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1. Wszystkie inwestycje, prowadzone na terenie gminy, maj¹ s³u¿yæ mieszkañcom
i s¹ przez nich oczekiwane. Nowe b¹dŸ
zmodernizowane obiekty szkolne, wodoci¹gi, kanalizacja sanitarna, boiska sportowe i place zabaw – wszystko jest nam
potrzebne, a gmina czyni starania, by zaspokoiæ potrzeby lokalnych spo³ecznoœci.
Ale tak naprawdê wszyscy oczekuj¹ jednego – poprawy jakoœci dróg. Wiêkszoœæ
z nas dysponuje samochodem i chcia³by
jeŸdziæ nim po dobrej jakoœci nawierzchni. Od lat gmina przeznacza w swoim bud¿ecie du¿e pieni¹dze (id¹ce w miliony
z³otych) na drogi le¿¹ce na swoim terenie. Wspó³finansujemy inwestycje razem
z Marsza³kiem, Starost¹ i nie zapominamy o swoich gminnych drogach. Na przestrzeni ostatnich lat wszyscy mog¹ zauwa¿yæ du¿¹ poprawê stanu dróg. Oczywiœcie
do idea³u jeszcze daleko, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e gmina ma siê rozwijaæ w sposób
zrównowa¿ony. W bud¿ecie roku 2007 na
inwestycje drogowe przeznaczono równie¿ kilka milionów z³otych. Kilka z nich
zosta³o ju¿ zrealizowanych:
- odcinek drogi Czarna- Podkoœciele
- nowa droga w Zagorzach Dolnych-Dzia³y
wraz z drog¹ dojazdow¹ do stadionu
- ulica Dzia³kowa
- ulica S³oneczna, w kierunku ogródków
dzia³kowych
- ³¹cznik pomiêdzy osiedlem 1000-lecia
a ul. Pi³sudskiego
- odcinek drogi w Klêczanach- Majdanie
- kanalizacja deszczowa w ul. œw. Barbary
Na rozstrzygniêcie czeka przetarg na przebudowê ul. Piekarskiej (inwestycja przekraczaj¹c¹ 1 mln z³). Gmina posiada dokumentacjê z pozwoleniem na budowê tej
ulicy oraz ul. Ogrodowej wraz z ³¹cz¹cymi
je schodami.
W ostatnich dniach gmina pozyska³a œrodki z MSWiA na usuwanie skutków powodzi
w kwocie 250 tys. z³. (s³owa podziêkowania
nale¿¹ siê tutaj Pos³owi na Sejm RP p. Kazimierzowi Moskalowi za jego pomoc). Z
tych pieniêdzy remontowane bêd¹ drogi
w Szkodnej- Budach oraz w ZagorzycachW¹wozach. Rada Miejska na ostatniej sesji
dokona³a podzia³u 1 mln z³, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe:
- Krzywa- Pañskie
- Borek Wielki- Porêby
- Klêczany- Majdan
- Bêdziemyœl- Koœció³ (30 % poniesionych
kosztów zostanie zwróconych przez zak³ad
wydobywaj¹cy gaz ziemny )
- budowê mostu w Zagorzycach- Chmielówce
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wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy
ks. Sapeckiego
Dodatkowo gmina wspó³finansuje odnowê
chodnika przy ul. Kolbuszowskiej (razem
z Urzêdem Marsza³kowskim) oraz wykonanie zabezpieczeñ przeciwpowodziowych
przy ul. Borkowskiej i w dwóch miejscach
w Zagorzycach (równie¿ z Marsza³kiem).
Wzorem lat poprzednich nie uchyla siê
gmina od pomocy finansowej dla Powiatu.
Wykonane zosta³o skrzy¿owanie w Borku
Wielkim w ramach programu usuwania
miejsc niebezpiecznych (gmina sfinansowa³a 50% kosztów w³asnych), a obecnie czekamy na rozstrzygniêcie przetargowe dotycz¹ce inwestycji na drodze powiatowej relacji Góra Ropczycka – Wielopole (gmina ma
sfinansowaæ 50% kosztów w³asnych).
2. Wakacje – dzieci i m³odzie¿ naszych szkó³
odpoczywaj¹. Nie znaczy to, ¿e w szko³ach
nic siê nie dzieje. Wrêcz przeciwnie –
w ka¿dym obiekcie oœwiatowym coœ siê
dzieje. Przeprowadzane s¹ remonty si³ami
pracowników interwencyjnych. Gmina
stworzy³a brygady remontowe, które w poszczególnych placówkach wykonuj¹ prace
uzgodnione wczeœniej z Dyrektorami szkó³.
Du¿e remonty s¹ przeprowadzane w:
- Gimnazjum w Czarnej (m.in. remont
³azienek )
- SP Krzywa (m.in. remont ³azienek)
- SP Góra Ropczycka (m.in. wymiana dachu)
- SP Klêczany (m.in. drena¿ wokó³ budynku szko³y)
- SP Bêdziemyœl – remont generalny starego budynku szko³y, który ma siê zakoñczyæ przed rozpoczêciem roku szkolnego.
Gmina pozyska³a dodatkowe œrodki na tê
inwestycjê z Ministerstwa Edukacji (tu
równie¿ nale¿¹ siê s³owa podziêkowañ za
pomoc dla Pos³a p. Kazimierza Moskala).
Nie ma placówki gdzie nie toczy³yby siê
prace remontowe. Du¿a tu zas³uga Dyrektorów Szkó³ i za ich zaanga¿owanie ju¿ dziœ
im dziêkujê.
3. Ostatnia sesja Rady Miejskiej poœwiêcona by³a w du¿ym stopniu funkcjonowaniu
s³u¿by zdrowia w naszym powiecie ze
szczególnym uwzglêdnieniem naszej gminy. Jednym z tematów by³o funkcjonowanie i dalszy rozwój powiatowego szpitala.
Jego funkcjonowanie i rozwój jest poza
wszelk¹ dyskusj¹ (tym bardziej, i¿ wszyscy
pamiêtaj¹, ¿e tak naprawdê szpital wraz
z przychodni¹ zdrowia zosta³ wybudowany przez gminê). Pojawiaj¹ce siê w tym
kontekœcie pomys³y, by przenieœæ przychodniê w inne miejsce jest dla gminy nie
do przyjêcia. Bardzo du¿a iloœæ przyjêtych
pacjentów, ogólna dostêpnoœæ komunikacyjna, laboratorium, specjalistyka, rehabilitacja, istniej¹ce oddzia³y szpitalne i przyzwyczajenia mieszkañców spowodowa³y, ¿e
Rada Miejska przyjê³a stanowisko w formie uchwa³y, by przychodnia bezwzglêdnie zosta³a w tym samym miejscu. Wierzê,
¿e Starostwo znajdzie takie rozwi¹zanie,
które zapewni mo¿liwoœæ dalszego rozwoju szpitalowi i pozostawi mieszkañcom
Sêdziszowa ich przychodniê.

4. Chc¹c mieæ zdrowe spo³eczeñstwo musimy inwestowaæ we wszechstronny rozwój
m³odych ludzi. St¹d budowa sal gimnastycznych, boisk przyszkolnych czy pomoc
przy funkcjonowaniu klubów sportowych.
W mieœcie funkcjonuje du¿a hala widowiskowo-sportowa przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym (budowana wspólnie z Powiatem – by³a to dobra, szybka i w³aœciwie prowadzona wspólna inwestycja). W chwili
obecnej trwaj¹ prace przy budowie drugiej
hali sportowej przy sêdziszowskim gimnazjum. Pora na budowê basenu sportowego. Pojawi³ siê pomys³ i trwaj¹ w³aœnie rozmowy, by kryt¹ p³ywalniê wybudowaæ przy
Liceum i by by³a to nastêpna wspólna inwestycja prowadzona razem z Powiatem.
Pomys³owi przyklasnêli dyrektorzy naszych
szkó³. O potrzebie i korzyœciach p³yn¹cych
z funkcjonowania basenu nie trzeba nikogo przekonywaæ. Nale¿y tylko mieæ nadziejê, ¿e pomys³ ten szybko znajdzie swój fina³.
5. Nawiedzaj¹ce nas ostatnio powodzie wywo³a³y temat ochrony przeciwpowodziowej. To nie tylko udro¿nienie naszych
rzek, ale te¿ bardziej d³ugofalowe rozwi¹zania. Jednym z takich pomys³ów jest budowa zbiornika retencyjno- rekreacyjnego na rzece Budzisz w Górze Ropczyckiej.
Pierwsza koncepcja takiego zbiornika pojawi³a siê w 1993 roku. W chwili obecnej
zosta³a ona zaktualizowana i prowadzone
s¹ rozmowy z PZUWiM w Rzeszowie na temat jej dalszych losów. Istniej¹ szanse by
na przestrzeni najbli¿szych lat taki zbiornik powsta³. Gmina stoi na stanowisku, ¿e
nale¿y w porozumieniu z Marsza³kiem zleciæ opracowanie stosownej dokumentacji
i czyniæ zabiegi, by zbiornik taki powsta³.
Bêdzie to nie tylko ochrona przed powodzi¹ dla miasta Sêdziszowa i miejscowoœci
le¿¹cych nad Budziszem, ale te¿ wspania³y
teren rekreacyjny, przynajmniej dla „starego” województwa rzeszowskiego i czynnik
rozwoju gospodarczego dla naszej gminy.
6. Na terenie naszej gminy zosta³y wy³¹czone
z u¿ytkowania dwa obiekty oœwiatowe: budynki by³ych szkó³ w Cierpiszu i Zagorzycach- Budziszu. W pierwszym przypadku
budynek zosta³ oddany w u¿ytkowanie dla
miejscowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
W Budziszu zaœ pojawi³ siê pomys³ przebudowy budynku szko³y na mieszkania komunalne. Na tej piêknie po³o¿onej dzia³ce
w istniej¹cym budynku mo¿e powstaæ dziewiêæ mieszkañ komunalnych o powierzchni od 30m2 do 50m2. W czasie kiedy szuka
siê mieszkañ wierzê, ¿e znajd¹ one nabywców, a Budzisz zyska nowych mieszkañców.
7. Wielu mieszkañców naszej gminy, i nie
tylko, odwiedzi³o odnowiony park w Górze Ropczyckiej. Wszystkich pewnie ucieszy informacja, ¿e gmina realizuje tam
nastêpn¹ inwestycjê, polegaj¹c¹ na budowie œcie¿ki przyrodniczo – edukacyjnej.
Zadanie wykonywane jest przy pomocy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Ju¿ we wrzeœniu tego roku bêdzie mo¿na spacerowaæ i wypoczywaæ,
korzystaj¹c z nowo wybudowanej œcie¿ki.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
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„Odda³ ¿ycie, abyœ Ty móg³ ¿yæ godnie.”

S¹ takie chwile w historii ka¿dej szko³y, które na zawsze wpisuj¹ siê w ksiêdze jej dziejów.
W Gimnazjum w Zagorzycach Górnych na wykaligrafowanie z³otymi literami na pewno zas³uguj¹ dwa
dni: dzieñ nadania imienia por. Karola Chmiela i dzieñ ods³oniêcia jego popiersia.
Wydarzenia te sprawi³y, ¿e szko³a zyska³a wyj¹tkowego Patrona i wkroczy³a na drogê kultywowania tradycji patriotycznych
oraz wychowania nowych pokoleñ przez
przywo³ywanie postaci prawdziwych bohaterów, bêd¹cych niedoœcignionym idea³em
braterstwa i s³u¿by.
„Jednym z takich ludzi, który w³asn¹ krwi¹ zrosi³ ziemiê zagorzañsk¹ i polsk¹ jest patron Waszej
szko³y i bohater dzisiejszej uroczystoœci. Tak naprawdê
to œwiêci i bohaterowie s¹ poœród nas i z nas siê wywodz¹ (…) Przyk³adem jest zagorzanin, Wasz rodak, porucznik Karol Chmiel. W imiê najwy¿ej pojêtego patriotyzmu odda³ ¿ycie po to, miêdzy innymi, byœmy dziœ mogli ¿yæ w wolnej i demokratycznej
ojczyŸnie”. Tak brzmia³y s³owa Burmistrza Miasta i Gminy Sêdziszów Ma³opolski Kazimierza
Kie³ba obecnego na uroczystoœci.
W pi¹tek 22 czerwca, który jednoczeœnie
by³ dniem zakoñczenia roku szkolnego,
odby³a siê od dawna oczekiwana przez miejscow¹ spo³ecznoœæ, ceremonia ods³oniêcia
popiersia upamiêtniaj¹cego postaæ patrona
szko³y, porucznika Karola Chmiela.

ranga uczestnicz¹cych w nim goœci by³y dobr¹
okazj¹ do szerszego poinformowania o ¿yciu
i dzia³alnoœci porucznika Karola Chmiela.
Uroczystosæ wypad³a niezwykle okazale.
Na d³ugo zapisze siê w pamiêci i sercach
m³odych ludzi, a pomnik ku czci por.
K. Chmiela stanowiæ bêdzie namacaln¹ hi-

- Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego Kazimierza Kie³ba
- Zastêpcê Burmistrza El¿bietê Œwiniuch
- Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Bogus³awa Kmiecia
- Sekretarza Gminy Jana Maronia
- Dyrektora ZOSiP Annê Budziñsk¹
- Dyrektora Szko³y Podstawowej z Zagorzyc Górnych El¿bietê Koziarê
- Wizytatora Kuratorium Oœwiaty Macieja Stopê
- Proboszcza Parafii Zagorzyce Górne
ks. Kazimierza Marka
- Proboszcza Parafii Zagorzyce Dolne
ks. Wojciecha Wiœniowskiego
- So³tysów: Zagorzyc Górnych Piotra
Dzika, Zagorzyc Dolnych Franciszka Przemawia Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ.
Bochnaka, Szkodnej Jana Kujdê
- Przewodnicz¹cego Rady Rodziców
storiê narodu polskiego, bêdzie upamiêtnieJana Ziajora
niem walki o szczytne idee i to¿samoœæ naNastêpnie w sali gimnastycznej odby³a
rodow¹.
siê liturgia Mszy œw. koncelebrowana przez
Stanis³aw Skiba
ks. S. S³owika, ks. W. Wiœniowskiego i ks. K.
Porucznik
Marka, podczas której
Karol Chmiel
okolicznoœciow¹ homiliê
ps. „Grom”,
wyg³osi³ ks. Stanis³aw S³o„Zygmunt”,
wik.
ur. w 1911 r.,
W kazaniu podkreœli³
prawnik, dziasi³ê s³ów znajduj¹cych siê
³acz ludowy.
na sztandarze szko³y:
Od 1940 r.
„Bóg, Honor i Ojczyzna”.
dzia³a³ w ZWZ.
Po zakoñczeniu Mszy
W 1943 r., po
œw. uczestnicy uroczystooddelegowaœci przeszli przed budyniu go do
nek gimnazjum w pobliprzeorganizowania Batalionów Ch³op¿e pomnika, gdzie nast¹skich pod wzglêdem wojskowym, zosta³ kopi³o poœwiêcenie, a póŸmendantem Obwodu BCh w Dêbicy. W
niej ods³oniêcie popiermarcu 1944 r., po scaleniu BCh z AK, by³
sia por. Karola Chmiela.
zastêpc¹ komendanta Obwodu AK DêbiPo akcie poœwiêcenia
Msza œw. w sali gimnastycznej.
Fot. (2) Arch. GM Zagorzyce
ca. Ciê¿ko ranny w Akcji „Burza”. W
przedstawiciele w³adz sa1945r. dzia³a³ w WiN i PSL. By³ ³¹cznikiem
Inicjatorem budowy popiersia by³ dyrekmorz¹dowych i oœwiatowych wyg³osili okomiêdzy obu organizacjami. W 1947 r.
tor Gimnazjum mgr Stanis³aw Wozowicz, a
licznoœciowe przemówienia.
wszed³ w sk³ad kierownictwa IV Zarz¹du
ufundowa³a go Rada Rodziców przy GimUroczystoœæ zakoñczy³ wystêp m³odzie¿y
G³ównego WiN. By³ doradc¹ politycznym
nazjum w Zagorzycach Górnych.
gimnazjum w monta¿u s³owno – muzycznym
prezesa ZG £ukasza Ciepliñskiego. AreszNa uroczystoœæ przybyli przedstawiciele
przygotowanym przez nauczycieli: G. Batotowany przez UB 12 XII 1947 r. Dnia 14
w³adz samorz¹dowych, organizacji kombarego, A. Drozd, G. Kozek, S. Skibê, przybliX 1950 roku zosta³ skazany na dwukrotn¹
tanckich, rodzina porucznika oraz inni za¿aj¹cy zebranym postaæ patrona szko³y. Na
karê œmierci. Prezydent RP Boles³aw Bieproszeni goœcie.
czêœæ artystyczn¹ z³o¿y³y siê wiersze i pieœni z
rut decyzj¹ z dnia 20 II 1951 roku nie skoDyrektor gimnazjum powita³ przyby³ych
okresu II wojny œwiatowej. Byæ mo¿e dla nierzysta³ z prawa ³aski. Jedynym jego zmari zebranych na sali gimnastycznej goœci:
których uczniów powa¿na tematyka i sposób
twieniem w celi œmierci by³ los jego dwóch
- Pos³a na Sejm RP Kazimierza Moskala
jej przedstawienia okaza³y siê pewnym zaskosynków, opiekê nad którymi, jako wdo- Starostê Powiatu Ropczycko – Sêdziszowczeniem. Jednak wszyscy zachowali powagê i
wiec, powierzy³ obcej kobiecie. Wyrok
skiego Józefa Rojka
skupienie. By³a to lekcja patriotyzmu – ostatzosta³ wykonany 1 III 1951r. Miejsce po- Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej
nia lekcja w tym roku szkolnym.
chówku pozostaje nieznane.
ks. Stanis³awa S³owika
Podnios³y charakter ca³ego wydarzenia i
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VIII Sesjê Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. odby³a 5 lipca br., w pierwszej czêœci by³a ona poœwiêcona
debacie na temat s³u¿by zdrowia w naszej gminie, natomiast w czêœci drugiej przyjêto ³¹cznie 12 uchwa³.
W dyskusji na temat s³u¿by zdrowia
uczestniczyli:
Pan Robert Bugaj - Z-ca Dyrektora d/s
medycznych NFZ w Rzeszowie,
Pan Stanis³aw Ziemiñski - Wicestarosta
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego,
Pan Zdzis³aw Goœ - Dyrektor ZOZ
w Ropczycach,
Pan Zbigniew Ziêtek - Ordynator Szpitala Powiatowego w Sêdziszowie M³p.,
Pan Stanis³aw Dziurzyñski - Ordynator
NZOZ „Asklepios” w Sêdziszowie M³p.,
Pani Zofia Œwider - Kierownik Zak³adu Pielêgnacyjno-Opiekuñczego w Sêdziszowie M³p.
Pan Bogus³aw Kmieæ - Przewodnicz¹cy
Rady, otwieraj¹c dyskusjê zaznaczy³, ¿e inicjatywa tej debaty wynika z pojawiaj¹cych siê
informacji o mo¿liwoœci przeniesienia podstawowej opieki zdrowotnej do innych pomieszczeñ, o czym mówi¹ mieszkañcy naszej
gminy oraz pracownicy Przychodni Zdrowia
w Sêdziszowie M³p., którzy wystosowali w tej
sprawie apel do Burmistrza.
Pan Robert Bugaj oceni³, ¿e podstawowa opieka zdrowotna na terenie Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego jest dobrze zaspokojona. Gorzej przedstawia siê sytuacja
z opiek¹ specjalistyczn¹, a wynika to z faktu, ¿e na terenie powiatu nie ma pe³noprofilowego szpitala, a funkcjonuj¹cy w Sêdziszowie M³p. ma nietypow¹ strukturê, dlatego wiêkszoœæ potrzeb musi byæ zaspokajana
na terenie innych powiatów. Uzupe³nieniem jest Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Asklepios”, który wykonuje zabiegi
w kilku specjalnoœciach. Opieka d³ugoterminowa stacjonarna jest dobrze zabezpieczona, ma³o natomiast jest œwiadczeniodawców z zakresu domowej opieki pielêgniarskiej. Na terenie miasta i gminy Sêdziszów
M³p. jest 5 etatów opieki stomatologicznej,
a zapotrzebowanie siêga 6,5 etatu.
Pan Zdzis³aw Goœ powiedzia³, ¿e ZOZ
Ropczyce obejmuje swoim zasiêgiem ca³y
obszar powiatu z zakresu opieki stacjonarnej, ratownictwa medycznego i wiêksz¹ czêœæ
podstawowej opieki zdrowotnej (poza
gmin¹ Wielopole). W 2006 roku w POZ
udzielono ponad 207 tys. porad, w poradniach specjalistycznych ponad 106 tys.,
w pogotowiu 7,5 tys. z tego 3,8 tys. to zachorowania. W ambulatorium udzielono ponad
9 tys. porad, w ambulatorium urazowym ponad 3 tys., na oddziale chorób wewnêtrznych 2,5 tys., w Zak³adzie PielêgnacyjnoOpiekuñczym 225. Na terenie gminy Sêdziszów M³p. do lekarzy POZ zapisanych jest
21 tys. osób, do pielêgniarek œrodowiskowych ponad 12 tys. a po³o¿nych œrodowiskowych - 10 tys. W Oœrodkach Zdrowia zapisa-
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³o siê: w Czarnej - 2.300, w Zagorzycach 3.800 osób. Bilans roku ubieg³ego ZOZ zamkn¹³ wynikiem dodatnim, niemniej w podstawowej opiece zdrowotnej by³a du¿a strata, w Ropczycach ponad 218 tys. z³, w Sêdziszowie M³p. - 139 tys. z³, w Czarnej 26 tys. z³, w Zagorzycach - 19 tys. z³, w Bêdziemyœlu - 21 tys. z³. Bilans dodatni osi¹gn¹³ natomiast Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych w
Sêdziszowie M³p. w wysokoœci 415 tys. z³. W
poradniach specjalistycznych zabezpieczenie
us³ug jest na dobrym poziomie. Pan Dyrektor
podziêkowa³ wszystkim pracownikom ZOZ-u,
którzy jako nieliczni nie podjêli strajku.
Pan Stanis³aw Dziurzyñski stwierdzi³, ¿e
koñcem lipca minie 5 lat od momentu jak
zosta³y wykonane pierwsze zabiegi operacyjne w oddziale zabiegowym NZOZ „Asklepios” w Sêdziszowie M³p. Przez ten okres hospitalizowano blisko 5 tys. osób, wykonano
4.100 operacji, ponadto 800 operacji w zakresie okulistyki. W „Asklepiosie” wykonuje siê zabiegi w zakresie: chirurgii ogólnej,
laryngologii, ginekologii. Czas oczekiwania
na operacje nie jest d³u¿szy ni¿ 2 tygodnie.
Wszystkim bardzo zale¿y na tym, aby sêdziszowski szpital siê rozwija³, a w szczególnoœci, ¿eby wzbogaci³ siê o nowe oddzia³y.
Pan Zbigniew Ziêtek powiedzia³, ¿e warunki lokalowe w Oddziale Chorób Wewnêtrznych w Sêdziszowie M³p. bardzo siê
poprawi³y, ponadto znakomita jest kadra bardzo wykszta³cona i zaanga¿owania.
W szpitalu zatrudnionych jest 9 lekarzy.
W ci¹gu roku przyjêtych by³o 2,5 tys. pacjentów na 40 ³ó¿kach. Przy 72 tys. mieszkañców powiatu potrzeba przynajmniej
98 ³ó¿ek, je¿eli nic siê nie zrobi w tym zakresie, to szpital nie bêdzie siê rozwija³.
Pani Zofia Œwider poinformowa³a, ¿e
Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy funkcjonuje ju¿ siódmy rok. Pacjent mo¿e
w nim przebywaæ pó³ roku, ale s¹ takie przypadki, ¿e pobyt przed³u¿a siê do roku, poniewa¿ stan zdrowia nie pozwala na wypisanie. Przez ca³y czas maj¹ pe³ne ob³o¿enie,
w 2006 r. przyjêto 116 pacjentów w tym
z Rzeszowa i okolic - 18 pacjentów, Dêbicy
i okolic – 16, z Kolbuszowej - 3, z Iwierzyc 13, z Ostrowa - 9, z Ropczyc - 22, z Sêdziszowa - 21, z Wielopola - 12. W chwili obecnej
w Zak³adzie pracuje tylko 17 pielêgniarek,
1 lekarz, 7 salowych i 3 rehabilitantki.
Pan Piotr Maciejczyk – radny, Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia i Sportu poprosi³
o przedstawienie definicji pe³noprofilowego szpitala oraz zapyta³, co nale¿a³oby zrobiæ, aby taki powsta³ w Sêdziszowie M³p.
Pan Ryszard Bugaj w odpowiedzi na pytanie wyjaœni³, ¿e przeciêtny szpital powiatowy

ma przewa¿nie 4 oddzia³y. Stwierdzi³ jednoczeœnie, ¿e na terenie województwa jest wystarczaj¹ca iloœæ ³ó¿ek, ponadto sami pacjenci
chc¹ byæ operowani w wiêkszych oœrodkach.
Pan Jerzy Kieba³a – radny, zapyta³, czy
sêdziszowski szpital w takiej sytuacji bêdzie
móg³ w dalszym ci¹gu funkcjonowaæ.
Pan Ryszard Bugaj odpowiedzia³, ¿e
w fazie projektów jest tzw. sieæ szpitali. Czy
szpital znajdzie siê w sieci bêdzie zale¿a³o
od tego, czy jest on niezbêdny do zapewnienia optymalnej iloœci ³ó¿ek w województwie.
Na chwilê obecn¹ nie ma zagro¿enia, ¿e ten
szpital nie znajdzie siê w sieci. Niew³¹czanie
do sieci nie oznacza jednoczeœnie, ¿e nie
mo¿e funkcjonowaæ.
Pan Stanis³aw Ziemiñski zauwa¿y³, ¿e
sêdziszowski samorz¹d wykaza³ ogromn¹
dba³oœæ o polepszenie bazy s³u¿by zdrowia,
obecnie pa³eczkê w tym zakresie przej¹³ powiat. Stan sêdziszowskiej s³u¿by zdrowia przedstawia siê dobrze. Kontrowersje budz¹ natomiast wiadomoœci na temat rozwoju tej bazy.
By³y informacje, ¿e dla utrzymania szpitala
musi on byæ powiêkszony o dwa oddzia³y, jednak nadal nie s¹ znane jasne kryteria w tej sprawie. Szpital jest potrzebny ca³emu spo³eczeñstwu powiatu i nale¿y podejmowaæ dzia³ania,
aby nie byæ zaskoczonym ministerialnymi
zmianami. Pan Wicestarosta zapewni³, ¿e
¿adne strategiczne decyzje nie bêd¹ podjête
bez udzia³u Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
Po dyskusji radni przyst¹pili do rozpatrzenia i g³osowania nad uchwa³ami.
1. Uchwa³a w sprawie stanowiska dotycz¹cego s³u¿by zdrowia.
Po dyskusji prowadzonej przez goœci
uczestnicz¹cych w Sesji, na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia – Pana Piotra Maciejczyka, Rada w g³osowaniu przyjê³a (niejednog³oœnie) uchwa³ê – stanowisko
w sprawie s³u¿by zdrowia, pe³ny tekst tego
stanowiska znajduje siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu.
2. Uchwa³a w sprawie intencji przyst¹pienia do Spó³ki pn. „Zak³ad Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kozodrzy” celem wspólnej realizacji zadañ publicznych w zakresie gospodarki odpadami.
Uchwa³a ta ma charakter intencyjny
utworzenia przez wszystkie gminy powiatów:
mieleckiego, dêbickiego, ropczycko-sêdziszowskiego i kolbuszowskiego Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pn. „Zak³ad Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy”.
Docelowo w zak³adzie tym ma mieæ miejsce
mechaniczna sortowania odpadów zmieszanych, stacja demonta¿u odpadów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego, instalacja zagospodarowania odpadów biodegradowanych w tym osadów œciekowych. Ponadto w sk³ad zak³adu maj¹ wchodziæ utworzone w ka¿dej gminie punkty zbiórki odpadów
niebezpiecznych. Wstêpnie szacuje siê, ¿e
ca³a inwestycja ma kosztowaæ oko³o 14 mln
euro i w przewa¿aj¹cej czêœci maj¹ to byæ
œrodki unijne.
3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
Postanowiono udzieliæ pomocy finansowej w wysokoœci 8.555 z³ Starostwu Powiato-
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wemu w Ropczycach z przeznaczeniem na
dofinansowanie przebudowy skrzy¿owania
drogi powiatowej z drog¹ gminn¹ w m. Borek Wielki.
4. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
Rada przeznaczy³a œrodki finansowe na
pomoc dla Urzêdu Marsza³kowskiego na
dofinansowanie nastêpuj¹cych zadañ:
a) remont chodnika przy ul. Kolbuszowskiej
w Sêdziszowie M³p. – 22.347 z³,
b) zabezpieczenie brzegu na rzece Budzisz
w Zagorzycach oraz przy ul. Borkowskiej
w Sêdziszowie M³p. – 17.040 z³,
c) zakup ksi¹¿ek dla Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Sêdziszowie M³p.
– 10.000 z³.
5. Uchwa³a w sprawie wspó³dzia³ania
z Gmin¹ Ostrów w zakresie odbudowy zniszczonych k³adek.
Gmina Sêdziszów M³p. wspólnie
z Gmin¹ Ostrów odbuduj¹ dwie k³adki nad
zalewem w Kamionce zniszczone przez powódŸ w 2004 r. Ka¿da z gmin poniesie wydatek w wysokoœci 18.600 z³.
6. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2007 r.
Zwiêkszono wydatki w wysokoœci
154.541 z³ z przeznaczeniem na „Modernizacjê przestrzeni publicznej wokó³ terenu
parku BUCZYNA w Górze Ropczyckiej”.
Wprowadzono równie¿ œrodki – 117.722 z³
otrzymane z rezerwy MEN z przeznaczeniem
na kapitalny remont szko³y w Bêdziemyœlu.
Ponadto przeniesiono 935.000 z³ z dzia³u
sport do dzia³u transport z przeznaczeniem na:
a)modernizacjê drogi w Klêczanach-Majdan – 60.000 z³,
b) modernizacja drogi w Krzywej-Pañskie
– 150.000 z³,
c) modernizacja drogi w Borku WielkimGrobla – 125.000 z³,
d)budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Sa-

peckiego w Sêdziszowie M³p. – 80.000 z³,
e) budowa mostu na rzece Budzisz w miejscowoœci Zagorzyce-Chmielówka – 150.000 z³,
f) remonty dróg – 370.000 z³, w tym remont
drogi gminnej w Bêdziemyœlu w kierunku
koœcio³a.
Œrodki te poprzednio by³y przeznaczone na budowê trybun na stadionie Lechii
w Sêdziszowie M³p, ale z uwagi na mo¿liwoœci ubiegania siê o pieni¹dze unijne na tê
inwestycjê, postanowiono o przygotowaniu
studium wykonalnoœci i z³o¿eniu stosownego wniosku o œrodki zewnêtrzne.
7. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
Nr IV/25/07 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2007 r.
W uchwale bud¿etowej zapisano, ¿e planowany deficyt bud¿etu zostanie pokryty
z emisji obligacji gminnych.
8. Uchwa³a w sprawie emisji obligacji
gminnych oraz okreœlenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Postanowiono o emisji obligacji na kwotê 3,5 mln z³ z przeznaczeniem na:
a) wykup obligacji gminnych wyemitowanych w 2001 r. na odnowê dróg gminnych
– 1.200.000 z³,
b) sp³atê po¿yczek zaci¹gniêtych w Woje
wódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowê kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie
M³p. – 326.820 z³,
c)sp³atê po¿yczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na budowê kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie M³p.-Rêdziny – 60.000 z³,
d) budowê hali sportowej przy Gimnazjum
w Sêdziszowie M³p. – 1.913.180 z³.
9. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Sêdziszowie
M³p. z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie
udzielenia porêczenia kredytu dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionów Ropczycko-Sêdziszowskiego i Dêbickiego.

ZA£¥CZNIK DO UCHWA£Y NR VIII/56/07
RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£P.
z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie stanowiska dotycz¹cego s³u¿by zdrowia
Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. popiera inicjatywê Starostwa
Powiatowego w Ropczycach i ZOZ Ropczyce dotycz¹c¹ poszerzenia us³ug medycznych œwiadczonych przez Szpital Powiatowy w Sêdziszowie M³p. oraz d¹¿enia zmierzaj¹ce do w³¹czenia go w krajow¹ sieæ szpitali publicznych.
Uwa¿amy, ¿e nie mo¿e siê to jednak odbyæ kosztem podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych funkcjonuj¹cych w Przychodni Rejonowej w Sêdziszowie M³p.
Du¿ym wysi³kiem sêdziszowskiego samorz¹du zosta³ wzniesiony
obiekt przy ul. Wyspiañskiego, po³o¿ony w centrum miasta, ³atwo
dostêpny dla wszystkich pacjentów, z przestronnymi poczekalniami,
funkcjonalnymi gabinetami lekarskimi, zabiegowymi, rehabilitacyjnymi, laboratorium, w których kompleksowo mo¿na zdiagnozowaæ i
leczyæ pacjenta. Funkcjê tê doskonale spe³nia, o czym œwiadcz¹ opinie pacjentów oraz iloœæ udzielanych porad w przychodni.
Postulujemy, aby organ prowadz¹cy ZOZ w Ropczycach rozwa¿y³ inne rozwi¹zania w zakresie poszerzenia œwiadczeñ oferowanych
przez szpital, ale nie kosztem pomieszczeñ zajmowanych obecnie
przez Przychodniê Rejonow¹ w Sêdziszowie M³p.
PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ
Bogus³aw Kmieæ

Poniewa¿ Stowarzyszenie przesunê³o na
2008 r. termin zaci¹gniêcia kredytu, zmieniono równie¿ zasadnicz¹ czêœæ porêczenia,
która po zmianie przypadaæ bêdzie równie¿
na rok 2008.
10. Uchwa³a w sprawie zmiany w Planie
Rozwoju m. Góra Ropczycka na lata 20052013.
Do Planu Rozwoju m. Góra Ropczycka
wprowadzono nowe zadanie: „Modernizacja przestrzeni publicznej wokó³ terenów
parku BUCZYNA w Górze Ropczyckiej”.
Wartoœæ kosztorysowa 126.672,30 z³ (netto),
czas realizacji 1.10-30.11. 2007 r.
11. Uchwa³a w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych.
Drogi po³o¿one w obszarze tzw. trójk¹ta
w Sêdziszowie M³p. oznaczone jako ulice: Jab³onowskich, Miko³aja Ligêzy, Micha³owskich,
Potockich, Odrow¹¿ów, Starzeñskich, Tarnowskich zaliczono do kategorii dróg gminnych.
12. Uchwa³a w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów.
Z regulaminu i wzoru wniosku o udzielenie stypendium skreœlono zapisy mówi¹ce o opinii dyrektora szko³y w sprawie udzielenia pomocy uczniowi.
13. Uchwa³a w sprawie stanowiska dotycz¹cego budowy drogi – ³¹cznika pomiêdzy
projektowan¹ autostrad¹ A-4 a drog¹ krajow¹.
Pe³ny tekst stanowiska znajduje siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu.
14. Uchwa³a w sprawie stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego.
Rada po zapoznaniu siê z pisemn¹ rezygnacj¹, stwierdzi³a wygaœniêcie mandatu radnej – Pani Renaty Œliwy, która w dniu 9 lipca
br. ma obj¹æ obowi¹zki Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie M³p. Ustawa o samorz¹dzie gminnym zakazuje ³¹czenia mandatu radnego z funkcj¹ kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ

ZA£¥CZNIK DO UCHWA£Y NR VIII/68/07
RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£P.
z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie stanowiska dotycz¹cego budowy drogi – ³¹cznika
pomiêdzy projektowan¹ autostrad¹ A-4 a drog¹ krajow¹
Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. wnioskuje o skomunikowanie wêz³a „Ropczyce – Sêdziszów M³p.” planowanej autostrady A4 z
drog¹ krajow¹ nr 4 zgodnie z zapisami Planu Województwa Podkarpackiego oraz Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Sêdziszów M³p.
Droga powiatowa Kamionka – Sêdziszów M³p. oraz w¹skie ulice
miasta Sêdziszowa M³p., które zgodnie z zamiarem Inwestora maj¹ spe³niaæ funkcjê przedmiotowego ³¹cznika nie s¹ w stanie przej¹æ obci¹¿eñ
oraz natê¿enia ruchu w przypadku uruchomienia wêz³a. Istniej¹ca gêsta zabudowa oraz parametry techniczne tych dróg stanowiæ bêd¹ blokadê dla ruchu i du¿e zagro¿enie bezpieczeñstwa mieszkañców.
Uwa¿amy, ¿e budowa bezkolizyjnego ³¹cznika zgodnie
z w/w planami winna byæ realizowana jako droga krajowa. Samorz¹dy lokalne pomimo du¿ego zrozumienia potrzeby budowy autostrady nie s¹ w stanie z przyczyn finansowych zrealizowaæ jej po³¹czenia z drog¹ krajow¹ nr 4.
Niniejsze stanowisko Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. winno
sk³oniæ Inwestora oraz przysz³ych Zarz¹dców autostrady do równoczesnego projektowania i budowy autostrady oraz ³¹cznika.
PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ
Bogus³aw Kmieæ
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OG£OSZENIE
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznejw Sêdziszowie M³p.
Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych informuje, i¿ po 15 lipca 2007r. w siedzibie MGOPS
bêd¹ wydawane i przyjmowane wnioski na œwiadczenia rodzinne i zaliczkê alimentacyjn¹
na nowy okres zasi³kowy 2007/2008.
W okresie zasi³kowym, trwaj¹cym od
1 wrzeœnia 2007r. do 31 sierpnia 2008r., kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do pobierania œwiadczeñ rodzinnych wynosi 504 z³
netto na osobê w rodzinie. W przypadku,
gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, zasi³ek rodzinny przys³uguje, je¿eli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobê nie przekracza kwoty 583 z³ netto. Do wyliczenia kwoty uprawniaj¹cej do korzystania ze œwiadczeñ
rodzinnych bêdzie brany dochód netto za
2006r. W wysokoœci tego dochodu nale¿y
uwzglêdniæ ca³kowity dochód ze wszystkich
Ÿróde³ uzyskanych przez cz³onków rodziny.
Kompletny wniosek na zasi³ek rodzinny
powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dokumenty:
4 zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego
o wysokoœci dochodów uzyskanych przez
pe³noletnich cz³onków rodziny w roku 2006
- na oddzielnych dokumentach (oddzielnie mê¿a , oddzielnie ¿ony oraz pe³noletnich dzieci)
4 nakaz p³atniczy z Gminy Sêdziszów
M³p. lub innych gmin o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w hektarach przeliczeniowych za 2006r., lub zaœwiadczenie

z Urzêdu Miejskiego o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,
4 zaœwiadczenie ze szko³y ponadgimnazjalnej (z dat¹ wrzesieñ 2007r.)
4 kopia dowodu osobistego (orygina³
do wgl¹du),
4 kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (orygina³ do wgl¹du),
4 kopia decyzji, zaœwiadczenia lub PIT
8S o wysokoœci wyp³aconego stypendium,
4 zaœwiadczenie z Urzêdu Pracy,
4 dokument okreœlaj¹cy datê utraty
dochodu oraz miesiêczn¹ wysokoœæ utraconego dochodu,
4 dokument lub oœwiadczenie okreœlaj¹ce wysokoœæ uzyskanego dochodu z pierwszego pe³nego miesi¹ca,
4 zaœwiadczenie od komornika o wysokoœci wyp³aconych œwiadczeñ alimentacyjnych za 2006r. (dla osób ubiegaj¹cych siê
i pobieraj¹cych zaliczkê alimentacyjn¹)
4 a tak¿e inne dokumenty uzale¿nione
od indywidualnej sytuacji rodziny oraz wnioskowanego dodatku.
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y kompletny wniosek wraz z dokumentami:
4 do 31 lipca 2007r. to œwiadczenia ro-

dzinne przys³uguj¹ce za miesi¹c wrzesieñ
2007r. wyp³aca siê do dnia 30 wrzeœnia 2007r.,
4 od 1 sierpnia do 30 wrzeœnia 2007r. to
œwiadczenia rodzinne za miesi¹c wrzesieñ
2007r wyp³aca siê do dnia 31 paŸdziernika
2007r.
W przypadku osób pracuj¹cych w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Instytucj¹ w³aœciw¹ w
zakresie koordynacji œwiadczeñ rodzinnych
jest Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Rzeszowie, ul. Hetmañska 120.
Kierownik MGOPS
Zdzis³awa Œwider
MIEJSKO–GMINNY OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ
W SÊDZISZOWIE M£P.
ma swoj¹ siedzibê przy ul. 3-go Maja 25
(Dom Stra¿aka) i jest czynny
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 7:30 do 15:30.
Informacje na temat pomocy spo³ecznej
mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu:
017 2216 588 lub 017 2216 375.
Informacje na temat
œwiadczeñ rodzinnych po nr telefonu:
017 2226 893 lub 017 2226 897
(oraz w pokojach nr 11 i 12 MGOPS )

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ksi¹¿eczkowe dowody osobiste zachowuj¹ wa¿noœæ tylko do 31 grudnia 2007 roku. Tym samym od 1 stycznia 2008 r.
nie bêd¹ one stanowi³y dokumentu to¿samoœci.
¯eby wymieniæ dowód osobisty na
nowy nale¿y zg³osiæ siê do Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. (Ratusz)
w godz. 7.30-15.30, do Biura ewidencji
ludnoœci w pokoju nr 6 na I piêtrze, z³o¿yæ osobiœcie wype³niony wniosek oraz do³¹czyæ do niego:
1. dwie aktualne fotografie o wymiarach
35x45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez
nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y osobê w pozycji lewego pó³profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy,
2. dowód op³aty w wartoœci 30 z³, dokonanej w kasie Urzêdu (pokój nr 9),
3. w przypadku osób, które nie wst¹pi³y
w zwi¹zek ma³¿eñski - odpis skrócony
aktu urodzenia,
4. w przypadku osób, które wst¹pi³y
w zwi¹zek ma³¿eñski – akt ma³¿eñstwa
z adnotacj¹ o aktualnie noszonym nazwisku.
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Akty, o których mowa w pkt. 3 i 4 nie
bêd¹ potrzebne, je¿eli by³y one sporz¹dzone w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Sêdziszowie M³p., fakt ten nale¿y jednak potwierdziæ
uzyskuj¹c stosown¹ piecz¹tkê na wniosku,
w tym celu nale¿y zg³osiæ siê do USC – pokój nr 10.
Z³o¿enie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór wymaga osobistego
stawiennictwa.
Jeszcze bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

017 745 36 17
CHCESZ BYÆ SPOKOJNY,
UNIKN¥Æ KOLEJEK,
NIE ZWLEKAJ ,
JU¯ DZIŒ ZG£OŒ SIÊ
DO URZÊDU I WYMIEÑ
KSI¥¯ECZKOWY DOWÓD OSOBISTY.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ
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W ZAKRESIE DRÓG
Remonty na drogach powiatowych
Z pocz¹tkiem kwietnia ruszy³y po zimowej przerwie prace remontowe na drogach
powiatowych. Zadania inwestycyjne, obejmuj¹ swym zakresem sieæ dróg powiatowych,
a realizowane s¹ przez Wydzia³ Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
Od zesz³ego roku, o czym ju¿ informowaliœmy, trwa³y prace remontowe mostu na
potoku Budzisz w miejscowoœci Zagorzyce.
Prace zakoñczy³y siê w maju br., wartoœæ tej
inwestycji to 696 354,79 z³.
Koñcem czerwca br. nast¹pi³o uroczyste
otwarcie ronda w Ropczycach na skrzy¿owaniu ulic œw. Barbary, Wyszyñskiego i Ks. Zwierza. W 75 % ca³kowity koszt inwestycji sfinansowany zosta³ w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych i z bud¿etu powiatu, zaœ 25% wartoœci inwestycji ponios³a
Gmina Ropczyce na mocy zawartego porozumienia. Wartoœæ tej inwestycji to 407 000,00
z³. Przebudowa ta wp³ynie korzystnie na poprawê bezpieczeñstwa kierowców i pieszych
poruszaj¹cych siê na zbiegu tych trzech dróg.
Ponadto, kolejn¹ inwestycj¹, która zosta³a ju¿ oddana do u¿ytku, to przebudowane
skrzy¿owanie drogi powiatowej Kosowy – Kamionka – Sêdziszów M³p. z droga gminn¹
w miejscowoœci Borek Wlk. Prace te polega³y na wykonaniu wysepki oraz niezbêdnego oznakowania pionowego i poziomego.
Ca³kowity koszt inwestycji to 34 221,59 z³. Inwestycja ta by³a wspó³finansowana ze œrodków pozyskanych przez Starostwo Powiatowe w ramach II edycji Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, z bud¿etu powiatu oraz z bud¿etu UM w Sêdziszowie M³p.
Obecnie trwaj¹ prace dotycz¹ce likwidacji szkód w infrastrukturze drogowo – mostowej bêd¹cej skutkiem powodzi. Prace obejmuj¹ nastêpuj¹ce odcinki dróg powiatowych:
Anatazów – Skrzyszów, Bystrzyca – Nowa Wieœ
w m. Wiœniowa, w ci¹gu ulicy powiatowej
Ogrodnicza w Ropczycach, Sielec – Bêdziemyœl – D¹browa w m. Bêdziemyœl, Lubzina –
Brzezówka w m. Brzezówka. Powy¿sze roboty zostan¹ wykonane na d³ugoœci ³¹cznie 4,01
km dróg powiatowych.

Równolegle bêd¹ realizowane roboty
w ramach likwidacji szkód powodziowych,
które obejm¹ dodatkowo: odbudowê drogi
na odcinku Bêdziemyœl – Klêczany – Bratkowice oraz drogê powiatow¹ Zagorzyce –
Bystrzyca na ³¹cznej d³ugoœci 690 m. Kolejna inwestycja w ramach tych œrodków to odbudowa mostu na rzece NiedŸwiadka w ci¹gu drogi powiatowej NiedŸwiada przez wieœ.
Nastêpnym zadaniem wykonanym dodatkowo w ramach usuwania szkód, bêdzie renowacja rowów i œcinanie poboczy wzd³u¿
drogi powiatowej Ma³a – £¹czki Kucharskie
oraz NiedŸwiada przez wieœ, na odcinku
³¹cznie 1,9 km.
Starostwo Powiatowe planuje, ¿e do wrzeœnia br. wykona wszystkie zaplanowane prace dotycz¹ce remontów dróg.
Ca³kowity koszt powy¿szych inwestycji,
zamknie siê w kwocie ok. 1 600 000,00 z³.
Dziêki nieustannym wizytacjom i kontrolom Starosty Józefa Rojka i Wicestarosty Stanis³awa Ziemiñskiego na drogach powiatowych, uda³o siê wypracowaæ kierunki dzia³añ
w drogownictwie, oraz okreœliæ priorytety
prac remontowych na najbli¿szy czas.
INWESTYCYJE
Zakoñczono ocenê projektu pn. „Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej w Powiecie Ropczycko – Sêdziszowskim”
W dniu 11 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Ropczycach otrzyma³o szczegó³owy
raport komisji wraz z ocenami poszczególnych celów projektu pn. „Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej
w Powiecie Ropczycko – Sêdziszowskim”.
Projekt zosta³ poddany analizie eksperta
zewnêtrznego z firmy NorConsult, wytypowanego przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli i uzyska³ bardzo wysok¹ ocenê. Zdaniem komisji oceniaj¹cej, dotacja dla
tego wniosku powinna byæ przyznana.
W chwili obecnej czekamy na pismo
stwierdzaj¹ce otrzymanie grantu (promesy),
co mo¿e potrwaæ od 1 do 2 miesiêcy. Promesa jest jednoczeœnie zaproszeniem do negocjacji Umowy Finansowej. Od tego momentu wszystkie koszty w ramach projektu
s¹ kwalifikowane.
au 28 czerwca br. zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na wykonanie remontu
Sali gimnastycznej w budynku Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach przy ul. ks. kard. S. Wyszyñskiego 14.
Prace remontowe obejm¹ w swym zakresie:
demonta¿ parkietu, œlepej pod³ogi i legarów.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
z papy termozgrzewalnej, wykonanie konstrukcji pod³ogi sportowej, wykonanie wewnêtrznej izolacji elektrycznej, szpachlowanie i malowanie œcian, a tak¿e wymiana stolarki drzwiowej.
u 3 lipca br. Starostwo Powiatowe
w Ropczycach podpisa³o umowê z Pañstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na dofinansowanie zadania pn.

„Przystosowanie pomieszczenia sanitarnego
na I piêtrze i korytarzy na parterze i I piêtrze
do potrzeb osób niepe³nosprawnych.” Projekt ten zostanie dofinansowany ze œrodków
PFRON w ramach programu „EDUKACJA –
program pomocy w dostêpie do nauki dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych”. Celem
projektu jest: dostosowanie pomieszczenia
sanitarnego na I piêtrze do potrzeb osób niepe³nosprawnych, poprawa funkcjonalnoœci
i estetyki pomieszczenia, tak aby wychowankowie z ograniczeniami w poruszaniu siê
mogli swobodnie korzystaæ z toalety. Zadania realizowane przez projekt, obejm¹ miêdzy innymi: poszerzenie otworów drzwiowych
celem dostosowania do szerokoœci wózka inwalidzkiego, likwidacja progów miedzy korytarzami, a pomieszczeniami na parterze
i I piêtrze, wykonanie glazury na œcianach
pom. sanitariatu, wykonanie p³ytek antypoœlizgowych na posadzkach – sanitariaty i korytarze, monta¿ pochwytów i porêczy w pomieszczeniu sanitariatu dla osób niepe³nosprawnych, wymiana drzwi wewnêtrznych zapewniaj¹cych wymagan¹ szerokoœæ do przejazdu wózkiem inwalidzkim.
u Starostwo Powiatowe dokona³o ustaleñ z wykonawc¹ dokumentacji projektowo
– kosztorysowej na zadanie pn. „Dobudowa
szybu dŸwigowego do budynku Starostwa
Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 oraz przebudowa wiêŸby dachowej
z przeznaczeniem poddasza na Bursê – Internat.” Realizacja wykonania powy¿szej dokumentacji zosta³a powierzona Panu arch.
Janowi Bobuli, któremu zlecono opracowanie dokumentacji wed³ug potrzeb inwestora. Przybli¿ony koszt przygotowania dokumentacji bêdzie kszta³towa³ siê w granicach
50 000 z³. Spe³nienie powy¿szych warunków
daje przes³anie, ¿e roboty mog¹ byæ rozpoczête na przestrzeni 2007/08 r., tak aby bursa – internat mog³a byæ oddana do u¿ytku
w nowym roku szkolnym tj. 2008/09.
u Zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na remont pomieszczeñ piwnicznych
w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5. Po wykonaniu remontu pomieszczeñ docelowo znajd¹
siê w nich archiwa Wydzia³u Geodezji.
SYSTEM MONITORINGU DLA
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Koñcem czerwca br. Starostwo Powiatowe w Ropczycach uzyska³o promesê i zawar³o umowê z PFRON-em na monta¿ systemu
monitoringu w ramach programu pn. „Osoby niepe³nosprawne w s³u¿bie publicznej”. Dziêki temu projektowi Starostwo Powiatowe
utworzy 8 nowych miejsc dla pracowników
niepe³nosprawnych przy obs³udze systemu
monitoringu.
Monitoring zostanie za³o¿ony w 8 jednostkach organizacyjnych Powiatu Ropczycko - Sêdziszowskiego tj. w 6 placówkach oœwiatowych i 2 opiekuñczych.
System monitoringu wp³ynie znacznie na
poprawê bezpieczeñstwa uczniów w szko³ach.
(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy ze str. 7)
Nale¿y uzmys³owiæ sobie, ¿e nawet bardzo
dobra edukacja nie rozwi¹¿e tego problemu,
z kolei monitoring mo¿e go znacznie ograniczyæ. Bardzo istotnym elementem ka¿dego
monitoringu, a w szczególnoœci monitoringu
w tego typu obiektach ma aspekt psychologiczny. Ju¿ sama œwiadomoœæ, ¿e jest siê obserwowanym wymusza na tych osobach bardziej
kulturalne i przemyœlane zachowanie.
Zarejestrowane sytuacje mog¹ byæ czêsto
jedynym dowodem przestêpstwa, gdy œwiadkowie takich zdarzeñ nie chc¹ „zeznawaæ”
w obawie o odrzucenie ich ze strony swoich
kolegów, lub w obawie o w³asne bezpieczeñstwo. Monitoruj¹c zapewniamy bezpieczeñstwo przebywaj¹cym osobom, jak równie¿
chronimy przed dewastacj¹ obiekty, urz¹dzenia bêd¹ce w³asnoœci¹ szko³y, i nie tylko bo
równie¿ DPS-ów.
29 czerwca 2007 r. odby³a siê VIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sêdziszowskiego. Podczas sesji podjête zosta³y
nastêpuj¹ce uchwa³y:
u Uchwa³a Nr VIII/52/2007 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ZOZ w Ropczycach za 2006 r.
Rachunek zysków i start za rok obrotowych od
01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazuje zysk netto w kwocie 378 457,22 z³. Kwota ta zosta³a przeznaczona na pokrycie strat z lat ubieg³ych.
u Uchwa³a Nr VIII/53/2007 w sprawie
przyjêcia kierunków Rozwoju Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego wraz z programem
dzia³añ w poszczególnych dziedzinach ¿ycia
spo³eczno – gospodarczego w okresie kadencji 2007 – 2010.
Przygotowany przez Zarz¹d Powiatu dokument pn. Kierunki Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na lata
2007-2010 okreœla cele i priorytety rozwoju spo³eczno-gospodarczego na terenie powiatu. W kierunkach rozwoju uwypuklone zosta³y zadania gospodarcze, infrastrukturalne i spo³eczne przewidziane do realizacji w perspektywie bie¿¹cej kadencji
Rady Powiatu.
Wykazane dzia³ania do realizacji obejmuj¹
nastêpuj¹ce kierunki:
• Kierunki rozwoju Gospodarczego:
- w zakresie oœwiaty
- w zakresie s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej,
- w zakresie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej,
- w zakresie dróg powiatowych,
- w zakresie Geodezji i Gospodarki Gruntami.
• Kierunki rozwoju programu spo³ecznego
- w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
- w zakresie funkcjonowania Urzêdu Starostwa Powiatowego
- w zakresie Powiatowego Urzêdu Pracy
We wszystkich powy¿szych obszarach realizowane bêd¹ cele zwi¹zane z tworzeniem warunków
dla rozwoju spo³ecznoœci lokalnej. W ka¿dym z tych
obszarów wyznaczono równie¿ priorytety, które zamierzamy osi¹gn¹æ.
u Uchwa³a Nr VIII/54/2007 w sprawie
zmiany uchwa³y w³asnej Nr XV/80/2000
Rady Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego
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z dnia 31 maja 2000 r.
u Uchwa³a Nr VIII/55/2007 w sprawie
ustalenia wysokoœci op³at za usuniecie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strze¿onym.
Rada Powiatu zatwierdzi³a op³atê sta³¹ obejmuj¹c¹ dojazd i za³adunek pojazdu z drogi na
koszt w³aœciciela przez jednostkê wyznaczon¹ przez
Starostê w wysokoœci:
• pojazd o dopuszczalnej masie ca³kowite do 3,5 T
– 100 z³
• pojazd o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej
3,5 T – 280 z³.
Dodatkowo nie zale¿nie od odp³aty za dojazd
i za³adunek ustalono dodatkow¹ op³atê za ka¿dy
rozpoczêty kilometr transportu:
• pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej
3,5 T – 3,00 z³
• pojazd o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej
3,5 T – 6,50 z³.
Za wykonanie ww. czynnoœci w godzinach
nocnych od 22 do 6 oraz w dni ustawowo wolne
od pracy, niedziele i œwiêta stawki okreœlone wy¿ej
podwy¿sza siê o 35%.
Za parkowanie usuniêtego na koszt w³aœciciela pojazdu na wyznaczonym przez Starostê parkingu strze¿onym ustala siê op³atê za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê parkowania w wysokoœci:
• pojazd jednoœladowy – 5 z³,
• pojazd o dopuszczalnej masie ca³kowitej do
3,5 T – 10 z³,
• pojazd o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej
3,5 T – 20 z³.
Przedstawione stawki s¹ to wartoœci netto.
u Uchwa³a Nr VIII/56/2007 w sprawie:
trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z bud¿etu powiatu dla niepublicznych szkó³ i placówek oœwiatowo – wychowawczych.
Dotacjê mo¿na przeznaczyæ na czêœciowe pokrycie wydatków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹ lub opiekuñczo – wychowawcz¹. Wniosek o dotacje nale¿y sk³adaæ do 30 wrzeœnia roku
poprzedzaj¹cy rok, na który dotacja ma byæ udzielona
u Uchwa³a Nr VIII/57/2007 w sprawie
oceny dzia³alnoœci Warsztatów Terapii Zajêciowych Caritas w Ropczycach.
Rada Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego
wyda³a pozytywn¹ decyzje oceniaj¹c¹ dzia³alnoœci
Warsztatów Terapii Zajêciowych (WTZ) Caritas
w Ropczycach.
WTZ Caritas w Ropczycach zosta³y utworzone 15 grudnia 2003 r. Warsztaty realizuj¹ zadania w zakresie rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
zmierzaj¹cej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawnoœci ka¿dego uczestnika, niezbêdnych do mo¿liwie niezale¿nego, samodzielnego i aktywnego ¿ycia
w œrodowisku.
Realizacja tego celu odbywa siê poprzez ogólne usprawnianie, czyli zajêcia rehabilitacyjno
– ruchowe prowadzone w dobrze wyposa¿onej
sali rehabilitacyjnej, przez rozwijanie umiejêtnoœci wykonywania czynnoœci samoobs³ugowych i ¿ycia codziennego, a tak¿e przygotowanie do ¿ycia w œrodowisku spo³ecznym tj. trening ekonomiczny (nauka planowania i dokonywania zakupów), nauka umiejêtnoœci spo³ecznych (za³atwianie spraw urzêdowych nawi¹zywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych – t³umaczenie, modelowanie oraz

