Po nadaniu praw miejskich,
jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii naszego miasta,
by³o poprowadzenie przez nie,
ponad 150 lat temu, kolei ³¹cz¹cej Kraków z Lwowem. Efektem
tego by³ szybki rozwój miasta
i regionu. Obecnie historia zatacza ko³o. Ze œrodków Unii Europejskiej, nastêpuje modernizacja linii kolejowej E-30 maj¹ca
na celu, umo¿liwienie prowadzenia ruchu poci¹gów z prêdkoœci¹ 160 km/h oraz zatrzymywanie siê w obrêbie stacji Sêdziszów M³p. sk³adów dalekobie¿nych. Choæ w znacznym stopniu
usprawni to globalny system komunikacyjny na kolei, to jednak
okresowo wprowadzi powa¿ne
utrudnienia w lokalnym systemie
komunikacyjnym. Z tego wzglêdu opracowany zosta³ przez
Pani¹ in¿. T. Litak – Projekt organizacji ruchu. Planowane roboty bêd¹ siê wi¹za³y z zamkniêciem dla komunikacji w kwietniu 2015r. istniej¹cego przejazdu kolejowego w ci¹gu ulicy
Borkowskiej oraz czêœci samej
ul. Borkowskiej na d³. 360 m
w kierunku Borku Wielkiego
z pozostawieniem mo¿liwoœci dojazdu do ogrodów dzia³kowych.
W związku z tym,
planowane są objazdy:
l dla samochodów osobowych, od strony Borku Wielkiego: zbudowan¹ drog¹
technologiczn¹ z p³yt betonowych od ul. Borkowskiej
do ul. Rêdziny, nastêpnie ul.
Szymborskiej poprzez jej
nowo budowany odcinek, do
ulicy Konopnickiej, a nastêpnie jak dotychczas, przejazdem kolejowym w poziomie
szyn, do ul. Armii Krajowej
i ul. Partyzantów. Dla transportu ciê¿kiego i autobusów
nie jest mo¿liwy w/w objazd.
l dla samochodów ciê¿aro-
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wych: drog¹ powiatow¹ przez
miejscowoœæ Boreczek, do
Wolicy Piaskowej, nastêpnie
drog¹ powiatow¹ przez Wolicê £ugow¹ – Kawêczyn, do
drogi krajowej Nr 4 i dalej do
Sêdziszowa M³p.
l dla autobusów jak wy¿ej, lecz
od Wolicy Piaskowej w kierunku ul. Konopnickiej przez
przejazd kolejowy do ul. Armii Krajowej i dalej.
Przebudowa wiaduktu przy
ul. Kolbuszowskiej nast¹pi
w koñcowym okresie modernizacji linii kolejowej na prze³omie
2015/2016 roku. Pe³ne oznakowanie w/w zmian organizacji

W poniedziałki urząd czynny
do godz. 16.30
Począwszy od 2 marca br. Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.
w każdy poniedziałek będzie czynny w godz. 7:30-16:30.
Wyd³u¿ony czas pracy jest wyjœciem naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców, którzy po swoich godzinach pracy chc¹ za³atwiæ
sprawê w Urzêdzie. W pozosta³ych dniach tygodnia, od wtorku do
pi¹tku Urz¹d czynny bêdzie jak dotychczas w godz. 7:30-15:30.
W takich samych godzinach jak Urz¹d Miejski pracowa³ bêdzie
równie¿ Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. maj¹cy swoj¹ siedzibê w Domu Stra¿aka przy ul. 3-go
Maja
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ruchu prezentuje za³¹czona
plansza.
Po zrealizowaniu ca³oœci prac,
zlikwidowane zostan¹ w rejonie
stacji Sêdziszów M³p., skrzy¿owania jednopoziomowe tj. przejazd kolejowy z ul. Borkowskiej
i przejazd przez tory z ul. Konopnickiej po tymczasowym jego
funkcjonowaniu w okresie prowadzonej przebudowy torowisk,
a ruch z nich zostanie skierowany na projektowane skrzy¿owanie dwupoziomowe (estakada).
Zbudowane te¿ zostan¹ przejœcia pieszo rowerowe w miejscu
likwidowanych przejazdów.
W zwi¹zku z niemo¿liwoœci¹
podniesienia wiaduktu kolejo-

wego w rejonie ul. Kolbuszowskiej, projektuje siê nowy ³¹cznik
drogowy od „wolickich ³ugów”
do ul Ksiê¿omost. Du¿ym problemem jest brak pe³nych uregulowañ geodezyjnych i ustaleñ
miêdzy stronami, trybu zbycia
nieruchomoœci oraz lokalne zaniedbania w tym zakresie z poprzednich okresów dotycz¹ce
np. ul. Rêdziny, £ugowej czy
G³owackiego. Obecny samorz¹d
sêdziszowski przy wsparciu samorz¹du powiatowego i wojewódzkiego oraz parlamentarzystów
stara siê te problemy na miarê
obecnych mo¿liwoœci rozwi¹zaæ.
Wiesław Wojdon
Z-ca Burmistrza Sędziszowa Młp.

Orlik otwarty
W dn. 1 marca br. po przerwie zimowej, zostanie uruchomiony ponownie kompleks
sportowy „MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ul. Wspólnej
w Sêdziszowie M³p. W marcu
i kwietniu boiska bêd¹ czynne do
godz. 20.30, a od maja do 21.30.
Otwierane bêd¹ one w dni robocze o godz. 14.30, a w soboty,
niedziele i œwiêta o godz. 13.00.

Zapraszamy!
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532 rocznica nadania praw miejskich
W piątek 27 lutego w MGOK
odbyła się uroczystość z okazji 532 rocznicy nadania
praw miejskich dla Sędziszowa.
Uroczystoœæ poprowadzi³ dyrektor MGOK Kazimierz Popielarz, który powita³ zebranych
w sali widowiskowej goœci, radnych Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p., przedstawicieli starostwa powiatowego, dyrektorów
szkó³, m³odzie¿ oraz mieszkañców miasta.
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Bogus³aw Kmieæ przemawiaj¹c
do uczestników uroczystoœci
poinformowa³ o swoich planach
na przysz³oœæ, zwi¹zanych z obchodami kolejnych rocznic
nadania praw miejskich. Zapowiedzia³, ¿e wkrótce przed³o¿y
Radzie Miejskiej projekt uchwa³y, na mocy której mo¿liwe bê-

Od lewej: Michał Dobrzański, Emilia Charchut, Weronika Grabowska, Aleksandra Mytych i p. Agnieszka Kuc.

dzie nadawanie tytu³u Honorowego Obywatela Sêdziszowa
M³p. osobom zas³u¿onym dla
miasta, a tak¿e przyznawanie statuetek dla zas³u¿onych mieszkañców. Wrêczanie tych wyró¿nieñ planowane jest podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Widzowie podczas uroczystości.

Tadeusz „Tadek” Polkowski

tych (SP Czarna Sêdz.) oraz
Emilia Charchut i Weronika Grabowska (SP 3 Sêdziszów M³p.).
W kategorii dru¿ynowej zwyciê¿y³a reprezentacja Szko³y Podstawowej nr 3 w sk³adzie: Emilia
Charchut, Weronika Grabowska i Micha³ Dobrzañski – opiekun p. Agnieszka Kuc. Nagrody
ufundowa³ Burmistrz oraz Bank
Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p.
Tegoroczne obchody urodzin
miasta by³y swoistym preludium
dla uroczystoœci z okazji Narodowego Dnia Pamiêci „¯o³nierzy
Wyklêtych”, przypadaj¹cego
1 marca. Dlatego w dalszej czêœci
rocznicowego spotkania zaprezentowano film z serii „Dzieje
grobami pisane”, poœwiêcony
„¯o³nierzom Wyklêtym”, przygotowany przez Telewizjê Sêdziszów
wg scenariusza Bernadety Frysztak, a nastêpnie wyst¹pi³ raper
Tadeusz „Tadek” Polkowski.
„Tadek” jest synem Jana Polkowskiego, poety, znanego dzia³acza „Solidarnoœci”. S³ynie z twórczoœci upamiêtniaj¹cej ¿o³nierzy
wyklêtych zbrojne podziemie antykomunistyczne, dzia³aj¹ce po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej.
(b)
Fot.(3) G. Wrona

Burmistrz Bogus³aw Kmieæ
wrêczy³ tak¿e nagrody laureatom IX Gminnego Konkursu
Historycznego dla uczniów szkó³
podstawowych, który odby³ siê
w tym samym dniu przed po³udniem. I miejsce w konkursie, ex
aequo zdobyli: Aleksandra My-

Badania mammograficzne w technologii cyfrowej
NZOM Centrum Nowoczesnej Diagnostyki MEDICA i NZOZ SALVE MEDICA z Łodzi
zaprasza mieszkanki gminy i miasta Sędziszów Małopolski na badania mammograficzne w technologii cyfrowej.
Badania bêd¹ wykonywane w dniu 12 marca 2015 r. (czwartek) od godz. 9 do 17 w mammobusie ustawionym na parkingu
za Ratuszem w Sêdziszowie Ma³opolskim. NZOM Medica i NZOZ
Salve Medica realizuj¹ œwiadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ w zakresie profilaktyki raka piersi. Bezp³atne badania
mammograficzne skierowane s¹ do kobiet w wieku od 50 do 69
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roku ¿ycia, które w ci¹gu ostatnich 2 lat nie korzysta³y z bezp³atnej profilaktyki. Kobiety spoza grupy refundowanej mog¹ skorzystaæ z badania p³atnego. Telefoniczna rejestracja pod nr
42 254 64 10 lub 517 544 004. Wiêcej informacji na stronie internetowej: http://www.salvemedica.pl/centrum-nowoczesnej-diagnostyki/mammografia.html
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IV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
Rada Miejska spotkała się na
IV Sesji w dniu 27 stycznia
2015 r. mając za główny cel
uchwalenie budżetu gminy na
2015 r.
W Sesji udzia³ wziêli równie¿
przedstawiciele PKP, którzy zaprezentowali za³o¿enia do modernizacji linii kolejowej E30
w rejonie naszego miasta wraz
z projektem zmiany organizacji
ruchu w mieœcie i gminie Sêdziszów M³p. Porz¹dek obrad obejmowa³ równie prezentacjê Programu Ochrony Œrodowiska na
lata 2015-2018 z perspektyw¹ na
2019-2022 oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sêdziszów M³p.
Nastêpnie radni podjêli 11
uchwa³.
1) Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego.
Rada Miejska postanowi³a
udzieliæ pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w kwocie 14.796 z³otych na
dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej mieszkañców z terenu Gminy Sêdziszów
M³p., uczestnicz¹cych w Warsztatach Terapii Zajêciowej
w Ropczycach.
2) Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Miastem Rzeszów.
Radni wyrazili zgodê na zawarcie porozumienia z Gmin¹ Miastem Rzeszów w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeŸwym dowiezionych z terenu
Gminy Sêdziszów M³p. oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeŸwienia
przez Izbê WytrzeŸwieñ w Rzeszowie.
3) Uchwała budżetowa Gminy Sędziszów Młp. na rok 2015.
Dochody bud¿etu na 2015 r.
planowane s¹ w wysokoœci
63.333.745 z³, natomiast wydatki
zamkn¹ siê kwot¹ 64.115.893 z³.
Ró¿nica miêdzy dochodami
i wydatkami stanowi planowany
deficyt bud¿etu w kwocie
782.148 z³, który zostanie pokryty przychodami z tytu³u po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Na
wydatki maj¹tkowe zaplanowa-
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no kwotê 10.836.808 z³. Najwiêksz¹ pozycj¹ w bud¿ecie s¹
wydatki zwi¹zane z oœwiat¹ zaplanowane w wysokoœci
28.752.673 z³ i stanowi¹ 44,8%
ogó³u wydatków bud¿etu.
Plan wydatków wed³ug dzia³ów przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Rolnictwo i ³owiectwo – 1 789
205 z³, w tym m.in. na:
u budowê kanalizacji sanitarnej
wraz z przy³¹czami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w Czarnej Sêdz. –
1.375.235 z³,
u budowê odcinka sieci wodoci¹gowej rozdzielczej w rejonie ul. S³onecznej w Sêdziszowie M³p. – 60.000 z³,
u budowê sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej wraz
z pompowniami dla miejscowoœci Klêczany – 100.000 z³,
u opracowanie dokumentacji
na przebudowê wodoci¹gu
w Górze Ropczyckiej – 20.000 z³,
u opracowanie dokumentacji
projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zagorzycach – 30.000 z³,
u opracowanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej na
budowê kanalizacji sanitarnej
w Klêczanach i Bêdziemyœlu
wraz z czêœciow¹ przebudow¹
wodoci¹gu – 110.000 z³,
u zakup dzia³ek pod przepompownie œcieków w Czarnej
Sêdz. – 36.000 z³.
2. Transport i ³¹cznoœæ –
6.989.616 z³, w tym m.in. na:
u budowê obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p., etap
III – budowa po³¹czenia Gumat – Ropczyce (Kolonia) –
4.390.000 z³,
u rozbudowê drogi gminnej
w Wolicy Piaskowej (Za³u¿e)
wraz z budow¹ infrastruktury
technicznej, etap II – 350.000 z³,
u rozbudowê odcinka ul. S³onecznej w Sêdziszowie M³p.
wraz z budow¹ chodnika, ci¹gu rowerowego, kanalizacji
deszczowej i oœwietlenia ulicznego, etap II – 180.000 z³,
u przebudowê drogi gminnej Zagorzyce – Sobótki – 120.000 z³,
u przebudowê drogi gminnej
w Górze Ropczyckiej – Nawsie
– 84.540 z³,
u opracowanie dokumentacji na
budowê ulicy Po³udniowej
w Sêdziszowie M³p. – 100.000 z³,
u przebudowê chodnika przy

ul. Ko³³¹taja w Sêdziszowie
M³p. – 90.000 z³,
u przebudowê chodnika przy
ul. Klonowej w Sêdziszowie
M³p. – 104.500 z³,
u przebudowê chodnika przy
ul. Solidarnoœci w Sêdziszowie
M³p. – 40.000 z³,
u przebudowê mostu k/Jarzêbia
na potoku Budzisz w miejscowoœci Zagorzyce – 300.000 z³,
u odszkodowania za dzia³ki przejête pod przebudowê ul. S³onecznej w Sêdziszowie M³p. –
40.150 z³,
u odszkodowania za dzia³ki przejête pod budowê obwodnicy
pó³nocnej w Sêdziszowie
M³p., etap III – budowa po³¹czenia Gumat Ropczyce (Kolonia) – 20.650 z³,
u odszkodowania za dzia³ki przejête pod budowê po³¹czenia
komunikacyjnego ul. Jana
Paw³a II z ul. prof. Kota w Sêdziszowie M³p. – 35.000 z³,
u opracowanie dokumentacji na
przebudowê drogi Zagorzyce
– Ocha³ówka – 30.000 z³,
u budowê zjazdu publicznego
z drogi wojewódzkiej wraz
z zatok¹ autobusow¹ oraz
chodnikiem dla pieszych przy
Szkole Podstawowej w Czarnej
Sêdz. – 100.000 z³.
3. Gospodarka mieszkaniowa –
1.221.325 z³, w tym m.in. na:
u zakup dzia³ek w rejonie dworca kolejowego – 700.000 z³,
u opracowanie dokumentacji
na zagospodarowanie placu
gminnego za budynkiem przy
ul. Rynek 14 w Sêdziszowie
M³p. – 20.000 z³.
4. Dzia³alnoœæ us³ugowa –
504.450 z³, w tym m.in. na:
u opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy cmentarza komunalnego w Sêdziszowie M³p. wraz z budow¹ kaplicy cmentarnej i niezbêdn¹ infrastruktur¹ – 54.000 z³,
5. Administracja publiczna –
5.464.382 z³,
6. Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa –
300.530 z³, w tym m.in. na:
u zakup motopomp – 10.000 z³,
7. Obs³uga d³ugu publicznego –
459.100 z³,
8. Ró¿ne rozliczenia – 674.000 z³,
9. Oœwiata i wychowanie –
28.752.673 z³, w tym m.in. na:
u rozbudowê Szko³y Podstawo-

wej nr 3 w Sêdziszowie M³p.
wraz z budow¹ sali gimnastycznej – 539.984 z³,
u opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynków: Szko³y Podstawowej w Krzywej, Szkodnej
i Kawêczynie Sêdz. – 30.605 z³,
u rozbudowê budynku Szko³y
Podstawowej w Kawêczynie
Sêdz. o zewnêtrzn¹ klatkê
schodow¹, dostosowanie budynku do obowi¹zuj¹cych
przepisów p.po¿. – 65.000 z³,
u wymianê kot³ów c.o. w Szkole
Podstawowej w Zagorzycach
Górnych – 50.000 z³,
u opracowanie dokumentacji na
budowê przedszkola w Górze
Ropczyckiej – 30.000 z³
u opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Gimnazjum, sali
gimnastycznej i mieszkañ s³u¿bowych w Czarnej Sêdz. –
13.161 z³,
u utrzymanie szkó³ podstawowych – 13.280.660 z³,
u utrzymanie oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych – 943.943 z³,
u utrzymanie przedszkoli –
2.730.270 z³,
u utrzymanie gimnazjów –
6.318.862 z³,
u dowo¿enie uczniów do szkó³
– 480.000 z³,
u utrzymanie zespo³u ekonomiczno-administracyjnego
szkó³ – 778.331 z³,
u utrzymanie sto³ówek szkolnych – 1.793.749 z³
10. Ochrona zdrowia – 338.420 z³,
11. Pomoc spo³eczna –
11.079.910 z³, w tym m.in. na:
u œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spo³ecznego
– 7.745.400 z³,
u zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 653.829 z³,
u dodatki mieszkaniowe –
100.000 z³,
u zasi³ki sta³e – 133.000 z³,
u utrzymanie oœrodka pomocy
spo³ecznej – 1.268.902 z³,
u us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze –
372.115 z³,
12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 144.639 z³, w tym
m.in. na:
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u œwietlice szkolne – 47.719 z³,
u pomoc materialna dla uczniów – 96.920 z³.
13. Gospodarka komunalna i
ochrona œrodowiska –
2.939.009 z³, w tym m.in. na:
u gospodarkê odpadami –
1.421.000 z³,
u oczyszczanie miast i wsi –
148.145 z³,
u utrzymanie zieleni w miastach
i gminach – 48.000 z³,
u schroniska dla zwierz¹t –
60.000 z³,
u oœwietlenie ulic, placów i dróg
– 1.182.000 z³,
u budowê oœwietlenia w Borku
Wielkim w przysió³ku Porêby
– 125.000 z³,
u budowê odcinka linii napowietrznej oœwietlenia ulicznego przy drodze powiatowej
w miejscowoœci Borek Wielki
– 35.000 z³,
u budowê oœwietlenia przy drodze gminnej w Górze Ropczyckiej od hydroforni w stronê Nawsia – 30.000 z³,
u budowê oœwietlenia ulicznego
w ci¹gu drogi powiatowej
w miejscowoœci Krzywa (w kierunku Koœcio³a) – 100.000 z³,
u opracowanie projektu budowlanego na budowê odcinka linii oœwietlenia ulicznego
w ci¹gu drogi powiatowej
w miejscowoœci Góra Ropczycka – Zagorzyce Dolne –
20.000 z³
u opracowanie projektu budowlanego na budowê linii
oœwietlenia ulicznego w ci¹gu
drogi powiatowej w miejscowoœci Boreczek – 20 000 z³,
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.984.976 z³,
w tym m.in.:
u dotacja dla Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury – 1.964.976 z³,
15. Kultura fizyczna – 1.449.762 z³,
w tym m.in. na:
u budowê boiska sportowego
w Bêdziemyœlu, etap II –
731.634 z³,
u budowê budynku szatniowosanitarnego na stadionie sportowym w Wolicy Piaskowej –
135.000 z³
u urz¹dzenie si³owni plenerowej
na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p. – 50.000 z³
u zakup wiaty z przeznaczeniem
na magazyn przy korcie tenisowym na stadionie sportowym w Sêdziszowie M³p. –
24.000 z³,
u modernizacjê boisk sportowych na terenie Osiedla nr 4
w Sêdziszowie M³p. – 20.000 z³,
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u dotacjê dla klubów sportowych – 257.000 z³.
W ramach funduszu so³eckiego w 2015 r. realizowane bêd¹
nastêpuj¹ce zadania:
u Bêdziemyœl: 12.000 z³ – zakup autopompy dla OSP, 8.000z³
– zakup kosiarki samojezdnej do
koszenia boiska sportowego,
5.958 z³ – doposa¿enie kuchni w
Domu Ludowym poprzez zakup
kuchenek gazowych oraz okapu
wentylacyjnego,
u Boreczek: 15.029 z³ – doposa¿enie samochodu ratownictwa
technicznego Fiat Ducato
w sprzêt ratowniczy,
u Borek Wielki: 18.458 z³ –
utwardzenie terenu Domu Ludowego od strony wschodniej
poprzez wy³o¿enie kostk¹ oraz
wykonanie brakuj¹cego ogrodzenia od strony zachodniej,
7.500 z³ – wykonanie oœwietlenia
ulicznego przy drodze gminnej
(Dwór) na istniej¹cych s³upach
energetycznych od drogi w kierunku Koœcio³a,
u Cierpisz: 6.500 z³ – zakup
wyposa¿enia kuchni i zaplecza
na potrzeby Domu Ludowego,
1.500 z³ – zakup rolet okiennych
do Domu Ludowego, 1.734 z³ –
remont wnêtrza budynku gospodarczego i ubikacji znajduj¹cej siê na placu przed Domem
Ludowym,
u Czarna Sêdziszowska: 8.958 z³
– uzupe³nienie oœwietlenia na istniej¹cych s³upach, zamontowanie
lamp w przysió³kach Podboreczek,
Piek³o, Podkoœciele, Stara Wieœ,
Koniec Czarnej, 15.000 z³ – zamontowanie klimatyzacji i wentylacji
oraz u³o¿enie p³ytek w pomieszczeniach Domu Ludowego, 2.000 z³ –
zagospodarowanie terenu wokó³
Domu Ludowego,
u Góra Ropczycka: 2.000 z³ –
zakup i wbudowanie krawê¿ników
na parkingu przy stadionie sportowym UKS Korona, 6.958 z³ –
budowa oœwietlenia przy drodze
gminnej w stronê Nawsia, 5.000 z³
– organizacja Œwiêta Parku „Buczyna”, 2.000 z³ – zamontowanie
lampy przy drodze gminnej od
przedszkola w stronê Nawsia,
10.000 z³ – doposa¿enie Domu
Ludowego,
u Kawêczyn Sêdz.: 8.650 z³ –
zakup sprzêtu sportowego na
wyposa¿enie Domu Sportu oraz
zakup siatek na pi³kochwyty przy
boisku sportowym, 8.658 z³ – remont drogi gminnej oraz parkingu na dzia³ce gminnej k/szko³y podstawowej, 1.500 z³ – zakup
kosiarki dla OSP, 7.150 z³ – za-

