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Bieg Tropem Wilczym
535 urodziny Sędziszowa
Rada Seniorów obradowała
po raz pierwszy

10 lat LTM
„Robin Hood” to najnowszy musical Licealnego Teatru Muzycznego działającego przy sędziszowskim Liceum
Ogólnokształcącym. Premiera odbyła się 4 marca na scenie Domu Kultury. Tym spektaklem teatr obchodzi
10-lecie istnienia.
Przez dziesięć lat istnienia LTM widzowie mogli obejrzeć: Upiora w operze, Odnaleźć świt, Dzwonnika z Notre-Dame, Nędzników, Aladyna, Piękną i Bestię, Alicję w Krainie Czarów i Czarnoksiężnika z Krainy Oz.
Najnowszą sztuka przygotowaną przez młodych artystów jest „Robin Hood”.Gratulacje składali m.in. senator
RP Zdzisław Pupa, starosta Witold Darłak, wicestarosta Bernadeta Frysztak, podkarpacka kurator oświaty
Małgorzata Rauch, a także burmistrz Bogusław Kmieć, który podarował aktorom ogromną bombonierkę.

535 rocznica nadania
praw miejskich dla Sędziszowa
28

lutego br. uroczystą sesją uczczono
535 rocznicę nadania praw miejskich dla miasta Sędziszów Małopolski. Po
raz kolejny wręczono też tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Sędziszów Małopolski,
który przyznano ks. Pawłowi Sapeckiemu,
długoletniemu proboszczowi parafii pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
i wyróżnienia Zasłużonego dla Ziemi Sędziszowskiej dla: ks. Jana Wołka Wacławskiego, pochodzącego z Będziemyśla, profesora Stanisława Wiśniewskiego oraz dla
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
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60 lat Domu Kultury
G

ratulacje i podziękowania dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Sędziszowie Małopolskim na ręce dyrektora placówki Kazimierza Popielarza
złożyli podczas koncertu 27 stycznia br.
Po zaprezentowaniu swojego dorobku
artystycznego przez grupy działające w
strukturach domu kultury z okazji 60-lecia życzenia złożyli: zaproszeni goście
przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Józef Rojek, starosta
powiatu Witold Darłak, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć,
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im
w Sędziszowie Małopolskim Jan Flisak,
pracownicy sędziszowskiego MGOK oraz
dyrektorzy okolicznych domów kultury.
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Biegli Tropem Wilczym
4

marca br. po raz drugi nasze miasto
uczestniczyło w ogólnopolskim wydarzeniu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”. Ponad 170 biegaczy: dzieci, młodzież, starsi, żołnierze
z Batalionu Obrony Terytorialnej w Dębicy, strażacy, policjanci, sportowcy, przebiegło 1963 metry, by uczcić w ten sposób
pamięć bohaterów. W całej Polsce w 320
miastach w biegu wzięło udział ponad 70
tys. biegaczy. Przed biegiem w kościele
parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego odprawiona została Msza Święta, podczas
której Orlęta złożyły przysięgę. Po Eucharystii uczestnicy uroczystości złożyli
wieńce Memoriałem Sybiraków Armii
Krajowej Podobwodu Sędziszów.
Uczestnicy biegu startowali w pięciu kategoriach. Oto zwycięzcy poszczególnych grupach:
Dziewczęta do lat 16
1. Izabela Ortyl
2. Oliwia Niemiec
3. Małogrzata Żurek
Chłopcy do lat 16
1. Jakub Bębynek
2. Witold Ochał
3. Adrian Paśko
Kobiety
1. Katarzyna Przydział
2. Patrycja Berek
3. Marlena Wójcik
Mężczyźni
1. Jakub Przydział
2. Patryk Stokłosa
3. Marek Brzuszek
Służby mundurowe
1. Patryk Buszta
2. Wojciech Basara
3. Damian Majka
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Gala wolontariatu
15 lutego zorganizowano pierwszą w powiecie ropczycko-sędziszowskim Galę Wolontariatu, podczas której przyznano 5 nagród i 13 wyróżnień
osobom i instytucjom za działalność wolontariacką, zaangażowanie, trud, pracę na rzecz społeczności lokalnej. Komisja konkursowa przyznała
również 2 tytuły Honorowy Wolontariusz Pani Genowefie Zygmunt i Panu Władysławowi Antosowi. Galę uświetniły występy artystyczne przygotowane przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ropczycach, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w
Ropczycach i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. Fot. M.Idzik
fot. M.Idzik

Nina była pierwsza
6 lutego br. burmistrz Bogusław Kmieć odwiedził urodzone jako pierwsze w 2018 roku dziecko z naszej gminy. To Nina Bieszczad z Krzywej,
która urodziła się 2 stycznia. Dla malutkiej mieszkanki naszej gminy
burmistrz przywiózł wyprawkę i pamiątkowy dyplom, pamiątkowe prezenty otrzymali również rodzice Niny.

Świętowali Dzień Kobiet
8 marca 2018 r. na zaproszenie burmistrza Bogusława Kmiecia w sędziszowskim Domu Kultury spotkały się panie z kół gospodyń wiejskich, radne miejskie oraz panie, które zasiadają w Radzie Seniorów.
Życzenia i kwiaty na ręce składali włodarze gminy oraz poseł Kazimierz Moskal. Fot. M.Idzik
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Ekipa filmowa ponownie w Sędziszowie
W pierwszych dniach lutego br. ekipa filmowa pojawiła się po raz drugi w Sędziszowie Małopolskim, żeby dokręcić zdjęcia zimową porą do filmu
reżysera Jana Jakuba Kolskiego „Ułaskawienie”. Na planie można było spotkać aktorów Grażynę Błęcką-Kolską, Jana Jankowskiego i Wojciecha Mecwaldowskiego. Zdjęcia powstawały na terenie sędziszowskiego klasztoru. Sceny kręcono w budynku gospodarczym, ogrodzie klasztornym i kościele.

OSP Zagorzyce Górne w KSRG
Jednostka OSP Zagorzyce Górne zostanie wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co zwiększy dostępność służb ratunkowych
w tym regionie. 26 lutego br. w Urzędzie Miejskim porozumienie w tej sprawie podpisali Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach oraz Prezes Jednostki OSP w Zagorzycach Górnych. Aktualnie do KSRG z gminy Sędziszów
Młp. należą jednostki OSP Sędziszów Młp. i OSP Krzywa. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Fot. M.Idzik

Pamięć o ofiarach Holokaustu
Po raz dziesiąty na Podkarpaciu, a trzeci w Sędziszowie Małopolskim obchodzili Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystości 26 stycznia
rozpoczęły się modlitwą na cmentarzu żydowskim przy ul. Szkarpowej. Odprawił ją Eliezer Gurary, rabin chasydzki z ruchu Chabad-Lubawicz z
Krakowa. W dalszej części goście, młodzież szkolna wraz z organizatorami obchodów w podziemiach sędziszowskiego Ratusza obejrzeli film „Polin” oraz wysłuchali wykładów prezesa fundacji Antyschematy2 Tomasza Malca oraz członka fundacji Eweliny Malik-Warzechy. Fot. Maciej Idzik
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Pamięć o Żołnierzach Wyklętych
1

marca w Sędziszowie Małopolskim zorganizowano powiatowe obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w których
udział wzięły społeczności szkół z powiatu
ropczycko-sędziszowskiego. Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie wysłuchano krótkiego
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
uczniów ropczyckiej szkoły muzycznej I stopnia oraz złożono kwiaty przed Memoriałem
Sybiraków Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów. Powiatowym Obchodom
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych towarzyszyła tematyczna wystawa „Czas
Niezłomnych” ze zbiorów Instytutu Pamięci
Narodowej. Organizatorem obchodów było
Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Natomiast 2 marca odbyły się powiatowe eliminacje edycji wojewódzkiego konkursu poezji
i prozy „Zawsze Wierni”. 2 marca w Sędziszowie Małopolskim zorganizowano je w ra-

mach obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W podziemiach ratusza
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu rop-

Uczyli przywództwa
7
lutego br. w Sędziszowie Małopolskim po
raz pierwszy zorganizowano międzynarodową konferencję szkoleniową dotyczącą
przywództwa i rozwoju osobistego „LIVE2LEAD”. Jej inicjatorem jest światowej sławy

autorytet i ekspert w dziedzinie przywództwa
dr John Maxwell, którego można było posłuchać poprzez retransmisję wykładu w Atlancie
w USA. Ponadto, uczestnicy konferencji wysłuchali na żywo prelekcji Adama Sikorskiego,

czycko-sędziszowskiego walczyli o awans do
finału. Organizatorami turnieju są Katolickie
Stowarzyszenie Wychowawców i Starostwo
Powiatowe w Ropczycach.

prezesa PZL Sędziszów S.A., który od 2015
roku jest certyfikowanym członkiem The John
Maxwell Team. Gośćmi specjalnymi konferencji byli również pochodzący z Sędziszowa Małopolskiego himalaista Tomasz Krypel oraz dr
Tomasz Żabiński z Politechniki Rzeszowskiej.
Konferencję w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury zorganizował PZL Sędziszów S.A. przy
współpracy z Urzędem Miejskim.

Pomnik na rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę

O

rzeł zrywający kajdany, unoszący się
do lotu. Tak będzie wyglądał pomnik,
który Pomysł na wygląd pomnika zgłoszony
przez mieszkańca Sędziszowa Małopolskiego,
absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Ryszarda Gwoździa okazał się najlepszy w konkursie na koncepcję pomnika,
który ma stanąć w centrum Sędziszowa dla
upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną 1,5 tys.
zł oraz zaproszenie do negocjacji na zawarcie
umowy na wykonanie projektu technicznego
pomnika z projektem budowlanym i zagospo-

8

darowaniem terenu. Przyznano również 2 wyróżnienia zdobyli je Rafał Kęska z Kielc oraz
Michał Batkiewicz ze Szczyglic. Na konkurs
wpłynęło 8 prac z całej Polski. Komisja, która obradowała 22 lutego oceniając nadesłane
koncepcje pomnika zwracała uwagę na walory
artystyczne, techniczne i ekonomiczne. Pomnik ma stanąć w miejscu, w którym obecnie
znajduje się obelisk upamiętniający 500-lecie
nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego. Po konsultacjach z jego fundatorami Towarzystwem Miłośników Ziemi Sędziszowskiej może on zostać przeniesiony w inne
godne miejsce. Fot. M.Idzik
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Rada Seniorów już obradowała
5

marca 2018 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie powołanej Rady
Seniorów w Sędziszowie Małopolskim. Organ
liczy 15 radnych. Na pierwszym posiedzeniu
wybrano prezydium. W wyniku głosowania
tajnego przewodniczącą Rady Seniorów została Teresa Kochmańska, wiceprzewodniczącym
Józef Chmiel, a sekretarzem Maria Strzępka.
Radnym seniorom na początku kadencji gratulowali wyboru i życzyli owocnej pracy poseł
na Sejm RP Krystyna Wróblewska, wicestarosta
powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, przewodniczący Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim Jerzy Kiebała oraz
burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław
Kmieć.

Podstawy programowania Baltie
W

ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, 26 lutego 2018r. w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim, odbyły
się warsztaty adresowane do starszaków
i ich Rodziców pt. „Podstawy programowania Baltie”.
Spotkanie prowadziła pani Małgorzata Śliwa
- nauczyciel informatyki i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana
Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej, a zarazem koordynator powiatu ropczycko – sędziszowskiego projektu Baltie. Powszechną obawą
współczesnych rodziców jest uzależnienie ich
dzieci od Internetu i gier komputerowych. Oczywiście jest to duże niebezpieczeństwo. Niestety
dużo częściej interesuje nas ilość, a czasem zupełnie zapominamy o jakości czasu spędzanego
przed komputerem. Interakcje dzieci z nieodpowiednim materiałem mogą przynieść o wiele
więcej szkody niż zbyt długie przebywanie przed
ekranem. Nie ma wątpliwości, że ucząc się programowania Baltie, dzieci spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający. Programowanie
Baltie to twórcze i proste programowanie w języku obrazkowym. Ważne jest, że podczas zajęć
dzieci muszą uważnie słuchać, gdyż programowanie to ciąg uporządkowanych poleceń. A więc
uczenie się programowania to nie tyle nabywa-
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nie umiejętności czysto technicznych, ile dbanie
o wszechstronny rozwój najmłodszych. Zajęcia
z programowania uczą precyzyjnego i logicznego
myślenia, rozwijają kreatywność, pomysłowość,
dbałość o szczegóły. Dzięki tym warsztatom,
przedszkolaki mogły poznać programowanie
Baltie od podstaw. Warto wspomnieć, że nowa
Podstawa programowa z 2017 r. zakłada naukę
programowania już w edukacji wczesnoszkolnej.
„Kodowania na dywanie” to szkolenie nauczycieli a także zajęcia pokazowe dla najmłodszych
prowadzone przez panią Małgorzatę Śliwę w Pu-

blicznym Przedszkolu Nr 2, a także w Szkole
Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej. Baltie
bardzo spodobał się dzieciom biorącym udział
w warsztatach. Wszystkie zgodnie zadeklarowały
chęć nauczania się programowania w zaciszu
domowym. Przedszkolaki, które pilnie i dzielnie
pracowały w czasie prowadzonych zajęć, dostały
w nagrodę czapeczkę czarodzieja Baltiego i słodki poczęstunek.
Urszula Kmieć
nauczyciel Publicznego Przedszkola Nr 2
im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim

9

Radosne przedszkolaki
O

d 31 sierpnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.
jest realizowany projekt pn. „Radosne
przedszkolaki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Ze względu na ogromne
zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca
wychowania przedszkolnego na terenie
gminy zdecydowano o utworzeniu ośrodka
wychowania przedszkolnego w budynku
przy ul. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.,
w którym do tej pory uczyła się młodzież
gimnazjalna.
Utworzenie dodatkowych miejsc dla
dzieci w wieku przedszkolnym spotkało się
z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony
rodziców, ponieważ wielu z nich umożliwiło
to podjęcie pracy zarobkowej. W przedszkolu
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została zatrudniona wykwalifikowana kadra,
posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi. Ponadto od stycznia 2018 r. przedszkolaki
uczestniczą w dodatkowych zajęciach wspomagających ich wszechstronny rozwój. Są to
zajęcia artystyczne, rytmiczno-umuzykalniające oraz teatralne, w których bierze udział 39
maluchów. Natomiast 12 dzieci, posiadających wady wymowy, objętych zostało opieką
logopedy. Zajęcia dodatkowe prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycieli, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.
Pani Urszula Kmieć, nauczyciel prowadzący zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
twierdzi: - Bez wątpienia muzyka odgrywa
ogromną rolę w rozwoju dziecka. To jedno
z piękniejszych i przyjemniejszych narzędzi
wspomagających pracę z przedszkolakami.
Kontakt z nią we wczesnym dzieciństwie daje
szansę na wszechstronny rozwój najmłod-

szych. Większość dzieci jest uzdolnionych
muzycznie. Problem jednak polega na tym, że
uzdolnienia te pojawiają się bardzo wcześnie
i kształtują się intensywnie właśnie w wieku
przedszkolnym. Głównym celem realizowanych przeze mnie zajęć rytmiczno-umuzykalniających jest rozbudzanie wrażliwości
muzycznej i estetycznej przedszkolaków, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca. Te spotkania, to dla wielu przedszkolaków
pierwszy kontakt z muzyką, w której mogą się
zakochać i w przyszłości sami ją tworzyć lub
wykonywać. Dzieci lubią brać udział w różnego rodzaju zajęciach, gdyż są one dla nich
po prostu przyjemną zabawą, a ja cieszę się,
że mogę im w tym pomóc.
Natomiast pani Gabriela Niedźwiedź nauczyciel logopeda już widzi pierwsze efekty
swojej pracy podczas zajęć logopedycznych:
- Poprzez wspólną zabawę dzieci ćwiczą prawidłową wymowę, poprawiają swoją koncentrację słuchową, wykonują ćwiczenia oddechowe, a przede wszystkim redukują swój
lęk związany z mową. Ćwiczenia logopedyczne w tak młodym wieku pozwalają uwrażliwić dzieci na istotę poprawnej
artykulacji, a przez to na doskonalenie
umiejętności komunikacyjnych. W ciągu
pierwszych tygodni pracy, dzieciom udało
się pogłębić i wydłużyć fazę oddechową,
poprawić funkcje słuchowe oraz wywołać
część głosek.
Projekt przewiduje także atrakcje dla
najmłodszych w postaci wyjazdów edukacyjnych, które uzupełnią treści przekazywane podczas zajęć dodatkowych. Przedszkolaki będą mieć możliwość wyjazdu do
Filharmonii i Teatru Maska w Rzeszowie
oraz do Skansenu w Kolbuszowej i Muzeum Lalek w Pilźnie.
Projekt zakłada także kompletne wyposażenie placu zabaw m.in. w zestawy zabawowe, piaskownicę z pokrowcem, bujaki na
sprężynie i huśtawki, karuzelę, zjazd linowy
oraz ławki.
W ciągu najbliższych miesięcy zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne,
zabawki, kąciki zabaw i mebelki, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz programy multimedialne aby uatrakcyjnić dziecku czas jego
pobytu w przedszkolu. Procedura przetargowa na zakup całego wyposażenia do przedszkola jest obecnie w toku.
W ramach projektu zaplanowane zostały
także szkolenia dla nauczycieli, które z pewnością wyposażą nauczycieli w dodatkowe
kwalifikacje i umiejętności niezbędne do
pracy.
Na realizację projektu Gmina Sędziszów
Młp. pozyskała kwotę 515 303,48 zł, natomiast wkład własny to 57 257,00 zł.
Reasumując, należy podkreślić, że dzieciom z nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2
w Sędziszowie Młp. zostały stworzone wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju.
Projekt przygotowywała i czuwa nad jego
przebiegiem z ramienia instytucji oświatowej
Pani Dyrektor mgr Maria Chuderska.
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Tworzymy kulturę szacunku w sieci
N

etus Globalus - angielski arystokrata
straszliwie się nudził. Postanowił odwiedzić XXI wiek. Tu zainteresował się ciekawą zabawką INTERNETEM. Kiedy już
zgłębił temat, doznał szoku! Słownictwo
ubogie, pełne nienawiści, anonimowość
atakujących bez pardonu, brak kultury i miłej mu etykiety… Może i byli tacy,
którzy mieli netkulturę opanowaną, ale
w zdecydowanej mniejszości… Opuścił
więc XXI wiek w angielskim stylu: po cichutku powrócił do kulturalnych przyjaciół, ubolewając nad kierunkiem, w którym świat zmierza… Ochrońmy gatunek
zagrożony: NETYKIETĘ! „Dbajmy o kulturę szacunku w sieci!”
Autorki powyższej historyjki to uczennice kl.7b Szkoły Podstawowej nr 2: Klaudia
Białek i Hanna Wołek w Sędziszowie Młp.
kierują swoją propozycję literacką nie tylko
do organizatorów konkursu, ale zapewne do
wszystkich internautów. I mają rację. W roku
2018- Dzień Bezpiecznego Internetu- wspiera
hasło: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci!”
II edycja gminnego konkursu dla
uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
dotyczącego kultury w Internecie zaakceptowana przez dyrektor SP nr 2 w Sędziszowie Młp- p. Marię Chuderską, a zorganizowana przez nauczycielki: informatyczkę
– Martę Ochał i polonistkę – Annę Piechowiak została podsumowana 16 lutego 2018
r. Przedsięwzięcie zyskało również aprobatę
Burmistrza Sędziszowa Młp. - pana Bogusława Kmiecia, który objął nad konkursem honorowy patronat, równocześnie wspierając
organizatorki sympatycznymi upominkami
dla uczniów, zdobywców głównych nagród.
W imprezie wzięło udział 6 szkół podstawowych, a to: Borek Wielki, Sędziszów
Młp. Nr 3, Wolica Piaskowa, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne, Sędziszów Młp. Nr 2.
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Ocena projektów zgłoszonych do konkursu stanowiła nie lada wyzwanie dla
Komisji w składzie: pani Ewelina Boś - polonistka z Zespołu Szkół Technicznych,
pani Danuta Grabowska – informatyczka
ze szkoły podstawowej w Iwierzycach, pani
Elżbieta Chorąży- plastyczka z MGOK. Należy podkreślić, iż w tym roku szkolnym
w regulaminie turnieju pojawiły się nietypowe literacko- informatyczne wyzwania.
Uczestnicy w bardziej lub mniej kreatywny
sposób uporali się z zadaniem i jury musiało
wyłonić werdykt z 18 prac czyli w rywalizacji finałowej wzięło udział 36 uczestników!
Ostatecznie przyznano:
I miejsce równorzędnie zdobyli uczniowie: Zuzanna Naja, Filip Żmuda- SP
Nr 3 w Sędziszowie Młp. oraz Klaudia
Białek, Hanna Wołek - SP nr 2 w Sędziszowie Młp.

II miejsce: Wiktoria Daniel, Magdalena
Marchlik - SP w Wolicy Piaskowej
III miejsce: Andrzej Oleś, Jakub Twardowski
– SP nr 2 w Sędziszowie Młp.
Wyróżnienia:
Gabriel Daniel, Szymon Bykowski- Szk.
Podst. w Borku Wielkim
Sławomir Pazdan, Piotr Kubik - Szk.
Podst. w Zagorzycach Dolnych
Wręczenie nagród urozmaiciła krótka
część artystyczna .
Organizatorki mają nadzieję, że kontynuacja konkursu przyczynia się do przypominania, że bezpieczny Internet i rozsądne a zarazem odpowiedzialne korzystanie z komputera,
to priorytety dla młodszych i starszych pokoleń XXI wieku. Jednocześnie składają szczere
podziękowania sponsorom: Burmistrzowi Sędziszowa Młp. oraz RR z SP nr 2.
A. Piechowiak, M. Ochał
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Ferie z książką
Jak każdego roku Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim wraz z filiami, zorganizowała zajęcia w czasie ferii zimowych.
W dniach od 29 stycznia do 9 lutego 2018
roku można było korzystać z zajęć oferowanych w Bibliotece Publicznej, w tym roku
pod hasłem „Ferie z książką”.
Plan pracy został ułożony przez bibliotekarzytak, aby każdy młody czytelnik mógł wziąć
w nich udział, a harmonogramy zajęć w poszczególnych miejscowościach zamieszczone
zostały na stronie internetowej oraz na plakatach.

Tak było na Fabrycznej 4…
W Bibliotece Publicznej w Sędziszowie czytaliśmy dzieciom „Królową Śniegu” H. Ch.
Andersena. Baśń opisuje losy dwojga dzieci
Kaja i Gerdy oraz ich wielkiej przyjaźni. Z baśni dzieci zapamiętały: Kto wymyślił i zrobił
sztuczne zwierciadło? Jak wyglądały w zwierciadle wszystkie rzeczy piękne i dobre? Jak
wyglądały w zwierciadle wszystkie rzeczy złe?
Czy ludzie, którzy przejrzeli się w zwierciadle
byli szczęśliwi? Co stało się z lustrem? I tak dalej, i tak dalej….
Zainspirowane treścią czytanej baśni dzieci
wykonywały papierowe płatki śniegu z wielokrotnie złożonej kartki papieru na wzór tych
z baśni. Zgodnie z planem wykonywaliśmy
również weneckie maski karnawałowe. Wyobraźnia w dekorowaniu, skupienie oraz jubilerska dokładność sprawiły, że samodzielnie
wykonane prace stały się piękną ozdobą.
Korzystając z uroków zimy, która w samą
porę odwiedziła Sędziszów, ogłosiliśmy wewnątrzbiblioteczny konkurs dla uczestników
zajęć pt. „Zima w Sędziszowie”. Postanowiliśmy nagrodzić równorzędnie prace dzieci za
stuprocentową samodzielność ich wykonania.
Dzieci otrzymały książeczki pt. „Bajka o Smoku Nowusiu”. - W czasie ostatnich zajęć dzieci
wykonywały dla swoich rodziców kartki z okazji zbliżających się Walentynek, kolorowały
oraz rysowały dowolne prace. Zwieńczeniem
zajęć były kalambury. To emocjonująca literacka rywalizacja, w której każde dziecko spróbowało swoich sił. Dyplom przyjaciela Biblioteki za wzięcie udziału w Akcji Ferie z Książką
oraz kilka miłych drobiazgów otrzymały dzieci
w ostatnim, piątkowym dniu zajęć - informujekierownik Działu Bibliotek – Joanna Stec.

Tak było w Będziemyślu…
Od godziny 13:00 w bibliotece robiło się
wesoło i gwarnie dzięki przebywającej w niej
licznej grupie młodszych i nieco starszych
dzieciaków.Niektóre z dzieci to już można powiedzieć stali bywalcy, przyjaciele biblioteki.
Oni byli już zorientowani co będziemy robić,
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jak to będzie wyglądać – pozostali,
którzy przyszli tu po raz pierwszy
np. Przemek, Ania, Maks, Kacper,
Oliwia, Weronika, szybko zostali
wciągnięci do grupy i przy pomocy starszych kolegów zabrali się do
pracy.
Wspólnie
wykonywaliśmy
piękne maski karnawałowe. Maski miały kształt różnych zwierząt.
Malowaliśmy je kolorowo, wyklejaliśmy cekinami, zdobiliśmy
piórkami. Następnie wycinaliśmy
otwory na oczy, przyczepialiśmy gumki, aby
można je było założyć na głowę. Było przy tym
wiele śmiechu, radości i zabawy.Następnego
dnia zaczęliśmy wykonywać, piękne, kolorowe
kartki walentynkowe. Miały one kształt serduszek i zamykanych kartek. Są bardzo piękne,
ozdobione brokatem błyszczą i przyciągają
oko każdego z przychodzących tu czytelników.
-Większość prac znajduje się w bibliotece na
zrobionych wystawkach, gdzie można je obejrzeć. Tylko niektóre zostały zabrane przez
młodsze dzieciaki do domu. Po zakończeniu
zajęć, dzieci nagrodzone słodyczami chętnie
zasiadały do komputerów spędzając czas na
różnych grach – relacjonuje starszy bibliotekarzChmiel Małgorzata.

Tak było w Borku Wielkim…
W czasie trwania ferii 2018 biblioteka
w Borku Wielkim przygotowała cykl zajęć
służących propagowaniu książki i czytelnictwa.Nasi młodzi czytelnicy od pierwszego
dnia przerwy zimowej kreatywnie spędzali
czas w bibliotece. Uczestniczyli w zajęciach
plastycznych, literackich, zdobywali nowe
umiejętności i przebywali z rówieśnikami.
Uczestnicy wykazali się zdolnościami manualnymi przy tworzeniu zimowych pejzaży,
Walentynek czy wesołych bałwanków.W czasie spotkań można było pograć w ciekawe gry
planszowe, poczytać ulubione książki czy bawić się wspólnie ze znajomymi w zgadywanki,
quizy czy kalambury.Niektórzy chętnie korzystali ze stanowisk komputerowych z dostępem
do Internetu. - Dni mijały szybko wypełnione
ciekawymi zajęciami, podczas których
dzieci mogły zabłysnąć pomysłowością i fantazją - mówi starszy bibliotekarz JolantaSado.

widziano wiele atrakcji. Pierwszą z nich były
zajęcia plastyczne, na których wykonywaliśmy
,,Chodzące bilbordy” z papieru, gąbki i innych
materiałów. Oprócz tego, wykorzystaliśmy plastikowe butelki, rolki po papierze toaletowym
do zrobienia małych różnych stworów a nawet
potworów. Dzięki temu dzieci mogły się przekonać, że z pomocą tak prostych materiałów
i wyobraźni można zdziałać „cuda”.
Do ciekawych zajęć należy zaliczyć konkurs
plastyczny pt. ,,Pozdrowienia z ferii”, który polegał na wykonaniu kartki z zimowym pejzażem oraz konkurs pt. ,,Mistrz klawiatury”. Aby
dzieci kojarzyły książkę nie tylko z podręcznikiem szkolnym i nudną lekturą, a postrzegały
ją jako źródło rozrywki i dobrej zabawy zorganizowano zajęcia literackie i głośne czytanie
pt. ,,Bałwankowe wiersze i bajeczki”. Dzieciaki
same wyszukiwały wiersze i bajki o tematyce
zimy, które czytały na głos, a następnie wybraną
scenkę malowały na kartkach. Po umysłowych
potyczkach, w ciszy i skupieniu dzieci rozwiązywały krzyżówki i rebusy, grały w gry planszowe,
kalambury oraz różnego rodzaju gry rozwijające pamięć i spostrzegawczość. - Miłych wspomnień uczestnikom ferii zimowych z książką
w Bibliotece Publicznej w Czarnej Sędziszowskiej z pewnością nie zabraknie - relacjonuje
specjalistaDorota Przydział.

Tak było w Górze Ropczyckiej…
Tradycyjnie jak co roku Biblioteka Publiczna w Górze Ropczyckiej zaprosiła dzieci na
zajęcia. W programie były zajęcia plastyczne,

Tak było
w Czarnej Sędziszowskiej…
Biblioteczne zimowe spotkania rozpoczęły się od zapoznania się ze sobą
nawzajem, by następnie z łatwością
przejść do realizacji planu tegorocznych ferii zimowych, w którym prze-

Biuletyn Sędziszowski

nr 2 (241)

Marzec 2018

głośne czytanie książek i zabawy ruchowe.
Dzieci chętnie brały udział w zajęciach plastycznych, podczas których powstało wiele
ciekawych prac. W pierwszy dzień zajęć ulepiliśmy masę solną w różnych kolorach, która
służyła nam przez całe ferie. Powstało z niej
wiele ciekawych postaci bajkowych i serduszek walentynkowych. - Z kolorowego papieru
robiliśmy maski karnawałowe, które potem
ozdabialiśmy cekinami, brokatem i piórkami.
W kolejny dzień ferii odbyły się zabawy ruchowe oraz gry, które sprawiły dzieciom wiele
radości. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
gry komputerowe i tenis stołowy - opowiada
starszy bibliotekarz Małgorzata Dziuba.

Tak było w Kawęczynie
Sędziszowskim…
W dniach 5-9.02.2018 w Bibliotece Publicznej w Kawęczynie odbyły się zajęcia
edukacyjno-plastyczne w ramach akcji „Ferie
z książką”.W zajęciach brały udział dzieci najmłodsze z grupy wiekowej 4 do 6 lat, oraz dzie-

ci starsze w wieku 7-12 lat. - Dzieci najmłodsze
malowały kolorowanki przy użyciu kredek
i innych materiałów plastycznych dostępnych
w bibliotece. Natomiast starsza grupa, dotyczy
to przede wszystkim chłopców grała w gry
komputerowe- relacjonuje starszy bibliotekarz
Izabela Wójcik.

Tak było w Klęczanach…
Pierwsze zajęcia w ramach akcji „Ferie
z książką”, były związane z książką Małgorzaty
Strzałkowskiej „A jak anakonda”, autorką serii „ABC uczę się”. Najpierw dzieci czytały tę
wierszowaną bajeczkę, a następnie z panią bibliotekarką wykonały węża z folii bąbelkowej,
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Tak było
w Zagorzycach…

bibuły i kolorowych papierów ozdobnych. Dowiedziały się, że anakonda jest największym, najcięższym wężem świata, poluje zanurzona w wodzie, spotkanie z nią jest bardzo niebezpieczne.
Dlatego też odpowiedź na pytanie, będące tematem spotkania, „A jak anakonda czy wypada polubić gada?”brzmi: można ją polubić, ale tylko na
kartach tej sympatycznej książeczki.
Drugie spotkanie pt. „Jak śnieg stał się biały? Mój zmowy widok z okna” dotyczyło zimowej aury za oknem. Dzieci malowały zimę
kredą i pastą do zębów.
Kolejne zajęcia „Miłość, radość, lęk czyli uczuć nazywanie”
były poświęcone emocjom, o których rozmawiały na podstawie
wybranych książeczek. Oglądając
ich prace, wykonane na kartonowych talerzykach, nasuwa się
wniosek, że emocje są potrzebne,
by żyć kolorowo, bez nich świat
uczuć byłby monotonny.
„Eko – zabawy dla dużych
i małych” to twórcze zajęcia
z materiałami recyklingowymi.
Dzieci wykonały piękne i niezwykle pomysłowe prace plastyczne – zabawki z surowców
wtórnych. Okazało się, że czarno – biała gazeta
była świetnym materiałem do powstania tego
typu zabawek. Można ją w dowolny sposób
formować i zgniatać. I tak przy pomocy gazet,
butelek powstał piesek i kotek, a także słynny
Garfield. To on zainspirował dzieci do stworzenia jego podobizny na piłce plażowej.
Ostatnimi zajęciami, na które dzieci
oczekiwały z niecierpliwością, były zajęcia
plastyczne, pt. „Szkatułka pełna skarbów”.
Pomysł się dzieciom spodobał, gdyż każde
z nich ma swoje pamiątki, dla których chce
mieć miejsce do ich przechowywania.
Przyniesione kartonowe pudełka zostały oklejone bibułą,
tapetą, ozdobione folią piankową, kokardami, w zależności od
fantazji jego projektanta.
„Akcja „Ferie zimowe w Bibliotece” dobiegła końca, dzieci
będą wracać do biblioteki po
lekcjach, bo wiedzą, że w niej
spędza się miło czas” – relacjonuje starszy bibliotekarz Dorota Paśniewska.

Biblioteka Publiczna w Zagorzycach na okres zimowej przerwy
w nauce przygotowała dla dzieci
blok zajęć pod nazwą: „Biało-czarne ( i nie tylko) ferie w bibliotece”.
29 stycznia młodzi ludzie zastanawiali się, kim są „czarne charaktery” w baśniach i jak wyglądałyby
te baśnie bez tych negatywnych
postaci. Czy możliwa jest bajka
o Czerwonym Kapturku, Trzech Świnkach,
czy Siedmiu Koźlątkach bez złego wilka? Czy
ciekawa byłaby historia Jasia i Małgosi bez złej
czarownicy? Dzieci również z zapałem tworzyły maski pejoratywnych bohaterów znanych z literatury dziecięcej i filmu. We wtorek
30 stycznia w bibliotece królował kolor biały.
Powstawały figurki z masy solnej inspirowane
bajkami.
Luty w bibliotece rozpoczął się wielką
budową. W trakcie zajęć powstały: pokryta
śniegiem chata Baby-Jagi, dwie chatki z masy
solnej na kurzej nóżce, przestrzenne puzzle
ilustrujące baśń „Jaś i Małgosia” i kartka w 3D
przedstawiająca dom Muminków.
6 lutego dzieci znalazły się w grocie Królowej Tatry, dzięki muzycznej baśni „O Krasnoludkach i sierotce Marysi”, odtwarzanej z autentycznej płyty analogowej na starym adapterze „Bambino”, podpiętym do radia „Diora”.
Następnie tworzyły rysunki i kukiełki inspirując się znanymi legendami, baśniami i bajkami
polskimi. Smok wawelski, pan Twardowski na
Księżycu, Syrenka Warszawska, Lech, założyciel
Gniezna i małpa, z bajki Aleksandra Fredry,
„Małpa w kąpieli” - to efekt ich twórczej pracy.
7 lutego, z okazji 550 rocznicy śmierci Jana
Gutenberga, zajęcia „Czarno na białym”, dotyczyły starych ksiąg. Były to próby pisania gęsim piórem i piórem ze stalówką, maczanym
w atramencie.
Tłusty Czwartek był ostatnim dniem feryjnych zajęć, w którym uczestnicy uczyli się
robić serduszkowe laurki. Na zakończenie
spotkania dzieciaki miały za zadanie, posługując się katalogiem, znaleźć książkę pt. „Serce” Amicisa. Wraz z nią odnalazły szkatułę
w kształcie serca wypełnioną lizakami. - Tym
miłym akcentem zakończyliśmy „Biało-czarne” (i nie tylko) ferie w bibliotece-informuje
starszy bibliotekarz Katarzyna Róg.
Ferie spędzone w zaprezentowanych
w tym artykule bibliotekach, dały dzieciom
możliwość spędzenia tego czasu w atrakcyjny
sposób. Stały się okazją do poznania nowych
przyjaciół, poszerzenia ich wiedzy i zainteresowań. O powodzeniu akcji świadczą zdjęcia i uśmiechnięte na nich buzie. Wszystkim
uczestnikom ferii dziękujemy za udział i zapraszamy go korzystania z ofert naszych bibliotek.
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XLV Sesja Rady Miejskiej
29 stycznia 2018 r. odbyła się XLV Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, w jej trakcie uchwalono także następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI mocą, której
nadano pośmiertnie ten tytuł ks. Pawłowi
Sapeckiemu.
2. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia
ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ, mocą której przyznano to wyróżnienie pośmiertnie ks. Janowi Wołkowi
Wacławskiemu
3. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia
ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ, mocą której przyznano to wyróżnienie pośmiertnie ks. Janowi Wołkowi
Wacławskiemu.
4. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia
ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ, mocą której przyznano to wyróżnienie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
5. Uchwała w sprawie wskazania osób do Rady
Seniorów w Sędziszowie Małopolskim. Mocą
tej uchwały Rada wskazała do Rady Seniorów
w Sędziszowie Małopolskim, na kadencję
2018-2021: Panią MARIĘ STRZĘPKA oraz
pana JÓZEFA MARCINKA.
6. Uchwała w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, mocą której Postanawia
się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie
3.111.694 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku
do wieloletniej prognozy finansowej pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym oraz odcinkiem sieci wodociągowej
dla miejscowości Klęczany”, w tym: 2018 r.
- 1.314.462,86 zł, 2019 r. - 1.390.771,44 zł,
2020 r. - 406.459,70 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019 – 2024, natomiast spłata
odsetek nastąpi w latach 2018-2024. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki ustala się weksel
in blanco z deklaracją wekslową. Źródłem
pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętej
pożyczki będą dochody budżetu gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od
osób fizycznych.
7. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Sędziszów
Małopolski na rok 2018 nr XLIV/427/17
z dnia 28 grudnia 2017 r.
8. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Sędziszów
Małopolski. W związku z dokonanymi
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zmianami uchwały budżetowej na 2018 r.
i zmianą w wykazie przedsięwzięć dokonuje
się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały
nr XLIV/428/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2017 r.
9. Uchwała w sprawie zamiaru przeniesienia
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława
Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Rynek 9 do Sędziszowa Małopolskiego ul. ks. Stanisława Maciąga.
10. Uchwała w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy Sędziszów Małopolski oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania tych dotacji
oraz terminu i sposobu rozliczania ich
wykorzystania
11. Uchwała w sprawie uchwalenia IX i X
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 w miejscowości Borek
Wielki – etap I.
Radni wysłuchali również sprawozdania
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
LXVI Sesja Rady Miejskiej
26 lutego br. odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, w jej trakcie uchwalono także następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego. Mocą tej ustawy postanowiono udzielić z budżetu Gminy Sędziszów
Małopolski w 2018 roku pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w kwocie 6.000
złotych (słownie: sześć tysięcy złotych)
na realizację zadania w zakresie pomocy
społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących
działalności placówki wsparcia dziennego
„Nasza Baza” w Ropczycach.
2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2018 rok, mocą tej uchwały
postanowiono zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie
Gminy na 2018 rok do wysokości 12.400 zł
z przeznaczeniem na opracowanie projektu
na budowę odcinka wodociągu w Wolicy

Ługowej – Kawęczynie Sędz. (wzdłuż drogi
wojewódzkiej).
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na
rok 2018, na mocy tej uchwały:
§1
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu
o kwotę 189.590,50 zł w tym z tytułu:
1) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie
usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Sędziszów Małopolski”
– 181.893,50 zł,
2) odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Zwiększenie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi
w Gminie Sędziszów Małopolski” – 5.219 zł,
3) odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (słup oświetlenia ulicznego przy ul. Węglowskiego w Sędziszowie Młp.) – 2.478 zł.
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu
o kwotę 133.741 zł w tym z tytułu:
1) środków przekazanych przez Nadleśnictwo
Strzyżów tytułem partycypacji w kosztach
inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 107688 R Szkodna – Budzisz” (refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.)
– 50.000 zł,
2) środków przekazanych przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie
inwestycji pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Kawęczynie Sedz.” –
63.741 zł,
3) środków przekazanych przez OSP w Borku
Wielkim na zakup samochodu strażackiego
– 20.000 zł.
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu
o kwotę 268.710,50 zł z przeznaczeniem na :
1) realizację projektu z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Sędziszów Małopolski” - 187.112,50 zł,
2) dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. –
35.000 zł,
3) organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej
z okazji 535 Rocznicy Nadania Praw Miejskich
dla Sędziszowa Małopolskiego – 3.120 zł,
4) wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia
ulicznego przy ul. Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim – 2.478 zł,
5) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie działalności placówki wspar-
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cia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach
– 6.000 zł,
6) dotacje celowe na realizację zadań własnych
gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – 35.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu
o kwotę 1.167.000 zł z przeznaczeniem na:
1) przebudowę placu targowego w Sędziszowie
Małopolskim – 1.012.000 zł,
2) zakup samochodu strażackiego dla OSP
w Borku Wielkim – 55.000 zł,
3) zakup samochodu strażackiego dla OSP
w Krzywej – 100.000 zł,
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu
o kwotę 800.000 zł przeznaczone na budowę
zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną
kwotę 20.250 zł, w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna – 5.250 zł, Dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł.
5. Szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§3
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu
o kwotę 312.379 zł finansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu
wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 312.379 zł.
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia przychodów
określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Sędziszów
Małopolski.
NR OKRĘGU WYBORCZEGO

5. Uchwała w sprawie podziału Gminy Sędziszów Małopolski na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
6. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Sędziszów
Małopolski.
7. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Sędziszów Małopolski.
W związku z wnioskiem Wójta Gminy
Iwierzyce w sprawie zmiany granic pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski a Gminą
Iwierzyce, polegającej na przyłączeniu do
Gminy Iwierzyce części drogi oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka numer
7300 o długości około 700 m, wraz z kilkoma przylegającymi do niej działkami tj. 879,
880, 881, 882, 883, 884, 885, 886/1, 886/2
oraz w trybie i na zasadach określonych
w Uchwale Nr IV/21/15 Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sędziszów Małopolski (Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz.
274) zachodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
sołectwa Zagorzyce Dolne. Obszar ten ma
bardzo duże znaczenie dla rolników Gminy
Iwierzyce, ponieważ wykorzystują go jako
ważny ciąg komunikacyjny służący do przejazdu do pól rolnych.
8. Uchwała w sprawie „Projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
i Gminy Sędziszów Małopolski na lata
2017 - 2020”.
9. Uchwała w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie
Sędziszów Małopolski na rok 2018.
LXVII Sesja Rady Miejskiej
28 lutego 2018 r., podczas uroczystej sesji,
radni podjęli uchwałę:

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO

1. Uchwała w sprawie powołania Honorowego Komitetu Obchodów w Gminie Sędziszów Małopolski 100 - Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W skład Honorowego Komitetu wchodzą:
Bogusław Kmieć - Przewodniczący
Członkowie:
Zdzisław Pupa
Kazimierz Moskal
Jacek Magdoń
Witold Darłak
Bernadeta Frysztak
Piotr Kapusta
Ks. Ryszard Lis
Ks. Krzysztof Gac
O. Stanisław Szlosek
Jerzy Kiebała
Piotr Bała
Stanisław Bochenek
Marcin Lach
Teresa Waleń
Michał Feret
Stanisław Dziurzyński
Józef Drozd
Stanisław Wozowicz
Tadeusz Hulek
Bartłomiej Feret
Marek Bujny
Antoni Zach
Maria Chuderska
Benedykt Czapka
Grzegorz Bury
Janusz Barciński
Grzegorz Batory
Grzegorz Patro
Jan Flisak
Marek Flis
Maria Grodecka
Marek Antosz
Piotr Idzik
Katarzyna Hagdej
Dominik Lorenc
Dariusz Kwaśniak
Jacek Róg
Mirosław Leśniewski
LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH
W OKRĘGU

1

miejscowości:
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, WOLICA ŁUGOWA

7

2

miejscowości:
BĘDZIEMYŚL, GÓRA ROPCZYCKA,
SZKODNA, ZAGORZYCE

6

miejscowości:
3

16

BORECZEK, BOREK WIELKI, CIERPISZ, CZARNA SĘDZISZOWSKA, KAWĘCZYN SĘDZISZOWSKI, KLĘCZANY,
KRZYWA, RUDA, WOLICA PIASKOWA

8

Biuletyn Sędziszowski

nr 2 (241)

Marzec 2018

Bingo zwycięzcą Pucharu Burmistrza
III Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza, który odbył się 3 lutego br., zakończył się zwycięstwem drużyny Bingo, która w finale
pokonała Biało-Czerwonych 2:1. O trzecie miejsce zagrały Gramy dla zabawy i Hard set, wygrała 2:0 drużyna Gramy dla zabawy.

III Turniej Szachowy o Puchar Ziemi Podkarpackiej
Od piątku do niedzieli, czyli od 16 do 18 lutego w sędziszowskim domu kultury prawie 100 szachistów walczy o puchar ziemi podkarpackiej.
Trzydniowy turniej zorganizowali wspólnie Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Ropczycach, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sędziszowie Małopolskim oraz Towarzystwo Szachowe „Skoczek”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa
Podkarpackiego. Fot. M.Idzik

Biuletyn Sędziszowski

nr 2 (241)

Marzec 2018

17

Seniorzy Lechii Sędziszów
z pucharem burmistrza
VI Noworoczny Turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa
Małopolskiego wygrała drużyna Seniorzy
Lechia Sędziszów Młp. W finale pokonała
Płomień Zagorzyce.
Turniej rozgrywano 27 i 28 stycznia br. na hali
sportowo-widowiskowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. Drużyny
w dwóch grupach toczyły bój o czołowe miejsca. O trzecie miejsce zagrały zespoły Gród
Będziemyśl i Progres Kawęczyn Sędziszowski,
zwyciężyła drużyna z Kawęczyna 5:1. W meczu finałwoym zmierzyły się drużyny Seniorzy
Lechia Sędziwów Młp. z Płomieniem Zagorzyce. 3:1 wygrała drużyna z Sędziszowa.
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Nasze klimaty
Polskie niewiasty
Niełatwo byłoby zliczyć wszystkie dzieła
literackie, malarskie i muzyczne, jakie twórcy dedykowali płci nadobnej. Trudno też
o większa ambiwalencję uczuć i zapatrywań,
kiedy uwielbienie i zachwyt współistnieją
nierozdzielnie z sarkazmem i szyderstwem.
Dzieje cywilizacji donoszą, iż na kwestię kobiet zapatrywano się często w sposób złożony i niejednoznaczny.
W dawnych wiekach ich pozycja społeczna nie była wysoka. Mężczyźni zarezerwowali dla siebie wiele dogodnych praw
i przywilejów. Zjawisko to, uwarunkowane
religijnie i obyczajowo, najmocniej zaznaczyło się w społecznościach praktykujących
poligamię. System monogamiczny początkowo w nieznacznym tylko stopniu poprawił
sytuację niewiast. Nadal pozostawały one pod
przemożną kuratelą męską. Obyczajowość
starożytnej Grecji, z pozoru postępowa, nie
pozwalała kobietom na pełniejsze uczestnictwo w kulturze, nie mówiąc już o polityce.
Dyktatorska mentalność mężczyzn zdecydowanie dominowała. Afirmowano wprawdzie
zewnętrzny powab dziewcząt, nie dopatrując
się w nich szczególnych walorów intelektualnych. nastawienie takie z niewielkimi wahaniami utrzymywało się przez kolejne wieki.
Trudno wydawać miarodajne opinie w tej
kwestii, skoro mnóstwo faktów ginie w pomroce dziejów. Wiele wskazuje na to, że dyskryminacja prawna nie zawsze pokrywała się
z obyczajową. Zachowane literackie przekazy
wskazują na istnienie kobiecych indywidualności. Zdarzały się przypadki, że sprytne
panie zdołały narzucić otoczeniu swoją wolę,
co dotyczyło głównie sfery towarzyskiej – i to
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w warstwach uprzywilejowanych.
W czasach prasłowiańskich szanowano dziewczęta – kapłanki strzegące świętego ognia. Niektórym
przypisywano
nadprzyrodzone
moce, traktując wypowiedzi jak
wyrocznie. Polskie średniowiecze
nie dyskryminowało niewiast bezwarunkowo i zdecydowanie, gorzej
były one traktowane w innych krajach europejskich. Dawne legendy
i podania wręcz podkreślają ich
szlachetność i niezłomność przekonań. Rybałci opiewali je w swoich pieśniach,
a poeci w wierszach. Nadal jednak nie mogły
decydować o własnym losie m.in. o wyborze
małżonka. Taki stan utrzymywał się przez
długie stulecia, zwłaszcza w warstwach tzw.
niższych społecznie. W myśl powiedzenia:
„Nie ma reguły bez wyjątków”, w tym przypadku również zdarzały się odstępstwa od
święcie ustalonych norm. W zasadzie podwiki traktowane były mniej poważnie, przypisywano im nikłe możliwości intelektualne,
ograniczano dostęp do nauki, obowiązywał
patriarchat, arena polityczna opanowana
była przez mężczyzn. Do emancypacji wiodła droga długa i wyboista. Istnieją dowody,
iż w okresie Odrodzenia pojawiały się damy
o szerokich horyzontach myślowych, znające sztukę pisania i czytania, uczestniczące
w dysputach i niejednokrotnie wywierające
wpływ na „panów tego świata”.
Zjawisko to występowało przede wszystkim w grupach ludzi stojących wyżej w hierarchii społecznej. Znamienną cechą szlacheckiej obyczajowości było wychowanie
dzieci w posłuszeństwie i karności. Chłopca przygotowywano do
pełnienia roli obrońcy Ojczyzny.
Dziewczęta zaś uczono zarządzania gospodarstwem. Mile widziane
były umiejętności śpiewania i grania na instrumentach muzycznych.
Na wyższe aspiracje mogły sobie
pozwolić damy z rodów arystokratycznych, które niekiedy parały się
literaturą i sztuką, kolekcjonowały
dzieła sztuki, otaczały mecenatem
ubogich artystów. Kobiety wywodzące się z warstwy chłopskiej
ciężko pracowały w polu i w zagrodzie, a ich marzenia były mocno,
obyczajowo skrępowane. Od XVI
i XVII stulecia satyrycy coraz śmielej ostrzyli sobie pióra i języki na

„białogłowskich fortelach”. Pisywali zabawne - w ich mniemaniu – fraszki, stawiając
kobiety w niekorzystnym świetle. Domorośli
rymopisarze częstokroć pozwalali sobie na
inwektywy w rodzaju:
„Ślicznie był człowiek i z nim świat stworzony,
Lecz, że usłuchał głupiej, własnej żony,
Która do grzechu jego namówiła,
Świat zagubiła.”
Trzymać to było żonę na munsztuku,
Niech by od tego drżała była huku,
Adamie, to by się nie stało,
Co się przydało”.
W XVII w. pojawiły się przykłady idealizowania niewiasty jako wzorowej żony i matki. Spowodowane to było wzrastającym kultem Matki Bożej oraz innych, świętobliwych
osób. Literatura nieco złagodziła nastawienie wobec nich, afirmując miłą, gospodarną
i oszczędną panią domu:
„Kto chce dzisiaj wieku dożyć, mieć miłe lata,
Bez białych głów żaden zażyć nie może świata”.
Białogłowy, podwiki – są to oczywiście
staropolskie określenia kobiet. Nie wszystkie
damy zasługiwały na miano słabeuszek i potulnych owieczek, które musiałyby koniecznie wspierać się na silnym, męskim ramieniu.
W razie potrzeby potrafiły dosiąść rączego
rumaka, chwycić za oręż i wyruszyć na łowy
lub do boju. Znany pisarz i znawca historii J.
I. Kraszewski tak ocenił dawne Polki:
„Niewiasty nasze, na oko mało widoczne,
z dala prawie niedostrzeżone, stanowisko zajmowały kierownicze, a były żywiołem szlachetnym i zbawczym”.
Tekst i ilustracje Maria Wilczok
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