æwiczenie i utrwalanie nabytych umiejêtnoœci:
w tym wyjœcia do kina, na basen oraz organizowanie imprez okolicznoœciowych, podczas któr ych uczestnicy równie¿ maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê i æwiczenia okreœlonych zachowañ
spo³ecznych.
u Uchwa³a Nr VIII/58/2007 w sprawie
uchylenia Uchwa³y Nr XXV/156/2005 Rady
Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego z dnia
4 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy Partnerskiej.
u Uchwa³a Nr VIII/59/2007 w sprawie
przyst¹pienia Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego, do wspólnej realizacji projektu
pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.” oraz
u Uchwa³a Nr VIII/60/2007 w sprawie
zabezpieczenia œrodków finansowych jako
czêœci wk³adu w³asnego na realizacjê projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”
w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Powy¿sze uchwa³y dotycz¹ projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”. Celem tego projektu bêdzie
stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
i wzrostu potencja³u innowacyjnego w regionie
oraz transferu wiedzy. W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie sieæ placówek szkolno –
badawczych, które bêd¹ przygotowanie do kszta³cenia kadry w zakresie innowacyjnoœci i transferu nowoczesnych technologii. Do realizacji projektu w³¹czona zosta³a Politechnika Rzeszowska,
5 Centrów Kszta³cenia Praktycznego z: Rzeszowa, Krosna, Ropczyc, Stalowej Woli i Mielca oraz
6 szkó³ o profilach technicznych z powy¿szych
miast oraz Le¿ajska.
Ca³kowita wartoœæ projektu to 40 612 294,30 z³
(10 413 408,79 euro). Projekt realizowany bêdzie
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowanych,
tj. 8 851 397,47 euro) i œrodki w³asne beneficjenta oraz partnerów (15% kosztów kwalifikowanych, tj. 1 561 710,77 euro).
Wk³ad Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego stanowi ok. 2,6% ca³oœci wk³adu w³asnego
wszystkich partnerów i wynosi 1 050 000,00 z³
(269 231,00 euro).
Zakres rzeczowy projektu zostaje realizowany
przez Powiat Ropczycko – Sêdziszowski bêdzie obejmowa³ zakup najnowszej generacji maszyn i pomocy naukowych oraz przystosowanie bazy lokalowej Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Zespo³u Szkó³ w Ropczycach pod specjalistyczne pracownie i laboratoria.
u Uchwa³a Nr VIII/62/2007 w sprawie
wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia
z Gmin¹ Iwierzyce dotycz¹cego przekazania
realizacji zadania w³asnego powiatu w zakresie drogownictwa.
Rada Powiatu wyrazi³a zgodê na zawarcie
porozumienia z Gmin¹ Iwierzyce dotycz¹cego przekazania realizacji zadania w³asnego powiatu w
zakresie drogownictwa. Zadanie to obejmie budowê chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
Sêdziszów M³p. – Bystrzyca – Wielopole Skrz.
w miejscowoœci Sielec.
Inf. w³asna
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Zawsze mnie zadziwia³a pewna prawid³owoœæ, jakiej podlegaj¹ niektórzy dzia³acze spo³eczni
(lub tzw. „spo³eczni”): otó¿ im wy¿sza funkcja w
organizacji, tym trudniej takiemu osobnikowi
postêpowaæ zgodnie z faktycznym interesem reprezentowanej przez niego grupy spo³ecznej czy organizacji. Czêsto bywa tak, ¿e staj¹ siê zwyk³ymi aparatczykami, dzia³aj¹cymi zgodnie z interesem
struktur biurokratycznych.
Bol¹czk¹ zwi¹zków zawodowych jest upolitycznienie tego ruchu. Nie rozumiem przez to posiadania swoich preferencji politycznych, ale dzia³anie na polityczne zapotrzebowanie i polecenie.
Od dwóch lat mamy niemal histeryczny atak
mediów na zwyciêski w ostatnich wyborach PiS.
Próbowano ró¿nych metod. Przypomina to trochê
sytuacjê z czasów rz¹dów AWS-u ale w znacznie
wiêkszej skali. W ogóle mo¿na zaobserwowaæ pewien wynalazek prof. Geremka: „fakt medialny”,
czyli coœ, co istnieje w mediach, a niekoniecznie
w realnej rzeczywistoœci. W czasach AWS-u np.
takim faktem by³a „Dziura Ozonowa”. Specjalnie napisa³em nazwê du¿¹ liter¹, gdy¿ to, co przedstawia³y media, by³o niemal histeri¹. Wystarczy³o, ¿eby wybory wygra³o SLD, a katastroficzny
obraz œwiata od razu sta³ siê jakoœ bardziej ludzki, bardziej przyjemny, w „Wiadomoœciach” wita³y nas same sukcesy…
Sielankê przerwa³y ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie, kiedy zwyciêzc¹ okaza³ siê prawicowy PiS. Zdecydowana wiêkszoœæ mediów uzna³a suwerenn¹ decyzjê Polaków za „obrazê zdrowego rozs¹dku” i przyst¹pi³a do bezpardonowego ataku na rz¹d premierów Kazimierza Marcinkiewicza i nastêpnie Jaros³awa Kaczyñskiego, wszystkie
chwyty okaza³y siê dozwolone. Kto wie, ¿e mamy

najbardziej wykszta³conych w³odarzy naszego kraju? Wielu prezenterów, dziennikarzy twierdzi, ¿e
rz¹dz¹ nami „kaczory”, zapominaj¹c o nazwach
pe³nionych przez nich stanowisk: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów (premiera), sprawowanych odpowiednio przez prof.
Lecha Kaczyñskiego i dr. Jaros³awa Kaczyñskiego.
Tytu³u naukowego u¿ywaj¹ tylko przy przedstawicielach opozycji, np. prof. Dariusza Rosatiego czy
(obowi¹zkowo!) prof. Bronis³awa Geremka. Od¿ywaj¹ zagro¿enia (teraz np. jest nim „efekt cieplarniany”), co prawda „dziura ozonowa” nadal jest,
ale jakoœ mniej groŸna – no bo jak wywo³ywaæ histeriê przeciwko niej, kiedy w solariach Polacy zostawiaj¹ coraz wiêksze pieni¹dze … .
Ostatnio takim zagro¿eniem sta³a siê „dramatyczna sytuacja s³u¿by zdrowia i zawodu nauczyciela”. Nie chcê bagatelizowaæ problemów w
funkcjonowaniu s³u¿by zdrowia i oœwiaty polskiej,
negowaæ niskich zarobków pracowników obu
s³u¿b, ale dziwi mnie skala i sposób obecnych protestów. Najbardziej krzykliwe akcje organizuj¹
zwi¹zki zawodowe, skupione w OPZZ: OZZL
i ZNP. Oba zwi¹zki z w³asnej woli nie uczestnicz¹
w pracach Komisji Trójstronnej od prawie roku,
nie negocjuj¹ realnych (tzn. mo¿liwych do zrealizowania) zmian na lepsze, ale urz¹dzaj¹ wielkie
protesty i to w czasie, kiedy rz¹d nie ma mo¿liwoœci spe³nienia ich ¿¹dañ – to przecie¿ tylko urzêdnicy pañstwowi, którzy musz¹ wype³niaæ uchwalony przez Sejm RP bud¿et pañstwa. Jednoczeœnie
media kreuj¹ je na jedynych przedstawicieli swoich zawodów, czemu te nie przecz¹, nawet potwierdzaj¹, ¿¹daj¹c specjalnych uzgodnieñ rz¹du tylko z nimi, z pominiêciem innych central zwi¹zkowych. Dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji,
¿e kiedy minister oœwiaty Roman Giertych otrzyma³ od NSZZ „S” OiW „¿ó³t¹ kartkê” za politykê
personaln¹ resortu, to TVN podawa³a, ¿e to ZNP
udzieli³a czerwonej karki dla ministra. Media w
ogóle nie informuj¹ o postêpach rozmów innych
zwi¹zków z rz¹dem, nie informuj¹ o sporze jaki
prowadzi np. NSZZ „Solidarnoœæ” Oœwiaty

W dniu 18 maja br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianowa³ Jana Sochackiego na stopieñ podporucznika Wojska Polskiego.
Jan Sochacki to postaæ doskonale znana w œrodowisku sêdziszowskim. Urodzony
w 1921 roku, od najm³odszych lat fascynowa³ siê sportem i harcerstwem. Zdobyte doœwiadczenia i umiejêtnoœci przyda³y siê w latach okupacji, gdy podj¹³ nierówn¹ walkê z
okupantem w Szarych Szeregach, a póŸniej
w Armii Krajowej. W latach 1944-45 dzia³a³
w grupach operacyjnych S³u¿by Ochrony
Kolei, walcz¹c z bandami UPA. Po wojnie cudem uda³o mu
siê wyrwaæ r¹k NKWD. W 1991 roku Jan Sochacki by³ inicjatorem i organizatorem Ko³a Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej w Sêdziszowie M³p., a nastêpnie przez dwie kadencje pe³ni³ funkcjê prezesa.
W 1997 roku by³ wspó³za³o¿ycielem Fundacji im. ¯o³nierzy Armii Krajowej – Placówki Sêdziszów.
Jan Sochacki da³ siê poznaæ równie¿ jako autor kilku ksi¹¿ek traktuj¹cych o historii Ziemi
Sêdziszowskiej ze szczególnym uwzglêdnieniem czasów okupacji. Pisa³ równie¿ o historii polskiego i sêdziszowskiego harcerstwa.
Redakcja Biuletynu Sêdziszowskiego przy³¹cza siê do gratulacji z okazji awansu na pierwszy
Red.
stopieñ oficerski.

i Wychowania z rz¹dem od ponad 6. miesiêcy.
Zak³adaj¹c dobr¹ wolê tych¿e zwi¹zków (skupionych w OPZZ): determinacjê, z jak¹ protestuj¹
mo¿na t³umaczyæ ich obaw¹, ¿e w nastêpnych wyborach znowu do w³adzy dojdzie Sojusz Lewicy
Demokratycznej (teraz blok SLD, SDPL, UP, PD
= LiD) i znowu trzeba bêdzie siedzieæ cicho
i o ¿adnych realnych podwy¿kach nie bêdzie mo¿na nawet pomarzyæ. W innym przypadku (tzn.
zak³adaj¹c z³¹ wolê przywódców tych zwi¹zków)
wyt³umaczenie jest inne: cynicznie manipuluj¹
reprezentowanymi przez siebie pracownikami, realizuj¹c na polityczne zamówienie kolejn¹ próbê
doprowadzenia do kryzysu rz¹dowego i parlamentarnego.
Na potwierdzenie moich s³ów postanowi³em przypomnieæ garœæ faktów z naszej historii (za artyku³em Haliny Musia³ i Józefa Trytka „Kiedy nauczyciele dostawali podwy¿ki?”, zamieszczonego
w „Przegl¹dzie Oœwiatowym” z 1. czerwca 2007 r.).
W moskiewskiej instrukcji z 1947 roku pt.
„45 zasad zniewolenia” nakazano, aby nauczyciele mieli bardzo niskie zarobki. Zasada ta by³a
skrzêtnie wcielana w ¿ycie i pieczo³owicie przestrzegana przez wszystkie lata PRL-u, przy poparciu
jedynego wówczas dzia³aj¹cego zwi¹zku zawodowego. Porównuj¹c p³ace nauczycieli w tamtych
latach do œrednich zarobków sfery produkcyjnej
widaæ, ¿e oscylowa³y one w granicach 50-60%
zarobków niewykwalifikowanego robotnika.
Wiosna Solidarnoœci w latach 1980-1981 spowodowa³a, ¿e o p³ace nauczycieli zacz¹³ siê g³oœno
upominaæ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ”. I ju¿ wtedy zarobki podnios³y
siê poprzez samo zmniejszenie pensum
z 26. godzin i 22. w szko³ach œrednich do 18 godzin. Spacyfikowanie „Solidarnoœci” przez komunistyczn¹ w³adzê odsunê³o o dekadê przemiany,
a co za tym idzie podwy¿szenie p³ac dla nauczycieli (gdyby nie stan wojenny, odchodz¹cy dziœ na emeryturê mieliby o 300-500 z³ wiêksze œwiadczenia).
Pierwsze znacz¹ce podwy¿ki otrzymali nauczyciele z pocz¹tkiem lat 90-tych, ju¿ po og³oszonym teoretycznie upadku komunizmu w Polsce,
gdy ministrem oœwiaty by³ Henryk Samsonowicz.
Ich dobrodziejstwo trwa³o krótko, bo do w³adzy
prêdko doszli postkomuniœci. Odwa¿ny i bojowy
dziœ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego nie próbowa³ zadbaæ o pensje nauczycieli w czasie ¿adnej
z kadencji swojego lewicowego rz¹du. ZNP nie
potrafi³ siê postaraæ nawet o rekompensaty za utracone zarobki w latach 1991-92.
Na kolejne podwy¿ki trzeba by³o czekaæ a¿ do
rz¹dów AWS. Minister edukacji w rz¹dzie Jerzego Buzka – Miros³aw Handke da³ jednorazowe
dodatki pieniê¿ne oraz stworzy³ system awansu,
dziêki któremu zarobki nauczycieli, zw³aszcza dyplomowanych, znacznie siê podnios³y. Kolejne
rz¹dy lewicy znów spowodowa³y zastój w podwy¿kach nauczycielskich pensji.
Dopiero podwy¿ki wynagrodzeñ obecnego ministra przekroczy³y inflacjê. Jest rzecz¹ oczywist¹,
¿e i dziœ nauczycielom nie powodzi siê wyœmienicie, bo przecie¿ zarabiaj¹ wci¹¿ ma³o, gdy¿ trudno
jest nadrobiæ pó³wiekowe braki. Niemniej nie mo¿emy, w imiê populizmu, k³amaæ sobie i innym oraz
daæ siê zmanipulowaæ dla realizacji celów politycznych wysadzonych z siod³a aferzystów.
Jan Flisak
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Od pocz¹tku 70-tych lat badania endoskopowe zajmuj¹ bardzo wa¿ne miejsce w diagnostyce wielu
chorób, a w szczególnoœci chorób przewodu pokarmowego.
Dziêki endoskopom mo¿na ogl¹daæ
œwiat³o przewodu pokarmowego, dokonaæ
dok³adnej oceny wzrokowej b³ony œluzowej
i rozpoznawaæ wiele chorób. W wiêkszoœci
przypadków obraz jest charakterystyczny i
mo¿na od razu postawiæ diagnozê, ale czêsto dla ustalenia prawid³owego rozpoznania
choroby nale¿y równie¿ pobraæ wycinki do
badania mikroskopowego. Podczas badania
endoskopowego mo¿na te¿ wykonaæ zabiegi lecznicze, np.: wyci¹æ polipy, zatamowaæ
krwawienie z owrzodzenia, poszerzyæ zwê¿enie czy usun¹æ cia³o obce z przewodu pokarmowego.W czêœci przypadków pacjent
ma nawet szansê unikn¹æ koniecznoœci zabiegu operacyjnego. Badania endoskopowe
przewodu pokarmowego mo¿emy podzieliæ
na dwie grupy:
1.
Badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego – GASTROSKOPIÊ.
Podczas gastroskopii wprowadza siê giêtki przyrz¹d gastrofiberoskop przez jamê
ustn¹ i ogl¹da prze³yk, ca³y ¿o³¹dek oraz
czêœæ dwunastnicy. Badanie nie jest d³ugie
trwa zwykle kilkanaœcie minut, jest badaniem stosunkowo bezpiecznym aczkolwiek
bardzo rzadko mog¹ zdarzyæ siê powik³ania.
Przygotowanie do badania jest proste, w
dniu badania pacjent powinien byæ na czczo
tzn. bez jedzenia i picia.
Istnieje wiele wskazañ do wykonywania
badañ endoskopowych. Jakie objawy powinny sk³aniaæ do wykonania gastroskopii?
Badanie to powinny mieæ wykonane
wszystkie osoby które maj¹:
• trudnoœci w po³ykaniu,
• utratê masy cia³a,
• brak apetytu bez uchwytnej przyczyny,
• bóle w górnej czêœci brzucha,
• niedokrwistoœæ,
• fusowate lub krwiste wymioty,
• zgagê.

Zapalenie prze³yku

Zapalenie ¿o³¹dka

Badanie to pomaga zweryfikowaæ i postawiæ odpowiednie rozpoznanie. Dziêki
temu badaniu mo¿emy rozpoznaæ choroby
zapalne prze³yku, ¿o³¹dka czy dwunastnicy,
owrzodzenia, ¿ylaki, stwierdziæ Ÿród³o krwawienia, uchy³ki, oraz zmiany przedi nowotworowe. Wykonuje siê go równie¿
jako badanie przesiewowe u chorych ze
zwiêkszonym ryzykiem powstania nowotworu np.: u pacjentów po przebytym wyciêciu
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¿o³¹dka, czy z d³ugotrwa³¹ chorob¹ refluksow¹.
NajgroŸniejsze s¹ zmiany nowotworowe.
W Polsce wed³ug Krajowego Rejestru Nowotworów stwierdza siê rocznie oko³o 6000
przypadków zgonów z powodu raka ¿o³¹dka.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku tego
nowotworu, podobnie jak w wielu innych
leczenie jest tym skuteczniejsze, im wczeœniej ustalone zosta³o rozpoznanie. Podstawow¹ metod¹ diagnostyczn¹ stosowan¹ przy
podejrzeniu raka ¿o³¹dka powinno byæ badanie gastrofiberoskopowe. Wczesne objawy raka ¿o³¹dka s¹ niespecyficzne, mog¹
mieæ charakter pobolewania w nadbrzuszu,
nudnoœci, pieczenia w prze³yku (zgagi),
utraty ³aknienia, uczucie pe³noœci po posi³kach. W materiale polskim niestety wyleczenie chorych na raka ¿o³¹dka nie przekracza 20%. Przypadki rozpoznania raka w fazie nowotworu bardzo wczesnego ograniczonego do b³ony œluzowej, nale¿¹ do rzadkoœci (w naszej Pracowni Endoskopowej w
Sêdziszowie M³p. mamy takie przypadki).

Wczesny rak ¿o³¹dka

Zaawansowany rak ¿o³¹dka

zostaje na czczo. Nale¿y pamiêtaæ podczas
przygotowania do badania o wypiciu odpowiedniej iloœci p³ynów, aby nie dosz³o do ich
deficytu w ustroju.
Jakie objawy powinny sk³aniaæ do wykonania kolonoskopii?
• utrata masy cia³a,
• uczucie parcia lub bólu, zw³aszcza nie
ustêpuj¹cego po wypró¿nieniu
• bóle w dolnej czêœci brzucha
• krew w stolcu lub krew utajona w kale
• brak apetytu bez uchwytnej przyczyny
• uporczywe parcie na stolec lub bezwiedne oddawanie stolca
• przewlek³e zaparcie lub biegunka
• zaburzenia rytmu wypró¿nieñ
• zmiana wygl¹du stolca np. w¹ski stolec

Polip jelita grubego
Kolonoskopia odgrywa niezwykle wa¿n¹
rolê w profilaktyce, rozpoznawaniu raka jelita grubego. Zmiany w sposobie ¿ycia i od¿ywiania powoduj¹, ¿e rak jelita grubego sta³
siê drug¹ (po rakach p³uca) przyczyn¹ zgonu wœród mê¿czyzn i trzeci¹ (po raku piersi
i p³uca) u kobiet.
Zmiana tej tendencji wzrostowej jest
mo¿liwa tylko dziêki wczesnej diagnostyce
i szybkiemu w³aœciwemu leczeniu, prowadzonym w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi standardami.
Profilaktyka jest realizowana poprzez
badania przesiewowe (wykonywane u osób
zdrowych, bez objawów chorobowych), których g³ówn¹ rol¹ jest ograniczenie umieralnoœci z powodu nowotworów jelita grubego. Dziêki temu mo¿na wykryæ raka we wcze-

2.
Badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy SIGMOIDEOSKOPEM – ogl¹daj¹c lew¹ czêœæ jelita grubego lub KOLONOSKOPEM – dziêki któremu mo¿emy przebadaæ ca³e jelito grube.
Przyrz¹d wsuwa siê poprzez odbyt do
jelita grubego i ogl¹da siê jelito a¿ do miejsca po³¹czenia z jelitem cienkim. Badanie
trwa kilkanaœcie minut jest badaniem bezpiecznym aczkolwiek nieprzyjemnym, równie¿ podczas tego badania i to
czêœciej ni¿ podczas gastrofiberoskopii mog¹ zdarzyæ siê
powik³ania, które nawet mog¹
spowodowaæ koniecznoœæ
operacji.
Przygotowanie do endoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego jest nieco d³u¿sze, poniewa¿ jelito do
badania musi zostaæ oczyszczone. Zwykle dwa dni przed
badaniem zlecamy dietê lekkostrawn¹, w przeddzieñ badania chory tylko pije p³yny
obojêtne oraz podajemy pacjentowi leki przeczyszczaj¹Pracownia Endoskopii w Sêdziszowie Ma³opolskim
ce; w dniu badania chory po-
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rzy okazji wakacyjnej wizyty siostrzeñca
dotar³ do mojej œwiadomoœci zabawny
sk¹din¹d fakt, ¿e oto zupe³nie ignorowana, omija mnie ca³a dziedzina ¿ycia, Ÿród³o
rozrywki, sposób spêdzania czasu, dla wielu
wrêcz filozofia – œwiat gier komputerowych. Zastanawiam siê, jak to siê dzieje, zwa¿ywszy, ¿e
przecie¿ z komputerem mam na co dzieñ do czynienia. Zabawnoœæ polega na tym, ¿e wcale nie
czujê siê ignorantem, a chyba powinienem, jak
choæby ten, kto nie obejrza³ ani jednego arcydzie³a
filmowego.
Gry komputerowe zaw³adnê³y zbiorow¹ wyobraŸni¹, chcia³oby siê powiedzieæ – m³odych ludzi, ale to uproszczenie, bo podtatusia³ych entuzjastów tej rozrywki jest
co najmniej tylu, ilu nieletnich. Zreszt¹,
maj¹ oni w tym wzglêdzie u³atwione zadanie, gdy¿ to im przypada rola (przynajmniej tak byæ powinno) administratorów domowego sprzêtu komputerowego, ³atwo te¿, pod pozorem pracy, mog¹
oddawaæ siê wirtualnym uciechom. Istnieje tu niepisana zasada nakazuj¹ca
usadowiæ siê tak, aby wchodz¹cy do pokoju w
¿adnym razie nie widzia³ ekranu komputera.
Wœcibska ¿ona czy dzieci, nie wspominaj¹c o teœciowej, powinny byæ konsekwentnie i systematycznie oduczane zagl¹dania mê¿owi b¹dŸ ojcu przez
ramiê i zmuszania go do trzymania pod rêk¹ , a
raczej mysz¹, gotowego do otwarcia bezpiecznego
ekranu np. z prac¹ biurow¹, a jeszcze lepiej ze
zdjêciami z w³asnego œlubu. Wracaj¹c do tematu. Popularnoœæ gier spêdza sen z powiek wszelkim moralistom i specom od wychowania. Postawiê przekorn¹ tezê: nies³usznie.
Ten fenomen nie powinien byæ dla nikogo
¿adnym zaskoczeniem. Nasi pradziadowie chêtnie s³uchali opowieœci snutych w zimowe d³ugie
wieczory. Kto umia³ czytaæ, a mia³ wyobraŸniê,
ca³ymi dniami przesiadywa³ z ksi¹¿k¹, wzbudzaj¹c z³oœæ i politowanie pozosta³ych domowników,
tak, ¿e czasami zmuszony by³ oddawaæ siê partyzantce z latark¹ pod pierzyn¹. Radio i prawdziwy mistrz – telewizja, na wiele lat posiad³y
monopol w³adzy nad wyobraŸni¹, by ust¹piæ jej
nieco na rzecz szaleñstwa kaset wideo, a dalej to
ju¿ kwestia technicznych udoskonaleñ tej samej
idei. A wiêc komputery, odtwarzacze DVD, wreszcie konsole do gier i nastêpne nowinki, których
wymienianie nie stanowi meritum sprawy, to naturalny dalszy ci¹g. Mo¿e to zabrzmi jak herezja, ale poch³aniaj¹cy dniami i nocami tony
ksi¹¿ek czytelnik i fanatyk gier komputerowych
snych stadiach, poddaj¹cych siê leczeniu.
Mo¿na wykryæ równie¿ polipy, niektóre z
nich s¹ stanem przedrakowym. W Polsce rak
jelita grubego jest nadal doœæ póŸno wykrywanym nowotworem. Wskutek tego skutecznoœæ leczenia choroby jest niska, a odsetek
osób po operacji, które prze¿ywaj¹ d³u¿ej
ni¿ 5 lat nie przekracza 25%. Ten stan rzeczy wynika tak¿e z braku masowych badañ
przesiewowych. Jedn¹ z najlepszych metod
takich badañ jest kolonoskopia.
Na zakoñczenie, po raz kolejny pragnê
podkreœliæ, ¿e ka¿dy pacjent, z nieswoistymi dolegliwoœciami ze strony przewodu
pokarmowego, powinien byæ kierowany na

to w gruncie rzeczy ludzie ow³adniêci tym samym celem: oderwaæ siê od rzeczywistoœci. Ró¿nice dotycz¹ tylko poziomu technicznego wsparcia, jakiego wymagaj¹ dla w³asnej wyobraŸni.
W tym kontekœcie wcale nie czujê, ¿e, nie bêd¹c
graczem, tracê coœ wyj¹tkowego. Czasami bowiem
op³aca siê byæ zacofanym. Tak jak wielu mieszkañcom zapad³ych wsi, którzy przeskoczyli od
razu dwie epoki naprzód, do œwiata nowoczesnych telefonów komórkowych, oszczêdzaj¹c sobie krêcenia korb¹ i handryczenia z panienk¹
na centrali. Bo chocia¿ s³ychaæ zewsz¹d zachwyty
nad doskona³oœci¹ techniczn¹ gier i realizmem

kreowanych w nich œwiatów, patrz¹c z dystansu mam przeczucie, ¿e to dopiero bardzo prymitywny pocz¹tek, który warto omin¹æ, czekaj¹c
na coœ naprawdê wyj¹tkowego. Kreatorzy sztucznych wra¿eñ id¹ bowiem konsekwentnie w kierunku coraz sprawniejszego oszukiwania naszych zmys³ów. Najbardziej nawet perfekcyjny obraz na monitorze i dŸwiêk z g³oœników to tylko
gruboskórna fikcja. Có¿ jednak¿e stoi na przeszkodzie, by wyœwietlaæ obrazy bezpoœrednio na
siatkówce oka i tym samym spowodowaæ, byœmy
widzieli je jako rzeczywiste? Do³ó¿my do tego
analogiczne wra¿enia s³uchowe, wêchowe i dotykowe (takie urz¹dzenia, choæ prymitywne, ju¿
istniej¹), a znajdziemy siê w innym œwiecie.
Ale i to warto przeczekaæ. Œwiadomoœæ przecie¿ zawsze sprowadzaæ nas bêdzie na ziemiê,
wci¹¿ odró¿niaj¹c fikcjê od rzeczywistoœci. Wielbiciele kultowego dla fanatyków gier komputerowych filmu „Matrix” domyœlaj¹ siê, do czego
zmierzam. Narz¹dy wzroku, s³uchu i innych
zmys³ów s¹ tylko odbiornikami zewnêtrznych wra¿eñ, prawdziwy obraz œwiata powstaje w mózgu.
Je¿eli moje oko zast¹pimy kamer¹ ustawion¹ dwie
ulice dalej, w sklepie z owocami, to wyci¹gnê rêkê
po jab³ko, jakbym tam by³! Oszukanie œwiadomoœci wcale nie jest trudne i wie o tym ka¿dy, kto
ostro nadu¿y³ alkoholu lub choæby po prostu gor¹czkowa³, nie wspominaj¹c o narkotycznych czy
hipnotycznych transach oraz zwyk³ym œnie. Ju¿
badanie endoskopwe, bo tylko t¹ metod¹
mo¿na ocaliæ chorego przed zbyt póŸno
rozpoznan¹ chorob¹.
W 2000r. w Polsce z powodu nowotworu zmar³o 48020 mê¿czyzn i 36539 kobiet.
U kobiet najwiêkszy odsetek zgonów
nowotworowych stanowi³y zgony z powodu
raka piersi (12,9% wszystkich zgonów z powodu nowotworów), a nastêpnie zgony
z powodu raka p³uca (11%), raka jelita grubego (11%), ¿o³¹dka (5,9%). U mê¿czyzn
najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów nowotworowych by³y zgony z powodu raka p³uca (33%
wszystkich zgonów z powodu nowotworów),
a nastêpnie z powodu raka jelita grubego
(9%), ¿o³¹dka (8%).

wiele lat temu biolodzy i informatycy podali sobie
rêce, pracuj¹c nad po³¹czeniem materii o¿ywionej i elektroniki. W koñcu dojd¹ do tego, ¿e przeœl¹
nam bezpoœrednio do mózgu, z pominiêciem narz¹dów zmys³ów, obraz sztucznego œwiata, a w
œwiadomoœci zamieszcz¹ nowe wspomnienia i to¿samoœæ.
I to dopiero bêdzie gra z prawdziwego zdarzenia! Je¿eli chêtnie uciekamy od rzeczywistego
œwiata w tak prymitywn¹ iluzjê, jak ksi¹¿ka,
film czy gra komputerowa, to co bêdzie wówczas?
Czyje realne ¿ycie sprosta konkurencji z cybernetycznym bytem, który mo¿na bêdzie dowolnie
kszta³towaæ? Zamówiê sobie wówczas
wirtualn¹ wizytê w najlepszych restauracjach i jad³ bêdê w nieskoñczonoœæ,
bo w programie ustawiê sobie ci¹g³y lekki niedosyt. O innych uciechach cielesnych nie wspominam, by nie gorszyæ
nieletnich, ale z pewnoœci¹ sobie takie
zafundujê, i to z nie byle kim i w nie
byle scenerii! I nie raz oczywiœcie, i
wci¹¿ wiêkszy niedosyt… Podró¿e, loty
w kosmos, inna to¿samoœæ, nowe umiejêtnoœci bez koniecznoœci nauki, ci¹gle m³ode,
piêkne cia³o, niespo¿yte si³y, absolutna w³adza…
a¿ ¿al przejœæ „do reala”! Ale w koñcu przejœæ
trzeba, bo po tygodniu wirtualnych przygód rzeczywiste cia³o wygl¹da fatalnie. Wychudzone i
œmierdz¹ce. Dom zapuszczony. Pies zdech³ z g³odu. ¯ona w³aœnie fika na Karaibach ze zgraj¹
lokalnych piêknisiów, le¿¹c w s¹siedniej komorze
fantazji w równie op³akanym stanie… Mo¿e by
j¹ na z³oœæ odpi¹æ, albo przeciwnie, nigdy nie odpinaæ? Albo samemu czym prêdzej podpi¹æ siê z
powrotem i zamieniæ ca³y ten syf w jakiœ apartament na luksusowym liniowcu? Tym bardziej, ¿e
¿aden ze znajomych te¿ nie kwapi siê do powrotu
do realnej aktywnoœci. Tylko co zrobiæ z cia³em?
W martwym mózgu zniknie œwiadomoœæ…
I tak oto wpadniemy na pomys³, by oddzieliæ
œwiadomoœæ od bêd¹cego balastem cia³a i umieœciæ j¹ w jakimœ innym, bardziej trwa³ym noœniku. Czy¿by nieœmiertelnoœæ!? Niekoniecznie. Ktoœ
przecie¿ bêdzie musia³ ca³¹ tê maszyneriê obs³ugiwaæ. I na pewno nie bêdzie tym zachwycony. A w
przyp³ywie z³oœci, ow³adniêty morderczym instynktem, nie bêdzie musia³ zadawaæ sobie wysi³ku
i t³uc siekier¹ po g³owie, wystarczy, ¿e przyciœnie
„skasuj”.
I nie ma na co liczyæ, ¿e zadr¿y mu rêka, gdy
nieœmiertelny Windows spyta: „czy na pewno
chcesz go wykasowaæ?”
Grzegorz Bury
W naszym rejonie dziêki istnieniu nowoczesnej i dobrze wyposa¿onej Pracowni
Endoskopii istnieje mo¿liwoœæ wykonania
badania gastroskopowego, mamy nadziejê,
¿e wkrótce dostêpna bêdzie kolonoskopia.
Wszystkich pacjentów z niepokoj¹cymi
objawami zapraszamy do badañ diagnostycznych i profilaktycznych.
lek. med. Piotr Szredzki
specjalista chirurg
Kierownik Pracowni Endoskopii
w ZOZ Ropczyce
Bibliografia dostêpna u autora,
zdjêcia endoskopowe w³asne.
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Muzyka, dawne zwyczaje, sztuka i jad³o, wszystko w tradycyjnym, ludowym
klimacie sprawi³o, ¿e mo¿na by³o poczuæ siê jak za czasów naszych pradziadów. I Regionalny Festiwal Zespo³ów Folklorystycznych, zorganizowany
w ramach programu Leader +, wytworzy³ aurê tamtych lat.

Na scenie Zespó³ Pieœni i Tañca z Wiercan.

styn¹ i Marianem Charchutami. „Rochy” zaprezentowa³y siê w „Pastuszkach” i „Od buczku do buczku”- wi¹zance tañców œl¹skich, tañcach rzeszowskich oraz tañcach skalnego Podhala, zaœ grupa seniorska wyst¹pi³a z przyœpiewkami regionalnymi.
Podczas festiwalu, nie by³o chwili na nudê. Oprócz muzyki, która
ca³y czas rozbrzmiewa³a na placu za ratuszem, warto by³o zwróciæ
uwagê na pokaz wyrabiania glinianych naczyñ na kole garncarskim,
tradycyjnego ciesielstwa czy wyrobu kwiatów z bibu³y. Mo¿na by³o
równie¿ kupiæ najm³odszym drewniane i gliniane zabawki. Wszystko
cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem publicznoœci. Warto przecie¿
przypomnieæ sobie jak dawna, tradycyjna codziennoœæ wygl¹da³a, pod
wieloma wzglêdami niestety nie podobna ju¿ do naszej.
Stoiska z tradycyjnymi potrawami: grochem z kapust¹, pierogami,
chlebem ze smalcem tak¿e skupia³y wokó³ siebie liczne grupy smakoszy.

Fot. J. Maroñ

Program Leader+ to program Unii Europejskiej, wspieraj¹cy
rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Najwa¿niejszym elementem
programu jest tworzenie i funkcjonowanie lokalnych grup dzia³ania, jako partnera lokalnych instytucji. Tak¹ lokaln¹ grup¹ dzia³ania jest Stowarzyszenie Rozwoju Regionów Ropczycko-Sêdziszowskiego i Dêbickiego, które dzia³a na terenie gmin: Ropczyce, Sêdziszów M³p., Iwierzyce i Czarna k. Dêbicy. Stowarzyszenie, dzia³aj¹c w
ramach programu Leader+, realizuje zadania maj¹ce na celu rozwój infrastruktury, przedsiêbiorczoœci, turystyki i rekreacji, wykreowanie produktu regionalnego i tradycyjnego, ochronê walorów
œrodowiskowych i kulturowych. I Regionalny Festiwal Zespo³ów Folklorystycznych mia³ na celu owe wyj¹tkowe walory kulturowe utrwaliæ i ocaliæ od zapomnienia.
17 czerwca, na scenie w Rynku wyst¹pili miêdzy innymi: ZPiT
„Wiercany” z kapel¹, kapela ludowa z Trzciany, kapela ludowa „Kurasie” z Lubziny na czele z seniork¹ rodu Kurasiów - pani¹ Albin¹,
kapela „Brzezinianie” oraz ZPiT „Rochy” z kapel¹ i solistami Kry-

Konkurs w ubijaniu mas³a.

Fot. J. Maroñ

Jednym z punktów festiwalu by³y zawody w robieniu mas³a na
czas, w których udzia³ wziê³y gospodynie KGW z Nockowej, Zagorzyc Górnych oraz Czarnej k. Dêbicy. Efektem tych zmagañ, by³o
prawdziwe swojskie mas³o, którego ka¿dy móg³ póŸniej spróbowaæ.
Festiwal folklorystyczny by³ nie tylko okazj¹ do spêdzenia w mi³ej i rozrywkowej atmosferze czasu, ale co najwa¿niejsze - lekcj¹ prawdziwej, rodzimej historii.
Maciej Idzik
Fotoreporta¿ z imprezy na str.20.

Artyœci malarze mieli mo¿liwoœæ wykazania siê
swoimi umiejêtnoœciami podczas pleneru malarskiego p.t. „Od niedzieli do niedzieli. Ruda 2007”,
zorganizowanego przez MGOK w Sêdziszowie M³p.
Nazwa tegorocznego pleneru nawi¹zuje swoj¹ treœci¹ do miejsca i czasu, w którym artyœci tworzyli
swoje obrazy.
W miejscowoœci Ruda, artyœci bior¹cy
udzia³ w plenerze, przez tydzieñ, malowali
najciekawsze miejsca tamtejszej okolicy. Po
ca³ym dniu plastycznych zmagañ, gdzie g³ównym Ÿród³em inspiracji by³a natura, uczestnicy mieli czas na zas³u¿ony odpoczynek.
Organizatorzy zadbali o wy¿ywienie oraz noclegi w domkach letniskowych na terenie
Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie.
Uczestnicy pleneru malarskiego zobowi¹zani byli do wykonania dwóch obrazów,
z czego jeden zostaje w³asnoœci¹ przysz³ej galerii MGOK w Sêdziszowie M³p. Regulamin
tegorocznego pleneru nak³ada³ na ka¿dego
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z uczestników obowi¹zek przeprowadzenia
trzygodzinnych zajêæ z dzieæmi w M-G Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p. Prowadz¹cy
zajêcia sami dokonywali wyboru tematyki
spotkañ, podczas których dzieciaki, zgodnie
ze wskazówkami danego artysty, malowali
swoje obrazki. „Ilustracja do ulubionej bajki”, „Pada Deszcz”, „Miasto-collage”, „Moje
otoczenie, mój œwiat”, „Malowanie na szkle”
- to tematy, które realizowali kolejno: Janina
Panek-Wojno, Aneta Martowska, Jadwiga
Magryœ-Borowiec, Bogus³aw Tomczak, Aleksandra Draus. Dzieciaki chêtnie przychodzi³y na spotkania z zawodowymi malarzami.

Dodatkowa wiedza i wartoœciowe porady, które nabywali podczas tych zajêæ, zawsze przecie¿ mog¹ siê do czegoœ przydaæ.
Warto te¿ nadmieniæ, ¿e by³a to okazja
do spêdzenia wakacyjnego czasu. Wystawa
poplenerowa, któr¹ zasil¹ miêdzy innymi
obrazy artystów malarzy, bior¹cych udzia³
w plenerze jak i prace autorstwa dzieci, zostanie przygotowana w paŸdzierniku z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkie prace
s¹ warte uwagi, ka¿da emanuje swoim piêknem, rezerwacja czasu na obejrzenie tych
dzie³ jest zatem jak najbardziej wskazana.
Maciej Idzik
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Gor¹ce oklaski widowni towarzyszy³y sportowej rywalizacji przedszkolaków, którzy 13. czerwca 2007
r. opanowali salê gimnastyczn¹ Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej. Dzieci z czterech publicznych przedszkoli: nr 1 i nr 2 w Sêdziszowie M³p., z Wolicy Piaskowej i Góry Ropczyckiej uczestniczy³y w „Przedszkoladzie” – II Gminnej Sportowej Olimpiadzie Przedszkolnej, zainicjowanej w ubieg³ym roku przez
dyrektora Zespo³u Szkó³ w Wolicy Piaskowej Janusza Barciñskiego.
¯ywio³owa spontanicznoœæ 120. maluchów udzieli³a siê wszystkim uczestnikom zawodów. Ich celem, zwi¹zanym z upowszechnianiem kultury fizycznej, by³a popularyzacja zabaw ruchowych wœród najm³odszych
mieszkañców naszej gminy, a przede wszyst-

Za chwilê start
kim zabawa, dostarczenie dzieciom radoœci
i zdrowa, kulturalna rywalizacja sportowa.
Wspó³zawodnictwu sportowemu dzieci
towarzyszy³y ogromne emocje i ¿ywio³owy

doping kole¿anek, kolegów, nauczycieli,
opiekunów i rodziców, wspieraj¹cych swoje
pociechy. Maluchy musia³y wykazaæ siê odpowiedni¹ koordynacj¹ ruchow¹, dok³adnoœci¹, si³¹ i poczuciem równowagi w biegu
sztafetowym z utrudnieniami, skoku w dal
z miejsca, rzucie pi³k¹ lekarsk¹, celnoœci¹ rzutu woreczkami.
Po uroczystym otwarciu, którego dokona³ dyrektor Zespo³u Szkó³
w Górze Ropczyckiej Mariusz Kazior, nast¹pi³a prezentacja uczestników i przemarsz dru¿yn, z emblematami przedszkoli, w takt muzyki
marszowej. Zawody sêdziowa³a Monika Mêdlowska. Poszczególne konkurencje przeplatane by³y wystêpami artystycznymi. Zaprezentowa³y
siê dziewczynki ze Szko³y Podstawowej w Górze Ropczyckiej w uk³adach tanecznych, których aran¿acj¹
i doskona³ym przygotowaniem zajê³a siê
nauczycielka wychowania fizycznego Monika Mêdlowska. Wszyscy podziwiali doskona³e, perfekcyjne i bardzo skomplikowane

W dniu 1 czerwca 2007 r. po raz dziewi¹ty odby³ siê Powiatowy Turniej Szkó³ Œrednich, w którym udzia³
bior¹ dru¿yny wszystkich szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Impreza od kilku lat odbywa siê
w Hali Widowiskowo-Sportowej w
Ropczycach (wczeœniej zespo³y rywalizowa³y na p³ycie ropczyckiego stadionu). Turniej odbywa siê raz w
roku (zwykle pierwszego dnia czerwca) i gromadzi t³umy wiernych swoim dru¿ynom kibiców. Organizacja
i atmosfera towarzysz¹ca corocznie
zmaganiom szkó³ jest naprawdê niesamowita i prawdziwie niepowtarzalna. Udziela siê nie tylko m³odzie¿y,
bior¹cej udzia³ w przebiegu poszczególnych konkurencji, lecz wszystkim
uczestnikom tego przedstawienia:
kibicom oraz opiekunom dru¿yn.
Organizatorzy turnieju powiadaZwyciêska reprezentacja sêdziszowskiego LO.
miaj¹ wczeœniej wszystkie szko³y o
szczegó³ach przebiegu poszczególnych konkurencji tak, by te mog³y siê solidrencje s¹ inne, z wyj¹tkiem wystêpów grup
nie przygotowaæ. Z ka¿dym rokiem konku„cheerleaders”, które s¹ ju¿ pozycj¹ sztanda-

uk³ady taneczne: aerobic, taniec akrobatyczny w wykonaniu m³odszej grupy cheerleaderek i uk³ad gimnastyczno-sprawnoœciowy w wykonaniu uzdolnionych uczennic z klasy szóstej.
Uczestnicy ka¿dej konkurencji otrzymywali medale i dyplomy, a wszystkie przedszkola uhonorowano pami¹tkowym dyplomem i workiem niespodzianek. Organizatorzy, wspólnie ze sponsorami, zadbali
o napoje (studz¹ce emocje) i wafelki dla
ka¿dego dziecka, i s³odki poczêstunek dla
wszystkich zawodników i kibiców.

Medaliœci w skoku w dal
Szczególne podziêkowania organizatorzy i uczestnicy zawodów kieruj¹ do Pana
Ryszarda Wszo³ka, który zapewni³ oprawê
muzyczn¹, nag³oœnienie, prowadzi³ zabawê
i fotografowa³ przebieg turnieju. Dziêkuj¹
równie¿ Pani Beacie Stanek, która czuwa³a
nad zdrowiem zawodników, sponsorom,
którzy wsparli poczêstunek i worki z niespodziankami oraz Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do przygotowania i przeprowadzenia zawodów.
Inf. w³asna
Fot. R. Wszo³ek
row¹ ka¿dego turnieju i wzbudzaj¹ najwiêksze emocje i zainteresowanie wœród uczestników. Pozosta³e konkurencje IX Powiatowego Turnieju Szkó³ Œrednich to: „Dwa ognie”,
„Mini playback show”, „Mundurek szkolny”,
„Program rozrywkowy”, „Skakanka zespo³owa”, „Sztafeta zrêcznoœciowa”, „Kibice” oraz
„Kapitanowie na start”. Ju¿ po raz trzeci
z rzêdu zwyciêzc¹ turnieju zosta³o Liceum
Ogólnokszta³c¹ce z Sêdziszowa
Ma³opolskiego staj¹c siê jednoczeœnie rekordzist¹ pod wzglêdem iloœci zwyciêstw we wszystkich dziewiêciu edycjach. To
ogromny sukces naszej szko³y,
gdy¿ z ka¿dym rokiem poziom
turnieju jest coraz wy¿szy, a rywalizacja bardziej zaciêta. Dla
wszystkich dru¿yn wystêpuj¹cych w turnieju organizatorzy
ufundowali nagrody, natomiast
symboliczne dyplomy wrêczy³
starosta powiatu ropczycko-sêdziszowskiego Józef Rojek. Po
ceremonii wrêczania dyplomów
uczestnicy powoli opuszczali teFot. Arch. LO
ren zmagañ z nadziej¹, ¿e za rok
znów siê spotkaj¹ i stocz¹ kolejny bój o zwyciêstwo.
£ukasz Dziurzyñski
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Reprezentacja Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. zajê³a I miejsce
w ogólnopolskim konkursie historycznym „Odwa¿my siê byæ wolnymi”, zorganizowanym przez Muzeum Historii
Polski w Warszawie. Konkurs, bêd¹cy czêœci¹ projektu edukacyjnego zorganizowanego pod patronatem Ministra
Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, polega³ na opracowaniu pracy na temat ma³o znanych postaci zwi¹zanych z regionem, które walczy³y o niepodleg³oœæ Polski w latach 1914-1922.
Zespó³ konkursowy, z³o¿ony z uczniów
z lat 1939-1940, kiedy o. Kosma – jako ofiklasy drugiej: Joanny Goles, Marty Jarz¹b,
cer WP – musia³ uciekaæ i ukrywaæ siê przed
Wojciecha Œwierada, pod kierunkiem nasowietami we Lwowie.
uczyciela historii Jacka Magdonia, wybra³
Na podstawie zebranych materia³ów
postaæ ojca Kosmy Lenczowskiego – pierwi dostêpnej literatury powsta³a 30-stronicoszego kapelana Legionów Polskich, który
wa praca, traktuj¹ca o losach legendarnekilka lat ¿ycia spêdzi³ w Sêdziszowie M³p. Prago kapelana strzelców i legionistów w czacê nad powstaniem biosie walk o niepodleg³oœæ
grafii rozpoczêto ju¿ w lui granice Rzeczpospolitym, od wizyty w sêdzitej. Zespó³ konkursowy
szowskim klasztorze u o.
korzysta³ z ¿yczliwoœci DyHieronima Warachima,
rekcji LO: mgr in¿. Lucywychowanka legendarneny Doroby, mgr Haliny
go kapelana. Ojciec HieSzeli, nauczycieli pracowronim pochodzi z parafii
ników szko³y: mgr Justywe Lwowie na Zamarstyny Sroki, mgr. Tomasza
nowie, w której o. Kosma
Przywary, mgr. Andrzeja
przez wiele lat pe³ni³
Kozka.
funkcjê wikarego. Na spoDnia 18 czerwca natkaniu o. Hieronim wspost¹pi³a d³ugo oczekiwana
mina³ wspania³¹ postaæ
chwila og³oszenia wynikapelana strzelców i leków konkursu w Pa³acu
gionistów, ciesz¹c¹ siê w
Staszica w Warszawie. Deokresie miêdzywojennym
legacja LO pod kierowLaureaci konkursu: Joanna Goles, Marta Jaogromnym szacunkiem i
nictwem wicedyrektor
rz¹b i Wojciech Œwierad z opiekunem mgr. Jacuwa¿an¹ za pierwszego
LO mgr Haliny Szeli
kiem Magdoniem.
Fot. Arch. LO
kapelana nie tylko Legioprzyby³a do siedziby PAN
nów Polskich, ale Wojska Polskiego. Szczena Nowym Œwiecie, gdzie rozpoczê³a siê urogólnie zainteresowanie licealistów wzbudziczystoœæ. Og³oszenie wyników poprzedzi³a
³o wspomnienie o. Hieronima Warachima
audycja teatralna, któr¹ prowadzi³ prof.

Henryk Izydor Rogacki oraz zespó³ aktorów
z Teatru Polskiego. Artyœci przypomnieli
utwory Adama Mickiewicza, m.in. „Modlitwê pielgrzyma”, fragmenty „Ksi¹g narodu
i pielgrzymstwa polskiego”, czy „Soli ziemi”
Józefa Wittlina.
Z 440 nades³anych, jury wyró¿ni³o i nagrodzi³o 29 prac. Ogromnym zaskoczeniem
i mi³¹ niespodziank¹ dla uczniów Liceum
okaza³o siê zdobycie przez nich I miejsca
wœród szkó³ ponadgimnazjalnych. Nagrody
i gratulacje przyjêli z r¹k Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Tomasza
Merty, przewodnicz¹cego Jury prof. Wojciecha Roszkowskiego oraz dyrektora Muzeum
Historii Polski p. Roberta Kostro.
Po uroczystoœci sêdziszowianie zwiedzili
warszawsk¹ Starówkê, po której oprowadzi³ ich
absolwent LO i przewodnicz¹cy obchodów 60lecia szko³y p³k. dypl. Leszek Pos³uszny.
Praca konkursowa dostêpna jest dla czytelników bibliotece LO, a drugi egzemplarz
zostanie przekazany dla biblioteki klasztornej w Sêdziszowie M³p.
Nagrodzeni:
Szkoly ponadgimnazjalne
I miejsce: Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks.
Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
II miejsce: Zespó³ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Miñsku Mazowieckim
III miejsce: Aleksander Adamus, uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Obornikach Œl¹skich
Szko³y gimnazjalne
I miejsce: Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w O¿arowie
II miejsce: Zespó³ z Miejskiego Zespo³u
Szkó³ nr 6 w Gorlicach
III miejsce: Katarzyna Bartyzel, uczennica
Zespo³u Szkó³ w Dobraniu
Tomasz Przywara

Gimnazjum im. K. K. Baczyñskiego w Sêdziszowie M³p. zakoñczy³o w³aœnie wyj¹tkowo udany rok szkolny. Mo¿e siê pochwaliæ czterema uczniami
- laureatami konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i szeœcioma finalistami w rywalizacji przedmiotowej.
Uczniowie w roku szkolnym 2006/2007
osi¹gali te¿ sukcesy w zawodach sportowych
i z powodzeniem reprezentowali szko³ê, wystêpuj¹c podczas uroczystoœci patriotycznych
oraz imprez miêdzyszkolnych.
Nasze têgie g³owy
Micha³ Gawlik – fizyka i chemia, Katarzyna Jordan – historia, Joanna Baran – j. angielski - oto laureaci konkursów przedmiotowych z sêdziszowskiego gimnazjum, którzy
okazali siê najlepsi na Podkarpaciu.
Uczniowie reprezentowali te¿ szko³ê na
etapie wojewódzkim w konkursach przedmiotowych z biologii, j. niemieckiego, matematyki i chemii. W tej ostatniej dziedzinie w tym
roku gimnazjum mia³o a¿ trzech finalistów.
Spory sukces osi¹gnê³a równie¿ uczennica Katarzyna Hulek, która zwyciê¿y³a w
konkursie o charakterze europejskim „Nasz
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region w Unii Europejskiej”. Nagrod¹ jest wyjazd do Brukseli po³¹czony z wizyt¹ w instytucjach unijnych.
Cieszyæ mo¿e te¿ liczne uczestnictwo w
konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym. W tym roku swój czas na dodatkow¹
naukê przed rywalizacj¹ poœwiêci³o ponad
130 gimnazjalistów z Sêdziszowa M³p.
Warto dodaæ, ¿e oprócz zmagañ z rówieœnikami z innych szkó³, uczniowie mieli okazjê, by powalczyæ w konkursach wewn¹trzszkolnych. Dziêki nauczycielom, którzy zorganizowali konkursy, m³odzie¿ mia³a okazjê w
ciekawy sposób pog³êbiaæ wiedzê, zw³aszcza
w dziedzinie literatury. „Czy znasz tê postaæ
literack¹?” i „W Soplicowie jak w raju” - te
tematy pos³u¿y³y do rywalizacji w oparciu o
znajomoœæ szkolnych lektur. M³odzie¿ dobrze
wykorzysta³a te¿ okazjê do poznania twórczoœci polskiej noblistki Wis³awy Szymborskiej,

a pretekstem by³ organizowany w gimnazjum
konkurs recytatorski.
Byæ mo¿e trafi¹ do reprezentacji
Obok szko³y z ka¿dym dniem roœnie hala
sportowa, tymczasem uczniowie ju¿ teraz, nie
czekaj¹c na zakoñczenie jej budowy, osi¹gaj¹
sukcesy sportowe.
Sêdziszowskie gimnazjum mia³o swoich reprezentantów na wszystkich imprezach ujêtych
w kalendarzu „Gimnazjady”. W lekkoatletyce,
tenisie sto³owym, pi³ce no¿nej, siatkowej, rêcznej i w koszykówce startuj¹cy uczniowie, zarówno dru¿ynowo jak i indywidualnie, zdobyli czo³owe lokaty. Koszykarze zajêli drugie miejsce
w zawodach powiatowych. Na czwartym, podczas rejonowej Gimnazjady, uplasowali siê wyj¹tkowo liczni w gimnazjum tenisiœci.
Podobnie pi³ka no¿na, to dla gimnazjalistów z Sêdziszowa jedna z najchêtniej upra-

Nr 6 (125) 20 lipca 2007 r.

4 czerwca 2007 o godzinie 6.00 spod
LO w Sêdziszowie M³p. na trzydniow¹ wycieczkê w Pieniny wyruszyli uczniowie klas
drugich pod opiek¹ pani prof. A. Homy, pani
prof. A. Dziury i pana prof. J. Magdonia.
Humory nam dopisywa³y mimo, i¿ pogoda w Sêdziszowie by³a pochmurna i deszczowa. Czas w autokarze mija³ nam szybko i weso³o, a ch³opcy tradycyjnie odœpiewali ca³y
repertuar znanych im piosenek wojskowych
i biesiadnych.
Pierwszym obiektem, który zwiedziliœmy
by³ czternastowieczny zamek w Czorsztynie,
wzniesiony za panowania Kazimierza Wielkiego. Obejrzeliœmy tak¿e zamek „Dunajec” w
Niedzicy, w którym wed³ug legendy straszyæ
ma niemiecka ksiê¿niczka Brunhilda, utopiona w studni przez porywczego mê¿a Bogus³awa.
Nastêpnie podziwialiœmy
zalew i powsta³¹ w 1997 r.
zaporê w Czorsztynie. Wielu mocnych wra¿eñ dostarczy³a nam znajduj¹ca siê
Kluszkowcach kolejka górska ALPINIE COASTER.
Zjazd ni¹ na d³ugo pozostanie w pamiêci szczególnie tych, którzy nie potrzebnie zastanawiali siê,
„co by by³o gdyby…”.
Przepuœciwszy na t¹
przyjemnoœæ wiêksz¹ czêœæ
naszego kieszonkowego, udaliœmy siê do
w¹wozu Homole. Mieliœmy szczêœcie natrafiæ na olbrzymie stado owiec prowadzone
przez górali i psy pasterskie. Co prawda
owieczki pachnia³y niezbyt przyjemnie, ale
za to œwietnie prezentuj¹ siê na zdjêciach.
Po wyjœciu z w¹wozu udaliœmy siê do Szczaw-

nicy, w której zwiedziliœmy Park Dolny i Park
Górny oraz kupiliœmy oscypki i pami¹tki. Nastêpnie autokarem udaliœmy siê do oœrodka
wycieczkowego „Sokolica” w Kroœcienku. (...)
Drugiego dnia wycieczki, po œniadaniu
ju¿ o 8.30 rozpoczêliœmy z przewodniczk¹ ca³odzienn¹ wêdrówkê po górach. Za g³ówny
cel naszej wêdrówki obraliœmy Trzy Korony.
W drodze minêliœmy Bajków Groñ, miejsce
gdzie od lat pewna babcia sprzedaje swój s³ynny kompot (po 2 z³ za kubek). Po kilku godzinach wspinaczki dotarliœmy na Górê Zam-

wianych dyscyplin. Podczas fina³u wojewódzkiego rozgrywanego w ca³ym kraju turnieju
„Coca-Cola Cup” nasi futboliœci zajêli wysokie, pi¹te miejsce.
Na wyró¿nienie zas³uguje grupa uczniów, która, wykorzystuj¹c swoje talenty wokalne i aktorskie, uczestniczy³a w konkursach
i imprezach. Jak co roku dobrego imienia
sêdziszowskiego gimnazjum bronili oni w
prezentacjach artystycznych szkó³ z gminy Sêdziszów, zdobywaj¹c burzê oklasków.
Prawdziwym reprezentacyjnym hitem
jest chór szkolny. Liczy 50 osób i pod batut¹
nauczyciela muzyki, Paw³a Gnacka, uœwietnia uroczystoœci wewn¹trz szko³y
i poza jej murami.

i talentów uczniów, w szkole, w bardzo trudnym okresie, nie zarzucono pracy z wychowankami po lekcjach. Nauczyciele, poœwiêcaj¹c swój wolny czas, pomagaj¹ uczniom realizowaæ siê podczas zajêæ dodatkowych, takich choæby kó³ jak modelarskie, elektroniczne, hafciarskie czy szachowe. Ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy siê zw³aszcza to ostatnie, z
tego te¿ powodu prowadz¹cy je Stanis³aw
Toton i Leszek Maræ zorganizowali I Szkolny Turniej Szachowy. Wygra³ uczeñ Andrzej
Grabowy.
Na koniec trzeba zaznaczyæ, ¿e o jakoœci
kszta³cenia bardzo dobrze zaœwiadczy³ wynik
tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.
Trzecioklasiœci, pisz¹c egzamin, zdobyli wysok¹ œredni¹ 63,3. To sporo powy¿ej œredniej
gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.
Sukcesy w nauce, ale te¿ podczas imprez
sportowych i olimpiad, wymagaj¹ pracy i dyscypliny od ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. W tym
roku zarówno nauczyciele jak i uczniowie
maj¹ powody do zadowolenia. Mo¿na sie te¿
spodziewaæ, ¿e osi¹gniêcia bêd¹ inspiracj¹
do tego, by w przysz³ym roku, zarówno w sporcie jak i nauce, pobiæ tegoroczne wyniki.

Praca i egzamin na medal
Obok sportu i rozrywki nie zabrak³o te¿
czasu na refleksjê. W kwietniu uczniowie
z pomoc¹ nauczycieli przygotowali wieczornicê z okazji II rocznicy œmierci Jana Paw³a
II. By³ to czas, by zamyœliæ siê nad religijn¹,
etyczn¹ i patriotyczna postaw¹ najwiêkszego
Polaka naszych czasów.
Poniewa¿ sêdziszowskiemu gimnazjum
bardzo zale¿y na rozwoju zainteresowañ

kow¹, na której znajduj¹ siê ruiny XIII wiecznego zamku stra¿niczo-refugialnego. Wed³ug
legendy podczas najazdu tatarskiego w zamku mia³a schroniæ siê œw. Kinga. Kilka kolejnych godzin drogi i znaleŸliœmy siê na upragnionych Trzech Koronach, dok³adniej na
tarasie widokowym znajduj¹cym siê na

nik

Okr¹glicy na wysokoœci 982m n.p.m. Niestety
gêsta mg³a nie pozwoli³a cieszyæ siê nam w pe³ni widokiem. Stromym zejœciem dotarliœmy do
Sromowiec Ni¿nych. (...) Zwiedziliœmy Czerwony Klasztor zamieszkiwany niegdyœ przez zakon kartuzów i kamedu³ów oraz pustelnicze
Eremy Brata Cypriana. Po stronie polskiej
udaliœmy siê do Muzeum Sp³ywu Pieniñskiego oraz zwiedziliœmy z pochodniami XVIII
wieczne piwnice we Frydmanie. Zobaczyliœmy
piêkny koœció³ek w Dêbnie Podhalañskim pod
wezwaniem œw. Micha³a Archanio³a z XV w.
wpisany na œwiatow¹ listê UNESCO. (...)
Trzeciego dnia udaliœmy siê na Sokolicê
(747m n.p.m.). Podobnie jak w dniu poprzednim, niemi³osierne s³oñce nas nie
oszczêdza³o, pot la³ siê strumieniami a nogi
bola³y jeszcze za dzieñ poprzedni. Zdobyliœmy szczyt Czartezik, nastêpnie Sokol¹ Perci¹ – jednym z najpiêkniejszych i najtrudniejszych
szlaków Pieniñskich dotarliœmy na Sokolicê. Piêkny
widok wynagrodzi³ nam
wszystkie trudy wspinaczki.
Widaæ by³o Dunajec, S³owacjê, Gorce, Trzy Korony,
a w oddali bieli³y siê szczyty Tatr. Na szczycie Sokolicy, tu¿ nad przepaœci¹ roœnie kar³owata sosna reliktowa, która jest chyba jednym z najczêœciej fotografowanych drzew w Polsce.
Z Sokolicy zeszliœmy nad
brzeg Dunajca, sk¹d flisak przewióz³ nas
tratw¹ na drugi brzeg. Resztkami naszych
mocno nadszarpniêtych si³ dowlekliœmy siê
do schroniska „Orlica”. Po krótkim wypoczynku udaliœmy siê na górê Szafranówkê.
Nadci¹ga³y czarne chmury znad Kroœcienka.
(...) Resztkami si³ uda³o siê nam dotrzeæ do
Palenicy, sk¹d w strugach deszczu, kolejk¹
linow¹, zjechaliœmy do Szczawnicy. (...)
Stare przys³owie góralskie mówi, i¿ „góry
nale¿y zwiedzaæ z dolin, koœcio³y z zewn¹trz a
karczmy od wewn¹trz”. Nasza wycieczka by³a
zupe³nym zaprzeczeniem tej ludowej m¹droœci. Na góry wdrapywaliœmy siê, koœcio³y podziwialiœmy od wewn¹trz, w karczmie nie byliœmy
w³aœciwie ¿adnej. Mimo, ¿e pewnie niejeden
góral z politowaniem pokrêci³by nad nami
g³ow¹ mrucz¹c „ ech… te cepry…” , to my siê
w górach czuliœmy wspaniale. Wszystkie podró¿e, ma³e i du¿e przyczyniaj¹ siê do naszej
integracji i scementowania kole¿eñskich wiêzów, up³ywaj¹ zawsze we wspania³ej atmosferze, pozostawiaj¹c po sobie moc niezatartych
wra¿eñ. Miejmy wiêc nadziejê, ¿e wycieczka w
Pieniny nie bêdzie nasz¹ ostatni¹.
uczennice klasy IIC LO
Edyta Bochnak i Monika Kozek
fot. Jakub K³ósek IIC LO
Ogromne wyrazy wdziêcznoœci za wsparcie
finansowe naszej wycieczki sk³adamy firmom:
MOTO-HURT w Ropczycach,
¯ELAZNY Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p.
F. H. ,,TELIDRESS” S.C. w Dêbicy
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Do ostatnich sekund sezonu 2006/2007 wa¿y³y siê losy pi³karzy sêdziszowskiej Lechii w IV lidze. Bezbramkowy remis z Siark¹ Tarnobrzeg w ostatnim
spotkaniu spowodowa³, ¿e w przysz³ym sezonie Sêdziszów nadal bêdzie mia³
IV ligê. Przy takiej samej liczbie punktów co Crasnovia i B³êkitni Ropczyce,
dziêki lepszym wynikom w bezpoœredniej rywalizacji, to w³aœnie Lechia zajê³a
ostatnie z bezpiecznych miejsc w tabeli.
Oto ostatnie wyniki i tabela koñcowa:
Lechia – Galicja Cisna 0:2 B³êkitni Ropczyce – Lechia 1:1 Lechia – Crasnovia 0:1 Lechia –
Rzemieœlnik Pilzno 1:7 Iskra Sobów – Lechia 2:4 Lechia – Igloopol Dêbica 0:0 Kolbuszowianka – Lechia 5:0 Lechia – Siarka Tarnobrzeg 0:0
Bramki dla Lechii
zdobyli: 10- Tomasz P³onka, 5- Marek Szeliga, 3Wojciech Duduœ, Bogdan
Iwañski, 2- Marcin Majcher, Micha³ Fito³, Marek
Klamut, 1- Jan Pazdan,
Pawe³ Babicz, Pawe³
Idzik, 1-samob.
Ponadto w dru¿ynie
wystêpowali: Witold Kwaœny i Wojciech Kyciñski w
bramce, w polu: Piotr B¹kowski, Pawe³ Omiotek,
Mateusz Fito³, £ukasz Doroba, Konrad Ciepiela,
Mateusz Porada, Damian
Graczyk, Tomasz Gdowik, Tomasz Rogó¿, £ukasz Przybek, £ukasz Chudyba, Tomasz Magdoñ.

Klasa okrêgowa juniorów starszych
Lechia – Brzostowianka 4:1 Wis³ok Wiœniowa – Lechia 1:2 Lechia – Or³y Rzeszów 2:0 Korona Rzeszów –
Lechia 2:2 Lechia – Strzelec Frysztak 2:0

Klasa okrêgowa juniorów m³odszych
Korona – Lechia 1:4 Lechia – Strzelec 6:0

Klasa A juniorów starszych
P³omieñ Zagórzyce – Glinik 2:5 Czekaj Ropczyce –
P³omieñ 2:1 P³omieñ – Olchovia 8:1

Klasa A (Rzeszów)
P³omieñ Zagorzyce
– Granit Wysoka Strzy¿owska 2:1 P³omieñ –
Bratek Bratkowice 0:2
Stal II Rzeszów – P³omieñ 7:2 P³omieñ –
Czarni Czudec 5:3 Izolator II Boguchwa³a –
P³omieñ 2:0 P³omieñ –
Piast Nowa Wieœ 0:2

Klasa B (Rzeszów)
Meblosystem Zabajka – Plon Klêczany 0:2
Trzcianka Trzciana –
Plon 2:0 Plon – Zimowit Rzeszów 1:5 Przybyszówka – Plon 5:3 Plon
– Junak Rzeszów 5:1

Klasa B (Dêbica)
Borkovia – K³os Kawêczyn 4:3 Korona Góra Ropczycka – £opuchowi 2:1 Skarbek Gogo³ów
– Sokó³ Krzywa 0:5 Inter Gnojnica – Korona 4:1 £opuchowa – Borkovia 4:2 K³os – Baszta
Zawada 2:0 Huragan Przedbórz – Sokó³ 1:4 Sokó³ – K³os 5:1 Borkovia – Inter 0:1 Korona –
Czekaj 1:2 Victoria Ocieka – Korna 1:0 Czekaj – Borkovia 5:0 £opuchowa – Sokó³ 2:2 Sokó³ –
Inter 1:2 Borkovia –
Victoria 2:2 Korona –
Olimpia Nockowa 1:1
Skarbek – K³os 0:8 Pewnoœæ Lubzina – Korona
5:1 Olimpia – Borkovia
4:2 Czekaj – Sokó³ 2:1
£opuchowa – K³os 0:5
K³os – Inter 4:0 Sokó³ –
Victoria 3:0 vo Borkovia
– Pewnoœæ 2:3 Korona
– Olchovia 1:2
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Klasa okrêgowa m³odzików starszych
Lechia – Chemik Pustków 7:4 Kaskada Kamionka –
Lechia 3:3 Lechia – Paszczyniak 7:1 MULKS Pustynia –
Lechia 1:5

Klasa okrêgowa trampkarzy m³odszych
Wis³oka Dêbica – Lechia 1:1 Lechia – MULKS Pustynia 7:0 D¹b ¯dzary – Lechia 0:9 Lechia – LKS Nagoszyn
7:0 Wiewiórka – Lechia 2:4 Lechia – Igloopol 3:0 vo

Podokrêg dêbicki przed sezonem
10. lipca w sêdziszowskim domu kultury odby³o siê
przedsezonowe spotkanie dru¿yn seniorskich wystêpuj¹cych w rozgrywkach podokrêgu dêbickiego Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Omówiono sprawy
zwi¹zane z przyst¹pieniem do rozgrywek. V liga liczyæ
bêdzie 16 dru¿yn, klasa A – 16 zespo³ów, klasa B grupa
ropczycko-sêdziszowska – 12 dru¿yn (uby³ SKS GogoFot. SPklasa
CzarnaB
³ów, a dosz³a dru¿yna B³êkitnych II Ropczyce),
grupa dêbicka – 13 dru¿yn. Pierwsz¹ kolejkê wyznaczono na 12. sierpnia, nastêpn¹ na 15. sierpnia. Szkoda , ¿e na spotkaniu zabrak³o przedstawicieli Borkovii,
K³osu Kawêczyn, Olimpii Nockowa, Olchovii, Soko³a
Krzywa.
T.L.
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Od lipca nowym trenerem seniorów Lechii zosta³ Jacek Klisiewicz prowadz¹cy ostatnio Rzemieœlnika Pilzno. Zespó³ rozpocz¹³
przygotowania do nowego sezonu 9. lipca. W dru¿ynie szykuj¹ siê zmiany – odeszli: Witold Kwaœny i Tomasz P³onka do Izolatora
Boguchwa³a oraz Damian Graczyk – szuka klubu. Na treningach pojawi³y siê nowe twarze: £ukasz Wójcik – bramkarz, Tomasz
Nowak (obaj z Igloopolu Dêbica), Dawid Proczek (ostatnio Chemik Pustków), Kamil Ku³ak (Stal Mielec), Krzysztof Podlasek
(ostatnio B³êkitni Ropczyce). Byli te¿ próbowani trzej Nigeryjczycy. Którzy, spoœród testowanych zawodników zasil¹ kadrê Lechii,
zadecyduje trener Klisiewicz i Zarz¹d klubu. Pocz¹tek rundy jesiennej przewidziano na 11/12 sierpnia. W inauguracyjnym meczu
Lechia wyst¹pi na w³asnym boisku z Igloopolem Dêbica. W drugiej kolejce, 15. sierpnia Lechia zagra w Boguchwale z Izolatorem.
Tomasz Toton

Rozmowa z trenerem Lechii Sêdziszów M³p. Jackiem Klisiewiczem
Panie trenerze,
kibicom w regionie
znany jest Pan g³ównie jako d³ugoletni
szkoleniowiec Rzemieœlnika Pilzno, jednak Pañskie doœwiadczenia trenerskie s¹
znacznie wiêksze.
Pracê szkoleniow¹ rozpocz¹³em bezpoœrednio po studiach, w moim macierzystym
klubie Wis³oce Dêbica. Zaczyna³em od grup
wstêpnego szkolenia, tak jak nauczyli mnie moi
znakomici nauczyciele w Warszawie: Jerzy Talaga czy Rudolf Kapera. Oni zawsze powtarzali: to czego nauczysz siê w pracy z m³odzie¿¹,
bêdzie potem procentowa³o w pracy z seniorami. Obj¹³em grupê ch³opców z rocznika
1979, z której wyszli Waldemar Pi¹tek czy Janusz Wolañski. Waldek niestety zmaga siê ostatnio z powa¿n¹ chorob¹, natomiast Janusz gra
w klubach pierwszo- lub drugoligowych. PóŸniej trafi³em do Rzemieœlnika, krótko pracowa³em w ¯yrakowie, póŸniej znów Rzemieœlnik – seniorzy i juniorzy, Stal Mielec przez pó³
roku. Pracowa³em równie¿ z m³odzie¿¹ w MKS
Dêbica – z tej grupy wyszli miêdzy innymi Bartek Bogacz i Mateusz Kêdzior. Ostatnie trzy lata
ponownie spêdzi³em w Rzemieœlniku.
Co uwa¿a Pan za swój najwiêkszy trenerski
sukces?
Mój najwiêkszy sukces w pi³ce m³odzie¿owej to IV miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów z Wis³ok¹ Dêbica – by³o to dok³adnie
15 lat temu, a w pi³ce seniorskiej, w 2000 roku

byliœmy z Rzemieœlnikiem bliscy awansu do
III ligi, jednak z powodów organizacyjnych
zmuszeni byliœmy z tych ambicji zrezygnowaæ.
Ostatecznie awansowa³a wówczas Resovia – jak
siê okaza³o zaledwie na jeden sezon.
Jakie cele stawia Pan sobie i pi³karzom
Lechii w nadchodz¹cym sezonie?
W tej chwili jesteœmy po etapie wzajemnego poznawania siê. Pracujemy piêæ razy w tygodniu, widzê, ¿e ch³opaki próbuj¹ robiæ to,
co sobie wspólnie ustalamy. A cel? Jeœli bêdziemy w pierwszej ósemce, a przy tym uda nam
siê poprawiæ styl gry, to myœlê, ¿e kibice w Sêdziszowie powinni byæ zadowoleni. Musimy
popracowaæ zw³aszcza nad sposobem gry i zaanga¿owaniem na boisku, bowiem po udanej
rundzie jesiennej, wiosna by³a trochê s³absza,
i zawodnikom, dzia³aczom, trenerom trzeba
naprawdê pogratulowaæ, ¿e IV liga nadal jest
w Sêdziszowie.
Z zespo³u odeszli dwaj czo³owi zawodnicy:
Witold Kwaœny i Tomasz P³onka – kto ich zast¹pi?
Jest jeszcze za wczeœnie by mówiæ o tym,
kto przyjdzie do dru¿yny. Trenuje z nami m³ody bramkarz z Igloopolu Dêbica £ukasz Wójcik, jest Wojtek Kyciñski – myœlê, ¿e z rywalizacji tej dwójki dwudziestolatków wy³oni siê pierwszy bramkarz. Jest z nami Dawid Proczek, który ostatnio gra³ w klasie okrêgowej w Chemiku
Pustków, a ma du¿y potencja³, jest Tomek Nowak wychowanek Igloopolu Dêbica, którego
znam jeszcze z czasów pilzneñskich. Jest Krzysztof Podlasek, Kamil Ku³ak ze Stali Mielec. Zobaczymy, kto z nich zostanie.

Organizatorem turnieju i fundatorem
nagród jest Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.

W turnieju mog¹ braæ udzia³ zawodnicy,
którzy reprezentowali dany klub w rundzie
wiosennej minionego sezonu. Za zwyciêstwo
dru¿yna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt. Po
ka¿dym meczu egzekwowane s¹ rzuty karne
– zwyciêska dru¿yna otrzymuje 1 pkt.
Oprócz korzyœci sportowych, dziêki
udzia³owi w turnieju dru¿yny zyskaj¹ te¿
sprzêt sportowy o wartoœci:
I miejsce
– 500 z³
II miejsce
– 400 z³
III miejsce
– 300 z³
IV miejsce
– 250 z³
pozosta³e dru¿yny
– 200 z³,
pod warunkiem rozegrania wszystkich meczów w grupie.

Terminarz Turnieju Pi³ki No¿nej
o „Puchar Burmistrza” Sêdziszowa M³p.
8 – 29 lipca 2007 r.
GRUPA I
1. Juniorzy „LECHIA” Sêdziszów M³p.
2. „K£OS” Kawêczyn
3. „BORKOVIA” Borek Wielki
GRUPA II
1. „PLON” Klêczany
2. „SOKÓ£” Krzywa
3. „KORONA” Góra Ropczycka
8 LIPCA 2007 /NIEDZIELA/
Juniorzy„LECHIA” Sêdziszów M³p. „K£OS” Kawêczyn 5:2 (karne 6-7)
„PLON” Klêczany - „KORONA” Góra
Ropczycka 2:2 (karne 4-5)

Tomek P³onka by³ okreœlonym typem zawodnika, od Witka Kwaœnego przez lata zaczyna³a siê budowa dru¿yny, teraz musz¹ ich zast¹piæ inni. Nie ma ludzi niezast¹pionych.
Opiera³ siê bêdê na tych, którzy pozostali
w zespole. Jest du¿a grupa zdolnej sêdziszowskiej m³odzie¿y, która d³ugo ze sob¹ gra, dobrze siê rozumie i myœlê, ¿e oni bêd¹ stanowiæ
trzon dru¿yny. Przede wszystkim chcia³bym
zmieniæ styl gry dru¿yny, ¿ebyœmy nie grali tak
schematycznie. Na ile nam siê to uda, bêdziemy widzieæ po pierwszych meczach, mo¿e nieco póŸniej – chcia³bym, ¿eby jak najszybciej.
Za Panem i dru¿yn¹ pierwszy tydzieñ
wspólnej pracy. Jak przebiegaæ bêd¹ dalsze
przygotowania do sezonu?
W pierwszym tygodniu nie planowa³em
¿adnych gier kontrolnych, bowiem poœwiêciliœmy go na trochê mocniejsz¹ pracê. Pracujemy piêæ dni w tygodniu, na w³asnych obiektach – s¹ to bardzo dobre obiekty, wiêc nie ma
czego szukaæ gdzie indziej. Od niedzieli 15 lipca, kiedy zagramy na turnieju we Frysztaku*,
bêdziemy wchodziæ w gry kontrolne. Najbli¿sze to: w œrodê, 18. zagramy ze Strzelcem Frysztak, a póŸniej pojedziemy do Pustyni na mecz
z M³od¹ Ekstraklas¹ GKS BOT Be³chatów.
Jacek Klisiewicz prywatnie to m¹¿...
...Marii od 17 lat
ojciec...
...dwóch córek: piêtnastoletniej Olgi i siedmioletniej Ani
wolny czas spêdza...
...najwa¿niejsza dla mnie jest rodzina. Praca poch³ania du¿o czasu: treningi piêæ-szeœæ
razy w tygodniu, mecze, obserwacje przeciwnika, dlatego ka¿d¹ woln¹ chwilê staram siê
spêdzaæ z rodzin¹. Biorê dzieci na basen, jeŸdzimy na rowerach, staramy siê jak najlepiej
wykorzystaæ wakacje. A poza tym lubimy z ¿on¹
dobre kino i przede wszystkim lubimy byæ razem – to jest najwa¿niejsze.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesów
w pracy z pi³karzami Lechii.
Rozmawia³ Benedykt Czapka
*

na turnieju we Frysztaku Lechia zajê³a trzecie miejsce, po pora¿ce z Wis³okiem Wiœniowa 1:2 i zwyciêstwie z gospodarzami w rzutach karnych 2:0. W regulaminowym czasie gry pad³ wynik bezbramkowy.

15 LIPCA 2007 /NIEDZIELA/
„K£OS” Kawêczyn - „BORKOVIA” Borek Wielki 3:2 (karne 3-4)
„SOKÓ£” Krzywa - „PLON” Klêczany 3:5
(karne 5-6)
22 LIPCA 2007/NIEDZIELA/
„BORKOVIA” Borek Wielki - Juniorzy„LECHIA” Sêdziszów M³p., godz. 14.00
„KORONA” Góra Ropczycka - „SOKÓ£”
Krzywa, godz. 17.00
FINA£Y - 29 LIPCA 2007 r.
STADION MLKS „LECHIA”
Sêdziszów M³p.
godz. 14.00 mecz o III miejsce,
II dru¿yny z poszczególnych grup
godz. 17.00 mecz o I miejsce,
I dru¿yny z poszczególnych grup
(b)
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g By³y trener Rzemieœlnika Pilzno i mieleckiej Stali, czterdziestoczteroletni Jacek
Klisiewicz jest od pocz¹tku lipca szkoleniowcem pi³karzy jedynego pi³karskiego
czwartoligowca w naszym powiecie, Lechii Sêdziszów. Mieszkaj¹cy w ¯yrakowie
Klisiewicz podpisa³ roczn¹ umowê z klubem z grodu Sêdzisza. W pracy z niebiesko-bia³ymi pomagaæ mu bêdzie Edward
Sroka, który prowadzi³ Lechiê w ostatnich czterech spotkaniach poprzedniego sezonu.
g W V Biegu Naftowym startowa³a sêdziszowianka Agata Kubik. W biegu rozgrywanym na trasie Sêkowa- DominikowiceKobylanka- Gorlice startowa³o ponad
szeœædziesiêciu uczestników. Agata w tej
stawce zaprezentowa³a dobrze, staj¹c na
trzecim stopniu podium w rywalizacji
kobiet.
g Na obiektach Politechniki Rzeszowskiej
odby³a siê ósma edycja fina³u wojewódzkiego Podkarpackiej Olimpiady Tenisa
Sto³owego, w której udzia³ mogli braæ
sportowcy amatorzy niezrzeszeni w klubach. Najlepiej z gminy Sêdziszów, w turniejowej rywalizacji z udzia³em blisko
trzystu uczestników, zaprezentowa³a siê
Anna Mucha, druga w kategorii niepe³nosprawnych wœród kobiet. Aneta Pocz¹tek z Czarnej Sêdziszowskiej by³a trzecia
w stawce kobiet od lat 15-tu do 20-tu,
a Marta Magdoñ z Zagorzyc trzeci stopieñ podium wywalczy³a w zmaganiach
grupy niepe³nosprawnych pañ.
g Sêdziszów mia³ byæ w ostatni czwartek
czerwca miejscem fina³owego spotkania
o pi³karski Puchar Polski na szczeblu województwa podkarpackiego pomiêdzy
Poloni¹ Przemyœl i Stal¹ Sanok. Mia³ byæ,
ale nie by³, bowiem pojedynek siê nie
odby³, gdy¿ nie przybyli do Sêdziszowa
zawodnicy przemyskiej Polonii. Dzia³acze
z Przemyœla, t³umacz¹c siê k³opotami ze
skompletowaniem sk³adu, oddali mecz
walkowerem. Wojewódzki Puchar zatem
drugi raz z rzêdu zdobyli pi³karze Stali
Sanok, którzy do Sêdziszowa przyjechali. Zostali oni nagrodzeni pucharem,
medalami oraz kwot¹ 1500 z³, nale¿n¹
triumfatorom. Jako uczestnik wojewódzkiego fina³u, awansowali jednoczeœnie na
szczebel centralny Pucharu Polski. Poloniê zaœ ukarano wykluczeniem z rozgrywek centralnych i nie przyznano nale¿nej
za drugie miejsce nagrody finansowej.
g W drug¹ niedzielê czerwca Sêdziszów by³
aren¹ mistrzostw Okrêgu Podkarpackiego Seniorów OPEN w podnoszeniu ciê¿arów. W zawodach wyst¹pi³o 5 zawodniczek i 25 zawodników reprezentuj¹cych
cztery kluby. Najlepsi w punktacji dru¿y-
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nowej okazali siê gospodarze,
sztangiœci Lechii, przed IKS Tarnobrzeg, MOSiR £añcut i ELCOM-MOSiR Sanok.
g Bogata kolekcja tr ofeów
Franciszka Ryznara powiêkszy³a siê w maju i czer wcu o kolejne dwa medale. Pierwszy ten
sportowy wieloboista z Ropczyc,
najbardziej znany z ciê¿arowych pomostów, na których od wielu lat reprezentuje sêdziszowsk¹ Lechiê, wywalczy³
w Pu³awach, gdzie z wynikiem 239 kg
w dwuboju zdoby³ mistrzostwo Polski weteranów sztangi w kategorii M-55 w wadze 94 kg. Rezultat ten by³ czwartym
wynikiem mistrzostw Polski w kategorii
open. Jest to ósmy z³oty medal wywalczony przez Ryznara na pomostach mistrzostw Polski sztangistów. Drugi kr¹¿ek z najcenniejszego kruszcu, ten pe³en energii i witalnoœci sportowiec zdoby³ w Toruniu podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski weteranów.
Stan¹³ na najwy¿szym stopniu mistrzostw
Polski w pchniêciu kul¹ w kategorii M55. Niewiele brak³o aby w zmaganiach
„królowej sportu” wywalczy³ jeszcze jeden medal. W rzucie dyskiem uplasowa³
siê bowiem tu¿ za podium zajmuj¹c
czwarte miejsce.
g Uczennica gimnazjum w Sêdziszowie
M³p., Agata Kubik reprezentuj¹ca barwy
OTG Sokó³ Mielec, startowa³a w drugiej
dekadzie czerwca w Bratkowicach w III
Ogólnopolskich Zawodach w Chodzie
Sportowym. W zmaganiach na terenie
gminy Œwilcza udzia³ bra³o blisko stu trzydziestu uczestników z olimpijczykiem
z Aten Grzegorzem Sudo³em na czele.
Sportsmenka rodem z Sêdziszowa zaprezentowa³a siê w tych zawodach bardzo
dobrze zajmuj¹c drugie miejsce wœród
juniorek m³odszych, które rywalizowa³y
na dystansie 5 kilometrów.
g Województwo Lubelskie goœci³o w drugiej po³owie czer wca uczestników XII
Ogólnopolskich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej Ludowych Zespo³ów Sportowych. W zawodach podnoszenia ciê¿arów
rozgrywanych w Hrubieszowie startowa³o 34 zawodniczki i 71 zawodników.
W tej stawce byli sztangiœci Lechii Sêdziszów, z których na podium zajmuj¹c trzecie lokaty stanêli: Robert Siwarski w stawce juniorów m³odszych i Jakub Wanat
w zmaganiach juniorów. W klasyfikacji zespo³owej podopieczni trenera sêdziszowian Mateusza B³achowicza zajêli 11.
pozycjê wœród 25. sklasyfikowanych zespo³ów.
g Bart³omiej Dzik z Zagorzyc, by³y siatkarz
Têczy Sêdziszów M³p. to obecnie zawodnik Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Stal Mielec. W ostatnich dniach czerwca startowa³ w rozgrywanych w Bia³ej Pod-

g

g

g

g

laskiej lekkoatletycznych Mistrzostwach
Polski juniorów. Zawodnik rodem z sêdziszowskiej gminy zaj¹³ w rywalizacji, która odby³a siê na arenach pó³nocnej czêœci województwa lubelskiego ósm¹ lokatê
w biegu na 100 metrów i jedenaste miejsce na dwukrotnie d³u¿szym dystansie.
XXIV Miêdzynarodowych Mistrzostwach
Gorlic ciê¿arowy z Sêdziszowa reprezentowali Podkarpacie. Zawodnicy naszego
województwa za rywali mieli zespo³y z wêgierskiego miasta Nyiregyhaza, Gorlic
oraz reprezentacje Ma³opolski. W koñcz¹cym pierwsze pó³rocze startów zawodach sêdziszowscy sztangiœci reprezentuj¹cy Podkarpacie wywalczyli drug¹ lokatê w klasyfikacji zespo³owej.
Sierpieñ to miesi¹c startu pi³karskiego
sezonu 2007/08. Lechia Sêdziszów M³p.
– Igloopol Dêbica, P³omieñ Zagórzyce
– Czarni Czudec, Plon Klêczny – Orze³
Wysoka G³ogowska, LKS £opuchowa –
Borkovia Borek Wielki, Sokó³ Krzywa –
K³os Kawêczyn, Huragan Przedbórz –
Korona Góra Ropczycka to inauguracyjne pojedynki w sezonie 2007/08 z udzia³em seniorskich dru¿yn gminy Sêdziszów.
Przedstawiliœmy pary pierwszych pojedynków nowego sezonu. Wracamy jednak
jeszcze do minionej ligowej rywalizacji.
By³a on niezwykle udana dla szeœciu pi³karskich dru¿yn z naszego powiatu. Seniorzy Pogórza Wielopole Skrzyñskie odnieœli najwiêkszy sukces w piêædziesiêcioszeœcioletniej historii klubu awansuj¹c do
klasy okrêgowej. Seniorzy Czekaja Ropczyce uzyskali historyczn¹ promocjê do klasy A, a seniorzy Interu Gnojnica powrócili na A- klasowe boiska po trzyletniej przerwie. Juniorzy m³odsi i starsi B³êkitnych
Ropczyce wywalczyli awans do I ligi podkarpackiej, a juniorski team Olchovii Olchowa dziesiêciolecie klubu uczci³ promocj¹ do „okrêgówki”.
Sêdziszowski pi³karz £ukasz Æwiczak Mistrzem Polski. Wychowanek Lechii Sêdziszów zosta³ w drugi lipcowy weekend
mistrzem kraju juniorów m³odszych. Wywalczy³ je z zespo³em mieleckiej Stali.
Æwiczak uznany zosta³ równie¿ najlepszym bramkarzem fina³owego turnieju w
Siemiatyczach i Mielniku. Zawody rozgrywane na arenach województwa podlaskiego obserwowa³o wielu wys³anników
I i II ligowych klubów, co dobrze wró¿y
golkiperowi z Sêdziszowa. Gratuluj¹c
£ukaszowi doskona³ej postawy ¿yczymy
dalszych sportowych awansów i kolejnych
sukcesów.
FLESZEM sportowe areny przemierzyli
Jaros³aw Janosz i Stanis³aw Siwiec.

Sportowy Ekspres TVM - co tydzieñ na
bie¿¹co wyniki sportowe z terenu powiatu

(www.studiopcam.pl)

tyle razy rozgrywany jest turniej o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.
17
17 –w pi³ce
no¿nej. W tegorocznych zawodach udzia³ bior¹ zespo³y Korony Góra Ropczycka, Borkovii Borek Wielki, Soko³a Krzywa, juniorów Lechii Sêdziszów M³p., Plonu Klêczany i K³osu Kawêczyn. Obroñc¹ tytu³u z poprzedniego roku s¹ pi³karze z Krzywej. Jaro
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Kazimierz Czapka

FRASZKI
DAWNIEJ I DZIŒ
W wyniku potyczek dawniej
oraz bojów
Ginê³o wielu m³odych
rycerzy i wojów
Teraz z innych przyczyn
trup siê gêsto œciele
Zw³aszcza w czas powrotów
z dyskotek w niedziele.
`

NIETRZEZWI KIEROWCY
Czêsto „za kó³kiem”
siedz¹ g³upole,
Którzy s¹ warci
kó³ka na czole!
Taki prowadz¹c po du¿ej dawce
Jest kandydatem pewnym
na sprawcê.
GRZECH M£ODOŒCI
Bez wyobraŸni „dawa³ po garach”
Teraz wynosz¹ go na marach.
SZKLANKA
Cech¹ szczególn¹ ka¿dej szklanki
Jest nadzwyczajna cienkoœæ œcianki.
To znakomicie u³atwia picie
(tak¿e i tego co niszczy ¿ycie)
A gdy siê zim¹ zdarzy na drodze,
To tak¿e ¿yciu zagra¿a srodze.
SZOK
S¹siad, którego kojarzyli z bied¹
Przesiad³ siê na markê
z modelem „Toledo”
DOTACJE
S¹ takie przypadki
- mówi¹c szczerze
¯e inny uprawia
a inny bierze...
14.07.2007.
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