kup materia³ów do remontu
budynku Domu Stra¿aka,
u Klêczany: 15.958 z³ – zakup
podestu scenicznego do Domu
Ludowego, 10.000 z³ – zakup
boksów dla zawodników rezerwowych LKS „PLON”,
u Krzywa: 8.400 z³ – zakup
i monta¿ 12 szt. ulicznych lamp
oœwietleniowych, 2.500 z³ – zakup
mebli do sali lekcyjnej w szkole
podstawowej, 7.800 z³ – zakup
materia³ów niezbêdnych do monta¿u 2 szt. wiat na boisku sportowym, 7.258 z³ – zakup umundurowania bojowego dla OSP,
u Ruda: 3.211 z³ – remont
Domu Ludowego, 8.000 z³ – zakup wyposa¿enia dla œwietlicy
w Domu Ludowym, 4.000 z³ – doposa¿enie jednostki OSP
w sprzêt i œrodki ochrony przeciwpo¿arowej,
u Szkodna: 10.000 z³ – ogrodzenie Domu Ludowego od strony
po³udniowej i zachodniej, 5.500 z³
– przebudowa chodnika i opaski
z kostki brukowej przy budynku
Domu Ludowego, 10.458 z³ –
monta¿ klimatyzatorów w pomieszczeniu kuchennym i œwietlicy w Domu Ludowym,
u Wolica £ugowa: 4.089 z³ –
doposa¿enie jednostki OSP,
20 000 z³ – urz¹dzenie boiska
sportowego,
u Wolica Piaskowa: 6.958 z³ –
modernizacja placu zabaw przy
Zespole Szkó³, 6.000 z³ – zakup
nierdzewnych pó³ek do ch³odni
w Domu Ludowym, 1.000 z³ –
zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej, 5.000 z³ – zakup
naczyñ do Domu Ludowego,
7.000 z³ – u³o¿enie kostki pod
wiatami na stadionie oraz utrzymanie stadionu,
u Zagorzyce Dolne: 5.000 z³ –
zagospodarowanie boiska przy SP,
zakup ³awek do zamontowania
przy sali gimnastycznej, 5.000 z³ –
zakup materia³ów do remontu
gara¿u dla samochodu stra¿ackiego OSP, 1.000 z³ – zakup
sprzêtu sportowego dla UKS
„P³omieñ”, 14.958 z³ – remont
dróg gminnych i we w³adaniu
gminy oraz cz¹stkowe odnowienie rowów przy tych drogach,
u Zagorzyce Górne: 17.958 z³
– zamontowanie opraw oœwietleniowych na istniej¹cych s³upach
w przysió³kach: Ocha³ówka, Budzisz za szko³¹, Przymiarki, Sobótki, Rzeki, Pola, 4.000 z³ – doposa¿enie jednostki OSP, 4 000 z³ –
zakup siatek na bramki meczowe, pi³ek treningowych i strojów
pi³karskich dla UKS „P³omieñ”,

4. Uchwała w sprawie zmiany
zakresu realizacji przedsięwzięć
wieloletnich.
Rada dokona³a zmiany zakresu realizacji przedsiêwziêæ wieloletnich polegaj¹cych na:
1)Zwiêkszeniu limitu wydatków
bie¿¹cych w 2015 roku na
przedsiêwziêcie wieloletnie
realizowane z udzia³em œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej pn. „Czas na aktywnoœæ
w Gminie Sêdziszów M³p.”
o kwotê 12.309 z³, niewykorzystan¹ w 2014 roku.
2)Zwiêkszeniu limitu wydatków
maj¹tkowych w 2015 roku na
przedsiêwziêcie wieloletnie realizowane z udzia³em œrodków
z bud¿etu Unii Europejskiej
pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotê 108 z³ na sp³atê
zobowi¹zania z 2014 roku.
3)Zwiêkszeniu limitu wydatków
maj¹tkowych w 2015 roku na
przedsiêwziêcie wieloletnie
pn. „Dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowê
kanalizacji sanitarnej w Klêczanach i Bêdziemyœlu wraz z czêœciow¹ przebudow¹ wodoci¹gu” o kwotê 110.000 z³,
w zwi¹zku z przed³u¿eniem
terminu realizacji przedsiêwziêcia na 2015 rok.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Sędziszów Młp.
Radni uchwalili wieloletni¹
prognozê finansow¹ gminy Sêdziszów M³p. na lata 2015-2021
tj. okres na jaki przypada sp³ata
rat po¿yczek i wykup obligacji
wyemitowanych w latach 20092013 i planowanych do zaci¹gniêcia, wyemitowania w 2015 r.
Prognoza kwoty d³ugu wskazuje
na bezpieczny dotychczas poziom zad³u¿enia. W 2015 r. sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek i wyemitowanych obligacji stanowiæ bêdzie 7,61% planowanych dochodów. Maksymalny dopuszczalny
wskaŸnik sp³aty zobowi¹zañ obliczony w oparciu o plan 3 kwarta³ów 2014 rok wynosi 10,46%.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Sędziszów Młp.
Rada dokona³a zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Sêdziszów M³p. dla terenu po³o¿onego przy ul. Po³uciąg dalszy na str. 6
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ciąg dalszy ze str. 5
dniowej, po po³udniowej stronie
drogi krajowej nr 4. W miejsce
terenów przeznaczonych pod
us³ugi sportu i rekreacji wyznaczono tereny produkcji, sk³adowania, magazynowania i us³ug.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 r.
W programie okreœlone zosta³y zadania profilaktyczne, które
obejmuj¹ m.in.:
u prowadzenie i finansowanie
bie¿¹cej dzia³alnoœci „Punktu
informacyjno – konsultacyjnego” dla osób uzale¿nionych
od alkoholu oraz ich rodzin,
u prowadzenie w „Punkcie informacyjno-konsultacyjnym”
telefonu zaufania oraz dy¿urów, telefonicznych, konsultacji specjalistycznych przez psychologa, terapeutê dla osób
uzale¿nionych od alkoholu,
wspó³uzale¿nionych oraz
ofiar przemocy w rodzinie.
u dofinansowanie kolonii, pó³kolonii, wycieczek, obozów
profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i m³odzie¿y pochodz¹cych z rodzin patologicznych i zagro¿onych
na³ogiem.
u prowadzenie i utrzymanie
„Œwietlicy socjoterapeutycznej”, doposa¿enie jej w pomoce i sprzêt niezbêdny do prowadzenia zajêæ grupy AA, ALANON, AL-ATEEN, DDA,
u prowadzenie pozalekcyjnych
zajêæ sportowych dla dzieci
i m³odzie¿y w placówkach

oœwiatowych, klubach sportowych,
u doposa¿enie w sprzêt sportowy placówek oœwiatowych,
w których prowadzone s¹ pozalekcyjne zajêcia sportowe
w ramach profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej,
u podejmowanie dzia³añ kontrolnych i interwencyjnych
w punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych ze szczególnym uwzglêdnieniem przestrzegania zakazu sprzeda¿y
napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeŸwym,
na kredyt lub pod zastaw.
Na realizacjê programu przeznaczono kwotê 333.420 z³, która pochodzi z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Koordynatorem oraz inicjatorem realizacji zadañ jest Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, która
podejmuje równie¿ czynnoœci
zmierzaj¹ce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku
poddania siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa odwykowego.
Ponadto Komisja wydaje opinie
o zgodnoœci lokalizacji punktu
sprzeda¿y napojów alkoholowych z uchwa³ami Rady Miejskiej.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
W przyjêtym przez Radê programie zawarte s¹ zdania zwi¹zane z zapobieganiem narkomanii, które obejmuj¹:
u zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabi-

litacyjnej dla osób uzale¿nionych i osób zagro¿onych uzale¿nieniem,
u udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy narkomanii, pomocy psychospo³ecznej i prawnej,
u prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoœci informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwi¹zywania problemów narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y,
u wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, organizacji pozarz¹dowych i osób fizycznych s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów narkomanii.
Na realizacjê programu przewidziano kwotê 5.000 z³.
9. Uchwała w sprawie ustalenia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziszów Młp.
Rada Miejska ustali³a kryteria
naboru do publicznych przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych
prowadzonych przez Gminê Sêdziszów M³p. na drugim etapie
postêpowania rekrutacyjnego
wraz z liczb¹ punktów oraz dokumentami niezbêdnymi do
potwierdzenia tych kryteriów.
10. Uchwała w sprawie wskazania
radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim do komisji
mieszkaniowej.
Radni wskazali do komisji
mieszkaniowej wydaj¹cej opiniê
w sprawie kwalifikacji osób do

najmu lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Sêdziszów M³p.
radnych Rady Miejskiej:
1) Aleksandra Che³pê,
2) Katarzynê Róg.
11. Uchwała w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami
Gminy Sędziszów Młp.
Rada okreœli³a zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Sêdziszów M³p. Zgodnie z uchwa³¹
konsultacje zarz¹dza Burmistrz,
informuj¹c o tym mieszkañców.
Konsultacje przeprowadzane
bêd¹ w formie:
– umieszczenia projektu aktu
prawa miejscowego, projektu
dokumentu na stronach internetowych Urzêdu i nastêpnie przyjmowania uwag na piœmie za pomoc¹ m.in. poczty
elektronicznej, formularza
zg³oszenia uwag, formularza
ankietowego,
– zebrañ mieszkañców i zebrañ
wiejskich.
O wynikach konsultacji Burmistrz bêdzie informowa³ Radê
Miejsk¹.
W trakcie sesji Pan Bogus³aw
Œwider – Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przedstawi³ sprawozdanie z realizacji
w 2014 r. Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r./
– Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie Klêczany
i Sêdziszów M³p., przeznaczonych do dzier¿awy.

Oznaczenie
wg księgi
wieczystej
12710
46947

Numer
ewidencyjny
nieruchomości
Część 1719, poł.
Klęczany
Część 2831/2,
poł. Sędziszów
Młp.

Opłata za
dzierżawę w zł/m²
plus VAT - rocznie

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

Przez naczenie
nieruchomości w Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego

Forma dzierżawy

Uwagi

50,00 zł/ m²

0.61

U – usługi

Bezprzetargowa

Pod ustawienie
reklamy

50,00 zł/ m²

0,0800

MN – mieszkaniowe
Bezprzetargowa
z zabudową niską i usługami

Pod ustawienie
reklamy

Z up. BURMISTRZA
mgr Wies³aw Wojdon
ZASTÊPCA BURMISTRZA
Uwagi: 1. Dzier¿awca z tytu³u dzier¿awy op³acaæ bêdzie czynsz oraz podatek. 2. Wykaz niniejszy podaje siê do publicznej wiadomoœci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., na okres 21 dni tj. do dnia 27.02.2015 r.
Sêdziszów M³p., dnia 6-02-2015 r.
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Nr 2 (207) luty 2015 r.

17 lutego 2015 roku w sędziszowskim Domu Kultury odbyło się

Spotkanie kół gospodyń wiejskich
z terenu Gminy Sędziszów Małopolski
Na zaproszenie Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego Pana
Bogus³awa Kmiecia odpowiedzia³y ko³a gospodyñ wiejskich
z Zagorzyc Górnych, Zagorzyc
Dolnych, Wolicy Piaskowej, Krzywej, Czarnej Sêdziszowskiej, Sêdziszowa Ma³opolskiego, Borku
Wielkiego, Klêczan, Góry Ropczyckiej, Bêdziemyœla i Szkodnej. W programie spotkania znalaz³y siê miêdzy innymi wyst¹pienia zaproszonych goœci na temat
mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków z Unii Europejskiej przez
KGW w kontekœcie przysz³ej perspektywy finansowej. Burmistrz
Sêdziszowa Ma³opolskiego
w swoim imieniu, jak równie¿
obecnego Zastêpcy Burmistrza
Pana Wies³awa Wojdona przywita³ wszystkie obecne Panie oraz
zaproszonych goœci: Senatora
RP Zdzis³awa Pupê, Pani¹ Beatê
Prokop Kierownika Biura Pos³a
na Sejm RP Kazimierza Moskala, Pana Mariusza Bednarza Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Podkarpackiego Urzêdu
Marsza³kowskiego, Pana Jerzego
Jakubca Dyrektora Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rol-

Przemawia Burmistrz Bogusław Kmieć.

„Draby zapustne” w wykonaniu grupy obrzędowej ZPiT „Rochy”. W roli żyda Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kiebała.
Fot. (2) G. Wrona

niczego, Pani¹ Bernadetê Frysztak Cz³onka Zarz¹du Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego,
Pani¹ Dorotê Jamrozy Kierownika Oddzia³u Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i ¯ywnoœci Wysokiej Jakoœci w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Podkarpackiego wraz z Pracownikami w/w Oddzia³u Paniami: Lidi¹
Rygiel, Ew¹ Grata, Monik¹ Sterer-Puty³o, Dominik¹ Skoczylas
oraz Pana Jerzego Kieba³ê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Sêdziszowie Ma³opolskim i
Pani¹ Dorotê Sêd³ak – Radn¹
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. Po wyst¹pieniach zapro-

szonych goœci w czêœci artystycznej spotkania z widowiskiem
„Draby zapustne” wyst¹pi³a Grupa Obrzêdowa Zespo³u Pieœni
i Tañca, w sk³adzie: Panie: Bernadetta Z¹bczyk, Wanda Feret,
Anna Kwaœny, Teresa Grêbosz,
Stanis³awa Drozdowska, Stanis³awa Worek, Maria Kozak,
Agnieszka Sobecka, El¿bieta
Dar³ak, Maria Pokrywka Panowie: Jerzy Kieba³a, Stanis³aw Pokrywka, Jerzy Baran, Tadeusz Lis,
Stanis³aw Koszowski, Jan Fito³,
Zbigniew Wilczok. Kapela: Wioletta Basara, Lidia Ocha³, Jan
Przybek, Pawe³ Gnacek, Romuald Klocek.

Przed wystêpem grupy obrzêdowej Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego wspólnie z Panami
obecnymi na spotkaniu wrêczy³
ka¿dej z Pañ symboliczn¹ ró¿ê
w dowód uznania za ich dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, kultywuj¹c¹
tradycje regionalne, które s³u¿¹
promocji nie tylko Gminy Sêdziszów Ma³opolski ale równie¿ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
i Województwa Podkarpackiego.
Jak przysta³o na „zapusty”,
dalsz¹ czêœæ spotkania jego
uczestnicy spêdzili na wspólnym
œpiewie i tañcach w rytmach
przygrywaj¹cej im kapeli.
KS

Świetlice środowiskowe zapraszają
Od lutego br. w ośmiu domach ludowych: w Będziemyślu,
Borku Wielkim, Czarnej Sędz., Górze Ropczyckiej, Klęczanach,
Krzywej, Szkodnej i Wolicy Piaskowej funkcjonują świetlice
środowiskowe, które są miejscem spotkań integrujących,
szczególnie dzieci i młodzież poszczególnych sołectw.
Œwietlice bêd¹ czynne do koñca marca br., zazwyczaj dwa razy
w tygodniu po trzy godziny, wyposa¿one s¹ one w sto³y do tenisa sto³owego, „pi³karzyki”, szachy, warcaby, gry planszowe, kar-

Klęczany

Nr 2 (207) luty 2015 r.

ty, klocki Lego a opiekê nad koWolica Piaskowa
rzystaj¹cymi sprawuje instruktor. Góra Ropczycka
Zachêcamy dzieci, m³odzie¿y
oraz mieszkañców poszczegól- n WOLICA PIASKOWA – instruktor KATARZYNA WO£OS; ponych so³ectw do korzystania
niedzia³ki i czwartki do 26 marca 2015 r. w godz. 16.00 do 19.00
z tych œwietlic.
n BOREK WIELKI – instruktor MARCIN SADO; wtorki i czwartki
do 26 marca 2015 r. w godz. 16.00 do 19.00
n KLÊCZANY – instruktor MA£GORZATA PRZYWARA; poniedzia³ki i œrody do 25 marca 2015 r., w godz. 16.00-19.00
n BÊDZIEMYŒL – instruktor MA£GORZATA PRZYWARA; wtorki
i czwartki do 26 marca 2015 r., w godz. 16.00-19.00
n GÓRA ROPCZYCKA – instruktor JOLANTA K£ÓSEK; poniedzia³ki i œrody do 25 marca 2015 r. w godz. 15.00-18.00
n SZKODNA – instruktor RAFA£ SIEDLECKI; we wtorki i czwartki do 26 marca 2015 r. w godz. 16.00 do 19.00
n KRZYWA – instruktor ALICJA ZG£OBICKA; wtorki i czwartki –
do 31 marca 2015 r. w godz. 16.00 do 19.00
n CZARNA SÊDZ. – instruktor ALICJA ZG£OBICKA; œrody i pi¹tki – do 27 marca 2015 r. w godz. 16.00 do 19.00
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Podwórko NIVEA – konkurs firmy NIVEA
Gmina Sędziszów Małopolski
przystąpiła do konkursu pn.
„Podwórko Nivea” ogłoszonego przez firmę NIVEA. Dla
jego zwycięzców organizator
ufunduje nagrody w postaci
40 placów zabaw na terenie
całego kraju.
Jako potencjaln¹ lokalizacjê
placu zabaw zg³osiliœmy teren
przy ulicy Jab³onowskich w Sêdziszowie Ma³opolskim (osiedle
mieszkaniowe na tzw. trójk¹cie),
przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na
urz¹dzenie placów do gier sportowych oraz usytuowania elementów ma³ej architektury.
Place zabaw zostan¹ wybudowane w lokalizacjach, które
otrzymaj¹ najwiêksz¹ iloœæ g³osów w dwuetapowym internetowym g³osowaniu.

