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pod nazw¹ „Orlik 2012” wybudowany na
Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p.
Mo¿e byæ jego wizytówk¹. W przysz³oœci,
kiedy wybudowany zostanie chodnik
³¹cz¹cy boiska z osiedlem, parking dla
samochodów i droga od ronda w kierunku Ropczyc jeszcze zyska na wartoœci. A na razie czeka na wszystkich chêtnych.

1. Po raz czternasty odby³o siê spotkanie
pracowników sêdziszowskiej oœwiaty w
zwi¹zku ze œwiêtem Dnia Edukacji Narodowej. Po raz pierwszy spotkanie odby³o
siê w niedawno otwartej hali sportowej
przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. Nauczyciele, pracownicy obs³ugi i administracji mieli okazjê do wymiany pogl¹dów,
swobodnej rozmowy czy te¿ zabawy. By³y
równie¿ ¿yczenia, nagrody i wyró¿nienia.
Cieszy fakt, ¿e wzorem lat ubieg³ych dopisali na spotkaniu pracownicy emerytowani. Œwiadczy to o poczuciu wiêzi ze swoimi dawnymi zak³adami pracy, ale i o potrzebie spotykania siê w gronie pracowników oœwiaty. Dziœ nauczyciele to jedna z
najlepiej wykszta³conych grup w spo³eczeñstwie. Ale i na nich spoczywa ogromna odpowiedzialnoœæ – za przysz³oœæ powierzonych ich pieczy uczniów, a w dalszej kolejnoœci gminy i ojczyzny. Raz jeszcze sk³adaj¹c im ¿yczenia pamiêtajmy, ¿e
„Wykszta³cenie to dobro, którego nic nie
jest stanie nas pozbawiæ”.
2. W gminie przyby³ nowy i nowoczesny
obiekt sportowy. Mowa tu o oddanym
w³aœnie do u¿ytku kompleksie sportowym

3. Od dwóch lat cmentarz sêdziszowski jest
skomunalizowany. Gmina prowadzi na
nim niezbêdne remonty i inwestycje. Wybudowane zosta³o ogrodzenie od strony
ul. Sportowej, odnowione mogi³y poleg³ych ¿o³nierzy, a ostatnio gruntownie
odremontowany zosta³ Dom Pogrzebowy. To nie koniec prac na cmentarzu –
odnowienia wymaga g³ówna alejka biegn¹ca przez cmentarz, dalsza czêœæ ogrodzenia, a w najbli¿szej przysz³oœci rozbudowa cmentarza. Gmina dysponuje trzema koncepcjami, teraz bêdzie problem
wyboru i zaakceptowania przez Radê
Miejsk¹, zlecenie wykonania prac projektowych i budowy nowego cmentarza.
4. W gminie i mieœcie przybywa dróg o nawierzchni bitumicznej. Przybywa równie¿ samochodów, coraz wiêkszy problem
maj¹ kierowcy z parkowaniem. W samym
Sêdziszowie M³p. coraz trudniej bêdzie
znaleŸæ miejsce do budowy nowych parkingów. Dotyczyæ to bêdzie zw³aszcza
centrum miasta. Ka¿de pozyskane miejsce parkingowe jest wiêc cenne. Po zmodernizowaniu ulic, po³o¿onych w pobli¿u Ratusza, przysz³a kolej na odnowê
centrum ratuszowego. W pierwszej kolejnoœci zostanie przebudowany plac po
po³udniowej stronie ratusza. Zostanie wy-

budowana kanalizacja deszczowa, po³o¿one przewody elektryczne pod nowe
oœwietlenie i przebudowana istniej¹ca
trylinka na kostkê brukow¹ z zaznaczonymi miejscami parkingowymi. Ma to wydatnie poprawiæ problem parkowania w
centrum miasta. Gmina, dziêki uprzejmoœci o. Gwardiana z Klasztoru oo. Kapucynów, przeniesie przystanek dla m³odzie¿y gimnazjalnej z obecnego miejsca
na parking przed klasztorem. Bêdzie to
miejsce bezpieczniejsze dla m³odzie¿y i
dodatkowo przysporzy kilka miejsc parkingowych.
5. Drugiego paŸdziernika odby³ siê w Ratuszu konwent Wójtów i Burmistrzów powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Jednym z punktów obrad by³a pomoc dla
ropczyckiego ZOZ-u, a konkretnie dla
powiatowego szpitala. Wszyscy wiedz¹, ¿e
od niedawna funkcjonuje nowy oddzia³
neurologii. Fundacja œw. Ojca Pio wyst¹pi³a z inicjatyw¹ zakupu, za pozyskane
przez siebie œrodki, nowoczesnego aparatu USG niezbêdnego dla obu naszych
szpitalnych oddzia³ów. Orientacyjny
koszt aparatu to kwota oko³o 200 tys. z³.
Do tego potrzebne s¹ g³owice, w naszym
przypadku minimum trzy. Obecni na
konwencie Wójtowie i Burmistrzowie
uzgodnili, ¿e poszczególne gminy zakupi¹ te g³owice: Sêdziszów M³p. jedn¹,
Ropczyce drug¹, a trzy gminy wiejskie
(Iwierzyce, Wielopole i Ostrów) trzeci¹.
Koszt jednej g³owicy to kwota ok. 30 tys.
z³. Bêdzie to jednak s³u¿y³o wszystkim
potrzebuj¹cym mieszkañcom naszego
powiatu.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
informuje, ¿e od dnia 1 wrzeœnia 2009 roku

Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki w Rzeszowie uruchomi³

telefon informacyjny o numerze 987
dla osób uwik³anych w przemoc domow¹.
Przypominamy, i¿ nr telefonu 987 s³u¿y wy³¹cznie do informacji o miejscach, gdzie osoby
uwik³ane w problem przemocy w rodzinie mog¹ uzyskaæ pomoc (nazwa, adres, numer telefonu, zakres
mo¿liwej do uzyskania pomocy, dni i godziny urzêdowania instytucji).
W ramach nr 987 nie udziela siê porad psychologicznych, prawnych i innych.
Telefon nie jest równie¿ telefonem zaufania.
Nie ma tak¿e mo¿liwoœci podjêcia inter wencji domowej w sytuacji dokonuj¹cej siê przemocy.
2

W takich przypadkach nale¿y bezwzglêdnie
dzwoniæ pod policyjny nr 997.
Po³¹czenie z numerem 987 jest bezp³atne dla osób
dzwoni¹cych z aparatów stacjonarnych oraz automatów i budek telefonicznych. Telefon informacyjny
dzia³a ca³odobowo, przez ca³y rok kalendarzowy.
Powiatowy Oœrodek Interwencji Kryzysowej
w Lubzinie
39 -102 Lubzina 47; tel./fax 17 22 12 566;
e-mail: poik@pcpr-ropczyce.pl;
www.pcpr-ropczyce.pl
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Pomimo deszczu, pierwszym rozgrywkom na Orliku przygl¹da³a siê liczna grupa widzów.

Orlik
otwarty!
W sobotê, 24 paŸdziernika na Osiedlu M³odych
uroczyœcie oddano do u¿ytku nowoczesne boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹, wybudowane w
ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.
Kosztami budowy w wysokoœci ok. 1,2 mln z³
podzieli³y siê: Ministerstwo Sportu (ok. 330 tys.
z³), Urz¹d Marsza³kowski (ok. 330 tys. z³) i Gmina
Sêdziszów M³p (ok. 600 tys. z³).

Kompleks boisk poœwiêci³ ks. pra³at Stanis³aw Ryba.
dze samorz¹dowe naszej gminy: Burmistrz
Kazimierz Kie³b, Zastêpca Burmistrza pani
El¿bieta Œwiniuch, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Bogus³aw Kmieæ, liczna grupa radnych Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p., Sekretarz Gminy Jan Maroñ. Stawili siê tak¿e
pracownicy Urzêdu Miejskiego pracuj¹cy
przy realizacji Orlika, przedstawiciele wykonawcy, a tak¿e dyrektorzy gimnazjów z Czarnej i Zagorzyc.
Aktu przeciêcia wstêgi dokonali przedstawiciele instytucji wspó³finansuj¹cych budowê boiska: dyrektor Stanis³aw Rysz w imieniu Wojewody, Józef Gudyka w imieniu Marsza³ka Województwa oraz Burmistrz Kazimierz Kie³b. Nastêpnie ks. pra³at Stanis³aw
Ryba poœwiêci³ obiekt, po czym wymienieni
wy¿ej panowie przyst¹pili do wykonywania
serii rzutów karnych. Stoj¹cy w bramce Kamil Paj¹k z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
obroni³ strza³ dyrektora Rysza, Józef Gudyka
spud³owa³ i tylko Burmistrz Kie³b móg³ unieœæ
w górê rêce w geœcie triumfu, gdy pi³ka po
jego strzale znalaz³a drogê do siatki.

Fot. (3) G. Wrona
Zebrani na terenie Orlika obejrzeli mecz
fina³owy turnieju o Puchar Burmistrza, w
którym reprezentacja Czarnej Sêdziszowskiej pokona³a dru¿ynê z Sêdziszowa 3:1 w
rzutach karnych (w regulaminowym czasie
pad³ remis 1:1).
Wszystkie uczestnicz¹ce w turnieju dru¿yny otrzyma³y pi³ki, a Puchar Burmistrza
odebra³ z r¹k gospodarza gminy kapitan
dru¿yny z Czarnej Sêdziszowskiej.
Boiska z szatniami zosta³y oddane do
u¿ytku wszystkim chêtnym, pozosta³y do
wykonania jeszcze prace wykoñczeniowe
wokó³ Orlika: chodniki i parking. Nie uda³o
siê tego zrobiæ do 24 paŸdziernika z powodu d³ugotrwa³ych opadów deszczu.
To kolejny obiekt rekreacyjny, po miasteczku ruchu drogowego z placem zabaw,
udostêpniony mieszkañcom gminy na Osiedlu M³odych. Jak zapewnia Burmistrz Kazimierz Kie³b, w przysz³oœci samorz¹d d¹¿yæ
bêdzie tak¿e do budowy basenu obok Orlika.
(b)

Pomimo niesprzyjaj¹cej aury, ju¿ od
11.00 na Orliku toczy³y siê rozgrywki gimnazjalistów z Czarnej Sêdziszowskiej, Sêdziszowa i Zagorzyc w Turnieju o Puchar Burmistrza w pi³ce no¿nej. Oficjalna czêœæ uroczystoœci rozpoczê³a siê w Szkole Podstawowej nr 3 o godzinie 13.00, gdzie licznie stawili siê zaproszeni goœcie, m.in.: Senator RP
Zdzis³aw Pupa, ks. pra³at Stanis³aw Ryba –
proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w
Sêdziszowie M³p., dyrektor biura Wojewody Podkarpackiego Stanis³aw Rysz, radny
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Józef Gudyka reprezentuj¹cy Marsza³ka Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki
Kurator Oœwiaty Jacek Wojtas, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz, wójt gminy Czarna k. Dêbicy Józef Chudy, zastêpca wójta
gminy Wielopole Skrzyñskie
Krystyna Wlezieñ, sekretarz
gminy Iwierzyce Krzysztof
Klimek, zastêpca komendanta KP w Sêdziszowie M³p.
asp. sztab. Bogumi³ Rygiel,
prezesi sêdziszowskich spó³dzielni mieszkaniowych: Antoni Twardowski i Wojciech
Bieszczad, prezes Zarz¹du
Dru¿yny Gimnazjów z Sêdziszowa i Czarnej Sêdz. Tu¿ przed rozpoczêciem fina³owego meczu turnieju
Osiedla nr 1 Jan Bo¿ek. W
komplecie obecne by³y w³ao Puchar Burmistrza po raz pierwszy w historii rozgrywanego na sztucznej nawierzchni.

Wyniki Turnieju o Puchar Burmistrza
Eliminacje:
Zagorzyce – Czarna 3:7
Sêdziszów – Zagorzyce 4:1
Czarna – Sêdziszów 1:3
1. Sêdziszów
2. Czarna
3. Zagorzyce

2
2
2

6 7-2
3 8-6
0 4-11

Fina³: Sêdziszów – Czarna 1:1 k. 1:3
Sêdziowali: T. Lis i S. Koszowski
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Æwiczenia obronne w Sêdziszowie M³p.

Czuæ siê
bezpiecznie
Ka¿dy ¿ywio³, wywo³ana nim katastrofa, kataklizm uczy cz³owieka pokory
wobec si³ natury i nakazuje spo³ecznoœciom i w³adzom realizowaæ zorganizowane zapobieganie i przeciwdzia³anie zdarzeniom oraz minimalizowanie
skutków, które powoduj¹ szkody, straty, ból i cierpienia.
Wojciech Brochwicz

30 wrzeœnia o godz. 13:00 na terenie Sêdziszowa M³p. przed Ratuszem
rozpoczê³y siê powiatowe æwiczenia obronne nt. „Zgranie powiatowego i
gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie
realizacji zadañ operacyjnych oraz sprawdzenie procedur dzia³ania powiatowego i gminnych zespo³ów zarz¹dzania kryzysowego w sytuacjach
kryzysowych powsta³ych w wyniku zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa”.

-

-

-

Æwiczenia te sk³ada³y siê
z trzech etapów:
epizod z osobami zak³ócaj¹cymi porz¹dek na rynku g³ównym w Sêdziszowie
M³p wraz z akcj¹ oddzia³u prewencji Komendy Policji w Ropczycach,
akcja ratowniczo-gaœnicza na terenie
budynku Zespo³u Szkó³ Zawodowych
przy ulicy Szerokiej w Sêdziszowie M³p.
w wykonaniu jednostki PSP w Ropczycach,
dzia³ania oddzia³u pirotechniczno-minerskiego KW Policji w Rzeszowie na terenie ww. szko³y z wykorzystaniem samojezdnego robota.

-
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W akcji samojezdny robot z KW Policji w Rzeszowie.

go – Stanis³aw Wozowicz,
Z-ca Komendanta WKU w Mielcu – mjr
Daniel Chmielowiec
Starosta Ropczycko-Sêdziszowski – Józef
Rojek,
Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach – bryg. Jacek Róg,
Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach – m³. insp. Robert Pastu³a,
Komendant Posterunku Policji w Sêdziszowie M³p – asp. sztab. Bogdan ¯uczek,
Burmistrz Sêdziszowa M³p. – Kazimierz
Kie³b,
Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p. – El¿bieta Œwiniuch,
przedstawiciele gmin powiatu ropczycko-sêdziszowskiego,
Gminny Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego Gminy Sêdziszów M³p.

Obserwatorami poszczególnych etapów
æwiczeñ byli:
- przedstawiciel Wojewody Podkarpackie-

-

Inscenizowane zamieszki na sêdziszowskim rynku.

Akcja ratownicza na terenie ZSZ przy ulicy Garncarskiej.

W naszym zabieganym ¿yciu rzadko
mamy okazjê zastanowiæ siê nad tym, jakie
gro¿¹ nam niebezpieczeñstwa i czy mo¿emy czuæ siê bezpieczni w miejscach naszego
zamieszkania. Jakie istniej¹ mechanizmy
pozwalaj¹ce na wczesne ostrzeganie i udzielanie niezbêdnej pomocy ofiarom katastrof? Kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z
ochron¹ ludnoœci?
Prawdopodobne zagro¿enia dotycz¹
zjawisk coraz czêœciej pojawiaj¹cych siê w
naszym ¿yciu codziennym, a odzwierciedlaj¹cych stan naszego rozwoju gospodarczego i naszej œwiadomoœci co do istniej¹cych
zagro¿eñ. S¹ to zagro¿enia wynikaj¹ce z
dzia³ania si³ natury jak i z zaplanowanej
b¹dŸ przypadkowej dzia³alnoœci cz³owieka.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wiêksza wiedza

Fot.(3) J.Maroñ
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na temat potencjalnych zagro¿eñ mog¹cych wyst¹piæ na naszym terenie, mo¿e
przyczyniæ siê do ich unikniêcia poprzez
odpowiednie przygotowanie siê do ich
wyst¹pienia i tym samym zapobiec wielu
nieszczêœciom.
Doœwiadczenie zdobywa siê przede
wszystkim w praktycznym dzia³aniu, podczas
æwiczeñ i treningów. Udzia³ w zwalczaniu
niebezpiecznych zdarzeñ, których codzienne ¿ycie nie szczêdzi cz³owiekowi, jest najlepszym sprawdzianem ludzkich mo¿liwoœci,
umiejêtnoœci i doœwiadczeñ. Rezultaty akcji
ratunkowych w znacznym stopniu zale¿¹ od
tego, jak szybko i sprawnie si³y ratunkowe
rozpoczynaj¹ dzia³ania i czy s¹ one w³aœciwie zorganizowane. Temu s³u¿y miêdzy innymi doskonalenie systemu ostrzegania i
alarmowania na terenie gminy. Sprawnie
dzia³aj¹cy i niezawodny jest podstaw¹ unikniêcia wielu zagro¿eñ dla mieszkañców terenów gdzie mog¹ wyst¹piæ nadzwyczajne
zagro¿enia œrodowiska.
Organizacjê i prowadzenie akcji ratunkowej od strony technicznej i taktycznej daje

siê w okreœlonym stopniu odpowiednio zaplanowaæ i przygotowaæ, a nawet wczeœniej
przetrenowaæ. Wypracowany w ten sposób
swoisty model dzia³ania mo¿na póŸniej zastosowaæ w konkretnych dzia³aniach ratunkowych, zaœ jego powodzenie lub niekiedy
nawet niepowodzenie jest uzale¿nione od
tego, na ile uwzglêdniono w nim nie tylko
prawdopodobieñstwo fizycznego rozwoju
zaistnia³ego zdarzenia, lecz tak¿e towarzysz¹ce mu spo³eczne i psychologiczne elementy zaistnia³ej sytuacji. W ka¿dej powa¿nej akcji ratunkowej mamy do czynienia nie
tylko z ludŸmi poszkodowanymi i zagro¿onymi, ale i spiesz¹cymi z pomoc¹. Od tego
zaœ, jak cz³owiek bêdzie reagowa³ na sytuacjê, w której siê znalaz³, jaki wp³yw na jego
psychikê, zachowanie i postêpowanie bêdzie wywiera³a ta sytuacja, zale¿¹ w du¿ym
stopniu przebieg i rezultaty dzia³añ ratunkowych.
Wiele wspó³czesnych wojen jak i klêsk
¿ywio³owych o du¿ej sile niszczenia, dowiod³o, ¿e przy sprawnym powiadamianiu i alarmowaniu, mo¿na by³o ocaliæ wiele istnieñ

ludzkich. W erze burzliwego rozwoju gospodarczego i informatycznego zmieni³o
siê pojêcie alarmu. Alarm w pojêciu ogólnym przesta³ kojarzyæ siê tylko z wyciem
syreny, lecz sta³ siê z³o¿onym zespo³em œrodków, wykorzystuj¹cych najbardziej nowoczesn¹ technikê wykrywania i powiadamiania o niebezpieczeñstwie. Chocia¿ czas powiadamiania i alarmowania jest w wielu
przypadkach niepokoj¹co krótki, to jednak system ten pozostanie z pewnoœci¹ zawsze podstawowym warunkiem skutecznoœci ochronnej. W celu dania ludnoœci mo¿liwoœæ odpowiedniego przygotowania siê
do gro¿¹cego niebezpieczeñstwa ustalono
odpowiednie sygna³y alarmowe og³aszane
za pomoc¹ syren alarmowych, œrodków
radiowych i telewizyjnych, oraz innych
Ÿróde³ sygna³ów akustycznych i optycznych.
Ich znajomoœæ mo¿e decydowaæ o sposobie zachowania siê zagro¿onej ludnoœci i
ewentualnych ofiarach.

