolski, by³
poszukiwany od dwóch lat. Z informacji wynika³o, ¿e przebywa
w Wielkiej Brytanii. S¹d w Ropczycach wyda³ za nim list goñczy, wystawiono za nim tak¿e
europejski nakaz aresztowania.
Obaj poszukiwani byli g³ównie
za kradzie¿e i w³amania.
Policjanci z wydzia³u kryminalnego ropczyckiej komendy ustalili, ¿e mê¿czyŸni ukrywaj¹ siê za
granic¹, jeden we Francji, drugi
na terenie Wielkiej Brytanii. Zebrane informacje zosta³y przekazane tamtejszym policjantom,
którzy zatrzymali poszukiwanych. Mê¿czyzn przekonwojowano do Polski, gdzie zostali osadzeni w areszcie.
Trzeźwy poranek na drogach
powiatu ropczycko-sędziszowskiego
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach wczesnym rankiem prowadz¹ cyklicznie dzia³ania pod nazw¹ „TrzeŸ-

w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej.
Grupa korzysta z szerokiej
bazy klientów w Polsce, nie tylko w przemyœle lotniczym, lecz
tak¿e w bran¿y obronnej i bezpieczeñstwa, wspó³pracuj¹c
z ponad 30 polskimi dostawcami.
(b)

wy poranek”. Ostatnio policjanci skontrolowali ponad 200 kieruj¹cych, ujawnili 4 kierowców,
którzy prowadzili samochód pij¹c wczeœniej alkohol.
Funkcjonariusze wyposa¿eni
w przenoœne urz¹dzenia do badania stanu trzeŸwoœci prowadzili kontrole kierowców. Cel
„TrzeŸwego poranka” by³ jak
zawsze ten sam – troska o bezpieczeñstwo u¿ytkowników dróg
i eliminowanie z ruchu nietrzeŸwych kierowców.
Policjanci skontrolowali 210
kieruj¹cych samochodami. Podczas dzia³añ prowadzonych na
terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego funkcjonariusze
ujawnili 4 kieruj¹cych samochodami, którzy wczeœniej pili alkohol. Badanie wykaza³o u nich od
0,3 do 2,32 promila. Dwóch kierowców poniesie odpowiedzialnoœæ za pope³nienie przestêpstwa, a dwóch za wykroczenie.
Funkcjonariusze zatrzymali
mê¿czyznom prawa jazdy. Na jak
d³ugo siê z nimi po¿egnaj¹ – zadecyduje o tym s¹d.
asp. Dominika Kopeć
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Spotkanie wigilijne w Szkodnej
W niedzielę 4 stycznia 2015 r.
w Domu Ludowym w Szkodnej już po raz ósmy odbyła się
Wigilia dla samotnych, zorganizowana przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
„Szkodnianki”.
Ta tradycja narodzi³a siê osiem lat
temu, po wybraniu mnie na so³tysa
– powiedzia³ Jan Kujda so³tys
Szkodnej. Zdecydowaliœmy o tym
razem ze stowarzyszeniem „Szkodnianki”. Za pierwszym razem by³o
najwiêcej wzruszeñ – starsze, samotne panie tak to prze¿ywa³y, ¿e p³aka³y. Nawet powiedzia³em wtedy, ¿e
skoro p³acz¹, to wiêcej tego nie zrobimy. A one takie by³y wzruszone i zadowolone, bo czegoœ takiego dot¹d we
wsi nie by³o. Gdy siê widzi te ³zy radoœci u starszych osób, tym bardziej
chce siê organizowaæ co roku tê wigiliê.
Jak co roku wigilia zgromadzi³a wielu mieszkañców Szkodnej
oraz goœci m.in.: p. Zdzis³awa
Pupê – Senatora RP, p. Bernadetê Frysztak – Cz³onka Zarz¹du Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, p. Bogus³awa Kmiecia – Burmistrza Sêdziszowa
Ma³opolskiego, p. Wies³awa
Wojdona – Zastêpcê Burmistrza
Sêdziszowa Ma³opolskiego,
p. Jana Maronia – Sekretarza
Gminy, ks. Eugeniusza Mi³osia –
emerytowanego proboszcza parafii w Zagorzycach Górnych, ks.

Jasełka w wykonaniu najmłodszych mieszkańców Szkodnej.

Dariusza Koniecznego – proboszcza parafii w Zagorzycach
Grn. oraz wielu znamienitych
goœci reprezentuj¹cych ró¿ne
instytucje regionu.
Po przywitaniu wszystkich
przez So³tysa Szkodnej – p. Jana
Kujdê w sali wype³nionej po brzegi zabrzmia³y s³owa kolêd w wykonaniu El¿biety Dar³ak i Stanis³awa Cebulskiego. Nastêpnie
dzieci wykona³y jase³ka. Maleñk¹
Dziecinê z Betlejem, jak co roku,
zagra³o niemowlê – tym razem
by³ to miesiêczny Ksawery Pondo z Wolicy Piaskowej, wnuk so³tysa Kujdy.
Wszyscy zgromadzeni podzielili siê op³atkiem sk³adaj¹c sobie
noworoczne ¿yczenia oraz skosztowali tradycyjnych wigilijnych
potraw przygotowanych przez

Życzenia obecnym złożyli: ks. Eugeniusz Miłoś (z lewej) oraz sołtys Szkodnej Jan Kujda
(z prawej).

miejscowe gospodynie. Uroczy- ców Szkodnej, którzy ka¿dego
stoœæ by³a okazj¹ do kolêdowa- dnia zmagaj¹ siê ze staroœci¹,
nia i wspólnego bycia razem, samotnoœci¹ i cierpieniem.
(-)
szczególnie dla tych mieszkañ-

Wigilia dla podopiecznych MGOPS
Już od 12 lat Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. organizuje spotkanie wigilijne dla
osób samotnych i potrzebujących wsparcia.
Podopieczni MGOPS spotkali siê w MGOK w Sêdziszowie
M³p. w dniu 19 grudnia 2014
roku. Wœród zaproszonych goœci byli: ks. Ryszard Lis – proboszcz parafii pw. Narodzenia
NMP, ks. Krzysztof Gac – proboszcz parafii pw. Mi³osierdzia
Bo¿ego, Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Bogus³aw Kmieæ, Sekretarz
Gminy Jan Maroñ, Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Bogus³aw Œwider.
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Występ uczniów Gimnazjum w Czarnej
Sędz.

Na wigiliê przygotowane zosta³y
takie potrawy, jakie jada³o siê i jada
w naszych domach. S¹ to ¿urek z grzybami, kapusta z grochem, pierogi,
ryba, kompot z suszek – wylicza Kierownik MGOPS pani Zdzis³awa
Œwider.
Po przeprowadzeniu obrzêdu
religijnego oraz z³o¿eniu ¿yczeñ
przez Burmistrza Bogus³awa
Kmiecia, uczestnicy spotkania
wspólnie dzielili siê op³atkiem,
po czym zasiedli do wigilijnego

Już po raz dwunasty MGOPS zorganizował wigilię dla swoich podopiecznych.

sto³u. Ka¿da z zaproszonych
osób otrzyma³a tak¿e œwi¹teczny upominek.
W œwi¹teczny klimat uczestników uroczystoœci wprowadzi³a
m³odzie¿ z Gimnazjum w Czarnej Sêdz. poprzez œpiew kolêd
i pastora³ek.

W spotkaniu wigilijnym uczestniczy³a jedynie niewielka czêœæ
podopiecznych MGOPS. Ogó³em oœrodek udziela wsparcia
500-600 rodzinom, czyli oko³o
2700 osobom.
(-)
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Gmina Sędziszów Małopolski w liczbach
Na dzieñ 31 grudnia 2014 r.,
gmina Sêdziszów M³p. liczy³a
23.670 mieszkañców zameldowanych na pobyt sta³y.
Samo miasto to 7.509 osób
(1 osoba mniej ni¿ w 2013 r.),
zaœ liczba 16.161 to mieszkañcy
so³ectw (55 osób wiêcej ni¿
w 2013 r.). Teren Osiedla M³odych w Sêdziszowie M³p. wraz
z ulicami S³oneczn¹, Spacerow¹,
Weso³¹ i Fabryczn¹ zamieszkiwa³o 2.800 osoby (63 osoby mniej
ni¿ w roku 2013).
Liczba mieszkańców
w poszczególnych miejscowościach
(stan na 31.12.2014 r.)
Nazwa
Liczba
miejscowości
mieszkańców
Będziemyśl
1031
Boreczek
381
Borek Wielki
1619
Cierpisz
174
Czarna Sędziszowska
1540
Góra Ropczycka
1182
Kawęczyn Sędz.
1011
Klęczany
1520
Krzywa
1181
Ruda
388
Sędziszów Małopolski
7509
Szkodna
812
Wolica Ługowa
727
Wolica Piaskowa
1277
Zagorzyce Dolne
1726
Zagorzyce Górne
1592

W ci¹gu ca³ego 2014 r. zameldowa³o siê na terenie naszej
gminy 439 osób (21 osób mniej
ni¿ w 2013 r.), wymeldowa³o siê
z pobytu sta³ego 164 osób
(6 osób mniej ni¿ w roku ubieg³ym), natomiast samych przemeldowanych czyli zmieniaj¹cych
swój adres pobytu sta³ego w obrêbie miasta i gminy by³o 275 osób
(3 osoby mniej ni¿ w 2013 r.).
Na pobyt czasowy, trwaj¹cy
d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, zameldowa³o siê na terenie ca³ej gminy
Sêdziszów M³p. – 253 osoby,
maj¹ oni pobyt sta³y w innych
miejscowoœciach.
Przyrost naturalny w 2014 r.,
czyli ró¿nica pomiêdzy liczb¹
urodzeñ (250), a liczb¹ zgonów
(191) w mieœcie i gminie wynosi
(+ 59 osób). Saldo migracji natomiast czyli ró¿nica miêdzy nap³ywem a odp³ywem ludnoœci
z naszej gminy wynios³a w 2014 r.
(+275 osób).
Pe³ny obraz zmiany liczby
mieszkañców danego obszaru
w demografii daje przyrost rzeczywisty, otrzymany poprzez ze-
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stawienie przyrostu naturalnego
ze wspó³czynnikiem migracji.
Jest to suma wielkoœci przyrostu
naturalnego i salda migracji:
PRZ=PN+SM=59+275=334, przyrost ten jest ni¿szy o 14 osób
w stosunku do roku 2013.
W roku 2014, w gminie Sêdziszów M³p., urodzi³o siê 250 ma³ych mieszkañców, o 13 mniej ni¿
w roku ubieg³ym, z czego w samym mieœcie urodzi³o siê 51
dziewczynek i 25 ch³opców. Natomiast na terenie wiejskim przysz³o na œwiat 70 dziewczynek i 104
ch³opców.
Liczba urodzeń w 2014 roku

Chłopcy
Dziewczynki
Razem

Ogółem Miasto Wieś
129
25
104
121
51
70
250
76
174

Analizuj¹c najczêœciej nadawane imiona zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
moda ta co roku trochê siê zmienia, s¹ imiona, które nadawane
s¹ zawsze bez wzglêdu na panuj¹c¹ modê, ale s¹ i takie, które
w danym roku zdecydowanie
dominuj¹. W 2014 r., tym dominuj¹cym imieniem wybieranym
dla przedstawicielek p³ci ¿eñskiej pozostaje Zuzanna i Aleksandra, na drugim miejscu pod
wzglêdem popularnoœci jest
Hanna i Oliwia. Wœród ma³ych
mê¿czyzn natomiast najbardziej
popularnymi by³y imiona Dominik, Jakub i Kacper.
Ogół mieszkańców
w podziale na płeć
wygląda następująco:

Miasto
Wieś
Ogółem

Mężczyźni Kobiety Ogółem
3.628
3.881
7.509
7.971
8.190 16.161
11.599
12.071 23.670

Wzorem lat poprzednich,
mê¿czyŸni nadal stanowi¹ mniejszoœæ w gminie, na 100 statystycznych panów „przypada” 104 panie, 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 181
par, w tym zwi¹zek ma³¿eñski
konkordatowy zawar³o 145 par,
natomiast cywilny 36 par.
W dniu 1 wrzeœnia 2014 r. po
raz pierwszy progi szko³y podsta-

wowej przekroczy³o 324 pierwszoklasistów, naukê w gimnazjum rozpoczê³o zaœ w 2014 r. –
253 gimnazjalistów.
Swój pierwszy dowód osobisty
w 2014 r., odebra³o 209 pe³noletnich mieszkañców gminy. Natomiast wszystkich z³o¿onych
wniosków w ca³ym 2014 r., bez
wzglêdu na przyczynê ich wymiany by³o 2089, czyli do biura dowodów osobistych wp³ywa³o
oko³o 174 wniosków miesiêcznie.
Od 1 marca 2015 r. obowi¹zywaæ bêdzie nowy wzór dowodu
osobistego. W dokumencie tym
nie bêdzie ju¿ podanego adresu
zameldowania, koloru oczu,
wzrostu oraz zeskanowanego
podpisu posiadacza dowodu.

Do wniosku o wydanie dowodu
osobistego trzeba bêdzie do³¹czyæ swoje zdjêcie sprzed maksymalnie 6 miesiêcy. Fotografia
bêdzie musia³a spe³niaæ takie
same wymagania jak w przypadku paszportów. Wniosek o wydanie dowodu osobistego bêdzie mo¿na sk³adaæ w dowolnej
gminie, a tak¿e drog¹ elektroniczn¹.
W myœl nowelizacji tak¿e od
1 marca 2015 r. ma m.in. byæ prowadzona elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego oraz
udostêpnianie odpisów tych
dokumentów w dowolnym urzêdzie stanu cywilnego.
Opracowała: Agnieszka Łomnicka
Podinspektor w Referacie Spraw
Organizacyjnych i Obywatelskich

W 2015 r. najszczersze życzenia składamy
niżej wymienionym
Seniorkom i Seniorom z terenu naszej Gminy:
v Pani Józefa ¯uczek zam. Sêdziszów M³p., 26 grudnia br. skoñczy 99 lat
v Pan Andrzej Majka zam. Czarna Sêdziszowska., 19 kwietnia
br. skoñczy 99 lat
v Pan Karol Stec zam. Góra Ropczycka, 5 listopada br. skoñczy
98 lat
v Pani Julia Wawrzynek zam. Ruda, 28 maja br. skoñczy 98 lat
v Pani Zofia Mistur zam. Sêdziszów M³p., 10 wrzeœnia br. skoñczy 98 lat
v Pani Michalina Zaj¹c zam. Wolica £ugowa, 13 stycznia br.
skoñczy 97 lat
v Pani Maria ¯¹d³o zam. Ruda, 28 wrzeœnia br. skoñczy 97 lat
v Pani W³adys³awa Jakubowska zam. Klêczany, 19 kwietnia br.
skoñczy 96 lat
v Pani Honorata Miœ zam. Boreczek, 27 grudnia br. skoñczy
96 lat
v Pani Maria Bytomska zam. Sêdziszów M³p., 5 paŸdziernika
br. skoñczy 96 lat
v Pani Honorata ¯abiñska-Baryczka zam. Ruda., 22 marca br.
skoñczy 96 lat
v Pani Waleria Barnak zam. Borek Wielki, 12 paŸdziernika br.
skoñczy 95 lat
v Pani Ludwika Bizon zam. Ruda, 23 lutego br. skoñczy 95 lat
v Pani Bronis³awa Czapka zam. Boreczek, 13 lutego br. skoñczy 95 lat
v Pani Anna Ko³ek zam. Klêczany, 18 stycznia br. skoñczy 95 lat
v Pani Stefania Grzech zam. Czarna Sêdziszowska, 16 kwietnia
br. skoñczy 95 lat
v Pan Alojzy Kozak zam. Wolica £ugowa, 25 listopada br. skoñczy 95 lat
v Pani Stefania Szpara zam. Zagorzyce, 1 grudnia br. skoñczy
95 lat
v Pani Antonina ¯urek zam. Krzywa, 24 stycznia br. skoñczy
95 lat
Wszystkim Szanownym Seniorom – Jubilatom, ¿yczymy wiêc
zdrowia, du¿o si³ i radosnej jesieni ¿ycia.
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Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP
3 stycznia br. rozpoczęto cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP
działających na terenie naszej gminy. Ich tematyka związana jest przede
wszystkim z przedstawieniem sprawozdań z działalności za 2014 r. oraz
planów działania i planów finansowych na rok bieżący.
Pierwsze zebranie sprawozdawcze odby³o siê w Rudzie.
Uczestniczyli w nim zaproszeni
goœcie: Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Bogus³aw Kmieæ, Z-ca Burmistrza Wies³aw Wojdon, Sekretarz Gminy Jan Maroñ, Prezes
Zarz¹du Oddzia³u MiejskoGminnego ZOSP RP w Sêdziszowie M³p. Eugeniusz Alberski.
Tydzieñ póŸniej, 10 stycznia
br., kolejne zebranie sprawozdawcze odby³o siê w jednostce
OSP w Borku Wielkim. By³o ono
okazj¹ do wrêczenia stra¿akom
odznaczeñ.
Za wzorow¹ s³u¿bê i zas³ugi dla
po¿arnictwa uhonorowano nastêpuj¹cych druhów:
– Stanis³awa Majkê – Z³otym
Znakiem Zwi¹zku OSP RP,
– Józefa Marcinka – Z³otym Medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”,
– Paw³a Maciejko – Br¹zowym
Medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”,
– Marcina Potworê – Br¹zowym
Medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”,
– Damiana Sitko – odznak¹
„Stra¿ak Wzorowy”,
– Dawida Sitko – odznak¹ „Stra¿ak Wzorowy”,
– Sebastiana Œwi¹tka – odznak¹
„Stra¿ak Wzorowy”.
Wszystkim odznaczonym gratulujemy.
W zebraniu w Borku Wielkim
oprócz stra¿aków uczestniczyli
przedstawiciele samorz¹du
gminnego, s³u¿b mundurowych
oraz spo³ecznoœci lokalnej. Swoj¹
obecnoœci¹ zebranie w Borku

Ruda. W głębi Burmistrz Bogusław Kmieć i Z-ca Burmistrza Wiesław Wojdon.

Cierpisz. Odznaczenia zasłużonym druhom wręczają Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP E. Alberski oraz Z-ca
Burmistrza Sędziszowa Młp. Wiesław Wojdon.

Wielkim zaszczycili: Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p. Wies³aw
Wojdon, Sekretarz Gminy Jan
Maroñ, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach
bryg. Janusz Piczak, Eugeniusz
Alberski Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Sêdziszowie M³p., Radna RM w Sêdziszowie M³p. – Teresa Waleñ, So³tys so³ectwa Borek Wielki- Mie- Borek Wlk. Odznaczenia zasłużonym druhom wręczają Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP E. Alberski oraz Z-ca Burmistrza Sędziszowa Młp. Wiesław Wojdon.
czys³aw Migacz oraz przedstawi-

Borek Wlk. Od lewej: bryg. Janusz Piczak – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
w Ropczycach, Eugeniusz Alberski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Sędziszowie Młp., Wiesław Wojdon – Z-ca Burmistrza Sędziszowa Młp., Ryszard Przypek – Prezes OSP w Borku Wlk.
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Cierpisz. Od lewej: Andrzej Świerad – Z-ca Prezesa Zarządu Gminnego OSP, ks. Edward
Brzana – proboszcz parafii pw. św. Stanisława biskupa w Czarnej Sędz., Jan Różański
– radny Rady Miejskiej, Mieczysław Świder – Prezes OSP w Cierpiszu, Z-ca Burmistrza
Wiesław Wojdon, Sekretarz Gminy Jan Maroń.
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Ruda.

Ruda. Z prawej radny Rady Miejskiej Leszek Świder.

cielki KGW w Borku Wielkim.
W sobotê 17 stycznia br. swoje
zebrania odby³y jednostki OSP w
Cierpiszu i Bêdziemyœlu. W Cierpiszu wrêczono stra¿akom odznaki za wys³ugê lat. Goœæmi tych zebrañ byli Bogus³aw Kmieæ – Burmistrz Sêdziszowa M³p., Wies³aw
Wojdon – Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p., Jan Maroñ – Sekretarz Gminy, Jan Ró¿añski – Radny Rady Miejskiej, Edward Brzana – Proboszcz Parafii w Czarnej
Sêdz., Eugeniusz Alberski – Prezes Zarz¹du Gminnego OSP, Sta-

nis³aw Œwider – V-ce Prezes Zarz¹du Powiatowego OSP, Andrzej Œwierad – V-ce Prezes Zarz¹du Gminnego OSP – w Cierpiszu oraz Jerzy Kieba³a – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Burmistrz Bogus³aw Kmieæ, asp. S³awomir Ruman – Przedstawiciel
PSP, Les³aw Anyszek – So³tys wsi
Bêdziemyœl, i Marcin Cieœlik –
Sekretarz Zarz¹du Gminnego
OSP – w restauracji „Stary M³yn”
w Sêdziszowie M³p. gdzie odby³o
siê zebranie jednostki OSP Bêdziemyœl.
(-)

Harmonogram pozostałych przedstawia się następująco:
OSP
Czarna Sędziszowska
Klęczany
Krzywa
Kawęczyn Sędziszowski
Góra Ropczycka
Szkodna
Zagorzyce Górne
Zagorzyce Dolne
Boreczek
Wolica Ługowa
Wolica Piaskowa
Sędziszów Małopolski

Data zebrania
24.01.2015
24.01.2015
31.01.2015
31.01.2015
31.01.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
14.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
28.02.2015

Godz. zebrania
17 00
17 00
17 00
17 00
17 00
15 00
17 00
17 00
17 00
17 00
17 00
17 00

Miejsce zebrania
Dom Ludowy
Dom Ludowy
Dom Ludowy
Dom Strażaka
Dom Ludowy
Dom Ludowy
Dom Strażaka
Dom Strażaka
Dom Strażaka
Dom Ludowy
Dom Ludowy
Dom Strażaka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Miejsko Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. realizuje projekt systemowy

Czas na aktywnoœæ w gminie Sêdziszów Ma³opolski
Priorytetu VII, Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie 7.1.1, Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r.
Celem g³ównym projektu jest zwiêkszenie aktywnoœci spo³ecznej i zawodowej a przez to przeciwdzia³anie bezrobociu i marginalizacji poprzez u³atwienie dostêpu do rynku pracy i wzrost
kompetencji ¿yciowych i spo³ecznych u uczestników projektu
z terenu gminy Sêdziszów M³p. zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.

– doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne,
– prawne poradnictwo specjalistyczne.
Beneficjenci objêci zostan¹ równie¿ pomoc¹ finansow¹ na
pokrycie kosztów zwi¹zanych z udzia³em w projekcie (w tym
koszty dojazdów) zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej

Realizacja projektu poprzez założone w nim działania przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:
– zdobycie przez uczestników projektu nowych kwalifikacji
i umiejêtnoœci zwiêkszaj¹cych szansê zatrudnienia na rynku
pracy, potwierdzonych certyfikatem b¹dŸ zaœwiadczeniem
o ukoñczeniu kursu,
– rozwój zdolnoœci motywacyjnych, wzrost zaufania we w³asne si³y,
– wzrost motywacji i aspiracji zawodowych oraz rozwój umiejêtnoœci œwiadomego kszta³towania swojej œcie¿ki ¿yciowej i zaW ramach projektu organizowane będą:
wodowej zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i predyspo– kursy i szkolenia zawodowe zgodnie z indywidualnymi potrzezycjami,
bami uczestników,
– trening kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych oraz indywi- – kszta³towanie pozytywnych relacji w rodzinie i umiejêtnoœæ
wspó³dzia³ania w grupie.
dualne poradnictwo z psychologiem,
Uczestnikami Projektu „Czas na aktywność w gminie Sędziszów Małopolski” mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
– zamieszkuj¹ce na terenie gminy Sêdziszów M³p.,
– korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej,
– bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione zagro¿one
wykluczeniem spo³ecznym,
– bêd¹ce w wieku aktywnoœci zawodowej.

UDZIA£ UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE JEST BEZP£ATNY

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.,
ul. 3 Maja 25, pokój nr 25 lub telefonicznie 17 22 16 620, sedziszowmlp@ops.net.pl
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Tadeusz Czechowski (1916-2015)

Pożegnanie Bohatera
W dniu 16 stycznia 2015 roku pożegnaliśmy por. Tadeusza
Czechowskiego, ps. „Pająk”. Ten absolwent wydziału prawa
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie przybył do naszego grodu
w sierpniu 1944 roku. Sędziszów Małopolski, tutejsi ludzie
stali się dla niego „drugim Lwowem”. Na tutejszym cmentarzu komunalnym, zgodnie z wielokrotnie potwierdzaną
swoją wolą, spoczął w rodzinnym grobowcu obok swej
Śp. żony Izydory Czechowskiej i córki Barbary.
Por. Tadeusz Czechowski
zmar³ w Grudzi¹dzu 12 stycznia
tego roku, do¿ywszy ponad 98 lat.
Msza ¿a³obna w Grudzi¹dzu by³a
14 stycznia, a dzieñ póŸniej,
15 stycznia doczesne szcz¹tki
zmar³ego zosta³y przywiezione
do Sêdziszowie M³p. W dzieñ
upamiêtniaj¹cy Mêkê Pañsk¹
mogliœmy naszemu Bohaterowi
oddaæ ostatni¹ pos³ugê: uczestniczyæ w nabo¿eñstwach ¿a³obnych, Mszy Œw. w tutejszym koœciele parafialnym pw. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny
oraz odprowadziæ jego doczesne
szcz¹tki na Cmentarz Komunalny w Sêdziszowie M³p. Mszê
¿a³obn¹ sprawowali ks. dziekan
Krzysztof Gac i proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p. Ryszard Lis. Kazanie wyg³osi³ ksi¹dz proboszcz tutejszej fary. Wœród licznie zgromadzonych wiernych obecni byli
Burmistrz Sêdziszowa M³p. Bogus³aw Kmieæ, radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
dr Jacek Magdoñ. Honory zmar³emu oddawa³y poczty sztandarowe: „Strzelca” ze sztandarem
Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej Oddzia³ w Sêdziszowie M³p. i poczet sztandarowy Zespo³u Szkó³ Technicznych
im. prof. Karola Olszewskiego
w Sêdziszowie M³p.
W „Biuletynie Sêdziszowskim”
wielokrotnie pisaliœmy o tym
wspania³ym cz³owieku, ale z racji tego, i¿ nadal niewielu wie
o naszym bohaterze przypominam najwa¿niejsze fakty zwi¹zane z jego ¿yciem i dzia³alnoœci¹.
Pochodzi³ z rodziny wielkich
patriotów. Dziadek, Jan Szwech³owicz by³ powstañcem styczniowym, ranny, a nastêpnie
10 lat by³ zes³any na Sybir w pobli¿e Irkucka. Po ukazie carskim
o u³askawieniu przedosta³ siê do
Lwowa1 . Dziadek ze strony ojca:
Emil Czechowski równie¿ walczy³
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w powstaniu styczniowym (pod
Kielcami). Po zakoñczeniu walk
przeniós³ przez granice z Austri¹
rannego w³aœciciela ziemskiego
pochodz¹cego z Nockowej ko³o
Sêdziszowa M³p. Obaj dotarli do
Lubaczowa, gdzie ranny towarzysz móg³ podreperowaæ zdrowie. Wdziêczny towarzysz pomóg³ nie tylko w sprawach materialnych (przyj¹³ go do pracy
w swoim maj¹tku), ale i uczuciowych, gdy¿ Emil Czechowski poœlubi³ córkê gajowego z Krzywej
o nazwisku Cis³o. Pañstwo Czechowscy jakiœ czas mieszkali
w Dynowie, nastêpnie w Przemyœlu by dotrzeæ do Lwowa – ówczesnej stolicy Galicji2 . Z tego
zwi¹zku narodzi³ siê Jan Emil
Czechowski, ojciec naszego
pana Tadeusza. Jan Emil zmobilizowany do armii austriackiej
w paŸdzierniku 1916 roku walczy³ w Serbii, w Czarnogórze
(Montenegro), we W³oszech
nad rzek¹ Isonzo. Dosta³ siê do
niewoli i na ochotnika zg³osi³ siê
do tworzonej we Francji Armii
polskiej. Wcielony do pierwszego pu³ku strzelców Polskich
w sk³adzie drugiej dywizji Strzelców Polskich. Po przysiêdze z³o¿onej w Santa Maria Capua Vetere walczy³ nad rzek¹ Aisne, niedaleko Reims. Ranny znalaz³ siê
w szpitalu, gdzie doczeka³ koñca Wielkiej Wojny. W 1919 wraz
z B³êkitn¹ Armi¹ pod dow. Gen.
Józefa Hallera walczy³ na froncie polsko- bolszewickim. W rejonie Miñska Bia³oruskiego znowu ranny, leczony w szpitalu
w Mo³odecznej. Do domu we
Lwowie dotar³ na Bo¿e Narodzenie w 1921. Z czterech synów
w domu zasta³ tylko jednego
Tadeusza Czechowskiego, ur.
27 marca 1916 r. we Lwowie.
Trzej starsi polegli za woln¹
Polskê. Kazimierz Czechowski
walczy³ w armii austriackiej,
II Brygadzie Legionów, po kryzysie przysiêgowym poprzez Ka-

Tadeusz Czechowski podczas uroczystości 11 listopada w roku 2009 w Zespole Szkół
Zawodowych w Sędziszowie Młp.

niów, Murmañsk dosta³ siê do
Francji, gdzie jako porucznik
w Pierwszej Dywizji Strzelców
Polskich walczy³ w 1918 roku na
polach Szampanii pod Saint Hillare. Ranny do zdrowia wraca³
w Pluaret a nastêpnie w Vichy.
W 1919 walczy³ z Ukraiñcami,
a nastêpnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Poleg³ w bitwie warszawskiej pod Radzyminem
w sierpniu 1920 roku.3
Jan Czechowski, syn Jana Emila Czechowskiego zgin¹³ w sierpniu 1914 roku nad Dniestrem
k. Halicza.4 Zgin¹³ siedemnastolatek si³¹ wcielony do armii zaborczej.
Roman Czechowski, tu¿ po
zdaniu matury, na ochotnika,
wbrew matce, poszed³ w maju
1920 roku walczyæ za woln¹ ojczyznê. Wraz z 317 uczniami klas
licealnych i studentami, pod
dow. kpt. rezerwy, B. Zaj¹czkowskiego stoczy³ w sierpniu 1920
roku œmierteln¹ bitwê pod Zadwórzem. Te „polskie Termopile” uratowa³y Lwów i da³y czas
Warszawie.5
Tak wiêc pan Tadeusz wychowywa³ siê jako jedynak. W rodzinie ci¹gle ¿y³y sprawy i ludzie
walcz¹cy za ojczyznê, ojciec czêsto chodzi³ z synem do Zwi¹zku
Hallerczyków.
Tadeusz chodzi³ do gimnazjum typu humanistycznego, do
X Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. 6 Po zdaniu matury
w 1936 roku i odbyciu s³u¿by
wojskowej w latach 1936/37
w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy
przy 19 pp we Lwowie, osi¹gn¹³
stopieñ kaprala podchor¹¿ego.
Nastêpnie student Wydzia³u
Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, z ofert¹ od
prof. Halbana pozostania na
uczelni jako asystent, plutonowy
podchor¹¿y przydzielony do
19 pp we Lwowie we wrzeœniu
1939 roku musia³ kontynuowaæ
tradycje rodzinne: znowu walczyæ

o Niepodleg³¹. Walczy³ w Armii
Pomorze i bitwie nad Bzur¹.
Tadeusz Czechowski wspomina³: Zaatakowaliœmy Sochaczew
i przejœciowo zajêli. Po raz pierwszy
byliœmy w boju noc¹ z 12 na 13 wrzeœnia we wsi Ciechomice, po³o¿onej
oko³o 1 km od Wis³y miêdzy przedmieœciem P³ocka, a Dobrzykowem, gdzie
I i II batalion poniós³ du¿e straty.
Noc¹ z 14 na 15 wrzeœnia mój oddzia³ stoczy³ zaciêty bój niedaleko
£¹cka. Nastêpnie walczyliœmy w os³onie armii „Poznañ” i armii „Pomorze” w rejonie G¹bina, w Sannikach,
a potem pod czêœæ pó³nocn¹ miasta
nie dochodz¹c jednak do centrum.
Pod ogniem naszych karabinów maszynowych, tworz¹cym rodzaj parasola ochronnego, nasze kompanie
strzeleckie utworzy³y przyczó³ek na
wschodnim brzegu Bzury. Niestety
trzeba go by³o opuœciæ ze wzglêdu na
silny ogieñ artylerii nieprzyjaciela, której nie by³y w stanie zrównowa¿yæ
nasze kaemy. Do dziœ mam w pamiêci straszny obraz gin¹cych ludzi i koni,
usi³uj¹cych wróciæ na zachodni brzeg.
Bzura naprawdê by³a rzek¹ dramatu. Wzmocnieni przez odpryski ró¿nych oddzia³ów polskich sforsowaliœmy Bzurê w innym miejscu oko³o
4 do 5 km na pó³noc od Sochaczewa.
Mimo strat pu³k trzyma³ siê dziêki mjr.
Bieszczaninowi i pp³k. Sadowskiemu.
Przedostaliœmy siê na obrze¿e Puszczy
Kampinoskiej. Brakowa³o amunicji.
Pod O¿arowem na terenie fabryki
kabli dosta³em siê do niewoli niemieckiej. Osadzono nas obozie przejœciowym w £owiczu w dawnych koszarach 10. pp. Koszary by³y bardzo nowoczesne z basenem, z którego piliœmy
wodê cedz¹c przez chusteczki, kiedy
Niemcy nam jej nie dawali. W obozie
by³o ponad dwa tysi¹ce jeñców. Panowa³a ciasnota. Spano na salach.
W barakach Niemcy trzymali rannych,
osobno Polaków, a osobno swoich.
Polaków by³o wiêcej.
Uciek³ z niewoli, Przekrad³ siê
do Warszawy, tam przy pomocy
bratowej wyruszy³ w drogê powrotn¹ do Lwowa. Poci¹giem
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Rok 2008. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak odznacza
por. Tadeusza Czechowskiego Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rok 2009. Od prawej: Tadeusz Czechowski, Stanisław Wozowicz, poseł Kazimierz
Moskal.

dojecha³ do ¯urawicy, a nastêpnie pieszo przeszed³ do Ostrowa, gdzie przekroczy³ graniczny
San. We Lwowie mieszka³ na ulicy Wyspiañskiego 6. Mia³ tam
(we Lwowie) do wype³nienia
misjê przekazania pozdrowieñ
dla Heleny Pokorny, siostry genera³a Franciszka Altera, niestety nie by³ w stanie tego uczyniæ,
gdy¿ pani Helena by³a wtedy ju¿
prawdopodobnie na Wêgrzech.
Aby unikn¹æ wcielenia do Armii
Czerwonej wst¹pi³ na trzeci rok
Uniwersytetu (teraz im. Iwana
Franki). Wyk³ady by³y po ukraiñsku i rosyjsku, nie w³ada³ zbyt
biegle cyrylic¹, wiêc mia³ spore
trudnoœci ze zrozumieniem
przekazywanych treœci. W tym
okresie m³odzie¿ by³a bardzo
aktywna, jednak dzia³acze niepodleg³oœciowi musieli siê g³êboko zakonspirowaæ. Co jakiœ czas
s³ychaæ by³o o wpadkach. Szczególnie niebezpieczni byli niektórzy Ukraiñcy, którzy tak piêknie
mówili po polsku, nieraz nawet
z krakowskim akcentem, ¿e brani byli za swoich. Bywa³o, ¿e kiedy dowiedzieli siê czegoœ o polskim podziemiu, donosili Sowietom. Równie¿ i poœród innych
nacji by³o du¿o prowokatorów.
Pan Tadeusz Czechowski
wspomina³: Mój znajomy Bronis³aw Szklarczyk wpad³. W czasie œledztwa, zarzucono mu zdradê ZSRR
i skazano. Na szczêœcie dziêki zamieszaniu w czasie ataku Niemiec na
ZSRR w czerwcu 1941 r. uda³o mu
siê uciec z wiêzienia NKWD tzw. Brygidek. W krêgu znajomych by³ równie¿ Jan Szczepaniak i Franciszek
Wilk. Niewiele wiedzia³em konkretów
o ich dzia³alnoœci. Mnie samego trzymano w „rezerwie”. Dopiero spotkanie ppor. rez. Jana Dygi by³o dla
mnie satysfakcjonuj¹ce. Dyga skontaktowa³ mnie z cz³owiekiem, który
póŸniej przeprowadzi³ nas przez granicê sowiecko-niemieck¹.
Obawiaj¹c siê represji ze strony radzieckiej postanowi³ prze-

kraœæ siê pod okupacjê niemieck¹. Granicê przekroczy³
zim¹, miêdzy Czy¿ewem a Ma³kini¹. Poprzez Warszawê dotar³
do Krakowa, gdzie pan Tadeusz
zamieszka³ na Placu Jab³onowskich, w Katolickim Domu Akademickim. Mieszka³ na najwy¿szym piêtrze. W tym budynku by³
wówczas Karol Wojty³a, by³ tam
jego ojciec. Pamiêta, ¿e ten chodzi³ do sióstr Felicjanek po zupê.
Bardzo by³ skromny. Wkrótce
ojciec Karola zmar³ i tam zosta³
pochowany. Nad przybyszem ze
Lwowa opiekunem by³ prorektor ks. Dec.
Tam by³y pierwsze kroki
w Polskim Pañstwie Podziemnym przysz³ego „Paj¹ka“. W
1941, na 2-3 miesi¹ce przed atakiem na ZSRR, ca³y Dom Akademicki zarekwirowali Niemcy
na potrzeby armii. Pan Tadeusz
pod¹¿y³ do Lwowa.
Mieszkañcy „grodu na 7 wzgórzach“ pocz¹tkowo cieszyli siê
z przybycia Niemców, myœleli, ¿e
bêdzie jak za Niemców austriackich, za Franciszka Józefa. Nawet by³y radosne powitania na
ulicy7 . Wkrótce nowy okupant
rozwia³ te nadzieje. Symboliczne by³o aresztowanie profesorów Uniwersytetu.8
W 1942 roku pracowa³ jako
robotnik magazynowy na stacji
kolejowej Lwów- Parsenkówka.
Koledzy: Jan Krysiñski i plut. Jan
Szczepaniak wprowadzili go do
Armii Krajowej. Zosta³ przydzielony do dyspozycji szefa wywiadu
Okrêgu Lwów ppor. Mieczys³awa Borodeja (ps. „Lis”). Jako pracownik na stacji kolejowej, pod
pseudonimem „Paj¹k”, razem
z Zygmuntem Je¿owskim (ur.
18.07.1919 r., zmar³ w Jaros³awiu
23.09.2007 r.), zbiera³ informacje
o ruchach niemieckich kolumn
samochodowych, transportów
kolejowych z wojskiem i sprzêtem wojskowym. Musia³ okreœliæ
typ i iloœæ sprzêtu, kierowanego
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przez okupanta na front wschodni. Zebrane dane przekazywa³ do
Kedywu kolejowego.
Wspomina: Zatrudni³em siê jako
pracownik magazynowy na stacji
kolejowej Lwów – Parsenkówka
w Sk³adnicy Maszyn Rolniczych
i Drobnicy ¯elaznej. Wykonywa³em
praca biurow¹, ale wynagradzano
mnie jako robotnika fizycznego. Pracowa³em jako robotnik, gdzie zatrudniony by³em w sk³adnicy maszyn
rolniczych i drobnicy ¿elaznej. Po
zaprzysiê¿eniu do AK zbiera³em informacje o ruchach niemieckich kolumn samochodowych, transportów
kolejowych z wojskiem i sprzêtem
wojskowym. Kilkakrotnie wspó³organizowa³em i przeprowadzi³em przerzuty przez granicê rumuñsk¹ polskich kurierów, wojskowych i in¿ynierów.
Stara³ siê nadrobiæ zaleg³oœci
w pracy konspiracyjnej, gdy¿
jego ¿ona Izydora by³a ju¿ doœwiadczonym konspiratoremdlatego kolportowa³ prasê podziemn¹, z nas³uchu stacji radiowych sporz¹dza³ notatki o aktualnej sytuacji na froncie dla wydawanego Biuletynu Informacyjnego „Wytrwamy“. Z pracy kolportera zrezygnowa³ ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo i zaj¹³ siê prowadzeniem przerzutów ¿o³nierzy, mechaników lotniczej s³u¿by naziemnej, do Rumunii.
W 1944 uczestniczy³ w walkach
Akcji „Burza“ we Lwowie.
W drugiej po³owie lipca 1944
r. przekazany zosta³ do dyspozycji por. Józefa Szymañskiego
dowódcy sformowanej 2. kompanii 26. pp AK, z któr¹ wzi¹³
udzia³ w akcji „Burza”. By³
w zgrupowaniu pod dowództwem kpt. Kozika (ps. „Karski”).
Wypierali Niemców z pó³nocnozachodniej dzielnicy Lwowa,
z ulic Górnej, Janowskiej, Gródeckiej, czêœciowo z Sygniówki
a¿ po Kortumow¹ Górê. Tam

wobec silnego ognia niemieckiego, ponosz¹c du¿e straty musieli siê wycofaæ. Pod Kortumow¹
Gór¹ ochrania³ przeniesienie
rannych do doraŸnego punktu
pomocy lekarskiej w budynku
Politechniki Lwowskiej, a po
oczyszczeniu z Niemców Œródmieœcia Lwowa i dzielnicy £yczakowskiej do Szpitala œw. Zofii przy
ulicy G³owiñskiego. 27 lipca 1944
roku AK oswobodzi³a miasto od
Niemców. 28 lipca 1944 r., po
wejœciu Sowietów, w rejonie Góry
Stracenia nast¹pi³o rozwi¹zanie
oddzia³u. Zostali zwolnieni
z przysiêgi i pozostawiono im
swobodê decydowania o sobie.
Po rozwi¹zaniu zgrupowania,
pan Tadeusz nie skorzysta³ z zaproszenia dowództwa radzieckiego9 i razem z ¿on¹ pod¹¿y³
do Sêdziszowa Ma³opolskiego.
Pocz¹tkowo ma³¿eñstwo Czechowskich10 znalaz³o schronienie w Klasztorze OO Kapucynów. PóŸniej mieszkali u pañstwa
Jasiñskich, przy ulicy Tadeusza
Koœciuszki 4, a nastêpnie na ul.
Szerokiej 5. Wychowali troje dzieci, jednak œlad pozostawili w pokoleniach wychowanków Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p. Pan
Tadeusz pracowa³ jako nauczyciel jêzyka niemieckiego w obu
tych placówkach. Czêsto t³umaczy³ grzecznoœciowo teksty i doradza³ w sprawach prawnych. By³
doradc¹ prawnym w spó³dzielczoœci i w latach szeœædziesi¹tych
opiekowa³ siê klubem sportowym
„Lechia” w Sêdziszowie M³p.
On, jego ¿ona i córka pomagali w budowie internatu PLSP
w Sêdziszowie M³p: córka Barbara projektowa³a przebudowê
budynku przy ul. Szerokiej i doradza³a, jak wykonaæ inwestycjê
systemem gospodarczym, pan
Tadeusz doradza³ w sprawach
prawnych. Czynnie dzia³a³
w Towarzystwie Mi³oœników Ziemi Sêdziszowskiej.
Pan Tadeusz Czechowski po
latach doczeka³ siê wolnej Polski. Dwukrotnie odznaczony
Medalem Wojska Polskiego,
w 1948 r. i Krzy¿em Armii Krajowej w 1975 r. oraz Medalem za
Udzia³ w Wojnie Obronnej
w 1939 r., w 1982 r., Odznak¹
Weterana Walk o Niepodleg³oœæ
(1995r.), by w lipcu 2008 roku
Prezydent RP Lech Kaczyñski
przyzna³ mu za szczególne zas³uciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11
gi Krzy¿ Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski. Nasz bohater odebra³ go osobiœcie 18 grudnia 2008 roku w Pa³acu Belwederskim w Warszawie. Ceremonii wrêczenia orderu dokona³,
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego ówczesny Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego W³adys³aw Stasiak.
Pan mecenas Tadeusz Czechowski w dniu 5 wrzeœnia 2000
roku uzyska³ nominacjê na stopieñ porucznika.
Œwiêtej pamiêci porucznik
Tadeusz Czechowski od wielu lat
wspó³pracowa³ z Zespo³em Szkó³
Zawodowych (obecnie ZS Technicznych) w edukacji historycznej i patriotycznej m³odzie¿y
szkolnej. W czasie jego arcyciekawych opowieœci na lekcjach
historii czyni³em notatki, nagrania magnetofonowe i rozmawia³em z nim po lekcjach w kwestiach szczegó³owych. W czasie
d³ugich rozmów przekona³em
siê o wielkim znaczeniu jego relacji. Równoczeœnie potwierdza³y siê one w dostêpnych Ÿród³ach
pisanych. W 1993 roku opublikowa³em w „Biuletynie Sêdziszowskim“ artyku³ o jego dzia³alnoœci konspiracyjnej w czasie II
wojny œwiatowej pt. „Tadeusz
Czechowski pseudonim Paj¹k”.
Równoczeœnie pan Tadeusz spisa³ swoje prze¿ycia w czasie wojny obronnej Polski w 1939 roku
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Por. Tadeusz Czechowski wraz z córka Jadwigą Czechowską-Hesing.
Fot.(4) Arch. Jan Flisak

(tzw. Kampanii Wrzeœniowej).
W 2001r. zespó³ uczniów: Artur
Kujda, Monika Drozd i Agnieszka Chmiel, podj¹³ siê napisania
historii Tadeusza Czechowskiego z czasów II wojny œwiatowej.
Chcia³em rozpocz¹æ materia³ od
ukazania patriotycznych korzeni naszego bohatera. Okaza³o
siê, ¿e owe „korzenie” siêgaj¹
czasów zaborów, powstania
styczniowego, a dzieje ojca i braci pana Tadeusza Czechowskiego, przeros³y nasze najœmielsze

oczekiwania. O kim z rodziny
zacz¹³ opowiadaæ, to okazywa³
siê nietuzinkow¹ osobowoœci¹,
patriot¹, który w pe³ni jest godny miana bohatera.
W roku 2006 nak³adem Instytutu Pamiêci Narodowej w Rzeszowie ukaza³a siê praca „Lwowskie pod okupacj¹ sowieck¹
1939-1941” w której zamieœci³em
tekst „Przez granicê tam i z powrotem” opisuj¹cy losy Tadeusza
Czechowskiego.
Jan Flisak

Rodzinie i bliskim

Œp. Tadeusza Czechowskiego
Wyrazy wspó³czucia sk³ada
Redakcja Biuletynu Sêdziszowskiego

Wystawa Grupy Twórczej „Animus”
W piątek, 23 stycznia, tuż po godz. 19.00 w holu wystawowym MGOK w Sędziszowie otwarta została wystawa Grupy Twórczej „Animus”.
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Przypisy
Zmarł w 1916r., pochowany we Lwowie na
cmentarzu Łyczakowskim
2
Pochowany został w Żółkwi
3
Do dzisiaj nie ustalono miejsca pochówku.
4
Miejsce pochówku nie jest znane.
5
Prawdopodobnie leży w zbiorowej mogilekurhanie w Zadwórzu k. Lwowa
6
W następnym roku maturę zdawali już abiturienci liceum. Właśnie trwało wdrażanie reformy oświaty ministra Jędrzejewicza. Dotychczas dzieci chodziły cztery lata do szkoły
podstawowej, a następnie osiem lat do gimnazjum i po zdaniu matury, absolwenci mogli iść
na uniwersytet. Po ukończeniu szóstej klasy
gimnazjum, można było iść do politechniki.
7
Byli to głównie Ukraińcy, którzy uważali Niemców za sojuszników w walce o własną niepodległość.
8
Według Tadeusza Czechowskiego, była to inicjatywa Ukraińców.
9
Oficerów AK zaproszono na uroczyste przyjęcie, po czym NKWD wszystkich aresztował.
10
Izydora Czechowska, jako dyrektor Państwowego Technikum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Młp., to również złota karta w konspiracji niepodległościowej i cała epoka w życiu
Sędziszowskiej oświaty. Ta wspaniała polonistka potrafiła w realiach systemu totalitarnego wychować i wykształcić pokolenia prawdziwych Polaków. Zmarła 15 listopada
1999 roku, po długiej i ciężkiej chorobie.
1

Na wernisa¿ z³o¿y³y siê prace
jedenastu twórców: Sabiny Paci,
Edyty Czeladki, Mariusza „Wuja”
Wójcika, Wojciecha Lipskiego,
Sylwii Zawiœlak, Doroty ¯ak, Julki Michoñ, Renaty Fiœkiewicz,
Klaudii Kordyaczny, Marka Szy-

maszka „Szamana”, Grzegorza
Kozka. Otwarcie wystawy uœwietni³ wystêp Piotra Nyzio (gitara).
Artystów oraz przyby³ych goœci powitali Dyrektor MGOK Kazimierz Popielarz oraz Burmistrz
Bogus³aw Kmieæ. Obecny by³
tak¿e Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jerzy Kieba³a. Za³o¿yciel grupy „Animus” Marcin
Lach przybli¿y³ ideê jej dzia³ania
oraz akcje i wydarzenia, które
organizuje ju¿ od 12 lat.
Obecna wystawa jest ju¿ szóst¹
prezentacj¹ twórców stale, b¹dŸ
okazjonalnie, zwi¹zanych z grup¹. Mo¿na na niej zobaczyæ miêdzy innymi fotografie, ikony, p³askorzeŸby w drewnie, malarstwo,
grafikê, rzeŸbê miêkk¹.
Wystawê przygotowa³a pani
El¿bieta Chor¹¿y.
Prace można oglądać
do 20 lutego. Zapraszamy.
Red.
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Ogólnopolski projekt

„Nie dla Niskiej Emisji”
w sędziszowskim Liceum
W bie¿¹cym roku szkolnym
uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p,
bior¹ udzia³ w konkursie edukacyjnym „Nie dla Niskiej Emisji”,
czyli czy wiesz czym oddychasz?
G³ównym celem tego projektu
jest motywowanie uczestników
projektu do aktywnej dzia³alnoœci ekologicznej polegaj¹cej na
uœwiadamianiu spo³eczeñstwu
zagro¿enia zwi¹zanego ze zjawiskiem niskiej emisji, przyczynami powstawania i mo¿liwoœciami przeciwdzia³ania.
NISKA EMISJA to emisja zanieczyszczeñ (py³ów i szkodliwych gazów) wydobywaj¹cych
siê ze Ÿróde³ na wysokoœci poni¿ej 40 m. W jej sk³ad wchodz¹
g³ównie zanieczyszczenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ cz³owieka –
emitowane przez indywidualne
piece domowe (w których spalany jest g³ównie wêgiel o z³ej
charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, najczêœciej
w sposób nieefektywny), niewielkie kot³ownie, transport komunikacyjny a tak¿e palenie ognisk
i wypalanie traw. Powstaj¹ce zanieczyszczenia gromadz¹ siê
g³ównie wokó³ miejsca ich powstawania, czêsto na obszarach

o zwartej zabudowie mieszkaniowej.
W pierwszej kolejnoœci zarejestrowano szko³ê w konkursie oraz
podano sk³ad Zespo³u Szkolnego (uczniowie klasy 2c). Nastêpnie nauczyciel koordynuj¹cy
projekt oraz grupa 10 innych
nauczycieli odby³a szkolenie
e-learningowe, zakoñczone zdobyciem odpowiednich certyfikatów.
W listopadzie w klasie 2c na lekcji przyrody, przeprowadzono
lekcjê na temat: „Nie dla niskiej
emisji, czyli jak walczyæ z nisk¹
emisj¹ i dlaczego?” zgodnie
z zaproponowanym przez organizatora konkursu, scenariuszem. Podczas zajêæ uczniowie
dowiedzieli siê co mo¿e byæ Ÿród³em i przyczyn¹ powstawania
niskiej emisji, jakie mog¹ byæ skutki niskiej emisji dla zdrowia ludzi
i dla œrodowiska. Wspólnie zastanawiali siê nad sposobami zapobiegania niskiej emisji. Na nastêpnej lekcji dokonano wœród cz³onków Zespo³u Szkolnego podzia³u zadañ w ramach projektu.
W kolejnym etapie przeprowadzono ankietê na temat zjawiska niskiej emisji wœród pracowników Starostwa Powiatowego
w Ropczycach.

Ostateczne miejsce, które zajmiemy w konkursie zale¿y przede
wszystkim od liczby przeprowadzonych i zebranych ankiet na
temat niskiej emisji wœród mieszkañców Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego (przed i po sezonie grzewczym).
Dlatego dziêkujemy wszystkim,
którzy ju¿ tê ankietê uzupe³nili
lub jeszcze to zrobi¹.
Konkurs zakończy się 30 marca 2015 r.
Do wygrania są nagrody pieniężne dla szkoły, pomoce dydaktyczne,
a dla zwycięzców również wycieczka ekologiczna.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:
http://czymoddychasz.pl/
Konkurs dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Orkiestra zagrała
dla dzieci i seniorów
W niedzielę, 11 stycznia już po raz 23. w całym kraju zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W Sêdziszowie M³p. sztab mieœci³ siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, gdzie dla zainteresowanych przygotowano szereg atrakcji. By³y wystêpy wokalistek: Oliwii Œwider, Izy Skoczek i Emilii
Róg, Dominiki Cis³o, Lucyny Trêbickiej – „Lucy”, Moniki Zagai;
zespo³ów tanecznych: „Blues”
i „Rochy” z Sêdziszowa M³p.,
„Wrzos” z Ostrowa; „Strzelcy”
przygotowali pokaz broni i wyposa¿enia wojskowego, a zespó³
BWG pokaz akrobacji.
Przy specjalnych stoiskach
uczennice Zespo³u Szkó³ Technicznych uk³ada³y fantazyjne fryzury, a dla najm³odszych przygo-
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towano zabawy integracyjne.
GwoŸdziem programu by³ wystêp pó³finalistki 7. edycji Must
Be The Music – Luizy Ganczarskiej z zespo³em BLANT.
Sêdziszowski sztab liczy³ 46
osób. Zbiórkê prowadzono
w mieœcie i okolicznych miejscowoœciach. W sumie do puszek
wrzucono 10 014,68 z³ i 3 euro.
W bie¿¹cym roku orkiestra
gra³a dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci
na oddzia³ach pediatrycznych
i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.
Podczas tegorocznego fina³u zebrano ponad 36 mln 228 tys. z³.
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Jasełka w Czarnej Sędziszowskiej
W niedzielę 18 stycznia
2015r. w Kościele Parafialnym
w Czarnej Sędz. już po raz
dziewiąty można było obejrzeć jasełka pt. „Maleńka Miłość”.
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Krzywej wcielili siê
w postacie biblijne i wspó³czesne, aby jak najlepiej ukazaæ rolê

i wartoœæ Bo¿ego Narodzenia
oraz osadziæ to wydarzenie
sprzed 2000 lat w naszej rzeczywistoœci.

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Czarnej, tworz¹c 40 osobowy chór, odœpiewali kolêdy.
We wspólne kolêdowanie chêtnie w³¹czy³a siê licznie zgromadzona publicznoœæ.
Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz s³o-

dyczami. Proboszcz ks. Edward
Brzana ,dziêkuj¹c spo³ecznoœci
obu szkó³ oraz ich opiekunom,
¿yczy³ aby Jezus w Nowym Roku
b³ogos³awi³ wszystkim rodzinom,
a mi³oœæ p³yn¹ca z Chrystusowego ¿³óbka goœci³a w ka¿dym sercu.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
w Przedszkolu nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp.
21 listopada 2014r. obchodzony był dzień pełen uśmiechów,
dobrych uczynków i pozytywnych emocji, czyli Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Dzieci z Publicznego Przedszkola nr2 im. Janusza Korczaka
w Sêdziszowie M³p., ju¿ po raz
trzeci mia³y mo¿liwoœæ zupe³nie
bezinteresownie uczyniæ drobny gest ¿yczliwoœci w stronê drugiego cz³owieka. Jako przedszkole korczakowskie, krzewimy
idee naszego Patrona, ucz¹c
dzieci szacunku do innych,
uprzejmoœci, okazywania empatii, a tak¿e przyjaznego nastawienia. Kilka dni przed tym wyj¹tkowym dniem, przedszkolaki
wraz z najbli¿szymi, zaanga¿owa³y siê w tworzenie pozdrowieñ
w formie listów lub rysunków do
kole¿anek, kolegów, personelu
przedszkola i przyjació³ – wrzucaj¹c je do specjalnej skrzynki –
„POCZTY ¯YCZLIWOŒCI”.
Wszystkie listy zosta³y dostarczone do adresatów, sprawiaj¹c im
ogromn¹ radoœæ. Najm³odsi,
wyruszyli z ¿yczeniami tak¿e do
zaprzyjaŸnionych szkó³ i instytu-
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cji, m.in.: SP2 i SP3, Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Hispano-Suiza
Polska, Bibliotek – Publicznej
oraz Pedagogicznej i innych.
Przedszkolaki odwiedzi³y tak¿e
Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy w Sêdziszowie M³p., gdzie na
rêce lek. med. Pani Beaty Paw³owskiej-B³achuta i Kierownik
Zak³adu, Pani Zofii Œwider, z³o¿y³y kartki z pozdrowieniami
oraz swoje rysunki – dla ka¿dego z Podopiecznych ZPO. Najm³odsi goœcili równie¿ w SP 2,
przekazuj¹c pozdrowienia i w³asnorêcznie zrobione kartki i rysunki, Pani Dyrektor Marii Chu- Przedszkolaki z wizytą w szpitalu...
derskiej – a tak¿e swoim starszym
kole¿ankom i kolegom – absolwentom naszego przedszkola.
Pamiêtajmy, ¿e nawet ma³y gest,
mo¿e spowodowaæ lawinê dobrych uczynków, a zwyk³y uœmiech
obudziæ dobro. Pozytywna energia, któr¹ przekazaliœmy tego dnia
naszej ma³ej ojczyŸnie, mamy nadziejê, ¿e wróci do nas ze zdwojon¹ moc¹. Z pewnoœci¹ jeden
dzieñ w roku to za ma³o, aby
zmieniæ œwiat, jednak od czegoœ
trzeba zacz¹æ…
Urszula Kmieæ
PP nr2 Sêdziszów M³p. ... oraz u uczniów „Dwójki”.

u Pani Marii Chuderskiej – Dyrektor SP nr 2…
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NASZE KLIMATY

Zima nie zawsze zła
Cz³owiekowi nie wygodzi,
zawsze coœ mu w zimie
szkodzi.
W myœl dawnego przys³owia
zim¹ zazwyczaj na zawadzie staj¹
nam silne mrozy, go³oledzie
i g³êbokie zaspy. Nieuci¹¿liwe,³agodne zimy podœwiadomie
budz¹ niepokój, jak wszystko co
nietypowe i odbiegaj¹ce od normy. Nasi przodkowie oczekiwali
w styczniu solidnych mrozów
i œniegów, które mia³y zagwarantowaæ udane plony oraz zdrowie ludzi i zwierz¹t. Pozosta³oœci¹ s¹ przys³owia: Kiedy styczeñ
najostrzejszy, wtedy roczek najp³odniejszy, W styczniu mrozy i œniegi,
w lecie stodo³y po brzegi, Gdy styczeñ
wymrozi, g³ód nam nie zagrozi. Za
wielce niepomyœlne zjawiska poczytywano liczne dni z chmurami i opadami deszczu. W mniemaniu naszych poprzedników
ciep³y styczeñ powinien bardziej
martwiæ ni¿ cieszyæ. Niemi³e nastêpstwa mo¿na odczuæ ju¿
w marcu: Bój siê w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny, Styczeñ
ca³y w cieple, w marcu ziemia skrzepnie – od mrozu, który opóŸni
rozpoczêcie prac polowych.
Gdy w styczniu deszcz leje, z³e robi
nadzieje, Styczeñ zachlapany, lipiec
zap³akany – to obraz nastroju gospodarzy w czasie ¿niw. Nie napawaj¹ zatem otuch¹ pierwsze
tygodnie roku spowite mg³ami
i chmurami deszczowymi: Jaki
roku pocz¹tek, takie nastêpne tygodnie.
W meteorologii ludowej wa¿nym okresem wró¿ebnym s¹ tak¿e ostatnie dni stycznia – szczególnie Nawrócenie œw. Paw³a
(25 I). W tym czasie pogoda
mo¿e siê zmieniæ i skorygowaæ
nieco niekorzystne rokowania:
Kiedy Pawe³ siê nawróci, zima na
wspak siê odwróci. Biada, je¿eli po
okresie przekropnym dzieñ
25stycznia bêdzie taki sam: W Nawrócenie odwil¿ ,deszcz – to dla plonów groŸny wieszcz. Jedna ze staropolskich przepowiedni g³osi:
Jasny dzieñ wró¿y dobry urodzaj,
gêste chmury – pomór byd³a, wicher
i burza – wojnê, deszcz ze œniegiem –
nieurodzaj, choroby. Najczêœciej
jednak po ciep³ym styczniu pogoda istotnie siê odmienia, przy-
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najmniej na krótko. Mo¿na zatem ¿ywiæ nadziejê, i¿ póŸniej
dane nam bêdzie zakosztowaæ
uroków bia³ej, œnie¿nej zimy.
Ongiœ takiej aury oczekiwali wszyscy, a najbardziej dzieci, które
nie mog³y doczekaæ siê pomys³owych zabaw na œniegu. Jego obfitoœæ umo¿liwia³a te¿ zorganizowanie kuligu oraz udanie siê saniami w d³u¿sz¹ podró¿. Dzisiaj
widok dzieci bawi¹cych siê na
œniegu i lodzie nale¿y ju¿ do rzadkoœci. Niegdyœ potrafi³y one spêdzaæ wiele czasu na dworze, bez
nadmiernej kontroli ze strony
rodziców.
Obawiano siê jednak zim
mroŸnych i bezœnie¿nych, bowiem mog³y zagroziæ oziminom.
Bacznie zatem œledzono stan
pogody, dopatruj¹c siê wszelkich oznak zapowiadaj¹cych
nadejœcie opadów œniegu. Wa¿ne obserwacje mo¿na poczyniæ
ju¿ w czterech œcianach w³asnych domów. Kiedyœ nikomu
nie przeszkadza³a obecnoœæ
œwierszczy, których ksykanie zapowiada³o upragnione œniegi.

Wówczas paj¹ki tka³y pajêczynê
w pobli¿u okien, a przed mrozami – przy piecu.
Dawniej pomieszczenia mieszkalne oœwietlano œwiecami,
³ojówkami, ³uczywami, lampami
oliwnymi i naftowymi. Przed œnie¿ycami p³omyki by³y s³abe i pryskaj¹ce. Przyczyna tego zjawiska
tkwi³a w zwiêkszonej wilgotnoœci
powietrza. Trudno te¿ by³o roznieciæ ogieñ, a dym snu³ siê smêtnie po izbach. ¯arz¹ce siê wêgle
i polana przybiera³y wówczas
intensywnie czerwon¹, lœni¹c¹

barwê, a woda w garnkach gotowa³a siê cicho i bez szumu.
W d³ugie, zimowe wieczory
ludzie chêtnie dzielili siê swoimi
spostrze¿eniami poczynionymi
jeszcze w porze letniej. Starsi
mieszkañcy dobrze wiedz¹, ¿e
kiedy w czasie ¿niw wzgórza
i pagórki „dymi¹” czyli unosz¹
siê nad nimi mg³y, wówczas nale¿y oczekiwaæ mroŸnej, srogiej
zimy. Jeœli natomiast powietrze
jest przejrzyste i jasne, mrozy nie
bêd¹ silne.
Dawniej w naszych wioskach
ludzie utrzymywali wiêcej zwierz¹t ni¿ obecnie. Na podstawie
ich ha³aœliwego i niespokojnego
zachowania wró¿ono, i¿ nadchodz¹ upragnione opady œniegu. Wszelkie dŸwiêki s³ychaæ lepiej i wyraŸniej, a malowniczy
szron piêknie zdobi ga³êzie
drzew, p³oty i budynki.
Wiêc choæ nas smagaj¹ katusze,
Choæ burz¹ nam grozi rok nowy,
My w górê i serca, i dusze
Podnoœmy i oczy, i g³owy.
(Józef Ignacy Kraszewski)
Tekst i ilustracje Maria Wilczok
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Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 4/2015
Burmistrza Sêdziszowa M³p. z dnia 15 stycznia 2015 r.

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
z siedzibą w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych
I. Rodzaj zadania oraz wysokoœæ œrodków publicznych prze- 3. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona
znaczonych na realizacjê tego zadania:
komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza. Ocena ofert
LP. /Rodzaj zadania/Wysokoœæ œrodków na realizacjê zadania
zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
I . Prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w ró¿nych
1) pierwszy etap – ocena formalna,
dyscyplinach, z wy³¹czeniem pi³ki siatkowej i zajêæ w szkolnych
2) drugi etap – ocena merytoryczna.
ko³ach sportowych, w ramach profilaktycznej dzia³alnoœci in- 4. Kryteria formalne – do udzia³u w konkursie ofert dopuszczoformacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów
ny zostanie oferent, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wymoalkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii – 100.000 z³.
gi formalne:
1) jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ lub podmiotem wymienioII. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edunym w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publiczkacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych
nego i o wolontariacie, którego celem statutowym jest
i przeciwdzia³ania narkomanii, organizacja wypoczynku dla dzieci
prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
i m³odzie¿y z rodzin z problemem alkoholizmu – 18.000 z³
2) jego cele statutowe s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym
w konkursie ofert na 2015 r., do którego przystêpuje,
II. Zasady przyznawania dotacji:
3) przed³o¿y kompletn¹ ofertê w terminie okreœlonym w og³o1. Przyznanie dotacji na realizacjê zadania nast¹pi na podstaszeniu.
wie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie
wybrana w konkursie na zasadach okreœlonych w ustawie 5. Kryteria merytoryczne:
1) zgodnoœæ merytoryczna z³o¿onej oferty z og³oszonym zaz dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
daniem: 0-10 pkt,
i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz.1118 z póŸn. zm.).
2) jakoœæ oferty, realnoœæ wykonania, zakres rzeczowy zada2. Zlecenie zadania nast¹pi w formie powierzania z udzieleniem
nia, innowacyjnoœæ zadania: 0-10 pkt,
dotacji na jego realizacjê.
3) ocena dotychczasowej wspó³pracy z Gmin¹ (w tym: poIII. Termin i warunki realizacji zadania:
prawnoœæ rozliczonych dotacji): 0-10 pkt,
1. Termin realizacji zadania ustala siê od dnia podpisania umo4) doœwiadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobwy do 31 grudnia 2015 r., do rozliczenia kosztów zadania
nych zadañ: 0-10 pkt,
bêd¹ rozpatrywane tylko wydatki poniesione ww. okresie.
5) posiadane zasoby materialne i kadrowe: 0-10 pkt,
2. Zadania bêd¹ realizowane na rzecz mieszkañców Gminy Sê6) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania: 0-10 pkt,
dziszów M³p.
7) liczebnoœæ i charakterystyka odbiorców/ beneficjentów
3. Zadanie nie mo¿e byæ realizowane przez podmiot nie bêd¹cy
zadania: 0-10 pkt,
stron¹ umowy.
6. W przypadku, gdy suma dofinansowania zg³oszonych ofert
4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne doprzekroczy wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê
œwiadczenie i spe³niaæ wymogi formalne okreœlone w ustawie
zadania, organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ proporcjoz dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
nalnego zmniejszenia wielkoœci dofinansowania, stosownie do
i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz.1118 z póŸn. zm.).
posiadanych œrodków.
5. Oferta musi byæ z³o¿ona na formularzu okreœlonym w rozpo7. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania
rz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 grudnia
i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiêdzy Burmistrzem
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotySêdziszowa M³p. a podmiotem otrzymuj¹cym dotacjê.
cz¹cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozda8. Z³o¿enie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
z przyznaniem dotacji.
6. Do oferty nale¿y do³¹czyæ orygina³ lub uwierzytelnion¹ kopiê
aktualnego odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego, innego rejeVI. Informacja o zrealizowanych w roku og³oszenia konkursu
stru lub ewidencji (wa¿ny do 1 miesi¹ca od daty wystawienia).
i roku poprzednim zadañ publicznych tego samego rodzaju
i zwi¹zanych z nimi kosztami, w tym wysokoœæ udzielonych
IV. Termin i miejsce sk³adania ofert:
dotacji:
1. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 10 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 15.30 (decyduje data wp³ywu do siedziby Urzêdu Lp./ Rodzaj zadania/
Koszty
Koszty
Miejskiego w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 1).
w 2013 r.
w 2014 r.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 1, w zamkniêtych kopertach na I. Prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w ramach proka¿de zadanie oddzielnie, koperta powinna byæ opisana filaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem „Kon- rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkurs ofert na realizacjê zadania (podaæ rodzaj zadania okre- komanii
147.500 z³ 166.000 z³
œlonego w konkursie) w 2015 r.
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin II.Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych
dokonywania wyboru ofert:
1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie do 14 dni od i przeciwdzia³ania narkomanii, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin z problemem alkoholizmu
dnia up³ywu terminy sk³adania ofert.
15.500 z³
17.500 z³
2. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim, na
stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl oraz www.sedziszow-mlp.pl
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Najdroższa Babciu, najdroższy Dziadku!
W przedszkolu w Wolicy Piaskowej 19.01.2015 r. odbyło się spotkanie, na które przybyły
szczególne osoby, świętowaliśmy bowiem Dzień Babci i Dziadka. Szacowni goście licznie przybyli na uroczystość, aby zobaczyć, jak pięknie występują ich wnuczęta.
Przedszkolaki zaprezentowa³y
jase³ka, œpiewa³y piosenki, tañczy³y oraz recytowa³y wiersze, adresowane szczególnie do przyby³ych babæ i dziadków. Goœcie byli
poruszeni. W oczach niektórych
mo¿na by³o dostrzec ³zê wzruszenia. Wystêpy dzieci zosta³y nagrodzone gromkimi brawami.
Niespodziank¹ dla naszych goœci by³y, wykonane w³asnorêcznie przez dzieci, laurki. Na koniec wszyscy przybyli zaproszeni
zostali na s³odki poczêstunek,
przygotowany przez rodziców
przedszkolaków oraz Radê Rodziców. Spotkanie przebieg³o
w serdecznej atmosferze. Za rok
mamy nadziejê znów siê spotkaæ
z naszymi mi³ymi dziadkami.
Teresa Szeliga

Babci i dziadka, przyznaæ to trzeba, ka¿demu dziecku w ¿yciu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana. Przez wszystkie dzieci jest szanowana.
No, a gdyby ich nie by³o, dzieciom trudno by siê ¿y³o.
Babcia i dziadek wci¹¿ o nas dbaj¹. Tak jak rodzice bardzo kochaj¹.
Daj¹ nam w ¿yciu wiele radoœci. Nigdy nie szczêdz¹ dla nas czu³oœci.

Społeczność Zespołu Szkół w Wolicy Piaskowej

pomaga chorej Patrycji
Po raz drugi odby³ siê w naszej szkole kiermasz charytatywny, którego celem by³a pomoc
dla chorej na padaczkê lekooporn¹ oraz cierpi¹cej na szereg innych schorzeñ Patrycji
Szczêch. Tym razem pomagaliœmy pod has³em „I Ty mo¿esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem”. Inicjatorkami tej bo¿onarodzeniowej
akcji by³y dziewczêta z klasy VI,
które zadeklarowa³y chêæ opieki nad ca³ym kiermaszem. Jednak móg³ on siê odbyæ tylko dziêki hojnoœci ca³ej spo³ecznoœci
Zespo³u Szkó³ w Wolicy Piaskowej, która chêtnie i ze zrozumie-
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niem odpowiedzia³a na organizowan¹ pomoc. Uczniowie szko³y oraz przedszkolaki przez ca³y
miesi¹c listopad przynosili do
szko³y ró¿ne drobiazgi (kubki,
maskotki, przybory szkolne,
rêcznie robione ozdoby œwi¹-

teczne itp.). Wszystkie te przedmioty zosta³y wykorzystane
w czasie kiermaszu, który trwa³
od 5 do 16 grudnia 2014 r.
Dochód z ca³ej akcji w kwocie
ponad 1400z³ zosta³ przekazany
na rêce chorej Patrycji, która
19 grudnia goœci³a na klasowej
wigilii w klasie VI.

Wszystkim, którzy przyczynili
siê do zorganizowania kiermaszu, dziêkujemy za w³¹czenie siê
w to piêkne dzie³o, gdy¿ swoj¹
bezinteresownoœci¹ i tolerancj¹
nie tylko pomagaj¹ potrzebuj¹cym, ale tak¿e kszta³tuj¹ u innych
pozytywne postawy spo³eczne.
Magdalena Zawiślak opiekun SU
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Siatkówka

III liga kobiet

– UKS Marba Sędziszów Młp. 3:1
(25:22, 25:22, 19:25, 25:23)
W 7. kolejce siatkarki Marby
uda³y siê do Jaros³awia na mecz
w liderkami – dru¿yn¹ AZS
PWSTE San Pajda. Jaros³awianki jak dot¹d nie zazna³y goryczy
pora¿ki i straci³y zaledwie dwa
sety. Tak¿e i sêdziszowianki nie
zdo³a³y ugraæ w Jaros³awiu choæby punktu, chocia¿ stawi³y gospodyniom zaciêty opór. Wystarczy³o to do wygrania tylko trzeciego seta. Tym samym trzy punkty zosta³y w Jaros³awiu. Mimo
pora¿ki Marba zachowa³a trzeci¹ pozycjê w tabeli.

6 kolejka
q UKS Marba Sędziszów Młp. – PBS
Bank Sanoczanka Sanok 3:0
(25:13, 25:15, 25:10)
Marba: Mokrzycka, Pieprzak, Niedbała,
Ziajor, Stefanik, Mich, Chmura (libero) oraz
Flis, Darłak, Surman, Wójcik i Szpara
Sêdziszowskie siatkarki bez
wiêkszych problemów pokona³y dru¿ynê PBS-u Banku Sanoczanki w trzech krótkich setach.
Marba górowa³a nad ekip¹
z Sanoka w ka¿dym elemencie
siatkarskiego rzemios³a. W ka¿W pozostałych meczach:
dym secie przewaga sêdziszowiaq KU AZS UR – KS Wisłoka Dębica
nek by³a bezdyskusyjna, nawet,
3:0 (25:21, 25:14, 25:18)
gdy na parkiecie pojawia³y siê req UKS MOSiR Jasło – SST Lubcza
zerwowe, st¹d okaza³e zwyciêRacławówka 3:0 (25:20, 25:10,
stwo i kolejne trzy punkty.
25:14)
q PBS Bank Sanoczanka Sanok –
W pozostałych meczach:
UKS 15 Polonia Przemyśl 1:3
q UKS MOSiR Jasło – UKS 15 Polo(22:25, 18:25, 25:22, 19:25)
nia Przemyśl 3:2 (18:25, 25:16,
25:22, 19:25, 15:6)
Tabela po 7 kolejkach:
q SST Lubcza Racławówka – KU AZS
UR 1:3 (25:20, 17:25, 12:25, 1. AZS PWSTE SAN-Pajda Jar. ... 7 .. 21 . 21-3
2. KU AZS UR ........................ 7 . 18 18-6
22:25)
q KS Wisłoka Dębica – AZS PWSTE 3. UKS Marba Sędziszów Młp. 7 . 12 16-13
SAN-Pajda Jarosław 0:3 (17:25, 4. UKS MOSiR Jasło ............... 7 .. 11 15-13
5. UKS 15 Polonia Przemyśl .... 7 .. 11 14-14
7:25, 21:25)
6. KS Wisłoka Dębica .............. 7 ... 4 . 9-20

7 kolejka
7. SST Lubcza Racławówka ..... 7 ... 4 . 8-18
q AZS PWSTE SAN-Pajda Jarosław 8. PBS Bank Sanoczanka Sanok 7 ... 3 . 5-19

III liga mężczyzn
Po trzech kolejnych zwyciêstwach za trzy punkty, przy pora¿ce AKS-u Rzeszów, Têcza
objê³a prowadzenie w trzecioligowej tabeli. Têcza jest na
dobrej drodze, by powtórzyæ
ubieg³oroczny sukces, gdy jako
beniaminek zosta³a mistrzem
III ligi.
10 kolejka
q UKS Tęcza Sędziszów Młp. – STS
Klima Błażowa 3:0 (25:18, 25:16,
25:20)
Tęcza: Kozłowski, Bilski, Groszek, Rusin W., Bochenek, Kowalik, Samolewicz
(libero) oraz Polek, Kubas, Mich, Ziobro
q TKF ITS Anilana Rakszawa – AKS
V LO Rzeszów 2:3 (22:25, 25:20,
25:20, 16:25, 14:16)
q KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec – SKS MOSiR Dukla 3:2
(25:23, 15:25, 25:17, 17:25,
15:11)
q SST Lubcza Racławówka – MKS
MOSiR Jasło 3:1 (27:29, 25:21,
25:19, 25:19)
q LKS Głogovia Głogów Młp. – KU
AZS UR 3:0 (25:21, 25:23, 25:22)
11 kolejka
q SMS MOSiR Dukla – UKS Tęcza
Sędziszów Młp. 1:3 (17:25, 19:25,
25:19, 17:25)
Tęcza: Polek, Bilski, Makowiec, Rusin
W., Groszek, Grendysa, Samolewicz (li-

bero) oraz Kozłowski, Bochenek, Mich,
Rusin G., Kubas
q LKS Głogovia Głogów Młp. – TKF
ITS Anilana Rakszawa 3:0 (25:21,
25:16, 25:19)
q SST Lubcza Racławówka – KU –
AZS UR 2:3 (25:18, 23:25, 25:14,
22:25, 14:16)
q MKS MOSiR Jasło – KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 3:1 (25:21,
21:25, 25:23, 25:20)
q STS Klima Błażowa - AKS V LO Rzeszów 2:3 (25:16, 27:25, 17:25,
18:25, 13:15)
12 kolejka
q UKS Tęcza Sędziszów Młp. – MKS
MOSiR Jasło 3:0 (25:19, 25:15,
25:23)
q TKF ITS Anilana Rakszawa – STS
Klima Błażowa 3:0 (25:22, 27:25,
25:21)
q AKS V LO Rzeszów – SKS MOSiR
Dukla 2:3 (25:19, 24:26, 23:25,
25:21, 12:15)
q SST Lubcza Racławówka – LKS
Głogovia Głogów Młp. 2:3 (25:20,
25:17, 22:25, 23:25, 20:22)
1. UKS Tęcza Sędziszów Młp. 12 29 32-13
2. AKS V LO Rzeszów ............ 12 28 34-18
3. LKS Głogovia Głogów Młp. .. 12 24 29-18
4. NEOBUS RAF-MAR Niebylec 11 . 23 29-16
5. SST Lubcza Racławówka .... 12 . 21 28-23
6. TKF ITS Anilana Rakszawa . 12 15 20-25
7. KU AZS UR ........................ 11 .. 11 15-26
8. STS Klima Błażowa ............ 12 . 10 18-31
9. SKS MOSiR Dukla .............. 12 .. 9 20-34
10. MKS MOSiR Jasło ........... 12 .. 7 11-32

III Noworoczny Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza
W dniach 7-8 lutego 2015 r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp. odbędzie się III Noworoczny Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp. Uczestnikami rywalizacji będzie 10 drużyn reprezentujących kluby sportowe z terenu miasta i gminy Sędziszów Młp. zarejestrowane w Podkarpackim Związku Piłki
Nożnej.
Dry¿yny podzielone zosta³y na
dwie grupy, w których zagraj¹
„ka¿dy z ka¿dym”. O przydziale
do konkretnej grupy zadecydowa³o losowanie, które odby³o siê
w dn. 22 stycznia 2015 r.
Mecze grupowe trwaæ bêd¹
2 x 10 min. z 3 min. przerw¹, zaœ
mecz fina³owy oraz o III miejsce
2 x 15 min. z 5 min. Przerw¹.
Dru¿yny mog¹ sk³adaæ siê
maksymalnie z 10 zawodników,
przy czym w grze bierze udzia³
jednoczeœnie 5 zawodników

dniu turnieju, grupa A do godz.
12.30, grupa B do godz. 15.00.
Dru¿yny, bior¹ce udzia³
w Turnieju otrzymaj¹ nagrody
rzeczowe w postaci sprzêtu sportowego w kwocie: I miejsce – 600
z³ + puchar, II miejsce – 500 z³,
III miejsce – 400 z³, IV miejsce –
w tym bramkarz.
300 z³, Za udzia³ – 150 z³. FundaDo turnieju dopuszczeni torem nagród jest Burmistrz
bêd¹ zawodnicy z przynale¿no- Sêdziszowa M³p.
œci¹ do danego klubu, ubezpieczeni od nastêpstw nieszczêœliTerminarz turnieju:
wych wypadków przez klub i po- GRUPA A
siadaj¹cy aktualne badania le- 1. Sokół Krzywa
karskie (z rozgrywek ligowych 2. Płomień Zagorzyce
pi³ki no¿nej). Na turnieju klub 3. Piast Wolica Piaskowa
musi posiadaæ badania lekarskie 4. Korona Góra Ropczycka
5. Progres Kawęczyn Sędz.
zawodników oraz listê zg³oszenia 7 lutego 2015 r. /sobota/: 13.00 Sokół – Płozawodników do Okrêgowego mień; 13.30 Piast – Korona; 14.00 Progres –
PZPN, dokumenty te nale¿y Sokół; 14.30 Płomień – Piast; 15.00 Korona –
przed³o¿yæ sêdziom w pierwszym Progres

8 lutego 2015 r. /niedziela/: 12.00 Sokół –
Piast; 12.30 Płomień – Progres; 13.00 Korona
– Sokół; 13.30 Piast – Progres; 14.00 Płomień
– Korona
GRUPA B
1. Plon Klęczany
2. Gród Będziemyśl
3. Juniorzy-Lechia Sędziszów Młp.
4. Seniorzy-Lechia Sędziszów Młp.
5. Borkovia Borek Wielki
7 lutego 2015 r. /sobota/: 15.30 Plon – Gród;
16.00 Juniorzy-Lechia – Seniorzy-Lechia; 16.30
Borkovia – Plon; 17.00 Gród – Juniorzy-Lechia;
17.30 Seniorzy-Lechia – Borkovia
8 lutego 2015 r. /niedziela/: 14.30 Plon –
Juniorzy-Lechia; 15.00 Gród – Borkovia; 15.30
Seniorzy-Lechia – Plon; 16.00 Juniorzy-Lechia
– Borkovia; 16.30 Gród – Seniorzy-Lechia
Mecz o 3 miejsce: drużyny z II miejsc w grupach – 8 lutego 2015 r. /niedziela/ godz. 17.00
Finał: zwycięzcy grup – 8 lutego 2015 r. /niedziela/ godz. 17.30
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