niu mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy internauta za poœrednictwem strony internetowej www.nivea.pl/
podwórko.
G³osowanie w I etapie, w którym zostanie wybranych pierwszych 20 lokalizacji, rozpoczyna
siê 1 kwietnia i trwa do 30 kwietnia br. do pó³nocy.
Druga tura g³osowania maj¹ca na celu wy³onienie kolejnych
dwudziestu zwyciêskich lokalizacji odbêdzie siê w dniach od
1 do 31 maja 2015 r.
W ka¿dym z etapów zostanie
wy³onionych po 20 zwyciêskich
lokalizacji, które NIVEA wyposa¿y w nastêpuj¹ce urz¹dzenia:
multi zestaw kaskada, tunel rurowy, królicza norka, huœtawka
wahad³owa, piaskownica z daszkiem, huœtawka wa¿ka, kiwak
dwuosobowy, gra balance, ska-

Urząd Skarbowy w Ropczycach
zaprasza na szkolenie dotyczące
składania e-PIT-ów
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Ropczycach zaprasza
wszystkich Podatników, którzy
do tej pory nie mieli do czynienia z systemem e-Deklaracje,
a chcieliby z³o¿yæ swoje zeznanie drog¹ elektroniczn¹ na bezp³atne praktyczne szkolenie dotycz¹ce sporz¹dzania i przesy³ania zeznañ podatkowych za poœrednictwem Internetu. Szkolenie odbêdzie siê w siedzibie tut.
urzêdu w dniu 9.03.2015 r.
o godz. 16.30 w sali konferencyjnej (pokój 321).
Ponadto dla podatników, którzy dobrze radz¹ sobie z obs³ug¹
komputera i sk³adali ju¿ PIT-a

elektronicznie, ale tym razem
nie mog¹ tego zrobiæ we w³asnym zakresie, od dnia
26.01.2015 r. zosta³y udostêpnione e-stanowiska, mieszcz¹ce siê
na Sali Obs³ugi Podatnika oraz
w pokoju nr 102, wyposa¿one
w sprzêt komputerowy umo¿liwiaj¹cy z³o¿enie zeznania podatkowego za poœrednictwem drogi elektronicznej. Z w/w stanowisk mo¿na skorzystaæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 715
do 1500.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wykorzystania
wyżej proponowanych udogodnień.

kanka, gra w klasy, zje¿d¿alnia,
karuzela z siedziskami, huœtawka bocianie gniazdo, ³awki, tarcza do rzucania, stojak rowerowy.
Zachêcamy Pañstwa do zaanga¿owania siê w akcjê i oddawania g³osów na lokalizacjê wskazan¹ przez gminê. W g³osowa-

Szczegółowe informacje dotyczące
konkursu i sposobu głosowania
znajdziecie Państwo na stronie
www.nivea.pl/podwórko,
a bezpośrednio przed terminem
głosowania na stronie
www.sedziszow-mlp.pl oraz
w programie Telewizji Sędziszów.

Wyślij PIT
przez
Internet
oszczędzisz czas
i szybciej otrzymasz zwrot.
Wejdź na stronę www.finanse.mf.gov.pl
sprawdź jakie to proste!!!
Jak przes³aæ zeznanie przez
Internet – krok po kroku:
1. WejdŸ na stronê internetow¹ www.finanse.mf.gov.pl
i kliknij na „Portal Podatkowy”
w prawym górnym rogu strony.
2. Po lewej stronie wybierz zak³adkê „e-Deklaracje”, „Do pobrania” a nastêpnie „Aplikacja
e-Deklaracje Desktop umo¿liwiaj¹ca z³o¿enie formularzy
elektronicznych bez podpisu
kwalifikowanego”.

w³aœciwy do wype³nienia PIT.
5. Wype³nij formularz zgodnie z zaleceniami.
6. Wyœlij formularz podpisuj¹c kwot¹ stanowi¹c¹ sumê
przychodów za rok 2013 (z zeznania z³o¿onego w 2014 r.)
7. W zak³adce „Wys³ane”
sprawdŸ status, a nastêpnie
w zak³adce „Wys³ane przyjête”
pobierz Urzêdowe Poœwiadczenie Odbioru (UPO).

3. Zainstaluj aplikacjê, postêpuj¹c zgodnie z zaleceniami na
ekranie monitora.
4. Po zainstalowaniu przejdŸ do
„Katalog formularzy” i wybierz

UWAGA!!! Przy korzystaniu z aplikacji
e-Deklaracje Desktop niezbędny jest program Adobe Reader 9.0.0. lub nowszy,
który w przypadku jego braku można
pobrać z w/w zakładki „Do pobrania”.

KOMUNIKAT
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Ropczycach oraz Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego informuj¹, i¿ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. (Urz¹d Stanu Cywilnego)
w ka¿dy pi¹tek w godz. od 900 do 1200 mo¿na z³o¿yæ zeznanie
podatkowe za poœrednictwem Internetu, korzystaj¹c z pomocy pracownika urzêdu.
Uwaga! Osoby, które chcia³yby skorzystaæ z tej mo¿liwoœci
powinny zabraæ ze sob¹ kopiê zeznania podatkowego za rok
2013.
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Grant Fundacji Banku Zachodniego WBK w Warszawie

dla Szkoły Podstawowej w Szkodnej
We wrześniu 2014 Fundacja Banku Zachodniego WBK
w Warszawie ogłosiła konkurs grantowy „Tu mieszkam, tu
zmieniam”, którego celem jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych
oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, lokalnym środowisku.
Na konkurs wp³ynê³o oko³o
3 tysi¹ce wniosków, a 15 grudnia
og³oszono listê prawie 300 projektów , które otrzyma³y grant.
Wœród zwyciêzców znalaz³a siê
Szko³a Podstawowa w Szkodnêj
i jej projekt „£¹czymy pokolenia” opracowany przez nauczycieli Jolantê B¹czkowsk¹, Danutê £yko, Mariê Marchut, Barbarê Ocha³, Renatê Opielê i dyrektor szko³y Wies³awê Zagrodnik.
Celem projektu jest zacieœnianie
wiêzi miêdzy mieszkañcami
Szkodnej, uczenie szacunku dla
osób starszych, rozwijanie wspó³pracy miêdzy szko³¹, a Stowarzyszeniem Gospodyñ Wiejskich

„Szkodnianki,” rozwijanie umiejêtnoœci artystycznych dzieci
oraz kszta³towanie poczucia
przynale¿noœci do „Ma³ej Ojczyzny” u m³odego pokolenia, poprzez ukazanie doœwiadczenia
i m¹droœci ¿yciowej ludzi starszych. Projekt bêdzie realizowany w okresie od stycznia do
czerwca 2015 roku. W jego re-

alizacji wezm¹ udzia³ uczniowie,
nauczyciele oraz cz³onkinie Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich „ Szkodnianki.” W ramach
projektu zostan¹ zorganizowane i przeprowadzone dla chêtnych uczniów warsztaty rêkodzie³a ludowego, warsztaty kulinarne, na których pod okiem
pañ ze stowarzyszenie bêd¹ oni
wykonywaæ „oryginalne ozdoby
naszych dziadków” oraz wypiekaæ baranki wielkanocne. Z kolei uczniowie pod okiem nauczycieli przeprowadz¹ dla cz³onkiñ
stowarzyszenia zajêcia z komputerem, gdzie przeka¿¹ swoje
umiejêtnoœci z zakresu wykorzy-

stania komputera w codziennym
¿yciu. Podsumowaniem projektu bêdzie uroczystoœæ œrodowiskowa „ £¹czymy pokolenia” zorganizowana w Domu Ludowym
w Szkodnej z udzia³em najstarszych mieszkañców naszej wsi,
rodziców, nauczycieli i dzieci.
Realizacja wszystkich zadañ projektu stworzy mo¿liwoœci spotkañ
dzieci z najstarszymi mieszkañcami, co przyczyni siê do zacieœniania wiêzi lokalnych i miêdzypokoleniowych oraz zaowocuje
wielopokoleniowym przekazem
umiejêtnoœci i tradycji.
Jolanta Bączkowska, Renata Opiela,
Wiesława Zagrodnik

Zespół Obrzędowy z Zagorzyc
wystąpił w Tarnogrodzie
W piątek, 30 stycznia 2015 roku, Zespół Obrzędowy z Zagorzyc uczestniczył w 40. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, który odbył się w Tarnogrodzie.
Artyœci z Zagorzyc wyst¹pili
w Tarnogrodzkim Oœrodku Kultury z widowiskiem „W Józkowej
izbie”, obok dwunastu innych
grup teatralnych. Do udzia³u

w sejmiku zostali wytypowani
przez Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie, jako jeden z reprezentantów województwa podkarpackiego. Ponadto na scenie
wyst¹pi³y grupy z województw:
lubelskiego, mazowieckiego
i œwiêtokrzyskiego
Sceniczne prezentacje ocenia³a komisja której przewodniczy³ prof. Lech Œliwonik – teatrolog, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Kultury Teatralnej.

Fot. (3) Gazeta Biłgorajska

v burmistrz Tarnogrodu,
v Tarnogrodzkie Towarzystwo
Regionalne,
v Tarnogrodzki Oœrodek Kultury.
Wsparcia finansowego udzielili:
v Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
v Marsza³ek Województwa Lubelskiego,
Organizatorami Sejmiku byli:
v Zarz¹d G³ówny Towarzystwa v starosta bi³gorajski,
v Wojewódzki Oœrodek Kultury
Kultury Teatralnej,
w Lublinie,
v Wojewódzki Oœrodek Kultury
v burmistrz Tarnogrodu.
w Lublinie,

Nr 2 (207) luty 2015 r.

9

Łasuchy wsparły misjonarzy
Już po raz drugi mieszkańcy
Sędziszowa Młp. wsparli kapucyńskich misjonarzy pracujących w Afryce, włączając
się do akcji „Wyślij pączka do
Afryki”, prowadzonej przez
Fundację „Kapucyni i misje”.
Akcja polega na przeznaczeniu dochodu ze sprzeda¿y t³ustoczwartkowych smako³yków,
a zw³aszcza p¹czków, na pomoc
misjonarzom pracuj¹cym w Czadzie i Republice Œrodkowoafrykañskiej (RCA).
Inicjatorem akcji jest brat Benedykt P¹czka OFMCap., który
od wrzeœnia 2013 r. przebywa na
misjach w RCA, w miejscowoœci
Ngaoundaye. Nazwa akcji wziê³a siê od nazwiska misjonarza.
Jeszcze przed wyjazdem na misje, organizowa³ on akcjê „Benedykt P¹czka zaprasza na p¹czka”, której celem by³o pozyskanie œrodków na otwarcie pierwszej w RCA i Czadzie szko³y muzycznej.
Kapucyñscy misjonarze, których w Republice Œrodkowoafrykañskiej i Czadzie pracuje dziesiêciu, oprócz g³oszenia Ewangelii dokarmiaj¹ i kszta³c¹ osierocone dzieci, kopi¹ studnie
w wioskach, w których nie ma

dostêpu do bie¿¹cej wody oraz
buduj¹ szko³y, bo jak twierdz¹,
edukacja jest jedyn¹ szans¹ na
zmianê w sercu Afryki.
W zesz³ym roku w ramach akcji „Wyœlij p¹czka do Afryki”
uda³o siê zebraæ ponad 130 tys.
z³, za które zakupiono kilka ton
pomocy humanitarnej (leków,
mleka w proszku, kaszek modyfikowanych dla dzieci) a tak¿e
bidony na wodê, koce, odzie¿,
¿ywnoœæ d³ugoterminow¹, artyku³y szkolne, narzêdzia stolar-

Laureaci Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej
wystąpili
u Kapucynów
W niedzielę, 1 lutego, w kościele
Ojców Kapucynów w Sędziszowie
Młp. odbył się koncert laureatów
XXIV Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej.
Konkurs, który od przesz³o
dwóch dekad odbywa siê w grudniu, w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury, zdoby³ sobie liczne
grono sympatyków na ca³ym
Podkarpaciu. Finaliœci i laureaci
XXIV edycji Konkursu ponownie zawitali do Sêdziszowa M³p.,
by zaprezentowaæ siê przed miejscow¹ publicznoœci¹. Goœciny
m³odym artystom u¿yczy³ Ojciec
Gwardian Janusz Pa³ka. Koncert
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Klaudia Łach z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

rozpocz¹³ siê o godzinie 12.30 ,
a poprowadzi³ jeden z pomys³odawców Konkursu, Kierownik
Dzia³u Upowszechniania Sztuki
i Wspó³pracy z Samorz¹dami
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie – Czes³aw Dr¹g,
przybli¿aj¹c s³uchaczom wykonawców, prezentuj¹cych siê
w poezji œpiewanej i recytacji.
(w)

skie, sprzêty gospodarstwa domowego. Znaczn¹ czêœæ pieniêdzy przekazano bezpoœrednio
misjonarzom, którzy na miejscu
kupili ¿ywnoœæ oraz materia³y
budowlane.

q Budowa szko³y podstawowej
w Kpakali w RŒA – koszt
70 000 - br. Robert Wnuk
q Budowa szko³y w Dongue
Yoyo w RŒA – koszt 80 000 z³ –
br. Piotr Michalik
q Budowa szko³y w Bam w Czadzie – koszt 90 000 z³ – br. Artur Ziarek
q Budowa kaplicy w wiosce Bilseme w RŒA – koszt 45 000 z³ –
br. Robert Wnuk
q Budowa kaplicy w Monts de
Lam w Czadzie – koszt 65 000 z³
– br. Tomasz Œwita³a
q Rozbudowa kaplicy we wsi Kowone w Ndim w RŒA – koszt
40 000 z³ – br. Robert Wieczorek
W sumie trzeba zgromadzić 410 tys. zł.
W tym roku do akcji zg³osi³o
siê 172 szko³y i 27 cukierni.
W Sêdziszowie M³p. afrykañskie p¹czki sprzedawano w: Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana
Paw³a II, Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Janusza Korczaka,
Niepublicznym Przedszkolu
„Bajkowy Zak¹tek”, Urzêdzie
Miejskim oraz Parafii pw. Bo¿ego Mi³osierdzia. £¹cznie akcja
w naszym mieœcie przynios³a ponad 1500 z³.

Środki z tegorocznej akcji misjonarze
chcą przeznaczyć na następujące dzieła:
Do akcji mo¿na w³¹czyæ siê
q Punkt Socjalny dla Ubogich tak¿e dokonuj¹c wp³aty przez
Caritas w Ngaoundaye w RŒA internet. Szczegó³y na stronie:
– koszt 20 000 z³ – br. Bene- www.paczek.kapucyni.pl
dykt P¹czka
(b)

W koncercie laureatów XIV Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej wystąpili:
Dominika Jarosz, reprezentująca Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy z utworem „Czyściec i piekło” Andrzej Waligórski;
Martyna Materna z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Strzyżowie, która zaśpiewała „Modlitwę o sens” z repertuaru Andrzeja
Lamperta przy akompaniamencie Mateusza Micała (gitara);
Klaudia Łach z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie przedstawiła kompilację tekstów: Czesława Miłosza „Nadzieja”,
ks. Jana Twardowskiego „Wiara”, Haliny Poświatowskiej „Miłość” oraz fr.
homilii Jana Pawła II i fr. „Hymnu o miłości” św. Pawła;
Szymon Ossowski z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Strzyżowie w utworze „Stance” (sł. Stanisław Grochowiak, muz. Szymon
Ossowski, Michał Wolan, Artur Bradliński)
Tomasz Piątek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Władysława Jagiełły w Przeworsku zaśpiewał utwór „Deus ex machina” (sł. Agnieszka Osiecka muz. Grzegorz Turnau) z akompaniamentem: Sandry Krawiec –
wiolonczela, Małgorzaty Wiśniowskiej – flet;
Duet: Klaudia Kurpiel i Alicja Łabaj z Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
zaśpiewały piosenkę „Biały śnieg i ty” (sł. Zbigniew Książek muz. Piotr Rubik)
Sylwia Drogoń z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie wykonała kompilację tekstów: „Rozmowy z Anną” ks. Wacława Buryły
oraz „Litania o zbawienie od głupoty” – Romana Brandstaettera.
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O epidemiach cholery
w dziewiętnastowiecznym Sędziszowie
(cz. 1)
1. Tytułem wstępu
Cholera jest chorob¹ zakaŸn¹
przewodu pokarmowego. Jej
przyczyn¹ jest spo¿ycie ska¿onej
wody lub pokarmu.
Siedliskiem cholery s¹ Indie,
w szczególnoœci obszary le¿¹ce
nad rzekami Ganges i Brahmaputra. St¹d wziê³o siê okreœlenie
cholera azjatycka. S¹dzi siê, ¿e
choroba ta znana by³a jeszcze
w staro¿ytnoœci. Do XIX wieku
wystêpowa³a wy³¹cznie w prowincji Bengalia czyli w rejonie
Gangesu i Brahmaputry. W XVII
wieku ¿eglarze opisywali chorobê wystêpuj¹c¹ w delcie wielkich
rzek, której nadano greck¹ nazwê kholera, co mia³o znaczyæ
wyp³yw ¿ó³ci, jednak doniesienia
te wydawa³y siê ma³o wiarygodne, gdy¿ podawane objawy by³y
podobne do chorób znanych
w Europie, jednak intensywnoœæ
tej choroby czy skala zachorowañ w Bengalii by³a nieporównywalnie wiêksza.
Gdy pojawia³a siê cholera to
najczêœciej wystêpowa³a na
znacznym obszarze i zapada³o
na ni¹ tysi¹ce, nawet setki tysiêcy osób. Jak okreœlaj¹ to lekarze,
wystêpowanie cholery ma tendencje pandemiczn¹. S¹dzi siê,
¿e dotychczas pojawi³o siê na
œwiecie siedem pandemii cholery. Piêæ – w dziewiêtnastym wieku, dwie ostatnie w dwudziestym
wieku. Gdy rozpatrujemy zachorowania na skalê regionu czy
miejscowoœci, u¿ywa siê raczej
okreœlenia epidemia cholery.
Przemieszczanie siê cholery na
obszary coraz to dalsze od Indii
zaczê³o siê pod koniec XVIII
wieku. Dzia³o siê to g³ównie za
spraw¹ ruchów wojsk, ale znane
by³y przypadki roznoszenie tej
choroby przez za³ogi okrêtowe.
Do Europy cholera dosta³a siê
przez Rosje, gdzie pierwsze przypadki zachorowañ zanotowano
w 1817 roku. Zim¹ z 1830 na 1831
rok cholera trafi³a na ziemie
polskie wraz z wojskami rosyjskimi t³umi¹cymi powstanie listopadowe. Jeœli w bitwach z powstañcami zginê³o 7 tys. rosyjskich ¿o³nierzy, to na cholerê zmar³o co
najmniej 12 tys. Niektóre Ÿród³a
podaj¹ nawet liczbê 20 tys. zmar-
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³ych na cholerê rosyjskich ¿o³nierzy. U¿yte tu okreœlenie ziemie
polskie nale¿y rozumieæ jako tereny zamieszkiwane przez Polaków w czasie, gdy trwa³y epidemii cholery w XIX wieku. Dlatego Galicjê wraz z jej stolic¹ Lwowem traktuje jako ziemie polskie.
Na rozpowszechnianie siê
cholery najwiêkszy wp³yw maj¹
warunki higieniczne. Zarazek
cholery mo¿na by³o znaleŸæ
w brudzie i nieczystoœciach,
w wilgotnej bieliŸnie, w zbiornikach na odchody, na wilgotnych
naczyniach, a tak¿e na owocach,
w zawilgoconych mieszkaniach,
w suterynach i w piwnicach.
Sprzymierzeñcami tej choroby
jest te¿ nêdza i g³ód. Byæ mo¿e
dlatego, przynajmniej w pocz¹tkowym okresie, cholerê uto¿samiano z warstwami najbiedniejszymi. Z czasem okaza³o siê, ¿e
na cholerê zapada³y osoby, które trudno by³o pos¹dzaæ o to,
¿e ¿y³y w brudzie i zazna³y g³odu
´
czy biedy. Zród³a
podaj¹, ¿e na
cholerê zmarli miêdzy innymi:
wielki ksi¹¿ê Konstanty, carski
marsza³ek Iwan Dybicz, marsza³ek August von Gneisenau w Prusach, s³ynny teoretyk wojny Carl
von Clausewitz czy filozof Georg
Hegel. Niewykluczone, ¿e na
cholerê zmar³ Adam Mickiewicz.
Ten przypadek budzi jednak
kontrowersje, o czym bêdzie
w dalszej czêœci opracowania.
Na rozszerzanie siê cholery ma
równie¿ wp³yw pora roku. Najniebezpieczniejsze jest ciep³e
i wilgotne lato, natomiast znane
s¹ przypadki, ¿e mroŸna zima
wygasza³a epidemie, czego przyk³ady równie¿ bêd¹ w dalszej
czêœci opracowania.
Opracowano g³ównie na podstawie: Czapliñski Marek Pawe³; Epidemie cholery w rejencji opolskiej;
Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Œl¹sk, Œwiat Najmniejszy;
Rybnik 2012
2. Cholera morbus czyli choroba
zwana cholerą
Zaka¿enie nastêpuje poprzez
przewód pokarmowy, czyli przez
usta ale te¿ przez otwór stolcowy. Zarazek usadawia siê w jelicie cienkim i tylko tam siê roz-

mna¿a. Nie mo¿na siê zaraziæ
inn¹ drog¹ ni¿ przez stolec lub
wymioty chorego.
Objawy choroby pojawiaj¹ siê
od dwóch do piêciu dni od zara¿enia. Jest to stan wylêgania
choroby. Potem nastêpuj¹ trzy
charakterystyczne, a niezmiernie uci¹¿liwe jej cechy: rozwolnienie, wymioty i kurcze miêœniowe. Rozwolnienie mo¿e byæ czêste i obfite. Na dobê chory mo¿e
oddawaæ 20 stolców o objêtoœci
piêciu litrów wydzielin. Stolec
jest charakterystyczny w postaci
bezwonnej tzw. zupy ry¿owej.
Chory czuje ustawiczn¹ potrzebê oddawania stolca. Wymioty
przy³¹czaj¹ siê do stolca i przechodz¹ w tzw. wymioty ry¿owe.
Iloœæ zwymiotowanej treœci mo¿e
dochodziæ dziennie do 20 litrów.
W czasie miêdzy wymiotami bardzo czêsto wystêpuje uci¹¿liwa
czkawka. Nastêpstwem wymiotów jest olbrzymia utrata p³ynów
z organizmu, g³ównie z krwi.
Wskutek odwodnienia policzki
i oczy zapadaj¹ siê tworz¹c tzw.
twarz choleryczn¹.
Trzecim objawem choroby s¹
kurcze miêœniowe. Najpierw od
podudzia i koñczyny dolnej,
poprzez uda, rozchodz¹ siê na
ca³e cia³o. Nogi i rêce formalnie
wykrêca. Kurcze s¹ bardzo bolesne, chorzy wrêcz krzycz¹
z bólu.
Tym wymienionym objawom
towarzysz¹ inne, które s¹ ich
nastêpstwem. Przyk³ad: skutkiem obfitych stolców i wymiotów jest olbrzymie pragnienie.
Chory nie jest w stanie przyj¹æ
wiêcej ni¿ 6 litrów napojów
dziennie. Ale jeœliby przyj¹³ nawet 10 litrów napojów dziennie,
to wraz ze stolcami i wymiotami
mo¿e oddaæ dziennie 20 litrów.
Mocz przy tym jest bardzo sk¹py, czasem wrêcz nie odchodzi,
bo wszystek p³yn wydziela siê stolcem i wymiotami.
Wystêpuj¹ jeszcze inne objawy, chocia¿by zwi¹zane z kr¹¿eniem krwi, ze zmianami w oddychaniu itp., natomiast chory
utrzymuje do œmierci pamiêæ
i œwiadomoœæ.
Czas trwania choroby mo¿e
byæ ró¿ny. W ciê¿kich przypad-

Rysunek Śmierci przynoszącej cholerę,
magazyn Le Petit

kach œmieræ nastêpuje w ci¹gu
48 godzin. W l¿ejszych choroba
przeci¹ga siê i mo¿e trwaæ nawet trzy tygodnie. Pozornie l¿ejsze przypadki mog¹ w ka¿dej
chwili przerodziæ siê w przypadek ciê¿ki zakoñczony zgonem.
L¿ejsze przypadki cholery zwane s¹ choleryn¹. W tych przypadkach chory czêsto nie odczuwa specjalnie uci¹¿liwych skutków choroby, ale jest roznosicielem zarazka.
Zdecydowanie najskuteczniejszym œrodkiem zapobiegawczym
tej straszliwej choroby jest przestrzeganie higieny. Po pierwszej
epidemii cholery w Galicji w wielu miastach zaczêto zak³adaæ lub
rozbudowywaæ wodoci¹gi i kanalizacjê. Poprawi³o to w zdecydowany sposób przestrzeganie
elementarnych zasad higieny na
co dzieñ.
Opracowano g³ównie na podstawie broszury: Nieæ Teofil, Cholera,
jej istota i zwalczanie – do u¿ytku
publicznoœci, czcionkami drukarni
Ed. Arvaya, Rzeszów 1914;
3. Epidemia cholery z 1831 roku
w Sędziszowie
Cholerê do Polski wed³ug obiegowych opinii „przynieœli” ¿o³nierze rosyjscy, których skierowano tutaj celem st³umienia
Powstania Listopadowego. Inna
wersja mówi, ¿e cholera pojawi³a siê wraz ze statkiem rosyjskim,
który zawin¹³ do portu w Gdañsku wiosn¹ 1831 roku. Pewnie
innych wersji dotycz¹cych pojawienia siê w Polsce cholery mo¿na by znaleŸæ wiêcej.
Pierwsze przypadki cholery na
ziemiach polskich zanotowano
na Pomorzu i na Mazowszu, czyli
w pó³nocnej i centralnej czêœci
dzisiejszej Polski. Epidemia przesuwa³a siê stopniowo na po³udnie w kierunku Czech, Moraw
ciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11
i S³owacji. Do Krakowa i Lwowa
dotar³a póŸn¹ wiosn¹, na prze³omie maja i czerwca 1831 roku.
Kiedy cholera „zbli¿a³a siê” do
Galicji, w³adze naczelne we Lwowie stara³y siê przygotowaæ ludnoœæ na ewentualnoœæ epidemii.
Dla ca³ej Galicji ustanowiono
Komisjê Zdrowia pod przewodnictwem genera³a Stutterheima.
Pocz¹tkowo Komisja mia³a przygotowaæ ludnoœæ Lwowa na
ewentualnoœæ wybuchu epidemii. Z czasem utworzono Komisje Zdrowia Prowincjonaln¹.
Komisja ta udziela³a powszechnej nauki oraz pomoc na prowincji w rozpoznawanie objawów choroby i dalszemu jej rozprzestrzenianiu siê. Wolontariusze docierali do wielu miejscowoœci udzielaj¹c porad i pomocy.
Mieszkaj¹cy w Sielcu Ksawery
Prek, pamiêtnikarz z tego okresu, tak opisuje w swym pamiêtniku sposób diagnozowania przez
lekarzy prawie nieznanej wówczas choroby: [Prek Ksawery, Czasy i ludzie, Ossolineum, Wroc³aw
1959, str.145]
Przed kilku dniami zachorowa³ w
drugiej wsi ekonom. ¯e teraz w najmniejszej s³aboœci widzi siê cholerê,
pos³ano po doktorów, których jest
wszêdzie pe³no przys³anych z Wiednia. Zjecha³o siê dwóch razem; jeden
utrzymywa³, ¿e cholera, drugi, ¿e
nerwowa gor¹czka. Dysputowali,
jakim sposobem pierwsza siê komunikuje. Jeden zapewnia³, ¿e przez
dotkniêcie, drugi, ¿e przychodzi powietrzem. Wreszcie obydwa, przypisuj¹c sobie wy¿szoœæ i starszeñstwo,
pok³ócili siê przy stole siedz¹c. Mój
ojciec siê rozgniewa³, pokaza³ im
drzwi, recepty nie napisali i biedny
ekonom siódmego dnia zmar³.
Intensywnoœæ zachorowañ
by³a bardzo du¿a. Choroba zaczyna³a siê gwa³townie. Jeden
z lekarzy okreœli³ cholerê jako
chorobê, która zaczyna siê od
tego, na czym inne siê koñcz¹,
tj. od œmierci. W Krakowie szpital choleryczny umieszczony by³
na Wawelu. Zmar³ych wywo¿ono wieczorem i chowano na
oddzielnych cmentarzach. We
Lwowie w czasie najwiêkszego
nasilenia epidemii zg³aszano
dziennie po oko³o 100 zachorowañ, a przesz³o 80 zmar³ych.
W Sêdziszowie pierwsze przypadki cholery zanotowano pod
koniec czerwca. Pierwsz¹ œmierteln¹ ofiar¹ cholery by³ 48 letni
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Micha³ Jasiñski. Analizuj¹c listê
zmar³ych na cholerê w Sêdziszowie mo¿na zauwa¿yæ rodzinne
tragedie: w ci¹gu dwóch dni
umiera trójka dzieci Szymona
Gawlika czy dwójka dzieci Józefa Rogo¿a, a nied³ugo po tym
jego ¿ona Apolonia.
Epidemia w mieœcie trwa³a
oko³o szeœciu tygodni. W ksiêgach parafialnych w Sêdziszowie
(wtedy jeszcze bez Przedmie-

œcia) zanotowano w tym czasie
49 zgonów na cholerê, natomiast w ca³ej parafii sêdziszowskiej na cholerê zmar³o 172 osoby. Dane te odnosz¹ siê oczywiœcie do ludnoœci katolickiej. Niestety, nie zachowa³y siê spisy zmar³ej na cholerê ludnoœci ¿ydowskiej Sêdziszowa. Mo¿na jedynie
oszacowaæ na podstawie danych
statystycznych dla Galicji oraz
cyrku³u rzeszowskiego i uwzglêd-

Zmarli na cholerę w 1831 roku mieszkańcy Sędziszowa
wpisani w księgach metrykalnych parafii sędziszowskiej
lp Imię i nazwisko .................................. lat .......... dom ....... Data śmierci
1 Michał Jasiński ..................................... 48 .......... 127 ......... 1831-06-26
2 NN mężczyzna z Zagorzyc ..................... 40 ......... szpital ........ 1831-06-28
3 Józef Barciński ..................................... 40 ........... 19 .......... 1831-06-30
4 Augustyn Baar ...................................... 70 .......... 143 ......... 1831-07-04
5 Franciszek Knuhtel ................................ 30 .......... 204 ......... 1831-07-04
6 Katarzyna Kupaniszel ............................ 28 ............. - ............ 1831-07-05
7 Marianna Zborzeńska ............................ 45 .......... 103 ......... 1831-07-07
8 Sebastian Gawlik s. Szymona ................ 1 ........... 120 ......... 1831-07-07
9 Anna Gawlik c. Szymona ....................... 6 ........... 120 ......... 1831-07-08
10 Julia Gawlik c. Szymona ..................... 22 .......... 120 ......... 1831-07-08
11 Marianna Denko .................................. 60 ........... 17 .......... 1831-07-12
12 Marianna Prokop ................................ 30 ......... szpital ........ 1831-07-12
13 Agnieszka Białek ................................. 38 ........... 75 .......... 1831-07-12
14 Jan (? nieczytelne) ............................. 65 ........... 57 .......... 1831-07-13
15 Kazimierz Bubski ................................. 80 ........... 84 .......... 1831-07-14
16 Marcin Basara .................................... 40 ......... szpital ........ 1831-07-14
17 Magdalena Białorucka ........................ 45 ......... szpital ........ 1831-07-14
18 Jan Kapusta ....................................... 70 ......... szpital ........ 1831-07-14
19 Agata Pragłowska .............................. 70 ......... szpital ........ 1831-07-14
20 Walenty Bielak .................................... 8 .......... szpital ........ 1831-07-14
21 NN mężczyzna z Zagorzyc ................... 36 ......... szpital ........ 1831-07-15
22 Franciszek Wątróbski .......................... 27 ........... 94 .......... 1831-07-16
23 Józefa Pawlak .................................... 30 ............. - ............ 1831-07-19
24 Małgorzata Jasińska ........................... 30 ............. - ............ 1831-07-19
25 Szymon Marcinek ............................... 48 ............. - ............ 1831-07-19
26 Marianna Barańska ............................. 80 ............. - ............ 1831-07-19
27 Mikołaj Rogoż s. Józefa ....................... 9 .............. - ............ 1831-07-19
28 Stanisław Rogoż s. Józefa .................. 7 .............. - ............ 1831-07-19
29 Teresa Barańska ................................. 40 ............. - ............ 1831-07-20
30 Apolonia Rogoż ................................... 40 ............. - ............ 1831-07-20
31 Bronisław Cyzio .................................... 1 .............. - ............ 1831-07-20
32 Walenty Wierzbon ............................... 54 ............. - ............ 1831-07-20
33 Walenty Barański ................................ 80 ............. - ............ 1831-07-20
34 Andrzej Jankowski .............................. 34 ........... 79 .......... 1831-07-24
35 Stanisław Prokop ............................... 84 ......... szpital ........ 1831-07-24
36 Zofia Wątroba .................................... 26 ............. - ............ 1831-07-26
37 Brygida Anielewicz ............................. 24 ............. - ............ 1831-07-26
38 Józefa Buba ....................................... 40 ............. - ............ 1831-07-28
39 Krzysztof Pragłowski .......................... 70 ............. - ............ 1831-07-29
40 Józef Gąsiorowski .............................. 70 ............. - ............ 1831-07-30
41 Michał Białorucki ................................. 70 ............. - ............ 1831-07-30
42 Józef Pragłowski ................................ 38 ............. - ............ 1831-07-30
43 Agnieszka Marcinek ............................ 40 ............. - ............ 1831-08-01
44 Tekla Marcinek c. Agnieszki ................. 4 .............. - ............ 1831-08-01
45 Zofia Krzycka ..................................... 65 ............. - ............ 1831-08-04
46 Magdalena Bielak ............................... 30 ............. - ............ 1831-08-06
47 Maria Czerwińska ............................... 20 ............. - ............ 1831-08-08
48 Jan Murawski ..................................... 70 ............. - ............ 1831-08-08
49 Franciszka Wawrzynek ....................... 65 ........... 13 .......... 1831-08-10
Lista zmarłych na podstawie: Kopie Ksiąg Metrykalnych w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie, sygn. MrS I/1 obejmujące lata 1826 – 1835

niaj¹c odpowiednie proporcje
wzglêdem ogólnej liczby mieszkañców, ¿e w 1831 roku zmar³o
na cholerê w Sêdziszowie oko³o
80 osób. Poniewa¿ œmiertelnoœæ
w czasie tej epidemii dochodzi³a do 50%, st¹d szacunkowo
w mieœcie licz¹cym wówczas
oko³o 1400 mieszkañców, w ci¹gu 6 tygodni na cholerê zachorowa³o oko³o 160 osób.
Silne objawy cholery by³y
w s¹siednich miejscowoœciach:
w Górze Ropczyckiej, Trzcianie,
Nockowej i w Zagorzycach.
W tej ostatniej wsi na cholerê
zmar³o kilkadziesi¹t osób.
Zaraza w Galicji Zachodniej
usta³a w paŸdzierniku 1831 roku.
W³adze koœcielne okólnikiem
z paŸdziernika 1831 roku nakaza³y odprawiæ nabo¿eñstwa
¿a³obne za wszystkich zmar³ych
na cholerê oraz nabo¿eñstwa
dziêkczynne za ustanie zarazy.
15 paŸdziernika 1831 roku
w Gazecie Lwowskiej ukaza³o siê
podsumowanie epidemii choroby zwanej wówczas epidemiczn¹
biegunk¹ z wymiotami (cholera
morbus): Choroba dotknê³a
1131 miejscowoœci w Galicji (bez
Krakowa, który nigdy nie by³
w Galicji), usta³a 11 paŸdziernika 1831 r. W wyniku epidemii zachorowa³o 234 334 osoby, zmar³o 95 533 osoby.
4. Mała cholera w 1836 roku
Drugi raz cholera pojawi³a siê
w rejonie Sêdziszowa w 1836
roku. Na szczêœcie natê¿enie
epidemii by³o znacznie mniejsze
ni¿ w 1831 roku. Czêsto dla tej
epidemii spotykane jest okreœlenie ma³a cholera. Ksi¹dz Jan
Wo³ek Wac³awski w drugiej czêœci swej pracy [Wo³ek Wac³awski
Jan, Sêdziszów M³p i jego okolica cz.2,
rozdz. XII Epidemie w czasach porozbiorowych Polski, Przeworsk
1980] podaje, ¿e w cyrkule tarnowskim zachorowa³o 1449
osób zaœ zmar³o 616, natomiast
w cyrkule rzeszowskim zachorowa³o 75 osób zaœ zmar³o 36.
Dane te dotycz¹ oczywiœcie ludnoœci katolickiej. Mo¿na zauwa¿yæ olbrzymi¹ ró¿nicê w liczbie
zachorowañ i zgonów dwóch
s¹siaduj¹cych cyrku³ów o zbli¿onej powierzchni i liczby mieszkañców, ale w obu cyrku³ach
œmiertelnoœæ przekracza³a 40%.
Zarówno okolice Sêdziszowa
oraz parafia sêdziszowska by³y
podzielone miêdzy te dwa cyrku³y. Miasto i wschodnia czêœæ
parafii by³a w cyrkule rzeszow-
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œciwie wszystkie rzeki i rzeczki œciu 9 urodzeñ i 30 zgonów. Wew ich zlewni. Potem nast¹pi³o su- d³ug ksiêdza Wac³awskiego przyche i gor¹ce lato, by w lipcu czyn¹ wielu zgonów w tym roku
ponownie wyla³y rzeki. PowódŸ mog³a byæ cholera. Byæ mo¿e
poczyni³a kolejne szkody, sto ty- nie by³a do koñca zdiagnozowasiêcy ludzi w cyrku³ach tarnow- na czy zidentyfikowana, bowiem
skim i rzeszowskim zosta³o po- w metrykalnych ksiêgach parazbawionych domów i dobytku. fialnych jako przyczynê œmierci
Zapanowa³ niespotykany g³ód. wpisywano najczêœciej mora ordyW nastêpnym roku nieurodzaj naria czyli œmieræ zwyczajna.
pog³êbi³ siê. Zaraza ziemniacza- Tak¹ formu³ê wpisywano te¿ wtena, dewastacja upraw na polach dy, gdy by³y w¹tpliwoœci co do
dworskich w czasie rabacji oraz przyczyny zgonu.
Ju¿ na pewno w 1848 roku
szczególnie niepewna przysz³oœæ
co do stosunków prawnych po- pojawia siê w Sêdziszowie nastêpsiadanych maj¹tków i zwi¹zane na epidemia cholery. W odró¿z tym niewielkie zainteresowanie nieniu od poprzednich pojawiprzysz³oœci¹ upraw, pog³êbi³a ³a siê nie w lecie lecz póŸn¹ jesieubóstwo i nêdze ludnoœci. Apo- ni¹. W ksiêgach parafialnych
geum nêdzy i g³odu nast¹pi³o odnotowano w listopadzie tego
roku piêæ zgonów. Prawdopow latach 1847 oraz 1848.
Wspomniany ju¿ kronikarz dobnie wczesna zima spowodoz tamtego okresu Ksawery Prek wa³a wygaszenie epidemii na
opisuje przypadek kanibalizmu, oko³o pó³ roku. Nawrót epidektóry mia³ miejsce ko³o Tucho- mii nast¹pi³ pod koniec maja
1849 roku. Gwoli sprawiedliwowa w lutym 1847 roku.
Zmar³ych z g³odu znajdowa- œci nale¿y dodaæ, ¿e co do takiej
no nawet na polach czy w przy- interpretacji epidemii cholery
5. Epidemia cholery pod koniec lat
dro¿nych rowach. W sêdziszow- w latach 1848/49 zdania s¹ poskich ksiêgach metrykalnych dzielone. Byæ mo¿e nale¿y przyczterdziestych
Kolejn¹ epidemiê cholery w 1847 roku zanotowano 51 urociąg dalszy na str. 14
mia³y wg podañ ludowych przy- dzeñ i 132 zgony, na Przedmiewlec do Galicji w 1848 roku wojska rosyjskie ci¹gn¹ce na pomoc
Austrii w walce z Wêgrami.
Zmarli na cholerę w latach 1848 i 1849 mieszkańcy Sędziszowa
Trudny, a w³aœciwie bardzo
wpisani w księgach metrykalnych parafii sędziszowskiej
trudny okres dla mieszkañców
Galicji zacz¹³ siê ju¿ w kwietniu
lp Imię i nazwisko .................................. lat .......... dom ....... Data śmierci
1845 roku od wielkiej powodzi.
1 Marianna Zając c. Wojciecha ................. 5 ........... 157 ......... 1848-11-14
Wyla³y Wis³a, San, Wis³oka i w³a2 Teofila Drozd ......................................... 30 ............. - ............ 1848-11-18
3 Franciszek Wątróbski ............................ 46 ........... 16 .......... 1848-11-20
4 Wojciech Nyzio ...................................... 56 .......... 123 ......... 1848-11-20
Zmarli na cholerę w 1836 roku mieszkańcy Sędziszowa
5 Lucyna Rogoż c. Franciszka .................. 14 .......... 175 ......... 1848-11-27
wpisani w księgach metrykalnych parafii sędziszowskiej
6 Jakub Kozak ......................................... 44 ............. - ........... 1849-05-28
7 Józef Białorudzki ................................... 27 .......... 105 ........ 1849-06-09
8 Franciszka Prokop c. Sebastiana ........... 2 ............ 59 ......... 1849-06-12
lp Imię i nazwisko .................................. lat .......... dom ....... Data śmierci
9 Zofia Frączek c. Jakuba ....................... 17 ............. - ........... 1849-07-27
1 Wojciech Popławski .............................. 40 ........... 17 .......... 1836-10-04
10 Wojciech Gąsior ................................... 33 .......... 213 ........ 1849-08-07
2 Michał Wąsowski .................................. 48 ........... 19 .......... 1836-10-06
11 Piotr Rogoż ......................................... 29 .......... 135 ........ 1849-08-07
3 Kasper Pałka ......................................... 5 4 ......... szpital ........ 1836-10-07
12 Antonina Gąsior c. Wojciecha .............. 2 ........... 213 ........ 1849-08-07
4 Łukasz Zieliński s. Jana ......................... 2 ............ 20 .......... 1836-10-08
13 Agata Turczyńska c. Jana ................... 8 .............. - ........... 1849-08-18
5 Apolonia Sołtysówna ............................ 36 ............. - ............ 1836-10-15
14 Antoni Turczyński s. Jana .................... 5 .............. - ............ 1849-08-21
6 Jakub Baran s. Błażeja ........................... 4 ............ 26 .......... 1836-10-16
15 Józefa Gajdzicka ................................ 29 .......... 221 ......... 1849-08-21
7 Józef Chisky żołnierz ............................. 23 ........... 67 .......... 1836-10-15
16 Paulina Turczyńska c. Jana .................. 2 .............. - ........... 1849-08-20
8 Maciej Zualowski żołnierz ..................... 33 ........... 67 .......... 1836-10-16
17 Tekla Maroniówna c. Marii ................... 2 ........... 158 ........ 1849-08-20
9 Joanna Popławska c. Józefa ................. 2 ............ 19 .......... 1836-10-17
18 Antoni Świder s. Józefa .................... 1,5 ......... 135 ........ 1849-08-23
10 Piotr Baran s. Błażeja .......................... 11 ........... 26 .......... 1836-10-19
19 Walenty Bizoń s. Stanisława ............. 0,5 .......... 53 ......... 1849-08-23
11 Jakub Drozd ........................................ 40 ........... 26 .......... 1836-10-20
20 Katarzyna Gawlik c. Józefa ................ 3 ........... 225 ........ 1849-08-23
12 Marianna Szczerek c. Antoniego ......... 3 ............ 30 .......... 1836-10-19
21 Jan Kałdan .......................................... 19 .......... 220 ........ 1849-08-26
13 Ludwik Opiela ..................................... 20 ............. - ............ 1836-10-22
22 Brigida Zagrodnik ................................ 30 ............. - ........... 1849-09-03
14 Andrzej Buba s. Jana ........................... 2 ............ 26 .......... 1836-10-22
23 Jadwiga Stawinrzanka ....................... 30 ............. - ........... 1849-09-06
15 Franciszek Prundman żołnierz .............. 22 ........... 68 .......... 1836-10-22
24 Karolina Czochara c. Wojciecha ........... 4 ............ 27 ......... 1849-09-08
16 Magdalena Puza ................................. 70 ........... 26 .......... 1836-10-22
25 Antoni Rudzki ..................................... 51 .......... 198 ......... 1849-09-10
17 Jan Weseli żołnierz .............................. 20 ........... 68 .......... 1836-10-23
26 Jakub Wierzbon s. Antoniego ............... 5 ............. 51 .......... 1849-09-11
18 Franciszka Drozdowa .......................... 49 ........... 26 .......... 1836-10-27
19 Marianna Drozdowa ............................ 32 .......... 147 ......... 1836-10-27
27 Jan Zborzęcki s. Jakuba ..................... 13 ........... 54 ......... 1849-09-14
Lista zmarłych na podstawie: Kopie Ksiąg Metrykalnych w Archiwum Diece20 Anna Rybińska .................................... 50 ......... szpital ........ 1836-10-30
zjalnym w Tarnowie, sygn. MrS I/2 obejmujące lata 1836 – 1849.
Lista zmarłych na podstawie Ksiąg Metrykalnych w Archiwum Diecezjalnym w
Opracowano g³ównie na podstawie wspomnianej pracy ksiêdza Wo³ka
Tarnowie, sygn. MrS I/2 obejmujące lata 1836 – 1849; spis zmarłych nie
Wac³awskiego.
obejmuje ludności pochodzenia żydowskiego

skim, natomiast tereny na pó³noc, zachód i czêœciowo po³udnie by³y w cyrkule tarnowskim.
W Sêdziszowie, nie uwzglêdniaj¹c ludnoœci ¿ydowskiej, zmar³o 20 osób. Byæ mo¿e jesienny
ch³ód i wczesna zima, która nasta³a w grudniu 1836 roku, zahamowa³y rozwój epidemii.
Du¿e mrozy trwa³y do lutego
1837 roku.
Pierwsz¹ œmierteln¹ ofiar¹ tej
epidemii w Sêdziszowie by³ rzeŸnik Wojciech Pop³awski. Jako
przyczynê œmierci wpisano repentina quasi cholera co oznacza nag³a prawie cholera. Prawdopodobnie by³a to nie do koñca zdiagnozowana cholera. Z drugiej
strony taki wpis sugeruje, ¿e przyczynê zgonu musia³a okreœlaæ
osoba maj¹ca wiedzê medyczn¹.
Byæ mo¿e by³ to lekarz lub sanitariusz przygotowywany wczeœniej do niesienia pomocy w czasie epidemii.
W przypadku drugiej ofiary
œmiertelnej – Micha³a W¹sowskiego – jako przyczynê œmierci
zapisano repentina cholera. W¹sowski i Pop³awski byli s¹siadami, na dodatek dzieli³a ich niewielka ró¿nica wieku. Byæ mo¿e
nie by³o to bez znaczenia.
W czasie tej epidemii B³a¿ej
Baran straci³ dwójkê nieletnich
dzieci. W domu oznaczonym
numerem 26 oprócz dwójki dzieci wspomnianego B³a¿eja Barana, zmarli jeszcze: dwuletni An-
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drzej syn Jana Buby, 49 letnia
Franciszka Drozdowa, 40 letni
Jakub Drozd oraz 70 letnia Magdalena Puza. Prawdopodobnie
by³ to dom, w którym gromadzono chorych na cholerê. Dwie
osoby zmar³y w szpitalu i tylko
w dwóch przypadkach nie okreœlono miejsca zamieszkania ofiary.
Wœród œmiertelnych ofiar epidemii jest czterech ¿o³nierzy stacjonuj¹cych w sêdziszowskim
pa³acu. Wed³ug ksiêdza Wac³awskiego, byli to dragoni wêgierscy z miejscowego garnizonu.
Epidemia cholery w 1836
roku by³a w nietypowym okresie, bo w jesieni. Trwa³a cztery
tygodnie. Zwraca uwagê du¿a
liczba przypadków œmiertelnych
w stosunku do ca³ego cyrku³u
rzeszowskiego.
Uwzglêdniaj¹c ludnoœæ ¿ydowsk¹, nale¿y oszacowaæ liczbê wszystkich zmar³ych na cholerê mieszkañców Sêdziszowa na
trzydzieœci kilka osób.
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ciąg dalszy ze str. 13
j¹æ, ¿e w 1849 roku by³a kolejna
epidemia. Epidemia w 1849 roku
wygas³a w Sêdziszowie w po³owie
wrzeœnia, zaœ na Przedmieœciu
trwa³a do po³owy paŸdziernika.
W wielu przekazach epidemia
z lat 1848/49 przedstawiana jest
jako najsurowsza. Bêdzie jeszcze
o tym mowa pod koniec tego
opracowania. Jeœli miar¹ „surowoœci” epidemii ma byæ liczba
zgonów, to epidemia z koñca lat
czterdziestych nale¿a³oby traktowaæ jako doœæ umiarkowan¹.
Faktem jest, ¿e du¿o zgonów na
cholerê notowano w pobliskich
wioskach. Dla przyk³adu w Olchowej wpisanych jest w 1849
roku 55 zgonów na cholerê,
du¿o zgonów by³o w Sielcu, Bêdziemyœlu i innych wioskach.
6. Epidemia cholery w 1855 roku
Podobnie jak pod koniec lat
czterdziestych dziewiêtnastego
stulecia, równie¿ w latach 1854
i 1855 w ksiêgach parafialnych
parafii sêdziszowskiej obserwuje siê wzrost liczby zgonów.
W roku 1854 zmar³o w Sêdziszowie 81 osób, ale jako przyczyna
œmierci podawane jest g³ownie
g³ód i nêdza. W Kronice OO Kapucynów w Sêdziszowie zanotowano: wielka œmiertelnoœæ u ludzi
w roku 1854. 20 lutego tego¿ roku
13 trumien na pogrzebie w koœciele.
W 1855 roku – na ogóln¹ liczbê 106 zgonów w Sêdziszowie,
na cholerê zmar³o 36 osób. Byæ
mo¿e liczba zgonów na cholerê
by³a wiêksza, ale w lipcu i w sierpniu, czyli w miesi¹cach w których
by³a epidemia cholery, nie odnotowywano dok³adnie przyczyny zgonów w ksiêdze zgonów
(Liber Mortuorum). Prawdopodobnie nie potrafiono jednoznacznie zidentyfikowaæ choroby.
Pierwsz¹ ofiar¹ epidemii
w 1855 roku by³ 54 letni Marcin
Osowski. Zmar³ pod koniec
czerwca. Epidemia w Sêdziszowie skoñczy³a siê praktycznie na
pocz¹tku sierpnia, chocia¿ pod
koniec sierpnia zmar³a jeszcze
14-letnia nieznana ¿ebraczka.
W niektórych wioskach w okolicy Sêdziszowa przypadki zgonów
na cholerê odnotowywano jeszcze we wrzeœniu. W Iwierzycach
Józef Toton zmar³ 15 wrzeœnia
zaœ w Boreczku – Antoni Dy³o
zmar³ 9 wrzeœnia.
Na Przedmieœciu pod koniec
sierpnia odnotowano dwa przy-

14

padki œmierci na cholerê: jeden
to pó³roczny syn Macieja Daniela – Konstanty, drugi to 25 letni
Jacek Cyzio.
Opisuj¹c epidemie cholery
z 1855 roku warto wspomnieæ
o sporze jaki siê toczy na temat
przyczyn œmierci Adama Mickiewicza. W wielu opracowaniach
biograficznych podaje siê, ¿e
Mickiewicz zmar³ na cholerê
w Istambule 26 listopada 1855
roku. Problem w tym, ¿e jesieni¹ 1855 roku w tym mieœcie nie
by³o epidemii cholery. Pojawia³a siê tam w XIX wieku czêsto,
ale zazwyczaj w lecie i wœród biedoty.
Wielu badaczy nie wierzy, ¿e
poeta zmar³ na cholerê. Na
œmierci Mickiewicza mog³o bowiem zale¿eæ zarówno Rosjanom jak i przeciwnikom jego
koncepcji politycznych wœród

Wielu badaczy nie wierzy, że Adam Mickiewicz zmarł na cholerę.

polskich emigrantów, ponadto
okolicznoœci zgonu mog¹ wskazywaæ na otrucie. Zdaniem lekarzy, objawy zatrucia arszeni-

Zmarli na cholerę w 1855 roku mieszkańcy Sędziszowa
wpisani w księgach metrykalnych parafii sędziszowskiej
lp Imię i nazwisko .................................. lat .......... dom ....... Data śmierci
1 Marcin Osowski .................................... 54 ........... 210 ........ 1855-06-29
2 Michał Picak s. Stanisława .................... 2 ........... 150 ........ 1855-07-14
3 Józefa Popławska c. Ksawerego ......... 2,5 ......... 226 ........ 1855-07-14
4 Emilia Rotter c. Jakuba ....................... 3,5 ......... 135 ........ 1855-07-16
5 Salomea Wierzbon ................................. 24 ............ 51 ......... 1855-07-17
6 Franciszek Sibistowicz s. Jana ............... 7 ............ 85 ......... 1855-07-19
7 Maria Kmieć .......................................... 70 .......... 182 ......... 1855-07-21
8 Agnieszka Grecka ................................. 40 ............ 0 ........... 1855-07-21
9 Salomea Zając ...................................... 28 ........... 82 ......... 1855-07-23
10 Franciszka Gdowik .............................. 50 ............ 0 .......... 1855-07-23
11 Jakub Stachurski ................................ 45 ........... 54 ......... 1855-07-24
12 Magdalena Wątroba ........................... 60 ........... 16 ......... 1855-07-25
13 Józefa Pawliczek c. Michała ............... 5 ............ 28 ......... 1855-07-26
14 Maria Prokop ...................................... 65 ............ 61 ......... 1855-07-27
15 Wincenty Białorucki ............................ 49 ........... 49 ......... 1855-07-28
16 Karolina Krajewska c. Julianny ............ 4 ............. 0 .......... 1855-07-27
17 Maria Dzierdziejacka v. Szeliga ........... 22 ........... 25 ......... 1855-07-29
18 Andrzej Świętoń s. Tomasza ................ 1 ............ 72 ......... 1855-07-29
19 Franciszka Idzik .................................. 59 .......... 160 ........ 1855-07-29
20 Tekla Czochara c. Piotra ...................... 3 ........... 208 ........ 1855-07-29
21 Józef Różka ........................................ 41 ........... 16 ......... 1855-07-29
22 Franciszek Janicki .............................. 67 .......... 150 ........ 1855-07-30
23 Maria Sibistowicz c. Jana ................... 9 ............ 20 .......... 1855-07-31
24 Tomasz Sibistowicz s. Jana .................. 7 ............ 20 .......... 1855-07-31
25 syn ( pasierb) Marcina Krecznera ......... 5 ........... 140 ......... 1855-07-31
26 Joanna Szczerek c. Marcina ................ 8 ........... 198 ......... 1855-07-31
27 Józefa Dziedzic c. Antoniego ............... 2 ............ 97 .......... 1855-07-31
28 Franciszka Mycek c. Laurentego ........ 16 .......... 152 ......... 1855-07-31
29 Zofia Przypek ..................................... 40 .......... 159 ......... 1855-08-01
30 Wiktoria Szczerek c. Józefa .............. 1,5 ......... 198 ......... 1855-08-01
31 Maria Janicka ..................................... 56 .......... 150 ......... 1855-08-01
32 Katarzyna Drozd ................................. 17 .......... 221 ......... 1855-08-01
33 Maria Zielińska ................................... 48 ........... 110 ......... 1855-08-02
34 Józef Szczyrek ................................... 27 .......... 198 ........ 1855-08-03
35 Maria Sibistowicz ............................... 57 ........... 112 ........ 1855-08-05
36 Tekla ( NN żebraczka) ......................... 14 ............ 0 .......... 1855-08-28
Tabela zgonów na podstawie: Kopie Ksiąg Metrykalnych w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie, sygn. MrS I/3 obejmujące lata 1850 – 1858; spis zmarłych nie obejmuje ludności pochodzenia żydowskiego

kiem mog¹ byæ podobne jak
objawy cholery. Mickiewicz
przed œmierci¹ obawia³ siê o swoje ¿ycie, czemu dawa³ wyraz
w listach do przyjació³. Otó¿ wed³ug znawców literatury, subteln¹ sugestiê, ¿e Mickiewicz
zgin¹³ od trucizny jak Sokrates,
poda³ Cyprian Norwid w wierszu Coœ ty Atenom zrobi³ Sokratesie.
Norwid napisa³ ten wiersz dowiedziawszy siê o œmierci Mickiewicza. Œwiadectwo zgonu wystawione przez miejscowego lekarza, podaje jako przyczynê
œmierci wylew krwi do mózgu.
Powszechnie uwa¿ano to za wybieg, bowiem gdyby lekarz napisa³, ¿e poetê zabi³a cholera, niemo¿liwe by³oby wywiezienie
zw³ok do Francji.
Informacjê, ¿e Mickiewicza
zabi³a cholera, rozpowszechnia³
miêdzy innymi syn poety W³adys³aw, który w ten sposób chcia³
odci¹æ siê od pog³osek o otruciu ojca.
Natomiast o otruciu poety
szeptano od pierwszych dni po
jego œmierci. Na po¿egnalnej
mszy w paryskim koœciele œw.
Magdaleny dosz³o do skandalu:
jeden z towarzyszy Mickiewicza
w Konstantynopolu, kapitan
Franciszek JaŸwiñski, pobi³ lask¹
na schodach koœcio³a znanego
z niechêci do Mickiewicza genera³a W³adys³awa Zamoyskiego
z Hotelu Lambert. Oskar¿enia
o otruciu nie wypowiedziano,
ale wisia³o ono w powietrzu.
Dyskusjê na temat niejasnych
okolicznoœci œmierci Mickiewicza podj¹³ miêdzy innymi Tadeusza Boy-¯eleñski w 1932 roku.
By³ on przecie¿ nie tylko badaczem literatury, ale tak¿e lekarzem. Warto przytoczyæ jeden
z g³osów w tej dyskusji, zapocz¹tkowanej jeszcze przez Boy¯eleñskiego, a wyg³oszony przez
profesorkê Uniwersytetu Poznañskiego, Wis³awê Knapowsk¹. Postawi³a ona tezê, ¿e
Mickiewicz nie zmar³ na cholerê, ani go nie otruto, lecz przyczyn¹ zgonu by³o wycieñczenie
organizmu spowodowane wyczerpuj¹cym trybem ¿ycia
w Turcji.
Jacek S. Białek
c.d.n.
O œmierci Mickiewicza na podstawie: http://naukawpolsce.pap.pl/
aktualnosci/news,21094,okolicznosci-smierci-adama-mickiewiczawciaz-sa-niejasne.html [2006-0301]
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Rok Trznadla
w Szkole Podstawowej
w Czarnej Sędziszowskiej
W dniu 23. stycznia Szkoła Podstawowa im.
ks. Wł. Świdra w Czarnej Sędziszowskiej była
gospodarzem regionalnego finału ogólnopolskiego konkursu Rok Trznadla organizowanego w ramach akcji „Ożywić pola”.
Goœciliœmy 120 osób: zaproszonych goœci oraz delegacje szkó³,
bêd¹cych laureatami i finalistami
konkursu. Wœród zaproszonych
goœci byli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Zdzis³aw Pupa, Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
Bogus³aw Kmieæ, liczni przedstawiciele Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, ksiê¿a proboszczowie z Czarnej Sêdz. i Trzciany: Edward Brzana oraz Janusz Winiarski, przedstawiciele Starostwa powiatowego
w Ropczycach i wielu innych.
G³ównymi celami akcji „O¿ywiæ
pola” s¹ przedsiêwziêcia promuj¹ce realizacje zasad zrównowa¿onego rozwoju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim aktywna edukacja ekologiczna m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e nauczycieli
w dziedzinie ochrony krajobrazu
i ró¿norodnoœci biologicznej.
Program zak³ada – jako podstawowe zadanie dla uczniów szkó³

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędz. podczas występu.

Laureaci konkursu z Burmistrzem Bogusławem Kmieciem (w środku).

podstawowych i ponadpodstawowych – wyspowe nasadzanie drzew
i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz œródpolnych, a tak¿e zak³adanie nowych lub pielêgnacjê istniej¹cych oczek wodnych.
W edycji „Roku trznadla” wa¿nym elementem programu s¹
obserwacje trznadli i innych gatunków ptaków charakterystycz-

Fot. (2) Rafał Wojciech – Redaktor Łowca Galicyjskiego.

nych dla œrodowiska polnego.
Szko³a podstawowa w Czarnej
Sêdziszowskiej na arenie ogólnopolskiej zajê³a 8 miejsce (udzia³
bra³o 131 szkó³).
PZ£ i Ko³o £owieckie „Podgorza³ka” oceniaj¹c wk³ad naszej
szko³y w organizacjê uroczystoœci i cykliczne dzia³ania ekologiczne wszystkim uczniom SP w Czar-

Dwójeczkowa perełka. Jedyna w Gminie!!!
Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół podstawowych
z całego województwa podkarpackiego przystąpili do
konkursowych zmagań z poszczególnych przedmiotów.
Wśród nich znalazła się przesympatyczna, niezwykle pracowita i bardzo uzdolniona
uczennica klasy piątej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Węglowskiego w Sędziszowie Młp., Ala Drozd.

Dyrektor Maria Chuderska ze swoją podopieczną Alicją Drozd.

Od dziecka lubi³a matematykê, ale w tym roku zdecydowa³a
siê spróbowaæ swoich si³ w konkursie z j. polskiego. Zachêci³a j¹
do tego przedsiêwziêcia jej polonistka, pani Dyrektor mgr Maria
Chuderska. Motyw przewodni
konkursu by³ bliski im obydwu.
To s³owa J. Czechowicza: „Kto
czyta, ¿yje wielokrotnie”.

Ala, pod czujn¹ opiek¹ swojej
nauczycielki, systematycznie
zdobywa³a i poszerza³a posiadan¹ wiedzê z literatury, nauki
o jêzyku i ortografii. Poniewa¿
rozpoczê³a dopiero naukê w klasie pi¹tej, mia³a naprawdê du¿o
materia³u do opanowania. Niema³ym wyzwaniem by³o równie¿
pozyskanie konkursowych lek-
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tur, ale dziêki pomocy ¿yczliwych
osób uda³o siê.
Determinacja dziewczynki,
okupiona ciê¿k¹ prac¹, doprowadzi³a j¹ do etapu wojewódzkiego.
Potem by³o tylko czekanie… Ferie nie pozwoli³y oderwaæ siê od
komputera. Trzeba by³o sprawdzaæ, czy og³oszono wyniki konkursu! W drugim tygodniu zas³u¿onego wypoczynku nast¹pi³ wyczekiwany moment. Ala zosta³a
laureatk¹ konkursu z jêzyka polskiego z czwartym wynikiem punktowym w województwie!!! Radoœci, ³ez szczêœcia, okrzyków nie by³o
koñca! Sukces pi¹toklasistki cieszy spo³ecznoœæ ca³ej szko³y.
A Ala? Nasza laureatka jest
bardzo zadowolona. W koñcu
ma zagwarantowan¹ maksymaln¹
liczbê punktów na sprawdzianie
szóstoklasistów bez przystêpowania do niego oraz ocenê celuj¹c¹
z jêzyka polskiego na œwiadectwie.

nej Sêdz. ufundowali darmowy
wyjazd do kina w Rzeszowie.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy przybyli na uroczystoœæ oraz tym, którzy realizowali
z nami dzia³ania programowe
przez ostatnie pó³tora roku.
Zapraszamy na naszą stronę: http://
www.szkolaczarna.szkolnastrona.pl/
Szkolny zespół ds. programu
O naszej bohaterce mo¿na powiedzieæ wiele pozytywów. Cechuje siê wszechstronnoœci¹ zainteresowañ. Lubi haftowaæ, rysowaæ,
jeŸdziæ na rolkach i na rowerze.
Uczêszcza na kó³ko gitarowe
w naszej szkole, pozyskuj¹c umiejêtnoœæ gry na tym instrumencie.
Ponadto aktywnie uczestniczy
w zajêciach ko³a artystycznego
i matematycznego. Uwielbia tañczyæ, w przesz³oœci bra³a udzia³
w zajêciach grupy „Blues” oraz
tañców towarzyskich. Obecnie
szlifuje jêzyk francuski w szkole
House of English, uczêszcza na
spotkania grupy harcerek. Relaksacyjnie jeŸdzi na basen i bierze
udzia³ w zajêciach klubu p³ywackiego „Fala”. Jej pasj¹ s¹ równie¿
podró¿e. Wszechstronnoœæ Ali
mo¿e niejednego zadziwiæ, ale
dziewczynka jest tak zorganizowana i zdyscyplinowana, ¿e wszystkie
zainteresowania i pasje potrafi ze
sob¹ pogodziæ.
Gratulacje Alu. Tak trzymaj!!!
Maria Chuderska
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dwie przes³anki. Otó¿ wartoœæ
przychodu osi¹ganego z tych tytu³ów w rozliczeniu miesiêcznym
nie mo¿e przekraczaæ kwoty
równej po³owie minimalnego
wynagrodzenia za pracê i bezpoœrednio przed dniem rozpoczêcia wykonywania wy¿ej wyO zmianach w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z Wiesławem Ladą, dyrekto- mienionych umów lub powo³arem rzeszowskiego oddziału regionalnego KRUS rozmawia Barbara Traciak, sołtys Zago- nia do rady nadzorczej podlerzyc Górnych.
gaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w pe³nym zakresie
Barbara Traciak: Czego dotyczą
pieczeniem w zwi¹zku z pod- niem ubezpieczeniu spo³eczne- z mocy ustawy.
obowiązujące od dnia 1.01.2015 r.
leganiem ubezpieczeniu spo- mu w ZUS z tytu³u wykonywania
zmiany w ustawie o ubezpieczeniu
³ecznemu w ZUS z tytu³u wy- umowy agencyjnej, umowy zle- B.T.: A zatem znowelizowane przepisy
społecznym rolników.
konywania umowy agencyj- cenia lub innej umowy o œwiad- dopuszczają możliwość podwójnego
Wies³aw Lada: Ustaw¹ z dnia
nej, umowy zlecenia lub innej czenie us³ug, do której stosuje ubezpieczenia społecznego w KRUS
23 paŸdziernika 2014r. o zmiaumowy o œwiadczenie us³ug, siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, i w ZUS w tym samym okresie.
W.L.: To prawda, aczkolwiek
nie ustawy o systemie ubezpiedo której stosuje siê przepisy nale¿y z³o¿yæ w Kasie do dnia
czeñ spo³ecznych oraz niektódotycz¹ce zlecenia pod wa- 30 czerwca 2015 r. wniosek o ob- nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy ustalarych innych ustaw zosta³y wprorunkiem, spe³nienia trzech wy- jêcie ubezpieczeniem spo³ecz- niu prawa do renty rolniczej
nym rolników w okresie wyko- z tytu³u niezdolnoœci do pracy
wadzone istotne rozwi¹zania
mogów ustawowych,
prawne dla osób wykonuj¹cych – dalszego podlegania ubezpie- nywania tych umów. Poza tym nie uwzglêdnia siê okresu podumowy agencyjne, umowy zlececzeniu spo³ecznemu rolników, trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e war- legania innemu ubezpieczeniu
nia lub inne umowy o œwiadczew okresie objêcia ubezpiecze- toœæ przychodu osi¹ganego z po- spo³ecznemu, który zbiega siê
nie us³ug, do których stosuje siê
niem spo³ecznym w ZUS z ty- wy¿szych umów w rozliczeniu z okresem podlegania ubezpieprzepisy dotycz¹ce zlecenia,
tu³u wykonywania wy¿ej wy- miesiêcznym za lata minione nie czeniu emerytalno-rentowemu
oraz osób powo³anych do sk³amienionych umów lub powo- przekracza kwoty równej po³o- okreœlonemu w przepisach ustadu rad nadzorczych.
³ania do rady nadzorczej, pod wie minimalnego wynagrodze- wy o ubezpieczeniu spo³ecznym
warunkiem spe³nienia dwóch nia za pracê obowi¹zuj¹cego rolników.
Ponadto rolnicy i domowniw danym okresie. Bezpoœrednio
wymogów ustawowych.
B.T.: Na czym polegają te nowe
przed dniem rozpoczêcia wyko- cy, spe³niaj¹cy omówione wy¿ej
rozwiązania prawne.
W.L.: Obowi¹zuj¹ce od B.T.: Proszę o wyjaśnienie ustawo- nywania wy¿ej wymienionych warunki do jednoczesnego podumów rolnicy/domownicy pod- legania ubezpieczeniom spo1 stycznia 2015 r. znowelizowa- wych wymogów warunkujących
legali ubezpieczeniu spo³eczne- ³ecznym w KRUS i w ZUS, mog¹
ne przepisy w zakresie ubezpie- skorzystanie przez rolników lub
mu rolników w pe³nym zakresie w ka¿dym czasie odst¹piæ od
czenia spo³ecznego rolników domowników z powyższych możliubezpieczenia spo³ecznego rolz mocy ustawy.
przewiduj¹ dla rolników i do- wości.
Z kolei osoby chc¹ce w dal- ników, sk³adaj¹c w Kasie oœwiadW.L.: Aby osoby mog³y byæ
mowników dwie mo¿liwoœci:
– objêcia ubezpieczeniem spo- objête ubezpieczeniem spo³ecz- szym ci¹gu podlegaæ ubezpiecze- czenie w tej sprawie. Ubezpie³ecznym rolników za okresy nym rolników za okresy przypa- niu spo³ecznemu rolników, czenie to ustaje jednak nie wczeprzypadaj¹ce przed dniem daj¹ce przed dniem 1 stycznia w okresie objêcia ubezpiecze- œniej ni¿ od dnia, w którym
1 stycznia 2015 r., w których 2015 r., w których zosta³y wy³¹- niem spo³ecznym w ZUS z tytu³u oœwiadczenie o odst¹pieniu od
rolnik/domownik zosta³ wy³¹- czone z tego ubezpieczenia lub wykonywania wy¿ej wymienio- ubezpieczenia zosta³o z³o¿one
czony z tego ubezpieczenia nie zosta³y objête tym ubezpie- nych umów lub powo³ania do w Kasie.
lub nie zosta³ objêty tym ubez- czeniem w zwi¹zku z podlega- rady nadzorczej musz¹ spe³niaæ B.T.: Dziękuję za rozmowę.

Rolnicy będą mogli dorobić
bez utraty uprawnień do KRUS

Placówce Terenowej KRUS.
Wniosek jest sprawdzany pod
wzglêdem formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Je¿eli
zostanie zaakceptowany przez
Lekarza Regionalnego InspektoWiesław Lada, dyrektor Oddziału Regiora Orzecznictwa Lekarskiego
nalnego KRUS w Rzeszowie odpowiada
KRUS, rolnik otrzymuje propona pytania rolników, które zebrała Barzycjê wyjazdu.
bara Traciak, sołtys Zagorzyc Górnych.
Druk wniosku dostêpny jest
w Placówkach Terenowych Kasy
Wniosek na leczenie rehabili- lub na stronie internetowej
Jestem rolnikiem op³acaj¹cym
tacyjne wystawia lekarz lecz¹cy. KRUS www.krus.gov.pl
sk³adki w KRUS i chcia³bym wyDo wniosku nale¿y do³¹czyæ akjechaæ na leczenie uzdrowiskowe.
tualne badania: morfologia
Mieszkam na wsi i prowadzê goCo powinienem zrobiæ?
krwi, mocz, EKG, RTG klatki
spodarstwo rolne, ale ubezpieczoJan z Brzezin
piersiowej i w przypadku kobiet
ny jestem w ZUS czy mogê skorzyzaœwiadczenie ginekologiczne
staæ z rehabilitacji prowadzonej
KRUS zgodnie ze swym usta- o braku przeciwwskazañ do odprzez KRUS?
wowym obowi¹zkiem zapewnia bycia rehabilitacji stacjonarnej.
Marek z Zagorzyc
ubezpieczonym rolnikom mo¿- Wype³niony wniosek nale¿y z³oliwoœæ korzystania z rehabilita- ¿yæ (osobiœcie lub wys³aæ poczt¹)
Z rehabilitacji realizowanej
cji leczniczej.
w Oddziale Regionalnym lub przez Kasê mog¹ korzystaæ oso-

Co zrobić, by leczyć się w uzdrowisku
i jak skorzystać z rehabilitacji?
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by spe³niaj¹ce jeden z nastêpuj¹cych warunków:
1. Podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy
ustawy w pe³nym zakresie.
2. Podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyñskiemu na wniosek w pe³nym zakresie nieprzerwalnie, co najmniej
18 miesiêcy przed z³o¿eniem
wniosku o rehabilitacjê lecznicz¹.
3. Maj¹ ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytu³u
niezdolnoœci do pracy i zachowali zdolnoœæ do samodzielnej egzystencji.
Ze wzglêdu na podleganie
ubezpieczeniu w ZUS mo¿na
skorzystaæ z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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NASZE KLIMATY
Pojêcie styl zaprzêgu wyodrêbni³o siê w wieku XIX. Etykieta dworska wyraŸnie ustala³a np.
rangê uroczystoœci, okreœlaj¹c
œciœle rodzaj ubioru, pojazd, akcesoria, uprz¹¿ oraz iloœæ i typ
koni. Kierowano siê przy tym
g³ównie kolorystyk¹ ca³oœci. Forma zaprzêgu by³a zatem podporz¹dkowana poszczególnym stylom epoki. W dawnej Polsce
upowszechni³y siê zagraniczne:
francuski, angielski, wêgierski,
a z rodzimych – krakowski i ba³agulski. Za rdzennie polski, bez
obcych nalecia³oœci, uchodzi
w³aœnie styl krakowski, popularny od Podhala a¿ po Warszawê.
Swym zasiêgiem obejmowa³ on
równie¿ ca³¹ zachodni¹ Galicjê.
Zacz¹³ siê kszta³towaæ i wyodrêbniaæ w pierwszej po³owie XIX
wieku. Jak wskazuje nazwa, wywodzi siê on z okolic Krakowa.
Jego rodowodu nale¿y upatrywaæ w kulturze ch³opskiej, a pierwowzoru – w pierwszych paradnych zaprzêgach, jakie pojawi³y
siê na wiejskich drogach. Z czasem styl ten zyska³ miano narodowego. Efektowny wygl¹d oraz
praktycznoœæ w zastosowaniu
sprawi³y, i¿ te ch³opskie zaprzêgi
upodoba³a sobie szlachta. Wykorzystywa³a je tak¿e poczta
i warszawscy doro¿karze. Na zachowanych archiwalnych zdjêciach oraz na obrazach s¹ swojskie widoki: krakowskie zaprzêgi na tle szlacheckich dworów.
Uwagê zwraca szeroki zakres
zastosowania tego¿ sprzê¿aju:
od luksusowego, wyjazdowego
po codzienny, roboczy. Równie¿
na drogach naszej ma³ej Ojczyzny jeszcze i dziœ mo¿na napotkaæ typowe wózki krakowskie i
konie w uprzê¿y chom¹towej.
Od klasycznych ró¿ni¹ siê jedy-
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Zaprzęgi krakowskie
na naszych drogach

nie strojem powo¿¹cych, co jest
dozwolone, bowiem uwzglêdnia
miejscowy folklor. PrzeœledŸmy
najwa¿niejsze cechy tego widowiskowego zaprzêgu. Typowym
pojazdem jest bryczka wykonana najczêœciej z jesionowego
drewna, z zachowanym naturalnym kolorem. Nadwozie stanowi zwykle wiklinowy „kosz”
umieszczony na resorach,
a w wersji skromniejszej bez tych¿e resorów. Siedzenia dla powo¿¹cych i dla pasa¿erów umieszczone s¹ na tej samej wysokoœci,
co w pewnym stopniu utrudnia
kierowanie czwórkami koni. Doœwiadczeni furmani i stangreci
potrafili sobie jednak z tym poradziæ. Dla w³oœcian wa¿ne by³y

walory praktyczne. Na tego typu
wózku z ³atwoœci¹ zmieœci³ siê
obrok dla koni, a tak¿e towar
wieziony np. ma jarmark. W naszych stronach czêsto widywano
bryczki krakowskie jednokonne.
Wynika³o to zapewne z ubóstwa
gospodarzy oraz ma³ego obszaru gospodarstw. Tutejsze, powszechnie znane u nas wozy
w pó³koszkach równie¿ mieszcz¹
siê w ramach tego stylu. Szlachta natomiast niejednokrotnie
pos³ugiwa³a siê typowo polskimi
bryczkami b¹dŸ pojazdami typu
viktoria. By³y one bardziej stabilne i mog³y pomieœciæ wiêcej
osób. Zwykle zak³adano do nich
czwórki, a nawet pi¹tki cugantów zbli¿onych maœci¹ i typem

czyli maœcistych i sprzêg³ych.
W klasycznych zaprzêgach krakowskich by³y to konie niezbyt
ros³e, ale wyró¿nia³y siê wybitn¹
wytrzyma³oœci¹, doskona³ym
zdrowiem, urod¹ i wydajnym ruchem. Takie w³aœnie z upodobaniem hodowali gospodarze zamieszkuj¹cy tutejsze okolice.
Niestety, obecnie stanowi¹ one
prawdziw¹ rzadkoœæ. Czêœciej
ju¿ mo¿na zobaczyæ bryczkê
krakowsk¹ oraz specyficzn¹
uprz¹¿ chom¹tow¹. To w³aœnie
ona przede wszystkim okreœla
charakter tego zaprzêgu. S¹ to
chom¹ta z kleszczynami wykonanymi z drewna, zdobione
u góry rozchodz¹cymi siê tzw.
konikami (g³owy koni), materia³em jest tutaj drewno lub metal.
W zaprzêgach dworskich owe
koniki nie by³y konieczne. Kleszczyny umieszczano na wype³nionych w³osiem podk³adach, które w wersji wyjazdowej by³y bardziej w¹skie ni¿ w roboczej. Dla
ochrony przed opadami niekiedy przytwierdzano p³aty wykonane z sukna. W uprzê¿y wyjazdowej czêsto widuje siê ciekawe
ozdobniki: metalowe kó³ka na
pasach i uŸdzienicach. Ciekawe
s¹ te¿ blendysze czyli dodatkowe paski z nanizanymi kó³kami,
które piêknie lœni³y i dzwoni³y
z cicha podczas jazdy. Dodatkow¹ ozdob¹ s¹ barwne, najczêœciej czerwone „strzêpki”.
Umieszcza siê je równie¿ na batach, bowiem wg wierzeñ ludowych maj¹ chroniæ przed urokami. Chom¹ta z dyszlami ³¹cz¹
naszelniki piersiowe lub karkowe. Mo¿emy byæ dumni z posiadania takich rdzennie polskich
zaprzêgów, które jak¿e czêsto,
jeszcze w niezbyt odleg³ej przesz³oœci porusza³y siê na tutejszych
drogach.
Tekst i ilustracje
Maria Wilczok
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Bal studniówkowy
Anno Domini 2015
Data 24 stycznia 2015 r. dla tegorocznych maturzystów
z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. na zawsze pozostanie w pamięci. W tym dniu,
dokładnie na 100 dni przed najważniejszym dla młodego człowieka wkraczającego w dorosłe życie egzaminem, odbył się
ich Bal Studniówkowy, kolejny już raz zorganizowany
w sali bankietowej „Sędzisz”.
Wspania³¹ zabawê otworzy³a
pani dyrektor szko³y Lucyna
Doroba. Ze strony uczniów,
uczestników studniówki powita³a Wiktoria Doroba z klasy 3d,
a w imieniu organizatorów czyli
rodziców maturzystów, którzy
w poczuciu obowi¹zku, ale te¿
zapewne z przyjemnoœci¹
uczestniczyli w zabawie, p. Anna
Bia³orucka – przewodnicz¹ca
szkolnej rady rodziców.
Jak zwyczaj nakazuje wspania³¹
zabawê rozpoczêto polonezem,
który w dwóch grupach prowadzili p. dyrektor L. Doroba, p. wicedyrektor H. Szela, wychowaw-

cy klas maturalnych p. L. Kopciuszyñska, p. A. Homa, p. I. Flis
i p. T. Przywara, ka¿dy w towarzystwie tegorocznego maturzysty.
Gustownie udekorowana sala
balowa, wspania³e kreacje i szampañskie humory uczestników

zabawy, fantastyczny nastrój,
dobra muzyka, suto zastawione
sto³y; z³o¿y³y siê na udan¹ imprezê, któr¹ wszyscy jeszcze d³ugo
bêd¹ wspominaæ.
W myœl cytatu widniej¹cego na
zaproszeniu „Jakoby te¿ rok bez

wiosny mieæ chcieli, którzy chc¹,
¿eby m³odzi nie szaleli” dla wszystkich 200 uczestników zabawy,
wspania³y wieczór by³ okazj¹ do
sympatycznego spotkania, interesuj¹cych rozmów, mi³ych niespodzianek, a nade wszystko tañców w rytm melodii orkiestry
wspieranej przez solistkê Magdalenê Bia³oruck¹ – absolwentkê
liceum.
Udana zabawa trwa³a do bia³ego rana. Pami¹tkowe fotografie, filmy i nagrania pozwol¹
uczestnikom balu, przenieœæ siê
pamiêci¹ w nastrój minionego
wieczoru.

Szczególnie uzdolnieni stypendyści z sędziszowskiego liceum
Od roku szkolnego 2008/2009 uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych o szczególnych uzdolnieniach i osiągnięciach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych
i technicznych z terenu Województwa Podkarpackiego mają
możliwość aplikowania o roczne stypendia finansowe.
Wnioski za poœrednictwem
Starostwa Powiatowego trafiaj¹
do Departamentu Edukacji
i Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Œrodki
pochodz¹ z projektu Program
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego realizowanego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach
POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty.
Z mo¿liwoœci pozyskania stypendiów z tego programu od
pocz¹tku korzystaj¹ uczniowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie
M³p. Pozyskane œrodki pieniê¿ne( ok. 4 tys. z³otych) uczniowie wykorzystuj¹ na zakup wszelkiego rodzaju sprzêtu i pomocy
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naukowych s³u¿¹cych zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy m.in.
sprzêtu multimedialnego, ksi¹¿ek, podrêczników pomocy naukowych. Mog¹ tak¿e z tych
œrodków pokrywaæ koszty dojazdów do szko³y. Jest to wa¿na pomoc finansowa dla rodziców takich uczniów.
W bie¿¹cym roku szkolnym,
najwiêksza jak dotychczas grupa, (bo a¿ 14 licealistów co stanowi 4,3% wszystkich ), otrzyma³a to wsparcie. S¹ to uczniowie – Andreasik Monika, Ignas
Patrycja, Kwaœnik Patryk, Œwiêtoñ Marlena, Andreasik Aneta,
Jaworek Joanna, Ferfecka Iwona, Przydzia³ Patryk, Ocha³ Magdalena, Wojnarowska Katarzyna,
Andreasik Joanna, Olszewska
Aleksandra, Pacia El¿bieta, Pacia Natalia.
W gronie stypendystów z poprzednich lat znaleŸli siê; w roku
szkolnym 2008/2009 (jedna

uczennica) – Lis Monika, w roku
szkolnym 2009/2010 (szeœcioro
uczniów) – Feret Maria, Ferfecka Monika, Mech Katarzyna,
Gruszka Magdalena, G¹sior Sylwia, Rachwalska Agnieszka,
w roku szkolnym 2010/2011
(dziesiêcioro uczniów) – Kobos
Natalia, Mi¹so Ewelina, Partyka
Patrycja, Pazdan Marta, Szela
Kamil, Tylutki Anna, G¹sior Sylwia, Placek Mateusz, Rachwalska Agnieszka, Sroka Kamil,
w roku szkolnym 2011/2012
(siedmioro uczniów) – Bia³ek Sebastian, Siwiec Dariusz, Kobos
Natalia, Gruszka Magdalena,
Ocha³ Monika, Szela Kamil, Tylutki Anna, w roku szkolnym
2012/2013 (szeœcioro uczniów)
– Ci¿mar Monika, Baran Wioletta, Kubik Katarzyna, Siwiec
Dariusz, Partyka Patrycja,
£agowski £ukasz, w roku szkolnym 2013/2014 (siedmioro
uczniów) – Ferfecka Iwona, Przydzia³ Patryk, Ocha³ Magdalena,
Kluk Patryk, Andreasik Joanna,
Olszewska Aleksandra, Szydziak
Katarzyna . Jak ³atwo zauwa¿yæ
niektórzy uczniowie korzystali
z tego wsparcia kilkakrotnie.

W roku szkolnym 2009/2010
uczennica Anna Wójcik by³a
beneficjentk¹ stypendium p.n.
Nie zgubiæ talentu dla uczniów
uzdolnionych artystycznie. Niektórzy uczniowie maj¹ pomoc
równie¿ ze stypendiów przyznawanych przez Fundacje Koœcielne. W roku szkolnym 2013/2014
12-tu uczniów by³o objêtych
wsparciem finansowym przez
Fundacjê Œnie¿ki „Twoja Szansa” w ramach Programu Pomocy Stypendialnej.
Ponadto w ka¿dym roku szkolnym uczeñ o najwy¿szej w szkole
œredniej ocen jest Stypendyst¹
Prezesa Rady Ministrów. W gronie tym dotychczas znaleŸli siê;
Dudka £ukasz, Drozd Agnieszka
(przez dwa lata), Szczyrek Micha³,
Baran Justyna, Strzelczyk Jacek,
P³ocica Mariola, G³uch Marcin,
Klepacz Katarzyna, Bochnak
Edyta, Kazior Miros³aw, Lis Monika, Oleœ Sylwia, Kolebuk Ewelina, Pazdan Marta, Kazior Anna
i Bochnak Kamila.
Przyk³ady te œwiadcz¹ o tym, ¿e
warto staraæ siê o najwy¿sze wyniki w nauce i inwestowaæ we w³asny rozwój od najm³odszych lat.
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Studenci z Azji w sędziszowskim LO
W dniach 26-31.01.2015 r. w Liceum Ogólnokształcącego im.
ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. odbyło się międzynarodowe spotkanie ze studentami z zagranicy, którzy
jako wolontariusze AIESEC
odwiedzają inne kraje, by prowadzić zajęcia z młodzieżą
i opowiadać o miejscach,
z których pochodzą.
W tym roku do sêdziszowskiego LO przyby³o troje studentów:
Isnatia Isyak z Indonezji, Owen
– Guanyi Yu z Tajwanu oraz Sonja – Jing Zhai z Chin. Przez 5 dni
prowadzili zajêcia z uczniami
Liceum, dodatkowo odbyli 2 lekcje w Gimnazjum im. K. K. Baczyñskiego w Sêdziszowie M³p.
oraz w Nauczycielskim Kolegium
Jêzyków Obcych w Ropczycach.
Zajêcia odbywa³y siê w jêzyku
angielskim i na ró¿nych stopniach trudnoœci. Wolontariusze
opowiadali o ¿yciu codziennym
w Indonezji, Chinach i na Tajwanie, o krajobrazie, œwiêtach,
religii i kuchni.
Isna prowadzi³a dla uczniów
warsztaty tañca indonezyjskie-

Goœcie z Azji w Polsce po raz
pierwszy zobaczyli œnieg, najni¿sza temperatura w Indonezji to
+17stopni. Podczas pobytu
w naszej szkole studenci mieszkali w Sêdziszowie, Wielopolu
i Olimpowie u rodzin uczniów
sêdziszowskiego Liceum. Bardzo ciep³o mówi¹ o serdecznoœci i rodzinnej atmosferze w rodzinach goszcz¹cych. Podoba
im siê polski krajobraz i roœlinnoœæ.
go, Sonia z Chin t³umaczy³a
skomplikowany system pisma
chiñskiego i uczy³a pisaæ, wymawiaæ i pokazywaæ liczby. Ciekawa rzecz na temat liczenia to
gesty. My pokazujemy cyfry wystawiaj¹c odpowiedni¹ iloœæ palców, ale Chiñczycy licz¹ na palcach po swojemu u¿ywaj¹c do
tego tylko jednej rêki. Owen
opowiada³ o religiach chiñskich,
znaczeniu wró¿b i talizmanów;
do modlitwy mo¿e s³u¿yæ nawet
specjalna aplikacja w telefonie
komórkowym. W Chinach kolory maj¹ zupe³nie inne znaczenie
ni¿ u nas: bia³y to kolor ¿a³oby,
a czerwony symbolizuje szczêœcie
i mi³oœæ, np. jako kolor sukni œlubnej.

w pos³ugiwaniu siê jêzykiem angielskim, ale te¿ w uœwiadomieniu sobie
znaczenia podejmowanych decyzji
i wzmocnieniu poczucia odpowiedzialnoœci.

Marlena Wójcik (Wielopole): to jeden
z najciekawszych tygodni w moim
¿yciu: mog³am sprawdziæ znajomoœæ
angielskiego w praktyce; poznaæ odmienn¹ kulturê, inny sposób bycia.
Sonja nauczy³a mnie jeœæ pa³eczkami, przyrz¹dzaæ prawdziw¹ chiñsk¹
herbatê. W naszej miejscowoœci Sonja zwiedzi³a koœció³, pozna³a moj¹
Uczniowie goszczący opowiadają
rodzinê. Bêdzie mi jej brakowaæ, wieo swoich wrażeniach:
rzê, ¿e uda nam siê utrzymaæ konPaulina Bryk (Sędziszów Młp.): przez takt i kiedyœ spotkaæ ponownie.
pierwsze dwa dni by³a miêdzy nami
bariera jêzykowa, ale wspólny czas, Aldona Homa (koordynator): ju¿ po
wyjazd na krêgle po lekcjach, do re- raz trzeci nasza szko³a podejmuje egstauracji znacznie polepszy³y nasze zotycznych goœci z organizacji AIErelacje. Myœlê, ¿e d³ugo bêdziemy z SEC, i za ka¿dym razem towarzyszy
Isn¹ utrzymywaæ kontakt. Bardzo temu wiele pozytywnych emocji
siê cieszê, ¿e mam teraz przyjació³kê w ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, du¿o
z tak egzotycznego kraju jak Indo- cennych informacji zapada w pamiêæ
na zawsze. Cieszê siê, ¿e otwartoœci¹
nezja.
i pasj¹ poznawania œwiata mo¿emy
Grzesiek Mazek (Iwierzyce): gdy zo- dzieliæ siê z innymi szko³ami oraz, ¿e
baczy³em Owena, poczu³em trochê wœród rodzin naszych uczniów tak
dystans, lêk, czy dam radê, ale z ka¿- szybko znajdujê chêtnych do pomocy
dym dniem by³o coraz lepiej. To do- w realizacji miêdzynarodowych spoœwiadczenie pomog³o mi nie tylko tkañ.

„Mistrzowie Statystyki”
w sędziszowskim Liceum
Druga edycja Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki” rozstrzygniêta. Fina³ tego przedsiêwziêcia
odby³ siê 20 lutego 2015 roku
w Rzeszowie, w siedzibie Wy¿szej
Szko³y Prawa i Administracji.
Organizatorami konkursu
by³y Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo
Statystyczne. Celem II Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki” by³a
popularyzacja zagadnieñ i metod badañ statystycznych oraz
rozwój analitycznego myœlenia
wœród m³odzie¿y. W konkursie
uczestniczy³y trzyosobowe zespo³y uczniów.
Konkurs odbywa³ siê w dwóch
etapach. Pierwszy, polega³ na
przygotowaniu pracy na jeden
z trzech tematów: analiza rynku
pracy, ruch to zdrowie oraz portret statystyczny mojej okolicy.
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Na pracê konkursow¹ sk³ada³o
siê opracowanie i przeprowadzenie ankiety, analiza wyników
ankiety oraz przygotowanie prezentacji pracy.
Wśród 10 zespołów zakwalifikowanych do wojewódzkiego finału
znalazły się aż trzy zespoły
z sędziszowskiego Liceum:
Zespół 1 – Iwona Ferfecka, Emilia Mucha, Patryk Przydział (praca na temat: „Analizy rynku pracy – gdzie
widzisz siebie za 10 lat”)
Zespół 2 – Joanna Andreasik, Aleksandra Olszewska, Katarzyna Wojnarowska (praca na temat: „Ruch to
zdrowie”)
Zespół 3 – Aneta Andreasik, Joanna
Jaworek, Justyna Kiebała (praca
na temat: „Portret Statystyczny
mojej okolicy”)

stu przez zespo³y z³o¿one
na Andreasik, Aleksandra Olszewz trzech uczniów. W wyniku zsuska, Katarzyna Wojnarowska
mowania punktacji otrzymanych IV miejsce – LO Sędziszów Młp: Anez prac oraz testów okaza³o siê,
ta Andreasik, Joanna Jaworek, Ju¿e wszystkie zespo³y z naszego
styna Kiebała
Liceum znalaz³y siê w œcis³ej czo³ówce konkursu, zdobywaj¹c I,
Zespo³y, które zajê³y trzy
II i IV miejsce.
pierwsze miejsca zosta³y nagrodzone cennymi nagrodami
Wyniki II Podkarpackiego Konkursu m.in. tabletami i sprzêtem komEdukacyjnego
puterowym. Patronat nad kon„Mistrzowie Statystyki”:
kursem objêli: Marsza³ek WoI miejsce – LO Sędziszów Młp: Iwona jewództwa Podkarpackiego,
Ferfecka, Emilia Mucha, Patryk Kurator Oœwiaty w Rzeszowie
Rozgrywka fina³owa polega³a
Przydział
oraz Prezydent Miasta Rzeszona rozwi¹zaniu specjalnego te- II miejsce – LO Sędziszów Młp: Joan- wa.
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Ferie w Bibliotece
Dla Biblioteki i dla dzieci był to pracowity czas. Wspominając ferie pojawia się duma, uśmiech i satysfakcja z wykonywanej pracy. Jak każdego roku nasze biblioteki zaprosiły do
siebie dzieci. Ciekawa oferta zajęć pobudziła dziecięcą wyobraźnię i chętnie przybyły one na zaplanowane zajęcia.

Ferie to czas kiedy w murach
biblioteki dziej¹ siê czary wiêc
z niecierpliwoœci¹ jak co roku ich
wypatrywaliœmy. Spoœród zaoferowanych przez bibliotekê zajêæ
najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³y siê zajêcia plastycznotechniczne, a w wykonanych
przez dzieci pracach mo¿na ju¿
dostrzec rozwijaj¹ce siê talenty
m³odych artystów, które wystarczy wspieraæ. Dowolnoœæ wykonywanych prac cieszy³a siê du¿ym poparciem.
Prace wykonane przez dzieci
postanowiliœmy pokazaæ na stronie internetowej biblioteki, gdy¿
¿adna nie mog³aby zostaæ pominiêta. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://biblioteka.mgoks.pl/
Maski, kolorowanki, walentynkowe serduszka, prace wykonane z gliny – wszystkie warte zobaczenia. Zarówno Biblioteka
Publiczna w Sêdziszowie M³p.
jak i ka¿da z filii naszej biblioteki
publicznej zaproponowa³a coœ
wyj¹tkowego na te ferie.
W Bibliotece Publicznej w Sêdziszowie M³p. w pierwszym tygodniu ferii m³odzi u¿ytkownicy naszej czytelni internetowej
wykonali plakat z okazji Dnia
Bezpiecznego korzystania z Internetu, który przypada 10 lutego. Praca nad plakatem trwa³a
dwa dni. Zaanga¿owa³a siê w ni¹
czwórka ch³opców i jedna dziewczynka. Nale¿a³o wyszukaæ has³a
zwi¹zane z bezpieczeñstwem
korzystania z Internetu oraz zagro¿eniami jakie czyhaj¹ na nieostro¿nych internautów w sieci,
a nastêpnie umieœciæ je na plakacie. Wspólnie wykonany plakat ozdobi³ Mini Galeriê biblioteki a nastêpnie zostanie umieszczony na œcianie w czytelni internetowej gdzie bêdzie ka¿dego dnia przypomina³ naszym
u¿ytkownikom komputerów jak
bezpiecznie poruszaæ siê po œwiecie nowych mediów.
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W drugim tygodniu ferii w Bibliotece w Sêdziszowie M³p. odby³y siê zajêcia zaplanowane na
okres ferii. Maski i walentynkowe serduszka, kolorowanki wykonywa³y chêtnie zarówno
dziewczynki jak i ch³opcy. Do
wykonania prac wykorzystano:
kolorowy ozdobny papier, aplikacje, pióra i oczywiœcie wyobraŸniê dzieci. Pocz¹tkowo
niepozorne prace nabiera³y
kszta³tów, kolorów i blasku jak
zaczarowane z ka¿d¹ chwil¹ zajêæ. Strza³em w dziesi¹tkê okaza³y siê zajêcia z glin¹. Wykonane jednego dnia prace by³y pozostawione do wyschniêcia aby
na kolejnym spotkaniu dzieci
mog³y je pomalowaæ. Powsta³y
skamieliny, serduszka a nawet
skarbonka. Odzew dzieci by³ dla
nas zachêt¹ do przeprowadzenia bardziej rozbudowanych
warsztatów plastyczno-literackich wiêc pojawi³a siê propozycja wykonania modeli dinozaurów, która równie¿ poruszy³a wyobraŸniê dzieci. Korzystaj¹c
z encyklopedii dinozaurów dzieci odby³y podró¿ do prehistorycznego œwiata i odtworzy³y ich
postacie. Technika wykoñczenia
dinozaurów by³a dowolna a efekty zaskakuj¹ce. Prace zosta³y pomalowane, ozdobione muszlami
i obsypane brokatem. Zdjêcia
z zajêæ mo¿na ogl¹dn¹æ równie¿
na naszej gazetce w bibliotece.
W Bibliotece w Bêdziemyœlu
najwiêcej radoœci sprawi³o
wszystkim przygotowanie serduszek walentynkowych. By³o weso³o i kolorowo. Wszystkie prace mo¿na obejrzeæ na wystawce

w bibliotece. Starsze dzieci, które czeka³y na swoj¹ kolejkê przy
komputerze, te¿ nie mog³y siê
nudziæ gdy¿ gra³y w pi³karzyki.
W filii w Borku Wielkim by³y zajêcia z wykorzystaniem masy solnej, a tak¿e zajêcia plastyczne,
na których powsta³y zimowe pejza¿e. Dzieci wykonywa³y równie¿
zwierz¹tka z kolorowych kó³ek
oraz walentynkowe serduszka.
Wykonane prace ozdobi³y œciany biblioteki. W naszej bibliotece w Czarnej Sêdziszowskiej odbywa³y siê zajêcia o ró¿norodnej tematyce. Dzieci czyta³y bajki, wiersze, malowa³y plakaty czy
uczy³y siê bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci z du¿ym
zaanga¿owaniem wykonywa³y
wszystkie zadania a zabawy ruchowe dodatkowo zachêca³y
wszystkich uczestników. W Górze Ropczyckiej w zajêciach licznie uczestniczy³y dzieci, by³o lepienie z masy solnej, obrazki
z kó³ek, kolorowanki i walentynki a na zakoñczenie zajêæ dzieci
w bibliotece odwiedzi³ klaun
i wró¿ka, którzy prowadzili konkursy i zabawy. Zaplanowane
zajêcia dobieg³y koñca, ale dzieci nadal chêtnie przychodz¹ do
biblioteki, by wolny czas spêdzaæ
z rówieœnikami. W Bibliotece
w Kawêczynie dzieci bardzo
chêtnie bra³y udzia³ w zajêciach
edukacyjno-plastycznych oferowanych przez bibliotekê. Odby³y siê zajêcia pod has³em „Moje
ulubione zwierz¹tko”, „Walentynki 2015”. Najm³odsi kolorowali równie¿ postacie z bajek. Biblioteka w Klêczanach zajêcia
poœwiêci³a czytaniu dzieciom po-

ezji na temat zimy. Pani bibliotekarka wybra³a wiersze Wandy
Chotomskiej, ze wzglêdu na
gminny konkurs, w którym
uczestniczy³y dzieci. Do przeczytanych wierszy dzieci wykona³y
ilustracje farbami ¿elowymi i witra¿e. Te „Zimowe witra¿e wierszem malowane” wprowadzi³y
dzieci w karnawa³owy, zimowy,
beztroski czas. Dzieci wykonywa³y maski karnawa³owe, czyta³y
przys³owia na luty „kiedy w lutym
rosa pada, nowe mrozy zapowiada”, „pogoda na œwiêtego B³a¿eja dobra wiosny nadzieja”, „na
œwiêtej Doroty œniegu po p³oty”
i próbowa³y opisywaæ s³owem
ich plastyczn¹ interpretacjê.
Mi³ym zajêciem by³o wspólne
robienie kroniki z ferii. Ok³adkami ksi¹¿ki by³o pude³ko po butach, a jej strony zosta³y przyozdobione zdjêciami, makaronem, gwiazdeczkami i kokardkami pomalowanymi farbami
i brokatem. W Bibliotece w Zagorzycach trzy razy odby³y siê
spotkania teatralne z grup¹ ma³ych aktorów graj¹cych w sztuce „Tymoteusz wœród ptaków”.
Mia³y miejsce równie¿ plastyczno-literackie zajêcia pt. „Wszystkie koty ma³e i du¿e” – z okazji
Œwiatowego Dnia Kota, w czasie
których uczestnicy wyszukiwali
ksi¹¿ek o kotach. Tworzyli w³asne obrazki lub kolorowali malowanki, których tematem by³y
koty. Powsta³y równie¿ kociaki
z kopert. Dzieci poznawa³y tak¿e
ró¿nice miêdzy baœniami, ksi¹¿kami obyczajowymi a wydawnictwami popularnonaukowymi. Na
ostatnim spotkaniu pt.: „Walentynki – serce dla ch³opca, serce
dla dziewczynki”, uczestnicy zajêæ tworzyli laurki, których g³ównym motywem by³o serduszko.
Wszystkie biblioteki przygotowa³y dla dzieci s³odki poczêstunek i drobne upominki.
Dzieci z ¿alem koñcz¹ ferie ale
panie bibliotekarki nie ¿egnaj¹
siê z dzieæmi i zapraszaj¹ je na
kolejne zajêcia i spotkania
w bibliotece.
Joanna Stec
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W pierwszym tygodniu ferii odbył się uroczysty finał konkursu czytelniczego

Moja ulubiona książka Wandy Chotomskiej

– konkurs na najładniejszą okładkę
w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Młp.
Regulamin konkursu przygotowa³y panie Dorota Paœniewska
z Biblioteki Publicznej w Klêczanach i Katarzyna Róg z Biblioteki Publicznej w Zagorzycach
Dolnych, a w konkursie uczestniczy³y wszystkie filie Biblioteki
Publicznej w Sêdziszowie M³p. tj.
filia w: Bêdziemyœlu, Borku Wielkim, Czarnej Sêdziszowskiej,
Górze Ropczyckiej, Kawêczynie,
Klêczanach i Zagorzycach.
Uczniowie klas I-VI szkó³ podstawowych mieli za zadanie wykonaæ ok³adkê do ksi¹¿ki Wandy Chotomskiej zaprojektowan¹
wed³ug swojego pomys³u.
W konkursie wziê³o udzia³ 50
dzieci. Prace by³y oceniane
w dwóch kategoriach wiekowych:
w grupie m³odszej ( klasy I-III)
i w grupie starszej (klasy IV- VI).
Komisja w sk³adzie: pani Maria Skarbek- bibliotekarz, pani
Wioletta Czapka – instruktor
MGOK i pani El¿bieta Chor¹¿y

Laureaci konkursu w towarzystwie dyr. MGOK Kazimierza Popielarza.

– plastyk MGOK obradowa³a
na Sędziszowska i Wioletta Kogut –
tu¿ przed fina³em konkursu.
klasa III – SP Wolica Piaskowa;
Po naradzie komisja wybra³a q trzecie miejsce – Jakub Świerad –
10 laureatów w kategoriach,
klasa I – BP Czarna Sędziszowska.
wed³ug regulaminu. Oto oni:
q Wyróżnienia w tej kategorii: NikoletKategoria I – dzieci klas I-III
ta Duduś – klasa III – SP Wolica
szkoły podstawowej
Piaskowa, Sławomir Pazdan – klaq dwa równorzędne pierwsze miejsca:
sa I BP Zagorzyce Dolne, Julia Bryk
Bartłomiej Sędłak – klasa I – BP Czar– klasa I – BP Czarna Sędziszowska

Kategoria II – dzieci klas IV -VI
szkoły podstawowej:
q pierwsze miejsce – Marcelina Bąk –
klasa V- BP Czarna Sędziszowska;
q drugie miejsce – Joanna Goraj -klasa V – BP Czarna Sędziszowa;
q trzecie miejsce – Marcelina Parto –
klasa V – BP Kawęczyn.
q Wyróżnienia w tej kategorii: Sandra
Różańska – klasa IV – BP Czarna
Sędziszowska.
Finaliœci wraz z ich opiekunami
zostali zaproszeni na wycieczkê do
Biblioteki Publicznej w Sêdziszowie M³p. Wszystkie prace zosta³y
tam wyeksponowane na wystawie.
Patrz¹c na te rysunki i rozmawiaj¹c z ich autorami, widaæ ¿e
temat konkursu przypad³ m³odym
czytelnikom do gustu. Œmia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e twórczoœæ
Wandy Chotomskiej jest popularna na równi z wierszami Juliana
Tuwima czy Jana Brzechwy.
Zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹ Pan Dyrektor MGOK – Kazimierz Popielarz, który wrêcza³
nagrody i gratulowa³ zwyciêzcom. W czêœci artystycznej konkursu dzieci recytowa³y wiersze,
które zainspirowa³y je do stworzenia ok³adki na konkurs.
Dorota Paśniewska

Relacja z odwiedzin smoka Nowusia
Nowuś to bardzo przyjazny
mały smok, który odwiedził
w styczniu placówki naszej
Biblioteki Publicznej. Był gościem Biblioteki Publicznej
w Sędziszowie Młp., jej filii
w Górze Ropczyckiej, Czarnej
Sędziszowskiej, i Kawęczynie. Spotkania z Nowusiem
trwały od 15-22 stycznia.

Smok Nowuś w Przedszkolu nr 2

… oraz w Szkole Podstawowej nr 3

Goszcz¹c w naszych placówkach Nowuœ odwiedzi³ Przedszkole Publiczne w Wolicy Piaskowej,
Przedszkole Publiczne nr 2 w Sêdziszowie M³p. oraz klasê 1c
w Szkole Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p. W Bibliotece Publicznej w Kawêczynie w spotkaniu bra³y udzia³ dzieci z klasy „0”
Szko³y Podstawowej w Kawêczynie
oraz dzieci zainteresowane spotkaniem z ró¿owym smokiem. Klasa
„0” po³¹czy³a swoj¹ wizytê u Nowusia z wycieczk¹ do biblioteki.
Dzieci z radoœci¹ przywita³y
Smoczka i z zainteresowaniem
s³ucha³y jak Smok Nowuœ czyta
im ksi¹¿eczkê. Spotkania przebiega³y w bardzo sympatycznej

atmosferze, podczas których
dzieci dowiedzia³y siê jak wa¿ne
jest czytanie ksi¹¿eczek.
W Przedszkolu Publicznym nr2
w Sêdziszowie M³p. Nowuœ zdoby³ pomocnika. Na ochotnika
zg³osi³a siê dziewczynka z grupy
szóstej Karinka M., na któr¹ równie¿ czeka³ strój smoka do przebrania. Tak przygotowani Smok
Nowuœ i ma³y smoczek zabrali siê
do odwiedzenia wszystkich grup
przedszkolnych. Nowuœ opowiada³ dzieciom swoj¹ historiê, która rozgrywa siê w Rzeszowie „piêknym mieœcie nad Wis³okiem”.
Dzieci z zainteresowaniem s³ucha³y opowieœci pomimo, ¿e niektóre z nich ju¿ zna³y j¹ wczeœniej.

Nowuœ zachêca³ dzieci do czytania ksi¹¿eczek i odwiedzenia naszej biblioteki. Dzieci bez trudu
rozwi¹zywa³y zagadki i odpowiada³y na pytania zadawane im
przez Nowusia.
W Bibliotece w Górze Ropczyckiej i Czarnej Sêdziszowskiej
uczestnicy mi³o spêdzili czas bior¹c udzia³ w konkursach i zabawach ruchowych, które prowadzi³
Smok. Dzieci równie¿ chêtnie
wykonywa³y rysunki plastyczne.
W Górze Ropczyckiej do zabawy
w³¹czyli siê równie¿ rodzice przyby³ych na spotkanie dzieci.
Wszystkim dzieciom zabawy
sprawi³y wiele frajdy i radoœci.
W trakcie spotkania Smok czê-
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stowa³ dzieci s³odyczami.
Okaza³o siê, ¿e smoki wcale nie
s¹ takie straszne, dzieci chêtnie
tuli³y siê do Nowusia, ka¿de
z nich chcia³o mieæ z nim pami¹tkowe zdjêcie.
Po tak uroczym spotkaniu
Nowuœ obieca³, ¿e jeszcze kiedyœ
odwiedzi przedszkolaków i powróci³ do biblioteki, gdzie czu³
siê jak u siebie w domu.
Spotkania z Nowusiem odby³y
siê dziêki uprzejmoœci Ksiêgarni
„Nova” z Ropczyc, która udostêpni³a naszej bibliotece strój Smoka
oraz kilka egzemplarzy „Bajki
o Smoku Nowusiu”, którymi mogliœmy obdarowaæ odwiedzone
placówki. Serdecznie dziêkujemy.
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Burmistrz Sędziszowa Młp.
Pan Bogusław Kmieć przyznał nagrody dla zawodników sekcji podnoszenia ciężarów sędziszowskiej Lechii,
którzy w ostatnim okresie
osiągnęli sukcesy sportowe,
rangi Mistrzostw Polski i Europy.
Nagrody otrzymali: Magdalena Pasko za III miejsce na Mistrzostwach Europy do lat 23 i II
miejsce na Mistrzostwach Polski
seniorów oraz Dariusz Januœ,
który w wieku 17 lat zdoby³ Mistrzostwo Polski seniorów. Nagrodê otrzyma³ równie¿ trener
w/w zawodników Pan Mateusz

Burmistrz nagrodził sztangistów

Nagrodę odbiera trener Mateusz Błachowicz.

B³achowicz. Wrêczenie nagród
mia³o miejsce w sêdziszowskim
ratuszu 20 lutego br. Gratulujemy tych sukcesów i nagród zawodnikom oraz ich trenerowi! Burmistrz Bogusław Kmieć wręcza nagrodę Magdalenie Pasko. Obok Dariusz Januś.

XVI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
W RAMACH „PODKARPACKIEJ OLIMPIADY TENISA STOŁOWEGO”
REGULAMIN
I. Cel:
w zależności od ilości uczestników w poszczególnych grupach wiekowych, decy1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin.
zję dotyczącą systemu podejmują organizatorzy przed zawodami.
2. Aktywizacja wszystkich środowisk do uprawiania sportu.
2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla
3. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny możliwej do uprawiania
dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn (uczestników obowiązuje dokuw każdych warunkach.
ment stwierdzający datę urodzenia):
4. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem sportowym.
u do 13 lat (urodzeni w 2002 r. i młodsi, tj. szkoły podstawowe),
5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
u od 14-16 lat (urodzeni w latach 1999-2001, tj. gimnazja),
6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i alkoholizmowi, poprzez uprawianie u od 17-19 lat (urodzeni w latach 1996-1998),
sportu.
u od 20-39 lat (urodzeni w latach 1976-1995),
II. Uczestnicy:
u 40 lat i powyżej (urodzeni w roku 1975 i starsi),
1. Uczestniczyć mogą mieszkańcy miasta i gminy Sędziszów Młp., osoby uczące u osoby niepełnosprawne.
się lub pracujące na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp., nie zrzeszeni od 3. Limit uczestników:
trzech lat w sekcjach tenisa stołowego klubów sportowych oraz osoby niepeł- a) w kategorii wiekowej do 13 lat: SP 2 i SP 3 po 8 chłopców i 8 dziewcząt, pozostałe
nosprawne.
szkoły podstawowe po 5 chłopców i 5 dziewcząt,
2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą uczestniczyć w turnieju b) w kategorii wiekowej od 14-16 lat: Gimnazjum w Sędziszowie Młp. po 10 chłopców
tylko pod opieką nauczyciela lub rodzica.
i 10 dziewcząt, Gimnazjum w Czarnej i Zagorzycach po 8 chłopców i 8 dziewcząt,
III. Organizatorzy:
c) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów nie mieszczący się w limicie przyu na szczeblu podstawowym – szkoły, stowarzyszenia, kluby sportowe, zakłady
padającym na szkołę zostaną dopuszczeni do turnieju, jeżeli zgłoszą się na
pracy i inne jednostki,
zawody pod opieka rodzica,
u na szczeblu gminnym:
d) w pozostałych kategoriach bez limitu.
– Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.
V. Termin i miejsce Turnieju:
– Gminny Szkolny Związek Sportowy „Sędzisz” w Sędziszowie Młp.
u 14 marca 2015 r. (sobota) – godz. 9.00; hala sportowa przy Gimnazjum
IV. System współzawodnictwa:
w Sędziszowie Młp. – kat. do 13 lat, osoby niepełnosprawne
1. Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych w/g Przepisów Polskiego u 15 marca 2015 r. (niedziela) – godz. 9.00; hala sportowa przy Gimnazjum
Związku Tenisa Stołowego – „dużą” piłeczką, do dwóch lub trzech wygranych
w Sędziszowie Młp. – pozostałe kategorie.
setów po 11 pkt., systemem pucharowym lub „do dwóch przegranych”,
Zapisy w dniu turnieju do godz. 8.45

W dniu 15 marca 2015 r. odbędzie się
V TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO STRAŻAKÓW OSP
O PUCHAR BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP.
Współzawodnictwo rozgrywane będzie w dwóch kategoriach wiekowych (bez podziału na płeć):
· od 17 do 39 lat (urodzeni w latach 1998-1976)
· 40 lat i powyżej (urodzeni w roku 1975 i starsi)
Termin i miejsce Turnieju: 15 marca 2015 r. (niedziela) – godz. 9.00, hala sportowa przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
Zapisy w dniu Turnieju do godz. 8.45
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 Małopolskim, ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i adiustacji tekstów.
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Sokół Krzywa wywalczył Puchar Burmistrza
Drużyna Sokoła Krzywa zwyciężyła w III Noworocznym
Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp.
Sokó³ po zajêciu I miejsca
w grupie A w meczu fina³owym
pokona³ 4:3 dru¿ynê Seniorów
Lechii Sêdziszów M³p. – I dru¿ynê z grupy B. W meczu o III miejsce Plon Klêczany zwyciê¿y³ 4:1
Piast Wolica Piaskowa.
Turniej rozegrano w dn. 7-8
lutego 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
z r¹k burmistrzów Bogus³awa
Kmiecia i Wies³awa Wojdona
okaza³y puchar i bon pieniê¿ny
na zakup sprzêtu sportowego,
bony finansowe otrzyma³y równie¿ pozosta³e dru¿yny bior¹ce
udzia³ w Turnieju.
Sokó³ Krzywa w Turnieju wyst¹pi³ w sk³adzie: Rafa³ Feret,
Krzysztof Wojton, Rafa³ Feret,
Bart³omiej Stanek, £ukasz Pawlikowski, Tomasz Œmia³owski, Konrad Œwierad, Wojciech Basara,
Tomasz £yko, Dawid Siwiec, trenerem dru¿yny by³ Tomasz G³uch.
Wyniki turnieju:
GRUPA A
7 lutego 2015 r. /sobota/:
Sokół – Płomień 3:1,
Piast – Korona 2:2;
Progres – Sokół 0:2;
Płomień – Piast 1:3;
Korona – Progres 5:3
8 lutego 2015 r. /niedziela/:
Sokół – Piast 1:1;
Płomień – Progres 3:1;
Korona – Sokół 1:5;
Piast – Progres 5:2;
Płomień – Korona 3:0

Mecz Borkovia – Lechia.

Borkovia – Plon 0:2;
Gród – Juniorzy-Lechia 1:2;
Seniorzy-Lechia – Borkovia 9:2
8 lutego 2015 r. /niedziela/:
Plon – Juniorzy-Lechia 4:1;
Gród – Borkovia 4:0;
Seniorzy-Lechia – Plon 2:1;
Juniorzy-Lechia – Borkovia 2:1;
Gród – Seniorzy-Lechia 1:3
Seniorzy-Lechia Sędz. Młp. ... 5 . 10 ... 16-6
Plon Klęczany ..................... 5 .. 9 .... 10-3
Juniorzy-Lechia Sędz. Młp. ... 5 .. 7 ...... 7-8
Gród Będziemyśl ................. 5 .. 3 ...... 6-8
Borkovia Borek Wlk. ............ 5 .. 0 .... 3-17
Mecz o III miejsce: Plon Klęczany – Piast Wolica
Piaskowa 4:1
Mecz o I miejsce: Sokół Krzywa – Seniorzy Le- Puchar kapitanowi zwycięskiej drużyny wręcza Patron Turnieju – Burmistrz Bogusław
chia Sędz. 4:3
Kmieć w towarzystwie z-cy Wiesława Wojdona.

Sokół Krzywa ..................... 5 . 10 .... 11-3
Piast Wolica Piaskowa ........ 5 .. 8 ..... 11-6
Płomień Zagorzyce .............. 5 .. 6 ...... 8-7
Korona Góra Ropczycka ........ 5 .. 4 .... 8-13
Progres Kawęczyn .............. 5 .. 0 .... 6-13
GRUPA B
7 lutego 2015 r. /sobota/:
Plon – Gród 3:0;
Juniorzy-Lechia – Seniorzy-Lechia 2:2;
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Zmagania piłkarzy obserwowało wielu kibiców.
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