K.Z.

RODZAJE ALARMÓW, SYGNA£Y ALARMOWE

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
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Nowy samochód bojowy w OSP Czarna Sêdz.

Nowy samochód na tle koœcio³a wraz z pocztem sztandarowym i druhowie.

Samochód ju¿ z numerami operacyjnymi.

Dzieñ 7.10.2009 r. rozpocz¹³ siê pochmurnie z opadami deszczu. Jednak dla
stra¿aków z Czarnej Sêdziszowskiej by³ to
dzieñ, w którym spe³ni³y siê ich zamierzenia
na ten rok. Oko³o godziny 21.30 do Czarnej
Sêdz. wjecha³ nowy samochód stra¿acki
marki Renault S170 typu GBA ze zbiornikiem o pojemnoœci 3000 litrów.
Starania o zakup nowego samochodu trwa³y od pocz¹tku roku. Aktualnie samochód jest

Miejsko-Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej
informuje
· Od 1 listopada 2009 r. rozpoczyna siê nowy okres zasi³kowy
2009/2010 dotycz¹cy œwiadczeñ rodzinnych.
· Od 1 listopada 2009 r. wzrasta wysokoœæ zasi³ków rodzinnych
i œwiadczenia pielêgnacyjnego.

Œwiadczenie pielêgnacyjne wzrasta z 420 z³ do 520 z³.
Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych
MGOPS w Sêdziszowie M³p.
· Od 1 listopada 2009 r. obowi¹zywa³ bêdzie dodatkowy dokument do uzyskania „becikowego” i dodatku z tytu³u urodzenia
dziecka. Bêdzie to zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce
pozostawanie kobiety opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej n i¿ od 10
tygodnia ci¹¿y do dnia porodu.
· 21 listopada – DZIEÑ PRACOWNIKA SOCJALNEGO (art.121
ust.4 ustawy o pomocy spo³ecznej)
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Fot.(2) T. ¯¹d³o

przystosowywany do s³u¿by w jednostce OSP.
Stra¿acy wykonuj¹ uzbrojenie samochodu, czyli
montuj¹ potrzebne urz¹dzenia oraz sprzêt.
Zarz¹d OSP Czarna Sêdziszowska sk³ada serdeczne podziêkowania Burmistrzowi
Sêdziszowa M³p. Panu Kazimierzowi Kie³bowi za okazan¹ pomoc i zrozumienie naszych potrzeb oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do pozyskania nowego samochodu bojowego.
AS

11.XI

– w Sêdziszowie M³p. odbêd¹ siê gminne obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci. Uroczysta Msza œw. odprawiona zostanie w
koœciele parafialnym o godz. 12.00

13.XI
15.XI – po raz ostatni wybiegn¹ na boiska pi³karze z naszej

– jubileusz dziesiêciolecia obchodziæ bêdzie Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
gminy. Pierwotnie runda jesienna mia³a zakoñczyæ siê wczeœniej,
jednak aura spowodowa³a koniecznoœæ prze³o¿enia jednej z paŸdziernikowych kolejek.

15.XI – do tego dnia nale¿y opracowaæ projekt bud¿etu
gminy na rok 2010.
21.XI – swoje œwiêto obchodziæ bêd¹ pracownicy socjalni
(Dzieñ Pracownika Socjalnego)
28.XI – ostatki - czas wró¿b andrzejkowych.
29.XI – pierwsza niedziela Adwentu
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
podaje do publicznej wiadomoœci
informacjê o wywieszeniu w siedzibie Urzêdu Miejskiego
wykazu nieruchomoœci po³o¿onej w Zagorzycach
przeznaczonej do sprzeda¿y
oraz nieruchomoœci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p.
przeznaczonej do dzier¿awy.
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Tablica dla ks. pra³ata
Zygmunta Króla
Osiemnastego paŸdziernika 2009 roku w koœciele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Sêdziszowie M³p., podczas koncelebrowanej Mszy Œw.
zosta³a ods³oniêta i poœwiêcona pami¹tkowa
tablica ku czci wieloletniego proboszcza tej Parafii ks. dziekana Zygmunta Króla.
Tablicê poœwiêci³ ks. profesor doktor
habilitowany Alojzy Dró¿d¿. Kazanie wyg³osi³ ks. Henryk Paœko z Nowego Targu. Wyj¹tkowej oprawy uroczystoœci dodali: liczne grono kap³anów i chór parafialny. Piêkna tablica zosta³a wykonana z br¹zu i zosta³a wmurowana w nawie g³ównej œwi¹tyni.
Inicjatorem uczczenia ks. pra³ata Zygmunta Króla by³ obecny proboszcz parafii w
Sêdziszowie M³p. ks. pra³at Stanis³aw Ryba.
Przypominamy sylwetkê ks. pra³ata Zygmunta Króla, tego mo¿e niezbyt czêsto wspominanego proboszcza z Sêdziszowa M³p.
Góralskie korzenie
Przysz³y ksi¹dz Zygmunt Król urodzi³ siê
23 grudnia 1911 roku w D¹brówce Niemieckiej ko³o Nowego S¹cza. Z tym miastem zwi¹zane by³y równie¿ pocz¹tki jego drogi kap³añskiej. Tam by³ d³ugoletnim katechet¹prefektem i kanonikiem. Do Sêdziszowa
M³p. przyby³ w 1957 roku, kiedy to decyzj¹
ks. bp. dr. Jana Stepy koñcem stycznia zosta³ mianowany nowym proboszczem w Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. NNMP w Sêdziszowie M³p. Uroczysta „instalacja”, czyli
wprowadzenie do nowej parafii ks. proboszcza Zygmunta Króla nast¹pi³a 3 marca
1957r. (akurat w niedzielê zapustn¹).
Walczy o nauczanie religii
Koñcem lat piêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku ekipa ówczesnego I Sekretarza KC
PZPR W³adys³awa Gomu³ki, po 2 letniej tzw.
odwil¿y popaŸdziernikowej rozpoczê³a nowy
okres walki o „polsk¹ republikê ludow¹ czyli
radzieck¹”. Wbrew podpisanej w 1950 roku i
odnowionej w 1956 roku umowie pomiêdzy
Polsk¹ Ludow¹ a Episkopatem Polski wyrzucono naukê religii ze szkó³. W 1959 roku dziêki
indywidualnym ¿yczeniom (podpisy- JF) rodziców jeszcze religia by³a nauczana w szko³ach w sêdziszowskiej parafii, ale tego roku
przemoc¹ zosta³y wyrzucone ze szkó³ krzy¿e.
Usuniêto je, pomimo oporu rodziców- kilku
z nich nawet w³adze osadzi³y w wiêzieniach.
W 1960 roku ju¿ i religii nie by³o w szko³ach –
nie pomog³y interwencje ksiê¿y z Dekanatu
Ropczyckiego u w³adz œwieckich.
Ksi¹dz Król zorganizowa³ katechizacjê
w domu na placu koœcielnym, a nastêpnie w
domu parafialnym. Jak wspomina pan Zbigniew Miga³a „lekcje religii odbywa³y siê te¿
w koœciele” (nawa boczna przed chrzcielnic¹). Ks. Król uruchomi³ nowy punkt katechetyczny w Wolicy Piaskowej, gdzie rów-

Akt poœwiêcenia tablicy ku czci wieloletniego proboszcza sêdziszowskiego Zygmunta Króla.
nie¿ od 1.09.1960 roku powsta³a szko³a podstawowa. Trzeba pamiêtaæ, ¿e owe pomieszczenia nie spe³nia³y wszystkich wymogów formalnych, stawianych pomieszczeniom przeznaczonym na zajêcia dydaktyczne, co z
kolei by³o pretekstem do kar nak³adanych
na parafie w Polsce. Mo¿liwe, ¿e takie kary
dotknê³y równie¿ Sêdziszów M³p.
Porz¹dkowanie spraw parafialnych
Nowy proboszcz doprowadzi³ do za¿egnania waœni pomiêdzy mieszkañcami Sêdziszowa M³p, a okolicznymi wioskami w sprawie m. in. cmentarza. 8 grudnia 1958 roku
sprowadzi³ z Sielca do Sêdziszowa M³p. Siostry S³u¿ebniczki Bogarodzicy Niepokalanie
Poczêtej (popularne Siostry Dêbickie). Zorganizowa³ nauczanie religii dzieci przedszkolnych. Odnawia³ i remontowa³ z zewn¹trz i
wewn¹trz Koœció³ Parafialny w Sêdziszowie
M³p. oraz zabudowania plebañskie. Sam nie
stroni³ od pracy fizycznej. Czêsto petenci,
którzy niejednokrotnie przyszli do parafii
poza wyznaczonymi godzinami przyjmowania, mogli znaleŸæ swego duszpasterza na rusztowaniu. Zacz¹³ budowê koœcio³ów w Borku
Wielkim i Kawêczynie. Znany by³ z wysokich
wymagañ wobec siebie i wobec parafian, co
nie zawsze przysparza³o mu popularnoœci. By³
zdania, ¿e nale¿y du¿o wymagaæ, bo wtedy
siê coœ osi¹gnie. W przeciwnym razie, jego
zdaniem, rezultaty dzia³añ by³yby w¹tpliwe.
Tragedia 1982 roku
Noc¹ 9/10 marca 1982 roku do mieszkania ks. Stanis³awa Maci¹ga w Domu Parafialnym zakrad³o siê dwóch z³odziei: Ryszard
Pasternak i Andrzej Wajda. Prowodyrem by³
ten pierwszy – wychowanek ks. Maci¹ga,
który ju¿ kilkakrotnie wczeœniej go okrada³.
Napadniêty kap³an zosta³ skrêpowany i zabity. Ks. proboszcz Zygmunt Król musia³

Fot. J. Flisak, R. Cio³kosz

opanowywaæ wzburzenie parafian zbulwersowanych zbrodni¹. Zadania nie u³atwia³y
mu niezbyt energiczne dzia³ania œledcze
ówczesnych funkcjonariuszy prawa. Spraw¹
zamordowania kap³ana w Sêdziszowie M³p.
zajê³a siê Prokuratura Warszawska.
Ofiara cierpienia
Dziekan Dekanatu w Sêdziszowie M³p.
(w latach 1957- 87) ks. Zygmunt Król by³ w
wieku 76 lat, gdy dowiedzia³ siê, ¿e jest chory
na nowotwór w¹troby. W Rzeszowie zosta³
poddany operacji. Niestety dosz³o do przerzutów i nie by³o nadziei na wyzdrowienie.
Ks. Zygmunt Król zosta³ przewieziony na plebaniê w Sêdziszowie M³p. Tam odwiedza³ go
m.in. doktor Stanis³aw Dziurzyñski. Lekarz
pamiêta powa¿nego, dostojnego, cierpliwego, ufnego w Opatrznoœæ Bo¿¹ kap³ana. Kiedy lekarz wchodzi³ do podopiecznego, ten
zwykle siê modli³ na Brewiarzu, a kiedy ju¿
nie móg³ utrzymaæ ksi¹¿ki we w³asnych rêkach, to czyta³a mu œwiête teksty jego rodzona siostra. Œmieræ ksiêdza nast¹pi³a 22 sierpnia 1987 roku o godzinie 10.30.
Pogrzeb
Uroczysty pogrzeb mia³ miejsce 24 sierpnia 1987 roku. ¯egnany by³ przez liczne grono kap³anów, zakonników z pobliskiego
Klasztoru OO Kapucynów i – jak podaje
Kronika Parafialna – „œredniej frekwencji”
grono wiernych. Ten gorliwy czciciel Matki
Bo¿ej zosta³ pochowany w grobowcu na
miejscowym cmentarzu. By³y wikariusz w Sêdziszowie M³p., nauczyciel religii w Liceum
Sêdziszowskim, a obecnie profesor w Mielcu ks. Franciszek Knutelski powiedzia³ po
latach o zmar³ym: „Mam du¿o szacunku dla
ksiêdza pra³ata Zygmunta Króla, by³ gorliwym i oddanym Bo¿ej Sprawie. Jestem dla
niego z ca³ym uznaniem”.
Jan Flisak
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XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
wraz z debat¹ o przysz³oœci s³u¿by zdrowia w Gminie Sêdziszów M³p.
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
odby³a siê w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
Na wstêpie posiedzenia radni wys³uchali wyst¹pienia Pana Adama Pachlity - Z-cy Dyrektora
ZOZ-u Ropczyce, który przedstawi³ sytuacjê w
s³u¿bie zdrowia na terenie naszej gminy, a póŸniej zosta³o ono uzupe³nione wypowiedzi¹ Pana
Stanis³awa Ziemiñskiego - Wicestarosty Powiatu. Punkt ten znalaz³ siê w porz¹dku obrad po
niepokoj¹cych informacjach, ¿e od pocz¹tku
nowego roku w sêdziszowskim oœrodku zdrowia
maj¹ przestaæ przyjmowaæ lekarze rodzinni
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Pe³ny tekst wyst¹pienia
Pana Adama Pachlity
zastêpcy dyrektora
ZOZ-u Ropczyce:
Na terenie miasta i gminy Sêdziszów M³p.
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Ropczycach prowadzi takie placówki: Szpital Powiatowy, Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy, Przychodniê Rejonow¹ i
w terenie wiejskie oœrodki zdrowia: Czarna Sêdziszowska, Zagorzyce, Bêdziemyœl. Dla przypomnienia podam równie¿, ¿e od 1 stycznia br. na bazie
gminnego oœrodka zdrowia w Ostrowie, wiejskiego oœrodka zdrowia w Kamionce i punktu medycznego w Ociece zosta³ utworzony Niepubliczny
ZOZ, który œwiadczy us³ugi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wczeœniej na terenie Sêdziszowa te¿ mia³o miejsce wydzielenie siê Niepublicznego ZOZ-u, utworzyli go lekarze, którzy wczeœniej pracowali w naszej Przychodni i do dzisiaj
prowadz¹ t¹ podstawow¹ opiekê zdrowotn¹.
Pierwsz¹ tak¹ jednostk¹ na naszym terenie, która
podjê³a wyzwanie przekszta³cenia siê, utworzenia
pierwszego Niepublicznego ZOZ-u jest NZOZ Biomar, który powsta³ na bazie gminnego oœrodka
zdrowia w Wielopolu, póŸniej w kolejnych latach
poszerzy³ dzia³alnoœæ równie¿ w Ropczycach.
Obecnie zatrudnieni lekarze w naszej Przychodni Rejonowej w Sêdziszowie planuj¹ od 1
stycznia 2010 r. utworzenie kolejnego Niepublicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej. Tym razem w oparciu o w³asn¹ bazê lokalow¹, z przejêciem pracowników, z którymi do tej pory
wspó³pracuj¹. Pragnê Pañstwa poinformowaæ,
¿e na pocz¹tku tego tygodnia Rada Spo³eczna
ZOZ-u zaakceptowa³a pomys³ likwidacji podstawowej opieki zdrowotnej w strukturze SP
ZOZ Ropczyce. Powodem jest brak powierzchni
pod rozwój szpitala, trudnoœci w obsadzie dy¿urów w podstawowej opiece zdrowotnej zarówno w
pomocy nocnej jak i œwi¹tecznej. Równie¿ zawa¿y³ na tej decyzji fakt, ¿e planowany do powstania NZOZ ma warunki, by prowadziæ tak¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W zwi¹zku z powy¿szym dyrekcja ZOZ-u
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uznaje takie prawo NZOZ-u niepublicznego do
prowadzenia dzia³alnoœci w tym zakresie. Wydaje
nam siê, ¿e rywalizacja na tym polu mog³aby nie
przynieœæ korzyœci, a nawet doprowadziæ do obni¿enia jakoœci œwiadczonych us³ug, na czym najprawdopodobniej ucierpieliby pacjenci. Chcia³bym
te¿ zaznaczyæ, ¿e nasz ZOZ, niezale¿nie czy s¹ placówki niepubliczne czy publiczne œwiadczy dy¿ury opieki nocnej i œwi¹tecznej na ca³ym terenie, we
wszystkich gminach Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego poprzez dy¿ury nocne POZ w Ropczycach.
Pokrótce chcia³bym Pañstwu mo¿e nakreœliæ
jakie s¹ na dzieñ dzisiejszy koncepcje rozwoju
naszego ZOZ-u. K³adziemy nacisk przede wszystkim na rozwój bazy lecznictwa stacjonarnego czyli
opieki szpitalnej w Sêdziszowie oraz utrzymanie i
rozwój poradni specjalistycznych na bazie infrastruktury Przychodni Rejonowej w Ropczycach.
Docelowo planowane jest utworzenie w Szpitalu
Powiatowym w Sêdziszowie kolejnych oddzia³ów
tak, aby ten szpital w koñcowej fazie posiada³ 4
oddzia³y z docelow¹ iloœci¹ ³ó¿ek szpitalnych oko³o
150. Doprowadzenie do takiego stanu, obecnie,
po otwarciu oddzia³u neurologii w czerwcu br.,
mamy 2 oddzia³y tak, ¿e jest nietrudno zauwa¿yæ,
¿e znajdujemy siê w po³owie wyznaczonej drogi.
Realizacja takiego rozwoju czy takiej koncepcji
wymaga³a bêdzie uzgodnieñ jak najlepiej wykorzystaæ istniej¹c¹ bazê obecnego szpitala i Przychodni Rejonowej w Sêdziszowie. Planujemy, aby
pomieszczenia po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej tej podstawowej opieki zdrowotnej, zajê³a
izba przyjêæ, która spe³nia³aby wszelkie na dzieñ
dzisiejszy standardy i wymagania i ¿eby posiada³a takie wyposa¿enie i tak¹ bazê lokalow¹, która
pozwoli³aby tej izbie obs³u¿yæ docelowo w przysz³oœci wszystkie 4 oddzia³y szpitalne. Planujemy równie¿ zorganizowanie i przygotowanie punktu przyjmowania i wydawania zw³ok jako elementu niezbêdnego do funkcjonowania nawet w obecnym
czasie tych dwóch oddzia³ów szpitalnych. Planuje
siê równie¿ z pomoc¹ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Pana Starosty Ziemiñskiego, nadbudowê ³¹cznika, który umo¿liwi³by po³¹czenie obu
skrzyde³ i Szpitala Powiatowego i Przychodni. Stworzy³by dodatkow¹ szansê do rozwoju i uruchomienia kolejnych oddzia³ów szpitalnych. Planowane
jest po takiej nadbudowie wykonanie szybu i uruchomienie dodatkowego pe³nowymiarowego dŸwigu towarowo-osobowego tzw. windy dla pe³nowymiarowych ³ó¿ek szpitalnych. Pozwoli³oby to rozwi¹zaæ obecne problemy transportowe pacjentów
jak równie¿ wpisywa³oby siê w zalecenia pokontrolne Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, ¿eby oddzieliæ drogi czyste od tzw. dróg brudnych. Przedsiêwziêcia te umo¿liwi³yby dalszy rozwój lecznictwa stacjonarnego na bazie Szpitala Powiatowego w Sêdziszowie, natomiast w Ropczycach utrzymanie i rozwój dotychczasowych poradni specjalistycznych.
Obecnie, jako ZOZ, wspó³pracujemy w dwoma firmami, z firm¹ Voxel z Krakowa, która prowadzi aktualnie prace adaptacyjne i w nied³ugim

czasie bêdzie uruchomiona pracownia tomografii
komputerowej, w której wed³ug ostatnich informacji jakie uzyska³em bêdzie na wyposa¿eniu tej pracowni oœmiorzêdowy tomograf komputerowy o mo¿e
nie najwy¿szych, ale bardzo przyzwoitych parametrach nieodzowny przy diagnozowaniu pacjentów
zarówno oddzia³u chorób wewnêtrznych jak równie¿ oddzia³u neurologii. Aby tê pracowniê utworzyæ, musieliœmy wczeœniej podj¹æ stosowne dzia³ania i wspó³pracê z firm¹ ATS z Katowic, która
„ucyfrowi³a” nam aparat RTG, który znajduje siê
w Szpitalu, zdjêcia wykonywane s¹ w technice cyfrowej, to pozwoli³o nam na wygospodarowanie
pomieszczeñ pod tê tomografiê komputerow¹. Pragnê równie¿ Pañstwa poinformowaæ, ¿e z inicjatywy Fundacji Szpitala im. œw. Ojca Pio za zebrane
fundusze z jednego procentu podatku dochodowego,(jest to kwota ponad 200.000 z³) zostanie w
najbli¿szym czasie zakupiony bardzo nowoczesny
aparat USG za ³¹czn¹ kwotê 320.000 z³. Fundacja kupi aparat, natomiast my jako ZOZ wyst¹piliœmy z proœb¹ do wszystkich gmin o dofinansowanie zakupu niezbêdnych trzech g³owic do tego aparatu. Pozwoli to na uruchomienie nowej pracowni
USG w wyremontowanych pomieszczeniach endoskopii. Aparat jest ju¿ wybrany przez kadrê lekarsk¹,
ordynatorów istniej¹cych oddzia³ów szpitalnych.
Zosta³o z³o¿one zamówienie. Aparat przyjdzie prawdopodobnie z Holandii, mamy zapewnienie, ¿e pod
koniec listopada dotrze do Sêdziszowa, bêdzie w szpitalu i bêd¹ diagnozowani po tym terminie pierwsi
pacjenci. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym tutaj podziêkowaæ panu burmistrzowi za okazan¹ pomoc
w uruchomieniu alternatywnego zasilania w wodê
Szpitala Powiatowego w Sêdziszowie, monta¿ drugiego hydrantu, który warunkowa³ dalsze funkcjonowanie i wpisywa³ siê w zalecenia pokontrolne
zarówno SANEPID-u jak i Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. S³owa podziêkowania kierujê równie¿ za
wykonanie kapitalnych remontów w wiejskich
oœrodkach zdrowia: Czarna Sêdziszowska i Bêdziemyœl co wydatnie polepszy warunki œwiadczonych
przez nas us³ug medycznych, polepszy równie¿ pracê
zatrudnionych tam naszych pracowników. Dziêkujê za zaproszenie i mo¿liwoœæ przekazania tych
krótkich informacji.

Pe³ny tekst wyst¹pienia
Pana Stanis³awa Ziemiñskiego
wicestarosty Powiatu:
Przepraszam bardzo, ¿e akuratnie w tym
momencie w³¹czam siê dyskusjê, bo pomyœla³em
sobie, ¿e moja wypowiedŸ jakby by³a na koñcu nie
zapobieg³aby du¿ej iloœci pytañ, na które mogê
odpowiedzieæ przewiduj¹c, ¿e bêd¹. St¹d te¿ myœlê, ¿e dobrze by by³o ¿ebym siê w³¹czy³ w dyskusjê
w tym momencie, Panie Przewodnicz¹cy i o niektórych rzeczach powiedzia³ jako cz³onek Zarz¹du
odpowiedzialny za s³u¿bê zdrowia zreszt¹ nie tylko w tej kadencji, jak równie¿ Przewodnicz¹cy Rady
Spo³ecznej ZOZ-u, a na to cia³o powo³ywa³ siê
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w swej wypowiedzi Pan Dyrektor Pachlita. Proszê
pañstwa mówimy na razie o POZ, za chwileczkê
rozszerzê temat w kwestiach innych œwiadczeñ
medycznych. Na tej samej sali parê lat temu, wiêkszoœæ radnych pamiêta, którzy wówczas byli, byliœmy oskar¿ani razem w Dyrektorem ZOZ-u o to,
¿e hamujemy prywatyzacjê w Sêdziszowie, byliœmy oskar¿ani o to, ¿e nie pozwalamy powstawaæ
niepublicznym ZOZ-om i ¿e tutaj jest to jak najbardziej potrzebne. I to siê dzia³o z inspiracji œrodowisk medycznych powiedzmy sobie jasno i wyraŸnie. Te osoby, które wówczas zarzuca³y nam to
hamowanie tej prywatyzacji ju¿ siê zd¹¿y³y sprywatyzowaæ, ju¿ za³o¿y³y niepubliczne ZOZ-y
œwiadcz¹ce podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ w Sêdziszowie i pracuj¹ w tym samym fachu i z tego co
wiem chwal¹ sobie ci ludzie i z tego co wiem chwal¹
sobie pacjenci, którzy s¹ przez nich obs³ugiwani.
Chcê powiedzieæ tak: byæ mo¿e emocje budzi sprawa prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej.
To jest pewnie naturalne. U pod³o¿a tych emocji
le¿y du¿a nieœwiadomoœæ, bo chyba wszyscy powinniœmy wiedzieæ, ¿e jeœli niepubliczny podmiot
bêdzie prowadzi³, œwiadczy³ us³ugi medyczne w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej czyli lekarz rodzinny, to w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli bezp³atnie. Jest
to tylko podmiot niepubliczny, ale bierze za to publiczne pieni¹dze. Ze wszystkich znaków na niebie
i na ziemi i z przekonania g³êbokiego pewnie wiêkszoœci ludzi to jest tak, a nawet czerpi¹c z naszego
¿ycia codziennego mo¿emy powiedzieæ, ¿e jak ktoœ
na swoim pracuje to pracuje lepiej, wydajnej i
bardziej mu zale¿y. Zreszt¹ powiem tak siêgaj¹c
do historii mo¿e nie tak odleg³ej. W 1989 r. ludzie
wybrali jakiego chc¹ ustroju. W zwi¹zku z tym
kapitalizm charakteryzuje siê w³aœnie takimi cechami. Powiem tak, ¿e samorz¹d Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego i samorz¹d ka¿dego Powiatu odpowiadaj¹ za organizacjê œwiadczeñ medycznych na terenie Powiatu w ka¿dej dziedzinie tych
œwiadczeñ. Natomiast nie oznacza to, ¿e musi to
byæ wykonywane za poœrednictwem jednego podmiotu publicznego jakim jest ZOZ. Jesteœmy pewn¹
enklaw¹, bo wokó³ w wiêkszoœci krajów, w przygniataj¹cej wiêkszoœci, w województwie podkarpackim tak¿e, podstawow¹ opiekê zdrowotn¹
œwiadcz¹ niepubliczne podmioty. U nas tylko w
Wielopolu tak siê dzia³o. St¹d te¿ pytanie, z czyjej
inicjatywy siê to dzieje. To po pierwsze nie ma
specjalnego znaczenia, a po drugie przecie¿ nie z
inicjatywy publicznego ZOZ-u, bo jakby tak by³o,
to musieliby najpierw zwolniæ tych lekarzy rodzinnych, a oni ¿eby zak³adali te niepubliczne ZOZ-y.
Mieliœmy takie przyk³ady ju¿ dawno, niedaleko w
Mielcu, by³a tam swego czasu zadyma w s³u¿bie
zdrowia i wtedy doszli do wniosku ówczeœni decydenci, ¿e POZ trzeba wyrzuciæ z publicznego ZOZu to publiczny ZOZ bêdzie mia³ siê lepiej finansowo i tak zrobili. My tego nie robimy. Po prostu
nikomu nie przeszkadzamy i tej inicjatywy nie
utr¹camy. Ale zauwa¿cie Pañstwo, ¿e mo¿na to
zrobiæ w ró¿ny sposób, to przejœcie. Mo¿e byæ tak,
jak rok temu by³o w odniesieniu do okreœlonej
grupy lekarzy, którzy wówczas za³o¿yli niepubliczny ZOZ, nie pytaj¹c siê specjalnie nikogo o zdanie, ani nie prosz¹c o nic. I ci wówczas i ci dzisiaj
co s¹ zainteresowani otwarciem niepublicznego
ZOZ-u wcale nie chc¹ wydzier¿awiaæ obiektów,

lokali od nas, od Powiatu, Gminy, ZOZ-u. By³
czas, ¿e chciano, ale sobie przeliczono, ¿e utrzymanie tych obiektów ze wzglêdu na szerokoœæ korytarzy, szerokoœæ pomieszczeñ i wiele innych czynników, za które trzeba p³aciæ, ale dobrze jest jak p³aci
ktoœ publiczny. My moglibyœmy jedynie utrudniæ,
je¿eli chcielibyœmy to robiæ, w sytuacji gdyby ktoœ
chcia³, a my byœmy nie wydzier¿awili lokali, gdzie
œwiadczy siê podstawow¹ opiekê zdrowotn¹, ale
nie ma takiej sytuacji. Rok temu podjêto tak¹ inicjatywê, ona ju¿ jest w Sêdziszowie, mo¿na mieæ
na ni¹ pogl¹d jak to funkcjonuje, a teraz wygl¹da na to, bo nic Panie Dyrektorze nie jest przes¹dzone, chcia³em sprostowaæ bo Rada Spo³eczna
nie wyrazi³a ¿adnej zgody na likwidacjê, my tylko
mówiliœmy o pewnej strategii, o której zaraz powiem. My tylko wyraziliœmy pogl¹d taki, jak Pan
Dyrektor przedstawi³, ¿e nie ma co konkurowaæ w
œwiadczeniach medycznych. Jak publiczny ZOZ,
w którym zostanie jeden czy dwóch lekarzy, zacznie konkurowaæ z kilkoma niepublicznymi, bior¹c pod uwagê wszystko to co wczeœniej powiedzia³em komu bardziej zale¿y i jeszcze inne czynniki to
prawdopodobnie przegra tê konkurencjê, nikomu
na nic zreszt¹ niepotrzebn¹, bo mo¿na zorganizowaæ na bazie tego co jest inny rodzaj œwiadczeñ
medycznych i poszerzyæ wachlarz tych œwiadczeñ
medycznych jakie mo¿na uzyskaæ tu na miejscu.
Co zreszt¹ sukcesywnie czynimy. Kieruj¹c siê tego
typu przes³ank¹ dochodzimy do wniosku, ¿e nie
ma co broniæ POZ w ZOZ. Co nie oznacza, ¿e jak
ktoœ inny nie utworzy to my z tego wyjdziemy. Tak
samo nikt nikogo nie bêdzie przymusza³, ¿eby siê
sprywatyzowa³ w Zagorzycach, ale jak bêdzie siê
prywatyzowa³ to niech siê prywatyzuje i zak³ada
kolejny ZOZ jak chce. Dopóki nie bêdzie zabezpieczonych tych œwiadczeñ ze strony niepublicznych
publiczni musz¹ œwiadczyæ te us³ugi. Taki komunikat z tego dzisiejszego spotkania powinien wyjœæ
do spo³eczeñstwa, ¿eby ludzie siê nie bali, ¿e pozostan¹ na pastwê losu.
Pewnie na temat POZ tyle, mo¿e jeszcze chcia³bym dopowiedzieæ jedn¹ rzecz, która w pewnym
sensie powinna uspokoiæ œrodowiska medyczne,
je¿eli mówimy o jakiejœ wspó³pracy przy wykonywaniu tych œwiadczeñ POZ pomiêdzy publicznym
ZOZ, a niepublicznymi to ta wspó³praca ma byæ
nakierowana w obie strony. Chodzi o to, ¿e je¿eli
Niepubliczny ZOZ przejmie pacjentów to powinien przej¹æ wszystkich pracowników POZ sêdziszowskiego medycznych i niemedycznych do swojej firmy, ¿eby ludzie nie tracili pracy i taki jest
warunek samorz¹du Powiatu. I taki bêdzie warunek, aby zgodnie wspó³pracowaæ, chodzi o to
¿eby nie by³o wrogiego przejêcia, chodzi o to ¿ebyœmy siê zwyczajnie porozumieli, dla wszystkich starczy pracy, dla wszystkich starczy ró¿nego rodzaju
dzia³añ. Chodzi o zagospodarowanie ludzi, którzy pracuj¹ w POZ i tu chcê powiedzieæ, ¿e we
wszystkich rozmowach taki warunek stawiamy
je¿eli chodzi o stronê publiczn¹. Natomiast chcia³bym jeszcze drug¹ rzecz powiedzieæ: strona niepubliczna musi siê zobowi¹zaæ do tego, ¿e chc¹c pracowaæ z t¹ stron¹ publiczn¹ czyli ZOZ-em, jedni
musz¹ korzystaæ z bazy drugich. Oczywiœcie za
odp³atnoœci¹ i na zdrowych zasadach w taki sposób, ¿eby jeden drugiemu ¿ycia nie utrudnia³, co
mog³oby siê odbiæ na dobrze pacjentów. To pewnie
tyle w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Chcê

powiedzieæ proszê pañstwa, ¿e ca³¹ t¹ sprawê rozpatrywaliœmy w bardzo szerokim aspekcie na tle
opracowywanej Strategii Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w zakresie rozwoju opieki zdrowotnej na terenie naszego Powiatu na lata 20102020. Strategiê powinno siê na tak¹ perspektywê
czasow¹ opracowywaæ. Zgodnie z za³o¿eniami strategii, uwa¿amy, ¿e podstawowa opieka zdrowotna wczeœniej czy póŸniej przejdzie w rêce niepublicznych firm i tutaj uznajemy to za rzecz nieuniknion¹. St¹d te¿ nie zamierzamy jako publiczny podmiot dokonywaæ jakichœ reorganizacji poœpiesznych w tym sektorze jak równie¿ inwestycji,
które jak pokazuje ¿ycie zainteresowane podmioty
same sobie zorganizuj¹ bez koniecznoœci inwestowania w ten sektor. To jest co do podstawowej
opieki zdrowotnej. Co do szpitalnictwa, bo to jest
najbardziej powiedzia³bym istotne, przyjêliœmy
kierunek taki, ¿eby w Sêdziszowie powsta³a jeszcze
chirurgia z prawdziwego zdarzenia, czynna ca³¹
dobê, a tak¿e powsta³ jeszcze oddzia³ gastroenterologii, aby poszerzyæ jeszcze diagnostykê o mo¿liwie
najlepszy sprzêt jaki bêdzie w zasiêgu, myœlê tutaj
o tomografie, co stanie siê w nied³ugim czasie, o
USG o czym mówi³ Pan Dyrektor, przy udziale
Fundacji. W sensie, ¿eby to uzyskaæ, te dwa dodatkowe oddzia³y potrzebne jest, aby po pierwsze
nadbudowaæ, pomiêdzy dwoma budynkami, tam
gdzie jest rentgen, o jedn¹ kondygnacjê, po drugie
Zak³ad Pielêgnacyjno –Opiekuñczy przenieœæ do
Ropczyc, gdzie planujemy zorganizowanie dobudowy do istniej¹cego kompleksu, a tutaj, ¿eby by³o
4 oddzia³y. Do tych co s¹, do neurologii i oddzia³u
chorób wewnêtrznych z pododdzia³em kardiologicznym, aby jeszcze chirurgiê z prawdziwego zdarzenia zorganizowaæ i gastroenterologiê na bazie
tego co siê dobuduje i co jest. To pewnie najwa¿niejsze elementy co do opieki stacjonarnej.
Co do kwestii specjalistki chcielibyœmy, aby to
co w specjalistce uda³o siê zorganizowaæ w Sêdziszowie, ¿eby pozosta³o, a nawet w niektórych dziedzinach takich jak np. gastroenterologia, ¿eby to
jeszcze rozbudowaæ. Jak ma byæ oddzia³ gastroenterologiczny tak musi byæ. Wzmocniæ specjalistykê
w Ropczycach. W sposób zdecydowany poprawiæ
bazê lokalow¹ w Ropczycach. Dokonaæ uporz¹dkowania tego, co jest w Sêdziszowie czyli chodzi mi
o termomodernizacjê po po³udniowej stronie, od
strony Koœciuszki, przygotowany nawiasem mówi¹c jest wniosek, ca³y program ³¹cznie z urz¹dzeniami technicznymi, czekamy na to, a¿ bêdzie nabór
do projektu w dzia³aniu odpowiednim do Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie i myœlê, ¿e to siê uda zrobiæ. W Ropczycach
chcieliœmy jeszcze i rozpoczêliœmy dzia³ania na rzecz
zorganizowania rehabilitacji, dobrej rehabilitacji
nie stacjonarnej tylko ambulatoryjnej. Jest w ocenie koñcowej fazy nasz wniosek na 2,5 mln z³otych w kwestii stworzenia odpowiednich warunków lokalowych tj. tam drobna nadbudowa, która jest realizowana i sprzêt o jaki wnioskowaliœmy
te¿ w tym wniosku siê zawiera. Z grubsza powiedzia³em pewnie co wa¿niejsze rzeczy. Mam nadziejê, ¿e ubieg³em ileœ tam pytañ, które i tak by³yby na tej sali postawione. Nie oznacza to, ¿e wyczerpa³em temat, bo jest to temat tak szeroki, ¿e
wyczerpaæ go nie bardzo mo¿na.
(ci¹g dalszy na str. 10)
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XXVIII Sesja Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p.
(ci¹g dalszy ze str. 9)

