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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach og³a-
sza nabór uczestników do programu skierowanego do osób, które
nie potrafi¹ w³aœciwie wyra¿aæ swoich emocji, a czêsto wykorzystu-
j¹c swoj¹ przewagê krzywdz¹ najbli¿szych swoim zachowaniem
jak równie¿ do osób wytypowanych przez S¹d, Policjê, Pomoc Spo-
³eczn¹ i inne instytucje.
Poruszane zagadnienia oraz atrakcyjna forma zajêæ prowadzonych
przez doœwiadczonych specjalistów, umo¿liwi uczestnikom posze-
rzenie wiedzy oraz pracê nad zmian¹ swych zachowañ, zwi¹za-
nych ze stosowaniem przemocy wobec osób najbli¿szych.
Zakwalifikowanie uczestnika do udzia³u w programie trwaj¹cym
6 miesiêcy (24 spotkania grupowe) nastêpuje po 2-3 spotkaniach
indywidualnych.
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem szczegó³o-
wych informacji oraz ustaleniem terminu indywidualnego
spotkania kwalifikuj¹cego proszone s¹ o kontakt z koor-

Og³oszenie
o naborze do III edycji „Programu korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosuj¹cych przemoc w rodzinie z terenu powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego” w roku 2010

dynatorem programu w Powiatowym Oœrodku Interwencji
Kryzysowej w Lubzinie lub pod nr tel. 17 / 22 12 566, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7:30-15:30.

Mamy nadziejê, ¿e uczestnicy programu bêd¹ w przysz³oœci mogli
lepiej porozumiewaæ siê z najbli¿szymi i rozumieæ wzajemne potrze-
by, a tym samym budowaæ szczêœcie w³asnej rodziny.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
Ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
Tel./fax 17 / 22 27 576
Powiatowy Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Lubzinie
39-102 Lubzina 47
Tel./fax 17 / 22 12 566

1. Dowód osobisty. Od 1 stycznia 2010 r.
zniesiona zosta³a op³ata za wydanie dowodu
osobistego. Dotychczas za otrzymanie doku-
mentu to¿samoœci trzeba by³o zap³aciæ 30 z³.

2. P³aca minimalna. Od nowego roku
wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia za
pracê wzrasta do 1317 z³. Dotychczas p³aca
minimalna wynosi³a 1276 z³.

3. Zasi³ki dla bezrobotnych. Od 1 stycz-
nia 2010 r. zasi³ek dla osób bezrobotnych
zostaje podniesiony i przez pierwsze trzy
miesi¹ce wynosi³ on bêdzie 717 z³. Przez
kolejne miesi¹ce bêdzie to 563 z³. Dotych-
czas zasi³ek dla osób bezrobotnych by³ sta³y
i wynosi³ 575 z³. Nowe kwoty zasi³ku otrzy-
maj¹ wy³¹cznie te osoby bezrobotne, które
zarejestrowa³y siê po 1 stycznia 2010 r.

4. Urlop macierzyñski. Nowe przepisy
przynosz¹ kolejne zmiany dla pracuj¹cych
mam. Ju¿ od nowego roku bêd¹ one mog³y
korzystaæ z dwuetapowego systemu urlopo-
wego. Pierwszy – obligatoryjny – urlop macie-
rzyñski trwaæ ma 20 tygodni, natomiast drugi
– fakultatywny – to dodatkowe 2 tygodnie.
Urlop fakultatywny bêdzie sukcesywnie wyd³u-
¿any: przy urodzeniu jednego dziecka w 2010
roku i w 2011 roku – wyniesie 2 tygodnie; w
2012 roku i w 2013 roku – 4 tygodnie; w 2014
roku osi¹gnie zaœ maksymalny wymiar – 6 ty-
godni. D³u¿szy urlop nie bêdzie obowi¹zkowy
– bêdzie mo¿na go otrzymaæ na wniosek, pra-
codawca nie mo¿e jednak odmówiæ udziele-
nia tego urlopu. W przypadku, gdy mama

urodzi np. bliŸniêta, do-
datkowy urlop wyniesie
3 tygodnie.

Od 1 stycznia
2010 r. z jednego tygo-
dnia urlopu bêdzie
móg³ tak¿e skorzystaæ
tata dziecka. Urlop oj-
cowski nale¿y wykorzy-
staæ przed ukoñcze-
niem pierwszego roku
¿ycia dziecka. Wniosek
w sprawie urlopu tata

dziecka musi z³o¿yæ u pracodawcy nie póŸ-
niej ni¿ na siedem dni przed rozpoczêciem
urlopu. Od 2012 r. ojcowie bêd¹ mogli sko-
rzystaæ z dwóch tygodni takiego urlopu.

5. Ochrona przed hazardem. Od 1 stycz-
nia br. obowi¹zuj¹ nowe przepisy w bran¿y
hazardowej. Od nowego roku kasyno to je-
dyne miejsce, w którym bêdzie mo¿na po-
graæ na automatach do gier. Dotychczas
dzia³aj¹ce automaty w innych miejscach
mog¹ funkcjonowaæ jedynie do czasu wy-
gaœniêcia licencji.

6. Waloryzacja emerytur i rent. Emery-
ci i renciœci dostan¹ od 1 marca podwy¿kê
œwiadczeñ. Wstêpnie zapisano w bud¿ecie,
¿e podwy¿ka wyniesie 4,1% i dotyczyæ bê-
dzie nie tylko emerytur i rent, ale tak¿e
wszystkich dodatków do nich.

7. Œwiadczenie pielêgnacyjne. Od 1 stycz-
nia obowi¹zuj¹ korzystne zmiany w przyzna-
waniu œwiadczenia pielêgnacyjnego. Najistot-
niejsze polegaj¹ na tym, ¿e nie liczy siê do-
chodu rodziny oraz ¿e œwiadczenie ustalane
jest na okres wa¿noœci orzeczenia o niepe³-
nosprawnoœci osoby nad któr¹ sprawujemy
opiekê (dzieckiem lub osob¹ doros³¹), a nie
jak by³o do tej pory na 12 - miesiêczny okres
zasi³kowy. Œwiadczenie pielêgnacyjne wynosi
520 z³ miesiêcznie i przys³uguje osobie zdol-
nej do pracy, która rezygnuje z niej lub nie
podejmuje zatrudnienia, by sprawowaæ opie-
kê nad najbli¿szym niepe³nosprawnym cz³on-
kiem rodziny.

8. Akcyza na papierosy. Palaczom Nowy
Rok mo¿e siê kojarzyæ z wy¿szymi wydatka-
mi na zaspokojenie g³odu nikotynowego. 1
stycznia wesz³a bowiem w ¿ycie nowelizacja
ustawy o akcyzie, która zak³ada wzrost po-
datku od papierosów. W 2010 r. akcyza wzro-
œnie o 5,19%, co spowoduje, ¿e cena paczki
papierosów bêdzie wy¿sza o ok. 33 grosze.
Po podwy¿ce œrednia cena detaliczna pacz-
ki papierosów wyniesie 8,09 z³.

9. Podatek VAT. Nowy Rok przyniós³
dobr¹ wiadomoœæ dla przedsiêbiorców osi¹-
gaj¹cych niewielkie obroty. Od tego dnia
obowi¹zuje nowelizacja ustawy o VAT pod-
nosz¹ca limit obrotów, po przekroczeniu
którego trzeba zacz¹æ p³aciæ ten podatek.
Obecn¹ kwotê 50 tys. z³, w 2010 r. zast¹pi
limit w wysokoœci 100 tys. z³. Przedsiêbiorcy,
których obroty w 2010 roku nie przekrocz¹
100 tys. z³, nie bêd¹ musieli odprowadzaæ
podatku VAT.

10. Op³aty od sk³adek na OFE. Kolejn¹
zmian¹ wprowadzon¹ od pocz¹tku roku jest
wysokoœæ op³at pobieranych od swoich
klientów przez Otwarte Fundusze Emery-
talne. Maksymalnie wynios¹ one 3,5% od
sk³adki. Do tej pory fundusze pobiera³y pro-
wizje w wysokoœci od 4 do 7% jednorazowo
od ka¿dej sk³adki klienta przekazanej przez
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

11. Dzieci na narty w kasach. Od nowe-
go roku dzieci do 15 roku ¿ycia bêd¹ musia-
³y jeŸdziæ na nartach lub snowboardzie tyl-
ko w kaskach. Rodziców lub opiekunów za
niedopilnowanie tego obowi¹zku czeka
kara grzywny.

12. Dop³aty dla rolników. W 2010 roku
wzrosn¹ dop³aty obszarowe z Unii Europej-
skiej dla rolników dziêki korzystnemu przeli-
czeniu euro na z³otówki. W zesz³ym roku, Unia
przelicza³a dotacje wed³ug kursu 3,39 z³ za
euro, teraz wyniesie on 4,22 z³. To oznacza, ¿e
za hektar ziemi rolnik dostanie ponad 500 z³
czyli o oko³o 100 z³ wiêcej ni¿ w 2009 r.

Jan Maroñ
Sekretarz Gminy

Ka¿dego roku 1 stycznia zaczyna obowi¹zywaæ
wiele nowych ustaw oraz aktów wykonawczych.
Tak jest i obecnie, wraz z pocz¹tkiem roku
wchodz¹ w ¿ycie nowe przepisy – wa¿ne z punk-
tu widzenia obywateli. Oto niektóre z tych zmian.
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Pocz¹tki
Kina Jednoœæ
w Sêdziszowie M³p.

Wspomnienia Stanis³awa Kaczorowskiego cz.I

Pierwsze projekcje filmowe
w Sêdziszowie M³p.

Pierwszy film w Sêdziszowie zosta³ wy-
œwietlony w klasztorze, w czasie frontu.
Wchodzi³o siê na podwórko klasztorne, w
budynku z prawej strony by³a taka du¿a sala,
w której bracia przygotowywali noclegi dla
przyjezdnych. W czasie dzia³añ wojennych
w piwnicach klasztornych schroni³ siê chy-
ba prawie ca³y Sêdziszów. Ja te¿ tam by³em.
Któregoœ dnia przyjecha³y samochody z „Ru-
skimi”, którzy og³osili, ¿e bêdzie wyœwietlany
film. Nie pamiêtam tytu³u, ale by³ to film o
tematyce wojennej. Taki typowy dla ¿o³nie-
rzy na froncie, ¿eby ich podtrzymaæ na du-
chu. Wyœwietlili go w³aœnie w tej du¿ej sali.

PóŸniej w Sêdziszowie powojennym
pierwszy film wyœwietlany by³ na Rynku od
strony poczty. Ekran by³ na œcianie ratusza.
Przyszed³ chyba ca³y Sêdziszów. Wyœwietla-
ny by³ wieczorem. To by³ film o odbudowie
Warszawy.

By³ te¿ taki barak tu¿ przed wiaduktem
kolejowym przy ulicy Kolbuszowskiej, gdzie
filmy wyœwietla³o kino objazdowe.

Ja gdy chcia³em obejrzeæ film, to uma-
wialiœmy siê w kilku i szliœmy na piechotê do
kina do Ropczyc, bo tam kino powsta³o
wczeœniej ni¿ w Sêdziszowie.

Jak zosta³em kinooperatorem
Pod koniec lat piêædziesi¹tych w Sêdzi-

szowie M³p. mia³ byæ otwarty dom kultury.
Ja pracowa³em wtedy w rzeŸni w Dêbicy,
wczeœniej pracowa³em w „Filtrach”. Pomy-
œla³em sobie, ¿e zrezygnujê z tej rzeŸni. Ni-
gdy nie mia³em do tego zami³owania. Zna-
³em tu kolegów, którzy udzielali siê na sa-
mym pocz¹tku dzia³alnoœci domu kultury, z
W³adkiem Witem toœmy nawet maturê ra-
zem zdawali, z Luckiem Kani¹ znaliœmy siê
„po linii” plastycznej.

Wtedy by³y inne czasy ni¿ dzisiaj, ¿ycie
p³ynê³o weso³o – nie to co teraz, gdy „m³o-
dzi” dopuszczaj¹ siê rozbojów i ró¿nych nie-
godziwych wyczynów. My wieczory spêdza-
liœmy trochê inaczej. Wiêcej by³o placówek
kulturalnych, klubów, kwit³y kluby sporto-
we, mieliœmy tu nawet sekcjê boksersk¹...

Poszed³em na kurs do Rzeszowa. By³ to
kurs ni¿szej kategorii na w¹sk¹ taœmê. Kurs
ukoñczy³em i zacz¹³em pracowaæ w kinie.
¯eby zrobiæ kurs kinooperatorski, trzeba
by³o mieæ szczêœcie i wkuwaæ, wkuwaæ i jesz-
cze raz wkuwaæ. Na II kategoriê by³em dwa
razy we Wroc³awiu po trzy miesi¹ce, na sze-
rok¹ taœmê mo¿na by³o robiæ kurs po czte-
rech latach praktyki. A „jedynkê” po oœmiu
latach. Odsiew by³ taki, ¿e z piêædziesiêciu

osób, egzamin z³o¿y³o 15, mo¿e 20 osób –
nie wiêcej. Reszta sz³a do poprawki. A teraz
w ci¹gu tygodnia mo¿na zrobiæ „jedynkê”.

Filmy wyœwietlane by³y pocz¹tkowo w
holu, tam, gdzie teraz organizowane s¹ wy-
stawy, a potem szykowaliœmy tê du¿¹ salê, a
zw³aszcza kabinê.

Warunki mieliœmy trudne: tu le¿a³y jesz-
cze jakieœ pustaki, tam kupka gruzu – jak to
po budowie.

Kiedyœ obowi¹zywa³y bardzo surowe
przepisy bhp w kinach, a zw³aszcza w kabi-
nach – ze wzglêdu na zagro¿enie po¿arowe
nie wolno by³o tam przebywaæ osobom po-
stronnym. Nawet sprz¹taczek nie wolno by³o
wpuœciæ, wiêc musieliœmy sprz¹taæ sami.

W kinie pracowa³o nas dosyæ du¿o: by³
kierownik, dwie bileterki i nas trzech w ka-
binie. Zawsze jeden z nas jeŸdzi³ w delega-
cje. JeŸdziliœmy po wioskach i wioseczkach,
wozem konnym z aparatur¹ i w tych wio-
skach te¿ graliœmy filmy. Pamiêtam, ¿e jak
by³em w Kochanówce, to obs³ugiwaliœmy te¿
m.in.: Pustków, Zawadê, Bliznê.

W delegacji mo¿na by³o zarobiæ nawet dru-
gie tyle, co zwykle, ale to by³a poniewierka.

Pierwszy film panoramiczny
Pierwszy film panoramiczny – to by³a

sensacja w Sêdziszowie – to by³ „Ogniomistrz
Kaleñ”, czarno-bia³y z Wies³awem Go³asem
w roli g³ównej.

Nie by³o ekranu, wiêc rury nosiliœmy na
plecach od pana Pasternaka, ¿eby jakoœ skle-
ciæ ekran i zacz¹æ wyœwietlaæ. Zrobiliœmy
ramy ekranu, ale nie mieliœmy p³ótna. Kupi-
liœmy wiêc kilka przeœcierade³ i pani Chmie-
lowa uszy³a nam ten ekran. Naci¹gnêliœmy
go na te ramy i po po³udniu mo¿na by³o
wyœwietlaæ, bo film by³ ju¿ zaafiszowany.

Mieliœmy wiêc wszystko poza filmem. Fil-
my wówczas dowo¿one by³y kolej¹. Dzwoni-
my na stacjê – przychodzi poci¹g i mamy
ten film. Trzeba po niego pójœæ czy poje-

chaæ. Nie by³o aut, nie mieliœmy wózka, wiêc
mówiê, ¿e ja pójdê. M³odym ch³opakiem
by³em wtedy, takim „z biglem”, wiêc myœlê,
¿e wezmê tê skrzyniê z filmem na plecy i
przyniosê. ̄ eby sobie skróciæ drogê, posze-
d³em brzegiem rzeki, wyszed³em ko³o mo-
stu obok zak³adów (obecnie ulica Kroczki)
i przez stary stadion uda³em siê na stacjê.

Kino nale¿a³o do Wojewódzkiego Zarz¹-
du Kin w Rzeszowie, który zapewnia³ sprzêt
i filmy. Mieœci³ siê na ulicy 3-maja, nad ki-
nem Zorza. Magazyny by³y na ulicy Rejtana.

To by³o du¿e przedsiêbiorstwo, skupia-
³o chyba z dwieœcie kin w ca³ym wojewódz-
twie. Wtedy nawet i na wioskach by³y kina.
Zarz¹d Kin dzier¿awi³ od domu kultury salê,
kabinê i kasê biletow¹.

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarz¹du Kin
w Rzeszowie by³ wówczas pan Seku³owicz –
bardzo dobry cz³owiek. Lubi³ sobie wypiæ,
wiêc przyjecha³ do Sêdziszowa i czeka³ na
„premierê”. W teczce mia³ butelkê wódki,
dobr¹ kie³basê swojsk¹, chleb chyba od Roz-
toczyñskiego z Dêbicy. Czekali tylko na mnie
i na film. A ja wracaj¹c t¹ sam¹ drog¹... wpa-
d³em z tym filmem do rzeki. Urwa³ siê brzeg
pode mn¹, wpad³em do wody, a ¿eby nie za-
moczyæ filmu, bardziej ratowa³em tê skrzyn-
kê ni¿ siebie. Oni ju¿ mnie wygl¹dali przez
okienko w drzwiach. Dyrektor poprosi³,
¿ebym usiad³, coœ przek¹si³, ja mówiê:

- Widzê ¿e i coœ ostrego jest panie dyrektorze.
- Co siê pan martwi, niech pan siada.
Na rozruchu kina zawsze musia³ byæ jakiœ

dobry fachowiec, z wysok¹ kategori¹ upraw-
nienia. Ja mia³em „trójkê” na taœmê w¹sk¹,
a tu trzeba by³o mieæ „jedynkê”, wiêc wziêli-
œmy pana Nycza z Iwonicza-Zdroju. On za-
³o¿y³ film na aparat i czekaliœmy. Ludzi by³o
masa! Nie to co teraz. To by³ z³oty wiek kina.
Zabrak³o biletów, ludzie prosili o miejsca
stoj¹ce w przejœciach. Dyrektor wyrazi³ zgo-
dê i sala by³a prze³adowana. Zaczêliœmy graæ.
Ekran szeroki to by³a nowoœæ, sensacja w
Sêdziszowie. Szczêœliwie ten film zgraliœmy,
wiêc dyrektor ponalewa³ takie du¿e kieli-
chy tej wódki i pijemy do siebie „na zdro-
wie” i za pomyœlnoœæ kina.

To by³ dzieñ nader uroczysty. Popiliœmy
trochê z tym dyrektorem, zaszumia³o w g³o-
wach, potem odprowadzaliœmy go do po-
ci¹gu, bo nikt po niego nie przyjecha³. I taki
by³ pocz¹tek...

Ponad 6 tysiêcy filmów
Po „Ogniomistrzu Kaleniu” musieliœmy

wybraæ kolejny film.
By³ taki film, bodaj¿e francuskiej pro-

dukcji pt. „Mia³em siedem córek”. G³ówn¹
rolê gra³ Maurice Chevalier. On piêknie
œpiewa³ i w tym filmie w³aœnie gra³ ojca sied-
miu córek. By³ to taki musical. Ten film by³
bardzo rozchwytywany. Inny film, polski,
nosi³ tytu³ „Zadzwoñcie do mojej ¿ony”, a
trzeci to by³ film rosyjski, ale bardzo dobry,
o Szeherezadzie. Musieliœmy wybraæ z tych
trzech filmów jeden.

Wybraliœmy „Zadzwoñcie do mojej
¿ony”, a jako drugi ten francuski, który by³
wyœwietlany w innym kinie.

To by³y czasy takie, ¿e ludzie byli bardzo
(ci¹g dalszy na str. 4)

Kadr z filmu „Ogniomistrz Kaleñ” (1961 r.) - pierwszego filmu
panoramicznego wyœwietlanego w Sêdziszowie M³p.

Fot. www.filmpolski.pl

Stanis³aw Kaczorowski - ro-
dowity sêdziszowianin, od 52
lat pracownik kina „Jed-
noœæ” w Sêdziszowie M³p.
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ciekawi, jak wygl¹daj¹ te aparaty, cisnêli siê
do kabiny, jak to siê wyœwietla – nas to tro-
chê denerwowa³o, bo film trzeba by³o naj-
pierw przyszykowaæ, a to trwa³o czasem na-
wet i pó³ dnia, bo nam, jako pocz¹tkuj¹ce-
mu kinu dawano stare kopie, porwane, któ-
re trzeba by³o sklejaæ.

By³ to chyba wrzesieñ, albo paŸdziernik,
myœmy nie mieli wtedy jeszcze wentylacji,
podczas œwiecenia lamp ³ukowych, u¿ywa-
nych do projekcji wydziela³y siê tlenki azo-
tu, zwi¹zki fluorowe, inne truj¹ce substan-
cje. Trzeba by³o zbudowaæ rury, przez któ-
re te opary mog³yby ulatywaæ, bo gdy grali-
œmy „Ogniomistrza Kalenia” toœmy siê pod-
truli. By³ taki blacharz w Sêdziszowie, pan
Fryc. Mieszka³ na rogu ul. Kolejowej i obec-
nej ul. Armii Krajowej. Poszed³em do nie-
go, akurat nie by³o go w domu, bowiem
pracowa³ na dworku u Ptasznika. Znalaz³em
go tam, pozbieraliœmy narzêdzia, kawa³ki
blachy i poszliœmy robiæ te wyci¹gi. Zrobili-
œmy te rury chyba 10 minut przed seansem.
Zagraliœmy ten film polski, potem ten fran-
cuski i rosyjski... Nastêpnych tytu³ów nie
pamiêtam, ale mam je wszystkie zapisane w
ksi¹¿ce. W sumie od pocz¹tku zosta³o wy-
œwietlonych ponad 6 tysiêcy filmów fabular-
nych, nie licz¹c niedzielnych poranków,
kronik, zwiastunów i innych.

Nied³ugo potem graliœmy „Krzy¿aków”.
To by³ film w technikolorze. Nie by³o samo-
chodów, jak teraz, tylko furmankami ludzie
z wiosek przyje¿d¿ali. Tych koni i furmanek
wokó³ budynku sta³o tyle, ¿e nie mo¿na by³o
przejœæ. A graliœmy codziennie, od rana do
wieczora i to przez ca³y miesi¹c. Dla nas,
pracowników kina i w ogóle domu kultury,
najtrudniejszym dniem zawsze by³a niedzie-
la. T³umy by³y takie, ¿e drzwi z futrynami
nieraz wywalali. Na pieni¹dze mieliœmy tak¹
pa³atkê wielkoœci dywanu, któr¹ k³adliœmy
na pod³odze, a potem braliœmy za rogi i
zwi¹zywali. Po seansach liczyliœmy tê furê
pieniêdzy.

Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê tzw. fil-
my giganty, sk³adaj¹ce siê z kilku serii, filmy
historyczne, furorê robi³y filmy kostiumo-
we. Wiele z tych filmów by³o produkcji fran-
cuskiej, wiêc mówi³o siê „Francja – elegan-
cja” – to by³ powiew kultury z zachodu. A
na przyk³ad doktor Lichowski lubi³ w³oskie
filmy – prosi³ mnie nie raz:

- Panie Stasiu, jak bêdzie w³oski film, przy-
nieœ mi pan bilet, bo ja nie mam czasu.

Wiêc zawsze mu ten bilet przynosi³em.
W modzie by³y polskie komedie z Pa-

nem Anatolem no i westerny. Nigdy nie za-
pomnê filmu „W samo po³udnie”, bo by³
tak porwany, ¿e kleiliœmy go ca³y dzieñ i ca³¹
noc.

By³a taka dziewczyna z Borku bodaj¿e,
która pracowa³a w zak³adach w³ókienni-
czych w £odzi i która wysz³a za m¹¿ za bar-
dzo dobrego kinooperatora Ciarkowskie-
go. On miêdzy innymi wyœwietla³ w szpitalu
w £odzi filmy specjalistyczne dla studentów
medycyny. Wyœwietla³ na szklanym ekranie

od ty³u. To by³ niesamowity fachowiec, tyl-
ko, ¿e alkoholik.

Z nim w³aœnie wyœwietlaliœmy ten western
„W samo po³udnie”. By³o to latem. Przyszed³
do nas kierownik kina, który nazywa³ siê Sta-
nis³aw Kuc. On by³ z wykszta³cenia chyba
mechanikiem, ale ¿e by³ partyjny, zosta³ kie-
rownikiem kina. Przyszed³ do nas, a ten Ciar-
kowski mia³ na stole butelkê wódki, wiêc kie-
rownik od razu do sekretarza partii, a biu-
ro partii mieœci³o siê w domu kultury w po-
mieszczeniu, gdzie dziœ jest sekretariat.

Ciarkowski dosta³ naganê i bardzo siê
martwi³. Mówi³, ¿e bêdzie zbiera³ podpisy
na mieœcie, ¿eby go z pracy nie wyrzucili.
Potem rzeczywiœcie te podpisy zbieraliœmy.

Na planowanie repertuaru kierownik
kina jeŸdzi³ zawsze do Rzeszowa. Centrala
Wynajmu Filmów by³a na ulicy Rejtana. To
by³ wtedy jedyny dystrybutor. Teraz jest
mnóstwo dystrybutorów, niektórzy siê na-
wet na taœmie nie znaj¹. Film ma 5 rolek,
wiêc pisz¹ mi na przyk³ad: film ma 5 aktów.
A to nie jest tak. Akt to jest do 300 metrów
taœmy. W pudle jest 600 metrów taœmy, wiêc
2 akty. Czyli ca³y film, sk³adaj¹cy siê z 5 rolek
to jest 10 aktów, a nie 5.

Partia i cenzura
Ja nigdy partyjny nie by³em i ju¿ nie bêdê,

sekretarz partii, urzêduj¹cy w domu kultu-
ry, kilkakrotnie usi³owa³ namówiæ mnie do
zapisania siê do partii. Raz mnie wo³a i mówi:

- Panie kolego mo¿e byœcie kwestionariusz
wype³nili i wst¹pili do naszej partii?

Wzi¹³em ten kwestionariusz, bo to by³o
ju¿ któryœ raz i nie bardzo mog³em siê wymi-
gaæ, a potem spali³em go w kot³owni w piecu.
Za jakiœ czas mnie wo³a, pyta o ten kwestiona-
riusz, a ja mówiê, ¿e zgubi³em. Mia³em z tego
powodu masê nieprzyjemnoœci. Pytali gdzie
zgubi³em, jak, mo¿e ktoœ znalaz³ i tak dalej...
bo to by³ druk œcis³ego zarachowania.

By³o i tak, ¿e przychodzi³em do kina,
biorê taœmê, a tu podje¿d¿a samochód, wy-
chodzi pani z panem, wyci¹gnêli legityma-
cje i oznajmiaj¹, ¿e musz¹ pewien fragment
taœmy usun¹æ. Wziêli film do przewijalni,
znaleŸli odpowiedni fragment i „ciach” –
wyciêli „trefny” kawa³ek taœmy.

Magia kina
Kino by³o czynne codziennie za wyj¹t-

kiem poniedzia³ków lub sobót. Po po³udniu
by³y zawsze dwa seanse, a do po³udnia czê-
sto organizowano seanse dla szkó³ czy za-
k³adów pracy. Dzwoni³ sekretarz partii do
sekretarza w zak³adzie i mówi³:

- Towarzyszu, jest taki i taki film, trzeba go
zobaczyæ, bo on jest taki buduj¹cy itd.

- Tak jest towarzyszu, zrobi siê.
To czêsto by³y filmy tzw. spo³eczno-wy-

chowawcze po partyjnej linii, bo wtedy m³o-
dzie¿ trzeba by³o wychowywaæ w duchu so-
cjalizmu.

Bardzo du¿o by³o w repertuarze rosyj-
skich filmów, niektórzy mówili, ¿e one by³y
s³abe, ale ja teraz bym chêtnie jakiœ rosyjski
film obejrza³.

By³ taki rok, to by³ rok œmierci Churchil-
la, by³a zima, mróz by³ minus 35 stopni.
Wybiera³em siê z domu do pracy, a mieszka-

³em wtedy na ulicy Ogrodowej. Mama po-
prosi³a, bym jeszcze przyniós³ wody, bo nie
by³o jeszcze wodoci¹gów, a po wodê sz³o siê
do studni „magistrackiej” przy obecnej uli-
cy Szkarpowej. To by³a wyœmienita woda,
Ÿródlana, lepsza ni¿ teraz ta woda mineral-
na, któr¹ kupujemy w butelkach. Gdy nio-
s³em wiaderka z wod¹, do wiaderek przy-
marz³y mi rêkawiczki. Musia³em biec do
kina, wiêc wzi¹³em inne rêkawiczki. Nie by³o
du¿o ludzi, ale by³y takie osoby w Sêdziszo-
wie, g³ównie panie, które bez wzglêdu na
pogodê: deszcz, œnieg, czy mróz musia³y byæ
w kinie. I to chodzi³y na ka¿dy film. A jesz-
cze przyci¹ga³o ich czytanie kroniki przez
Kmicika. To by³ mistrz czytania kronik. Do-
brze czyta³ kroniki te¿ Andrzej £apicki. I te
panie, gdy by³o zimno, z kocem, a czasem z
dwoma kocami pod pach¹ przychodzi³y do
kina. To by³y prawdziwe kinomanki: pani
Zdzieb³owa, pani Pawlakowa i inne, których
nazwisk ju¿ nie pamiêtam. Myœmy je bardzo
szanowali. Gdy przychodzi³y, zawsze dosta-
wa³y najlepsze miejsca. Takim zagorza³ym
kinomanem by³ te¿ pan Bednarczyk z ulicy
Partyzantów. ̄ eby nie wiem jakie mrozy, ja-
kie deszcze, on zawsze pó³ godziny przed
seansem ju¿ sta³ w drzwiach.

Bilet do kina kosztowa³ tyle, ile koszto-
wa³ dwukilogramowy chleb, czyli 3 z³ote. Ja
wtedy zarabia³em do 1000 z³otych. To by³o
stosunkowo niewiele. Dobrze zarabia³o siê
w takich kinach jak Zorza w Rzeszowie, Ba³-
tyk w Przemyœlu, Ballada w Stalowej Woli,
Pionier w Kroœnie. To by³y tzw. „zerówki”
czyli kina o najwy¿szym standardzie.

Zdarzy³o siê raz, to by³o w niedzielê,
podczas projekcji filmu „Oni ocalili Lon-
dyn”: zebra³o siê kilku ch³opaków, gdzieœ nad
rzek¹ u³amali jakiœ gruby ko³ek i wy³amali
nim drzwi do kabiny. Ja mówiê:

- Co wy robicie? To jest instytucja pañstwo-
wa, pójdziecie do wiêzienia.

A oni na to, ¿e myœleli, ¿e bêd¹ mogli z
kabiny poogl¹daæ film, bo zabrak³o miejsca
na widowni.

Nie raz wpuszcza³em ludzi do sali. Zda-
rza³o siê, ¿e umówi³o siê ze dwudziestu ch³o-
paków i pchaj¹ siê, ¿eby mnie wepchn¹æ do
œrodka i samym wejœæ. Ja zawsze mia³em coœ
pod rêk¹ na obronê i broni³em siê.

Dlaczego Jednoœæ
Na nazwê kina urz¹dzono konkurs. Naj-

pierw by³y og³oszenia, potem mieliœmy spo-
tkania i ostatecznie ustalono, ¿e kino bê-
dzie nazywaæ siê Jednoœæ. Tak jak sala, w
której dot¹d odbywa³y siê ró¿ne imprezy.

Sala Jednoœæ mieœci³a siê po drugiej stro-
nie obecnej Szko³y Podstawowej nr 2, pra-
wie naprzeciwko ówczesnego „Plastyka”. W
budynku obecnej szko³y by³a poczta, ale wej-
œcie nie by³o od strony Rynku, tylko od stro-
ny ulicy, której ju¿ nie ma, a która prowa-
dzi³a od Rynku w stronê rzeki. Zaraz za
poczt¹ by³y jatki ¿ydowskie, a za jatkami by³a
ta sala Jednoœæ. Siêga³a w stronê oœrodka
zdrowia mniej wiêcej tak, jak dziœ jest ogro-
dzenie placu szkolnego.

Wys³ucha³a

Wioletta Czapka

Pocz¹tki Kina Jednoœæ
w Sêdziszowie M³p.
(ci¹g dalszy ze str. 3)

´
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Przygotowanych zosta³o kilka tradycyj-
nych polskich potraw. Na stole wigilijnym
znalaz³y siê m.in. barszcz bia³y z grzybami,
barszcz czerwony z uszkami, ziemniaki, ka-
pusta z grochem, ryba, pierogi z grzybami i
kapust¹, kompot z suszonych owoców oraz
ciasta, napoje i owoce.

Na spotkaniu wigilijnym obecni byli
przedstawiciele naszej gminy, Burmistrz Sê-
dziszowa M³p. – Kazimierz Kie³b, Z-ca Bur-
mistrza – El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz gmi-
ny – Jan Maroñ, Dyrektor Miejsko Gminne-
go Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p. –
Kazimierz Popielarz, Przewodnicz¹cy Gmin-
nej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych – Bogus³aw Œwider, Proboszcz
parafii Sêdziszów M³p. - ks. Stanis³aw Ryba,
O. Jerzy Sylwestrzak z Klasztoru Braci Mniej-
szych Kapucynów oraz Siostra Benicja z
Caritas. Swój udzia³ w „Wieczerzê Wigilijn¹”
wniós³ równie¿ Senator RP – Zdzis³aw Pupa,
który z przyczyn s³u¿bowych by³ nieobecny.

Kierownik MGOPS w Sêdziszowie M³p.
Pani Zdzis³awa Œwider po przywitaniu za-
proszonych goœci przedstawi³a sens organi-
zowania takiego spotkania wigilijnego. Na-
stêpnie Ks. Proboszcz Stanis³aw Ryba skie-
rowa³ kilka ciep³ych s³ów do zgromadzonych
osób i poprowadzi³ wspóln¹ modlitwê.

Spotkanie odby³o siê w bardzo mi³ej, ra-
dosnej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy uczest-
nicy spotkania mieli okazjê do podzielenia siê

op³atkiem, z³o¿enia sobie ¿yczeñ œwi¹tecznych
i noworocznych, zjedzenia wspólnej wiecze-
rzy i zaœpiewania kilku polskich kolêd przy
akompaniamencie Zespo³u „Wanda”, który
dodatkowo uprzyjemni³ œwi¹teczn¹ atmosfe-
rê. Potrawy wigilijne zosta³y przygotowane
przez pracowników MGOPS w Sêdziszowie
M³p., którzy w ich przygotowanie w³o¿yli wie-
le serca i starañ, maj¹c poczucie jakby przy-
gotowywali w³asn¹ domow¹ wigiliê dla siebie i
swoich bliskich. Wszystkim uczestnikom spo-
tkania przygotowane potrawy bardzo smako-
wa³y, co potwierdza³y zarówno uœmiechniête
i zadowolone twarze podopiecznych MGOPS,
jak równie¿ s³owa uznania i podziêkowania
dla osób, które je przygotowa³y i podawa³y.

Spotkanie wigilijne to dla osób w nim
uczestnicz¹cych okazja do spêdzenia kilku
chwil w gronie osób bêd¹cych w podobnej
sytuacji ¿yciowej, a tak¿e rozmowy z w³adza-
mi miasta, przedstawicielami koœcio³a kato-
lickiego i podzielenia siê z nimi sprawami dnia
codziennego, które nios¹ ze sob¹ niejedno-
krotnie wiele trosk, zmartwieñ i smutku.

Na zakoñczenie, uczestnicy „Wieczerzy
Wigilijnej” obdarowani zostali œwi¹teczny-
mi upominkami, przygotowanymi przez
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Sêdziszowie M³p., aby namiastkê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia zabrali ze sob¹.

Zdzis³awa Œwider
Kierownik MGOPS w Sêdziszowie M³p.

Podczas Wieczorów Kolêdowych 3 i 31
stycznia, przed publicznoœci¹ prezentowa³y
siê dzieci ze szko³y podstawowej i m³odsze.
Najm³odsi wykonawcy mieli po 4 lata, a ich
œpiew zas³u¿y³ na bis. Wszystkie dzieci do
mini-koncertu przygotowa³ i akompaniowa³
Andrzej Sitek.

17 stycznia koncertowa³ mêski Chór Pa-
rafialny z Zagorzyc Górnych pod dyrekcj¹
organisty Mieczys³awa Pazdana. Piêkne,

Wieczory Kolêdowe w SzkodnejPrzez trzy styczniowe niedziele mieszkañcy Szkod-
nej spotykali siê w Domu Stra¿aka, by wspólnie
œpiewaæ kolêdy oraz pos³uchaæ ró¿nych wystêpów
wokalnych, zorganizowanych przez so³tysa Jana
Kujdê. Jak zwykle nie zawiod³y panie ze Stowa-
rzyszenia Gospodyñ Wiejskich „Szkodnianki”,
które przygotowa³y smaczny poczêstunek.

mocne g³osy i wzruszaj¹ce melodie wywar³y
du¿e wra¿enie na s³uchaczach. Wiele zamie-
szania i œmiechu wprowadzi³y panie z SGW
„Szkodnianki”, które pojawi³y siê w strojach
kolêdników i zaœpiewa³y pastora³kê.

Jak mówi so³tys, takie spotkania to nie tyl-
ko mo¿liwoœæ wspólnego kolêdowania, to oka-
zja do spêdzenia czasu w mi³ej atmosferze. A
na kolejne takie wieczory trzeba poczekaæ rok.

Tekst i fot. Barbara Traciak

WIGILIADLA SAMOTNYCH
I POTRZEBUJ¥CYCH
W dniu 22 grudnia 2009 r. w Miejsko-Gminnym
Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p. odby³a siê
coroczna „Wieczerza Wigilijna” dla osób samot-
nych i potrzebuj¹cych wsparcia, o któr¹ zaintere-
sowani pytaj¹ kilka miesiêcy wczeœniej. Spotkanie
to zosta³o zorganizowane przez Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.

Styczeñ to czas spotkañ op³atkowych i nowo-
rocznych, które s¹ okazj¹ do sk³adania ¿yczeñ,
kolêdowania, podsumowania minionego roku
oraz porozmawiania o planach na kolejny. Ta-
kie spotkanie mia³o równie¿ miejsce w Domu
Stra¿aka w Zagorzycach Górnych 16 stycznia br.

Przy wspólnym stole zasiedli cz³onkowie
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i panie z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich. Obecni tak¿e byli ks.
Eugeniusz Mi³oœ, ks. Piotr Filipek oraz so³tys
Barbara Traciak. Uczestnicy wys³uchali ko-
lêd w wykonaniu zespo³u wokalnego „Skow-
ronki”, a póŸniej po³amali siê op³atkiem.
Podczas tego spotkania nie zabrak³o rów-
nie¿ wspólnego kolêdowania przy akompa-
niamencie harmonii.

B.T.

Spotkanie
op³atkowe
OSP i KGW

w Zagorzycach
Górnych

Fot. (2) J. Maroñ

Chór parafialny z Zagorzyc Górnych.
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Na dzieñ 31 grudnia 2009 r. gmina Sê-
dziszów M³p. liczy³a 23.353 mieszkañców za-
meldowanych na pobyt sta³y. Samo miasto
to 7.403 osoby (1 osoba mniej ni¿
w 2008 r.), zaœ liczba 15.950 to mieszkañcy
so³ectw (a¿ 114 osób wiêcej ni¿ w 2008 r.)

Teren Osiedla M³odych w Sêdziszowie
M³p. wraz z ulicami: S³oneczn¹, Weso³¹ i Fa-
bryczn¹ zamieszkiwa³o 3.000 osób (o 74 oso-
by mniej ni¿ w 2008 r.)

SÊDZISZÓW
MA£OPOLSKI
W LICZBACH

Do udzia³u w Sesji zaproszono przed-
stawicieli czterech kó³ ³owieckich dzia³aj¹-
cych na terenie gminy Sêdziszów M³p., jed-
nak ¿aden z nich nie zaszczyci³ swoj¹ obec-
noœci posiedzenia Rady.

Na Sesji radni przyjêli jednog³oœnie 6
uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr

XXII/207/09 Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wie M³p. z dnia 26 lutego 2009 r. w spra-
wie bud¿etu gminy.
Radni dokonali zmiany zakresu wyko-

nywania wieloletniego programu inwestycyj-
nego pn. „Rozwój infrastruktury technicz-
nej na terenie gminy Sêdziszów M³p. o kwo-
tê 505.000 z³, w tym na:
- zwiêkszenie zakresu wykonania w 2011 r.

zadania pn. „Ochrona zbiornika GZWP-
425 poprzez budowê kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy Sêdziszów M³p., czêœæ
II, etap IV – budowa kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim o kwotê 500.000 z³,

- zwiêkszenie zakresu wykonania w 2009 r. za-
dania pn. „rozbudowa czêœci dydaktycznej
Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim wraz z
budow¹ sali gimnastycznej” o kwotê 5.000 z³.

2. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2009 r.
Rada Miejska dokona³a zmian w bud¿e-

cie gminy na 2009 r. polegaj¹cych na:
� Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿e-

tu o kwotê 37.899 z³ z tytu³u uzupe³nie-
nia subwencji ogólnej dla jednostek sa-
morz¹du terytorialnego.

� Zmniejszeniu dochodów bie¿¹cych bu-
d¿etu o kwotê 1.100.000 z³, z tytu³u:
- udzia³u w podatku dochodowym od

osób fizycznych – 600.000 z³,

- dochodów ze sprzeda¿y nieruchomo-
œci - 500.000 z³.

� Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿e-
tu o kwotê 37.899 z³ z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów oœwietlenia ulicznego.

� Zmniejszeniu wydatków maj¹tkowych
bud¿etu o kwotê 1.100.000 z³, z przezna-
czeniem na:
- budowê zespo³u boisk ORLIK 2012 z

budynkiem szatniowo-sanitarnym i
elementami infrastruktury technicz-
nej – 480.000 z³,

- budowê sieci wodoci¹gowej w Szkod-
nej – 550.000 z³,

- projekt budowlano-wykonawczy roz-
budowy i nadbudowy budynku komu-
nalnego przy ul. Rynek 2 – 32.900 z³,

- budowê oœwietlenia w Szkodnej –
37.100 z³

3. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia do
zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego.

Rada wyrazi³a zgodê na wystawienie
weksla in blanco dla Samorz¹du Wojewódz-
twa Podkarpackiego na kwotê 3.500.000 z³
wraz z ewentualnymi odsetkami jako zabez-
pieczenie umowy o przyznanie pomocy na
projekt pn. „Ochrona zbiornika GZWP-425
poprzez budowê kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Sêdziszów M³p. czêœæ II, etap
V – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzy-
wej, etap VI – budowa kanalizacji sanitar-
nej w Kawêczynie Sêdziszowskim”.
4. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobo-

wi¹zania w zakresie inwestycji o warto-
œci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie gminy na 2009 r.
Radni postanowili zaci¹gn¹æ zobowi¹-

zanie ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w
bud¿ecie Gminy na 2009 r. w kwocie 3.000
z³ z przeznaczeniem na opracowanie pro-
gramu funkcjonalno-u¿ytkowego na prze-
budowê budynku Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p.
5. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na

zawarcie przez Gminê Sêdziszów Ma³o-
polski aneksu do porozumienia z gmin¹
Ropczyce w sprawie wspó³finansowania

opracowania dokumentacji projektowej.
Wyra¿ono zgodê na zawarcie aneksu przez

Gminê Sêdziszów M³p. do porozumienia z dnia
7.05.2007 r. z Gmin¹ Ropczyce w sprawie wspó³-
finansowania opracowania dokumentacji pro-
jektowej dotycz¹cej przysz³ej realizacji wspól-
nej inwestycji p.n. ”Kanalizacja sanitarna wraz
z pompowniami i zasilaniem energetycznym w
Sêdziszowie M³p. przy ul. S³onecznej, ul. Weso-
³ej oraz w Ropczycach przy ul. Kolonia”.
6. Uchwa³a w sprawie uchwalenia roczne-

go programu wspó³pracy gminy Sêdzi-
szów M³p. z organizacjami pozarz¹do-
wymi na 2010 r.
Celem programu wspó³pracy z organi-

zacjami pozarz¹dowymi na 2010 r. jest efek-
tywne wykorzystanie spo³ecznej aktywnoœci
w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kañców Gminy Sêdziszów M³p.

Program wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz osobami prawnymi i
jednostkami organizacyjnymi koœcio³ów i
zwi¹zków wyznaniowych obejmuje zadania
publiczne w sferze:
1) pomocy spo³ecznej, w zakresie pracy so-

cjalnej oraz gminnego systemu profilak-
tyki i opieki nad dzieckiem i rodzin¹,

2) kultury i sztuki w zakresie upowszechnia-
nie kultury wœród mieszkañców,

3) kultury fizycznej w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej poprzez organi-
zowanie zajêæ, zawodów i imprez spor-
towo-rekreacyjnych, utrzymywanie i udo-
stêpnianie terenów i obiektów sporto-
wych odpowiednich do uprawiania spor-
tu, w tym sportu kwalifikowanego,

4) porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej,

5) ochrony i promocji zdrowia, w zakresie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w tym m.in. organizacja
pozalekcyjnych zajêæ sportowych.

Poniewa¿ by³a to ostatnia Sesja w 2009 r.
zakoñczono j¹ noworocznymi ¿yczeniami!

BIURO RADY MIEJSKIEJ

XXX Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
W dniu 30 grudnia 2009 r. odby³a siê XXX Sesja Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. W porz¹dku obrad przewi-
dziana by³a informacja kó³ ³owieckich dotycz¹ca wyja-
œnienia kwestii zwi¹zanych z procedur¹ zg³aszania, sza-
cowania i wyp³at odszkodowañ za szkody powsta³e w
uprawach i p³odach rolnych wyrz¹dzonych przez zwie-
rzynê leœn¹ (³own¹) b¹dŸ te¿ przy okazji polowañ.

Liczba mieszkañców w poszczególnych
miejscowoœciach

Miejscowoœæ ___________ Liczba mieszkañców
Sêdziszów M³p. __________________ 7.403
Bêdziemyœl _____________________ 1.002
Boreczek _______________________ 375
Borek Wielki ____________________ 1.555
Cierpisz ________________________ 171
Czarna Sêdziszowska ______________ 1.483
Góra Ropczycka _________________ 1.209
Kawêczyn Sêdziszowski ______________ 975
Krzywa _______________________ 1.157
Klêczany ______________________ 1.511
Ruda _________________________ 377
Szkodna _______________________ 835
Wolica £ugowa ___________________ 747
Wolica Piaskowa _________________ 1.217
Zagorzyce Dolne _________________ 1.749
Zagorzyce Górne _________________ 1.587
OGÓ£EM ____________________ 23.353

W ci¹gu ca³ego 2009 r. zameldowa³o siê
(imigrowa³o) do naszej gminy 192 osoby
(mniej o 5 ni¿ w 2008 r.), wymeldowa³o siê
(emigrowa³o) z pobytu sta³ego 145 osób (o
37 osób mniej ni¿ w 2008 r.).

Samych przemeldowanych w obrêbie
miasta i gminy, zmieniaj¹cych swój adres po-
bytu sta³ego by³o 240 osób. Najwiêcej prze-
meldowanych, bo a¿ 114 osób zmieni³o swój
adres wprowadzaj¹c siê do domów jedno-
rodzinnych. S¹ to osoby, które dot¹d za-
mieszkiwa³y na wsi i dom wybudowa³y rów-
nie¿ na terenie wiejskim gminy Sêdziszów
M³p. Czêœæ mieszkañców miasta, w tym wiêk-
szoœci z Osiedla M³odych przenios³a siê tak-
¿e na teren wiejski gminy, równie¿ buduj¹c
domy jednorodzinne, takich osób by³o 23.
Innych 31 mieszkañców Osiedla M³odych



Nr 1 (152) 29 stycznia 2010 r.

7

zamieni³o swoje mieszkania w bloku tak¿e
na domy jednorodzinne, które zosta³y wy-
budowane na terenie miasta.

W ramach Osiedla M³odych zamiany
mieszkañ z mniejszego na wiêksze, b¹dŸ od-
wrotnie dokona³o 26 osób.

Na pobyt czasowy, trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 3
miesi¹ce, zameldowa³o siê na terenie ca³ej
gminy Sêdziszów M³p. - 199 osób, maj¹ oni
pobyt sta³y w innych miejscowoœciach, wiê-
cej czasowych zameldowañ nast¹pi³o w sa-
mym mieœcie (108 osób).

Czasowo wyjecha³o z naszej gminy za gra-
nicê, g³ównie w poszukiwaniu pracy 29 osób,
z czego a¿ 27 to mê¿czyŸni. G³ówne miejsce
wyjazdu to USA, Wielka Brytania i Hiszpa-
nia, zauwa¿yæ tutaj nale¿y, ¿e migruj¹ w zde-
cydowanej wiêkszoœci osoby z terenu wiej-
skiego (21 osób).

Mieszkañcy naszej gminy melduj¹ siê
równie¿ na pobyt czasowy w innych miej-
scowoœciach. Jest to zwi¹zane z wykonywa-
niem pracy b¹dŸ nauk¹, takich czasowych,
zg³oszonych nieobecnoœci by³o 271.

Przyrost naturalny w 2009 r. czyli ró¿ni-
ca pomiêdzy liczb¹ urodzeñ (293)
a liczb¹ zgonów (164) w mieœcie i gminie
wynosi 129 osób i jest przyrostem dodatnim.

Saldo migracji zaœ, oznacza siê ró¿nic¹
miêdzy nap³ywem a odp³ywem ludnoœci
z danego obszaru w okreœlonym czasie, sal-
do to wynios³o w 2009 r. (+ 47 osób). Pe³ny
obraz zmiany liczby mieszkañców danego
obszaru w demografii daje przyrost rzeczy-
wisty, otrzymany poprzez zestawienie przy-
rostu naturalnego ze wspó³czynnikiem mi-
gracji. Jest to suma wielkoœci przyrostu na-
turalnego i salda migracji: PRZ=PN+SM=
129+47=176, przyrost ten jest wy¿szy o 77
osób w stosunku do roku ubieg³ego.

W roku 2009 w gminie Sêdziszów M³p.
przyby³o 293 ma³ych mieszkañców, to du¿o,
bior¹c pod uwagê poprzednie lata. W sa-
mym mieœcie urodzi³o siê 49 dziewczynek i
55 ch³opców, natomiast na terenie wiejskim
100 ma³ych mieszkanek i 89 mieszkañców.

Dane wskazuj¹, ¿e liczba narodzin dzie-

ci na wsi znacznie przewy¿sza liczbê naro-
dzin w mieœcie. Tak jak w roku poprzednim,
najwiêcej narodzin by³o w miejscowoœci Za-
gorzyce, urodzi³o siê tam a¿ 33 maluszków,
z czego 20 to przedstawicielki p³ci piêknej,
nastêpnie Borek Wielki - 20 dzieci i Czarna
Sêdziszowska - 19 dzieci.

Liczba narodzin dzieci
w poszczególnych miesi¹cach 2009 r.

Dane na 31.12.2009 r.

___________ ogó³ _____ miasto ____ wieœ
Ch³opcy _______ 144 ______ 55 ______ 89
Dziewczynki ____ 149 ______ 49 ______ 100
Razem ______ 293 ______ 104 _____ 189

miesi¹c _____ ch³opcy__ dziewczynki __ ogó³
styczeñ ________ 6 _______ 19 ______ 25
luty __________ 7 ________ 8 ______ 15
marzec ________ 14 ______ 13 ______ 27
kwiecieñ _______ 17 ______ 15 ______ 32
maj __________ 19 _______ 9 ______ 28
czerwiec _______ 20 ______ 13 ______ 33
lipiec _________ 9 _______ 10 ______ 19
sierpieñ ________ 13 ______ 20 ______ 33
wrzesieñ _______ 9 ________ 9 ______ 18
paŸdziernik _____ 8 _______ 10 ______ 18
listopad _______ 14 ______ 12 ______ 26
grudzieñ _______ 8 _______ 11 ______ 19
ogó³em ______ 144 ______ 149 _____ 293

Analizuj¹c najczêœciej nadawane imio-
na zauwa¿yæ nale¿y, ¿e moda ta co roku tro-
chê siê zmienia, s¹ imiona, które nadawane
s¹ zawsze bez wzglêdu na panuj¹c¹ modê,
ale s¹ i takie, które w danym roku zdecydo-
wanie dominuj¹. W 2009 r. tym dominuj¹-
cym imieniem wybieranym dla przedstawi-
cielek p³ci ¿eñskiej pozostaje Gabriela i
Amelia. Wœród ma³ych mê¿czyzn natomiast
najbardziej popularnym by³o imiê Franci-
szek i Micha³.

Analizuj¹c ogó³ mieszkañców w podziale na
p³eæ, zauwa¿amy, i¿ tak jak w latach po-
przednich, mê¿czyŸni nadal stanowi¹ mniej-
szoœæ w gminie, wzorem lat poprzednich na

G
abriela - imiê pochodzenia semickiego, jest to ¿eñski odpowiednik imienia Gabriel.
Kobiety o tym imieniu s¹ z natury szlachetne, dobre i uczciwe. Lubi¹ towarzystwo, przy-

jaŸñ, chêtnie s³u¿¹ innym rad¹ i pomoc¹. Maj¹ zrównowa¿ony charakter, który pozwala im
na w³aœciw¹ ocenê sytuacji. Gdy wbij¹ sobie coœ do g³owy, pracuj¹ po cichu, ale udaje im siê
przegryŸæ przez wszystkie przeszkody. Posiadaj¹ uzdolnienia artystyczne. W domu s¹ dobry-
mi gospodyniami, przeciêtnymi wspó³ma³¿onkami i wspania³ymi rodzicami.

A
melia - imiê wywodz¹ce siê z jêz. niemieckiego, od s³owa amel/amal - pracowity, nie
zmordowany. Skromna z pozoru, ale w delikatny sposób zawsze obecna, nieœmia³a, ale

pierwsze sukcesy szybko dodaj¹ jej wiary w siebie. Amelia doskonale wie dok¹d mo¿e siê
posun¹æ i zawsze potrafi zatrzymaæ siê przed dozwolon¹ granic¹. Nie ma wielkich ambicji, ale
wie jak¹ drogê wybraæ. Odznacza siê zmys³em psychologicznym, uczuciowa, raczej tajemni-
cza, czasem dwulicowa i wyrachowana, subtelna i pe³na temperamentu, lubi¹ca zmiany i
podró¿e. Dobry znawca ludzkiej natury.

M
icha³ – imiê pochodzenia hebrajskiego, wywodzi siê od s³owa mikael, które oznacza
„któ¿ jak Bóg?”. Micha³ to cz³owiek dobry, stateczny, pogodny, inteligentny, s³u¿y

chêtnie pomoc¹, umiej¹cy doradzaæ. Bez w¹tpienia jest materia³em na charyzmatycznego

przywódcê. Dysponuje energi¹, dynamizmem i niewiarygodn¹ wprost si³¹ koncentracji. Po-
trafi wszystkich zaraziæ swoj¹ wiar¹ przenosz¹c¹ góry, a optymizm i pewnoœæ siebie zjednuj¹
mu rzesze zwolenników; sojuszników i przyjació³. Czêsto jednak podejmuje siê zadañ ponad
si³y. Micha³ sprawia czêsto wra¿enie cz³owieka wynios³ego i zarozumia³ego. I prawd¹ jest, ¿e
myœli du¿o, ale i dobrze, i nie tylko o sobie, ale tak¿e o swoich bliskich,  a owa „wynios³oœæ”
jest tylko form¹ obrony przed wœcibskimi. Poza tym Micha³ cieszy siê szacunkiem u innych, jest
oddany domowi i rodzinie, ma te¿ wprost magnetyczny wp³yw na p³eæ piêkn¹.

F
ranciszek – imiê pochodzenia germañskiego, oznaczaj¹ce: z plemienia Franków, czyli
wolno urodzony. Franciszek jest szczery, prostoduszny i kochaj¹cy wolnoœæ osobist¹, jed-

noczeœnie to wielki orygina³. Jest pewny siebie i niezale¿ny, lubi udowadniaæ innym, ¿e ma
racjê, jednak w g³êbi ducha czêsto miewa w¹tpliwoœci. Trudno siê dziwiæ, ¿e wolnoœæ to wartoœæ
najbli¿sza jego sercu. Ceni niezale¿noœæ myœli, pogl¹dów i dzia³añ, jest sta³y i lojalny, ambitny,
pewny siebie, chêtnie siêga po w³adzê. TrzeŸwo patrzy na œwiat, praktycznie podchodzi do
¿ycia, jest realist¹, a to oznacza, ¿e uczy siê wy³¹cznie tego, co - mo¿e siê kiedyœ przydaæ. Jest
wyczulony na g³osy krytyki, œwietnie dogaduje siê z dzieæmi, kocha zwierzêta i kwiaty; nale¿y
do mi³oœników natury, czasem ci¹gnie go na wieœ i przepada za spêdzaniem wolnego czasu
pod go³ym niebem.

W Ksiêdze Imion czytamy:

100 statystycznych panów przypada „pra-
wie” 105 pañ.

Liczba ludnoœci w podziale na p³eæ
_____ mê¿czyŸni ___ kobiety ____ ogó³em

miasto ___ 3.632 _____ 3.843 _____ 7.475
wieœ _____7.767 _____ 8.111 _____15.878
ogó³em __ 11.399 ____ 11.954 _____23.353

Jak widaæ, kobiety nadal przewa¿aj¹ nie
tylko w mieœcie, ale tak¿e na terenie wiej-
skim gminy.

W sêdziszowskim Ratuszu, w tutejszym
Urzêdzie Stanu Cywilnego zwi¹zek ma³¿eñ-
ski konkordatowy zawar³o 158 par, nato-
miast cywilny 33.

W dniu 1 wrzeœnia 2009 r. po raz pierw-
szy progi szko³y podstawowej przekroczy³o
286 siedmiolatków, a w 2010 r. pójdzie do
szko³y 259 pierwszoklasistów. Naukê w gim-
nazjum rozpoczê³o w 2009 r. - 315 trzyna-
stolatków, a w 2010 r. pójdzie do tego typu
szkó³ 320 uczniów.

Do rejestracji osób na potrzeby prze-
prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz za-
³o¿enia ewidencji zosta³y sporz¹dzone listy
osób z rocznika 1991 i przekazane do WKU
Mielec. Rejestr ten obejmuje 205 kobiet i
217 mê¿czyzn. Tegoroczna rejestracja po-
lega³a nie jak dotychczas, na osobistym sta-
wieniu siê przedpoborowych do Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p. w celu za³o-
¿enia ewidencji a jedynie na przes³aniu re-
jestrów osób rocznika podstawowego
(1991) w formie pisemnej i elektronicznej.
Zebrane dane znajduj¹ce siê w rejestrach
pos³u¿¹ do za³o¿enia ewidencji i sprawnego
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
która odbêdzie siê w Ropczycach na prze-
³omie lutego i marca 2010 r., zgodnie z wo-
jewódzkim planem Wojewody Podkarpac-
kiego w Rzeszowie. Odpowiedzialnym za
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest
Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowski,
a jego zadaniem jest powo³anie Powiatowej
Komisji Lekarskiej, która ma za ustaliæ kate-

(ci¹g dalszy na str. 8)
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goriê zdrowia i orzec o ewentualnej przy-
datnoœci b¹dŸ nie osób ubiegaj¹cych siê o
wst¹pienie do Si³ Zbrojnych RP.

Swój pierwszy dowód osobisty w 2009 r.
odebra³o 382 pe³noletnich mieszkañców gmi-
ny, a w bie¿¹cym roku powinno zg³osiæ siê po
dowód osobisty 422 osiemnastolatków.

Nadal na terenie miasta i gminy Sêdzi-
szów M³p. zameldowane s¹ osoby, które nie
wymieni³y jeszcze starego, zielonego dowo-
du osobistego na nowy, plastikowy. W wiêk-
szoœci s¹ to osoby przebywaj¹ce prawdopo-
dobnie za granic¹. Mog¹ tego dokonaæ
w ka¿dej chwili po powrocie do kraju.

Od nowego roku wesz³a w ¿ycie noweli-
zacja ustawy o ewidencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych, z której wynika, ¿e od tej
pory dowód osobisty mo¿na otrzymaæ bez-
p³atnie, niezale¿nie od tego czy go zgubimy,
zniszczymy czy zostanie nam skradziony.
Nieodp³atnie dowód osobisty otrzymaj¹ nie
tylko osoby, które po raz pierwszy sk³adaj¹

wniosek, ale tak¿e ci, którzy bêd¹ go musieli
wymieniæ z powodu zmiany danych osobo-
wych zwi¹zanych np. ze zmian¹ stanu cywil-
nego, miejsca zamieszkania czy z powodu
up³ywu terminu wa¿noœci.

Ka¿da pe³noletnia osoba ma obowi¹zek
posiadania wa¿nego dowodu osobistego
zawieraj¹cego aktualne dane. Przypominam
tutaj, i¿ wg obowi¹zuj¹cych przepisów do-
wody z nieaktualnymi danymi trac¹ wa¿noœæ

Powiatowe Centrum Po-
mocy w Rodzinie w Ropczy-
cach w bie¿¹cym roku realizo-
wa³o autorski projekt pt. „Wie-

my wiêcej, dzia³amy skuteczniej”,

który powsta³ w ramach rz¹do-
wego programu ograniczania
przestêpczoœci i aspo³ecznych
zachowañ „Razem Bezpiecz-

niej”. Potrzeba podejmowania tego typu dzia-
³añ jest znacz¹ca, poniewa¿ coraz czêœciej w
œrodkach masowego przekazu pojawiaj¹ siê
informacje na temat aktów przemocy w ro-
dzinie. S¹ to czyny brutalne, oburzaj¹ce oraz
potêpiane przez ka¿dego z nas. Pojawiaj¹ siê
wówczas pytania: gdzie by³a rodzina, znajo-
mi, s¹siedzi, instytucje? Dlaczego nikt nie za-
reagowa³? Sytuacje takie niestety nie nale¿¹
do rzadkich: bardzo czêsto obok nas - w ro-
dzinie, s¹siedztwie - przez wiele lat dokonuj¹
siê czyny równie brutalne, a osoby pokrzyw-
dzone nie otrzymuj¹ znik¹d pomocy. Brak
reakcji na przemoc wynika m.in. z niskiej œwia-
domoœci czym ona tak naprawdê jest oraz w
jakich formach siê przejawia.

Do najczêstszych rodzajów przemocy
nale¿¹:
· Przemoc fizyczna: bicie otwart¹ rêk¹, piê-

œci¹, popychanie, kopanie, duszenie, obez-
w³adnianie, szczypanie, porzucanie w nie-
bezpiecznej okolicy, policzkowanie, bicie
przedmiotami…

· Przemoc psychiczna: wyœmiewanie pogl¹-

SÊDZISZÓW
MA£OPOLSKI
W LICZBACH

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Korzystaj¹c z okazji najstarszym mieszkañcom miasta i gminy Sêdziszów M³p.
sk³adamy serdeczne ¿yczenia. Nale¿¹ do nich:

� Pani Piszczyk Katarzyna zam. Wolica £ugowa, 23 maja br. skoñczy 101 lat,
� Pani Seliga Karolina zam. Ruda, 19 stycznia br. skoñczy³a 98 lat,
� Pan Pocz¹tek Józef zam. Cierpisz, 8 kwietnia br. skoñczy 97 lat,
� Pan WoŸnik Franciszek zam. Bêdziemyœl, 17 listopada br. skoñczy 97 lat,
� Pani Czaja Zofia zam. Zagorzyce, 29 listopada br. skoñczy 97 lat,
� Pani Ocha³ Józefa zam. Zagorzyce, 4 grudnia br. skoñczy 97 lat,
� Pani Matusz Wanda zam. Sêdziszów M³p., 1 stycznia br. skoñczy³a 96 lat,
� Pani Skarbek Stefania zam. Zagorzyce, 9 lutego br. skoñczy 96 lat,
� Pani Szyba³a Maria zam. Kawêczyn Sêdziszowski, 11 kwietnia br. skoñczy 96 lat,
� Pani Kubik Maria zam. Sêdziszów M³p., 27 kwietnia br. skoñczy 96 lat,
� Pani Pondo Maria zam. Klêczany, 29 grudnia br. skoñczy 96 lat,
� Pani Pastu³a Paulina zam. Klêczany, 6 lutego br. skoñczy 95 lat,
� Pani Pomianek Maria zam. Bêdziemyœl, 6 lutego br. skoñczy 95 lat,
� Pani Twardowska Antonina zam. Klêczany, 11 marca br. skoñczy 95 lat,
� Pani Pondo Stefania zam. Sêdziszów M³p., 19 czerwca br. skoñczy 95 lat,
� Pan Idzik Józef zam. Sêdziszów M³p., 15 paŸdziernika br. skoñczy 95 lat,
� Pani Dudek Maria zam. Wolica Piaskowa, 6 grudnia br. skoñczy 95 lat.

Wszystkim Szanownym Jubilatom ¿yczymy wiêc zdrowia, du¿o si³ i radosnej jesieni ¿ycia.

po 3 miesi¹cach, w przypadku gdy przeby-
wamy za granic¹ – po 4 miesi¹cach.

Dotychczas za ka¿dym razem za wyda-
nie nowego dowodu nale¿a³o zap³aciæ 30
z³, wejœcie w ¿ycie nowelizacji w/w ustawy z
dniem 1 stycznia 2010 r. znios³o obowi¹zek
p³acenia za dowód osobisty.

 Opracowa³a Agnieszka Saj
Inspektor w Referacie Spraw

 Organizacyjnych i Obywatelskich

Nie przechodŸ obojêtnie - reaguj na przemoc!
dów, okazywanie braku szacunku, podda-
wanie sta³ej krytyce, kontrolowanie i orga-
nicznie kontaktów z najbli¿szymi, ograni-
czanie snu i po¿ywienia, stosowanie gróŸb,
zastraszanie, sta³a krytyka, wyzywanie, po-
ni¿anie, zawstydzanie, upokarzanie…

· Przemoc ekonomiczna: zmuszanie do
oddawania zarobionych pieniêdzy, unie-
mo¿liwianie podjêcia pracy, odbieranie
zarobionych pieniêdzy, skrupulatne roz-
liczanie wydatków, niezaspokajanie po-
trzeba materialnych…

· Przemoc seksualna: wymuszanie po¿ycia
seksualnego lub innych nieakceptowa-
nych praktyk seksualnych, krytykowanie i
oœmieszanie zachowañ seksualnych, de-
monstrowanie zazdroœci…

Najpowa¿niejsze konsekwencje wystêpo-
wania przemocy w rodzinie ponosz¹ wycho-
wuj¹ce siê w niej dzieci. Skutki ujawniaj¹ siê
w ka¿dej dziedzinie ich ¿ycia: zdrowiu fizycz-
nym, rozwoju intelektualnym, stanie psy-
chicznym i sposobie nawi¹zywania kontak-
tów z rówieœnikami. Najbardziej niebez-
pieczny jest fakt, i¿ dzieci z rodzin, w któ-
rych obecna jest przemoc, stosuj¹ j¹ w swo-
ich w³asnych rodzinach. Dlatego tak istot-
ne jest, aby system rodzinny funkcjonowa³
prawid³owo i stwarza³ takie warunki do roz-
woju dzieciom, aby wzrasta³y one w domu
wolnym od przemocy na dojrza³ych i szczê-
œliwych doros³ych.

Projekt pt. „Wiemy wiêcej, dzia³amy sku-

teczniej” realizowany w bie¿¹cym roku przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Ropczycach stanowi³ alternatywê dla zacho-
wañ przemocowych oraz ukierunkowany
by³ na zwiêkszenie poziomu wiedzy na te-
mat przemocy. Dzia³aniami edukacyjnymi,
profilaktycznymi oraz terapeutycznymi zo-
sta³a objêta szeroka grupa mieszkañców
powiatu ropczycko - sêdziszowskiego,
w szczególnoœci m³odzie¿ gimnazjalna oraz
kobiety zmagaj¹ce siê z problemem prze-
mocy we w³asnych rodzinach. Niektóre z
dzia³añ, tj. grupa wsparcia dla kobiet do-
œwiadczaj¹cych przemocy w rodzinie, bê-
dzie mia³a swoj¹ kontynuacjê w przysz³ym
roku kalendarzowym, o czym bêdziemy na
bie¿¹co informowaæ.

Mamy nadziejê, ¿e dziêki uczestnictwu w
projekcie, osoby, które doœwiadczaj¹ przemo-
cy b¹dŸ s¹ jej œwiadkami, bêd¹ mia³y wiêcej
odwagi, by podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu
zmianê swojej lub czyjejœ sytuacji ¿yciowej.

Wszystkich tych, którzy borykaj¹ siê
m.in. z problemem przemocy domowej lub
innymi sytuacjami trudnymi zachêcamy do
korzystania ze specjalistycznej pomocy, jak¹
œwiadcz¹ pracownicy Powiatowego Oœrod-
ka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie (bu-
dynek Domu Pomocy Spo³ecznej) osobiœcie
b¹dŸ telefonicznie (0-17) 22 12 566 w godz.
7.30-15.30.

Iwona Barabasz
PCPR w Ropczycach
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O dofinansowanie kosztów nauki w ra-
mach programu ubiega³o siê ³¹cznie 77
uczniów: szkó³ podstawowych- 34 osoby,
gimnazjów- 20 osób i szkó³ ponadgimnazjal-
nych- 23 osoby; posiadaj¹cych orzeczenie o
niepe³nosprawnoœci lub o stopniu niepe³-
nosprawnoœci i zamieszkuj¹ce tereny wiej-
skie gminy Sêdziszów M³p.

Uczniom, którzy z³o¿yli wnioski do
30.09.2009 r. zosta³y przyznane nastêpuj¹ce
kwoty:

PILOTA¯OWY PROGRAM

„UCZEÑ NA WSI”
W dniu 8.12.2009 r. Gmina Sêdziszów M³p. podpisa³a umowê z PFRON-em na realizacje pilota¿owe-
go programu „UCZEÑ NA WSI” w roku szkolnym 2009/2010.

Zgodnie z postanowieniami programu za kwalifikowalne
w ramach programu uznaje siê wydatki, w szczególnoœci:

I. Przedmioty u³atwiaj¹ce lub umo¿liwiaj¹ce naukê:
1. Podrêczniki, S³owniki, encyklopedie, ksi¹¿ki do nauki jê-

zyka obcego, lektury szkolne (zgodnych z kanonem lek-
tur szkolnych opracowanych przez MEN);

2. Artyku³y szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki
ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segrega-
tory, ok³adki, wycinanki, malowanki, brystole, bibu³y, pla-
steliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, no¿yczki, itp.);

3. Artyku³y piœmienne (np. atramenty, tusze – w tym do dru-
karki, papier do drukarki, mazaki, markery, d³ugopisy,
pióra, korektory, o³ówki, itp.);

4. Tornister szkolny, plecak, piórnik;
5. Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe

(max. 2 komplety/pary na rok szkolny) – z wy³¹czeniem
zakupu odzie¿y i obuwia!

6. Strój roboczy na praktyki zawodu;
7. Przedmioty i przybory niezbêdne do praktycznej nauki

zawodu;
8. Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów

MS Office, multimedialne kursy jêzykowe, kasety wideo,
p³yty DVD, itp.;

9. Pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;
10. Edukacyjne gry planszowe;
11. Sprzêt sportowy wy³¹cznie w sytuacji, gdy jest niezbêdny do

uczestnictwa w zajêciach sportowych organizowanych
w szkole lub, gdy uczeñ uczestniczy w sekcjach sportowych,
np. rower, gdy uczeñ uczestniczy, np. w sekcji kolarskiej;

12. Instrumenty muzyczne w sytuacji, gdy uczeñ pobiera
naukê gry na tym instrumencie;

13. Biurko, krzes³o do biurka, lampka na biurko - z wy³¹cze-
niem wydatków na meble, rega³y i pó³ki!

14. Magnetofon, Video, DVD – wy³¹cznie w uzasadnionych
sytuacjach - racjonalne uzasadnienie podpisane przez
wychowawcê/pedagoga.

II. Uczestnictwo w zajêciach maj¹cych na celu pod-
niesienie sprawnoœci fizycznej i psychicznej

1. Zajêcia terapeutyczne;

�Szko³a podstawowa- 1633,60 z³;
�Gimnazjum- 1633,60 z³;
�Szko³a ponadgimnazjalna- 2450,40 z³.

Wnioskodawca na poniesione koszty po-
winien przedstawiæ faktury, rachunki.

Faktury powinny byæ wystawione na
wnioskodawcê lub ucznia niepe³nospraw-
nego, faktury wystawione na osobê inn¹ ni¿
wnioskodawca lub uczeñ niepe³nosprawny
nie bêd¹ uznane w rozliczeniu, wyj¹tek do-
tyczy faktur za ³¹cza internetowe, gdzie fak-

tura mo¿e byæ wystawiona na wspó³ma³¿on-
ka Wnioskodawcy.

Przedstawione przez wnioskodawcê do-
kumenty musz¹ byæ wystawione w okresie
trwania zajêæ szkolnych, czyli od dnia
01.09.2009 do dnia 25.06.2010, wyj¹tek sta-
nowi¹ dokumenty za ksi¹¿ki i internet, któ-
re mog¹ byæ z wakacji.

Wraz ze z³o¿eniem koñcowych doku-
mentów rozliczeniowych z przyznanego do-
finansowania Wnioskodawca zobowi¹zany
jest przed³o¿yæ zaœwiadczenie ze szko³y o
kontynuowaniu nauki w okresie objêtym
dofinansowaniem.

Planowanym terminem wyp³aty dofinan-
sowania jest V-VI 2010 rok po przed³o¿eniu
dokumentów na przyznane dofinansowanie.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Ze-
spole Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sê-
dziszów M³p telefon: (017) 221-65-94. w go-
dzinach 7.30-15.30.

Katalog kosztów kwalifikuj¹cych siê do dofinansowania
w ramach pilota¿owego programu „UCZEÑ NA WSI”

2. Gimnastyka korekcyjna (zajêcia korekcyjne);
3. Kó³ka zainteresowañ;
4. Zajêcia w szkole muzycznej, ognisku plastycznym, itp.;
5. Basen i odp³atne zajêcia na basenie, np. nauka p³ywa-

nia, itp.;
6. Si³ownia, fitness, gimnastyka, itp.;
7. Jazda konna, w tym hippoterapia;
8. Zajêcia w sekcji komputerowej, fotograficznej, teatralnej,

sportowej, itp.;
9. Obozy, kolonie, zimowiska.

III. Dostêp do Internetu:
1. Instalacja;
2. Abonament za Internet.

IV. Kursy doszkalaj¹ce w zakresie programu na-
uczania:

1. Kursy jêzykowe;
2. Kursy komputerowe;
3. Prawo jazdy, w przypadku ucznia pobieraj¹cego naukê

w szkole samochodowej;
4. Kursy naukowo-poznawcze;
5. Korepetycje;
6. Zajêcia z Logoped¹.

V. Wyjazdy organizowane w ramach zajêæ szkol-
nych:

1. Wycieczki szkolne (rajdy), itp.;
2. Zielona/bia³a szko³a;
3. Wyjazdy w ramach praktyk szkolnych;
4. Wyjœcie do kina, teatru, muzeum, itp.;
5. Wyjazdy w ramach olimpiad szkolnych.

VI. W przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych za kwalifikowalne w ramach programu
uznaje siê dodatkowo wydatki:

1. Op³ata za naukê (czesne),
2. Zakwaterowanie (dotyczy uczniów pobieraj¹cych naukê

poza miejscem zamieszkania) - w ramach tej kategorii
mo¿na równie¿ uznaæ koszt wy¿ywienie.

3. Dojazdy do szko³y.
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Otwarcie i poœwiêcenie hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Borku Wielkim

Mens sana in corpore sano. Ta znana maksyma autorstwa rzymskiego
poety sta³a siê swego rodzaju mottem wydarzenia, jakie mia³o miejsce 17
grudnia 2009 roku. Mowa o uroczystym poœwiêceniu i otwarciu hali spor-
towej  przy Szkole Podstawowej w Borku Wielkim.

Wizytator Kurato-
rium Oœwiaty w Rze-
szowie – Maciej Sto-
pa, Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Bor-
ku Wielkim – Grze-
gorz Bury oraz przed-
stawiciel uczniów –
Jakub Barnak. Budy-
nek poœwiêci³ Ks. Proboszcz Jan Pikul.

Rozpoczynaj¹c przemówienie, które by³o
kolejnym punktem uroczystoœci, dyrektor
Grzegorz Bury przywita³ przyby³ych goœci, a
wiêc: w³odarzy Gminy Sêdziszów M³p., Bor-
ku Wielkiego, dyrektorów szkó³, gimnazjów,
przedszkoli, wizytatora Kuratorium Oœwiaty
w Rzeszowie, przedstawicieli ZOSiP w Sêdzi-
szowie M³p., realizatorów inwestycji, przed-
stawicieli rodziców oraz ca³¹ spo³ecznoœæ
szkoln¹. We wspomnianym wyst¹pieniu dy-
rektor dzieli³ siê z goœæmi sw¹ radoœci¹, wszak
po wielu latach „spe³ni³ siê sen o nowiutkiej,
sportowej hali…”. Zapewni³, i¿ zadanie, jakim

Takie zakoñczenie roku mo¿na sobie
by³o tylko wymarzyæ. 17 grudnia 2009 r. od-
dano do u¿ytku wspania³y, d³ugo oczekiwa-
ny kompleks sportowy przy SP w Borku Wiel-
kim. W jego sk³ad wesz³y: sala gimnastyczna
z antresol¹ widokow¹ i zapleczem szatnio-
wo-sanitarnym, przewi¹zka z sal¹ lekcyjn¹ i
szatni¹ szkoln¹ oraz nowy pokój nauczyciel-
ski. Gruntownemu remontowi poddano
tak¿e tzw. „star¹” czêœæ.

W efekcie warunki pracy w szkole sta³y
siê godne pozazdroszczenia, powszechny
podziw wzbudza tak¿e jej obecny wygl¹d.
Takie opinie pada³y z ust wielu zwiedzaj¹-
cych obiekt goœci, którzy sw¹ obecnoœci¹
uœwietnili ceremoniê poœwiêcenia i otwar-
cia hali sportowej przy SP w Borku.

Po Mszy œwiêtej, w której uczestniczyli
wspomniani goœcie, nauczyciele i uczniowie,
wszyscy udali siê do nowo wybudowanej hali.
Symbolicznego gestu przeciêcia wstêgi, a tym
samym otwarcia obiektu dokonali: Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. – Kazimierz Kie³b,

jest dawanie m³odym ludziom szansy na
wszechstronny rozwój fizyczny bêdzie mo-
g³o byæ teraz w pe³ni realizowane. W wyst¹-
pieniu nie zabrak³o te¿ podziêkowañ kiero-
wanych pod adresem w³adz Gminy Sêdziszów
M³p. oraz prezesa firmy BUDOIMPEX ze
Straszêcina buduj¹cej halê.

Burmistrz Kazimierz Kie³b zwróci³ uwa-
gê na to, i¿ ów przepiêkny obiekt powsta³
dziêki jednog³oœnej decyzji radnych gminy.
Wyrazi³ tak¿e nadziejê, ¿e m³odzi ludzie  po-
przez korzystanie z nowej sali gimnastycz-
nej wzmocni¹ nie tylko swe cia³a, ale i du-
cha. Wszystkim ¿yczy³ wspania³ych prze¿yæ
bêd¹cych owocem prawdziwie sportowej
rywalizacji, jaka niejeden raz bêdzie mieæ
miejsce we wspomnianej hali. U³atwi j¹ z
pewnoœci¹ sprzêt sportowy, jaki Burmistrz
przekaza³ szkole.

Pe³ne wzruszaj¹cych wspomnieñ, a jed-
noczeœnie wybiegaj¹ce w sportow¹  przy-
sz³oœæ kolejnych pokoleñ by³o wyst¹pienie
Pani So³tys Borku Wielkiego – Józefy Bie-
lak. Podobnie jak przedmówców, j¹ tak¿e
przepe³nia³y radoœæ i duma, i¿ Borek Wielki
mo¿e od dziœ szczyciæ siê tak nowoczesnym
i piêknym obiektem.

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim uœwietnili uroczystoœæ otwarcia hali sportowej programem artystycznym. Fot. (4) J. Maroñ

Goœcie uroczystoœci: przewodnicz¹cy RM Bogus³aw Kimieæ, burmistrz Kazimierz Kie³b, wizyta-
tor Maciej Stopa.

Poœwiêcenia sali dokona³ ks. proboszcz Jan Pikul. Przemawia dyrektor szko³y Grzegorz Bury.
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Takimi piêknymi ¿yczeniami, laurkami
obdarowali swoje Babcie i Dziadków ucznio-
wie ze Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II
w Zagorzycach Górnych. Dzieñ Babci i
Dziadka jest œwiêtem szczególnie wa¿nym, nie
tylko dla seniorów. Co roku z ogromnym za-
anga¿owaniem uczniowie przygotowuj¹ dla
swoich bliskich wspania³¹ okolicznoœciow¹
uroczystoœæ. Tegoroczna prezentowa³a siê
wyj¹tkowo okazale.  Seniorzy nie zawiedli
swoich wnuków i bardzo licznie zjawili siê w
szkole w dniu 22 stycznia 2010 roku.

Uroczystoœæ rozpoczê³a p. Dyrektor mgr
El¿bieta Koziara sk³adaj¹c wszystkim go-
œciom najserdeczniejsze ¿yczenia.

Jako pierwsi zaprezentowali siê ucznio-
wie klas 0-III w programie s³owno-muzycz-
nym przygotowanym przez panie: p. mgr
Mariê Cabaj-Kuczek i p. mgr Barbarê Brzu-
szek. Widzowie z zainteresowaniem obser-
wowali wystêpy ma³ych aktorów, nagradza-
j¹c gromkimi brawami ka¿dy wiersz, piosen-
kê i taniec. Po krótkiej przerwie na zmianê
dekoracji uczniowie klasy VI przedstawili
sk³adaj¹ce siê z  dwóch aktów jase³ka pt.
„Na dworze Heroda”. Ka¿dego roku przy-
gotowywane s¹ wed³ug innego scenariusza i

Dzieñ Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych

Wszystkim Babciom i Dziadkom
 z okazji ich Œwiêta
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia:
zdrowia, szczêœcia, radoœci,
a tak¿e pociechy ze wszystkich
wnuków oraz prawnuków.

rozgrywaj¹ siê w coraz to
innej, bogatej scenerii.
Zaproszonym goœciom
bardzo siê podoba³y.
M³odzi aktorzy otrzyma-
li gromkie brawa, które
by³y dla nich najwiêksz¹
nagrod¹ za wielotygo-
dniowe przygotowania.

Trudno jest oceniæ
wychowawcz¹ rolê form
teatralnych. S¹ one
szczególnie wa¿ne w wy-
chowaniu dzieci i m³o-
dzie¿y. Kreowanie posta-
ci w szkolnych teatrzy-
kach wymaga od dziec-
ka g³êbokiego prze¿ycia
zrozumianej treœci utworu dramatycznego.
Kszta³tuje wyobraŸniê, twórcze myœlenie,
uczy empatii, wyrabia samodyscyplinê i
umiejêtnoœæ wspó³¿ycia w grupie. Specyfika
pracy podczas przygotowañ spektaklu wy-
rabia w m³odych aktorach wiele potrzeb-
nych w ¿yciu pozytywnych zachowañ i na-
wyków np. uczy punktualnoœci, dok³adno-
œci, odpowiedzialnoœci i poszanowania dla
cudzej pracy. Nie³atwym zadaniem by³o przy-
gotowanie kolêd œpiewanych w jêzyku an-
gielskim. Zgromadzeni seniorzy podziwiali
osi¹gniêcia i piêkny œpiew swych wnuków,
zdaj¹c sobie sprawê, jak wa¿na w obecnych
czasach jest znajomoœæ jêzyków obcych.
Przed m³odym cz³owiekiem œwiat teraz „sze-

roko otwiera swe drzwi”, daj¹c mu mo¿li-
woœci, o jakich w ubieg³ym wieku mo¿na by³o
tylko pomarzyæ. Wzruszeni starsi ludzie byæ
mo¿e przywo³ali w³asn¹ m³odoœæ, kiedy zdo-
bycie paszportu i wyjazd za granicê niemal
graniczy³y z cudem.

Nad przygotowaniem programu jase³ko-
wego czuwa³y: p. mgr Joanna Jaremko i p.
mgr Magdalena Czapka-Król. Wyrazy
wdziêcznoœci nale¿¹ siê p. Dyrektor mgr El¿-
biecie Koziara, ca³emu Gronu Pedagogicz-
nemu, a tak¿e Rodzicom, którzy pomogli
przy zorganizowaniu tej wspania³ej imprezy.

Uczniowie i nauczyciele serdecznie dziê-
kuj¹ Goœciom za tak liczne przybycie.

Magdalena Czapka-Król

Jak by³o? Jak jest? Jak bêdzie?
OdpowiedŸ na te pytania pojawi³a siê w

programie artystycznym, który pod czujnym
okiem P. Haliny Szczêch przygotowali ucznio-
wie naszej szko³y. Nie zabrak³o w nim wiêc ani
ciasnoty na korytarzu, ani, zupe³nie niezamie-
rzonego, pods³uchiwania lekcji „wuefu” przez
ucz¹cych siê w klasach uczniów, ani rozbudo-
wy, wreszcie wspania³ego fina³u czyli radoœci z
oddania hali. Na koniec goœcie obejrzeli pre-
zentacjê multimedialn¹ przedstawiaj¹c¹ histo-

riê rozbudowy szko³y. Dok³adniej mogli siê
tak¿e przyjrzeæ trudowi, jaki w jej wzniesienie
w³o¿yli wszyscy, szeroko rozumiani, jej budow-
niczowie. By³o to mo¿liwe dziêki galerii zdjêæ
zamieszczonej w hali.

Uroczystoœæ sta³a siê okazj¹ do ujawnie-
nia uczniowskich zdolnoœci oraz zaprezen-
towania jednej z wielu mo¿liwoœci wykorzy-
stania sali. Swój talent wokalny ujawni³a
uczennica kl. VI Oliwia Œwider, zaœ dzia³aj¹-
cy od dwóch lat zespó³ taneczny kierowany

przez P. Kingê Bieœ  zaprezentowa³ kilka cie-
kawych uk³adów choreograficznych.

Hala sportowa têtni ¿yciem. Poza lek-
cjami wychowania fizycznego odbywaj¹ siê
tu treningi UKS Borkovia, próby zespo³u
tanecznego, amatorskie rozgrywki. Oby
wszystkim tego typu poczynaniom towarzy-
szy³ prawdziwy duch sportu, ¿yczliwoœæ i
poszanowanie dobrej woli i wysi³ku tych,
którzy „halê pomogli nam wznieœæ…”

Bo¿ena Barnak

Babcie i dziadkowie z zainteresowaniem obejrzeli jase³ka w wykonaniu swoich wnucz¹t.
Fot. (2) SP Zagorzyce Górne



Nr 1 (152) 29 stycznia 2010 r.

12

Zestawienie zdarzeñ powsta³ych
w 2009 r. w rozbiciu na gminy:

Lp. Gmina Po¿ary Miejscowe zagro¿enia
1 Iwierzyce 8 17
2 Ostrów 11 46
3 Ropczyce 44 1339
4 Sêdziszów M³p. 43 145
5 Wielopole Skrz. 12 90
6. Razem: 118 1637

Zestawienie iloœci wyjazdów
jednostek OSP w³¹czonych do

Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego w rozbiciu

na rodzaj zdarzeñ:

Jednostka Po¿ary Miejscowe Alarmy Razem
zagro¿enia fa³szywe

OSP BRZEZINY 8 32 0 40
OSP IWIERZYCE 4 7 0 11
OSP KRZYWA 8 48 0 56
OSP LUBZINA 3 31 0 34
OSP OLCHOWA 4 2 2 8
OSP OSTRÓW 3 11 0 14
OSP SÊDZISZÓW M£P. 10 30 1 41
OSP WIELOPOLE SKRZ. 14 16 0 30

Wybrane fragmenty analizy zdarzeñ
zaistnia³ych na terenie operacyjnego dzia³ania Komendy

Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach w 2009 r.

Zestawienie iloœci wyjazdów
jednostek OSP

w Gminy Sêdziszów M³p.
nie w³¹czonych do Krajowego

Systemu Ratowniczo-Gaœniczego
w rozbiciu na rodzaj zdarzeñ

Lp. Jednostka Po¿ary Miejscowe Alarmy Razem
zagro¿. fa³szywe

1 Bêdziemyœl 1 4 0 5
2 Boreczek 4 11 0 15
3 Borek Wielki 1 20 0 21
4 Cierpisz 0 1 0 1
5 Czarna Sêdziszowska 1 25 1 27
6 Góra Ropczycka 1 15 1 17
7 Kawêczyn 3 31 0 34
8 Klêczany 5 13 0 18
9 Ruda 0 0 0 0
10 Szkodna 0 0 0 0
11 Wolica £ugowa 0 0 0 0
12 Wolica Piaskowa 0 0 0 0
13 Zagorzyce Dolne 2 27 0 29
14 Zagorzyce Górne 4 20 0 24

Pe³ny tekst analizy
znajduje siê na stronie

www. pspropczyce.pl

Na podstawie biuletynu statystycznego
wyliczono, ¿e w 2009 roku w Komisariacie
Policji w Sêdziszowie Mlp. wszczêto ³¹cznie
266 œledztw i dochodzeñ (307 w 2008 roku)
w toku, których ujawniono ³¹cznie 252 czy-
ny przestêpcze, z czego w 211 przypadkach
wykryto sprawców.
· Wykrywalnoœæ ogólna wszystkich prze-

stêpstw wynios³a 79,9 % (82,1% w 2008
roku).

· Wykrywalnoœæ przestêpstw kryminalnych
wynios³a 61,3 % (60,4 % w 2008 roku),

· Wykrywalnoœæ przestêpstw gospodarczych
wynios³a 100%

W 169 przypadkach wobec podejrza-
nych skierowano wnioski o objêcie aktem
oskar¿enia. Wobec 3 sprawców zastosowa-
no œrodek zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania.

Ponadto odnotowano równie¿ 4 czyny
karalne pope³nione przez 5 nieletnich (8

oraz o stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w 2009 roku.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komendanta
Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p.

czynów i 5 nieletnich w 2008 roku).
W 2009 roku w Komisariacie Policji w

Sêdziszowie M³p. prowadzono ³¹cznie 61
spraw poszukiwawczych z czego 36 spraw
zakoñczono ustaleniem miejsca pobytu.

Dla pe³niejszego zobrazowania struktu-
ry przestêpczoœci jaka mia³a miejsce na tere-
nie dzia³ania Komisariatu Policji w Sêdziszo-
wie M³p. mog¹ pos³u¿yæ nastêpuj¹ce dane:
· Odnotowano 1 rozbój (1 w 2008 roku)
· 1 pobicie (4 w 2008 roku)
· 29 kradzie¿e z w³amaniem (33 w 2008 roku)
· 49 kradzie¿y mienia (45 w 2008 roku)
· 12 przypadków posiadania i rozprowadza-

nia narkotyków (9 w 2008 roku)
· 25 wypadków drogowych z czego 17 umo-

rzono wobec braku ustawowych znamion
czynu zabronionego i stwierdzenia wykro-
czenia (kolizji), zaœ w 8 przypadkach spraw-
ców objêto aktem oskar¿enia. W ca³ym
2009 roku odnotowano 2 wypadki ze skut-

kiem œmiertelnym tj. na drodze nr 1342R
w Górze Ropczyckiej oraz na drodze nr
W987 w miejscowoœci Kawêczyn Sêdziszow-
ski.

W analizowanym okresie czasu ujawnio-
no ³¹cznie 1556 wykroczeñ ( 2009 w 2008
roku).

W 517 przypadkach na³o¿ono mandaty
karne, sporz¹dzono 115 wniosków o ukara-
nie do s¹du. W 893 przypadkach zastosowa-
no poza karne œrodki oddzia³ywania wycho-
wawczego (pouczenia).

W ca³ym 2009 roku policjanci z Komisa-
riatu Policji w Sêdziszowie M³p. przeprowa-
dzili ³¹cznie 2540 ró¿nego rodzaju interwen-
cji.

Sêdziszowscy policjanci w 2009 roku za-
trzymali ³¹cznie 61 osób, z czego 22 osoby
izolowano do wytrzeŸwienia. Pozosta³e za-
trzymania zwi¹zane by³y z doprowadzenia-
mi do s¹du, prokuratury, zak³adów karnych
itp.

Analizuj¹c stan bezpieczeñstwa i porz¹d-
ku publicznego na terenie miasta oraz gmi-
ny Sêdziszów M³p. poni¿ej przedstawiono
iloœciowe zestawienie zaistnia³ych prze-
stêpstw w niektórych kategoriach:

G³ówne kierunki pracy Policji w 2009 roku wyznacza³y priorytety Komendanta G³ównego Policji,
zwane „Priorytetami” na lata 2007-2009 oraz Rz¹dowy Program Ograniczenia Przestêpczoœci i
Aspo³ecznych Zachowañ „Razem Bezpieczniej”, a tak¿e inne rz¹dowe i resortowe programy dotycz¹-
ce bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

W okresie poddanym analizie jednostki
taktyczne stra¿y po¿arnych wzywane by³y
1768 razy do zdarzeñ zwi¹zanych z likwidacj¹
zagro¿eñ powsta³ych na terenie dzia³ania
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Ropczycach .

Najwiêksza liczba interwencji odnotowa-
na zosta³a na prze³omie czerwca i lipca kiedy
to mieliœmy do czynienia z ró¿nego rodzaju
anomaliami pogodowymi a kulminacj¹ tych
zdarzeñ by³a burza w dniu 25 czerwca 2009 r.
w godzinach popo³udniowych. Niemierzalna
iloœæ deszczu jaka spad³a w wyniku nawa³nicy
w po³udniowej czêœci powiatu spowodowa³a
powódŸ, któr¹ uznaæ mo¿na za „powódŸ stu-
lecia”. Obszar terenu jaki zosta³ objêty zagro-
¿eniem powodziowym w znacznej mierze prze-
kroczy³ mo¿liwoœci taktyczne jednostek PSP i
OSP z terenu tut. Powiatu, dlatego do walki z
powodzi¹ oraz nastêpnie z jej skutkami zadys-
ponowane zosta³y si³y i œrodki Krajowego Sys-
temu Ratowniczo Gaœniczego z terenu ca³e-
go województwa podkarpackiego, a tak¿e i
czêœci kraju. Dzia³ania ratownicze i gaœnicze
których przyczyn¹ by³o przejœcie fali powo-
dziowej trwa³y ponad dwa tygodnie w skutek
czego odnotowano ponad 1100 interwencji.
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Rodzaj przestêpstwa Teren Teren
miasta gminz

Rozboje i wymuszenia 2 -
W³amania 14 75
Kradzie¿e 36 13
Bójki i pobicia - 1
Przestêpstwa narkotykowe 12 -
NietrzeŸwi kieruj¹cy rowerem 16 42
NietrzeŸwi kieruj¹cy poj. mechanicznymi 28 21
Wypadki drogowe 10* 15**

*z podanej liczby 6 umorzono z uwagi na stwierdzenie wykroczenia, zaœ 4 zakoñ-
czono aktem oskar¿enia
**z podanej liczby 11 umorzono z uwagi na stwierdzenie wykroczenia, 4 zakoñczo-

no aktem oskar¿enia.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e nie
odnotowano przestêpstw o najciê¿szym cha-
rakterze gatunkowym typu: zabójstwo, roz-
bój z u¿yciem broni czy te¿ zgwa³cenia.

Maj¹c na uwadze dotychczasowy stan
bezpieczeñstwa oraz uwzglêdniaj¹c oczeki-
wania spo³eczne do najwa¿niejszych kierun-
ków pracy w 2010 roku nale¿y zaliczyæ:
· Skuteczne zapobieganie oraz œciganie spraw-

ców przestêpstw i wykroczeñ, szczególnie
uci¹¿liwych dla lokalnej spo³ecznoœci.

· Poprawa wyników w zakresie zwalczania
przestêpczoœci nieletnich.

· Poprawa wskaŸników zatrzymañ przestêp-
ców na gor¹cym uczynku.

· Utrzymanie wysokiej, spo³ecznej oceny
pracy Policji i poziomu poczucia bezpie-
czeñstwa wœród mieszkañców miasta i gmi-
ny Sêdziszów M³p.

Komendant KP w Sêdziszowie M³p.
asp. sztab. Bogdan ¯uczek

W dniach 7-8 XII. 2009 r. w Oœrodku
Sportowo-Szkoleniowym „MARATON” w
Lubeni odby³o siê pierwsze z cyklu piêciu
szkoleñ dla bibliotek bior¹cych udzia³ w
„Programie Rozwoju Bibliotek”. Poniewa¿
jesteœmy Bibliotek¹ Wiod¹c¹ w szkoleniu
udzia³ wziêli wszyscy bibliotekarze oraz
przedstawiciel Gminy Sêdziszów M³p. Na-
sze Biblioteki partnerskie: Gminna Biblio-
teka w Œwilczy z siedzib¹ w Trzcianie, Gmin-
na Bibliotek Publiczna w Trzebownisku z
siedzib¹ w Stobiernej, Centrum Kultury i
Bibliotek – Biblioteka Publiczna w Latoszy-
nie na szkolenie delegowa³y swoich Dyrek-
torów.

W szkoleniu tym bra³y udzia³ wszystkie
biblioteki z ca³ego województwa podkarpac-
kiego bior¹ce udzia³ w programie. Uczest-
nicy zostali podzieleni na trzy grupy. Nasz¹
grup¹ I opiekowa³a siê pani Agnieszka Krze-
mieñ, pracownik Centrum Aktywnoœci Lo-
kalnej - CAL. Jest to organizacja, która bê-
dzie prowadzi³a wszystkie piêæ szkoleñ.

PIERWSZE SZKOLENIA DLA BIBLIOTEK

W pierwszym dniu tj. 15.01 odby³ siê tur-
niej „Salsa Los Angeles no 1” o Puchar Mar-
sza³ka Województwa Lubelskiego, podczas
którego zespó³ goœcinnie (dwukrotnie) wy-
st¹pi³. W kolejnych dniach grupa uczestni-
czy³a w warsztatach tanecznych pod okiem
najlepszych specjalistów od salsy w Polsce i
na œwiecie miedzy innymi:
· SALSA CHE - (Italy\Kuba) - instruktorzy

ro¿nych odmian salsy oraz oryginalnych
po³¹czeñ hip – hopu i salsy

· SALSA SABROSA - (Kraków) – instruk-
torzy od salsay liniowej tañczonej w pa-
rach

· TORRES SALSA GROUP - (Kuba\Wro-
c³aw) - reggaeton – dynamiczne zajêcia w
rytmach kubañskich

· KAMIL\ Michalina - (Kielce)- mistrzowie
œwiata w ZOUK LAMBADA– nowoœæ ta-
neczna Polsce

· BACHATURO - (Warszawa) – mistrzowie
i pasjonaci bachaty – taniec w parach
pochodz¹cy z Dominikany

Efekt tych warsztatów bêdzie mo¿na
zobaczyæ w czasie „Dni Sêdziszowa” kiedy
to zespó³ zaprezentuje siê w nowych uk³a-
dach tanecznych.

EW

Mas Salsa Event – 2010 Lublin
W dniach 15-17 stycznia Zespó³ Taneczny „Blues” uczestniczy³ w spotkaniach salsowych organizowa-
nych przez STUDIO TAÑCA „SALSA” Joanny i Konrada D¹bskich w Lublinie.

Program szkole-
nia to „Biblioteka
jako miejsce - ludzie
i instytucja”. W
dzieñ pierwszy zaj-
mowaliœmy siê bi-
bliotekarzem - jego
misj¹, postaw¹, ce-
lem. Pojêæ okreœla-
j¹cych co powinien
spe³niaæ i wype³niaæ
bibliotekarz by³o tyle, ¿e jego „postaæ sta-
wa³a siê niewidoczna”, st¹d naszym zada-
niem by³o odrzucenie tych cech, które nie
s¹ niezbêdne i skupienie siê na tych, które
s¹ najbardziej realne. Dzieñ drugi - to misja
i wizja biblioteki, jako miejsca. Tutaj rów-
nie¿ pojawi³o siê tyle okreœleñ tak du¿o, ¿e
„biblioteka zosta³a ca³kowicie zakryta”. Na-
le¿a³o wiêc post¹piæ identycznie jak w od-
niesieniu do bibliotekarza – skupiæ siê na
tym, co biblioteka jest w stanie realizowaæ
najlepiej.

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego re-
alizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma u³atwiæ
polskim bibliotekom publicznym dostêp do kompu-
terów, Internetu i szkoleñ. Program Rozwoju Biblio-

tek w Polsce jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci.

Szkolenia te maj¹ doprowadziæ nas do
tego, ¿e nasze biblioteki bêd¹ stawa³y siê rze-
czywistymi centrami wszelkiej informacji,
wiedzy, kultury dostêpnej dla wszystkich naj-
bardziej zró¿nicowanych odbiorców, a bi-
bliotekarze stan¹ siê doskona³¹ si³a fachow¹.

Nastêpne szkolenie bêdzie w dniach 4-5
luty 2010 r. w Rymanowie Zdroju.

Maria Skarbek
Kierownik merytoryczny

Biblioteki Publicznej
w Sêdziszowie M³p.

Uczestnicy szkolenia. Fot. MGOK

„Blues” doskonali³ salsê w Lublinie. Fot. (2) MGOK
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 „Idziemy tu do Was z nie lada kolêd¹,
Ciekawe tu rzeczy opowiadaæ bêd¹.
Jako, ¿e Polacy w tradycji to maj¹,
I co roku o tej porze jase³ka przedstawiaj¹.
Wiêc my i tak¿e chcemy z weselem kolêdowaæ
I ma³emu Jezusowi serca ofiarowaæ.”

W dniu 5 stycznia 2010r. w mroŸny, zimo-
wy wieczór wybrani uczniowie klas IV – VI
Szko³y Podstawowej w Klêczanach pod
opiek¹ p. mgr Jadwigi Daniel, p. mgr Kata-
rzyny Tobiasz oraz p. Natalii Patro przedsta-
wi³y dla mieszkañców wsi jase³ka bo¿onaro-
dzeniowe. Oprawê muzyczn¹ w postaci pol-
skich kolêd sprawowa³ nauczyciel muzyki tu-
tejszej szko³y pan mgr Gerard Ganczarski.

Wiele tygodni prób, a tak¿e zaanga¿o-
wanie nauczycieli, uczniów oraz ich rodzi-
ców przynios³o oczekiwane rezultaty. M³o-
dzi aktorzy, z pe³nym zaanga¿owaniem ,
przedstawili historiê narodzin Jezusa sprzed
ponad 2000 lat. Niektóre sceny sk³ania³y do
refleksji, zadumy a tak¿e nawet do œmiechu.
Po przedstawieniu odby³ siê koncert kolêd i
pastora³ek w wykonaniu uczennic Domini-
ki Cis³o i Moniki Basary.

Udzia³ w jase³kach by³ dla dzieci wielkim prze-
¿yciem, mo¿na to by³o odczuæ ju¿ to podczas prób.
W³o¿yli oni w swoje role du¿o serca, przezwyciê¿a-
j¹c czêsto tremê, lêk. Mali artyœci wzbudzili ogrom-
ne zainteresowanie przyby³ych na przedstawienie

W poniedzia³ek 30.11. 2009 r. w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszowie M³p. odby³
siê kiermasz s³odkoœci organizowany przez kla-
sy 1a i 1b. Wszystkie wypieki sprzedawane w
tym dniu by³y domowej roboty, co da³o siê
wyczuæ w ka¿dym kêsie ciasta b¹dŸ ciasteczka.
Kiermasz by³ bardzo popularny ze wzglêdu
na smak jak i przystêpn¹ cenê wyrobów. W
ich przygotowanie nasi cukiernicy w³o¿yli spo-
ro pracy. Wa¿na by³a te¿ cierpliwoœæ i wytrwa-
³oœæ, poniewa¿, jak ka¿dy wie, pieczenie nie
jest ³atw¹ czynnoœci¹. Ale wys³uchuj¹c opo-
wiadañ twórców naszych wspania³ych s³odko-
œci by³o to dla nich niez³¹ frajd¹ i ciekawym
doœwiadczeniem, gdy¿ niektórzy robili to po
raz pierwszy. W grupie osób wcielaj¹cych siê
w cukierników znalaz³ siê tak¿e jeden ch³o-
pak, co by³o du¿ym zaskoczeniem. Ciastka by³y
wyœmienite! W tym momencie mogê to po-
twierdziæ, poniewa¿ mia³am okazjê spróbo-
waæ ka¿dego. Uwa¿am, ¿e by³ to udany i bar-
dzo „smaczny” kiermasz. Oby takich wiêcej!

Magdalena Gruszka
uczennica kl. Ib

Zwiedzaj¹c firmê, uczniowie poznali
krótk¹ historiê tego najwa¿niejszego chyba
dla naszego miasta zak³adu, poznali, po-
szczególne dzia³y i stanowiska pracy. Zoba-
czyli ca³y proces produkcyjny filtrów, z któ-
rymi ka¿dy spotyka siê u¿ywaj¹cych urz¹dzeñ
technicznych w firmie lub ¿yciu prywatnym.
Ka¿dy, kto ma w³asny œrodek transportu wie,
¿e silnik jest „sercem” pojazdu, a „p³ucami”
i „nerkami” – filtr. Panowie przewodnicy w
bardzo ciekawy i przystêpny sposób opo-
wiadali o znaczeniu filtrów, których zada-
niem jest oczyszczanie (zatrzymywanie, od-
dzielanie, separacja) p³ynów z zawartych w
nich substancji w czasie przep³ywu przez filtr.
Pod pojêciem p³ynów rozumiemy ciecze i

gazy. Atrybuty produkowanych w Sêdziszo-
wie M³p. filtrów i ca³y proces technologicz-
ny zwi¹zany z ich powstawaniem mogli
uczniowie poznaæ podczas tej wycieczki.

Oprócz samego procesu technologicz-
nego uczniowie uzyskali wiele informacji o
firmie m.in. o strukturze zatrudnienia, cha-
rakterystyce wybranych stanowisk pracy
oraz prognozy, co do przysz³oœci zak³adu.

I. Flis

Uczniowie zwiedzali
Wytwórniê Filtrów

Dnia 18 listopada 2009 r. w ramach „Œwiatowe-
go tygodnia przedsiêbiorczoœci”, klasa III f pod
opiek¹ nauczyciela podstaw przedsiêbiorczoœci
p. Iwony Flis, uczestniczy³a w wycieczce do za-
k³adu przemys³owego Wytwórni Filtrów „PZL-
Sêdziszów” S.A.

Zak³ad istnieje od 1939 r., kie-
dy rozpocz¹³ dzia³alnoœæ pod
nazw¹ Przemys³ Pomocniczy
COP Sp. z o.o., produkcja

aparatury dla Zak³adów H. Cegielski -
Poznañ i Rzeszów. Z biegiem lat zak³ad
stale poszerza³ swój asortyment i zakres
dzia³alnoœci oraz pozyskiwa³ nowe rynki
zbytu. W 1971 r. zmieni³ nazwê firmy na
Wytwórniê Filtrów „PZL-Sêdziszów”, a
1999 r. nast¹pi³a zmiana statusu – na Wy-
twórniê Filtrów „PZL-Sêdziszów” S.A.

Smaczny
kiermasz

„Wœród nocnej ciszy”
– jase³ka w Szkole Podstawowej w Klêczanach

goœci – rodziców, babæ, dziadków, za co otrzymali
ogromne brawa – mówi Jadwiga Daniel - opie-
kun jase³ek.

Za udzia³ w jase³kach m³odzi aktorzy
otrzymali s³odkie upominki.

Jadwiga Daniel, Natalia Patro,
Katarzyna Tobiasz

Szczególne podziêkowania kierujemy do firm i osób pry-
watnych, dziêki którym zorganizowanie jase³ek by³o mo¿-
liwe. A s¹ to: ��Pan Bogdan Dziedzic z Klêczan ��Sklep
„ Marysia” z Sêdziszowa M³p. ��Hurtownia „ Anko” z
Sêdziszowa M³p. ��Sklep „ ¯elazny” z Sêdziszowa M³p.
��Firma „ Rymut” z Sêdziszowa M³p. ��Pizzeria „ Bin-
go” z Sêdziszowa M³p.

Fot. (2) SP Klêczany
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W ramach realizacji ŒWIATOWEGO TYGODNIA
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI uczniowie Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie
M³p. brali udzia³ w projekcie „OTWARTA FIRMA”
– „Biznes przy tablicy”. Projekt realizowany
przez Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci
ma wzbogacaæ ofertê edukacyjn¹ szko³y i przy-
gotowaæ uczniów do œwiadomego wyboru dal-
szej œcie¿ki edukacyjnej i zawodowej.

W ramach tego projektu uczniowie klas
trzecich naszej szko³y mieli mo¿liwoœæ zapo-
znaæ siê z funkcjonowaniem lokalnych przed-
siêbiorstw podczas wycieczek dydaktycznych
do Wytwórni Filtrów „PZL – Sêdziszów” S.A.

Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w
spotkaniach z Liderem Klubu Pracy Pani¹
Teres¹ Kisiel. Podczas spotkañ przedstawio-
na zosta³a aktualna sytuacja na rynku pracy
i dzia³alnoœæ PUP w Ropczycach.

Natomiast uczniowie wszystkich klas
uczestniczyli w projekcie „KOLOROWY ZA-
WRÓT G£OWY”. Celem tego projektu by³o
zapoznanie uczniów z oddzia³ywaniem kolo-
rów i ich wp³ywem na osobowoœæ cz³owieka.
Uczniowie klasy III a przeprowadzili konkurs
na najbardziej kolorowo ubran¹ uczniowsk¹
klasê. W ka¿dym dniu uczniowie mieli ubraæ
siê w ubrania danego koloru:

PONIEDZIA£EK - CZERWONY -
Ciep³y kolor oddaj¹cy bliskoœæ. Dzia³a

pobudzaj¹co a w skrajnych przypadkach
mo¿e powodowaæ zachowania agresywne.
Powoduje podniesienie ciœnienia krwi. Jest
bardzo dobrym kolorem dla elementów wy-
ró¿nionych na stronie.

Kolor czerwony pozwala na szybsze od-
zyskiwanie sprawnoœci umys³owej, przyœpie-
sza rytm serca, daje uczycie ciep³a, popra-
wia nastrój. Jest uwa¿any za kolor mi³oœci,
dzia³a pobudzaj¹co. Czerwieñ dodaje ener-
gii, odwagi, wyzwala bunt i namiêtnoœæ, jest
twórcza i niszcz¹ca jednoczeœnie. Symboli-
zuje potrzebê aktywnoœci fizycznej i emo-
cjonalnej, mo¿e informowaæ o s³abym kr¹-
¿eniu krwi i niskim ciœnieniu. Osoba, która
lubi ten kolor ma gwa³towny charakter, jest
p³omienna i impulsywna. Cechuje ja odwa-
ga, porywczoœæ, sk³onnoœæ do wspania³o-
myœlnoœci. Jest tak¿e osob¹ niecierpliw¹ i
czasami egoistyczn¹.

WTOREK - NIEBIESKI -
Jest to kolor ludzi zachowawczych, któ-

rzy nie ulegaj¹ emocjom. Jasne odcienie
przywracaj¹ optymizm wi¹¿¹ siê z lojalno-
œci¹, ufnoœci¹, radoœci¹ ale i spokojem. Czê-
sto kojarzony z wiernoœci¹ i sta³oœci¹. Jak
zieleñ ma dzia³anie uspokajaj¹ce. Symboli-
zuje m³odoœæ.

Kolor niebieski jest najbardziej popu-
larnym kolorem. Ten kolor informuje o

potrzebie dokonania cze-
goœ nowego, oryginalne-
go, wyra¿a pragnienie aby
inni dostrzegali nasz¹ m¹-
droœæ. Je¿eli jest to twój
kolor to jesteœ osob¹, któ-
ra umie opanowywaæ
emocje, kontrolowaæ swo-
je uczucia, pragniesz aby
ciê doceniano. Inne oso-
by w twojej obecnoœci na-
bieraj¹ powagi. Jesteœ oso-
ba oszczêdn¹ w s³owach,
ubierasz siê powœci¹gliwie,
jesteœ nieœmia³a i bardzo
wytrwa³a. Ciemnoniebie-
ski oznacza du¿a wiedzê,
religie i podró¿e. Jest to
barwa prawdy. Symbolizu-
je osobê, która kocha dzie-
ci. Jasnoniebieski dotyczy
sfery duchowej cz³owieka.
Charakteryzuje osobê, lo-
jaln¹ na której mo¿na po-
legaæ.

ŒRODA - ̄ Ó£TY -
Bardzo ciep³y kolor. Barwa s³oñca i œwia-

t³a. Równie¿ ma wp³yw uspokajaj¹cy.
W intensywnej tonacji mo¿e dzia³aæ po-

budzaj¹co na korê mózgow¹. W stonowa-
nych odcieniach charakterystyczny dla in-
telektualistów. Symbolizuje m¹droœæ i inte-
lekt. Uspokaja ale jednoczeœnie pobudza do
wysi³ku intelektualnego.

Kolor ¿ó³ty to kolor s³oñca, m¹droœci,
barwa tworzenia i mi³oœci. ̄ ó³te promienie
s¹ inspiruj¹ce i ¿yciowo podniecaj¹ce w kie-
runku wy¿szej mentalnoœci. Oznacza s³awê,
ciep³o i ¿ywotnoœæ. Symbolizuje lêk przed
samotnoœci¹, informuje o potrzebie kontak-
tu z innymi. Mo¿e wskazywaæ na k³opoty z
przewodem pokarmowym. Je¿eli lubisz ten
kolor to jesteœ osob¹ szczodr¹, twórcz¹,
zmys³ow¹. Zawsze d¹¿ysz do szczêœcia, jesteœ
wra¿liwa i ³atwo ciê zraniæ. W mi³oœci jesteœ
niezdecydowana, zazdrosna i nieœmia³a. Jed-
nym z twoich celów jest nale¿eæ do znanych
elit i najlepszego towarzystwa. ̄ ó³ty jest tak-
¿e kolorem osób nadwra¿liwych.

CZWARTEK - ZIELONY -
Kolor harmonii i zrównowa¿enia. Stwa-

rza atmosferê spokoju i odpoczynku. