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1. 21 lutego w budynku Domu Stra¿aka w
Sêdziszowie odby³o siê spotkanie Burmistrza z wszystkimi So³tysami i Przewodnicz¹cymi Rad Osiedlowych. Jedn¹ z najwa¿niejszych spraw by³ problem wywozu œmieci. Myœlê, ¿e poza dyskusj¹ jest fakt produkowania œmieci przez ka¿dego mieszkañca. I ka¿dy z nas musi sobie zdawaæ sprawê
z tego, ¿e ustawa zmusza nas do podpisania umowy na wywóz odpadów sta³ych z
wyspecjalizowan¹ firm¹. Rada Miejska raz
jeszcze chce znowelizowaæ regulamin obowi¹zuj¹cy na terenie gminy. Wierzê,¿e wypracowane na Komisjach i uzgodnione z
So³tysami i Przewodnicz¹cymi zmiany w regulaminie bêd¹ ostatecznymi.
Inn¹ spraw¹ jest koniecznoœæ ustalenia
stawki maksymalnej za zastêpczy ( w tym
przypadku przez Gminê ) wywóz nieczystoœci. Dotyczyæ ta uchwa³a bêdzie tych,
którzy notorycznie uchylaj¹ siê przed podpisaniem umowy na wywóz œmieci. Odp³atnoœæ w takiej okolicznoœci bêdzie nak³adana w trybie administracyjnym i si³¹
rzeczy musi byæ du¿o wy¿sza ani¿eli wynikaj¹ca z umowy z firm¹ wywozow¹. Zaproponowane stawki maksymalne zosta³y pozytywnie zaopiniowane tak przez Komisje jak i So³tysów i Przewodnicz¹cych.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e nie bêdzie wiêkszych
problemów na terenie gminy. Chcê tylko
dodaæ jeszcze, ¿e z roku na rok jest widoczna poprawa i coraz mniej œmieci trafia na dzikie wysypiska czy do przydro¿nych rowów, ale do idea³u droga daleka.
2. W naszych domach i obejœciach zalegaj¹
œmieci, których nie mo¿na oddaæ w ramach posiadanej umowy. Myœlê tutaj o starych telewizorach, lodówkach, komputerach, lekarstwach, œrodkach ochrony roœlin i innych niebezpiecznych dla œrodowiska odpadach. Gmina postanowi³a wyjœæ
naprzeciw mieszkañcom i rozpocz¹æ
zbiórkê tych odpadów. Akcj¹ chcemy obj¹æ wszystkie miejscowoœci. Pierwsza taka
zbiórka odby³a siê 8 marca w Sêdziszowie.
W ka¿dym z czterech punktów szybko zape³ni³y siê podstawione kontenery. Oczywiœcie prowadzone jest to przez fachow¹
firmê. Po œwiêtach Wielkiej Nocy Gmina
postara siê dotrzeæ do ka¿dej wioski wczeœniej prowadz¹c akcjê informacyjn¹.
3. Ostatnia sesja Rady Miejskiej (11 marca)
odby³a siê w innym ni¿ zazwyczaj miejscu i
mia³a nietypowy przebieg. Radni, So³tysi i
Przewodnicz¹cy, Dyrektorzy gminnych szkó³
oraz media spotkali siê w budynku sêdziszowskiego gimnazjum. Wszystkich w drzwiach
nowo wybudowanej hali sportowej wita³a
Pani Dyrektor wraz z przedstawicielami m³odzie¿y. Mi³ym akcentem by³y upominki (d³u-
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gopis, breloczek) z logo gimnazjum wrêczane przez Uczniów. Okazj¹,a i myœlê potrzeb¹,
do przeprowadzenia sesji w³aœnie w tym miejscu by³ fakt, ¿e dzieñ wczeœniej min¹³ termin
uprawomocnienia siê decyzji o oddaniu do
u¿ytkowania nowo wybudowanej hali sportowej. Wszyscy uczestnicy sesji mieli okazjê
zobaczyæ jak zosta³y wykorzystane pieni¹dze
przyznane przez Radê Miejsk¹. Uwa¿am,¿e
inwestycja (hala sportowa z zapleczem socjalnym, dwie sale treningowe, ³¹cznik z budynkiem szko³y oraz chodniki i parkingi )
wybudowana w przeci¹gu 13 miesiêcy mo¿e
byæ powodem do dumy. Zabezpiecza ona
potrzeby gimnazjum, ale te¿ klubów sportowych i wszystkich chêtnych do korzystania z
ró¿nych dyscyplin sportowych.
Jedn¹ z nich bêdzie na pewno pi³ka siatkowa. Tu¿ po sesji odby³ siê pierwszy w historii tej hali wielki mecz siatkarski pomiêdzy
reprezentacjami samorz¹du i dyrektorów
szkó³. Po zaciêtym i stoj¹cym na wysokim
poziomie meczu zwyciê¿y³a dru¿yna reprezentuj¹ca Dyrektorów szkó³. Wspomnieæ
trzeba jeszcze o ¿ywio³owym dopingu publicznoœci, przede wszystkim ze strony pedagogów. Po meczu, a wczeœniej po obejrzeniu wszystkich zakamarków hali, by³a
okazja do rozmów i komentarzy.
4. A skoro o sporcie mowa. Gmina przymierza siê do jeszcze jednej du¿ej inwestycji w bran¿y sportowej. Myœlê tu o przebudowie trybun na stadionie Lechii. Inwestycjê chcemy przeprowadziæ w dwóch
etapach. I etap planujemy rozpocz¹æ ju¿
w po³owie czerwca tego roku i zakoñczyæ
go we wrzeœniu. Obejmowa³ by on:
- rozbiórkê starych trybun
- roboty ziemne
- monta¿ konstrukcji metalowej z krzese³kami
Drugi etap prac przeprowadzony by by³
w roku 2009 i polega³ by na zamontowaniu zadaszenia nad istniej¹cymi ju¿ trybunami. Ca³oœæ prac kosztowaæ ma oko³o 2 milionów z³otych. W chwili obecnej
trwaj¹ czynnoœci nad przygotowaniem
przetargu na ca³oœæ prac.
5. Zbli¿a siê wiosna i wszyscy oczekuj¹ remontu dróg. Chcê powiedzieæ, ¿e jesteœmy po
przetargach na remonty cz¹stkowe na drogi zarówno o nawierzchni bitumicznej jak i
¿wirowej. Zreszt¹ jak niektórzy zauwa¿yli remonty ju¿ siê rozpoczê³y i przy sprzyjaj¹cych okolicznoœciach (pogoda) prze³om
kwietna i maja to termin zakoñczenia remontów. Pragnê równie¿ poinformowaæ,
¿e zosta³y rozstrzygniête przetargi na inwestycje drogowe zaplanowane w tegorocznym bud¿ecie i po œwiêtach firmy pojawi¹
siê na placach budów. Miêdzy innymi nawierzchnia bitumiczna pojawi siê na odcinku drogi w Czarnej Sêdziszowskiej w przysió³ku Jasieñ. Tu zostan¹ wykorzystane œrodki, które gmina pozyska³a z MSWiA . Jest to
pierwsza transza pieniêdzy - w tym przypadku s¹ to œrodki powodziowe w wysokoœci
100 tysiêcy z³. Oczekujemy jeszcze na pozytywne rozpatrzenie wniosków dotycz¹cych
dwóch dróg w Zagorzycach.
6. Rozpoczyna siê czas sk³adania przez rolników wniosków o dop³aty unijne do posiadanych area³ów rolnych. Wzorem lat ubieg³ych chcemy s³u¿yæ pomoc¹ wszystkim po-

trzebuj¹cym. W zwi¹zku z tym uruchomiony zosta³ punkt doradczy. Mieœci siê on w
budynku Domu Stra¿aka w Sêdziszowie i
jest czynny w godzinach pracy urzêdu. Wszyscy chêtni mog¹ skorzystaæ z bezp³atnej,
podkreœlam bezp³atnej pomocy przy wype³nianiu wniosków. Punkt czynny bêdzie przynajmniej do 15 maja, do momentu koñcowego terminu przyjmowania wniosków.
7. 12 marca odby³o siê spotkanie z wszystkimi dyrektorami placówek oœwiatowych
podleg³ych gminie. Najwa¿niejsz¹ spraw¹
by³ oczywiœcie bud¿et na 2008 rok i wydatki zwi¹zane z oœwiat¹. Subwencja ministerialna nie wystarcza na pokrycie w
pe³ni kosztów utrzymania szkó³ i gmina z
dochodów w³asnych musi dop³aciæ,
zreszt¹ tradycyjnie jak co roku. W roku
bie¿¹cym w bud¿ecie przyjêtym przez
Radê Miejsk¹ to dofinansowanie zamknie
siê kwot¹ prawie 6 milionów z³. S¹ to wydatki zwi¹zane min. z funkcjonowaniem
przedszkoli, œwietlic, sto³ówek szkolnych
czy dodatków dla nauczycieli.
Z wydatków inwestycyjnych i remontowych planowanych na ten rok to przede
wszystkim rozpoczêcie budowy Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i sal¹
lekcyjn¹ w Borku Wielkim (I etap) – planowane zakoñczenie w 2009 roku. Inne
wa¿niejsze remonty:
- przedszkole nr 2 w Sêdziszowie - kuchnia
- szko³a podstawowa w Zagorzycach Górnych - ogrodzenie
- gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej malowanie dachu
- szko³a podstawowa w Górze Ropczyckiej - malowanie dachu
- szko³a podstawowa w Krzywej - wymiana parkietu
- Szko³a Podstawowa w Kawêczynie - zadaszenie i chodnik
Zapisano równie¿ w bud¿ecie œrodki na
termomodernizacjê w budynkach szkó³ w
Zagorzycach Dolnych, Wolicy Piaskowej,
Boreczku i Sêdziszowie, ale jest to uwarunkowane mo¿liwoœci¹ pozyskania œrodków zewnêtrznych. W ka¿dej praktycznie
szkole bêd¹ przeprowadzone mniejsze lub
wiêksze prace remontowe, tradycyjnie przy
wspó³pracy brygady z³o¿onej z pracowników interwencyjnych i obs³ugi szkó³.
Pragnê równie¿ dodaæ, ¿e dla wszystkich
pracowników administracji i obs³ugi wyp³acona zosta³a 10% podwy¿ka z wyrównaniem od stycznia.
Dyrektorzy zostali zobowi¹zani do przedstawienia arkuszy organizacyjnych na
nowy rok szkolny do koñca marca. Jest to
konieczne min. ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia etatów dla tych nauczycieli, którzy mog¹ mieæ problemy z godzinami w zwi¹zku ze zmniejszaj¹c¹ siê
liczb¹ uczniów i oddzia³ów.
8. Zbli¿aj¹ siê najwa¿niejsze dla nas œwiêta.
Wszystkim Mieszkañcom Gminy i Wszystkim Czytelnikom Biuletynu Sêdziszowskiego chcê wiêc z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia: Niech Zmartwychwstanie Pañskie nape³ni Wasze serca radoœci¹, a smutki i
cierpienia niech rozp³yn¹ siê w blasku wiecznego œwiat³a, daj¹cego Wszystkim nadziejê.
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b
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28. lutego to tradycyjnie dzieñ, w którym organizowane s¹ uroczyste
obchody rocznicy nadania praw miejskich dla Sêdziszowa M³p. W tym
roku minê³o 525 lat od chwili, gdy król Kazimierz IV Jagielloñczyk
nada³ wojewodzie ruskiemu Janowi Odrow¹¿owi ze Sprowy przywilej,
zezwalaj¹cy na przekszta³cenie osady Sêdziszów w miasto.
Jubileuszow¹ imprezê
rozpoczê³a projekcja filmu, autorstwa Macieja
Idzika, redaktora TV Sêdziszów, pt. „Sêdziszów
dawniej i dziœ”. W produkcji wykorzystano archiwalny film, przedstawiaj¹cy
nasze miasto w 1935 r. autorstwa Sidneya Herbsta.
Przedwojenne zdjêcia zestawiono ze wspó³czesnymi – tych samych uliczek,
budynków i zakamarków.
By³o to znakomite i zaskakuj¹ce wprowadzenie w
klimat uroczystoœci, której
Gimnazjaliœci z Zagorzyc przedstawili swoj¹ wizjê posensem jest m.in. populawrotu do Sêdziszowa z przywilejem lokacyjnym.
ryzacja wielowiekowej historii miasta. Ten sam nastrój towarzyszy³
ko wspania³ych
goœciom uroczystoœci podczas „Poloneza” i
duszpasterzy, ale i
„Mazura”, w wykonaniu Zespo³u Pieœni i
niezwykle zaangaTañca „Rochy” z MGOK w Sêdziszowie M³p.
¿owanych dzia³aczy
Tradycyjnie, podczas jubileuszowego
spo³ecznych.
spotkania, licznie obecni s¹, zaproszeni
Ks. Pawe³ Saprzez w³odarzy Sêdziszowa M³p. goœcie. W
pecki pojawi³ siê
tym roku „urodziny miasta” zaszczycili: Serównie¿ kilkakrotnator RP Zdzis³aw Pupa, Przewodnicz¹cy
nie w prelekcji pt.
Rady Powiatu Stanis³aw Wozowicz, Starosta
„Burmistrzowie SêRopczycko-Sêdziszowski Józef Rojek, Wójt
dziszowa M³p. do
gminy Iwierzyce Jerzy Jakubiec, Z-ca Bur1939r., któr¹ miamistrza Ropczyc Wies³aw Maziarz, przedsta³em okazjê wyg³osiæ
wiciel Wójta gminy Ostrów pani Agnieszka
podczas uroczystoSochacka, Komendant Powiatowy Policji
œci. Na podstawie lipodinsp. Robert Pastu³a, Komendant Koteratury, dokumenmisariatu Policji w Sêdziszowie asp. sztab.
tów i relacji mieszBogdan ¯uczek, przedstawiciele Pañstwokañców Sêdziszowa,
wej Stra¿y Po¿arnej,
proboszcz parafii pw.
Narodzenia NMP w
Sêdziszowie M³p. ks.
Stanis³aw Ryba.
Samorz¹d gminy
Sêdziszów M³p. reprezentowali: Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Bogus³aw
Kmieæ, Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b, Z-ca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz
„Po trzynastej” – trio z Filharmonii Rzeszowskiej.
Gminy Jan Maroñ.

Tradycyjnie, jednym z elementów programu jubileuszu jest
chwila historycznej refleksji nad dziejami
miasta. Rozpocz¹³ j¹
swoim wyst¹pieniem ks.
proboszcz Stanis³aw
Ryba, przypominaj¹c
sylwetki swoich dwóch
wielkich poprzedników na probostwie sêdziszowskim: ks. Paw³a
Sapeckiego i ks. Jana
Granickiego – nie tyl-

uda³o mi siê zebraæ informacje o 10. osobach, stoj¹cych na czele samorz¹du naszego miasta od roku 1867 do 1939. (obszerne
fragmenty wyst¹pienia na str.12-13)
Ciekawych wra¿eñ dostarczy³y widzom
inscenizacje, oparte na epizodach z historii
miasta, w wykonaniu uczniów gimnazjów z
terenu gminy. Gimnazjaliœci z Zagorzyc przedstawili swoj¹ interpretacjê powrotu od króla
z przywilejem lokacyjnym: trzech wys³anników Jana Odrow¹¿a, wracaj¹c do swego
pana, w karczmie rozwa¿a³o swoje zas³ugi w
uzyskaniu od króla przywileju lokacyjnego.
Uczniowie z Czarnej Sêdz. przenieœli nas na
dwór króla Kazimierza Jagielloñczyka i przed-

Inscenizacja legendy o powstaniu
herbu Odrow¹¿ – gimnazjaliœci z
Sêdziszowa M³p.
stawili sam moment wrêczenia Janowi ze Sprowy
aktu lokacyjnego. Gimnazjaliœci z Sêdziszowa zaprezentowali trzy krótkie
scenki: o powstaniu herbu Odrow¹¿, nadaniu
praw miejskich i z jarmarku w mieœcie Sêdziszowie.
Zarówno aktorzy, jak i ich
opiekunowie: Stanis³aw
Skiba z Zagorzyc, Mariola Drozd z Czarnej Sêdz.
oraz Barbara Antosz,
Kazimierz Jagielloñczyk wrêcza przywilej lokacyjny
Halina Binkowska i
Janowi Odrow¹¿owi – na scenie gimnazjaliœci z Czarnej
Krzysztof Sroka z SêdziSêdziszowskiej
szowa, wykazali siê nie
lada inwencj¹ w doborze
strojów i opracowaniu scenariuszy prezentacji.
Na fina³ uroczystoœci wyj¹tkow¹ straw¹
duchow¹ uraczyli nas artyœci z Filharmonii
Rzeszowskiej. Trio „Po trzynastej” (dwoje
skrzypiec i altówka) zaprezentowa³o standardy muzyki powa¿nej, filmowej i rozrywkowej
w niezwykle interesuj¹cej interpretacji.
Jubileuszowej uroczystoœci towarzyszy³a wystawa fotograficzna pt. „Dawny Sêdziszów M³p. Miasto i ludzie”, na której zaprezentowano blisko 150 fotografii, przedstawiaj¹cych miasto i jego mieszkañców w XX
Fot.(4). B. Czapka

(ci¹g dalszy na str. 12)
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3) Gospodarka mieszkaniowa – 840.516 z³, w tym
najwiêksza pozycja to:
- wp³ywy ze sprzeda¿y
mienia komunalnego
– 612.000 z³,
4)
Administracja
publiczRada Miejska na sesji w dniu 8 lutego 2008 r., uchwali³a bud¿et
na – 172.920 z³,
gminy na 2008 r. Oprócz bud¿etu, zgodnie z porz¹dkiem obrad, 5) Dochody z podatków
przyjêto jeszcze 12 innych uchwa³.
od osób prawnych,
osób fizycznych i innych
1. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
jednostek nie posiadaj¹cych osobowofinansowej dla Samorz¹du Wojewódzœci prawnej – 12.512.518 z³, w tym najtwa Podkarpackiego.
wiêksze pozycje to:
Postanowiono udzieliæ pomocy finan- wp³ywy z podatku od nieruchomoœci
sowej w formie dotacji dla Urzêdu Mar– 4.875.000 z³,
sza³kowskiego w wysokoœci 22.416,77 z³
- udzia³ w podatku dochodowym od
na opracowanie koncepcji ochrony
osób fizycznych – 5.300.000 z³.
przed powodzi¹ zlewni rzeki Wielopol6) Ró¿ne rozliczenia – 19.119.699 z³, w tym
ki i jej dop³ywów.
najwiêksze pozycje to:
2. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
- subwencja oœwiatowa – 13.090.511 z³,
rzeczowej dla Samorz¹du Województwa
- subwencja wyrównawcza – 5.474.493 z³
Podkarpackiego.
7) Oœwiata i wychowanie – 240.358 z³
Postanowiono udzieliæ pomocy rzeczowej
8) Pomoc spo³eczna – 9.061.900 z³, w tym
dla Urzêdu Marsza³kowskiego w wysokonajwiêksza pozycja to:
œci 150.000 z³ w formie opracowania kon- dotacje celowe – 8.409.900 z³
cepcji budowy zbiornika retencyjnego na
Plan wydatków przedstawia siê nastêpuj¹rzece Budzisz w Górze Ropczyckiej.
co:
3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
1) Rolnictwo i ³owiectwo – 908.342 z³, w
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sêtym, m.in:
dziszowskiego.
- pomoc dla Urzêdu Marsza³kowskiego
Postanowiono udzieliæ pomocy finanna opracowanie koncepcji ochrony
sowej w formie dotacji dla Powiatu Ropprzed powodzi¹ oraz budowy zbiorniczycko-Sêdziszowskiego w wysokoœci
ka retencyjnego na rzece Budzisz w
297.780 z³ z przeznaczeniem na:
Górze Ropczyckiej – 172.417 z³,
· dofinansowanie przebudowy drogi po- opracowanie dokumentacji na budowiatowej Sêdziszów M³p. – Zagorzyce
wê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
– 260.804 z³,
w Krzywej–Porêby – 16.300 z³,
· dofinansowanie likwidacji osuwiska w
- opracowanie dokumentacji na budoSzkodnej – 36.976 z³.
wê kanalizacji sanitarnej w Krzywej i
4. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
Kawêczynie – 100.625 z³,
finansowej dla Miasta Rzeszów.
- opracowanie dokumentacji na budoUdzielono pomocy finansowej dla Miawê kanalizacji sanitarnej w Borku Wielsta Rzeszów w wysokoœci 4.000 z³ na dokim – 23.500 z³,
finansowanie utrzymania Izby WytrzeŸ- opracowanie dokumentacji na budowieñ w Rzeszowie.
wê sieci wodoci¹gowej w Szkodnej –
5. Uchwa³a w sprawie bud¿etu gminy na
235.000 z³,
2008 r.
- opracowanie dokumentacji na budoDochody bud¿etu ustalono w wysokoœci
wê sieci kanalizacji sanitarnej w Czar43.634.927 z³, natomiast wydatki zamkn¹
nej – 52.500 z³,
´
siê kwot¹ 44.142.107 z³. Zród³em
sfinan- budowa kanalizacji sanitarnej w Borsowania deficytu bud¿etowego w wysoku Wielkim – 79.000 z³,
koœci 507.180 z³ bêd¹ kredyty i po¿yczki.
- budowa kanalizacji sanitarnej w KrzyNajwiêcej wydatków z bud¿etu zaangawej – 53.000 z³,
¿owanych zosta³o na oœwiatê, bo a¿ 43%
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kawê(18,9 mln z³), drug¹ pozycjê po stronie
czynie Sêdz. – 46.000 z³,
wydatków stanowi pomoc spo³eczna –
- system monitoringu przepompowni
23% (10,37 mln z³), a trzeci¹ œrodki na
wodoci¹gu w Zagorzycach i zbiornidrogi – 10% (4,66 mln z³). Tegoroczny
ków wyrównawczych w Czarnej Sêdz.
bud¿et zabezpiecza realizacjê wielu in– 60.000 z³.
westycji, ³¹cznie planuje siê na nie 6,7 mln
2) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
z³, co stanowi 15% wydatków.
elektryczn¹, gaz i wodê – 295.000 z³,
Bud¿et przez Radê zosta³ przyjêty przy
3) Transport i ³¹cznoœæ – 3.763.000 z³, w
dwóch g³osach wstrzymuj¹cych siê.
tym m.in:
Dochody w rozbiciu na poszczególne dzia- wydatki bie¿¹ce (remonty cz¹stkowe
³y przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
dróg o nawierzchni ¿wirowej i bitu1) Rolnictwo i ³owiectwo – 1.371.226 z³, w
micznej, zimowe utrzymanie, dofinantym najwiêksze pozycje to:
sowanie odnów dróg i chodników po- dofinansowanie budowy kanalizacji sawiatowych) – 1.190.214 z³,
nitarnej ze œrodków Europejskiego
- przebudowa linii energetycznej w SêFunduszu Rozwoju Regionalnego w
dziszowie M³p. na osiedlu mieszkanioramach ZPORR– 1.343.446 z³,
wym tzw. „trójk¹cie” – 75.000 z³,
2) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
- dotacja dla Powiatu na przebudowê
elektryczn¹, gaz i wodê – 280.000 z³,
drogi do Zagorzyc – 260.804 z³,
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- dotacja dla Powiatu na likwidacjê osuwiska w Szkodnej – 36.976 z³,
- przebudowa ul. Œw. Barbary – 250.000 z³,
- modernizacja drogi w Wolicy £ugowej
– 450.000 z³,
- przebudowa ul. £ugowej – 200.000 z³,
- przebudowa ul. Ogrodowej – 750.000 z³,
- przebudowa drogi Krzywa-Pañskie –
150.000 z³,
- przebudowa drogi Wolica PiaskowaWisy – 100.000 z³,
- przebudowa drogi Borek Wielki-Porêby – 100.000 z³,
- przebudowa drogi Czarna-Jasieñ –
150.000 z³,
- przebudowa drogi w Szkodnej-Brzeziny – 150.000 z³,
- przebudowa drogi w Zagorzycach
Górnych-Chmielówka – 150.000 z³
- budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym tzw. „trójk¹cie” w Sêdziszowie
M³p. – 500.000 z³,
- przebudowa skrzy¿owania w Górze
Ropczyckiej – 35.000 z³,
- budowa parkingu przy ul. 3-go Maja w
Sêdziszowie M³p. – 150.000 z³,
- dokumentacja na budowê drogi Wolica Piaskowa Za³u¿e-Wisy – 20.000 z³
- koncepcja budowy drogi od ronda na
ul. Fabrycznej do granic gminy Ropczyce – 18.000 z³.
4) Gospodarka mieszkaniowa – 263.168 z³.
5) Dzia³alnoœæ us³ugowa – 392.420 z³ w tym
m.in.:
- utrzymanie cmentarza komunalnego
– 192.420 z³, (modernizacja budynku
ch³odni – 50.000 z³, koncepcja rozbudowy cmentarza – 43.900 z³)
6) Administracja publiczna – 3.691.785 z³,
w tym m.in:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.655.165 z³,
- rada miejska – 111.000 z³,
- promocja – 80.000 z³.
7) Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa – 199.654 z³, w tym m.in.:
- wydatki bie¿¹ce (paliwo, ubezpieczenia, umundurowanie, remonty sprzêtu i obiektów OSP) – 118.554 z³.
- rozbudowa budynku gara¿owego dla
OSP w Cierpiszu – 50.000 z³,
- zakupy inwestycyjne (dofinansowanie
zakupu samochodu stra¿ackiego dla
OSP Zagorzyce Górne oraz pomp szlamowych – 29.100 z³)
8) Obs³uga d³ugu publicznego – 543.512 z³,
w tym m.in:
- sp³ata odsetek od po¿yczek, obligacji
– 384.132 z³,
9) Ró¿ne rozliczenia – 360.000 z³, w tym
m.in:
- rezerwa ogólna – 100.000 z³,
- rezerwa na wynagrodzenia – 50.000 z³,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 z³.
10) Oœwiata i wychowanie – 18.763.522 z³, w
tym m.in:
- utrzymanie szkó³ podstawowych 9.700.930 z³, w tym wynagrodzenia i pochodne – 7.707.112 z³,
- utrzymanie gimnazjów – 4.725.633 z³,
w tym wynagrodzenia i pochodne –
4.047.306 z³,
- utrzymanie przedszkoli 1.372.411 z³, w
tym wynagrodzenia i pochodne –
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1.133.118 z³,
- wynagrodzenia i pochodne w oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach –
422,177 z³,
- dowo¿enie uczniów – 321.000 z³,
- zespó³ obs³ugi szkó³ – 613.095 z³,
- sto³ówki szkolne – 547.983 z³.
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borku Wielkim –
300.000 z³,
- termomodernizacjê budynków szkó³
podstawowych:
· SP Zagorzyce Dolne – 90.000 z³,
· SP Boreczek – 60.000 z³,
· SP 2 Sêdziszów M³p. – 90.000 z³,
· SP Wolica Piaskowa – 60.000 z³,
- przebudowa dachu w SP w Górze
Ropczyckiej – 90.000 z³,
- ogrodzenie terenu SP w Zagorzycach
Górnych – 55.000 z³,
11) Ochrona zdrowia – 168.800 z³, w tym
m.in:
- przeciwdzia³anie alkoholizmowi 169.700 z³
12) Pomoc spo³eczna – 10.365.926 z³, w tym
m.in:
- œwiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, ubezpieczenie emerytalne,
rentowe – 8.241.000 z³,
- zasi³ki i pomoc w naturze – 784.000 z³,
- dodatki mieszkaniowe – 180.000 z³,
- oœrodek pomocy spo³ecznej – 656.210 z³.
13) Edukacyjna opieka wychowawcza –
115.472 z³, w tym:
- œwietlice szkolne – 110.472 z³
14) Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – 1.107.486 z³, w tym m.in.:
- sprz¹tanie ulic, chodników – 246.776 z³,
- oœwietlenie ulic, placów – 545.000 z³,
- budowa oœwietlenia przy ul. Borkowskiej – 32.000 z³,
- budowa oœwietlenia przy ul. Rêdziny –
24.000 z³,
- budowa oœwietlenia przy ul. Kolbuszowskiej – 40.000 z³,
- budowa oœwietlenia w Czarnej Sêdz. –
42.000 z³,
- dokumentacja na oœwietlenie w Szkodnej – 10.000 z³
- projekt przebudowy rynku – 38.000 z³.
15) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000.000 z³ w tym m.in.:
- dotacja dla Domu Kultury w Sêdziszowie M³p. – 1.000.000 z³,
16) Kultura fizyczna i sport – 1.169.372 z³, w
tym m.in.:
- modernizacja trybun na stadionie w
Sêdziszowie M³p. (I etap) – 1.000.000 z³,
- dotacje dla klubów sportowych –
140.000 z³.
6. Uchwa³a w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 20082014.
Przyjêto do realizacji na lata 2008-2014
nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne:
1) Przebudowa ul. Ogrodowej w Sêdziszowie M³p.:
d³ugoœæ drogi – 291 mb, d³ugoœæ chodnika – 291 mb, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 240 mb, realizacja w 2008 roku.
2) Termomodernizacja obiektów oœwiatowych:
SP Nr 2 w Sêdziszowie M³p., SP w Wolicy
Piaskowej, SP w Boreczku, SP w Zago-

rzycach Dolnych, realizacja w latach
2008-2009.
3) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Borku Wielkim:
realizacja w latach 2008-2009.
4) Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem
na stadionie Klubu Sportowego „LECHIA” – Sêdziszów M³p.:
realizacja w latach 2008-2009.
5) Przebudowa dróg na Osiedlu Rêdziny Wschód (ul. ks. P. Sapeckiego i Œw. Barbary):
d³ugoœæ drogi – 317 mb, d³ugoœæ chodnika – 350 mb, realizacja w latach 20082009.
6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Borku
Wielkim:
d³ugoœæ sieci – 17,51 km, d³ugoœæ przy³¹czy – 4,2 km, iloœæ przy³¹czy – 350 szt.,
iloœæ przepompowni – 8 szt, realizacja w
latach 2008-2010.
7) Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej:
d³ugoœæ sieci – 28,50 km, d³ugoœæ przy³¹czy – 9,5 km, iloœæ przy³¹czy – 330 szt.,
iloœæ przepompowni – 7 szt, realizacja w
latach 2008-2010.
8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawêczynie Sêdziszowskim:
d³ugoœæ sieci – 12,42 km, d³ugoœæ przy³¹czy- 5 km, iloœæ przy³¹czy – 210 szt., iloœæ
przepompowni – 3 szt, realizacja w latach 2008-2010.
9) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sêdziszowskiej:
d³ugoœæ sieci – 20,2 km, d³ugoœæ przy³¹czy- 3,61 km, iloœæ przy³¹czy – 306 szt.,
iloœæ przepompowni – 6 szt, realizacja w
latach 2008-2012.
10) Budowa kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie M³p. ul. Weso³a, ul. S³oneczna,
Ropczyce-Kolonia:
d³ugoœæ sieci – 3 km, d³ugoœæ przy³¹czy1,5 km, iloœæ przy³¹czy– 43 szt., iloœæ przepompowni – 3 szt, realizacja w latach
2008-2010.
11) Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacj¹
deszczow¹ na osiedlu budownictwa
mieszkaniowego i us³ug w Sêdziszowie
M³p. przy ulicy Weso³ej i Wêglowskiego:
d³ugoœæ drogi – 2 415 mb, d³ugoœæ chodnika – 4 830 mb, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 1 200 mb, realizacja w latach
2008-2011.
12) Budowa wodoci¹gu w Szkodnej – Zagorzyce:
d³ugoœæ sieci– 21 km, d³ugoœæ przy³¹czy9 km, iloœæ przy³¹czy– 200 szt., iloœæ przepompowni wody – 2 szt, realizacja w latach 2008-2010.
13) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagorzycach:
d³ugoœæ sieci – 40,24 km, d³ugoœæ przy³¹czy- 8,7 km, iloœæ przy³¹czy – 729 szt.,
iloœæ przepompowni – 13 szt, realizacja
w latach 2009-2014
14) Zagospodarowanie centrum ratuszowego w Sêdziszowie M³p.:
realizacja w latach 2009-2010.
15) Rozbudowa i przebudowa budynku
dawnej szko³y podstawowej w miejscowoœci Zagorzyce-Budzisz w celu zmiany
sposobu u¿ytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z 9 mieszkaniami

komunalnymi:
realizacja w latach 2009-2010.
16) Budowa obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p.:
Etap I - budowa po³¹czenia ul. Fabryczna – Gumat, d³ugoœæ drogi – 660 mb,
d³ugoœæ chodnika – 660 mb, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 600 mb: realizacja w 2009 roku.
17) Przebudowa ulic w Sêdziszowie M³p. Rêdziny-Zachód:
d³ugoœæ drogi – 610 mb, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 270 mb, realizacja w
latach 2009-2010.
18) Przebudowa ul. Koœciuszki, ul. Szkarpowej i ul. Bednarskiej w Sêdziszowie M³p.:
d³ugoœæ drogi – 449 mb, d³ugoœæ chodnika – 90 mb, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 540 mb, realizacja w latach
2009-2010.
19) Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Bêdziemyœl – Grudna:
d³ugoœæ drogi – 833 mb, realizacja w latach 2009-2011.
20) Budowa oczyszczalni œcieków w Klêczanach:
wydajnoœæ – 300 m3/dobê, realizacja w
latach 2010-2014.
21) Budowa kanalizacji sanitarnej w Klêczanach:
d³ugoœæ sieci – 15,5 km, d³ugoœæ przy³¹czy- 3,6 km, iloœæ przy³¹czy – 300 szt.,
iloœæ przepompowni – 3 szt., realizacja
w latach 2010-2014.
22) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bêdziemyœlu:
d³ugoœæ sieci – 11,10 km, d³ugoœæ przy³¹czy- 2,5 km, iloœæ przy³¹czy – 209 szt.,
iloœæ przepompowni – 5 szt., realizacja
w latach 2010-2014.
23) Modernizacja i remont budynku Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p.:
realizacja w latach 2010-2011.
24) Budowa obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p.:
Etap II - budowa ulicy 1KZ wraz z przebudow¹ ul. M. Konopnickiej: d³ugoœæ
drogi – 935 mb, d³ugoœæ chodnika – 935
mb, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej –
735 mb, realizacja w latach 2010-2012.
25) Adaptacja budynku dawnego przedszkola w Borku Wielkim na 3 mieszkania socjalne:
realizacja w roku 2011.
26) Budowa krytego basenu w Sêdziszowie
M³p.:
realizacja w latach 2011-2014.
27) Budowa obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p.:
Etap III - po³¹czenie Gumat- RopczyceKolonia: d³ugoœæ drogi – 600 mb, d³ugoœæ chodnika – 600 mb, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 600 mb, realizacja w
latach 2013-2014.
7. Uchwa³a w sprawie rocznego programu
wspó³pracy Gminy Sêdziszów M³p. z organizacjami pozarz¹dowymi na 2008 r.
Celem programu jest efektywne wykorzystanie spo³ecznej aktywnoœci w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców. W programie okreœlono, ¿e naj(ci¹g dalszy na str. 6)
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XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
czêstsz¹ form¹ wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi (stowarzyszeniami, zwi¹zkami, fundacjami) realizuj¹cymi zadania w³asne gminy w 2008 r. bêdzie powierzanie wykonywania zadañ
publicznych wraz z udzielaniem dotacji. Wspó³praca obejmowaæ bêdzie zadania z zakresu pomocy spo³ecznej, kultury i sztuki, kultury fizycznej, ochrony
przeciwpo¿arowej oraz profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
8. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
W programie zapisano, ¿e dzia³ania profilaktyczne na³o¿one na gminê ustaw¹ o
wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi obejm¹ m.in.:
· prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych i
wspó³uzale¿nionych od alkoholu, siedziba punktu znajduje siê w domu parafialnym przy ul. Jana Paw³a II 29, czynny
jest od poniedzia³ku do pi¹tku (z wy³¹czeniem œrody) w godz. 15.00-18.00,
udzielana jest tam wszechstronna pomoc w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo oraz wsparcie emocjonalne,
· prowadzenie œwietlicy socjoterapeutycznej „Nadzieja” wspomagaj¹cej dzia³alnoœæ grup AA, AL-ANON, ALATEN, DDA, œwietlica ma swoj¹ siedzibê w domu parafialnym przy ul. Jana
Paw³a II 29, czynna jest w poniedzia³ki,
wtorki, czwartki i pi¹tki w godzinach
popo³udniowych,
· wspomaganie dzia³alnoœci instytucji,
stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych,
· zajêcia informacyjno-edukacyjno-wychowawcze w szko³ach,
· prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ
sportowych w szko³ach i klubach sportowych,

· podejmowanie interwencji w przypadku ³amania zakazu sprzeda¿y alkoholu nieletnim lub nietrzeŸwym,
· kontrolê punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad warunków korzystania z zezwolenia.
Na realizacjê Programu zaplanowano
169.700 z³, œrodki te pochodz¹ z zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
9. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2008 r.
Przyjêty przez radnych program zawiera zadania, których celem jest zapobieganie narkomanii coraz powszechniej
wystêpuj¹cej wœród m³odzie¿y. Obejmuj¹ one miêdzy innymi dzia³alnoœæ informacyjn¹, edukacyjn¹ i szkoleniow¹
m³odzie¿y, pomoc terapeutyczn¹ i rehabilitacyjn¹ oraz prawn¹ dla osób uzale¿nionych i zagro¿onych uzale¿nieniem.
Na realizacjê Programu przewidziano
tylko 2.100 z³, poniewa¿ czêœæ z zadañ z
zakresu przeciwdzia³ania narkomanii
znajduje siê w programie przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
10. Uchwa³a w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2008 r.
Rada po raz pierwszy przyjê³a do realizacji ten program a jego g³ównym celem
jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinie oraz podnoszenie wra¿liwoœci spo³ecznej wobec przemocy. Realizacja programu to przede wszystkim:
· wdro¿enie procedur monitorowania
i interwencji w sprawach zwi¹zanych
ze zjawiskiem przemocy w rodzinie,
· organizowanie szkoleñ i kursów s³u¿¹cych podnoszeniu kompetencji w zakresie pomocy ofiarom przemocy,
· wspó³praca z Powiatowym Oœrodkiem
Interwencji Kryzysowej w Lubzinie w
zakresie zapewnienia ca³odobowego
schronienia osobom doznaj¹cym przemocy oraz poradnictwa prawnego,
psychologicznego, socjalnego i pedagogicznego,

XIV Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. w dn. 11 marca 2008 r. po³¹czona by³a
z oddaniem do u¿ytkowania hali sportowej
przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. i odby³a siê w³aœnie w nowo wybudowanym obiekcie. Obrady rozpoczêto od zaprezentowania hali, sal rekreacyjnych i wszystkich pomieszczeñ towarzysz¹cych. W prezentacji,
któr¹ poprowadzi³a Z-ca Burmistrza – Pani
El¿bieta Œwiniuch, uczestniczyli radni, so³tysi, przewodnicz¹cy osiedli, zaproszeni goœcie oraz wszyscy dyrektorzy gimnazjów, szkó³
podstawowych i przedszkoli z naszej gminy.
Po powrocie do sali narad zebrani wys³uchali sprawozdania Komendanta Komisariatu
Policji w Sêdziszowie M³p. – Bogdana ¯uczka o

XIV Sesja Rady Miejskiej odby³a siê w sali rekreacyjnej przy nowej hali sportowej.

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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· organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
· prowadzenie edukacji spo³ecznoœci lokalnej na tematy zwi¹zane z przemoc¹.
11. Uchwa³a w sprawie powierzenia Burmistrzowi Sêdziszowa M³p. uprawnieñ do
ustalenia cen i op³at za us³ugi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej.
Na mocy tej uchwa³y burmistrz bêdzie
móg³ ustaliæ ceny i op³aty za korzystanie
m.in. z szalet miejskich, kortów tenisowych i innych obiektów u¿ytecznoœci publicznej.
12. Uchwa³a w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Rada ustali³a burmistrzowi wynagrodzenie w wysokoœci brutto:
· wynagrodzenie zasadnicze – 4.825 z³,
· dodatek funkcyjny – 1.600 z³
· dodatek specjalny – 1.285 z³
· dodatek za wys³ugê – 965 z³.
13. Uchwa³a w sprawie rozpoznania skargi
Pana Janusza Kawy
Po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej Rada uzna³a za bezzasadn¹ skargê
Pana Janusza Kawy z dnia 27.12.2007 r. na
dzia³alnoœæ Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Pe³ne teksty uchwa³ znajduj¹ siê na stronie
internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl.
W porz¹dku obrad Rada wys³ucha³a
sprawozdañ Pana Bogus³awa Œwidra – Przewodnicz¹cego Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2007 roku Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii oraz Programu Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
Sesjê po trzech godzinach zakoñczono
odczytaniem przez Przewodnicz¹cego pism
kierowanych do Rady od: Spó³dzielni Mieszkaniowych, Pani Krystyny Kubrak oraz Komendanta Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. Ponadto so³tysi i przewodnicz¹cy
zarz¹dów osiedli z³o¿yli wniosek o podwy¿szenie diet za udzia³ w posiedzeniu rady.
Jan Maroñ
Sekretarz Gminy
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Radni i goœcie, zgromadzeni na XIV Sesji, zwiedzili nowy obiekt, oprowadzani przez Burmistrza K. Kie³ba i Zastêpcê Burmistrza Pani¹ E. Œwiniuch.
stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w 2007 r. (skrót tego sprawozdania znajduje
siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu).
Nastêpnie radni przyst¹pili do realizacji
porz¹dku obrad podejmuj¹c siedem
uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2008 r.
Radni dodatkow¹ subwencjê oœwiatow¹
w wysokoœci 927.627 z³ przeznaczyli na:
a) podwy¿ki wynagrodzeñ dla nauczycieli w szko³ach podstawowych –
500.952 z³,
b) podwy¿ki wynagrodzeñ dla nauczycieli w gimnazjach – 264.168 z³,
c) podwy¿ki wynagrodzeñ dla nauczycieli w klasach „0” – 31.347 z³,
d) podwy¿ki wynagrodzeñ dla nauczycieli w przedszkolach – 41.160 z³,
e) malowanie dachu na budynku Gimnazjum w Czarnej Sêdz. – 25.000 z³,
f) remont kuchni w Przedszkolu Nr 2 w
Sêdziszowie M³p. – 40.000 z³,
g) remont elewacji budynku ZOSiP w
Sêdziszowie M³p. – 25.000 z³.
2. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie Gminy na 2008 r.
Postanowiono zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie w
wysokoœci 1 mln z³ na „Modernizacjê trybun na stadionie w Sêdziszowie M³p.” W
tegorocznym bud¿ecie na to zadanie zapisano 1 mln z³, co pozwoli na realizacjê I
etapu inwestycji tj. wyburzenie istniej¹cych
trybun i postawienie nowych. W II etapie,
w 2009 r. planuje siê postawienie zadasze-

nia, a poniewa¿ przetarg bêdzie obejmowa³ oba etapy, postanowiono na ten cel
zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie, inwestycja w ca³oœci ma kosztowaæ 2 mln z³.
3. Uchwa³a w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Sêdziszów M³p.
Szczegó³owy opis tej uchwa³y znajduje
siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu.
4. Uchwa³a w sprawie okreœlenia górnych
stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci oraz w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych.
Szczegó³owy opis tej uchwa³y znajduje
siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu.
5. Uchwa³a w sprawie zasad funkcjonowania sto³ówek szkolnych oraz odp³atnoœci za posi³ki przygotowywane w tych
sto³ówkach.
Ustalono, ¿e odp³atnoœæ za jeden posi³ek
w sto³ówkach szkolnych wynosiæ bêdzie:
a) 1,80 z³ – dla uczniów sto³uj¹cych siê
w szko³ach podstawowych: Nr 2 i Nr
3 w Sêdziszowie M³p., Borku Wielkim
oraz Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
b) 1,40 z³ - dla uczniów sto³uj¹cych siê w
szko³ach podstawowych w: Czarnej
Sêdz., Krzywej, Kawêczynie Sêdz.,
Klêczanach, Bêdziemyœlu, Boreczku,
Zagorzycach Dolnych, Zagorzycach
Górnych oraz w gimnazjach w: Czarnej Sêdz. i Zagorzycach Górnych.
Uchwalona op³ata pokrywa jedynie zakup artyku³ów spo¿ywczych a pozosta³e koszty przygotowania posi³ków tj. wynagrodzenie pra-

Dru¿yna „Samorz¹dowców” ustala taktykê na premierowy mecz w nowej hali.

Fot. (5) J. Maroñ

cowników kuchni, media, œrodki czystoœci, zakup naczyñ pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.
6. Uchwa³a w sprawie zmiany granic so³ectwa Kawêczyn Sêdz. oraz granicy so³ectwa Krzywa.
Po przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami Kawêczyna
Sêdz. i Krzywej, którzy wyrazili pozytywn¹ opiniê w tej sprawie, Rada postanowi³a o w³¹czeniu do m. Krzywa dzia³ek nr 375/3 i 375/5 o ³¹cznej powierzchni 0,46 ha, które obecnie po³o¿one s¹ w
Kawêczynie Sêdz.
7. Uchwa³a w sprawie zmiany Uchwa³y Nr
III/18/06 Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie
ustalenia zasad wyp³at diet.
Ustalono, ¿e so³tysi oraz przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedli za udzia³ w Sesjach
Rady Miejskiej otrzymywaæ bêd¹ dietê
w wysokoœci 150 z³ (poprzednio 100 z³).
Po sesji, w nowej hali rozegrano mecz
pi³ki siatkowej pomiêdzy dru¿ynami „Samorz¹dowców” i „Dyrektorów Szkó³”. Lepsi w
tej rywalizacji okazali siê „Dyrektorzy” zwyciê¿aj¹c 2:0 w setach 25:16 i 25:19. W zwyciêskiej dru¿ynie wystêpowali: Mariusz Kazior, Janusz Barciñski, Andrzej Œwierad, Tomasz Kozak, Stanis³aw Wozowicz, S³awomir
Skoczek i Piotr Czeladka. Dru¿ynê „Samorz¹dowców” reprezentowali: Piotr Dzik, Jerzy Kieba³a, Robert Drozd, Kazimierz Malski, W³adys³aw Skwirut, Bogus³aw Kmieæ, Kazimierz Malski i Tadeusz Lis.
Sekretarz Gminy
Jan Maroñ

Zwyciêska dru¿yna „Dyrektorów Szkó³” odbiera gratulacje za zwyciêstwo nad „Samorz¹dowcami”.
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W ramach inwestycji w ci¹gu 13 miesiêcy firma „BUDOIMPEX” wybudowa³a obiekt
z³o¿ony z:
1. sali gimnastycznej o wymiarach 36,80 x 24,30 m,
2. dwóch sal treningowych do æwiczeñ ogólnorozwojowych o powierzchni odpowiednio 100 m2 i 70 m2,
3. ³¹cznika, który zapewnia komunikacjê szko³y z sal¹,
4. wêz³a techniczno-sanitarnego z szatniami, natryskami, sanitariatami, pokojem trenerów, magazynem sprzêtu i holem
Powierzchnia zabudowy obiektu to 1673 m2, a wiêc tyle ile
wynosi pow. zabudowy 17 budynków jednorodzinnych, powierzchnia u¿ytkowa 1539 m2,
w tym sali sportowej 847 m2.
Do budowy zu¿yto miêdzy
innymi:
· 970 m3 betonu,
· 20,5 tony stali zbrojeniowej,
· 1430 m2 blachy,
· 1010 m2 p³ytek posadzkowych i œciennych,
· wywieziono 2 738 m3 ziemi
tj. oko³o 456 samochodów.

W ci¹gu ostatnich lat na terenie naszej gminy wybudowano kilka sal gimnastycznych: w Zagorzycach Górnych, Górze Ropczyckiej, Wolicy Piaskowej, ale ta przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. jest najwiêksza, najnowoczeœniejsza i mamy nadziejê, ¿e oka¿e siê funkcjonalna.
Budowa sali wraz z zapleczem, instalacjami, przy³¹czami i elementami zagospodarowania terenu kosztowa³a 4.902.973 z³.

W ramach inwestycji wyplantowano skarpy, przebudowano
zasilanie elektryczne szko³y, wybudowano plac manewrowy od ul.
ks. Maci¹ga i parking od strony po³udniowej szko³y oraz chodniki. Wbudowano 2,5 tys. m2 kostki brukowej.

J

eden z dobrych znajomych, ju¿ wiele lat temu,
w czasach, gdy nikomu nawet nie œni³y siê afery pods³uchowe, a telefonia komórkowa dopiero raczkowa³a, wiedziony dziwnym instynktem,
ostrzega³ przed totaln¹ inwigilacj¹, która rzekomo
dotyka wszystkich obywateli cywilizowanego œwiata. Nigdy nie wypowiada³ siê g³oœno w obecnoœci
telefonu komórkowego. Twierdzi³, ¿e równie¿ radio,
telewizor czy gniazdko z pr¹dem stanowiæ mog¹
narzêdzie tego niecnego procederu. To, ¿e takimi
przekonaniami zapracowa³ sobie na miano, delikatnie mówi¹c, ekscentryka, a dosadniej, postrzeleñca, jest chyba oczywiste. No, bo jak¿e to, œwiat jest
przecie¿ urz¹dzony wed³ug jasnych i czytelnych regu³, a podwa¿anie tego faktu to oszo³omstwo, objaw manii przeœladowczej, zachowanie nieprzystaj¹ce do obowi¹zuj¹cego schematu myœlenia. Któ¿ z nas, m¹drych i uporz¹dkowanych, nawet podejrzewaj¹c w g³êbi
duszy, ¿e coœ prawdy mo¿e w podobnych podejrzeniach tkwiæ, nie wola³ jednak nabraæ wody w
usta, by nie naraziæ siê na kpi¹ce spojrzenia ludzi
reprezentuj¹cych podobne, zdroworozs¹dkowe, poprawne myœlenie. I oto nie minê³o wiele czasu, a
pods³uchy i nagrywanie rozmów sta³y siê tematem
numer jeden. Przykra prawda, ¿e ka¿da telefoniczna rozmowa mo¿e zostaæ z ³atwoœci¹ zarejestrowana, dotar³a ju¿ chyba do wszystkich, podobnie jak
fakt, ¿e mo¿liwa jest dok³adna lokalizacja osób korzystaj¹cych z telefonu. Wizja wszczepianych pod
skórê, osobistych identyfikatorów nie le¿y ju¿ bynajmniej w sferze zarezerwowanej dla futurystów. Tak
oto rozs¹dny, wyg³adzony sposób myœlenia poniós³
spektakularn¹ klêskê w konfrontacji z pozornym
szaleñstwem. Jednak takie klêski, o dziwo, w ¿adnym stopniu nie podkopuj¹ pozycji myœlowej sztampy. Oczywiœcie, nie jest moim zamiarem podniecanie siê aferami pods³uchowymi, to tylko pierwszy z
brzegu przyk³ad. Wydaje siê jednak dziwne, ¿e w
dobie rzekomej, wszechobecnej tolerancji i, mo¿na
powiedzieæ, kultu innoœci, a nawet dziwactwa, dla
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Wymiary boiska g³ównego pozwalaj¹
na prowadzenie rozgrywek w pi³kê siatkow¹, koszykówkê i tenisa na poziomie mistrzowskim, a wysokoœæ sali, wynosz¹ca od
7,5 do 9 m umo¿liwia prowadzenie rozgrywek w siatkówkê na poziomie narodowym.
Zamontowanie kotar umo¿liwia jednoczesne prowadzenie zajêæ z trzema grupami
æwiczebnymi.
Na sali znajduje siê pod³oga z paneli drewnianych
o gruboœci 22 mm, wysiêgniki z tablicami do kosza podnoszone automatycznie,
pi³kochwyty na œcianach
szczytowych i obudowach
ci¹gów wentylacyjnych
oraz 128 krzese³ek na trybunach, ponadto 57 miejsc
siedz¹cych zapewniaj¹
³aweczki. Sala wyposa¿ona
jest w system wentylacji, a
ca³y obiekt w antypaniczne
drzwi zewnêtrzne.

Zakres robót, ich jakoœæ i estetyka w pe³ni uzasadniaj¹ ten wydatek, a m³odzie¿, nauczyciele bêd¹ mieæ dobre warunki do prowadzenia zajêæ z wychowania fizycznego. Pierwsze w nowej hali przeprowadzono 13 marca 2008 r.
Inf. w³asna

myœlenia niezgodnego z obowi¹zuj¹cym schematem furtka powszechnej aprobaty ci¹gle jest zamkniêta. Niezale¿nie wypada siê ubieraæ, zachowywaæ,
kochaæ, tylko nie – myœleæ. Co ciekawe, a nawet
szokuj¹ce, dziœ, na pocz¹tku dwudziestego pierwszego wieku, przejawem myœlowego konformizmu
jest wiara w horoskopy, chiromancjê, astrologiê,
wró¿biarstwo, czyli wszystko to, co jeszcze nie tak
dawno wydawa³o siê trudnym do akceptacji dziwactwem. Obecnie dziwakiem jest ten, kto nie czytuje horoskopów i nie zasiêga porady wró¿ki. Za to
podejrzewa istnienie zwi¹zku pomiêdzy natrêtnym
promowaniem homoseksualizmu, kultu konsump-

Omylny
zdrowy rozs¹dek
cji i indywidualnego sukcesu (co to s³owo oznacza,
nie jestem pewien, ostatnio chyba dwutonowe, terenowe auto, daczê za miastem i urlop w… niewa¿ne, byle by³y zdjêcia z palmami), a postêpem wtórnego barbarzyñstwa. Wygl¹da wiêc, ¿e nastêpuje
swoiste odwrócenie ról. To w³aœnie kurczowe trzymanie siê poprawnego sposobu myœlenia, uparte
niedostrzeganie niewygodnych faktów, przybiera
postaæ oszo³omienia. Bo jak inaczej nazwaæ, na
przyk³ad zadziwiaj¹co ³atwe, powszechne przechodzenie do porz¹dku dziennego nad coraz gorszym
stanem zdrowia dzieci? Co jest wiêkszym szaleñstwem - uznawanie za zupe³nie normaln¹ sytuacjê, w której przeciêtne, dobrze od¿ywione, zadbane dziecko z typowej, dobrej, miejskiej rodziny permanentnie choruje, a jego wiejski, zaniedbany rówieœnik prawie wcale, czy twierdzenie, ¿e jest to
wynikiem celowego dzia³ania interesów firm farmaceutycznych, dla których dobrze zarabiaj¹cy
mieszkañcy miast stanowi¹ prawdziw¹, naiwn¹,
œlep¹ na fakty dojn¹ krowê? No i maj¹ blisko do

apteki. Czy kilkudziesiêciokrotny wzrost sprzeda¿y
antybiotyków i innych leków jest skutkiem powszechnego niedomagania odpornoœci? A mo¿e jego przyczyn¹? Które z tych stwierdzeñ nale¿y uznaæ za
nierozs¹dne? Czy aby na pewno to drugie jest przejawem oderwanego od rzeczywistoœci, spiskowego
myœlenia? Jeszcze dwadzieœcia lat temu w przydomowych ogródkach, sadach i na polach obficie owocowa³y grusze, œliwy, jab³onie, pomidory i ogórki.
Nie wymaga³y ¿adnych kosztownych oprysków. Jednak¿e wielomilionowa rzesza dzia³kowców to zbyt
³akomy k¹sek, aby go tak po prostu sobie odpuœciæ.
Dlaczego by na nich nie zarobiæ? Obecnie bez chemicznego wspomagania udaj¹ siê chyba tylko pokrzywy, a i to do momentu, gdy uznamy
je za godne uprawy i powszechnego spo¿ywania. Znajdzie siê i na nie sposób. I oczywiœcie
mo¿liwoœæ zarobku.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e tak ró¿ne zjawiska,
jak powszechny alkoholizm, postêpuj¹ca narkomania, epidemie wœród drobiu, królików, œwiñ
i byd³a a nawet domowych komputerów, nihilizm, agresja, depresje i wzrost liczby samobójstw
mog¹ wyp³ywaæ ze wspólnego Ÿród³a. Dlaczego
tym Ÿród³em nie mia³yby byæ dzia³ania konkretnych grup interesów, chc¹cych zapewniæ sobie pracê, zyski a mo¿e i coœ wiêcej? To niemo¿liwe? Brzmi
tak nieprawdopodobnie, ¿e a¿ nie przystoi tego
czytaæ? Owszem, zdrowy rozs¹dek tak w³aœnie podpowiada. I oby siê nie myli³. Ale czy on na pewno
jest zdrowy i czy nale¿y mu bezkrytycznie wierzyæ?
Wszak, gdy na pó³kach zalega³y wy³¹cznie butelki
z octem i szmaty do pod³ogi, zdrowy rozs¹dek podpowiada³, ¿e dostatnio zaopatrzony sklep, bez kartek i reglamentacji, (kto pamiêta smak tego s³owa?) z rega³ami pe³nymi cytryn, kawy i czekolady, funkcjonowaæ nie mo¿e. Przecie¿ t³umy klientów wykupi¹ wszystko w mgnieniu oka! Czy tak
siê sta³o, niech ka¿dy sprawdzi przy najbli¿szej
wizycie w hipermarkecie.
Grzegorz Bury
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Na podstawie danych statystycznych wyliczono, ¿e w 2007 r.
na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie
M³p. wszczêto ³¹cznie 310 œledztw i dochodzeñ. Wykrywalnoœæ ogólna przestêpstw wynios³a 80,2%, wykrywalnoœæ przestêpstw kryminalnych wynios³a 62,9%, wykrywalnoœæ przestêpstw gospodarczych wynios³a 95,7%.
W 231 przypadkach skierowano wnioski do prokuratury
o objêcie osób podejrzanych aktem oskar¿enia. Ponadto
wobec 11. osób zastosowano œrodki zapobiegawcze
w postaci tymczasowego aresztowania. Odnotowano równie¿ 22 czyny karalne, pope³nione przez 7. nieletnich.
Dla pe³niejszego zobrazowania struktury
przestêpczoœci, jaka mia³a miejsce w 2007 r.
na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. mog¹ pos³u¿yæ poni¿sze dane:
- 2 przypadki zgwa³ceñ (oba wykryte)
- 11 bójek i pobiæ (wszystkie wykryte),
- 1 rozbój przy u¿yciu broni lub niebezpiecznego narzêdzia (wykryty)
- 3 kradzie¿e samochodu (nie wykryte),
- 54 kradzie¿y mienia (blisko po³owa wykryta),
- 62 kradzie¿e z w³amaniem (ponad po³owa wykryta),
- 24 przypadków posiadania i rozprowadzania narkotyków (wszystkie wykryte),
W analizowanym okresie policja sêdziszowska ujawni³a te¿ 2 215 wykroczeñ, w

Komendant Komisariatu Policji w Sêdziszowie asp. sztab.
Bogdan ¯uczek.
Fot. J. Maroñ
Sêdziszów M³p. dnia 14.03.2008 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
og³asza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1) nieruchomoœci po³o¿onych w Wolicy Piaskowej (Za³u¿e), objêtych KW nr 41 591,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

wiêkszoœci drogowych. W przewa¿aj¹cej czêœci zakoñczy³y siê one zwróceniem uwagi,
pouczeniem lub innym œrodkiem oddzia³ywania poza karnego. W 689 przypadkach
na³o¿ono jednak mandaty karne. Natomiast
w 191 przypadkach skierowano wnioski do
S¹du Grodzkiego w Ropczycach o ukaranie sprawców wykroczeñ. Sprawcy ponieœli
stosown¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.
Wszystkich policyjnych interwencji, jakie mia³y miejsce w 2007 r., by³o 2 751. W
czasie ich realizacji wylegitymowano ³¹cznie
3007 osób. Interwencji domowych by³o 351.
Sprawców przemocy w rodzinie objêto specjalnym nadzorem, a w 23 przypadkach –
wszczêto postêpowanie przygotowawcze o
znêcanie siê nad najbli¿szymi, które w wiêkszoœci zakoñczono skierowaniem aktów
oskar¿enia do s¹du.
Sêdziszowscy policjanci w 2007 r. zatrzymali ³¹cznie 171 osób. do s¹dów, Prokuratury, Zak³adów Karnych itp. doprowadzono ³¹cznie 118 osób. Z tej liczby, 53 osoby
odwieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Rzeszowie. Na przymusowe leczenie odwykowe
skierowano i doprowadzono 32 osoby.
Podsumowuj¹c – na dobrym poziomie
oceniono pracê sêdziszowskich stró¿ów prawa. Nasi policjanci osi¹gaj¹c powy¿sze efekty swojej s³u¿by, w znacz¹cy sposób przyczynili siê równie¿ do tego, ¿e ca³a Komenda
Powiatowa Policji osi¹gnê³a 6. miejsce w województwie podkarpackim w dziedzinie tzw.
policyjnej wykrywalnoœci przestêpstw. Chodzi tutaj o wykrycie sprawców przestêpstw w
sprawach, w których w chwili ich zg³oszenia
organom œcigania nie byli oni znani.
Komendant Komisariatu Policji
w Sêdziszowie M³p.
asp. sztab. Bogdan ¯uczek

2) nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. objêtych KW nr 40 556, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

Wszystkie przeznaczone do przetargu dzia³ki s¹ wolne od jakichkolwiek obci¹¿eñ hipotecznych.
UWAGA!
Do wylicytowanej ceny dzia³ek zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22%.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 kwietnia 2008 r. (czwartek) o godz.10.00 w budynku
Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1 pok. nr 10.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto
83917200030000049120000020 Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p. najpóŸniej do
dnia 14.04.2008 r.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu (budynek by³ego Warmetu pok. nr 11 lub 12).

Burmistrz
Sêdziszowa M³p.
og³asza I przetarg
ustny nieograniczony
na dzier¿awê nieruchomoœci
oznaczonych w ewidencji gruntów jako
dzia³ki
nr 842 o pow. 1.05 ha,
nr 1063 o pow. 14.00 ha,
nr 1065 o pow. 17.24 ha
objêtych ksiêg¹ wieczyst¹ Kw. nr 46 564,
po³o¿onych w obrêbie Wolica £ugowa.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 kwietnia
2008 r. o godz. 10.00 (wtorek)
w budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1, pok. nr 10.
Szczegó³owe informacje dot. przetargu
mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu (budynek by³ego Warmetu pok. nr 11), tel.
(017) 745-36-26.
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W trakcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. w dniu 11 marca 2008 r. Radni przyjêli miêdzy innymi dwie uchwa³y zwi¹zane z
utrzymaniem czystoœci i porz¹dku w naszej
gminie. Jedn¹ z
nich by³a zmiana w regulaminie
utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Sêdziszów
M³p., a drug¹ okreœlenie górnych stawek op³at
za wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystoœci ciek³ych dla tych osób, które nie
podpisa³y stosownych umów na ich wywóz.
Obie uchwa³y s¹ aktami prawa miejscowego.
Podjêcie w/w uchwa³ poprzedzi³a szeroka analiza i merytoryczna dyskusja jaka
mia³a miejsce dnia 21 lutego 2008 r. w sali
konferencyjnej Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p.
W tym dniu odby³y siê dwa spotkania
w³adz Gminy tj. Burmistrza Pana Kazimierza Kie³b i Z-cy Burmistrza Pani El¿biety
Œwiniuch z cz³onkami dwóch Komisji Rady
Miejskiej tj. Komisji Prawa, Porz¹dku Publicznego i Ochrony Œrodowiska i Komisji
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej,
Komunikacji i Budownictwa oraz z so³tysami i przedstawicielami komitetów osiedlowych miasta. Tematem obu spotkañ by³a
gospodarka odpadami w Gminie Sêdziszów
M³p., a w szczególnoœci przedstawienie i
omówienie zaproponowanych projektów
uchwa³ i dyskusja nad nimi.
Projekt zmian w regulaminie dotyczy³
g³ównie nowego ustalenia czêstotliwoœci wywozu odpadów komunalnych i ich minimalnej iloœci w zale¿noœci od iloœci osób zamieszkuj¹cych w gospodarstwach indywidualnych.
W poprzednim regulaminie gospodarstwa domowe, w których zamieszkiwa³o jedna lub dwie osoby, mia³y obowi¹zek oddawania odpadów komunalnych minimum
jeden pojemnik 110 l raz na 1,5 miesi¹ca,
gospodarstwa domowe w których zamieszkiwa³o 3 lub 4 osoby minimum jeden pojemnik 110 l raz na miesi¹c, natomiast rodziny w gospodarstwach domowych licz¹ce
powy¿ej czterech osób – minimum dwa
pojemniki 110 l raz na miesi¹c lub jeden
pojemnik raz na dwa tygodnie.
W nowym regulaminie nast¹pi³a zmiana
polegaj¹ca na wprowadzeniu dwóch grup
tj. gospodarstwa domowe licz¹ce jedn¹ do
dwóch osób oraz powy¿ej dwóch osób. Ponadto zmieniono czêstotliwoœæ oraz minimaln¹ iloœæ oddawanych odpadów.
Tak wiêc z gospodarstw domowych jedno lub dwuosobowych minimalna iloœæ oddawanych opadów komunalnych wynosi 60
l na miesi¹c, natomiast z gospodarstw powy¿ej dwóch osób minimum jeden pojemnik 110 l na miesi¹c. W poprzednim regulaminie w przypadku prowadzonej selektywnie zbiórki odpadów by³ zapis o wyd³u¿eniu
ustalonego wy¿ej terminu o dwa tygodnie.
Niestety zapis ten stwarza³ du¿e problemy z
ustaleniem iloœci wysegregowanych odpadów dla uwzglêdnienia tego bonusu. W
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nowej wersji regulaminu zrezygnowano z
tego zapisu. Zobowi¹zano natomiast firmy
wywozowe do dostarczania odp³atnie mieszkañcom worków foliowych do selektywnej
zbiórki. Ka¿dy mieszkaniec mo¿e kupiæ indywidualnie w sklepie lub od firmy wywozo-

wej komplet worków kolorowych do selektywnego gromadzenia odpadów. Prowadzenie segregacji odpadów jest nie tylko obowi¹zkowe – wynika to wprost z przepisów
prawnych (art. 10.1 ustawy o odpadach,
Dz.U. z 2007 r., nr 39, poz.251 ze zm.), ale
przede wszystkim jest op³acalne dla mieszkañców. Zbieraj¹c selektywnie odpady,
zmniejszamy iloœæ odpadów ogólnokomunalnych, za które op³ata jest o wiele wiêksza
ni¿ koszt zakupu kolorowych worków do
zbiórki selektywnej. Za prawid³owo wysegregowane odpady mieszkañcy nie ponosz¹
dodatkowych kosztów prócz ceny zakupu
tych worków.
Przewa¿aj¹ca iloœæ mieszkañców naszej
Gminy ma podpisane stosowne umowy i oddaje odpady, ale niestety s¹ i tacy, którzy
twierdz¹, ¿e „œmieci nie produkuj¹” lub
twierdz¹, ¿e „utylizuj¹ je we w³asnym zakresie”. Dla tych opornych mieszkañców s³u¿yæ bêdzie druga uchwa³a podjêta na ostatniej sesji Rady Miejskiej dotycz¹ca „okreœlenia górnych stawek za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci oraz w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych”.
Przepisem zobowi¹zuj¹cym ka¿d¹ radê
do podjêcia uchwa³y o górnych stawkach
jest art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005 r.,
nr 236, poz. 2008 z póŸn. zm.). Rada Miejska musia³a tak¹ uchwa³ê podj¹æ nie tylko
ze wzglêdu na w/w przepis, ale równie¿ z
powodu zmiany zupe³nie innych przepisów.
W dniu 1 stycznia 2008 r. wesz³a w ¿ycie zmiana rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie op³at za korzystanie ze œrodowiska. Nowelizacja objê³a
równie¿ górne stawki op³at za odbieranie
odpadów komunalnych, ustalaj¹c je na bardzo wysokim poziomie. Z kwoty 15,71 z³ za
tonê stawka wzros³a prawie 4 – krotnie, osi¹gaj¹c wysokoœæ 75 z³ za tonê. Chodzi przede
wszystkim o niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne (kod 20 03 01), choæ
inne rodzaje odpadów komunalnych równie¿ siêgnê³y kwoty 75 z³ za tonê. Wzrost
tych op³at ma w praktyce rzeczywiste prze³o¿enie na cenê sk³adowania odpadów na
wysypisku. To bezpoœrednio wp³ynê³o na
podniesienie od stycznia br. roku przez firmy wywozowe op³at za odbiór odpadów komunalnych od mieszkañców.
Jak wczeœniej wspomnia³am górne stawki dotycz¹ mieszkañców, którzy nie maj¹
podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych lub opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych i nie oddaj¹ zgodnie z czêstotliwoœci¹ okreœlon¹ w regulaminie, wiêc
uchwa³a ta musi mieæ charakter sankcyjny,

aby zmusiæ ka¿dego mieszkañca do zawarcia stosownej umowy i oddawania odpadów
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Górne stawki op³at maj¹ te¿ byæ wielkoœci¹ zaporow¹ przy ustalaniu przez firmy wywozowe cen za w/w us³ugi. Po prostu firma
wywozowa nie mo¿e ustaliæ wy¿szych stawek
za powy¿sze us³ugi ni¿ okreœlone w przedmiotowej uchwale.
Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹ za us³ugi dotycz¹ce budynków jednorodzinnych stawki
op³at wynosz¹:
· 10,00 z³ + VAT – za jednokrotne odebranie niesegrowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika lub worka
o objêtoœci 60 l,
· 20,00 z³ + VAT – za jednokrotne odebranie niesegrowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika lub worka
o objêtoœci 110 l,
· 22,00 z³ + VAT – za jednokrotne odebranie niesegrowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika lub worka
o objêtoœci 120 l,
· 200,00 z³ + VAT – za jednokrotne odebranie niesegrowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika lub worka
o objêtoœci 1 100 l,
· 400,00 z³ + VAT – za jednokrotne odebranie niesegrowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika lub worka
o objêtoœci 2 200 l,
W przypadku, gdy odpady komunalne
s¹ zbierane w sposób selektywny, górne stawki op³at s¹ mniejsze o od 10% do 20%
w zale¿noœci od wielkoœci pojemnika.
Zgodnie z w/c ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach w odniesieniu
do w³aœcicieli, którzy nie zawarli umów
o odbiór odpadów komunalnych lub opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, na gminie ci¹¿y obowi¹zek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych i opró¿niania tych zbiorników. Form¹ prawn¹ wykonania tego obowi¹zku jest decyzja administracyjna wydawana z urzêdu przez Burmistrza Sêdziszowa M³p., skierowana do w³aœciciela nieruchomoœci, który nie zawar³ stosownej umowy. W decyzji tej Burmistrz ustala
miêdzy innymi wysokoœæ op³at wynikaj¹cy z
ustalonych przez Radê Miejsk¹ górnych
op³at. Decyzji tej zawsze nadaje siê rygor
natychmiastowej wykonalnoœci (art. 6, ust.
8), co oznacza, ¿e wprawdzie w³aœcicielowi
nieruchomoœci przys³uguje od niej odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Rzeszowie, ale decyzja jest wykonywana przed uzyskaniem przez ni¹ przymiotu ostatecznoœci (mimo wniesienia odwo³ania). Jest ona wydawana na okres jednego roku (art. 6 ust. 9). Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 6 ust. 12 ustawy o czystoœci i porz¹dku w/w decyzje Burmistrza
maj¹ charakter administracyjno-prawny,
zosta³y bowiem zrównane z zobowi¹zaniami podatkowymi i tak bêd¹ egzekwowane.
Nie op³aci siê wiêc uchylaæ od obowi¹zku podpisania stosownych umów, bo póŸniejsze koszty bêd¹ o wiele wiêksze ni¿ op³aty ustalone przez firmy wywozowe na terenie naszej Gminy.
Janina Maræ
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
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nym 2007/2008 koñcz¹
naukê w szko³ach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, o których mowa w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006
r. w sprawie poddania ko-

Pobór w Powiecie
Ropczycko-Sêdziszowskim
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministrów
Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz
Obrony Narodowej z dnia 11 paŸdziernika
2007 r. w sprawie przeprowadzenia poboru
w 2008 r. w okresie od 4 lutego do 11 marca
2008 r. na terenie Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego zosta³ przeprowadzony pobór mê¿czyzn urodzonych w 1989.
Ponadto, obowi¹zkowi stawiennictwa
do poboru podlegali tak¿e mê¿czyŸni urodzeni w latach 1984–1988, którzy:
– dotychczas nie stawali do poboru;
– zostali uznani ze wzglêdu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia
zasadniczej s³u¿by wojskowej, je¿eli
okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem poboru;
– z³o¿yli wnioski o ponowne ustalenie zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
W 2008 roku obowi¹zkowi stawiennictwa
do poboru podlegaj¹ równie¿ kobiety urodzone w latach 1980–1990, które w roku szkol-

Wœród poborowych
znalaz³o siê równie¿ 9
kobiet.
Uroczyste zakoñczenie poboru odby³o
siê 11 marca 2008 r. Przemówienie wyg³osi³ Pan
Starosta Józef Rojek.
Powita³ licznie zgromadzonych goœci. Wyrazi³
s³owa uznania, wdziêcznoœci za zaanga¿owanie
si³ i wiedzy osobom odpowiedzialnym za prawid³owy przebieg poboru.
Nastêpnie g³os zabra³ Komendant Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ p³k Miros³aw
Ciesielski.
Podkreœli³, ¿e Powiat
Ropczycko-Sêdziszowski pod wzglêdem kultury zdrowotnej wypad³ najlepiej na tle powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego i dêbickiego. Podziêkowa³ za wk³ad, pracê i zaanga¿owanie osobom prowadz¹cym ewidencjê wojskow¹. Wspomnia³ równie¿ o
zmianach, które maj¹ zostaæ wdro¿one w
najbli¿szym okresie, m.in. o wprowadzeniu
elektronicznej rejestracji wojskowej na podstawie bazy danych PESEL i o obowi¹zku
stawania do poboru obywatela maj¹cego
19 lat. Jednoczeœnie wyrazi³ nadziejê, ¿e Powiatowe Komisje Lekarskie bêd¹ nadal funkcjonowa³y w dotychczasowym sk³adzie.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej zaproszeni goœcie spotkali siê na wspólnym poczêstunku.
inf. w³.

Przebadaliœmy ponad 700 osób.
Oczywiœcie najwiêcej poborowych
otrzyma³o kat. A. Staraliœmy siê przy
istniej¹cych instrumentach w oparciu o nasz¹ skromn¹ wiedzê medyczn¹ i doœwiadczenie zweryfikowaæ
stan zdrowia, przydatnoœæ i kondycjê poszczególnych poborowych. Najwiêcej by³o schorzeñ uk³adu kostnego, czêsto pourazowych, wad wzroku, a nawet schorzeñ nowotworowych i psychicznych – mówi dr
Stefan Zieliñski.
Myœlê, ¿e Komisja
Lekarska spe³ni³a
swój obowi¹zek –
dodaje.

biet obowi¹zkowi stawienia siê do poboru.
Z rocznika ‘89 wezwano 685 osób, z czego stawi³o siê 665, zaœ z roczników starszych
wezwano 132, z czego ³¹cznie przed Powiatow¹ Komisja Lekarsk¹ stanê³o 62 osoby.

Przemawia Komendant WKU p³k. M. Ciesielski.

Promesy dla powiatu
Ponad 35 mln z³ z bud¿etu pañstwa otrzyma³y w tym roku podkarpackie samorz¹dy na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych.
27 lutego w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego 95 samorz¹dowców odebra³o z r¹k wojewody Karapyty i wicewojewody Chomycz promesy na œrodki finansowe z bud¿etu pañstwa.
Ponad 17 mln z³ z rz¹dowej pomocy dla regionu zosta³o przeznaczone na usuwanie skutków powodzi, a pozosta³e œrodki - na
zabezpieczenie osuwisk i likwidacjê ich skutków. Wiêkszoœæ samorz¹dów chce przeznaczyæ pieni¹dze m.in. na remont dróg, modernizacje rowów melioracyjnych i odmulanie kanalizacji.
Na wrêczeniu promes obecni byli Pan Starosta Józef Rojek,
burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak, burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b, wójt gminy Iwierzyce Jerzy Jakubiec, wójt gminy
Wielopole Skrzyñskie Czes³aw Leja.
Powiat Ropczycko-Sêdziszowski otrzyma³ dwie promesy: na
usuwanie skutków powodzi i na likwidacjê osuwisk. Ka¿de pieni¹dze s¹ potrzebne w samorz¹dzie. W tym roku mamy nieco mniej, bo 200
tys. z³ na naprawê infrastruktury drogowej uszkodzonej wskutek klêsk
¿ywio³owych oraz 2,5 mln z³ na likwidacje osuwisk - mówi Pan Starosta
Józef Rojek. Nie ukrywam, ¿e liczê na to, ¿e w ramach tej kwoty uda nam
siê zrealizowaæ nie rozwi¹zan¹ w ci¹gu ostatnich lat kwestiê likwidacji
osuwiska w Ma³ej. - dodaje.
Dla wójtów, burmistrzów i Starosty promesy oznaczaj¹ start
dla inwestycji.
Opracowa³: Wydzia³ Funduszy Pomocowych,
Promocji i Zamówieñ Publicznych
Starostwa Powiatowego w Ropczycach
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525 rocznica...
(ci¹g dalszy ze str. 3)
wieku. Wystawê otwiera pocztówka z pocz¹tków ubieg³ego stulecia, przedstawiaj¹ca ulicê Pañsk¹ (obecnie Jana Paw³a II) ze
zbiorów Muzeum Okrêgowego w Rzeszowie. Dalej mo¿emy zobaczyæ portrety B³a¿eja Pasternaka, Burmistrza miasta z 1912 r.,
wygl¹d Rynku, zdjêcia ratusza w ró¿nych
okresach, nieistniej¹cy dziœ dworzec kolejowy, najstarsze zdjêcia pi³karzy Lechii,
uczniów i nauczycieli prawie ju¿ zapomnianego „plastyka”, mieszkañców miasta podczas ró¿nych uroczystoœci, najwa¿niejsze
inwestycje w mieœcie w okresie powojennym
i wiele innych, ciekawych, zatrzymanych w
kadrze momentów z dziejów miasta.
Jest wielk¹ zas³ug¹ organizatora uroczy-

Œ

stoœci, Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury,
¿e ta wystawa powsta³a. To chyba od æwieræwiecza pierwsza inicjatywa, maj¹ca na celu
udokumentowanie dziejów Sêdziszowa, tym
cenniejsza, ¿e z kolejnymi pokoleniami sêdziszowian odchodzi definitywnie pamiêæ o
dawnym mieœcie i jego mieszkañcach.
Miejmy nadziejê, ¿e œladem wymienionych obok ofiarodawców, pójd¹ kolejni,
dziêki czemu zbiór, dziœ licz¹cy prawie 200
zdjêæ, jeszcze siê poszerzy, co pozwoli
MGOK przygotowaæ kolejne wystawy.
Tegoroczn¹ imprez¹ organizatorzy postawili sobie wysoko poprzeczkê – zarówno
pod wzglêdem artystycznym, jak i historycznym. Z tym wiêksz¹ niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne jubileusze, z nadziej¹, na prze¿ycie równie bogatej uczty duchowej.
Benedykt Czapka

wiêtujemy dzisiaj 525 rocznicê nadania
praw miejskich dla Sêdziszowa, a ja chcia³bym przy tej okazji przypomnieæ o innej
rocznicy, która niemal niezauwa¿ona minê³a w
roku ubieg³ym. Otó¿ w 2007 roku minê³a 140
rocznica powstania samorz¹du na ziemiach po³udniowej Polski – w tym i w Sêdziszowie. Sta³o

zwiska z rêcznego podpisu naczelnika), zastêpc¹
aptekarz Jan Mizerski zaœ asesorem Jakub Lichtmann.

siê to za spraw¹ zaborczych w³adz austriackich,
które nadaj¹c Galicji autonomiê, umo¿liwi³y powstanie lokalnych w³adz samorz¹dowych. Powsta³y wiêc w miastach i wsiach rady gminne, które
da³y mo¿liwoœæ dzia³ania lokalnym liderom. Obejmowali oni funkcje wójtów b¹dŸ naczelników
gminnych, a potem burmistrzów.
Postaram siê Pañstwu w swoim wyst¹pieniu
przedstawiæ sêdziszowskich burmistrzów od momentu powstania samorz¹du do wybuchu II
wojny œwiatowej.

ponad 2000 mieszkañców lista uprawnionych
do wyboru obejmowa³a nieco ponad 250 osób –
by³y to osoby maj¹ce obywatelstwo miejskie i op³acaj¹ce podatki. Na czele listy znajduj¹ siê proboszcz Florian Pauer, gwardian Alfons Ziembowicz, lekarz Karol Stolzenberg, dzier¿awca propinacji Natan Loew, przedsiêbiorca Jakub Loew,
ale s¹ te¿ przedstawiciele rodzin do dziœ mieszkaj¹cych w Sêdziszowie: Jasiñskich, Sochackich, Bieleckich, Weso³owskich, Prag³owskich, W¹sowskich,
Dorobów i innych.
Wyniki kolejnych wyborów œwiadcz¹, ¿e du¿ym szacunkiem cieszy³y siê w Sêdziszowie osoby,
wykonuj¹ce zawody „medyczne”.
Wspomniany ju¿ aptekarz Jan Mizerski w
1874 roku wymieniony jest jako Burmistrz miasta, wœród cz³onków za³o¿ycieli OSP w Sêdziszowie – pe³ni³ te¿ funkcjê dowódcy I kompanii. PóŸniej by³ tak¿e naczelnikiem jednostki OSP. Oprócz
tego by³ cz³onkiem Rady Powiatowej w Ropczycach. Nie wiemy, jak d³ugo pe³ni³ Jan Mizerski
swoj¹ funkcjê.

Pierwsze wybory wg nowej ustawy gminnej
odby³y siê w 1867 roku. O prawie wyborczym decydowa³ cenzus maj¹tkowy oraz posiadanie obywatelstwa miejskiego. Ponadto prawo wyborcze
posiada³y osoby z wy¿szym wykszta³ceniem, a wiêc
duchowni, adwokaci, oficerowie nie bêd¹cy w czynnej s³u¿bie, nauczyciele, urzêdnicy itp., bez wzglêdu na posiadany maj¹tek.
Wybory odbywa³y siê w taki sposób, ¿e wszystkich, op³acaj¹cych podatki bezpoœrednie dzieli³o
siê na trzy grupy (ko³a wyborcze) w ten sposób,
aby na cz³onków ka¿dej z grup przypada³a 1/3
op³acanych podatków. Do pierwszej grupy, skupiaj¹cych obywateli op³acaj¹cych najwy¿sze podatki, zaliczano tak¿e osoby z wy¿szym wykszta³ceniem. Ka¿da grupa wybiera³a 1/3 sk³adu rady.
Kadencja rady trwa³a pocz¹tkowo 3 lata, a w
po³owie lat 80-ych zosta³a wyd³u¿ona do szeœciu.
Po wyborze, radni spoœród siebie wybierali naczelnika gminy, zastêpcê i asesorów.
W Sêdziszowie pierwszym naczelnikiem –
jeszcze nie burmistrzem, by³ prawdopodobnie
Józef Zaim (trudnoœci nastrêcza odczytanie na-
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Kolejne wybory odby³y siê w 1870 roku –
niestety nie znamy ich wyników, ale mamy doœæ
szczegó³owe informacje na temat wyborców: na

W latach 80-ych, i na pocz¹tku 90-ych kilkanaœcie lat funkcjê burmistrza pe³ni³ w mieœcie chirurg Karol Stolzenberg.
O jego dzia³alnoœci posiadamy nieco wiêcej
informacji. W Sêdziszowie notowany jest w latach
1870-97. By³ chirurgiem wojskowym, wiêc jego
pobyt w mieœcie wi¹¿e siê ze stacjonuj¹cym tu oddzia³em wojska austriackiego.
Stolzenberg uwa¿any by³ za poplecznika miejscowego ¿ydostwa. Jako burmistrz usi³owa³ odebraæ parafii sêdziszowskiej szpital dla ubogich, szpitalne grunty (7 morgów) i cmentarz wraz z ich

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy zechcieli siê podzieliæ swoimi pami¹tkami, udostêpniaj¹c zdjêcia na wystawê:
Panu Janowi Drozdowi,
Panu Janowi Sochackiemu,
Panu Andrzejowi Sochackiemu,
Panu Stanis³awowi Pasternakowi,
Pani Urszuli Mazurek,
Pani Emilii Feret-Konopackiej,
Rodzinie Prag³owskich,
Panu Miros³awowi Hadysiowi,
o. Micha³owi Drausowi gwardianowi oo.
Kapucynów
Pani Halinie Szeli wicedyrektor LO w Sêdziszowie M³p.,
Pani Teresie Parys dyrektor ZSZ w Sêdziszowie M³p.,
Panu Zenobiuszowi Kajdzie dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Plastycznych w Rzeszowie.

dochodami. 6 marca 1885 r. wystosowa³ w tej
sprawie pismo do starostwa w Ropczycach, domagaj¹c siê, aby dom ubogich (nr 7), grunt szpitalny i cmentarz katolicki, a tak¿e dochody z pogrzebów i dzwonienia zosta³y odebrane parafii i
przekazane gminie. Konflikt rozstrzygn¹³ siê dopiero w 1891 r. pismem Ministerstwa Spraw We-

wnêtrznych, które uzna³o szpital za zak³ad koœcielny, przyznaj¹c zarz¹d nad nim miejscowej
parafii.
Druga – niezbyt pochlebna informacja o dzia³alnoœci Stolzenberga wi¹¿e siê z trudnoœciami,
jakie mia³ stwarzaæ on sam i w ogóle Rada Miejska w zwi¹zku z budow¹ szko³y w mieœcie.
Starania w tym wzglêdzie poczynili Przewodnicz¹cy miejscowej Rady Szkolnej ks. proboszcz
Pawe³ Sapecki oraz kierownik szko³y Józef Szczepanik. Za spraw¹ tego pierwszego hrabia Alfred
Potocki podarowa³ plac pod budowê szko³y, zaœ
Józef Szczepanik wystara³ siê o fundusze niezbêdne do rozpoczêcia budowy. Tymczasem w³adze
miejskie na czele z burmistrzem radzi³y po¿yczki
nie braæ, a u hrabiego Potockiego staraæ siê o przekazanie na potrzeby szko³y ratusza. Dosz³o te¿ do
tego, ¿e nauczyciele nie otrzymywali pensji w terminie, za co bezpoœrednio odpowiadali burmistrz
i rada, co spowodowa³o krótkotrwa³¹ dymisjê ks.
Sapeckiego z funkcji szefa Rady Szkolnej.
W 1893 r. funkcjê burmistrza obj¹³ kolejny
lekarz: dr Franciszek Sêdzielowski.
Sêdzielowski w Sêdziszowie praktykowa³ w latach 1872-99. By³ nadwornym lekarzem Potockich, a potem Tarnowskich. Na stanowisku burmistrza zast¹pi³ w 1893 r. Stolzenberga. Sêdzielowski by³ dzia³aczem spo³ecznym, cz³onkiem Rady
Powiatowej oraz Krajowego Zwi¹zku Stowarzyszeñ Zarobkowych i Gospodarczych.
By³ absolwentem wydzia³u lekarskiego Uniwersytetu Jagielloñskiego. Cieszy³ siê w Sêdziszowie powszechnym szacunkiem.
W 1882 r. za³o¿y³ chrzeœcijañskie Towarzystwo
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Wzajemnego Kredytu. By³ d³ugoletnim dyrektorem
Towarzystwa, a jego zastêpc¹ w Towarzystwie i
kasjerem by³ szwagier Józef Szczepanik. Pod koniec
lat 90-ych prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa ks.
Pawe³ Sapecki stwierdzi³ niski stan obrotów gotówkowych. Kontrola wykaza³a, ¿e zdefraudowano
oko³o 150 tys. z³. Winnym defraudacji uznano
Sêdzielowskiego, który z³amany skandalem, pope³ni³ samobójstwo. Ca³y jego maj¹tek zosta³ zlicytowany na pokrycie d³ugu. Te tyle¿ sensacyjne, co
tragiczne wydarzenia mia³y miejsce w roku 1900.
Œp. prof. sêdziszowskiego Liceum W³adys³aw
Bia³ek opowiada³, ¿e rzecz ca³¹ t³umaczono nastêpuj¹co: przychodzi³ do tej kasy pewien ¿yd z Ropczyc, który po¿ycza³ ma³e sumy i zawsze w terminie oddawa³. A¿ raz po¿yczy³ du¿¹ kwotê i... wyjecha³ do Ameryki, a w kasie pojawi³a siê dziura,
której za³ataæ by³o nie sposób. Ile w tym prawdy, a
ile chêci ratowania reputacji burmistrza – trudno
powiedzieæ.
W wielu miastach galicyjskich, w zwi¹zku z
du¿¹ liczb¹ mieszkañców wyznania moj¿eszowego, utar³ siê zwyczaj, ¿e burmistrz by³ katolikiem, a
jego zastêpca – ¿ydem. Nie inaczej by³o te¿ w Sêdziszowie, gdzie d³ugoletnim zastêpc¹ burmistrza by³
¿ydowski przedsiêbiorca Natan Loew. By³ on m.in.
w³aœcicielem browaru i handlowa³ alkoholem.
Loew nawet na pocz¹tku XX wieku po œmierci Sêdzielowskiego przez kilka lat pe³ni³ funkcjê burmistrza.
Wspomniany ju¿ przeze mnie Pan W³adys³aw
Bia³ek, opowiedzia³ mi niegdyœ pewn¹ historiê, któr¹
proponujê jednak traktowaæ jako anegdotê, a nie
fakt historyczny. Otó¿ podczas wyborów do rady
miejskiej wiêkszoœæ w niej zdobyli ¯ydzi. Tymczasem, gdy przysz³o do wyborów burmistrza, okaza³o
siê, ¿e zwyciê¿y³ kandydat katolików. ¯ydzi nie mogli
zrozumieæ jak to siê sta³o, a wyjaœnienie, w œwietle
opowiadania pana Bia³ka wydaje siê tyle¿ proste,
co niekonwencjonalne: podczas liczenia g³osów
nagle, niby niechc¹cy, ktoœ str¹ci³ lampê naftow¹,
która rozbi³a siê i zaleg³y ciemnoœci. W tym czasie
ponoæ podmieniono urnê z g³osami – i zagadka
wygranej katolików nad ¿ydami, pomimo mniejszej liczby radnych - rozwi¹zana.
Ja bynajmniej takiego sposobu liczenia g³osów obecnym radnym nie polecam.
Jako zastêpca Burmistrza Loewa, pojawia
siê we w³adzach miejskich na pocz¹tku XX wieku œlusarz B³a¿ej Pasternak.
Warto zatrzymaæ siê przy tej postaci na chwilê, bowiem we w³adzach miejskich i to na najwy¿szych stanowiskach, bêdzie on funkcjonowa³ przez
kolejne æwieræ wieku. Drugi powód: do dziœ mieszkaj¹ w Sêdziszowie i okolicy jego potomkowie, którzy udostêpnili swoje rodzinne pami¹tki: fotografie i dokumenty na wystawê, znajduj¹c¹ siê obok.
B³a¿ej Pasternak pochodzi³ ze Strzy¿owa.
Trudni³ siê œlusarstwem. Do dziœ zachowa³a siê
Strzy¿owie kuŸnia, w której B³a¿ej uczy³ siê rzemios³a. By³ niezwykle uzdolniony – ponoæ do dziœ
w sêdziszowskim koœciele i innych w okolicy s¹
metalowe okucia wykonane jego rêk¹. W domu
jego wnuka, Stanis³awa, zachowa³ siê du¿y stó³,
na dwanaœcie osób, wykonany rêk¹ B³a¿eja.
Urodzi³ siê B³a¿ej Pasternak zapewne w 1860
r., do Sêdziszowa przyby³ do pracy w tutejszej cukrowni. Jako, ¿e by³ znakomitym specjalist¹, jego
zadaniem by³a kontrola wszystkich fabrycznych
urz¹dzeñ – mo¿na go okreœliæ mianem g³ównego

mechanika w cukrowni. Cukrownia dzia³a³a w
mieœcie do pocz¹tku lat 90-ych. PóŸniej B³a¿ej
Pasternak w pobli¿u swojego domu uruchomi³
w³asn¹ fabrykê. Ju¿ na pocz¹tku XX wieku by³
we w³adzach miasta jako zastêpca burmistrza, a
wkrótce, gdy z niewiadomych powodów rada miejska zosta³a rozwi¹zana – B³a¿ej Pasternak przez
kilka lat pe³ni³ funkcjê komisarza rz¹dowego.
Wybory samorz¹dowe w 1912 roku przynios³y w Sêdziszowie nastêpuj¹cy podzia³ mandatów: ¿ydzi – 10, zwolennicy narodowej demokra-

B³a¿ej Pasternak.

Fot. Zbiory U. Mazurek

cji – 8, zaœ zwolennicy nurtu katolicko-ludowego
– 6. W tym samym roku B³a¿ej Pasternak zosta³
wybrany Burmistrzem.
Wkrótce wybuch³a I wojna œwiatowa. B³a¿ej
mia³ mo¿liwoœæ schronienia siê przed nacieraj¹cymi Rosjanami w g³êbi Austrii. Czy z niej skorzysta³
– nie wiadomo. Nawet jeœli opuœci³ Sêdziszów, to
na krótko, bowiem w 1915 r., wita³ w Sêdziszowie
w imieniu mieszkañców, nastêpcê tronu Austrii
Karola (rodzinna tradycja mówi o cesarzu, jednak
kronikarze zanotowali pobyt w mieœcie arcyksiêcia,
a nie samego cesarza Franciszka Józefa). PóŸniej
jeszcze wielokrotnie wystêpuje na dokumentach miejskich jako przedstawiciel w³adz. Zmar³ B³a¿ej Pasternak 4. lutego 1929 roku, w wieku 69 lat i spocz¹³
na miejscowym cmentarzu.
Nie wiemy jak d³ugo B³a¿ej Pasternak pe³ni³
funkcjê burmistrza. Wiemy, ¿e w 1917 r. urz¹d
ten piastowa³ Dymitr Ruczka-Kulczycki – aptekarz. I imiê i nazwisko wskazuj¹ na obce, zapewne wschodnie pochodzenie. Rzeczywiœcie – Ruczka-Kulczyckich mo¿na na pocz¹tku XX wieku spotkaæ we Lwowie i Sanoku.
Z pewnoœci¹ nie zasz³a w miêdzyczasie w mieœcie ¿adna rewolucja, bowiem podpisy obu panów widniej¹ na dyplomie honorowego obywatelstwa, jakie rada miejska przyzna³a o. Edwardowi Zelkowi, gwardianowi kapucynów za opiekê nad mieszkañcami miasta w czasie I wojny
œwiatowej.

Wydawa³oby siê, ¿e okres II Rzeczypospolitej
przyniesie nam wiêcej informacji o samorz¹dzie
Sêdziszowa – tymczasem tak nie jest. Informacje
s¹ zagmatwane, czêsto sprzeczne i ustalenie nazwisk kolejnych burmistrzów miasta wcale nie jest
proste.
Po odzyskaniu niepodleg³oœci, pocz¹tkowo
w³adzê sprawowa³y rady miejskie wy³onione jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹ (w Sêdziszowie w
1912 r.). W wielu miastach wybory odby³y siê w
1920 r., tymczasem w Sêdziszowie przedwojenna
rada mia³a funkcjonowaæ a¿ do 1925 r. kiedy
zosta³a rozwi¹zana i na kolejne pó³tora roku powo³ano Zarz¹d Komisaryczny, na czele z dr. Józefem Górk¹. W jego sk³ad weszli: Tadeusz Duszyñski, B³a¿ej Pasternak, Adam Plata, Karol Szewczyk oraz Lezar Meister, Feiwell Steppel i Natan
Kreinik.
Daty kolejnych wyborów ustaliæ jest o tyle trudno, ¿e nie by³o jednego, obligatoryjnego terminu
ich przeprowadzenia w ca³ym kraju, ale du¿¹ swobodê w tym wzglêdzie mieli wojewodowie. Trudno
wiêc mieæ stuprocentow¹ pewnoœæ, szukaj¹c analogii w s¹siednich miastach. Przyk³adu nie trzeba
daleko szukaæ: w okolicy Sêdziszowa wybory do
rad gminnych we wioskach odby³y siê w latach
1925-26, a w samym mieœcie:27 kwietnia 1927r.
W wyniku tych¿e wyborów do 40-osobowej
rady ¿ydzi wprowadzili 18 radnych zaœ chrzeœcijanie 22, podzielonych na dwa kluby.
Teraz pytanie najistotniejsze: kogo rada
powo³a³a na burmistrza? W 1933 roku
by³ nim na pewno
Micha³ Prag³owski.
W wielu miastach w
okresie miêdzywojennym wybory odbywaMicha³ Prag³owski. Fot. Zbiory ³y siê w latach 1927,
1934, 1939. Gdyby
rodziny Prag³owskich
tak by³o i w Sêdziszowie, to pocz¹tek urzêdowania Micha³a Prag³owskiego przypada³by w³aœnie w 1927 roku.
W wyniku kolejnych wyborów, na burmistrza zosta³ powo³any Adam Szpakowski. Obaj
panowie byli zwolennikami Józefa Pi³sudskiego i
nale¿eli do lokalnych w³adz Bezpartyjnego Bloku
Wspó³pracy z Rz¹dem, wspieraj¹cego obóz sanacyjny po przewrocie majowym.
Ostatnie wybory samorz¹dowe odby³y siê
w 1939 roku. W ich wyniku burmistrzem zosta³
wybrany W³adys³aw Sochacki, gospodarz sêdziszowski, ¿o³nierz w wojnie polsko- bolszewickiej,
którego piêknie wspomina na kartach swojej ksi¹¿ki
„Strzêpy wspomnieñ”, jego syn – Jan Sochacki.
Szanowni Pañstwo, to chyba pierwsza próba
zebrania informacji o wszystkich burmistrzach naszego miasta. Jeszcze niedoskona³a, chocia¿ z ka¿dym dniem gromadzenia wiadomoœci pojawia³y
siê nowe – czy to z literatury, czy od ró¿nych osób.
Myœlê, ¿e uda siê dotrzeæ do kolejnych sêdziszowian, którzy nasz¹ wiedzê na ten temat wzbogac¹
i do kolejnych dokumentów, które nas w tej wiedzy upewni¹. A efektem tego bêdzie kompletny
Poczet Burmistrzów Miasta Sêdziszowa.
Benedykt Czapka
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Chrystus zmartwychwsta³ je,
Ludu przyk³ad da³ je,
E¿ nam zmartwychwstaci,
Z Bogiem krolowaci,
Kyrie eleison.

domu wszelkie z³o. Nieodzowny by³ równie¿
„wiecznie” zielony barwinek, którego trwa³oœæ mia³a zapewniæ ochronê przed wszelkimi nieszczêœciami. Zwieñczenie kompozycji
stanowi³y wiechy trzciny, które nale¿a³o zerwaæ w czerwcu, zanim siê w pe³ni rozwin¹.
£odygi owijano bibu³¹ lub bia³ymi chusteczkami i zwi¹zywano konopnymi niæmi. Jedyn¹
ozdob¹ by³y tu haftowane brzegi chustek.

(najstarsza polska pieœñ wielkanocna, pochodzi z rêkopiœmiennej ksiêgi p³ockiej, 1365 r.)

Czterdziestodniowy Wielki Post zbli¿a siê
ku koñcowi. Jest to czas skupienia, umartwieñ, modlitwy i zadumy. Przygotowuj¹c siê
duchowo do wznios³ych chwil Wielkanocy,
unikano zabaw, rozrywek, barwnych strojów, sowitego jad³a, g³oœnych œmiechów. Zale¿nie od okresu, na jaki on przypada³, w
pewnym stopniu urozmaica³y go zwyczaje
topienia Œmiercichy (Marzanny), chodzenie z zielonym „maikiem” b¹dŸ dzieñ primaaprilisowych dowcipów (1 kwietnia).
Rodowód tego „¿artobliwego dnia”, wed³ug
jednej z hipotez, siêga czasów staro¿ytnej
Grecji. Na pocz¹tku kwietnia obchodzono
tam œwiêto ku czci bogini urodzaju Demeter. Gdy Hades porwa³ jej córkê i uprowadzi³ do swego mrocznego królestwa, ona
daremnie jej poszukiwa³a, kieruj¹c siê z³udnym „echem g³osu” umi³owanej Kory.
W Polsce, przed wiekami, nawet w dworach szlacheckich pozwalano sobie na niewybredne figle np. wsypywano sól i piasek do
garnków z jad³em. Powszechne by³o oszukiwanie bliŸnich, wymyœlanie nieprawdopodobnych historyjek i zabawnych fraszek. Zaskoczenie czujnego osobnika wymaga³o niema³ych zdolnoœci
aktorskich. Jeœli sztuka siê uda³a,
pozosta³ œmiech i wo³anie: „Prima aprilis, bo siê omylisz!”. Obra¿enie siê z tego powodu nie by³o
w dobrym tonie. Niejako wstêpem
do Wielkiego Tygodnia jest Niedziela Palmowa, nazywana kiedyœ
Kwietn¹ lub Wierzbn¹. Zwyczaj œwiêcenia zielonych ga³¹zek zosta³ wprowadzony do liturgii koœcielnej w XI w.
Upamiêtnia³ on triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Dzieñ ten wprowadza³ wiernych w atmosferê zdarzeñ, które poprzedza³y
Œmieræ i Zmartwychwstanie Chrystusa. Podczas mszy ksiê¿a œwiêc¹ przyniesione do koœcio³a palmy. W niektórych rejonach kraju
osi¹gaj¹ one imponuj¹ce rozmiary i zadziwiaj¹ strojnoœci¹ (Podhale, Kurpie). Obecnie palmy zdobimy czêsto sztucznymi elementami, ale jeszcze niedawno wykonywano je z
roœlin zebranych z pól, lasów, rowów i ogrodów. Nasze rodzime by³y raczej skromne,
wrêcz surowe. Wykorzystywano pokryte „baziami” ga³¹zki rokiciny, uwa¿ane za symbol
zmartwychwstania i nieœmiertelnoœci duszy.
W ludowych wierzeniach wierzba by³a oznak¹
zdrowia. Zjedzenie „kotka” w tym dniu mia³a
broniæ przed bólem gard³a. Do³¹czano te¿
naje¿one pêdy ja³owca, odpêdzaj¹cego od
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Przyniesion¹ z koœcio³a palm¹ gospodyni
uderza³a domowników po nogach, mówi¹c:
„Nie grzesz!”. M³odzieñcy ochoczo podjêli
ten pomys³ i smagali dziewczêta po ³ydkach.
Poœwiêcona palma posiada³a niezwyk³¹ moc,
chroni³a domostwo przed klêskami. Wk³adano j¹ za ramê œwiêtego obrazu, by w razie
potrzeby mog³a zast¹piæ kropid³o. W³o¿ona
pod pierwsz¹ zaoran¹ skibê zapewnia³a obfitoœæ plonów i zdrowie byd³u, kiedy pierwszy
raz wypêdzano je na pastwisko. W naszych
stronach niektórzy starsi ludzie przestrzegaj¹
jednak przed wnoszeniem jej do domu,

aby… nie zwabiæ do niego much. Bacznie
obserwowano stan pogody, by prognozowaæ
j¹ na przysz³oœæ: „Jeœli w Niedzielê Kwietn¹
dzieñ jasny, jest to dla lata znak krasny” (pomyœlny). W dniach Wielkiego Tygodnia nadal poszczono i przygotowywano siê do prze¿ywania Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W domach przeprowadzono porz¹dki, które nale¿a³o ukoñczyæ przed Wielkim
Czwartkiem. Skrzêtne gospodynie przyrz¹dza³y œwi¹teczne potrawy i wypieki – w naszych wsiach by³y to g³ównie du¿e, s³odkie
bu³ki posypane makiem. Koñczono te¿ inne
prace gospodarskie, by nie zak³óca³y powagi
Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek – to
dzieñ ustanowienia Najœwiêtszego Sakramentu oraz sakramentu kap³añstwa. Wielki Pi¹tek – to dzieñ Mêki i Œmierci Chrystusa. We
wszystkich domach obowi¹zywa³a cisza. Wielka

Sobota – Chrystus spoczywa w grobie, czas
zadumy, smutku i refleksji.
Od XIV wieku w Polsce pielêgnowany jest
zwyczaj udawania siê na adoracje do Grobu
Pañskiego. Trzymanie przy nim warty ma przypominaæ rzymskich ¿o³nierzy. Od XV wieku w
Europie (i w Polsce) powstawa³y tzw. kalwarie, miejsca gdzie odbywa³y siê misteria wielkanocne. Role kreowali zakonnicy, a z czasem
równie¿
mieszkañcy okolicznych miejscowoœci. Warto te¿
zaznaczyæ, ¿e w
czasie zaborów ods³anianiu Grobu
Chrystusa towarzyszy³a niekiedy symbolika
patriotyczna. W Wielki Pi¹tek u nas powszechny by³ dawniej zwyczaj
odbywania k¹pieli w wodach rzek. W niektórych wsiach nie wzniecano ognia w piecach.
Wierzono, ¿e „chodz¹ czarownice po drogach krzy¿owych, czyni¹c czary, i ¿e w miejscu
przep³ywania rzek krzy¿owych (?) nie p³ynie
woda, tylko wino” (J. Fierich). Przekonanie o
wyj¹tkowej mocy wody by³o tak silne, i¿ rytualnym k¹pielom przypisywano zdolnoœci przywracania zdrowia i urody, „przyda ona licu
g³adkoœci i rumieñca”. Oko³o 30,40 lat temu
znane by³o w naszych stronach „wieszanie
barszczu”. Garnek z t¹ uprzykrzon¹, postn¹
potraw¹ zawisn¹³ na ga³êzi. Po pewnym czasie stoj¹cy na dole obserwator znajdowa³ zawartoœæ sagana na w³asnej g³owie. Owym „katem” by³ zazwyczaj m³ody ch³opak, a poszkodowan¹ – nie znaj¹ca tego ¿artu dziewczyna. W drodze na miejsce „kaŸni” œpiewano:
„Ju¿ idziesz do grobu, nasz panie ¯uroski,
sprawiwa i tobie czerwone poñczoszki” (J.
Fierich). Starym zwyczajem by³o równie¿ pastwienie siê na s³omianym Judaszu, którego najpierw powieszono, potem str¹cono na ziemiê, bito
i spalono.
Mieszkañcy wsi uwa¿ali, ¿e Wielki Pi¹tek to dzieñ szczególnie korzystny dla rozpoczêcia siewu zbó¿ i
warzyw. Œwiadcz¹ o tym stare przys³owia: „Siew w Wielki Pi¹tek, zbiorów dobry
pocz¹tek”, „W Wielki Pi¹tek siejesz, ³adne plony zbierzesz”. Warto równie¿ odnotowaæ
prognozuj¹ce pogodê: „Jak w Wielki Pi¹tek
mróz, bêdzie owies na skale rós³”, „Gdy deszczowo i pochmurno w Wielki Pi¹tek, ciep³a
wiosna bêdzie, to zbiorów dobry zacz¹tek”,
„Gdy na Wielki Pi¹tek rosa, dosiej ch³opie
prosa” oraz: „Gdy Wielki Tydzieñ p³acze, roczek œmieje siê zawsze”, „W Wielki Tydzieñ
pochmurno, w lecie czasem bywa sucho”,
„Deszcz i œnieg w marcu, to suchy maj, kiepski urodzaj”. W Wielk¹ Sobotê nale¿a³o koniecznie „pójœæ do Krzy¿a” (jeœli ktoœ tego
jeszcze nie uczyni³), a tak¿e poœwiêciæ pokarmy, które spo¿ywano dopiero nastêpnego
dnia. Niegdyœ ksiê¿a przyje¿d¿ali do wiosek
na umówione miejsca, gdzie przynoszono
ogromne kosze ze œwiêconk¹. Z czasem zanoszono je do koœcio³ów lub zawo¿ono fur-
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mankami. Aby „z³e licho” nie mia³o dostêpu
do cha³upy, gospodarz trzykrotnie okr¹¿a³
j¹, trzymaj¹c w rêku wielkanocny koszyk. Jego
zawartoœæ mia³a okreœlone, symboliczne znaczenie: baranek (z ciasta, mas³a, cukru, gipsu), oznacza³ Zmartwychwsta³ego Chrystusa,
œwiêcony ju¿ od VII wieku, znamionuje pokorê i dobroæ, chleb – symbolizuje „chleb
¿ywy, który zst¹pi³ z nieba, Cia³o Chrystusa”,
jajka – to budz¹ce siê nowe ¿ycie, jakie daje
nam Jezus poprzez sw¹ Œmieræ i Zmartwychwstanie, sól – chroni¹ca pokarmy przed zepsuciem, ¿yciodajna przyprawa, niegdyœ bardzo droga (za jedn¹ tonê mo¿na by³o kupiæ
du¿¹ wieœ, pieprz, chrzan – symbol si³y fizycznej i zdrowia, wêdlina – to pomyœlnoœæ, dostatek, który niegdyœ rzadko goœci³ w wiejskich
chatach, pokryte „baziami” ga³¹zki – to nie
tylko ozdoba koszyka, ale równie¿ znak zmartwychwstania i nieœmiertelnoœci duszy, wreszcie pisanki, zwane u nas „piskami” – symbol
pocz¹tku, Ÿród³a ¿ycia, odrodzenia siê, wed³ug wierzeñ ludowych antidotum na choroby i uroki, gwarancja szczêœcia. Istnieje stara legenda (X w.), która mówi, i¿ zwyczaj malowania jajek zapocz¹tkowa³a œw. Magdalena. Dowiedziawszy siê od anio³a o Zmartwychwstaniu Pana, z radoœci¹ rozdawa³a aposto³om jajka, które w zabarwi³y siê na czerwono. Inne podanie g³osi, ¿e pewien biedak
pomóg³ Jezusowi dŸwigaæ krzy¿ – w drodze
na Golgotê. Przed t¹ mi³osiern¹ czynnoœci¹
postawi³ na ziemi kosz z jajami, a gdy do niego wróci³, zobaczy³, ¿e wszystkie by³y kolorowe. Przed laty jajka barwiono w gotowanych
³upinach cebuli, liœciach zbó¿, korze jab³oni,
olchy, obrzynkach czerwonego buraka.

Niedziela Palmowa, nazywana w
Polsce tak¿e Kwietn¹ lub Wierzb¹,
otwiera Wielki Tydzieñ Paschalny.
Koœció³ œwiêci w tym dniu triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, gdzie witano Go kwiatami i
palmowymi ga³¹zkami. Tego dnia
w koœcio³ach œwiêci siê palmy.
Dawniej we wsiach kobiety sz³y do koœcio³a z w³asnorêcznie wykonanymi palmami niezbyt wysokimi, zrobionymi z ga³¹zek
wierzby z baziami i roœlin zielonych w zimie, takich jak borówki, barwinek, bukszpan, czasem ozdobionymi kwiatami z bibu³y i wst¹¿kami. Œwiêcon¹ palmê zatkniêt¹ za
obraz lub ramê okna przechowywano w
domu przez ca³y rok. Wierzono, ¿e chroni
dom przed z³em, a zw³aszcza przed piorunami. Bazie z poœwiêconej palmy by³y lekar-

Wielkanoc jest najbardziej radosnym
œwiêtem w naszym roku liturgicznym. W Niedzielê Wielkanocn¹ wierni œpiesz¹ na uroczyst¹ Mszê Rezurekcyjn¹ (od XVIII w. jest
ona odprawiana o œwicie, nie o pó³nocy).
Donoœne bicie dzwonów, wystrza³y z broni
palnej (armaty, moŸdzierze) od lat by³y wyrazem bezgranicznej radoœci przepe³niaj¹cej ludzkie serca. Tego dnia, po œniadaniu
gospodarz obchodzi³ ca³e swe obejœcie (budynki, podwórze) i œwiêci³ je palm¹ niczym
kropid³em. Dawny obyczaj nakazywa³, by w
tak wielkie œwiêto nikogo nie odwiedzaæ, zabronione by³o nawet gotowanie posi³ków.
Nazajutrz – jak podaj¹ ró¿ne Ÿród³a ka¿dy
gospodarz wstawa³ „dodnia” (wczesnym
rankiem) i b³ogos³awi³ pola, kropi¹c je wod¹
œwiêcon¹, modli³ siê, a nastêpnie umieszcza³
w roli krzy¿yki wykonane z poœwiêconej palmy. Zabiegi te mia³y zapewniæ urodzaj i
uchroniæ plony od wszelakich klêsk. M³odzieñcy natomiast ochoczo oblewali wod¹
napotkane dziewczyny, które bynajmniej siê
przed tym nie wzbrania³y. Takie obfite, zimne prysznice to przecie¿ wyraŸna oznaka
powodzenia u kawalerów i nadzieja na rych³e zamêœcie. Zwyczaj ten znany jest tylko
w naszym kraju. Trudno okreœliæ jego pochodzenie, choæ niektórzy mawiaj¹, i¿ nawi¹zuje on do dziejów pierwszych chrzeœcijan. Kiedy gromadzili siê, aby rozpamiêtywaæ Zmartwychwstanie Chrystusa, wówczas
przeciwnicy wiary rozpêdzali ich, polewaj¹c strumieniami wody. Ów obyczaj mo¿na
kojarzyæ te¿ z masowym chrztem – obmyciem z grzechów. Pierwsze wzmianki o nim
pochodz¹ z XV wieku. Pocz¹tkowo by³y to

dwie odrêbne czynnoœci: œmigus – smaganie palm¹ po nogach, dyngus (dyngowanie)
– odwiedzanie domostw, sk³adanie ¿yczeñ i
zbieranie datków, czêsto pod groŸb¹ oblania wod¹. Uczestnicy zabawy œpiewali:
Przyszliœmy tu po dyngusie,
Zaœpiewajmy o Jezusie,
O Jezusie, o Maryi,
Dajcie jajek, gospodyni.
W naszych stronach œmigus – dyngus nale¿a³o zakoñczyæ przed po³udniem, a mimo
to wioski przypomina³y nieraz „krajobraz po
burzy”. Warto jeszcze dodaæ, i¿ gospodarze
nie martwili siê, gdy ich córki wróci³y z „dworu” przemoczone do suchej nitki. Uwa¿ali
to za dobry znak, pomyœlnoœæ w uprawie
roli i w hodowli. Dziewczêta zaœ mia³y szansê odp³acenia kawalerom „piêknym za nadobne” - w dniu nastêpnym. Wtedy bezkarnie mog³y sprawiæ im mokr¹, ch³odna ³aŸniê.
- „Dawniej to dopiero œwiêtowano! To
by³y œwiêta!” – zdziwi siê niejeden lub rozczuli, a mo¿e zatêskni za czasami, kiedy ka¿da niemal czynnoœæ mia³a swe znaczenie i
okreœlon¹ symbolikê.
Za czasami, kiedy cz³owiek czu³ siê bezpieczny i szczêœliwy, mimo biedy i czêstego
g³odowania, zw³aszcza wiosn¹ na przednówku. Obecnie do miniaturowych koszyczków
wk³adamy plastikowe kurcz¹tka, kaczuszki,
zaj¹czki… Czy choæ przez chwilê zastanawiamy siê, jakie symboliczne zdarzenie im
przypisaæ? Obyœmy tylko nie zapomnieli o
istocie i sensie tych niezwyk³ych Œwi¹t…
Maria Wilczok

stwem na ból gard³a. Palma
spalona w piecu chlebowym
mia³a zapewniæ pomyœlne
wypieki chleba przez ca³y
rok, a popió³ wysypany na
grzêdy - urodzaj w warzywniku i ogrodzie.
Przedszkole nr 2 wspólnie z Przedszkolem nr 1 w
Sêdziszowie M³p zorganizowa³o konkurs na „Najbardziej oryginaln¹ palmê wielkanocn¹”. Celem konkursu
by³o kszta³towanie oraz rozwijanie zainteresowañ dzieci tradycyjn¹ kultur¹ ludow¹, rozwijanie umiejêtnoPrzedszkolaki z wykonanymi przez siebie palmami.
Fot. Arch. PP nr 2
œci plastycznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów
I miejsce w konkursie zdoby³a Nikola
zwi¹zanych z okresem œwi¹t Wielkiej Nocy.
Marek PP Nr 1
Konkurs zosta³ rozstrzygniêty 13 marca
II miejsce przypad³o Marcelinie Kolbusz
2008 r. w Przedszkolu nr 2.
PP Nr 1
Do konkursu zg³oszono ³¹cznie 36 palm.
III miejsce otrzyma³ Remigiusz Kozicki
Komisja w sk³adzie: dyrektor Renata Œliwa,
PP Nr 2
nauczyciel Marta Skiba, nauczyciel Marta
Ponadto wyró¿niono palmy Karolinki
Pieja, oceniaj¹c palmy zwraca³a uwagê
Iskrzyckiej z PP Nr 1 i Ani Drelich z PP Nr 2.
przede wszystkim na stronê plastyczn¹ pracy
W nagrodê uczestnicy konkursu otrzyoraz na ozdoby w³asnorêcznie wykonane.
mali s³odycze, dyplomy i drobne upominki.
W rozstrzygniêciu konkursu pomaga³y
tak¿e dzieci, które brawami ocenia³y palmy.
Marta Skiba
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Byæ poetk¹, Byæ poetk¹...
W³aœnie, jak siê miewa nasza bardzo ma³a kobietka, ale ju¿ powa¿nie pisz¹ca poetka?
Iwonka Myzia „aktualnie” uczennica kl. 5b Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. nie
marnuje czasu.
Ubieg³oroczna laureatka wojewódzkiego konkursu poezji „Moja Rodzina” bacznie obserwuje wszystkie zjawiska ¿ycia codziennego i zbieraj¹c pomys³y, skutecznie
zamienia je w zabawne ale i pouczaj¹ce –
rymowane historyjki. Pisze z wdziêkiem,
chwilami wrêcz dojrzale.
Wydaje mi siê, ¿e humor jest elementem
dominuj¹cym w tej zabawie poezj¹ ale s¹ te¿
akcenty ironiczne, powa¿ne i refleksyjne.
Szanowni czytelnicy! Macie wyj¹tkow¹
okazjê poprawiæ samopoczucie, przywo³aæ
uœmiech na twarzy, zape³niæ woln¹ chwilê.
Zapraszam do lektury wybranych utworów
Iwonki Myzi.
A.P.
BERBECIE
Na tym œwiecie
(na pewno wiecie )
s¹ doroœli i berbecie.
Doroœli rodzin¹ siê opiekuj¹,
A berbecie coœ majstruj¹.
Wczoraj taki ma³y Wacek
Z ziemi zrobi³ du¿y placek.
A przedwczoraj taka Basia

HISTORIA PALACZA I ALKOHOLIKA

KRYSTYNA i SZCZÊŒLIWA 13

Szed³ pijak i palacz drog¹ poln¹,
Szed³, lecz bardzo wolno.
By³ pijany, w rêce trzyma³ papierosa,
nie czu³ nawet, ¿e buty zmoczy³a mu rosa.
Nie czu³ piêknego zapachu siana,
Nie pamiêta³, ¿e jest ko³o siódmej z rana.
Nic go nie obchodzi³o,
Oprócz tego, ¿e w gardle strasznie go pali³o.
Zaszed³ nad strumyk, by napiæ siê wody
I wtedy zobaczy³ swoje odbicie.
Przestraszy³ siê siebie, myœla³, ¿e jest m³ody,
Tymczasem na³óg poch³on¹³ ca³e jego ¿ycie.
Przypuszcza³, ¿e min¹³ zaledwie tydzieñ
Lecz by³y to d³ugie lata.
Nagle przypomnia³ sobie o ¿onie,
I zacz¹³ z kwiatów dla niej wianek splataæ.
W parê sekund wszystko przemyœla³:
dom, rodzinê i wszystkie œwiêta.
Pomyœla³: Koniec z paleniem i piciem!
Dro¿sze od tego jest mi ¿ycie!
Wsta³ i popêdzi³ do rodziny,
Przez drogê koñczy³ wianek
A gdy dotar³, okaza³o siê,
¯e jego ¿ona w³aœnie obchodzi urodziny.
Wrêczy³ jej prezent i przeprosi³.
¯ona z uciech¹ go przyjê³a.
W³o¿y³a wieniec na g³owê
I mê¿a czule objê³a.
Jak wielka by³a ich radoœæ!
W ich domu nigdy ju¿ nie panowa³a z³oœæ.
Czuli siê, jakby wczoraj by³o ich wesele,
No i mi³oœci jest teraz wiêcej, naprawdê o wiele.

Moja babcia to jest Krysia
(Znam j¹ przecie¿ nie od dzisiaj).
Jest radosna i kochana,
Troskliwa, mi³a, rozeœmiana.
Zawsze znajdzie coœ s³odkiego,
Chocia¿by pierniczka ma³ego.
Kocham j¹ najbardziej z Kryœ !
Wie to ka¿dy w œwiecie miœ.
Wie te¿ mucha, ma³y b¹k
No i ka¿dy kwiatka - p¹k.
Wie to ka¿dy paj¹k w domu,
¯e nie oddam jej nikomu.
Ka¿de zwierz¹tko te¿ to wie,
¯e Babci nie oddam, o nie!
Bo to jest moja Babcia Krysia,
Dla której wierszyk piszê dzisiaj.
Bo ona ma imieniny trzynastego,
Co czyni trzynastkê dniem - SZCZÊŒLIWEGO.
Bo Babcia jest tak pracowita,
¯e z uœmiechem nowy dzieñ wita.
Wszystkie listeczki i kwiatuszki
Wiedz¹, ¿e Babcia ma dwie poduszki.
Bo na jednej ona œpi,
A drug¹, gdy przyjadê, po¿ycza mi.
I te¿ wie to muchomorek,
¯e Babcia zawsze ma dobry humorek.
Wie te¿ ka¿da papuga rozgadana,
¯e Babcia jest zawsze rozeœmiana.
I wiewiórka tak¿e wie,
¯e Babunia kocha mnie.
Tak wiêc ¿yczeñ sk³adam moc:
By szybko jej mija³a noc,
By wszystko widzia³a w œwietle dnia,
I ¿ebym w jej sercu zawsze by³a ja!

Obrazi³a siê na Jasia.
A w dodatku tydzieñ temu
Zjad³a ca³y s³oik d¿emu.
Znów z kolei Gosia ma³a
By³a dziœ bardzo nieœmia³a...
Có¿ poradziæ, s¹ to dzieci,
Któ¿ nie polubi takich berbeci?

GDZIE MIESZKAJ¥ BAJKI?
Gdzie mieszkaj¹ bajki?
Powiedzcie kochani:
Czy na strychu Majki?
A mo¿e w kufrze Ani?
Gdzie mieszkaj¹ bajki?
Powiedzcie moi mili:
Czy w piwnicy Oli
Byœmy je zobaczyli?

Gdzie mieszkaj¹ bajki?
Czy za szaf¹ Jarka?
A mo¿e pod wskazówk¹
Ma³ego zegarka?
Gdzie mieszkaj¹ bajki?
Czy Wy o tym wiecie,
¯e mieszkaj¹ w ka¿dej
Bibliotece na œwiecie?

Dzieñ 28. lutego 2008r. by³ wyj¹tkowym dniem dla dzieci z PP Nr 2
w Sêdziszowie M³p. Do przedszkola przybyli niecodzienni goœcie –
przedstawiciele MG Ko³a Pszczelarskiego w Sêdziszowie M³p.
Ciekaw¹ prelekcjê na temat „Co robi¹
zim¹ pszczo³y?... i nie tylko”, pokaz akcesoriów pszczelarskich i degustacjê miodu, przygotowali p. Stanis³aw Ocha³ i p. Jan Cholewa.
Niespodziank¹ dla dzieci by³o og³oszenie konkursu z nagrodami. Aktywnoœæ dzieci na spotkaniu by³a zaskakuj¹ca. Zaciekawione tematem zadawa³y mnóstwo pytañ,
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przekrzykuj¹c siê jedno
Przedszkolaki z zainteresowaniem wys³ucha³y opowieœci o ¿yciu pszczó³ panów Stanis³awa Ocha³a i
za drugim.
Jana Cholewy.
Fot. Arch. PP nr 2
Stawiane pytania wzbudza³y u prowadz¹cych niekiedy
królowa ma swoje wojsko?”, „Jak d³ugo ¿yje
uœmiech na twarzy i ogromny podziw dla
pszczo³a?”, „Czy u¿¹dlenie pszczo³y jest groŸwiedzy przedszkolaków. Dzieci ciekawi³o
ne?”, „Dlaczego zabezpiecza siê ul zim¹?”...
wszystko: „Dlaczego w rodzinie pszczelej jest
Wiedza dzieci na temat pszczó³ jest du¿a,
tylko jedna królowa a nie ma króla?”, „Czy
ale po spotkaniu przedszkolaki wiedz¹ o
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jêzycznych, ksi¹¿ek, koszulek, czapeczek, notatników, d³ugopisów i innych artyku³ów
biurowych.
Mi³o nam by³o goœciæ w naszej szkole
El¿bietê Œwiniuch – Burmistrza Gminy Sê-

Laureatka I miejsca – Klaudia Dudek
ze Szko³y Podstawowej w Boreczku

Przegl¹d Piosenki Niemieckojêzycznej obchodzi³
w tym roku swój ma³y jubileusz. To ju¿ pi¹ty raz
uczniowie szkó³ podstawowych, w których odbywa siê nauka jêzyka niemieckiego, zaprezentowali swoje umiejêtnoœci wokalne i jêzykowe, bior¹c udzia³ w corocznym Gminnym Przegl¹dzie
Piosenki Niemieckojêzycznej. Tym razem konkurs odby³ siê 22 lutego 2008 r. w Szkole Podstawowej w Boreczku. Wziêli w nim udzia³ uczniowie
ze Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu, Borku
Wielkim, Klêczanach i Boreczku.

Zwyciêski zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu.

Fot. (2) Ewa Lasoñ

Celem tego gminnego przedsiêwziêcia
jest rozwijanie zainteresowania kultur¹ krajów niemieckojêzycznych, rozwijanie zami³owania do œpiewu, jako jednej z form dzia³alnoœci muzycznej oraz promocja jêzyka
niemieckiego.
Przegl¹d przeznaczony by³ dla uczniów
klas IV-VI i odbywa³ siê w dwóch kategoriach: soliœci i zespo³y.
Uczestnicy oceniani byli przez profesjonalne jury w sk³adzie: Bo¿ena Ciepielowska
– nauczycielka jêzyka niemieckiego w Gimnazjum w Ostrowie i Kamionce, El¿bieta Leniart – nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Wolicy Piaskowej, Agnieszka
Iskrzycka – nauczycielka jêzyka niemieckiego z Zespo³u Szkó³ w £¹czkach Kucharskich.
Jury, po wnikliwej analizie wystêpów
wszystkich uczestników, wy³oni³o zwyciêzców:
kategoria soliœci:
I miejsce – Klaudia Dudek ze Szko³y
Podstawowej w Boreczku,
II miejsce – Magdalena Kozdêba ze

dziszów M³p., Teresê Dziak – dyrektora SzkoSzko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu oraz
³y Podstawowej w Bêdziemyœlu oraz GrzeAleksandra Hulek ze Szko³y Podstawowej w
gorza Burego – dyrektora Szko³y PodstaKlêczanach,
wowej w Borku Wielkim.
III miejsce – Ewa Zawisza ze Szko³y PodKonkursow¹ scenê zdobi³a efektowna destawowej w Boreczku.
kategoria zespo³y:
koracja, przygotowana i wykonana przez orI miejsce – zespó³ muzyczny ze Szko³y
ganizatorkê przegl¹du, Ewê Lasoñ. W przePodstawowej w Bêdziemyœlu w sk³adzie:
rwie konkursu, przeznaczonej na obrady jury,
Wojciech Anyszek, Aneta Bieñkowska, Sawszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na pobina Giba³a, Anna Smy¿eñ,
czêstunek, przygotowany przez Radê RodziII miejsce – zespó³ muzyczny ze Szko³y
ców, a nastêpnie obejrzeli przedstawienie „KróPodstawowej w Boreczku w sk³adzie: Iwona
lewna Œnie¿ka”, przygotowane przez Magdale£agowska, Maria Przydzia³, Kamila Sroka,
nê Skoczek – nauczycielkê jêzyka polskiego.
Patrycja Styczyñska, Sylwia Œwider, Kamila
Opr. Ewa Lasoñ
Wójcik,
SPONSORZY:
III miejsce – zespó³ muGoethe- Institut z Krakowa
zyczny ze Szko³y Podstawowej
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec z Krakowa
w Klêczanach w sk³adzie: Pawe³
Wydawnictwo Szkolne PWN
Stok³osa, Kacper Siorek, DaWydawnictwo Szkolne LEKTORKLETT
niel Cio³ek, Kamil Zieliñski.
Wszyscy zwyciêzcy otrzyMiejsko-Gminny Dom Kultury w Sêdziszowie M³p.
mali cenne nagrody rzeczoRada Rodziców ze Szko³y Podstawowej w Boreczku
we w postaci s³owników dwu-

wiele wiêcej. Przede wszystkim o koniecznoœci spo¿ywania miodu nie tylko w okresie
przeziêbieñ, ale i w codziennym jad³ospisie.
Miód posiada ogromne w³aœciwoœci zdrowotne, jest niezast¹piony w chorobach uk³adu kr¹¿enia, narz¹dów wewnêtrznych,
wzmacnia serce, obni¿a poziom cholesterolu, reguluje ciœnienie, koi nerwy, leczy
rany. Ma on równie¿ w swoim sk³adzie zawartoœæ wielu niezbêdnych dla funkcjonowania organizmu cz³owieka bia³ek, aminokwasów, cukrów, witamin, antybiotyków, które mog¹ wzbogaciæ nasz¹ dietê, a co za tym
idzie odpornoœæ organizmu... Ale ¿eby wyprodukowaæ (zebraæ) 1 kg miodu, pszczo³y
musz¹ odwiedziæ od 750 tys. do kilku milionów kwiatów.
Nasze przedszkole promuje zdrowy tryb
¿ycia i dlatego miód bêdzie goœci³ na naszych sto³ach czêœciej, co te¿ polecamy
wszystkim czytelnikom.

Do artyku³u do³¹czamy fragmenty materia³u przekazanego przez przedstawicieli
Ko³a Pszczelarskiego na temat:

Opracowanie:
Maria Setera
Barbara Szczêch

„Lecznicze dzia³anie miodu spadziowego”.

Cenn¹ w³aœciwoœci¹ miodu spadziowego z
drzew iglastych jest jego dzia³anie przeciwzapalne, przeciw-drobnoustrojowe i ³agodz¹ce kaszel, co
uwarunkowane jest g³ównie zawartoœci¹ w nim
olejków eterycznych, substancji ¿ywicznych i biopierwiastków. W zwi¹zku z powy¿szym spo¿ywanie miodu spadziowego z drzew iglastych ³¹cznie z
podstawow¹ terapi¹ lecznicz¹ pozwala na szybszy powrót do zdrowia w chorobach dolnych dróg
oddechowych, takich jak zapalenie oskrzeli, astma
oskrzelowa, zapalenie p³uc i gruŸlica p³uc. Z uwagi
na du¿a wartoœæ od¿ywcz¹ oraz bogaty sk³ad enzymatyczny i mineralny omawianego miodu, spe³nia on du¿e znaczenie jako od¿ywka regeneracyjna u osób w okresie rekonwalescencji po przebytych ciê¿kich chorobach i zabiegach operacyjnych.
Jest tak¿e polecany u osób z hipowitaminoz¹ i
anemi¹, a szczególnie u dzieci. W tym celu wskazany jest zw³aszcza miód sosnowy i jod³owy. Z
uwagi na dzia³anie od¿ywcze i odtruwaj¹ce organizm wskazany jest u osób pracuj¹cych w szkodliwych warunkach. W tym celu podawany jest w
Niemczech górnikom zatrudnionych w kopalniach
uranu. Miód spadziowy z drzew iglastych, po-

dobnie jak inne odmiany miodu, znalaz³ zastosowanie w leczeniu wielu chorób wewnêtrznych.
Wykazuje on miêdzy innymi dzia³anie reguluj¹ce przemianie materii, ³agodnie przeczyszczaj¹ce
przy zaparciach (substancje ¿ywiczne) lub lekko
zapieraj¹ce przy biegunkach (garbniki pochodzenia roœlinnego). Sk³adniki tego miodu wykazuj¹
tak¿e dzia³anie przeciwbakteryjne i rozkurczaj¹ce
w stanach zapalnych jelit.
Godne polecenia jest wspomagaj¹ce przyjmowanie miodu w schorzeniach nerek i uk³adu moczop³ciowego a mianowicie w zapaleniu pêcherza
moczowego, zapaleniu nerek, kamicy dróg moczowych i zapaleniu gruczo³u krokowego.
Miód spadziowy z drzew iglastych dzia³a tak¿e wspomagaj¹co w chorobach reumatycznych
uk³adu ruchu, a tak¿e w schorzeniach uk³adu
nerwowego. Podatne na leczenie tym produktem
s¹ równie¿ choroby skóry. Dziêki w³aœciwoœci¹ przeciw-drobnoustrojowym i przeciwzapalnym miód
oczyszcza rany zaka¿one laseczkami beztlenowymi, gronkowcami i paciorkowcami, a nastêpnie
przyœpiesza ich gojenie siê.
(-)
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Swoich zawodników w I
grupie wystawi³y szko³y podstawowe z Czarnej Sêdziszowskiej, Klêczan, Krzywej, ZagoW dniu 29.02.2008 r. w Czarnej Sêdziszowskiej odby³y siê ju¿ po raz drugi po d³u¿szej przerwie eliminacje gminne OTWP. rzyc Górnych, Zagorzyc DolOrganizatorem turnieju jest Zarz¹d Gminny Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Sêdziszowie M³p. Odpowiedzialnym za to nych, Góry Ropczyckiej, Wozadanie byli v-ce prezes ZGOSP Andrzej Œwierad oraz z-ca komendanta gminnego m³. kpt. Wojciech Kozek. Gospoda- licy Piaskowej. Natomiast w II
grupie udzia³ wziêli zawodnirzami konkursu byli dyrektor SP Czarna Tomasz Kozak i dyrektor Gimnazjum Czarna Andrzej Œwierad.
cy z gimnazjum z Czarnej Sêdziszowskiej, Sêdziszowa M³p.
Turniej ma na celu popularyzowanie
i Zagorzyc. £¹cznie do elimiwœród dzieci i m³odzie¿y znajomoœci przepinacji gminnych przyst¹pi³o 21
sów przeciwpo¿arowych, zasad postêpowazawodników. Eliminacje przenia na wypadek powstania po¿aru oraz prakprowadzone zosta³y w formie
tycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podpisemnej i ustnej. Test w czêrêcznym sprzêtem gaœniczym i technik¹
œci pisemnej sk³ada³ siê z 25
po¿arnicz¹, poznawania tradycji, historii i
pytañ. W eliminacjach ustorganizacji ochrony przeciwpo¿arowej.
nych (okreœlanych mianem
Wy³onienie uczestników eliminacji
rozgrywek fina³owych), stargminnych poprzedzone by³o przeprowatowa³o po 5. zawodników w
dzeniem w poszczególnych szko³ach elimika¿dej grupie wiekowej, wy³onacji œrodowiskowych. ZG dla wszystkich
nionych w toku eliminacji piplacówek oœwiatowych zapewni³ materia³y
semnych. Pytania do czêœci
Komisja wnikliwie ocenia³a odpowiedzi finalistów.
Fot. (2) Org.
do przygotowania siê do
ustnej jak i testy by³y przygokonkursu. Pomoc w przytowywane przez funkcjonariuszy Pañstwogotowaniu uczniów, po³¹wej Stra¿y Po¿arnej z Ropczyc.
czon¹ ze zwiedzaniem
Nad prawid³owym przebiegiem eliminaOSP w swoich miejscowocji czuwa³y komisje w sk³adzie: I grupa – Pani
œciach, zapewniali prezesi
Burmistrz El¿bieta Œwiniuch, Kapitan Bogmiejscowych jednostek.
dan Drozd, Prezes ZGOSP Eugeniusz AlberTurniej by³ rozgrywany w
ski, V-ce prezes ZGOSP Andrzej Œwierad. II
dwóch kategoriach wiekogrupa – Brygadier Jan Paœko, Kapitan Wojwych: I grupa – uczniowie
ciech Kozek, Komendant ZGOSP Ryszard
szkó³ podstawowych; II
Przypek, Sekretarz OSP Czarna Jan Pipa³a
grupa – uczniowie gimnaOto wyniki:
zjum.
Turniej rozpocz¹³ test pisemny, który wy³oni³ finalistów.
I grupa wiekowa - szko³y podstawowe
I m. - Przemys³aw Ziajor z Góry Ropczyckiej,
II m. - Kamil Siwiec z Czarnej Sêdziszowskiej,
1893-2000
III m. - Pawe³ Stok³osa z Klêczan,
IV m. - Kamil Malski z Zagorzyc Górnych,
Druh Wojciech Malski urodzi³ siê 14 kwietV m. - Seweryn Ku³ak z Góry Ropczyckiej.
nia 1893 roku w Zagorzycach. By³ jednym z
II grupa wiekowa - gimnazja
dziesiêciorga dzieci Wojciecha i Marii. Jego
I m. - Piotr Basara z Czarnej Sêdziszowskiej,
dzieciñstwo przypad³o na ostatnie lata XIX
II m. - Krzysztof Gruca z Czarnej Sêdziszowwieku. Maj¹c 9 lat rozpocz¹³ naukê w dwuletniej dwuklasowej
skiej,
szkole podstawowej. Pragn¹c zdobyæ wiêcej wiedzy wst¹pi³ do
III
m.
- Marcin Bocheñski z Sêdziszowa M³p.,
trzyletniej trzyklasowej szko³y uzupe³niaj¹cej, któr¹ ukoñczy³
IV m. - Konrad Goraj z Zagorzyc Górnych,
z wynikiem dobrym. Wojciech, tak jak pozosta³e rodzeñstwo,
V m. - Micha³ Bieœ z Sêdziszowa M³p.
pomaga³ rodzicom w 12-morgowym gospodarstwie.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
W czasie ¿niw 1914 roku, wraz z trzema braæmi, zosta³
upominki pami¹tkowe oraz dyplomy, a zwywcielony do 6 Pu³ku U³anów Cesarsko-Królewskiej Armii AuWojciech Malski w dniu swoich 106.
ciêzcy nagrody rzeczowe. Fundatorem nastriackiej w Przemyœlu. St¹d odes³ano ich na front w³oski. W
urodzin.
Fot. GW
gród i upominków by³ Burmistrz Sêdziszo1918 roku ciê¿ko chory na epidemiê malarii wróci³ do domu.
wa Ma³opolskiego.
Dwóch jego braci zginê³o na wojnie. W 1920 roku bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczy³ na Wo³yniu, pod Brzeœciem Litewskim, Kowlem i na innych frontach. Po
Drugim etapem bêd¹ eliminacje powiazakoñczeniu wojny w 1921 roku wróci³ do Zagorzyc.
towe, które odbêd¹ siê 15 kwietnia 2008 r.
Widz¹c zagro¿enie po¿arami, w 1928 roku za³o¿y³ w Zagorzycach Ochotnicz¹ Stra¿
Atrakcj¹ dla m³odzie¿y by³o zaprezenPo¿arn¹, której zosta³ prezesem. By³ aktywny w dzia³aniach na rzecz ochrony przeciwpo¿atowanie sprzêtu oraz pokazów przez Jedrowej oraz rozwoju wioski. Bra³ wielokrotnie udzia³ w dzia³aniach ratowniczych, nios¹c
nostkê Ratowniczo-Gaœnicz¹ PSP z Ropczyc,
pomoc poszkodowanym. Z pierwsz¹ ¿on¹, zmar³¹ na epidemiê, prze¿y³ 7 lat. Z drug¹ ¿on¹
OSP z Krzywej, OSP z Boreczku i OSP z
prze¿y³ 30 lat. Wychowa³ dwóch synów, którzy wst¹pili do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Z
Borku Wielkiego.
zami³owania hodowa³ konie, a tak¿e w³asnorêcznie wykonywa³ dla nich uprz¹¿.
Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego
Za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ zosta³ odznaczony: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³otym Znakiem
ZOSPRP w Sêdziszowie M³p. dziêkuje dyZwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej, Z³otym, Srebrnym i
rekcjom szkó³, nauczycielom za przygotoBr¹zowym Medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” oraz wieloma innymi wyró¿nieniami.
wanie m³odzie¿y oraz Burmistrzowi za ufunZmar³ 1. lipca 2000 roku w wieku 107 lat. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w
dowanie nagród i upominków.
Zagorzycach Górnych.
Eugeniusz Alberski
Eugeniusz Alberski
Czeœæ Jego pamiêci!
Andrzej Œwierad
Prezes Zarz¹du Oddzia³u M-G ZOSP RP w Sêdziszowie M³p.

WOJCIECH MALSKI
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Tu wszêdzie jest moja Ojczyzna,
tu ka¿dy kwiat do niej siê przyzna...

29 lutego b.r. Szko³a Podstawowa nr 3
im. Jana Paw³a II goœci³a 13 dru¿yn z terenu
naszej gminy, którzy przybyli w szranki konkursowe pod opiek¹ swoich nauczycieli. Organizacj¹ gminnego konkursu zaj¹³ siê nauczyciel historii SP nr 3 mgr Wojciech Sala,
który koordynowa³ przebieg ca³ego turnieju, sk³adaj¹cego siê z dwóch czêœci. W pierwszej czêœci 39 uczniów zmaga³o siê z testem
wiedzy, dotycz¹cym dziejów Sêdziszowa i
okolicznych miejscowoœci.
Po godzinnym egzaminie uczniowie i ich
opiekunowie mieli czas na przerwê i poczêstunek przygotowany przez organizatora.
Doceniaj¹c chêci i starania uczestników konkursu ufundowano dla nich nagrody pocieszenia. Tak wiêc nikt nie odszed³ bez nagrody.
Pytania testowe wymaga³y od uczestników
jasnych i konkretnych odpowiedzi. Ostatecznie do czêœci fina³owej awansowa³o siedmioro uczniów. Najliczniejsze reprezentacje w finale mia³y szko³y z Czarnej Sêdziszowskiej i
Góry Ropczyckiej. W gronie najlepszych znalaz³y siê równie¿ dzieci z Zagorzyc Dolnych,
Klêczan i ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. Komisja pod przewodnictwem p.
W³odzimierza Lacha i przy wspó³udziale p.
Burmistrz El¿biety Œwiniuch ocenia³a poszczególne konkurencje czêœci ustnej. W komisji
zasiada³y tak¿e p. Halina Binkowska, p. Albina Œwierad i p. Nikodema D¹bek.

„Przewodnik po Sêdziszowie M³p.”. Projekt
ten by³ realizowany w ramach programu
„Uczniowie z klas¹” koordynowanego przez
Gazetê Wyborcz¹. Po ustaleniu przez Komisjê werdyktu, rozpoczê³a siê ceremonia wrêczenia nagród przy udziale Pani Burmistrz.
W kategorii szkó³ zwyciêzc¹ okaza³a siê
szko³a z Czarnej Sêdziszowskiej, a indywidualnie konkurs wygra³a Magdalena Brzuszek
z Zagorzyc Dolnych. Ka¿dy z siódemki finalistów otrzyma³ cenne nagrody rzeczowe, a
dwie pierwsze szko³y otrzyma³y wysokiej jakoœci
sprzêt multimedialny.
Organizator sk³ada serdeczne podziêkowania
osobom, które aktywnie
w³¹czy³y siê w organizacjê i
wspar³y wartoœciowymi rzeczami konkurs tj. p. Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.
Kazimierzowi Kie³bowi, p.
dyrektor Monice Szarek i
nauczycielom z „trójki”, firmie „Moto- Hurt”, p. fotoW II Gminnym Konkursie Historycznym zwyciêgrafowi Ryszardowi Cio³ko¿y³a Magdalena Brzuszek z SP Zagorzyce Dln.
szowi, p. kierownik osiedlowej apteki Anecie Brzostowskiej, firmie „Veolia
Podkarpacie sp. z o.o.”, w³aœcicielom firmy „Mazak”
oraz komisji konkursowej za
jej zaanga¿owanie.
Wraz z organizatorem
wyra¿amy przekonanie, ¿e
konkurs ten przyczyni siê
do wzrostu œwiadomoœci
historycznej w œrodowiskach szkolnych oraz zami³owaniu do walorów
naszej Ma³ej Ojczyzny.
39. uczniów z 13 szkó³ podstawowych roz-

Bezpoœrednio po obchodach gminnych 525-tej rocznicy nadania praw miejskich osadzie Sêdziszów
odby³ siê konkurs wiedzy o historii Ziemi Sêdziszowskiej dla szkó³ podstawowych pod has³em
„Dzieje mojej Ma³ej Ojczyzny”. Jak sama nazwa
wskazuje g³ównym celem turnieju by³o rozbudzenie i wzmocnienie wiêzi emocjonalnej m³odego pokolenia ze swoim œrodowiskiem lokalnym.
Pierwszym zadaniem
czêœci fina³owej by³a prezentacja poznanej legendy
zwi¹zanej z Ziemi¹ Sêdziszowsk¹. W tej konkurencji
uczestnicy radzili sobie doskonale i otrzymali maksimum punktów. Problemy
zaczê³y siê przy odgadywaniu obiektów wzniesionych
na przestrzeni dziejów w naszej gminie i przy wykonywaniu pieœni patriotycznych. W kolejnej konkurencji wa¿n¹ rzecz¹ by³a znajomoœæ herbów w³aœcicieli Sêdziszowa. Uczniowie z niewielkimi trudnoœciami podo³ali temu zadaniu. Na
koñcu musieli siê zmierzyæ
z pytaniami zadawanymi
przez jury. Wiêkszoœæ trafnie odpowiada³a. Konieczna by³a dogrywka, w rezultacie której wy³oniono zwyciêzców. W trakcie ostatecznego podsumowywania wyników przez komisjê
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 przedstawili prezentacjê multimedialn¹

poczê³o rywalizacjê od pisemnego testu.

(sp)

W

pierwszym etapie nale¿a³o zebraæ
wojny œwiatowej. W tym to czasie stacjonozamiaru. Tu¿ po wojnie, kiedy to chciano
dokumentacjê w postaci zdjêæ
wa³y tam wojska niemieckie i jeden z hitleodremontowaæ kapliczkê, jeden z mieszkañobiektów, a nastêpnie umiejscorowców usi³owa³ wyci¹gn¹æ figurê Matki
ców bez trudu wyci¹gn¹³ figurê. Widoczna
wiæ je na mapie konturowej naszej parafii.
Boskiej, aby j¹ zniszczyæ. Jego próby by³y
by³a w tym rêka Matki Boskiej WniebowziêPotem zgromadzono informacje dotycz¹daremne, wiêc odst¹pi³ od tego niecnego
tej, która obroni³a swój wizerunek przed
ce powstania poszczególsprofanowaniem przez
nych kapliczek, pomniniemieckiego ¿o³nierza.
ków itp. Du¿¹ pomoc staCiekawym obiektem
nowi³y zapiski patrona nasztuki sakralnej jest równie¿
szej szko³y ks. W³adys³awa
kaplica w Rudzie ufundoUczniowie Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej w ramach ko³a historycznego dokonali inwentaŒwidra oraz wspomnienia
wana przez Marcina Kota,
ryzacji miejsc kultu i pamiêci narodowej. Badaniami objêto miejscowoœci Czarn¹, Cierpisz i Rudê.
ludzi starszych, pamiêtaj¹ojca póŸniejszego ambasacych czasy powstania niektórych obiektów.
dora Polski Stanis³awa Kota. Zbudowano j¹ w
Po dok³adnej analizie zebranych wiadomo1916 roku na czeœæ poleg³ych w I wojnie œwiatoœci daje siê zauwa¿yæ, ¿e ludzie niezale¿nie
wej z tej miejscowoœci.
od okolicznoœci losu, zwracaj¹ siê ku Bogu.
Kilkutygodniowa praca dzieci zosta³a zaKapliczki, krzy¿e czy figurki s¹ wyrazem ludzprezentowana na korytarzu g³ównym w
kich ³ez zarówno smutku jak i szczêœcia. Te
Szkole Podstawowej, gdzie cieszy siê ogromsymbole naszej wiary stawiane by³y czêsto
nym zainteresowaniem nie tylko uczniów,
jako wota dziêkczynne, ale równie¿ dla upaale mieszkañców naszych miejscowoœci, któmiêtnienia zmar³ych, którzy odeszli z tego
rzy tu przychodz¹. Ekspozycja ta pozwala
œwiata w ro¿nych okolicznoœciach.
na zastanowienie siê czasem nad histori¹ kaW trakcie poszukiwañ docieraliœmy do
pliczek i krzy¿y przydro¿nych ¿ywo zwi¹zaprzeró¿nych opowieœci, czêsto o zabarwienych z losami jednostek i grup ludzi, któK¹cik poœwiêcony patronowi, ks. W³adys³awowi Œwidrowi oraz
niu legendarnym. Przyk³adowo kapliczka
rych w ferworze dnia czêsto nie zauwa¿amiejscom kultu i pamiêci narodowej w Szkole Podstawowej w
znajduj¹ca siê w Cierpiszu, niedaleko stamy. Warto siê na chwilê zatrzymaæ...
Czarnej Sêdziszowskiej.
wu, ma swoj¹ historiê zwi¹zan¹ z okresem II
SP Czarna Sêdz.
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sce. Omówi³a ca³y proces zwi¹zany z transplantacj¹: od chwili stwierdzenia œmierci
mózgu u pacjenta i odebrania zgody od
rodziny, poprzez zawiadomienie oczekuj¹cego na przeszczep, pobranie i przeszczepienie narz¹du a¿ do ¿ycia po przeszczepie.
Ostatnia czêœæ spotkania to osobiste relacje
pacjentów po przeszczepie serca; pani Bowykorzystanie narz¹dów po swojej œmierci
W dniu 11 marca 2008 roku o godz.
gumi³y, która jak mówi - ma teraz 14 lat, bo
do przeszczepów. Podkreœla³ fakt, ¿e o ile
10.00 w hali widowiskowo-sportowej Liceum
tyle ¿yje z nowym sercem i pana Andrzeja –
nikt nie jest w stanie przewidzieæ, kiedy jego
Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w
„4-latka” Opowiedzieli oni historie swojego
¿ycie na ziemi siê skoñczy, o tyle ka¿dy ju¿
Sêdziszowie M³p. (woj. podkarpackie) od¿ycia: od momentu poznania diagnozy: „jeteraz mo¿e tê wolê wyraziæ, po to by daroby³o siê spotkanie inauguruj¹ce wdro¿enie
dyny ratunek – to przeszczep”, poprzez d³uwaæ to ¿ycie potrzebuj¹cym.
programu edukacyjnego „Transplantacja –
gie miesi¹ce a nawet lata czekania, dzieñ, w
Nastêpnie zaprezentowano wzruszaj¹cy
jestem na TAK”. Idea œwiadomego dawstwa
którym dostali wiadomoœæ, ¿e jest dla nich
film pt. „Esperanza”, który ukazuje problenarz¹dów by³a ju¿ propagowana w naszej
nowe serce, doznany szok i podjêcie decyzji
matykê transplantacji na konkretnych przyszkole w I semestrze roku szkolnego 2007/
o poddaniu siê operacji wszczepienia - a¿
k³adach ludzi: dawców i biorców. To 20- mi2008, kiedy to uczniowie pod kierunkiem
do ¿ycia po przeszczepie. Ich optymizm i
nutowy obraz, który zmusza do refleksji i
pani profesor Iwony Flis realizowali projekt
wola ¿ycia s¹ tak wielkie, ¿e pokonali kolejzadumy, do uœwiadomienia sobie, ¿e ka¿dy
pt.. „Nie zabieraj swoich narz¹dów do niene choroby i snuj¹ wiele planów na przyz nas lub bliskich nam osób, mo¿e w ka¿dej
ba”. Inicjatork¹ zorganizowania spotkania
sz³oœæ. Te osobiste wyznania zrobi³y szczechwili znaleŸæ siê po którejœ z tych stron…
by³a pani Lucyna Doroba – dyrektor szko³y,
gólne wra¿enie na s³uchaczach…niejeden
daj¹cych lub czekaj¹cych na ratunek.
która na wstêpie przedstawi³a cel spotkania
z nich zapewne zrozumia³, ¿e wartoœci, któKolejna czêœæ to wyk³ad poparty prezeni powita³a przyby³ych Goœci: pani¹ Irenê Mire do tej pory uznawa³ za wa¿ne – w istocie
tacj¹ multimedialn¹ przedstawiony przez
laniak z Oddzia³u Klinicznego Chirurgii Serznacz¹ tak niewiele ...
pani¹ Irenê Milaniak. W sposób fachowy
ca, Naczyñ i Transplantologii KrakowskieSpotkanie mia³o na celu podniesienie
omówi³a Ona zagadnienia i aspekty prawne
go Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawœwiadomoœci spo³ecznej, wprowadzenie w tedotycz¹ce transplantacji narz¹dów w Pol³a II – regionalnego koordynatora transmatykê, która bêdzie kontynuowaplantacji, ksiêdza Romana Jurna na lekcjach biologii, religii, jêczaka - proboszcza parafii w
zyka polskiego i godzin wychowawMa³ej – wolontariusza Stowaczych. W szkole realizowany bêdzie
rzyszenia „¯ycie po przeszczebowiem program edukacyjny
pie” oraz pani¹ Bogumi³ê Ni„Transplantacja – jestem na tak.
tychoruk i pana Andrzeja CiePodziel siê swoj¹ decyzj¹”. W ten
œlika – pacjentów po przeszczesposób chcemy przygotowaæ m³opie serca.
dzie¿ do œwiadomego podjêcia tej
Spotkanie rozpoczê³o siê
nie³atwej zapewne decyzji – decykrótkim wyk³adem ksiêdza Rozji o nie zabieraniu swoich narz¹mana, który zwróci³ uwagê na
dów do nieba, gdy¿ potrzebne s¹
wielk¹ potrzebê niesienia potutaj – na ziemi.
mocy innym poprzez – miêdzy Goœcie inauguracji programu „Transplantacja – jestem na Tak” w LO w Sêdziszowie M³p.
Lucyna Doroba
Fot. Arch. LO
innymi – wyra¿anie zgody na

12 marca 2008 r. up³yn¹³ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi
w Sêdziszowie M³p. jako „Dzieñ Otwartych Drzwi”. Poprzedzi³o go skierowanie zaproszeñ do p. dyrektorów i uczniów klas trzecich wszystkich gimnazjów z terenu Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Podczas Dni Otwartych gimnazjaliœci mogli zajrzeæ do wszystkich pomieszczeñ liceum.
Na zaproszenie odpowiedzia³o oko³o
500 gimnazjalistów z Zagorzyc, Wielopola
Skrzyñskiego, Iwierzyc, Witkowic, Czarnej i
Sêdziszowa M³p.
Zdecydowana wiêkszoœæ z nich w zorganizowanych grupach pod opiek¹ wychowawców i nauczycieli zaraz po godzinie 8.00 pojawi³a siê w szkole. Aby w ca³oœci skorzystaæ z
zaplanowanego programu,
ka¿da grupa przyby³ych goœci
spêdzi³a w liceum co najmniej
jedn¹ godzinê.
Podczas pobytu w szkole
goœcie z gimnazjów mieli mo¿liwoœæ:
· zwiedziæ obiekt szkolny –
sale lekcyjne, halê widowiskowo-sportow¹, bibliotekê szkoln¹, gabinet multi-
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medialny, gabinet pomocy medycznej
i psychologicznej
poznaæ zasady przyjêæ do klas pierwszych,
wzory podañ
zaopatrzyæ siê w foldery informacyjne
zapoznaæ siê z ofert¹ edukacyjn¹ na rok
szkolny 2008/09
zobaczyæ zajêcia pozalekcyjne, które od-

bywaj¹ siê w naszej szkole
· spotkaæ siê z przedstawicielami Samorz¹du
Uczniowskiego, cz³onkami szkolnego Klubu „Strzelec”, zespo³em „cheerleaderek”,
cz³onkami Klubu Europejskiego „Europoint”, zespo³u wokalnego i szkolnej telewizji.
Na potrzeby rekrutacji, uczniowie rozwijaj¹cy swoje zainteresowania w szkolnej telewi-

Proponowane oddzia³y w roku szkolnym 2008/2009
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zji, przygotowali ciekawy film, który zosta³
zaprezentowany ka¿dej z grup.
Przedstawiciele Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
odwiedz¹ ponadto – za zgod¹ dyrektorów
gimnazjów – ich szko³y po kwietniowych egzaminach gimnazjalnych. Na 19 marca 2008r.
zaplanowany jest wyjazd na Targi Szkó³ do
Gimnazjum w Iwierzycach.
W ka¿dej klasie uczeñ ma do wyboru dwa
jêzyki obce: Pierwszy jêzyk obcy – w wymiarze 3 godzin tygodniowo – który jest kontynuacj¹ jêzyka obcego nauczanego w gimnazjum (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski). Drugi

Kandydatki na cheerleaderki.

Fot. (2) LO

jêzyk obcy – w wymiarze 2 godzin tygodniowo – który kandydat wybiera spoœród j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego.
Do klasy 1d przyjmowani bêd¹ tylko Ci
kandydaci, którzy uczyli siê j. angielskiego w
gimnazjum (pierwszy jêzyk obcy - j. angielski w tej klasie bêdzie nauczany w wymiarze
5 godzin tygodniowo).
Szczegó³owych informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat szko³y w godzinach 7.30-14.30 tel. 2216112.
Polecamy równie¿ nasz¹ witrynê internetow¹ www.losedziszow.edu.pl
Halina Szela

Musimy udowodniæ, ¿e nale¿y
nam siê miejsce w IV lidze

niejszy cel – dobra atmosfera
wœród zawodników i wokó³ klubu.

Rozmowa z Prezesem Lechii Sêdziszów
Andrzejem Dorob¹
Jak przebiega³y przygotowania pi³karzy
Lechii do rundy wiosennej?
Przygotowania rozpoczê³y siê w pierwszej dekadzie stycznia. Zajêcia odbywa³y siê
4 razy w tygodniu. W styczniu i lutym korzystano z hali przy liceum ogólnokszta³c¹cym
oraz si³owni na obiekcie MLKS Lechia.
W tym czasie zorganizowano tygodniowy obóz w trakcie którego trener Adam Domaradzki mia³ mo¿liwoœæ prowadziæ m.in.
zajêcia teoretyczne oraz bli¿ej zapoznaæ siê
z wszystkimi zawodnikami kadry dru¿yny seniorów. W marcu treningi odbywa³y siê ju¿
na boisku bocznym. Przygotowaniom towarzyszy³a sprzyjaj¹ca aura i nale¿y mieæ nadziejê, ¿e nie sp³ata ona niespodzianek u
progu rundy wiosennej. W okresie przygotowawczym zawodnicy korzystali równie¿ z
p³ywalni w Ropczycach.
Uwa¿ni kibice œledzili oczywiœcie potyczki sparingowe w okresie przygotowawczym.
Wyniki tych spotkañ s¹ znane wszystkim zainteresowanym a istotne w tym jest przede
wszystkim to, ¿e trener Domaradzki mia³
mo¿liwoœæ sprawdzenia swojej koncepcji i
oceny poszczególnych zawodników.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z pocz¹tkiem lutego, a wiêc miesi¹c wczeœniej ni¿ w latach
ubieg³ych, rozpoczêto zajêcia w grupach
m³odzie¿owych.
Czy nast¹pi³y jakieœ zmiany kadrowe w
zespole?
Jak zwykle okres przerwy w rozgrywkach
niesie zmiany kadrowe. W tym czasie z zespo³u odeszli Bogus³aw Iwañski i Tomasz Nowak (Rzemieœlnik Pilzno), Marcin Majcher
(Orze³ Przeworsk), Pawe³ Omiotek (Kolbuszowianka oraz Bart³omiej Bogacz (Kroœnianka). Tak wiêc byli zawodnicy Lechii
wzmocni¹ kluby czwartoligowe z którymi
przyjdzie nam potykaæ siê wiosn¹. Na ile te
wzmocnienia oka¿¹ siê znacz¹ce dla naszych
rywali przyjdzie nam siê przekonaæ tak¿e w

spotkaniach z nasz¹
dru¿yn¹. Najwiêkszym
jednak zmartwieniem
trenera, zawodników i
dzia³aczy s¹ kontuzje,
które nie ominê³y Wojciecha Dudusia i obiecuj¹cego Krzysztofa
Morawskiego. W obu przypadkach nie nale¿y oczekiwaæ ich powrotu na boisko
wiosn¹ br. Istotnym os³abieniem jest tak¿e
brak Piotra B¹kowskiego, zawodnika o bodaj najwiêkszym doœwiadczeniu. Zakoñczy³
on pi³karsk¹ karierê.
Wzmocnieniami dru¿yny s¹ bramkarze:
Dariusz Kaznecki i Marcin Grzesiak oraz
tacy zawodnicy w polu jak: Krzysztof Furdak, Dariusz WoŸniak, Jaros³aw Lasota, Pawe³
Kozyra oraz Krzysztof Rachwa³. Cieszy tak¿e powrót ze Stali Rzeszów do Lechii naszego wychowanka Adriana Filipka.
Jaki cel zosta³ postawiony przed dru¿yn¹ i trenerem w bie¿¹cym sezonie?
Musimy wszyscy udowodniæ, ¿e sêdziszowianom na sta³e nale¿y siê miejsce i udzia³ w
rozgrywkach IV ligi. Postanowi³em równie¿
sobie wyznaczyæ jeden, byæ mo¿e najwa¿-

Jakie problemy napotyka Zarz¹d w prowadzeniu Klubu?
Problemów nie brakuje i jak
to zwykle bywa z pomoc¹ przychodz¹ ludzie ¿yczliwi i zaanga¿owani w sprawy klubowe. Wraz
z pozosta³ymi cz³onkami Zarz¹du postaramy siê czyniæ wszystko, aby to wsparcie by³o jeszcze
bardziej widoczne i odczuwalne.
Wszystkim, którzy nawet w najmniejszy sposób okazuj¹ pomoc serdecznie dziêkujê w
imieniu wszystkich zawodników, natomiast
tych z sympatyków klubu, którzy zechcieliby wnieœæ ma³¹ „cegie³kê” lub s³u¿yæ dobrymi radami zapraszam. Wraz z innymi cz³onkami Zarz¹du jestem otwarty na wspó³pracê.
Jak ocenia Pan szanse Polskiej reprezentacji na zbli¿aj¹cych siê Mistrzostwach
Europy w pi³ce no¿nej?
Jestem ostro¿nym optymist¹. Niew¹tpliwym sukcesem reprezentacji bêdzie awans
z fazy grupowej. Moja ostro¿noœæ bierze siê
z tego, ¿e wbrew powszechnie panuj¹cym
opiniom nasza grupa jest silna, a wspó³gospodarze – reprezentacja Austrii mo¿e postaraæ siê o niespodzianki w konfrontacjach
z dru¿ynami Chorwacji, Niemiec i Polski.
Red.

W lipcu 2005 r. na ³amach Biuletynu Sêdziszowskiego zamieœciliœmy wspomnienia
œp. Ludwika Jagody, wówczas najstarszego z ¿yj¹cych zawodników Lechii Sêdziszów M³p. Przygodê z pi³k¹ rozpocz¹³ pod koniec lat 30-ych XX wieku i kontynuowa³ j¹ tak¿e po wojnie. Po zakoñczeniu czynnej kariery zawodniczej by³ wiernym
kibicem sêdziszowskich pi³karzy. Pomimo skromnej emerytury, nieraz wspiera³ klub
finansowo. Podczas uroczystoœci 90-lecia KS Lechia zosta³ uhonorowany Medalem
90-lecia oraz przyjêty w poczet Honorowych Cz³onków Klubu

œ.p. Ludwik

Jagoda

zmar³ w dniu 4. marca 2008 r., w wieku 89 lat.

Czeœæ Jego pamiêci!
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Pi³karze ju¿ graj¹
Dru¿yna Lechii w ramach przygotowañ
do rundy rewan¿owej sezonu 2007/2008 testowa³a kilku zawodników, m.in.: Grzesiaka,
Rachwa³a (ostatnio B³êkitni Ropczyce), Furdaka (Kroœnianka), WoŸniaka (G³ogovia),
Lasotê (Korona Rzeszów), Filipka (powrót
z wypo¿yczenia do juniorów Stali Rzeszów).
Po stronie ubytków znaleŸli siê: Piotr B¹kowski (zakoñczy³ karierê), Duduœ (kontuzja), Nowak (Rzemieœlnik Pilzno), Omiotek

(Kolbuszowianka), Bogacz (Kroœnianka),
Majcher (Orze³ Przeworsk), Iwañski (powrót do Pilzna), Ciepiela (nie wznowi³ treningów).
Sêdziszowianie, pod wodz¹ Adama Domaradzkiego, rozegrali kilka spotkañ sparingowych:
3.02.2008 r.: Lechia – Korona Rzeszów 1:2
(1:0) (Filipek)
9.02.2008 r.: Lechia – EC Rzeszów 2:1 (0:0)
(Rachwa³, Ostrowski)
16.02.2008 r.: Lechia – Strumyk Malawa 2:5
(2:2) (Klamut, WoŸniak)
24.02.2008 r.: Lechia – Crasnovia 2:1 (0:0)
(Pazdan, Idzik)
2.03.2008 r.: Lechia – Stal II Rzeszów 3:1
(1:1) (Rachwa³, Furdak, Szeliga)

9.03.2008 r.: Zaczernie – Lechia 1:0 (0:0)
Inne wyniki: Olchovia – Plon Klêczany 1:1, P³omieñ Zagorzyce – Inter Gnojnica 3:1, Sokó³
Krzywa – Bratek Bratkowice 4:1, Borkovia
– Plon 2:2, Korona Góra Ropczycka – Inter 0:7, Kaskada Kamionka – Sokó³ 7:3,
Olimpia Nockowa – Plon Klêczany 2:4, P³omieñ Zagorzyce – Czekaj Ropczyce 0:2, Diament Pstr¹gowa – P³omieñ Zagorzyce 0:1,
Korona –Pewnoœæ Lubzina 3:2, Sokó³ Krzywa – D¹b D¹browa 10:1
Mecz zaleg³y z rundy jesiennej: Klasa A gr. I;
Stal II Rzeszów – P³omieñ Zagorzyce 4:0
W pierwszym meczu rundy wiosennej
Lechia uleg³a w Dêbicy Igloopolowi 0:1.
T.T.

Terminarz rundy wiosennej IV ligi podkarpackiej
Kolejka 18
15-16 marca
o Polonia Przemyœl - ¯urawianka ¯urawica
(prze³o¿ony)
o Izolator Boguchwa³a - Korona Za³ê¿e
(Rzeszów)
o Igloopol Dêbica - Lechia Sêdziszów Ma³opolski
o Stal Sanok - Kroœnianka-Karpaty Krosno
o Siarka Tarnobrzeg - Unia Nowa Sarzyna
o Orze³ Przeworsk - Stal Mielec
o Galicja Cisna - JKS 1909 Jaros³aw
o Kolbuszowianka Kolbuszowa - Rzemieœlnik Pilzno
o Pogoñ Le¿ajsk - Zryw Dzikowiec
Kolejka 19
22 marca
o ¯urawianka ¯urawica - Pogoñ Le¿ajsk
o Zryw Dzikowiec - Kolbuszowianka Kolbuszowa
o Rzemieœlnik Pilzno - Galicja Cisna
o JKS 1909 Jaros³aw - Orze³ Przeworsk
(mecz bez udzia³u publicznoœci)
o Stal Mielec - Siarka Tarnobrzeg
o Unia Nowa Sarzyna - Stal Sanok
o Kroœnianka-Karpaty Krosno - Igloopol
Dêbica
o Lechia Sêdziszów M³p. - Izolator Boguchwa³a
o Korona Za³ê¿e (Rzeszów) - Polonia Przemyœl
Kolejka 20
29-30 marca
o Korona Za³ê¿e (Rzeszów) - ¯urawianka
¯urawica
o Polonia Przemyœl - Lechia Sêdziszów
Ma³opolski
o Izolator Boguchwa³a - Kroœnianka-Karpaty Krosno
o Igloopol Dêbica - Unia Nowa Sarzyna
o Stal Sanok - Stal Mielec
o Siarka Tarnobrzeg - JKS 1909 Jaros³aw
o Orze³ Przeworsk - Rzemieœlnik Pilzno
o Galicja Cisna - Zryw Dzikowiec
o Kolbuszowianka Kolbuszowa - Pogoñ
Le¿ajsk
Kolejka 21
2 kwietnia
o ¯urawianka ¯urawica - Kolbuszowianka
Kolbuszowa
o Pogoñ Le¿ajsk - Galicja Cisna
o Zryw Dzikowiec - Orze³ Przeworsk
o Rzemieœlnik Pilzno - Siarka Tarnobrzeg
o JKS 1909 Jaros³aw - Stal Sanok
o Stal Mielec - Igloopol Dêbica
o Unia Nowa Sarzyna - Izolator Boguchwa³a
o Kroœnianka-Karpaty Krosno - Polonia
Przemyœl
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o Lechia Sêdziszów M³p. - Korona Za³ê¿e
(Rzeszów)
Kolejka 22
5-6 kwietnia
o Lechia Sêdziszów M³p. - ¯urawianka
¯urawica
o Korona Za³ê¿e (Rzeszów) - KroœniankaKarpaty Krosno
o Polonia Przemyœl - Unia Nowa Sarzyna
o Izolator Boguchwa³a - Stal Mielec
o Igloopol Dêbica - JKS 1909 Jaros³aw
o Stal Sanok - Rzemieœlnik Pilzno
o Siarka Tarnobrzeg - Zryw Dzikowiec
o Orze³ Przeworsk - Pogoñ Le¿ajsk
o Galicja Cisna - Kolbuszowianka Kolbuszowa
Kolejka 23
12-13 kwietnia
o ¯urawianka ¯urawica - Galicja Cisna
o Kolbuszowianka Kolbuszowa - Orze³ Przeworsk
o Pogoñ Le¿ajsk - Siarka Tarnobrzeg
o Zryw Dzikowiec - Stal Sanok
o Rzemieœlnik Pilzno - Igloopol Dêbica
o JKS 1909 Jaros³aw - Izolator Boguchwa³a
o Stal Mielec - Polonia Przemyœl
o Unia Nowa Sarzyna - Korona Za³ê¿e (Rzeszów)
o Kroœnianka-Karpaty Krosno - Lechia Sêdziszów Ma³opolski
Kolejka 24
16 kwietnia
o JKS 1909 Jaros³aw - Polonia Przemyœl
o Kroœnianka-Karpaty Krosno - ¯urawianka ¯urawica
o Lechia Sêdziszów Ma³opolski - Unia Nowa Sarzyna
o Korona Za³ê¿e (Rzeszów) - Stal Mielec
o Izolator Boguchwa³a - Rzemieœlnik Pilzno
o Igloopol Dêbica - Zryw Dzikowiec
o Stal Sanok - Pogoñ Le¿ajsk
o Siarka Tarnobrzeg - Kolbuszowianka Kolbuszowa
o Orze³ Przeworsk - Galicja Cisna
Kolejka 25
19-20 kwietnia
o ¯urawianka ¯urawica - Orze³ Przeworsk
o Galicja Cisna - Siarka Tarnobrzeg
o Kolbuszowianka Kolbuszowa - Stal Sanok
o Pogoñ Le¿ajsk - Igloopol Dêbica
o Zryw Dzikowiec - Izolator Boguchwa³a
o Rzemieœlnik Pilzno - Polonia Przemyœl
o JKS 1909 Jaros³aw - Korona Za³ê¿e (Rzeszów)
o Stal Mielec - Lechia Sêdziszów Ma³opolski
o Unia Nowa Sarzyna - Kroœnianka-Karpaty Krosno

Kolejka 26
26-27 kwietnia
o Unia Nowa Sarzyna - ¯urawianka ¯urawica
o Kroœnianka-Karpaty Krosno - Stal Mielec
o Lechia Sêdziszów Ma³opolski - JKS 1909
Jaros³aw
o Korona Za³ê¿e (Rzeszów) - Rzemieœlnik
Pilzno
o Polonia Przemyœl - Zryw Dzikowiec
o Izolator Boguchwa³a - Pogoñ Le¿ajsk
o Igloopol Dêbica - Kolbuszowianka Kolbuszowa
o Stal Sanok - Galicja Cisna
o Siarka Tarnobrzeg - Orze³ Przeworsk
Kolejka 27
30 kwietnia
o ¯urawianka ¯urawica - Siarka Tarnobrzeg
o Orze³ Przeworsk - Stal Sanok
o Galicja Cisna - Igloopol Dêbica
o Kolbuszowianka Kolbuszowa - Izolator
Boguchwa³a
o Pogoñ Le¿ajsk - Polonia Przemyœl
o Zryw Dzikowiec - Korona Za³ê¿e (Rzeszów)
o Rzemieœlnik Pilzno - Lechia Sêdziszów
Ma³opolski
o JKS 1909 Jaros³aw - Kroœnianka-Karpaty
Krosno
o Stal Mielec - Unia Nowa Sarzyna
Kolejka 28
3-4 maja
o Stal Mielec - ¯urawianka ¯urawica
o Unia Nowa Sarzyna - JKS 1909 Jaros³aw
o Kroœnianka-Karpaty Krosno - Rzemieœlnik
Pilzno
o Lechia Sêdziszów Ma³opolski - Zryw Dzikowiec
o Korona Za³ê¿e (Rzeszów) - Pogoñ Le¿ajsk
o Polonia Przemyœl - Kolbuszowianka Kolbuszowa
o Izolator Boguchwa³a - Galicja Cisna
o Igloopol Dêbica - Orze³ Przeworsk
o Stal Sanok - Siarka Tarnobrzeg
Kolejka 29
10-11 maja
o ¯urawianka ¯urawica - Stal Sanok
o Siarka Tarnobrzeg - Igloopol Dêbica
o Orze³ Przeworsk - Izolator Boguchwa³a
o Galicja Cisna - Polonia Przemyœl
o Kolbuszowianka Kolbuszowa - Korona
Za³ê¿e (Rzeszów)
o Pogoñ Le¿ajsk - Lechia Sêdziszów Ma³opolski
o Zryw Dzikowiec - Kroœnianka-Karpaty
Krosno
o Rzemieœlnik Pilzno - Unia Nowa Sarzyna
o JKS 1909 Jaros³aw - Stal Mielec
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Kolejka 30
17-18 maja
o JKS 1909 Jaros³aw - ¯urawianka ¯urawica
o Stal Mielec - Rzemieœlnik Pilzno
o Unia Nowa Sarzyna - Zryw Dzikowiec
o Kroœnianka-Karpaty Krosno - Pogoñ Le¿ajsk
o Lechia Sêdziszów Ma³opolski - Kolbuszowianka Kolbuszowa
o Korona Za³ê¿e (Rzeszów) - Galicja Cisna
o Polonia Przemyœl - Orze³ Przeworsk
o Izolator Boguchwa³a - Siarka Tarnobrzeg
o Igloopol Dêbica - Stal Sanok
Kolejka 31
21 maja
o ¯urawianka ¯urawica - Igloopol Dêbica
o Stal Sanok - Izolator Boguchwa³a
o Siarka Tarnobrzeg - Polonia Przemyœl
o Orze³ Przeworsk - Korona Za³ê¿e (Rzeszów)
o Galicja Cisna - Lechia Sêdziszów Ma³opolski
o Kolbuszowianka Kolbuszowa - Kroœnianka-Karpaty Krosno

o Pogoñ Le¿ajsk - Unia Nowa Sarzyna
o Zryw Dzikowiec - Stal Mielec
o Rzemieœlnik Pilzno - JKS 1909 Jaros³aw
Kolejka 32
24-25 maja
o Rzemieœlnik Pilzno - ¯urawianka ¯urawica
o JKS 1909 Jaros³aw - Zryw Dzikowiec
o Stal Mielec - Pogoñ Le¿ajsk
o Unia Nowa Sarzyna - Kolbuszowianka
Kolbuszowa
o Kroœnianka-Karpaty Krosno - Galicja Cisna
o Lechia Sêdziszów Ma³opolski - Orze³
Przeworsk
o Korona Za³ê¿e (Rzeszów) - Siarka Tarnobrzeg
o Polonia Przemyœl - Stal Sanok
o Izolator Boguchwa³a - Igloopol Dêbica
Kolejka 33
31 maja
o Izolator Boguchwa³a - ¯urawianka ¯urawica

Terminarz klas A i B – wiosna 2008
Klasa A i B (Rzeszów)
Kolejka 14
30 marca
Klasa A: Czarni Czudec – P³omieñ Zagorzyce
Klasa B: Orze³ Wysoka G³ogowska – Plon
Klêczany
Kolejka 15
6 kwietnia
Klasa A: P³omieñ – Bratek Bratkowice
Klasa B: Plon – LKS Jasionka
Kolejka 16
13 kwietnia
Klasa A: Victoria Budy G³ogowskie – P³omieñ
Klasa B: KP Zabajka – Plon
Kolejka 17
20 kwietnia
Klasa A: P³omieñ – Stal II Rzeszów
Klasa B: Plon – Elektrociep³ownia II Rzeszów
Kolejka 18
27 kwietnia
Klasa A: Piast Nowa Wieœ – P³omieñ
Klasa B: LKS Bia³a – Plon
Kolejka 19
1 maja
Klasa A: P³omieñ – Granit Wysoka Strzy¿owska
Klasa B: Plon – Rudzik Rudna Ma³a
Kolejka 20
4 maja
Klasa A: Zimowit Rzeszów – P³omieñ
Klasa B: Trzcianka Trzciana – Plon
Kolejka 21
11 maja
Klasa A: P³omieñ – Izolator II Boguchwa³a
Klasa B: Plon – Junak S³ocina
Kolejka 22
18 maja
Klasa A: Œwilczanka Œwilcza – P³omieñ
Klasa B: Plon – Mrowlanka
Kolejka 23
25 maja
Klasa A: P³omieñ – Korona II Rzeszów
Klasa B: D¹b D¹browa – Plon
Kolejka 24
1 czerwca
Klasa A: P³omieñ – GKS Niebylec
Klasa B: Plon – Polkemic Przybyszówka
Kolejka 25
8 czerwca
Klasa A: Iskra Zg³obieñ – P³omieñ
Klasa B: Rudnianka Rudna Wielka – Plon

Kolejka 26
15 czerwca
Klasa A: P³omieñ – Wis³ok Strzy¿ów
Klasa B: Plon – Novi Nosówka
Klasa B (Dêbica)
Kolejka 12
Borkovia Borek Wielki – LKS £opuchowa
Korona Góra Ropczycka – Huragan Przedbórz
K³os Kawêczyn – Sokó³ Krzywa
Kolejka 13
K³os – Borkovia Sokó³ – Korona
Kolejka 14
Borkovia– Olchovia Pewnoœæ Lubzina –
Sokó³ Korona – K³os
Kolejka 15
Korona – Borkovia K³os – Pewnoœæ Lubzina Sokó³ – Baszta Zawada
Kolejka 16
Borkovia – Victoria Ocieka Olimpia Nockowa – Sokó³ Baszta – K³os Pewnoœæ – Korona
Kolejka 17
Pewnoœæ – Borkovia Korona – Baszta Zawada K³os – Olimpia Nockowa Sokó³ – £opuchowa
Kolejka 18
Borkovia – B³êkitni II Ropczyce Olchovia –
Sokó³ £opuchowa – K³os Olimpia – Korona
Kolejka 19
Baszta – Borkovia Korona – £opuchowa
K³os – Olchovia Sokó³ – Victoria
Kolejka 20
Borkovia – Huragan Przedbórz B³êkitni II
– Sokó³ Victoria – K³os Olchovia – Korona
Kolejka 21
Olimpia – Borkovia Korona – Victoria K³os
– B³êkitni II Sokó³ – Huragan
Kolejka 22
Borkovia – Sokó³ Huragan – K³os B³êkitni II
– Korona

o Igloopol Dêbica - Polonia Przemyœl
o Stal Sanok - Korona Za³ê¿e (Rzeszów)
o Siarka Tarnobrzeg - Lechia Sêdziszów
Ma³opolski
o Orze³ Przeworsk - Kroœnianka-Karpaty
Krosno
o Galicja Cisna - Unia Nowa Sarzyna
o Kolbuszowianka Kolbuszowa - Stal Mielec
o Pogoñ Le¿ajsk - JKS 1909 Jaros³aw
o Zryw Dzikowiec - Rzemieœlnik Pilzno
Kolejka 34
7 czerwca
o ¯urawianka ¯urawica - Zryw Dzikowiec
o Rzemieœlnik Pilzno - Pogoñ Le¿ajsk
o JKS 1909 Jaros³aw - Kolbuszowianka Kolbuszowa
o Stal Mielec - Galicja Cisna
o Unia Nowa Sarzyna - Orze³ Przeworsk
o Kroœnianka-Karpaty Krosno - Siarka Tarnobrzeg
o Lechia Sêdziszów Ma³opolski - Stal Sanok
o Korona Za³ê¿e (Rzeszów) - Igloopol Dêbica
o Polonia Przemyœl - Izolator Boguchwa³a

Kazimierz Czapka

FRASZKI
ZAGRO¯ENIA
Cierpia³a Polska ró¿ne niedostatki
A tu jawi siê jeszcze jeden
- bardzo rzadki
- Na niebie i ziemi coraz wiêcej znaków,
¯e mo¿e pozostaæ Ona ...bez Polaków.
SP£ATA D£UGU
D³ug swój wobec ¿ycia
sp³aci znakomicie,
Ka¿dy, kto siê nowym
zrewan¿uje ¿yciem.
„MA£¯EÑSTWA”
Znów kolejny partner
po nowym „zakrêcie”
Jak to wszystko zmieœciæ
w wa¿nym sakramencie?
SKROMNOŒÆ
Skromnoœæ przejawiaj¹ co niektóre panie
Zw³aszcza w akcie modlitwy
w czêœci prze¿egnanie.
W tym miejscu na pewno kalorii nie trwoni¹
W czasie kilku oszczêdnych
mikro-ruchów d³oni¹.
OSTATNIA DESKA...
„Ton¹cy chwyta siê brzytwy”
Ilu¿ to wtedy wraca do modlitwy?
GENEZA
Pewna iloœæ fraszek (jednak niezbyt
wiele)
Wyznaæ muszê szczerze... rodzi siê w koœciele.
Ten ich grzech poczêcia
- mniemam tak z ostro¿na,
Pan Bóg mi wybaczy,
bo ka¿da pobo¿na.
11.03.2008
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