Po dyskusji na temat s³u¿by zdrowia radni przyjêli 12 uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie udzielenia dotacji dla
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
Radni zdecydowali o udzieleniu z bud¿etu Gminy Sêdziszów M³p. dotacji w wysokoœci 30.000 z³ dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczycach z przeznaczeniem
na zakup sprzêtu medycznego (g³owicy
do USG) dla Szpitala Powiatowego w Sêdziszowie M³p.
2. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
Rada Miejska postanowi³a o udzieleniu z
bud¿etu Gminy Sêdziszów M³p. pomocy
rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w Ropczycach w kwocie
30.500 z³ w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowê chodnika przy ul. Pi³sudskiego w Sêdziszowie
M³p., w ci¹gu drogi powiatowej
3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego
Udzielono z bud¿etu Gminy Sêdziszów
M³p. pomocy rzeczowej dla Samorz¹du
Województwa Podkarpackiego w kwocie
49.000 z³ w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowê chodnika przy ul. Kolbuszowskiej i ul. Grunwaldzkiej w Sêdziszowie M³p., w ci¹gu
drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa
– Sêdziszów M³p.
4. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
Postanowiono udzieliæ pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie
1.390.081,63 z³ dla Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego w Ropczycach z przeznaczeniem na:
– dofinansowanie przebudowy uk³adu
dróg powiatowych: ul. Konopnickiej
w Sêdziszowie M³p. oraz droga relacji
Wolica Piaskowa – Boreczek –
890.081,63 z³
– dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej w m. Czarna Sêdziszowska - 500.000 z³.
5. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2009 r.
Moc¹ tej uchwa³y radni zwiêkszyli:
– dochody bie¿¹ce bud¿etu gminy o kwotê 618.806 z³, w tym z tytu³u:
- dotacji na realizacjê projektu pn. „W
ka¿dej ma³ej g³owie kryje siê wielka
wyobraŸnia” (program realizowany w
przedszkolach) – 161.670 z³,
- dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na
dofinansowanie remontu dróg uszko-
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dzonych w wyniku powodzi – 299.706 z³,
- rozliczenia z lat ubieg³ych – œrodki z
konta wydatków niewygasaj¹cych 87.430 z³,
- odsetek od œrodków na lokatach bankowych – 70.000 z³.
dochody maj¹tkowe bud¿etu o kwotê
408.000 z³ w tym z tytu³u:
- dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na
dofinansowanie budowy kompleksu
boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Sêdziszowie M³p. – 333.000 z³,
- dotacji celowej na pomoc finansow¹
z Gminy Ostrów na przebudowê drogi gminnej Borek Ma³y – Borek Wielki – 75.000 z³.
przychody bud¿etu z tytu³u wolnych œrodków o kwotê 481.340 z³.
wydatki bie¿¹ce bud¿etu o kwotê
472.076 z³ z przeznaczeniem na:
- realizacjê projektu „W ka¿dej ma³ej
g³owie kryje siê wielka wyobraŸnia” –
172.370 z³,
- remont drogi gminnej Zagorzyce –
W¹wozy – 138.599 z³,
- remont drogi gminnej Zagorzyce na
Jaworka – 65.953 z³,
- remont drogi gminnej Zagorzyce Stankówki – 39.954 z³,
- remont drogi gminnej Zagorzyce –Rogówki-Rzeki – 55.200 z³,
wydatki maj¹tkowe bud¿etu o kwotê
1.036.070 z³ z przeznaczeniem na:
- projekt budowlany przebudowy gazoci¹gów rozdzielczych œredniego i niskiego ciœnienia oraz stacji II na Osiedlu M³odych – 7.930 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê chodnika przy ul. Kolbuszowskiej
i Grunwaldzkiej, w ci¹gu drogi wojewódzkiej Kolbuszowa-Sêdziszów M³p.
– 49.000 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê chodnika przy ul. Pi³sudskiego w
Sêdziszowie M³p. w ci¹gu drogi powiatowej – 30.500 z³,
- budowê kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje Boisko –
Orlik 2012” w Sêdziszowie M³p.333.000 z³,
- przebudowê drogi gminnej Borek
Ma³y – Borek Wielki – 75.000 z³,
- pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
w m. Czarna Sêdz. – 500.000 z³,
- dotacjê celow¹ dla Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Ropczycach na zakup
sprzêtu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sêdziszowie M³p. –
30.000 z³,
- wykonanie projektu budowlanego wymiany instalacji c.o. i kot³owni wraz z
budow¹ przy³¹cza gazowego do budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Fabrycznej w Sêdziszowie M³p. – 10.640 z³.
Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XXVII/264/09 z dnia 16 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwa³y nr XXII/207/
09 z dnia 26 lutego 2009 r.
Rada Miejska upowa¿ni³a Burmistrza Sêdziszowa M³p. do zaci¹gania zobowi¹zañ na
finansowanie programu pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy Sêdziszów M³p.” ujêtego w wykazie „limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w
bud¿ecie gminy na 2009 r. w ³¹cznej kwocie
11.487.384,93 z³, w tym na zadania:
a/„ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez
budowê kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Sêdziszów M³p., czêœæ II, w tym;
- etap IV – budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim – 1.000.000,00 z³,
- etap V – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej – 3.230.369,05 z³,
- etap VI – budowa kanalizacji sanitarnej
w Kawêczynie Sêdz. – 1.732.015,88 z³”,
b/ „poprawa uk³adu komunikacyjnego
przemys³owo-us³ugowo-mieszkaniowej
czêœci Sêdziszowa M³p. poprzez budowê
i remont dróg gminnych” – 5.525.000 z³.
7. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie Gminy na 2009 r.
Postanowiono zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie
ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie Gminy na 2009 r. w kwocie 66.000
z³ z przeznaczeniem na zadanie inwestycje pn. „Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Sêdziszów Ma³opolski.”
8. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
udzielenie bonifikaty od op³aty z tytu³u
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
Rada wyrazi³a zgodê na udzielenie Panu
Andrzejowi Dorobie zam. Sêdziszów
M³p., bonifikaty w wysokoœci 70% od
op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p., zabudowanej na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1733, stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Sêdziszów Ma³opolski.
Op³ata z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci wynosi 4 566,00 z³.
9. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
udzielenie bonifikaty od op³aty z tytu³u
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
Radni wyrazili zgodê na udzielenie Panu
Markowi Rogowi zam. Sêdziszów M³p.,
bonifikaty w wysokoœci 70% od op³aty z
tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onej w Sêdziszowie
Ma³opolskim, zabudowanej na cele
mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 2024, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Sêdziszów Ma³opolski. Op³ata z tytu³u przekszta³cenia pra-
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wa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci wynosi 2 942,00 z³.
10.Uchwa³a w sprawie szczegó³owych zasad
przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi
opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, czêœciowego lub ca³kowitego
zwolnienia od op³at oraz trybu ich pobierania przez Miejsko-Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
Z pomocy w formie us³ug opiekuñczych lub
specjalistycznych mog¹ korzystaæ osoby samotne, która z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagaj¹ pomocy innych
osób. Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne przys³uguj¹ nieodp³atnie osobom i rodzinom, których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowe-

go wynosz¹cego dla osoby samotnie gospodaruj¹cej 477 z³, a dla osoby w rodzinie 351
z³/osobê. Osoby nie spe³niaj¹ce powy¿szych
warunków ponosz¹ czêœciow¹ odp³atnoœæ
za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne w zale¿noœci od uzyskiwanego dochodu.

wie M³p. z dnia 26 lutego 2009 r.
Radni dokonali zmiany za³¹cznika do
uchwa³y bud¿etowej okreœlaj¹cego „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne realizowane na terenie miasta i gminy Sêdziszów M³p.”.

11.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowoœci Góra Ropczycka
na lata 2009-2015
Radni zatwierdzili plan odnowy miejscowoœci Góra Ropczycka, który jest dokumentem koniecznym do ubiegania siê o
œrodki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Radni po przyjêciu uchwa³ wys³uchali informacji o stanie gminnej oœwiaty za rok szkolny 2008/2009 przygotowanej przez Pani¹ Irenê Lewick¹ – Dyrektora Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli. Obowi¹zek przygotowania takiej informacji i przedstawienia jej Radzie wynika ze znowelizowanej ustawy o systemie oœwiaty. Fragment informacji o stanie
oœwiaty w Gminie Sêdziszów M³p. znajduje
siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu.
BIURO RADY MIEJSKIEJ

12.Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XXII/207/09 Rady Miejskiej w Sêdziszo-

GMINNE INWESTYCJE
Budowa kanalizacji w Kawêczynie Sêdz. i Krzywej rozpoczêta.

Kanalizacja sanitarna stanowi dzisiaj konieczny element infrastruktury technicznej
zwi¹zanej z podnoszeniem standardu ¿ycia.
Poprzez poprawê jakoœci wód gruntowych
oraz zmniejszenie iloœci zanieczyszczeñ wprowadzanych do gleb wp³ywa na stan œrodowiska naturalnego. St¹d te¿ gmina Sêdziszów
M³p. corocznie przeznacza znaczne œrodki finansowe na porz¹dkowanie gospodarki wodno – œciekowej, w tym na opracowanie dokumentacji b¹dŸ budowê kanalizacji sanitarnej.
W drugiej po³owie wrzeœnia br. rozpoczêto prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji
w Kawêczynie Sêdz. i Krzywej. Tak wiêc
mieszkañcy dwóch kolejnych miejscowoœci
wiejskich, po Górze Ropczyckiej, Wolicy Piaskowej i Wolicy £ugowej, najpóŸniej od listopada 2011 r. bêd¹ mogli odprowadzaæ
œcieki do gminnej oczyszczalni. Pod³¹czenie
do kanalizacji wszystkich posesji znajduj¹cych siê wzd³u¿ kolektorów wyeliminuje problem nieszczelnych szamb.
Inwestycje obejmuj¹ wybudowanie oko³o
22 km sieci z przy³¹czami w Kawêczynie Sêdz. i
44 km ruroci¹gów w Krzywej, a ich koszt wyniesie odpowiednio 2.630.493 z³ i 4.738.191 z³.
W ramach tych œrodków zaplanowano
tak¿e budowê odcinków sieci wodoci¹gowej w obu miejscowoœciach, miêdzy innymi
odcinek umo¿liwiaj¹cy w³¹czenie wodoci¹gu wiejskiego z Kawêczyna do sieci zasilanej
z SUW w Sêdziszowie M³p. oraz wodoci¹g
do przysió³ków Krzywa Porêby.
Wykonawców wy³oniono w drodze przetargu nieograniczonego i tak kanalizacjê w
Kawêczynie buduje firma Instalatorstwo
Sanitarne, Grzewcze, Gazowe K. Kluza z
Bukowca, a kanalizacjê w Krzywej Handlowo-Us³ugowy Zak³ad Instalacji Sanitarnych
i Gazowych „Santex” z Sêdziszowa M³p.
Budowa kanalizacji w w/w miejscowoœciach stanowi realizacjê Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy.
El¿bieta Œwiniuch
Z-ca Burmistrza

U góry: ruszy³a budowa kanalizacji w Kawêczynie.
Fot. (2) G. Wrona

Nazwa inwestycji: Przebudowa
ulic Koœciuszki, Szkarpowej i Bednarskiej - etap I - przebudowa ul. Koœciuszki; etap II – przebudowa ul.
Bednarska i Szkarpowa.
Zakres inwestycji w roku 2009:
I etap - roboty przygotowawcze, wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy z kruszywa ³amanego i nawierzchni bitumicznej na ul Koœciuszki, 287 m, wraz z chodnikim; II etap –
kanalizacja deszczowa ul. Bednarska i Szkarpowa wraz z montarzem studni osadnikowej, separatora. W³¹czenie wylotu kanalizacji do potoku Budzisz.
Wartoœæ: Ogólna wartoœæ inwestycji 1 622 000,00 z³
etap I - 786 900,00 z³
etap II – 213 100.00 z³
£¹czna wartoœæ robót za rok 2009 wynosi 1 000 000,00 z³
Wykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. RZESZÓW, ul. Rejtana 6.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdziszów M³p.
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50-lecie obecnego budynku
Szko³y Podstawowej w Szkodnej

Burmistrz Kazimierz Kie³b i Dyrektor SP w Szkodnej Wies³awa
Zagrodnik podczas uroczystoœci.

Pani Dyrektor w towarzystwie emerytowanych pracowników szko³y.

Dzieñ Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Szkodnej by³ w
tym roku obchodzony szczególnie
uroczyœcie, gdy¿ œwiêtowaliœmy 50t¹ rocznicê oddania do u¿ytku budynku szko³y.
Uroczystoœæ odby³a siê 14
paŸdziernika 2009 roku i rozpoczê³a siê Msz¹ Œw., któr¹ odprawi³ ks. proboszcz parafii Zagórzyce Górne Kazimierz Marek.
Najm³odsi uczniowie SP w Szkodnej.
W uroczystoœci wziêli udzia³ zaproszeni goœcie na czele z Burmistrzem Sê³y s³u¿y³ wiosce 13 lat. Sp³on¹³ 5 sierpnia 1944
dziszowa M³p. Kazimierzem Kie³bem, Zaroku od pocisku podczas dzia³añ frontostêpc¹ Burmistrza El¿biet¹ Œwiniuch, Wicewych, które mia³y miejsce na terenie wsi.
przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w SêdziOd wrzeœnia 1944 do czerwca 1946 nauka
szowie M³p. Janem Ziajorem. Przybyli rówodbywa³a siê w domach u gospodarzy. Rok
nie¿ dyrektorzy szkó³ z terenu gminy, so³tys
szkolny 1946/47 rozpocz¹³ siê w baraku
Szkodnej Jan Kujda oraz emerytowani kieprzeznaczonym na szko³ê, ale nieprzystosorownicy naszej szko³y Aniela Boronowicz i
wanym do nauki i zimy. Lekcje odbywa³y siê
Stanis³aw Ocha³, emerytowana dyrektor
w bardzo trudnych warunkach przez 13 lat,
szko³y Krystyna £agowska, a tak¿e mieszkaña¿ do 1 wrzeœnia 1959 roku, kiedy przeniecy wsi. Mimo, i¿ pogoda sp³ata³a ogromnesiono szko³ê do nowego budynku, w któgo figla i zes³a³a nam niespodziewan¹ jak na
rym warunki by³y znacznie lepsze. O wieltê porê œnie¿n¹ zimê z zak³óceniami w dokiej poprawie stanu edukacji w wiosce
stawach energii elektrycznej oraz powa¿nyœwiadcz¹ s³owa zapisane w kronice szko³y:
mi kolizjami drogowymi, wszystko odby³o siê
„… Nasta³ grudzieñ, spad³ œnieg, przyszed³ mróz,
zgodnie z planem i przebiega³o w mi³ej ata dzieci tutejszej wsi ucz¹ siê w dobrych warunmosferze. Mia³o to jedynie wp³yw na zmniejkach, jest im ciep³o i przyjemnie. Ju¿ nie musz¹
szon¹ liczbê goœci. Jako dyrektor przedstamarzn¹æ, tupaæ nogami i chuchaæ w rêce, by
wi³am historiê edukacji w Szkodnej pocz¹wsiê rozgrzaæ jak to czyni³y w baraku szkolnym.
szy od powstania szko³y w 1931roku do 30
Mog¹ siê uczyæ spokojnie i pisaæ æwiczenia ju¿
sierpnia 1959 roku, kiedy to oddano do u¿ytnie skostnia³ymi od zimna rêkami jak dawku obecny budynek. Pierwszy budynek szkoniej…”.
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„Co siê na tej wsi porobi³o?” – program w wykonaniu uczniów
szko³y.
Fot (4) SP Szkodna
Pan Burmistrz kieruj¹c s³owa do uczestników uroczystoœci zwróci³ uwagê na du¿e znaczenie poznawania historii narodowej i lokalnej. Zwracaj¹c siê do uczniów podkreœli³, i¿
ka¿dy cz³owiek uczy siê i zdobywa wiedzê dla
siebie. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim pracownikom szko³y. Na
pami¹tkê uroczystoœci przekaza³ do biblioteki szkolnej zestaw lektur szkolnych.
¯yczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekaza³ równie¿ Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Jan
Ziajor.
Kolejn¹ czêœæ uroczystoœci stanowi³ program artystyczny w wykonaniu uczniów, na
który z³o¿y³o siê: wyst¹pienie przedszkolaków w wierszu i piosence, taniec krakowiak
w wykonaniu klasy II i przedszkolaków, inscenizacja klasy V pt. „Co siê na tej wsi porobi³o…?”, program s³owno-muzyczny zwi¹zany z Dniem Edukacji Narodowej oraz taniec wspó³czesny w wykonaniu klasy V.
Uroczystoœæ zakoñczy³ wspólny obiad
zaproszonych goœci przygotowany przez
rodziców z „trójek klasowych”, na który zaprosi³a przewodnicz¹ca Rady Rodziców Irena Ocha³.
Wies³awa Zagrodnik
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Gminne
Œwiêto
Edukacji
Narodowej
20. paŸdziernika br. w Sêdziszowie M³p. odby³y
siê gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Po raz pierwszy uroczystoœæ odby³a siê w hali
sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Tradycyjnie, œwiêto edukacji rozpoczê³a Msza œwiêta, odprawiona w koœciele parafialnym, sk¹d pracownicy oœwiaty udali siê
do nowej hali na dalsz¹ czêœæ uroczystoœci,
któr¹ poprowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Bogus³aw Kmieæ.
Wspólnie z nauczycielami, emerytowanymi pracownikami szkó³ oraz pracownikami administracji i obs³ugi z terenu gminy
Sêdziszów M³p. œwiêtowali licznie przybyli
goœcie:
doradca Wojewody Podkarpackiego
Wies³aw Rygiel, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty pani Ma³gorzata
Nowiñska-Zgurska, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz, przedstawiciele oœwiatowych
organizacji zwi¹zkowych: szef regionalnej
Solidarnoœci Alfred Kopeæ oraz Prezes oddzia³u ZNP w Sêdziszowie M³p. Zyta Wiktor,
dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Karola Olszewskiego Teresa Parys i zastêpca
dyrektora ZSZ Bernadetta Frysztak, dyrektor MGOK Kazimierz Popielarz, ks. Krzysztof Gac, o. gwardian klasztoru oo. Kapucynów Janusz Pa³ka.
Swoich przedstawicieli przys³ali: senator
RP Zdzis³aw Pupa i pose³ na sejm RP Kazimierz Moskal.
Honory gospodarzy uroczystoœci pe³nili najwy¿si przedstawiciele w³adz gminnych:
Burmistrz Kazimierz Kie³b, Zastêpca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ oraz Sekretarz Gminy Jan Maroñ.
Po ¿yczeniach i s³owach refleksji o stanie oœwiaty przyszed³ czas wrêczenia corocznych nagród Burmistrza wyró¿niaj¹cym siê
pracownikom oœwiaty. W tym roku uhonorowani zostali:
mgr Bo¿ena Michalska – dyrektor Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.,
mgr Beata Majcher – dyrektor Gimnazjum
w Zagorzycach Grn.,
mgr Anna Dunajska – dyrektor Szko³y Podstawowej w Boreczku,

Pracownicy oœwiaty uhonorowani nagrodami burmistrza w bie¿¹cym
roku szkolnym.
Fot. (3) B. Czapka
mgr Grzegorz Bury – dyrektor Szko³y Podstawowej w Borku Wlk.
mgr Tomasz Kozak – dyrektor Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdz.,
mgr Mariusz Kazior – dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Górze Ropczyckiej,
mgr Renata Œliwa – dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p.,
mgr Anna Bednarz – nauczyciel w Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.,
mgr Anita Idzik – nauczyciel Szko³y Podstawowej w Krzywej,
mgr Ewa Kmieæ – nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
mgr Aldona Lazarowicz – nauczyciel Zespo³u Szkó³ w Wolicy Piaskowej,
mgr Ma³gorzata Maræ – nauczyciel Szko³y
Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.,
mgr Ma³gorzata Mielniczuk – nauczyciel
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.,
mgr Marek Prag³owski – nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Zagorzycach Grn.,
mgr in¿. Irena Lewicka – dyrektor Zespo³u
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli.
Gratulacje odebrali tak¿e:
mgr Janusz Barciñski – dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Wolicy Piaskowej uhonorowany
Nagrod¹ Podkarpackiego Kuratora
Oœwiaty,
Jan Ró¿añski – Przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty Rady Miejskiej w Sêdziszowie,
emerytowany dyrektor Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej, uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Naro-

dowej,
mgr Krystyna Surman – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Sêdziszowie
M³p. uhonorowana Medalem Komisji
Edukacji Narodowej,
mgr Marioletta Dar³ak – nauczyciel Szko³y
Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.,
uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
mgr Wies³awa Maroñ – nauczyciel Szko³y
Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.,
uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
mgr Jolanta B¹czkowska – nauczyciel Szko³y Podstawowej w Szkodnej uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Po czêœci oficjalnej, w programie artystycznym zaprezentowali siê uczniowie sêdziszowskiego gimnazjum. W brawurowym
wystêpie zaprezentowali bol¹czki wspó³czesnej oœwiaty. Najgorêtsze reakcje wywo³a³
skecz pt. „Co wiem o Borynie...” w oryginale wykonywany przez Stanis³awa Zygmunta i
Krzysztofa Piaseckiego. W kulminacyjnym
momencie programu Duch Oœwiaty przekaza³ w³adzom gminy symboliczny, p³on¹cy
kaganiec oœwiaty.
A póŸniej przyszed³ czas na wspóln¹ zabawê do muzyki zespo³u Kotula-band i kuluarowe „nocne Polaków rozmowy” o oœwiacie i nie tylko.
(b)
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Wstaje mglisty dzieñ ponury,
Dzwon od rana huczy z wie¿y –
Dziœ Zaduszki, Œwiêto Zmar³ych,
Ka¿dy na mogi³ê bie¿y.
Zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ pamiêæ o zmar³ych przodkach traktowano
niemal jako œwiêty obowi¹zek potomnych.
Zale¿nie od statusu spo³ecznego na grobach
umieszczano: rzeŸby, p³askorzeŸby, malunki, z czasem – zdjêcia oraz tabliczki z imionami i nazwiskami. Bezcenn¹, historyczn¹
wartoœæ przedstawiaj¹ dziœ tzw. portrety trumienne, popularne zw³aszcza w XVII i XVIII
w. Wed³ug dawnych wierzeñ – dziady, czyli
duchy przodków, przybywa³y z zaœwiatów na
ziemiê przynajmniej dwa razy w roku, na
wiosnê i póŸn¹ jesieni¹. ¯yj¹cy przyjmowali
je uroczyœcie i z g³êbok¹ czci¹, by w ten sposób pomóc im w uzyskaniu wiecznego odpoczynku. Te wznios³e, pe³ne tajemnic rytua³y uwieczni³ na kartach nasz wieszcz
Adam Mickiewicz. W wyobra¿enia dawnych
S³owian dusze ludzkie przybiera³y niekiedy
postacie ptaków. Byæ mo¿e z tego powodu
w pieœniach i twórczoœci ludowej zwierzêta
owe s¹ czêstym, wdziêcznym motywem.
Obecnie o œmierci i o przemijaniu rozmyœlamy zwykle w okresie póŸnej jesieni, kiedy
dni staj¹ siê krótsze, mgliste, pochmurne i
mroczne. Opadaj¹ce liœcie, opustosza³e pola
i ogrody raczej nie nastrajaj¹ nas optymistycznie. D³ugie, smêtne wieczory sk³aniaj¹
do rozmyœlañ nad sensem ¿ycia i nad sprawami ostatecznymi. Wspomnieniom o zmar³ych przodkach towarzyszy modlitwa i nostalgia. Przygas³a przyroda zdaje siê wspó³graæ z sentymentalnym nastrojem cz³owieka.
Ludzie stoj¹ zadumani,
To co przesz³o, ju¿ nie wróci.
Wiatr w ga³êziach tylko gór¹
Jakieœ dziwne pieœni nuci.
W refleksjach o ¿yciu wiecznym pojawia
siê dylemat: jak ¿yæ, aby osi¹gn¹æ szczêœliwoœæ. Drogê ku lepszemu mog¹ wskazaæ
nam Wszyscy Œwiêci, którzy posiadaj¹ moc
wyjednania dla nas oczekiwanych ³ask. W
naszej rodzimej tradycji od wieków ¿ywy by³
kult Œwiêtych. Zawsze uwa¿ano ich za niezast¹pionych obroñców i czêsto odnoszono
siê do nich jak do osób ¿yj¹cych. Fundowano im koœcio³y, stawiano kapliczki i figury, a
w domach umieszczano ich wizerunki. Ludzie zwracaj¹ siê do nich z wa¿nymi, ¿yciowymi problemami, ufaj¹c w dobrotliwoœæ i
zrozumienie.
Na naszych podmok³ych, czêsto niegdyœ
zalewanych terenach chêtnie stawiano figury œw. Jana Nepomucena, posiadaj¹cego
niezwyk³¹ moc chronienia dobytku ludzi
przed „wielk¹ wod¹”. Popularny by³ tutaj
równie¿ œw. Antoni, który „zawsze od zguby
broni”. Owych wiernych opiekunów czêœciej
wspominamy i czcimy w Dniu Wszystkich
Œwiêtych. Od zarania dziejów wyj¹tkow¹
czci¹ otacza siê równie¿ zmar³ych protopla-
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PAMIÊÆ O ZMAR£YCH
stów. Przed wiekami za miejsca ich pochówku obierano najbli¿sze otoczenie ludzkich
siedzib. Wieœæ niesie, ¿e król W³adys³aw Jagie³³o zleci³ swym poddanym przekopanie
ziemi, by udowodniæ pewnemu ksiêciu, i¿
„polska ziemia rodzi garnki”. Znaleziono
wówczas urny – gliniane naczynia s³u¿¹ce

do przechowywania prochów zmar³ych. W
czasach pogañskich grzebano ich na odludziu, w lasach, na wzniesieniach, zwykle w
pobli¿u okaza³ych drzew. Z nastaniem chrzeœcijañstwa cia³a zmar³ych chowano w poœwiêconej przez kap³ana ziemi – przy koœcio³ach, a znacz¹cych osobistoœci – w podziemiach œwi¹tyñ. PóŸniej, z braku miejsca,
zak³adano cmentarze, w znacznym oddaleniu od domostw; co nasili³o siê g³ównie w
XIX w. Miejsca te ogradzano p³otami lub
murami z cegie³ b¹dŸ z kamieni. Miejsca
wiecznego spoczynku znaczono drewnianymi krzy¿ami. Zamo¿niejsi umieszczali nagrobki i krzy¿e kamienne. Od œredniowiecza przytwierdzali te¿ tablice z ¿a³obnymi,
czêsto wierszowymi sentencjami. Jak obyczaj
ka¿e, nale¿y dbaæ i troszczyæ siê o miejsca
spoczynku zmar³ych. Dzieñ Wszystkich Œwiêtych, a zw³aszcza Dzieñ Zaduszny – to czas
wspomnieñ i modlitw za tych, którzy pozostawili nam w spadku nieocenione dobra.
Obecnie ich groby zdobi bogactwo kwiatów i oœwietlaj¹ znicze, a przecie¿ starsze i
œrednie pokolenie dobrze pamiêta, jak w
ziemiê mogi³ wstawiano zwyk³e œwieczki i
uk³adano na niej bia³e owoce œnieguliczki –
w kszta³cie krzy¿a lub ró¿añca. Te rzadko
spotykane krzewy mo¿na by³o kiedyœ zobaczyæ przed ka¿dym niemal domem. P³omy-

ki œwieczek i zniczy symbolizuj¹ wiekuist¹
œwiat³oœæ, jak¹ ¿ywi chc¹ wyb³agaæ dla zmar³ych. Ongiœ na cmentarzach sadzono: osiki
– uwa¿ane za drzewa zmar³ych, gwarantuj¹ce spokój duszom, a tak¿e tzw. p³acz¹ce
brzozy i wierzby, których zwisaj¹ce ga³êzie
zdaj¹ siê u¿alaæ i rozpaczaæ.

Widaæ tylko biel chryzantem,
Gorej¹cych œwiate³ krocie,
Cmentarz tonie dziœ w zieleni
Na jesiennej, zimnej s³ocie.
Utrwalony polski obyczaj nakazuje, by
pierwsze dwa dni listopada prze¿ywaæ w smutnej, powa¿nej zadumie. W liturgii Koœcio³a
katolickiego pierwszy z nich jest raczej radosny, gdy¿ wspominamy œwiêtych, których ¿ycie
mo¿e nam s³u¿yæ za przyk³ad. W 835r. papie¿
Grzegorz IV przeniós³ w³aœnie to œwiêto na 1
listopada. Dzieñ nastêpny – i ca³y miesi¹c –
kieruje nasze myœli ku œmierci. Jej nieuchronnoœæ naj³atwiej mo¿na zrozumieæ, gdy ca³a
przyroda zamiera i pogr¹¿a siê w ciszy. ¯ycie
w zgodzie z rytmami natury dawa³o naszym
przodkom poczucie bezpieczeñstwa i pozwala³o im z godnoœci¹, ze spokojem przyj¹æ to,
co nieuniknione.
S³ychaæ szepty modlitewne,
Czasem znowu jakieœ ³kanie,
To za tymi, co odeszli.
Wieczny pokój daj Im, Panie!
W tekœcie zamieszczony zosta³ wiersz
„Zaduszki na wsi” napisany
przez poetê ludowego Czes³awa Maja.

Maria Wilczok
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25 rocznica mêczeñskiej œmierci
ks. Jerzego Popie³uszki
Dziewiêtnastego paŸdziernika 2009
roku w Koœciele Parafialnym pod wezwaniem NNMP w Sêdziszowie M³p. z intencji
MKS NSZZ „Solidarnoœæ” w Sêdziszowie
M³p. zosta³a odprawiona koncelebrowana Msza Œw. Eucharystii przewodniczy³ ks.
pra³ata Stanis³aw Ryba, proboszcz tej parafii. Zebrani modlili siê o rych³¹ beatyfikacjê s³ugi bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki,
o dobro dla Ojczyzny i wszelkie ³aski bo¿e
dla ludzi pracy. Bardzo dobre kazanie wyg³osi³ ks. Krzysztof Gac. Po Mszy Œw. delegacje sêdziszowskiej Solidarnoœci, nauczycieli i Senatora RP Zdzis³awa Pupy z³o¿y³y
wi¹zanki kwiatów przed obeliskiem ks. Jerzego Popie³uszki, znajduj¹cym siê na placu koœcielnym.
JF

Modlitwa przed obeliskiem ks. Jerzego Popie³uszki.

„Janowi Paw³owi II w darze…”
Pod takim has³em
8.10.09 odby³a siê w
Technikum Sêdziszowskim (ZSZ w Sêdziszowie M³p.) odby³a siê
akcja honorowego
krwiodawstwa. Ponad
60 uczniów zadeklarowa³o chêæ oddania
krwi. Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa w
Rzeszowie zakwalifikowa³a (lekarz) z tej liczby 38 uczniów, którzy
oddali ponad 16 litrów
Delegacja m³odzie¿y ZSZ wrêcza potwierdzenie przekazania ponad 16 litrów krwi „Janokrwi. W ramach obchowi Paw³owi II w darze...” Fot. J. F.
dów dni papieskich
9.10.09 uczniowie klas
œrodku budynku zosta³a otwarta wystawa pt.
drugich szko³y wys³uchali prelekcji nt. „Jan
„Jan Pawe³ II – Papie¿ Wolnoœci”, ca³oœæ
Pawe³ II niekwestionowanym autorytetem
obchodów 16.10.09 zwieñczy³a uroczysta
dla m³odzie¿y”, budynki ZSZ by³y oflagowaMsza Œw. w Koœciele Parafialnym w Sêdzine barwami papieskimi i narodowymi. W

Fot. JF
szowie M³p. W czasie Eucharystii odprawionej przez ks. proboszcza Stanis³awa Rybê
m³odzie¿ szkolna z³o¿y³a dar o³tarza – „¿ywe
kamienie”, czyli ofiarowan¹ krew dla ratowania ¿ycia (na zdjêciu – JF). Przed Msz¹
Œw. spo³ecznoœæ szkolna, zaproszeni goœcie
z pani¹ burmistrz Sêdziszowa M³p. El¿biet¹
Œwiniuch na czele wys³uchali monta¿u s³owno- muzycznego zatytu³owanego „Cz³owiek
wolny jest przede wszystkim zobowi¹zany do
prawdy”. Program przygotowali cz³onkowie
ko³a recytatorsko-teatralnego pod kierunkiem pani wicedyrektor ZSZ Bernadety
Frysztak i nauczyciela religii pana Andrzeja
Ko³odzieja. Tego samego dnia Szkolne Ko³o
Caritas przeprowadzi³o kwestê pod has³em:
„Dzielmy siê mi³oœci¹” na rzecz zdolnej, biednej m³odzie¿y- ¯ywy Pomnik Jana Paw³a II.
Ponadto w paŸdzierniku przeprowadzony
zosta³ konkurs „Jan Pawe³ II w moich wspomnieniach” w formie plakatu, opowiadania
i prezentacji multimedialnej. Prace 40
uczniów zaprezentowano podczas uroczystoœci, by³y elementem scenografii.
JF

Miêdzyszkolne Zawody Szachowe
Szesnastego paŸdziernika 2009 roku w Technikum Sêdziszowskim (Zespole Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w
Sêdziszowie M³p.) zosta³y rozegrane Miêdzyszkolne Zawody Szachowe (grupowe). Szlachetn¹ rywalizacjê wygra³a dru¿yna I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. prof.
Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p. (Andrzej Grabowy, Krystian Cybulski, Adam Strêk). Dalsze miejsca to:
III. Zespó³ Szkó³ Agro- Technicznych w Ropczycach
IV. Zespó³ Szkó³ im. ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach
V. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
Dwie najlepsze dru¿yny, tj. LO z Ropczyc i ZSZ z Sêdziszowa
M³p. awansowa³y do szczebla wojewódzkiego.
JF
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Nauczyciele LO uhonorowani Nagrodami Dyrektora Szko³y.

Fot. (2) LO

,,Za trud, za serce, za uœmiech, za dobre rady, za przekazywan¹ wiedzê…’’

Œwiêto ludzi oœwiaty
13 paŸdziernika w murach sêdziszowskiego LO
rozbrzmia³y s³owa wdziêcznoœci za trud, wychowanie i wiedzê przekazywan¹ uczniom przez
nauczyciel i wychowawców. Wszystko za spraw¹
obchodów Dnia Edukacji Narodowej po³¹czonego ze Œwiêtem Patrona Szko³y, które zgromadzi³y wokó³ tej uroczystoœci przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych, nauczycieli, pracowników
oœwiaty oraz wychowanków.

ska, p. prof. Tomasz Przywara, p. prof. Jacek
Magdoñ, p. prof. Roman Dziedzic, p. prof.
Marek Skoczek oraz p. Renata Stachnik, p.
Agnieszka Stachnik, p. Zofia Stachnik, p. Alfred Puty³o, p. Bronis³aw Paœko, p. Karol Ko³odziej. Podziêkowania i ¿yczenia w imieniu
uczniów szko³y z³o¿y³a przewodnicz¹ca LO –
Agnieszka Ziemiñska. Podczas uroczystoœci
œlubowanie na sztandar szko³y z³o¿yli uczniowie klas pierwszych. Rotê œlubowania odczyta³a p. Lucyna Doroba – Dyrektor Szko³y.
Nasz patron

Œwiêtowanie rozpoczêto uroczyst¹ Msz¹
Œw. w Koœciele Parafialnym. Kolejna czêœæ
uroczystoœci mia³a miejsce w hali sêdziszowskiego LO. W obchodach szkolnego œwiêta
uczestniczyli Szanowni Goœcie: p. Kazimierz
Moskal – pose³ na Sejm RP i p. Stanis³aw
Ziemiñski – wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego. Nie zabrak³o równie¿
emerytowanych nauczycieli, a wœród nich
p. Wies³awy Bauman – d³ugoletniego nauczyciela biologii i p. Antoniego Zacha –
nauczyciela fizyki oraz przedstawicieli Rady
Rodziców: p. Anny Bia³oruckiej, p. Ma³gorzaty Maræ oraz p. Anny Markiewicz.

Wa¿nym punktem obchodów Œwiêta
Patrona by³o podsumowanie szkolnych kon-

S³owa wdziêcznoœci
Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
oraz Rady Rodziców dziêkowali pedagogom
i pracownikom oœwiaty za trud, jaki wk³adaj¹
w edukacjê m³odego pokolenia, ¿ycz¹c wytrwa³oœci i dalszych sukcesów. Wzorowa praca nauczycieli i pracowników oœwiaty uhonorowana zosta³a nagrod¹ Dyrektora Szko³y
któr¹ przyjêli: p. prof. Agnieszka Kêdziora –
Œmia³ek, p. prof. Aldona Homa, p. prof. Lubow Ozimb³owska, p. prof. Jolanta Ziobro, p.
prof. Anna Maræ, p. prof. Bernadeta Rogow-
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Poczet sztandarowy LO podczas uroczystoœci.

kursów poœwiêconych sylwetce ks. Piotra
Skargi. W jednym z nich, którego zadaniem
by³o napisanie wypracowania na temat: „Jak
rozumiesz s³owa ks. Piotra Skargi – Kto OjczyŸnie s³u¿y ten sam sobie s³u¿y?” najlepsze prace z³o¿y³y: Alicja Fija³kowska, Justyna
Bryk i Monika Kozio³. W konkursie historycznym pod has³em: „Ksi¹dz Piotr Skarga i
jego epoka” najlepsi okazali siê Ernest
Szczêch, Dominik Pytko i Szymon Kot. Po
wrêczeniu nagród zwyciêzcom, rozpoczê³a
siê czêœæ artystyczna przygotowana przez
uczniów klas trzecich pod kierunkiem p.
prof. Eweliny £agowskiej i p. prof. Marka
Skoczka.
Dominika Brzycka
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Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma
u³atwiæ polskim bibliotekom publicznym dostêp do komputerów, Internetu i szkoleñ. Program
Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
Biblioteka Publiczna w Sêdziszowie M³p.
wraz ze swoimi filiami (Bibliotek¹ Publiczn¹
w Bêdziemyœlu, Borku Wielkim, Czarnej Sêdziszowskiej, Górze Ropczyckiej, Klêczanach, Wolicy £ugowej oraz w Zagorzycach)
jest uczestnikiem I rundy Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego w naszym
kraju przez Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Program ten jest nowatorskim i d³ugofalowym przedsiêwziêciem o ogólnopolskim zasiêgu, którego zadaniem jest pomoc bibliotekom w ma³ych
miejscowoœciach przekszta³ciæ siê w centra
wiedzy i aktywnoœci lokalnej. Przygotuje on
bibliotekarzy i bibliotekarki do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób.
Ka¿da z bibliotek mog³a aplikowaæ do
PRB jako Biblioteka Wiod¹ca, lub Biblioteka Partnerska. Biblioteka Wiod¹ca otrzyma
wiele korzyœci, ale stawiane s¹ jej du¿o wiêksze wymagania, np. biblioteka taka musi:
stworzyæ i braæ aktywny udzia³ w Gminnej
Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek, zorganizowaæ dla Bibliotek Partnerskich co najmniej cztery spotkania, stworzyæ internetow¹ wizytówkê biblioteki. Od Biblioteki
Partnerskiej FRSI mniej wymaga, ale te¿ taka
biblioteka otrzyma mniejsze korzyœci. Podstawowym warunkiem uczestnictwa by³a
koniecznoœæ posiadania chocia¿ jednego
partnera na etapie sk³adania wniosku, natomiast w koñcowym etapie ka¿da Biblioteka Wiod¹ca musia³a mieæ trzy Biblioteki
Partnerskie.
Nasz Biblioteka aplikowa³a jako Biblioteka Wiod¹ca, naszymi partnerami s¹:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Latoszynie,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Œwilczy
z siedzib¹ w Trzcianie,
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z siedzib¹ w Stobiernej.
Kolejnym istotnym warunkiem pozwalaj¹cym nam na wziêcie udzia³u w tym programie by³o uzyskanie zgody od naszej Gminy na spe³nieni nastêpuj¹cych warunków:
1. przygotowanie mebli i sieci elektrycznej
dla sprzêtu komputerowego,
2. pokrywanie kosztów eksploatacyjnych
u¿ytkowanego sprzêtu komputerowego
i jego ubezpieczenie,
3. udzia³ w Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek,
4. pomoc w realizacji nowych aktywnoœci
biblioteki,
5. zapewnienie od 2010 r. œrodków na dostosowanie czasu otwarcia bibliotek i filii do potrzeb mieszkañców,
6. poprawienie najdalej w 2010 r. wygl¹du
placówek bibliotecznych i spe³nienie
odpowiednich standardów estetycznych.
W ramach tego programu wszyscy bibliotekarze przejd¹ szereg szkoleñ specjali-

stycznych, informatycznych oraz wezm¹
udzia³ w 10 dniowych
warsztatach z planowania pracy w bibliotece. Dziêki realizacji
PRB do naszych placówek dostarczony zostanie przez FRSI sprzêt
multimedialny i teleinformatyczny. Ka¿da
z filii otrzyma 2 zestawy komputerowe z pe³nym oprogramowaniem, 1 urz¹dzenie
Biblioteka w Sêdziszowie pozyska nowoczesny sprzêt, który pozwoli jeszcze bardziej uatrakwielofunkcyjne (drucyjniæ pracê z czytelnikami.
Fot. Arch.
karka, skaner, kserokopiarka i fax), natomiast Biblioteka w Sêdziw listopadzie maj¹ rozpocz¹æ siê prace zwi¹szowie M³p. otrzyma 2 zestawy komputerozane z pod³¹czeniem internetu natomiast
we z pe³nym oprogramowaniem, 1 laptop,
na prze³omie grudnia/stycznia rozpoczn¹
1 rzutnik wraz z ekranem, urz¹dzenie wiesiê pierwsze dostawy sprzêtu do uprawniolofunkcyjne.
nych placówek.
Pierwsze szkolenia bibliotekarzy rozpoczn¹ siê na prze³omie listopada/grudnia,
Magdalena Patro
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„Pasujê Ciê na
ucznia I klasy”
Pasowanie na ucznia jest pierwsz¹ wa¿n¹ uroczystoœci¹ w karierze szkolnej dziecka. Ma ona uœwiadomiæ pierwszoklasistom, ¿e zakoñczy³ siê w
ich ¿yciu etap bycia przedszkolakiem, a rozpoczyna siê ju¿ droga szkolna, co wi¹¿e siê z wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹ i nowymi obowi¹zkami.
W dniu 7 paŸdziernika w Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a II w Zagorzycach Górnych odby³o siê Pasowanie na ucznia naszych pierwszoklasistów.
Do tego œwiêta dzieci przygotowywa³y
siê ju¿ od pierwszych dni pobytu w szkole.
Podczas uroczystoœci z sukcesem zaprezentowa³y ciekawy program s³owno-muzyczny, który zosta³ nagrodzony gromkimi brawami. Nastêpnie odby³o siê œlubowanie i ceremonia pasowania, której dokona³a Pani
Dyrektor, przyk³adaj¹c do ramienia ka¿dego pierwszoklasisty symboliczny o³ówek. Rodzice obecni na uroczystoœci nie kryli wzruszenia. W prezencie dzieci otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Ten wa¿ny dzieñ w szkole zakoñczy³ siê dla pierwszaków s³odkim poczêstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Uroczystoœæ ta na d³ugo pozostanie w
pamiêci uczniów.
Barbara Brzuszek

Podwójna
uroczytoœæ
13 paŸdziernika 2009 r. w Zespole Szkó³
Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego w
Sêdziszowie M³p. odby³a siê niezwyk³a uroczystoœæ. Wszystko zaczê³o siê akademi¹. Dyrektor szko³y Teresa Parys powita³a wszystkich serdecznie, w tym przyby³ych goœci;
by³ych i zas³u¿onych nauczycieli i pracowników naszej szko³y. Goœciem specjalnym by³
prezes firmy Hispano-Suiza, z któr¹ szko³a

Pani Dyrektor E. Koziara dokonuje aktu pasowania.

Œlubowanie pierwszaków.
wspó³pracuje i ta wspó³praca przynosi bardzo dobre efekty.
Akademia by³a wielkim prze¿yciem dla
uczniów klas pierwszych, którzy z³o¿yli uroczyste œlubowanie i zostali pasowani na
uczniów w obecnoœci kolegów, grona pedagogicznego i goœci. Piêkny monta¿ s³owno –
muzyczny przygotowa³y uczennice z ko³a recytatorsko-teatralnego pod okiem pani Bernadety Frysztak.
Ostatnim bardzo wa¿nym wydarzeniem
podczas akademii by³o wrêczenie uczniom
klasy czwartej technikum informatyczno-elektronicznego europassów – standardowego
dokumentu europejskiego potwierdzaj¹cego

Podarowa³ im nowe ¿ycie

Niedawno jeden z naszych czytelników opowiedzia³ nam o mieszkañcu
Czarnej Sêdziszowskiej Janie Œwiniuchu, który poprzez swoje dzia³ania
ocali³ zdrowie, a nawet ¿ycie czterech osób.
Kilka lat temu, podczas zimy, Jana Œwiniucha zaniepokoi³o, ¿e od d³u¿szego czasu
nie widzia³ swoich s¹siadów. Nie by³o tak¿e
¿adnych œladów w obejœciu, co œwiadczy³o o
tym, ¿e s¹siedzi nie wychodzili z domu. Natychmiast zawiadomi³ krewnych s¹siadów,
so³tysa wsi, wezwano Policjê. Po otwarciu
domu okaza³o siê, ¿e kobietê dotkn¹³ parali¿, zaœ jej m¹¿ ob³o¿nie chory le¿a³ w ³ó¿ku,
nie mog¹c wezwaæ pomocy. Dziêki interwencji Jana Œwiniucha pomoc dotar³a na czas.
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Innym razem
pomocy wymaga³
brat pana Jana –
W³adys³aw. Zosta³
pobity. Pana Jana
niepokoi³ stan
zdrowia brata. W³adys³aw nagle zacz¹³ traciæ œwiadomoœæ, sinieæ, dusiæ siê, nie móg³
siê ruszyæ. Pan Jan natychmiast wezwa³ karetkê i zacz¹³ brata intensywnie masowaæ,
gimnastykowaæ, by pobudziæ jego kr¹¿enie.

Fot.(2) SP Zagorzyce Grn.
zdobyte kwalifikacje zawodowe za granic¹.
Uczniowie ci w ramach projektu Leonardo
da Vinci przebywali w lutym tego roku na praktyce w Anglii i w Niemczech. W roku szkolnym 2009/2010 z naszej szko³y ponownie wyjad¹ dwie grupy uczniów na praktykê do Anglii – bêd¹ to uczniowie technikum handlowego. Mamy nadziejê, ¿e podobne praktyki
zagraniczne bêd¹ nadal organizowane, poniewa¿ ciesz¹ siê wœród uczniów coraz wiêkszym zainteresowaniem. Wyjazdy te pozwalaj¹
uczniom nie tylko uzyskaæ kwalifikacje zawodowe, ale równie¿ doskonaliæ jêzyk obcy.
Iwona Kasperska
nauczyciel ZSZ w Sêdziszowie M³p.
Po przyjeŸdzie karetki, lekarz stwierdzi³, ¿e
gdyby nie te masa¿e i gimnastyka, brat móg³
nie doczekaæ pomocy.
Niedawno Jan Œwiniuch sam zapad³ na
zdrowiu i trafi³ do szpitala w Kolbuszowej.
Któregoœ dnia zaniepokoi³o go zachowanie
jednego z pacjentów. Okaza³o siê, ¿e mia³
on atak padaczki. Pan Jan zg³osi³ do pielêgniarki i lekarza, ¿e pacjent umiera. I znów
personel medyczny szpitala podkreœla³, ¿e
dzia³ania Jana Œwiniucha uratowa³y ¿ycie
owemu pacjentowi.
Uda³o nam siê porozmawiaæ z Janem
Œwiniuchem: Cieszê siê, gdy wiem, ¿e uratowa³em czterem osobom ¿ycie.
Znajomi Jana Œwiniucha mówi¹, ¿e podarowa³ tym ludziom nowe ¿ycie.
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Spotkanie z Pani¹ Konsul Michelle Biskup
w Czarnej Sêdziszowskiej
16 paŸdziernika 2009 w Szkole Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej odby³o siê
spotkanie z Konsulem Ambasady Amerykañskiej w Warszawie Pani¹ Michelle
Biskup. Uczniowie klas IV-VI mieli mo¿liwoœæ wys³uchania wyk³adu w jêzyku
angielskim prowadzonego przez Amerykankê.
Spotkanie rozpocz¹³ dyrektor szko³y
podstawowej Pan Tomasz Kozak, nastêpnie
odda³ g³os uczniom klasy VI, którzy przywitali goœcia tañcem i œpiewem. Potem Pani
Konsul przedstawi³a ciekaw¹ prezentacjê na
temat parków narodowych w Stanach Zjednoczonych, która zawiera³a interesuj¹ce
zdjêcia. Uczniowie podziwiali cuda stworzone przez naturê – ogromne sekwoje, gejzery oraz dzikie zwierzêta Ameryki Pó³nocnej.
Na zakoñczenie spotkania Pani Konsul
udziela³a odpowiedzi na pytania zadawane
przez uczniów. To niecodzienne spotkanie
wywar³o ogromne wra¿enie zarówno na
uczniach jak i pracownikach szko³y. Uczniowie zostali bardzo mocno zmotywowani do

nauki jêzyków obcych. Pani
Konsul kolejnego dnia odwiedzi³a cmentarz parafialny w Czarnej Sêdziszowskiej,
gdzie szuka³a grobów swoich dalekich przodków, bo
jak okreœli³a w 25% jest
Polk¹. Dziêki ¿yczliwoœci
ksiêdza proboszcza parafii
Czarna Sêdziszowska, Pani
Pani konsul Michelle Biskup (w œrodku) w Szkole Podstawowej w Czarnej Sêdz.
Konsul w ksiêgach parafialw towarzystwie dyr. Tomasza Kozaka i naucz. jêzyka angielskiego M. Ró¿añskiej.
nych znalaz³a kilka nieznaFot. SP Czarna Sêdz.
nych jej informacji o swoich przodkach.
optymizmem i umiejêtnoœci¹ wyra¿ania
Myœlê, ¿e ka¿dy kto rozmawia³ z Pani¹
emocji.
Konsul zosta³ urzeczony jej otwartoœci¹,
Monika Ró¿añska

Ka¿de dziecko jest zdolne
- to za³o¿enie przyœwieca projektowi „Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy” wspó³finansowanego przez Europejski Fundusz Spo³eczny i bud¿et pañstwa. Szko³a Podstawowa nr 3 im.
Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p. znalaz³a siê w gronie wylosowanych placówek, w których realizowany jest projekt. Z terenu gminy Sêdziszów M³p. projekt realizowany jest równie¿ w szko³ach w
Boreczku, Zagorzycach Dolnych, Krzywej, Klêczanach Czarnej Sêdziszowskiej i Bêdziemyœlu.
Kszta³towanie kompetencji kluczowych
w oparciu o teoriê inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera ma wesprzeæ wieloaspektowy rozwój dzieci rozpoczynaj¹cych
naukê szkoln¹: rozwój umys³owy, emocjonalny, spo³eczny, fizyczny i motoryczny. W
odniesieniu do dzieci Gardner wyró¿nia 8
typów inteligencji: jêzykow¹, ruchow¹, matematyczno - logiczn¹, wizualno - przestrzenn¹, przyrodnicz¹, muzyczn¹, interpersonaln¹ (spo³eczn¹), intrapersonaln¹
(refleksyjn¹). Wszystkie te inteligencje s¹
równouprawnione, ¿adna nie jest wa¿niejsza od drugiej. Uczniowie z sêdziszowskiej
„Trójki”, z klasy objêtej tym nowatorskim
projektem, uczestnicz¹ w dodatkowych,
ogólnorozwojowych zajêciach pozalekcyjnych i korzystaj¹ z wielu przeznaczonych
na razie tylko dla nich, atrakcyjnych œrodków dydaktycznych, pogrupowanych w
trzech oœrodkach zainteresowañ: jêzykowym, przestrzenno- ruchowym i matematyczno przyrodniczym. Z obserwacji wynika, ¿e dzieci s¹ wprost szczêœliwe maj¹c do
dyspozycji tak wiele dostêpnych, kolorowych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych
na miarê ich zainteresowañ, uzdolnieñ,
mo¿liwoœci i potrzeb. Wystarczy dodaæ, ¿e
w oœrodkach zainteresowañ dzieci mog¹
korzystaæ m. in. z ró¿norodnych akcesoriów

sportowych umieszczonych na specjalnym
stojaku. Maj¹ te¿ drewniany teatrzyk z zas³onkami i wieloma pacynkami. S¹ te¿ ksi¹¿eczki „Logico”, rozmaite gry stolikowe, zabawa „Poczta”, kalendarz przyrodniczy, plansze, historyjki obrazkowe, p³yty CD, uk³adanki i inne.

Projekt daje wiele korzyœci nie tylko szkole, ale i jej klientom: dzieciom, nauczycielom, rodzicom, a nawet œrodowisku lokalnemu. Szko³a – otrzymuje zestaw œrodków dydaktycznych o wartoœci ponad 8000 z³ s³u¿¹cych uczniom klasy I. Dziecko – rozwija w³asny potencja³ intelektualny, buduje motywacjê do nauki, korzysta z bogatego zestawu
œrodków dydaktycznych. Nauczyciel – wdra¿a najnowsze koncepcje pedagogiczne, tworzy i wykorzystuje Oœrodki Zainteresowañ.
Rodzice – odkrywaj¹ potencja³ swoich dzieci, lepiej mog¹ zorganizowaæ im œrodowisko
rozwoju. Zaœ œrodowisko lokalne uzyskuje
wsparcie dla edukacji elementarnej zwiêkszaj¹ce sukces edukacyjny i ¿yciowy dziecka.
Bogus³awa Rembisz

Uczniowie klasy II b Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p. z zainteresowaniem korzystaj¹ z zajêæ zaproponowanych
w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy”.
Fot. B. Rembisz

19

Nr 10 (149) 29 paŸdziernika 2009 r.

Zawody wêdkarskie w Cierpiszu
W dniu 10 paŸdziernika
2009 w miejscowoœci Cierpisz
odby³y siê indywidualne i
dru¿ynowe zawody wêdkarskie dla dzieci i m³odzie¿y
szkó³ podstawowych i gimnazjów z powiatu ropczyckosêdziszowskiego i gminy Œwilcza.
Zawody by³y organizowane przez Uczniowsk¹
Szkó³kê Wêdkarsk¹ dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej we wspó³pracy z
Miejsko-Gminnym Ko³em
Wêdkarskim nr 26 w SêdziNa zdjêciu uczestnicy ubieg³orocznych zawodów wêdkarskich dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów w Cierpiszu.
Fot. Arch
szowie M³p., które kolejny raz s³u¿y³o radami organizacyjnymi, przyz³owiony przez Anetê Zawiszê reprezentuOrganizatorzy dziêkuj¹:
gotowaniem stanowisk i pomoc¹ w przeproj¹c¹ Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej.
· Burmistrzowi Sêdziszowa Ma³opolskiewadzeniu zawodów. Honorowym patronaPo skoñczonych po³owach wszystkich
go za ufundowanie pucharów i centem zawody obj¹³ Burmistrz Sêdziszowa Mauczestników i ich opiekunów czeka³ gor¹cy
nych nagród dla zwyciêzców,
³opolskiego Pan Kazimierz Kie³b, a dobrym
posi³ek, i ciep³y napój. Za trzy czo³owe miej· Prezesowi Miejsko-Gminnego Ko³a
duchem zawodów ju¿ tradycyjnie by³ Pan
sca jak i za najwiêksz¹ z³owion¹ rybê uczestWêdkarskiego Nr 26 w Sêdziszowie MaJan Ró¿añski. W zawodach brali udzia³ zanicy mogli zdobyæ cenne puchary. Ka¿dy z
³opolskim wraz z zarz¹dem, sêdziami i
równo uczniowie zrzeszeni jak i nie zrzeszezawodników dosta³ za uczestnictwo chocia¿cz³onkami za pomoc w organizacji i
ni w PZW. Zawody rozpoczê³y siê o godz.
by drobny upominek w postaci ksi¹¿ki, pi³przeprowadzeniu zawodów oraz ufun9.00. , zakoñczy³y o 13.30.
ki, zestawu do gry w tenisa, koszulki itp.
dowanie cennych nagród,
W czasie zawodów uczestnicy mogli roz· Paniom z kuchni przy Szkole Podstagrzaæ siê gor¹c¹ herbat¹. Mimo niesprzyjaKlasyfikacja koñcowa zawodów:
wowej w Czarnej Sêdziszowskiej za przyj¹cych warunków pogodowych frekwencja
1. Iwan Szymon 1860 g z³owionych ryb
gotowanie wyœmienitej i krzepi¹cej grodopisa³a znakomicie, zg³osi³o siê 40 uczest2. Dariusz Siwiec 1720 g z³owionych ryb
chówki.
ników. Uczestnikom towarzyszyli opiekuno3. Bia³ek Krystian 900 g z³owionych ryb
· uczestnikom i ich opiekunom oraz tym,
wie i rodzice, którzy pilnie obserwowali poktórzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê
czynania swoich podopiecznych. Od samedo kolejnej ju¿ pi¹tej edycji tej imprezy.
go pocz¹tku trwa³a sportowa rywalizacja,
Klasyfikacja dru¿ynowa:
do koñca nie wiadomo by³o, kto mo¿e za1. Gimnazjum Sêdziszów M³p.
Na kolejne zawody zapraszamy ju¿ w
j¹æ czo³owe miejsca w klasyfikacji. Uczestni2. SP nr 2 Sêdziszów M³p.
maju. Z wêdkarskim pozdrowieniem: „Wocy ³owili g³ównie p³ocie i okonie, sporadycz3. SP Czarna Sêdz.
dom czeœæ”.
nie zdarza³y siê inne gatunki ryb. Najwiêksz¹
Artur Starczewski
z³owion¹ ryb¹ okaza³ siê karp o wadze 400g
Gratulacje!!!
nauczyciel SP Czarna

Harcerze w Czarnej

Na zdjêciu czêœæ dru¿yny w czasie pobytu w Czarnej Sêdz.
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Fot. SP Czarna Sêdz.

W dniach 23-25 paŸdziernika w SP w Czarnej Sêdziszowskiej po
raz kolejny zatrzymali siê harcerze. Tym razem by³a to 34 Dru¿yna
Harcerska z Rzeszowa (34RwDH)pod opiek¹ dru¿ynowej Pani Jadwigi Majka. Harcerze przyjechali wieczorem w pi¹tek, zbli¿aj¹c
siê do szko³y uwagê zwróci³ fakt du¿ej dyscypliny wœród cz³onków
dru¿yny sk³adaj¹cych siê zarówno z uczniów szkó³ podstawowych
jak i gimnazjów.
Niestety pogoda nie zaszczyci³a harcerzy w Czarnej, mimo to
zrealizowali program pobytu zachwycaj¹c siê miejscowymi lasami.
Doœæ spartañskie warunki pobytu nie wp³ynê³y negatywnie na morale druhów – wrêcz przeciwnie pytali o mo¿liwoœæ powtórzenia
pobytu. Podsumowaniem nabytych umiejêtnoœci w terenie, a mo¿e
bardziej jako ciekawostka by³a krótka lekcja w k¹ciku przyrodniczym przy SP w Czarnej.
Pytaj¹c pani¹ Jadwigê o sposób pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹,
który zbiera owoce w postaci tak zgranej i zdyscyplinowanej m³odzie¿y us³ysza³em: „nie narzekajmy na m³odzie¿, po prostu b¹dŸmy
z ni¹, a wiele problemów zostanie rozwi¹zanych na starcie”.
Po prostu b¹dŸmy z dzieæmi i m³odzie¿¹.
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POWIATOWE IGRZYSKA M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ
W LEKKOATLETYCE

Powiat RopczyckoSêdziszowski, Sêdziszów M³p. 23.09.2009 r.

Dziewczêta
60 m
1. Róg Wioletta (Zag. Górne) 9.49
2. Wojnarowska Katarzyna (Brzeziny) 9.76
3. Wojton Agata (Wolica Piask.) 9.49
4. Sierakowska Paulina (Zag. Dolne) 9.62
Rzut pi³eczk¹ palantow¹
1. Niemiec Aleksandra (SP-5 Ropczyce) 36.5
2. Chodak Katarzyna (Glinik) 34.5
3. Andreasik Joanna (Brzeziny) 34.0
8. Ziajor Brygida (Szkodna) 28.5
9. Surman Ilona (Góra Ropcz.) 27.0
11. Broda Kinga (Wiercany) 25.0
12. Kuczek Joanna (SP-2 Sêdziszów) 24.0
Skok w dal
1. Bokota Ma³gorzata (Glinik) 4,22
2. Kisiel Sylwia (SP-1 Ropczyce) 3,85
3. Dzik Joanna (Krzywa) 3,72

6. Motyka Krystyna (Zag. Górne) 3,51
8. Medygra³ Zuzanna (SP-3 Sêdziszów) 3,35
600 m
1. Porzuczek Ewelina (SP-1 Ropczyce)
2. Tu³ecka Faustyna (Ocieka)
3. Krypel Kamila (Iwierzyce)
5. Pazdan And¿elika (Zag. Dolne)
9. Ziobro Sabina (Zag. Dolne)
10. Kozak Aneta (Krzywa)
11. Drozd Anna (SP-3 Sêdziszów)

1.
2.
3.
5.
7.

Ch³opcy
60 m
Brandys Witold (NiedŸwiada Dolna) 9.08
Krzystyniak Oskar (Skrzyszów) 9.15
Dryja Patryk (Krzywa) 9.23
Dzik Kamil (Krzywa) 9.28
Czernikowski Micha³ (Góra Ropcz.) 9.38

Rzut pi³eczk¹ palantow¹
1. Motyka Grzegorz (Zag. Dolne) 47.0
2. Marek Jakub (Kamionka) 45.0
3. Cielak Wojciech (Skrzyszów) 44.5
7. K³ósek Damian (Zag. Dolne) 41.0
10. Wierciñski Kamil (Krzywa) 38.5
Skok w dal
1. Cabaj Mateusz (Wielopole Skrz.) 4.35
2. Przydzia³ Patryk (Wolica Piaskowa) 4.08
3. Nêdza Pawe³ (Ocieka) 4.08
8. Szczêch Patryk (Wolica Piaskowa) 3.90
9. Bieniasz Aleksander (SP-2 Sêdziszów) 3.79
1000 m
1. Stok³osa Patryk (Klêczany)
2. Rogala Bart³omiej (Krzywa)
3. Pos³uszny Bart³omiej (SP-3 Sêdziszów)
Powiatowy Organizator Sportu
SZS w Ropczycach Grzegorz Drozd

POWIATOWA
GIMNAZJADA M£ODZIE¯Y
W LEKKOATLETYCE
Powiat Ropczycko-Sêdziszowski, Sêdziszów M³p. 23.09.2009 r.
Dziewczêta
100 m
1. Rokosz Kinga (Ocieka) 14.64
2. Rój Ewa (Czarna Sêdz.) 14.81
3. Jucha Edyta (Ostrów) 14.97
4. Ró¿añska Faustyna (Czarna Sêdz.) 15.10
9. Bednarz ¯aneta (Czarna Sêdz.) 15.37
10. Czapka Gabriela (Czarna Sêdz.) 15.38
300 m
1. Ciebiera Beata (Sêdziszów M³p.) 51.80
2. Bezara Justyna (Czarna Sêdz.) 52.86
3. Filipek Aneta (Iwierzyce) 53.25
4. Brandys Gabriela (Czarna Sêdz.) 53.35
600 m
1. Prag³owska Patrycja (Iwierzyce)
2. Kozek Karolina (Zagorzyce Grn.)
3. Zawisza Ewa (Czarna Sêdz.)
Skok w dal
1. Wojtaszek Anna (Wola Ociecka) 4.38
2. Ozga Agata (Wielopole Skrz.) 4.26
3. Dar³ak Joanna (GM-3 Ropczyce) 4.09
4. Sredniawa Natalia (Czarna Sêdz.) 3.95
9. Grabowska Marta (Zagorzyce Górne) 3.62
10. Daniel Aleksandra (Zagorzyce Górne) 3.55
Pchniêcie kul¹
1. Mica³ Klaudia (Iwierzyce) 9.53
2. Zawisza Aneta (Czarna Sêdz.) 8.65
3. Babicz Katarzyna (GM-3 Ropczyce) 8.57

5. Siewierska Katarzyna (Czarna Sêdz.)
Reprezentanci Gimnazjum w Czarnej Sêdz.
Fot. GM Czarna
8.48
9. Orzechowska Karolina (Zagorzyce
2. Dar³ak Jaros³aw (Zagorzyce Górne)
Górne) 8.15
3. Kujda Marcin (GM-1 Ropczyce)
4x100 m
4. F¹fara Krzysztof (Zagorzyce Górne)
1. Gimnazjum Czarna Sêdziszowska - 62.15
10. Orzech Tomasz (Czarna Sêdz.)
2. Gimnazjum Wola Ociecka - 63.35
Skok w dal
3. Gimnazjum Wielopole Skrzyñskie - 65.18
1. G¹ska Dominik (Sêdziszów M³p.) 5.17
4. Gimnazjum NiedŸwiada Dolna - 65.77
2. Wszo³ek £ukasz (Iwierzyce) 4.99
5. Gimnazjum NiedŸwiada Górna - 74.24
3. Sado Dominik (GM-5 Ropczyce) 4.90
Gimnazjum Iwierzyce – dyskwalifikacja
6. K³ósek Kamil (Zagorzyce Górne) 4.70
11. Sitko Micha³ (Sêdziszów M³p.) 4.52
Ch³opcy
Pchniêcie kul¹
100 m
1. Toœ Marcin (GM-2 Ropczyce) 12.35
1. Hamela Hubert ( Lubzina) 13.16
2. Majka Tomasz (Czarna Sêdziszowska) 11.90
2. Paœko Dawid (Iwierzyce) 13.20
3. Czapka Eryk (Czarna Sêdziszowska) 11.80
3. Filipek Sebastian (Czarna Sêdz.) 13.07
6. Œwiêtoñ £ukasz (Zagorzyce Górne) 10.14
4. Chajec Kasper (Czarna Sêdz.) 13.22
4x100 m
7. Tryczyñski Damian (Sêdziszów M³p.) 13.43
1. Gimnazjum nr 2 Ropczyce - 53.42
11. Gargas Dawid (Sêdziszów M³p.) 14.06
2. Gimnazjum Czarna Sêdziszowska - 53.48
300 m
3. Gimnazjum Iwierzyce - 55.16
1. Zawisza Artur (Czarna Sêdz.) 41.71
4. Gimnazjum Wielopole Skrzyñskie - 55.57
2. Bobowski Mateusz (Lubzina) 43.52
5. Gimnazjum Ostrów - 57.51
3. £ukasik Kamil (Ostrów) 43.81
4. Saj Kamil (Sêdziszów M³p.) 44.59
Powiatowy Organizator Sportu
5. F¹fara Dariusz (Zagorzyce Górne) 45.08
SZS w Ropczycach
1000 m
Grzegorz Drozd
1. Tobiasz Eryk (GM-2 Ropczyce)
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Siatkarki Extrans Patrii na razie nieskuteczne
w rozgrywkach II ligi
Nie wiedzie siê siatkarkom Extrans Patrii Sêdziszów M³p. w rozgrywkach grupy IV II ligi. W
szeœciu dotychczas rozegranych meczach zdoby³y zaledwie 1 pkt., za dwa wygrane sety z Maratonem Krzeszowice.
2. kolejka, 3.X.2009
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Anser Siarka
Tarnobrzeg 1:3 (25:23, 15:25, 21:25, 19:25)
Extrans Patria: Patrycja Zieliñska, ¯aneta Baran, Ma³gorzata M³ocek, Ma³gorzata Ruszel, Joanna Chmura, Irena
Matejek, Katarzyna Wrona (libero) oraz Paulina Pyræ, Paulina KuŸniar i Alicja Marek. Trener: Bogdan Dudek
Anser Siarka: Magdalena Mokrzycka, Monika Pusz, Anna
Surowiec, Ewelina Ryznar, Ma³gorzata Wac³awczyk, Jolanta
Jab³oñska, Paulina Peret (libero) oraz Honorata Jab³oñska
– ¯ak, Anna Mysiak i Zuzanna Drzazga. Trener: Andrzej
Dróbkowski.
Sêdziowali: Krzysztof Leœniak z Tarnowa i Bogus³aw Pierucki z Krakowa, sêdziowie liniowi: Miros³aw Ludera i Maciej Fixa
z Rzeszowa, sêdzia-sekretarz £ukasz Lemiech z Rzeszowa,
sêdzia g³ówny: Zbigniew Milan z Krosna. Widzów: 160.
Borykaj¹ca siê od pocz¹tku sezonu z problemami kadrowymi Extrans-Patria przegra³a swój drugi mecz w II-ligowych rozgrywkach.
W sobotê, 3 paŸdziernika 2009r., rywalem
naszych siatkarek by³a Siarka Tarnobrzeg. Sêdziszowskie siatkarki bardzo dobrze zaczê³y
spotkanie, wygrywaj¹c w pierwszym secie 54, 9-7 i 11-8. Wówczas tarnobrze¿anki zdoby³y osiem punktów z rzêdu i wysz³y na prowadzenie 16-11. Wydawa³o siê, ¿e Siarka dowiezie przewagê do koñca seta. Jednak gdy
Mokrzycka zepsu³a zagrywkê, a Chmura
dwoma asami serwisowymi doprowadzi³a do
14-16, miejscowe uwierzy³y, ¿e jeszcze nie
wszystko stracone w tym secie. Przy stanie 1921 kolejne dwa asy serwisowe, tym razem zanotowa³a ¯aneta Baran i doprowadzi³a do
21-21. W koñcówce najpierw Joanna Chmura sprytnie przerzuci³a pi³kê nad blokiem
Siarki, a nastêpnie Irena Matejek, z podwójnej krótkiej, przypieczêtowa³a pierwszego
wygranego seta Extrans Patrii w II lidze.
W II secie zawodniczki Anser Siarki wysz³y na parkiet bardziej zdeterminowane i
od pierwszej pi³ki œwietnie radzi³y sobie w
polu, wykorzystuj¹c niemi³osiernie swoj¹
przewagê wzrostu. Set bez historii, 25-15 dla
goœci. Trzecia partia pokaza³a doœwiadczenie i klasê dziewczyn z Tarnobrzega, które
wygra³y do 21. Choæ ten set zapowiada³ klêskê sêdziszowianek, które przegrywa³y ju¿ 510 i 7-17, to jednak nasze siatkarki zawalczy³y ambitnie w drugiej czêœci tego seta i wziê³y siê do odrabiania strat. Niestety, by³o ju¿
za póŸno i dziewczyny musia³y pogodziæ siê
z przegran¹ 21-25. W ostatnim secie siatkarki Siarki Tarnobrzeg udowodni³y swoj¹ wy¿szoœæ i nie pozwoli³y sêdziszowiankom doprowadziæ do tie-breaka.
Extrans Patria przegra³a z doœwiadczon¹
Siark¹, gdy¿ tarnobrze¿anki gra³y œwietnie
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w obronie, wyraŸna przewaga wzrostu pomaga³a im zw³aszcza w grze przy siatce, czêœciej gra³y kombinacyjnie, zw³aszcza z podwójnej krótkiej. Nasze siatkarki by³y zaœ za
ma³o skuteczne w ataku.
3. kolejka, 7.X.2009
UKS „MOSiR” Jas³o - Extrans Patria Sêdziszów
M³p. 3:0 (25:22, 25:20, 25:18)
W rozegranym awansem w œrodê, 7 paŸdziernika, meczu III kolejki II ligi siatkarek,
dru¿yna UKS „MOSiR” Jas³o pokona³a dru¿ynê Extrans - Patria Sêdziszów Ma³opolski
3-0, odnosz¹c pierwsze zwyciêstwo w tej rundzie rozgrywek. Niestety, dla naszych siatkarek by³a to kolejna, trzecia pora¿ka z rzêdu.
Patria boryka siê z problemami kadrowymi,
a dodatkowo w Jaœle nie mog³a zagraæ kontuzjowana w meczu z Siark¹ Ma³gorzata
Ruszel.
Extrans - Patria Sêdziszów Ma³opolski: Patrycja Zieliñska, ¯aneta Baran, Paulina Pyræ, Ma³gorzata M³ocek, Joanna
Chmura, Alicja Marek, Katarzyna Wrona (libero) oraz Irena
Matejek. Trener: Bogdan Dudek
UKS „MOSiR” Jas³o: Katarzyna Kosiba, Magdalena Michoñ-Szczytowicz, Anna Nagadowska, Sylwia MaciejowskaGunia, Katarzyna Kuty³a, Iwona Kowalczuk, Katarzyna Bury
(libero) oraz Katarzyna Bajorek, Katarzyna Poliwka.
Trenerzy: Adam Pasterz, Grzegorz Ziêba
4. kolejka, 14.X.2009
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Maraton Krzeszowice 2:3 (25:17, 20:25, 16:25, 25:21, 12:15)
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Paulina Pyræ, Ma³gorzata
M³ocek, Ma³gorzata Ruszel, Joanna Chmura, Irena Matejek,
Katarzyna Wrona (libero) oraz Patrycja Zieliñska i Alicja
Marek. Trener: Bogdan Dudek
Widzów: 120
Mecz zacz¹³ siê pomyœlnie dla sêdziszowianek, które dziêki atakom Chmury, Baran i Matejek prowadzi³y dwoma punktami, a¿ do stanu 10-8. Gdy by³o 14-11, gospodynie cztery razy z rzêdu zagra³y kapitalnie
blokiem i zwiêkszy³y przewagê na 18-11, nie
oddaj¹c jej ju¿ do koñca seta.
W drugiej partii przewa¿a³y siatkarki
Maratonu, które zagra³y zdecydowanie
skuteczniej. W naszym zespole odczuwalny by³ brak œrodkowych, s³abiej te¿ siatkarki Extrans Patrii zagra³y w ataku i przyjêciu.
W trzecim secie wyrównana walka trwa³a do stanu 14-14. Wówczas to sêdzia trzykrotnie odgwizda³ b³êdy w ustawieniu sêdziszowskiego zespo³u, co podzia³a³o bardzo
deprymuj¹co na nasze zawodniczki, które
nie odnalaz³y siê ju¿ do koñca tego seta,
przegrywaj¹c go wyraŸnie 16-25.
Pocz¹tek czwartej partii utwierdza³ widzów w przekonaniu, ¿e mecz zakoñczy siê
po czterech setach, wygran¹ przyjezdnych
3:1. Jednak ogromna ambicja i wola walki
zawodniczek Extrans-Patrii pozwoli³a im w

koñcówce tego seta wyjœæ na prowadzenie
20-18, którego nie odda³y ju¿ do koñca, graj¹c znakomicie blokiem, zw³aszcza Irena
Matejek.
Gdy wydawa³o siê, ¿e pojawi³a siê szansa
na odniesienie pierwszego zwyciêstwa w II
lidze Extrans Patrii, przyjezdne szybko uciek³y gospodyniom w tie-breaku na 7-1. Siatkarki z Sêdziszowa obudzi³y siê po serii czterech znakomitych zagrywek Ma³gorzaty
Ruszel, zdo³a³y zawalczyæ i doprowadzi³y do
wyrównania (12:12). To by³o wszystko, na
co by³o je staæ w tym meczu. Poleg³y po
dwugodzinnej walce, bêd¹c blisko upragnionej pierwszej wygranej na drugoligowych parkietach.
5. kolejka, 17.X.2009
Dalin Myœlenice - Extrans Patria Sêdziszów M³p.
3:1 (25:14, 23:25, 25:9, 25:16)
Extrans Patria: Patrycja Zieliñska, ¯aneta Baran, Ma³gorzata Hajduk, Ma³gorzata Ruszel, Joanna Chmura, Irena
Matejek, Katarzyna Wrona (libero) oraz Ma³gorzata M³ocek.
Trener: Bogdan Dudek

6. kolejka, 24.X.2009
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Tomasovia
Tomaszów Lub. 0:3 (17:25, 16:25, 19:25)
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Paulina Pyræ, Ma³gorzata
Hajduk, Joanna Chmura, Ma³gorzata M³ocek, Anna Broszkiewicz, Katarzyna Wrona (libero) oraz Ma³gorzata Ruszel,
Patrycja Zieliñska, Katarzyna Chmiel.
Trener: Bogdan Dudek
Tomasovia: Edyta Gêœla, Irmina Sikora, Magdalena Bêbnik, Ewelina Jab³oñska, Paulina G³az, Sylwia Styrakowiec,
Gabriela Gozdek (libero) oraz Diana Romaszko, Paula S³onecka, Ewelina Domañska i Aleksandra Czerniawska.
Trenerzy: Stanis³aw Kaniewski, Jerzy Sewejko
Widzów: 140
Sêdziowali: Piotr Habel z Tarnowa i Jacek Nowakowski z
Krakowa, sêdziowie liniowi: Miros³aw Ludera i Tomasz Kielar
z Rzeszowa, sêdzia-sekretarz Teofil Cyran z Rzeszowa, sêdzia
g³ówny: Zenon Czajkowski z Olsztyna.
M. Kazior
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TABELA II ligi seniorek
po 6. kolejkach
1. AZS Skawa UE Kraków
2. PWSZ Karpaty Krosno
3. Dalin Myœlenice
4. Siarka Tarnobrzeg
5. Wis³a AGH Kraków
6. Pogoñ Proszowice
7. Tomasovia
8. Maraton Krzeszowice
9. UKS MOSiR Jas³o
10. Extrans - Patria

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

16 17:5
15 16:6
13 16:9
12 14:10
11 14:8
8 11:14
5 10:15
5 8:15
4 5:15
1 4:18

Pi³ka no¿na
V liga
Lechia Sêdziszów M³p. – Z³otniczanka Z³otniki
3-0 (2-0)
1-0 Szeliga 20, 2-0 Idzik 22, 3-0 Idzik 67
Chemik Pustków – Lechia Sêdziszów M³p.
2-0 (1-0)
1-0 Czerkies 35, 2-0 Czerkies 47
Lechia – Tempo Cmolas
– prze³o¿ony
Brzostowianka – Lechia 2-3 (0-3)
0-1 Idzik 8, 0-2 Szeliga 21, 0-3 Potwora 30, 13 Juszkiewicz 51, 2-3 M. Krajewski
Po 11. kolejkach Lechia plasuje siê na 3. miejscu z dorobkiem 25 punktów i traci 3 punkty
do lidera Soko³a Kolbuszowa Dolna.
Klasa A Dêbica
Sokó³ Krzywa – Czekaj Ropczyce 1-3 (1-1)
Gole: Stec - Magdoñ 2, Ozga
¯yraków – Sokó³ Krzywa 1-0 (0-0)
Sokó³ – Dragon Korzeniów
(kolejka odwo³ana z powodu z³ego stanu
boisk)
£opuchowa – Sokó³ 3-1 (0-0)
1-0 M. Pociask 52, 2-0 M. Pociask 65, 2-1 J.
Stanek 75; 3-1 Rusin 80
Sokó³ w 11 meczach zdoby³ 9 punktów i zajmuje 13 miejsce w tabeli.

Juniorki Extrans Patrii Sêdziszów M³p. wiceliderem
II Podkarpackiej Ligi Juniorek
Znakomicie spisuj¹ siê w rozgrywkach
Podkarpackiej Ligi Juniorek siatkarki Extrans Patrii Sêdziszów M³p. Po przegranej
1-3 z zespo³em UKS I LO w £añcucie, podopieczne Micha³a Betleji odnios³y trzy kolejne zwyciêstwa: z Têcz¹ ¯o³ynia 3:1 (25:10,
25:23, 22:25, 25:22), w Jaœle z miejscowym
UKS-em MOSiR 3:2 (20:25, 25:17, 22:25,
25:23, 15:10) oraz w niedzielê, 18 paŸdziernika, z MKS-em £añcut 3:2 (15:25; 25:19;
19:25; 25:19; 15:10). Te wygrane usadowi³y
nasze juniorki, po 4. kolejkach, na drugim

miejscu w tabeli, z dorobkiem 7 pkt., 10-8 w
setach, za Karpatami Krosno - 8 pkt., 12-0 w
setach.
W przedostatniej kolejce pierwszej
rundy rozgrywek, w niedzielê 25 paŸdziernika, dosz³o do meczu na szczycie, lidera z
wiceliderem, w którym Karpaty Krosno
pokona³y Extrans Patriê 3-0 (25-22, 25-13,
25-21). Sêdziszowianki gra³y bez kontuzjowanej rozgrywaj¹cej Marioli Flis, co
stanowi³o powa¿ne os³abienie naszej
dru¿yny.

G³ogovia – P³omieñ

Borkovia – Gród, Ma³a – Progres Kawêczyn, Gród –
Olchovia, Skarbek Gogo³ów – Borkovia, Pewnoœæ
Lubzina – Korona – nie odby³y siê

– prze³o¿ony
Œwilczanka – P³omieñ 3-2 (3-0)
S. Miœ dla P³omienia - 2
Po 11 kolejkach P³omieñ zajmuje 11 miejsce z 10 punktami na koncie.

Korona – Paszczyniak Paszczyna 3-2 (2-1)
1-0 Wójcik 3 (karny), 1-1 D. Charchut 24, 21 Pieprzak 32, 2-2 Dziedzic 73, 3-2 Wójcik 90
Borkovia – Pewnoœæ 0-2

Klasa B Dêbica
Paszczyniak Paszczyna – Progres Kawêczyn
0-1 (0-1)
0-1 Krzywdzik 44
Huragan Przedbórz – Borkovia Borek Wielki
1-3 (1-2)
Gród Bêdziemyœl – Korona Góra Ropczycka
1-1 (0-0)
0-1 Ziajor 79, 1-1 D. Chmura 83
GRÓD: Niemiec – Trzeciak, Maœ, Micha³
Wozowicz, Marcin Wozowicz – Michalski,
Marchlik, Szela, Micha³owski – Szczêch, K³os
(65 Chmura).
KORONA: Gil – Rogala, Wójcik, Bartkowicz,
Kuras – Zieliñski, Macio³ek, Pieprzak, Piczak
– Pondo, Ogrodnik oraz Ziajor.
Korona Góra Ropczycka – Skarbek Gogo³ów
7-1 (3-0)
1-0 Pondo 12, 2-0 Ogrodnik 24, 3-0 K. Zieliñski 35, 4-0 Pondo 48, 5-0 Szajnowski 62, 60 D. Zieliñski 67, 7-0 D. Zieliñski 70, 7-1 Jedziniak 79, karny

Olimpia Nockowa – Gród 2-1 (1-0)
1-0 Dudka 5, 2-0 S. Bielak 70, 2-1 Micha³
Wozowicz 75
Progres Kawêczyn – Huragan Przedbórz
5-2 (2-2)
0-1 S. ¯uchowski 2 (karny), 0-2 Pocz¹tek 8, 12 Filipek 9, 2-2 Filipek 24, 3-2 B. Pietkiewicz
48, 4-2 B. Pietkiewicz 58, 5-2 £. Borek 80
Na kolejkê przed koñcem rundy prowadzi
Progres (25 pkt.), Korona jest na 5 miejscu
(14 pkt.), Borkovia na 7 (8 pkt.) zaœ Gród
na 11, ostatnim z 1 pkt.
Klasa B Rzeszów
Plon Klêczany - Przybyszówka 0-4 (0-1)
Limblach II Zaczernie - Plon Klêczany 6-2 (5-0)
Plon – Novi Nosówka
(prze³o¿ony na 8 listopada)
Junak Rzeszów – Plon 5-1 (3-0)
Lis dla Plonu. Plon z 11 punktami zajmuje
11 miejsce tabeli.
(b)

Podnoszenie ciê¿arów

Klasa A Rzeszów
Iskra Zg³obieñ - P³omieñ Zagorzyce 2-1 (1-1)

Dziewczyny lubi¹ br¹z!

0-1 Sikora 2, 1-1 Œwider 36, 2-1 Ciebiera 63

Trzy br¹zowe medale przywioz³y z Mistrzostw Polski Kobiet w Koœcierzynie sztangistki Lechii Sêdziszów M³p.

P³omieñ Zagorzyce - Sokó³ Soko³ów 3-2 (2-0)
Bramki: Piotr Miœ 2, Piczak – Darocha 2.
P£OMIEÑ: Fularz – Wozowicz, Fabianowicz, Duduœ, Dar³ak – Z. Miœ, S. Miœ, Piczak,
Malski – Piotr Miœ, Sikora (70 Charchut).

W zawodach rozegranych w dniach 2729 wrzeœnia na podium stanê³y Agata Zaweracz, Oktawia Lurka i Magdalena Pasko.
Podopieczne trenera Mateusza B³achowicza nie zawiod³y oczekiwañ i solidarnie siê-

gnê³y po br¹zowe kr¹¿ki, osi¹gaj¹c wyniki:
Kat. 53 kg – Agata Zaweracz 133 kg (62+71)
Kat. 75 kg – Oktawia Lurka 168 kg (72+96)
Kat. + 75 kg – Magdalena Pasko 181 kg
(80+101).

WYDAWCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Sk³ad redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroñ, Grzegorz Wrona
Adres redakcji: Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p., ul. 3 Maja 36, tel. 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
£amanie: grafika-dtp@o2.pl Druk: DUET, Rzeszów, ul. Dêbicka 140, tel./fax (0-17) 863 55 44; O/Boguchwa³a, tel. (0-17) 87 11 281
Wszelkie prawa do tekstów i zdjêæ zastrze¿one.
Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ i reklam.
Nak³ad: 500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
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INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
GMINY SĘDZISZÓW MŁP. W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia Radzie Miejskiej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy
wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Pełna informacja została przedstawiona Radzie przez Panią Irenę Lewicką – Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp.,
w trakcie sesji w dn. 21 października 2009 r. a w bieżącym numerze Biuletynu Sędziszowskiego przedstawiamy tylko
wybrane elementy tej informacji.
1. Wstęp
Zmiany ustawowe, jakie właśnie wchodzą w życie
w obszarze oświaty, są kolejną próbą reformowania i racjonalizowania działań placówek edukacyjnych, które w coraz
to szerszym i zmienionym zakresie powinny odpowiadać
na nowoczesne potrzeby, a także oczekiwania społeczne.
Jedna z istotnych zmian w ustawie o systemie oświaty nakłada obowiązek przedkładania Radzie Miejskiej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych.
2. Ogólne warunki finansowania zadań oświatowych
Subwencja oświatowa w roku 2008 wynosiła
14.082.895 zł. Wydatki ogółem na bieżące utrzymanie oświaty wyniosły 19.796.196 zł. W tym na zadania własne gminy
przeznaczono kwotę 2.246.373 zł.
Planowane roczne wydatki na zadania oświatowe
w 2009 w gminie to kwota 20.663.520 zł. Natomiast subwencja oświatowa wynosi tylko 14.925.938 zł. Aby racjonalnie
gospodarować tak znacznymi środkami niezbędne jest stałe monitorowanie potrzeb i nakładów.
3. Stan organizacji i baza lokalowa
W roku szkolnym 2008/2009 gmina Sędziszów
Młp. była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli publicznych, 12 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół (szkoła
podstawowa i przedszkole) i 3 gimnazjów. Łącznie w szkołach podstawowych naukę w 108 oddziałach pobierało 1697
uczniów oraz 197 dzieci w klasach „0”. Do gimnazjów
uczęszczało 935 uczniów i uczyli się oni w 40 oddziałach.
Do przedszkoli uczęszczało 256 dzieci.
Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym
2008/2009.

Stan organizacji gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 w stosunku do roku
szkolnego 2007/2008 sieć przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów nie uległa zmianie ponieważ w pełni zabezpieczała ona aktualne potrzeby mieszkańców gminy, a sieć publicznych przedszkoli zasadniczo odpowiadała obserwowanemu popytowi.
Zjawiskiem niepokojącym, dającym się powoli zauważyć jest
niż demograficzny. Do szkół podstawowych w roku szkolnym
2008/2009 uczęszczało (bez klas „0”) 1697 dzieci, a 935 do gimnazjów. W roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 1662 dzieci do
szkół podstawowych (bez kl. „0”), a do gimnazjów 900. Prognoza na kolejne lata jest następująca: 2009/2010 - 1646 dzieci,
2011/2012 – 1623 dzieci. Największy niż demograficzny dotknie szkoły w Boreczku, w Szkodnej i Będziemyślu.
4. Baza do działalności oświatowej.
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Sędziszów Młp. funkcjonowały w roku szkolnym 2008/09 w
18 obiektach budowlanych będących własnością gminy,
mając do dyspozycji 171 sal lekcyjnych, 2 świetlice, 17 stołówek, 11 sal gimnastycznych i jedną halę sportową. Najwięcej sal dydaktycznych – 27 znajduje się w Gimnazjum w Sędziszowie Młp., dwa pozostałe gimnazja mają po 9 sal lekcyjnych, szkoły w Sędziszowie Młp. mają odpowiednio SP
3 – 13 a SP 2 – 10, pozostałe szkoły podstawowe mają do
swojej dyspozycji po 7-8 sal lekcyjnych. Największe przedszkole w naszej gminie NR 2 w Sędziszowie Młp., dysponuje 6 salami a pozostałe trzy przedszkola mają po 2 sale.
Poza Gimnazjum w Sędziszowie Młp., Szkołą Podstawową w Zagorzycach Górnych i Klęczanach pozostałe placówki posiadają przyszkolne boiska sportowe lub place zabaw.
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów
finansowych czynionych od kilku lat celem poprawy substancji budowlanej, sprawności technicznej i optymalizacji
kosztów eksploatacji.
Rokrocznie na remonty i inwestycje oświatowe wydaje się z budżetu gminy bardzo dużo środków. W roku szkolnym 2008/2009 na remonty wydatkowano łącznie 528.337 zł.
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Wykaz prac remontowych

Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia placówek oświatowych w środki techniczne i pomoce dydaktyczne. We wszystkich placówkach
funkcjonują dobrze wyposażone pracownie komputerowe
z dostępem do internetu. Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi dyrektorzy placówek
oświatowych czynią wszelkie starania (w ramach posiadanych środków finansowych), aby sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz pomoce dydaktyczne były na bieżąco wymieniane i uzupełniane.
5. Kadra i system doskonalenia zawodowego.
W roku szkolnym 2008/09 w publicznych przedszkolach, szkołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Sędziszów Młp. pracowało 350 nauczycieli oraz 140 pracowników administracji i obsługi.
Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim
z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników
administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z
obowiązku prowadzenia w przedszkolach bloku żywieniowego i stołówek szkolnych.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z wymogami
prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, na ten cel przeznaczono
38 509,00 zł.
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje
do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania trzech, czterech przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu
wykształcenia nauczycieli co obrazują poniższe tabele:
Wykształcenie pedagogów
(w odniesieniu do zatrudnienia, w osobach):

Stan w zakresie stopni awansu zawodowego:
(wykaz zawiera tylko te placówki, w których wartość prac remontowych
przekroczyła 25.000 zł)

Wykaz inwestycji

Budowa sali gimnastycznej w Borku Wielkim jest cały czas
w toku, a jej zakończenie zaplanowano na październik 2009 r.
2

W roku szkolnym 2008/2009
- stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego uzyskało 14 nauczycieli,
- stopień zawodowy nauczyciela mianowanego 3 nauczycieli,
- stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego 14 nauczycieli.
Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie
doboru kadry nauczycielskiej zapewniła w roku szkolnym
2008/2009 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli.
W roku szkolnym 2008/2009 zatrudnionych było:
- 117 nauczycieli ze stażem powyżej 20 lat,
- 106 nauczycieli ze stażem powyżej od 10 do 20 lat,
- 127 nauczycieli ze stażem do 10 lat.
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Z powyższych obliczeń wynika, iż dominują nauczyciele ze stażem pracy powyżej 10 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co
zapewnia pożądana dobrą jakość pracy.

zwłaszcza z języka polskiego, matematyki, języka obcego,
zwiększenie liczby zadań i ćwiczeń dla poprawy umiejętności, które sprawiają uczniom najwięcej trudności, oraz zajęć
utrwalających posiadaną wiedzę i umiejętności.

6. Poziom nauczania
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji,
ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki poszczególnych
szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2008/2009 są następujące:

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest
egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej wartości
dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy
uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich
jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego
i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.
Wyniki z egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna:

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego
– część matematyczno-przyrodnicza:

* Stanina to umowne przedziały (klasy) na jakie dzielimy populację, wyróżnia się dziewięć stanin: niski 1 – 3, średni 4 – 6, wysoki 7 – 9.

Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie
szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008/2009 wskazuje,
że uczniowie dobrze radzą sobie z umiejętnością czytania,
pisania gorzej radzą sobie z umiejętnością rozumienia i wykorzystania wiedzy w praktyce. Większość szkół osiągnęła
wyniki powyżej średniej wyników charakterystycznych dla
szkół podstawowych w powiecie, województwie, a nawet
kraju. Pogłębiona analiza tych wyników wskazuje ponadto,
że chociaż w skali punktowej uzyskane wyniki są gorsze od
wyników uzyskiwanych w latach minionych, to jednak wyniki te, po ocenie w ramach stosowanej w oświacie metody
oceny w ramach tzw. stanin, wskazują na utrzymanie w szkołach Gminy Sędziszów Młp. dobrego poziomu nauczania.
W dalszych działaniach, dla podnoszenia poziomu
nauczania i uzyskiwania jeszcze lepszych wyników ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej, proponuje się
m.in. zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego
– język angielski/język niemiecki
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W trakcie egzaminu na zakończenie gimnazjum w roku
szkolnym 2008/2009 roku uczniowie gimnazjów lepiej radzili sobie z czytaniem i odbiorem tekstów kultury, gorzej z
tworzeniem własnego tekstu, a w części matematyczno przyrodniczej lepiej radzili sobie z wyszukiwaniem i stosowaniem informacji oraz w zakresie umiejętności stosowania
terminów, pojęć i procedur, słabiej w zakresie wskazywania
i opisywania faktów, związków i zależności oraz w stosowaniu zintegrowanej wiedzy.
Nasze gimnazja utrzymują, co pokazują tabele, dobry poziom
nauczania. Osiągane wyniki z egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Sędziszowie Młp. są lepsze niż w powiecie, województwie, a nawet kraju, także Gimnazjum w Czarnej Sędz.
uzyskało wysokie wyniki w części matematyczno–przyrodniczej, wyższe niż średnia w powiecie, województwie czy kraju.
7. Sukcesy uczniów.
Rok szkolny 2008/2009 był kolejnym okresem, w
którym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z naszej gminy osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach
życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w powiatowych, wojewódzkich, rejonowych, a także ogólnopolskich
konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach
sportowych.
Największe sukcesy osiągnęli:
· Waldemar Kluk (Gimnazjum w Sędziszowie Młp.): laureat konkursu z matematyki szkół ponadgimnazjalnych,
laureat w konkursie z matematyki oraz z fizyki, finalista
konkursu chemicznego oraz z języka niemieckiego,
· Iwona Myzia (SP 2 w Sędziszowie Młp.): laureatka
w konkursie humanistycznym,
· Antonina Oboz-Adaś (SP w Będziemyślu): laureatka
w konkursie humanistycznym,
· Aleksandra Charchut (Gimnazjum w Czarnej Sędz.): finalistka konkursu polonistycznego,
· Adrianna Sobecka (Gimnazjum w Sędziszowie Młp.): finalistka konkursu polonistycznego,
· Michał Kliś (Gimnazjum w Sędziszowie Młp.): finalista
konkursu z fizyki,
· Witold Kluk (Gimnazjum w Sędziszowie Młp.): finalista
konkursu z fizyki,
· Radosław Waśko (SP 2 w Sędziszowie Młp.): finalista
w konkursie matematyczno-przyrodniczym,
· Patrycja Wątroba (SP 3 w Sędziszowie Młp.): finalistka
w konkursie matematyczno-przyrodniczym,
· Antonina Oboz-Adaś (SP w Będziemyślu): finalistka
w konkursie matematyczno-przyrodniczym,
· Klaudia Babiarz (SP w Klęczanach): finalistka konkursu
humanistycznego,
· Izabella Skoczek (SP 2 w Sędziszowie Młp.): laureatka
w wojewódzkim konkursie piosenki.
Szkoły prowadzone przez Gminę Sędziszów Młp.
były również organizatorami wielu imprez kulturalnych. Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół
był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia w
rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie
byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli szkół
oraz rodziców. Do osiągnięć sportowych przyczynił się również
niewątpliwie Gminny Szkolny Związek Sportowy „Sędzisz”.
8. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole.
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku
szkolnym 2008/2009 we wszystkich szkołach realizowano
zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki.
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Istotną rolę w tym zadaniu odgrywa Gminny Szkolny Związek Sportowy „Sędzisz”, który prowadzi zajęcia sportowe
w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach
na terenie Gminy Sędziszów Młp. prowadzą zajęcia sportowe dla uczniów chętnych i zainteresowanych różnymi dyscyplinami sportowymi.
W dobie zwiększonych zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego szczególnie ważnym jest właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu eliminowania zagrożeń okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń
i wyposażenia szkoły. Występujące jeszcze niedoskonałości lub
niesprawności były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów. W 2007 roku nowa hala sportowa przy GM w Sędziszowie Młp. została wyposażona
w monitoring wizyjny natomiast w 2008 roku monitoringiem
objęto budynek SP NR 3 w Sędziszowie Młp. Zainstalowane
kamery wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów pozwoliły
w wielu przypadkach na szybką reakcję ze strony nauczycieli
i wykrycie uczniów zakłócających pożądany porządek w szkole
i dewastujących mienie szkolne. We wszystkich dostępnych
dla uczniów komputerach zainstalowano programy chroniące uczniów przed dostępem do niepożądanych treści.
9. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz
uczniów i szkół.
W roku szkolnym 2008/2009 realizowano szereg
zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na
rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy Sędziszów Młp. było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie
działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i utrzymanie obiektów szkolnych.
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie
oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów zamieszkałych
w znacznym oddaleniu od szkół. Gmina zapewniła w roku
szkolnym 2008/2009 bezpłatny transport i opieką w czasie
przewozu do szkół podstawowych i gimnazjów 492 uczniom.
Kwota przetargu brutto wyniosła 21 820,36 zł. miesięcznie.
Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej
obejmował 55 uczniów na kwotę miesięczną 2 126,19 zł.
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy
o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 51,20 zł do
64,00 zł miesięcznie, a zasiłki szkolne (jednorazowo) w kwocie
320,00 zł. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 244 805,00 zł.
W roku szkolnym 2008/2009 ze stypendium skorzystało 631
uczniów:
- 295 uczniów szkół podstawowych,
- 155 uczniów gimnazjów,
- 167 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- 2 uczniów klas policealnych i 1 słuchacz kolegium języków obcych,
- 11 uczniów szkół specjalnych.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy skorzystało
216 uczniów. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 28 414,08 zł od Wojewody Podkarpackiego.
IRENA LEWICKA
DYREKTOR ZOSiP GMINY SĘDZISZÓW MŁP.
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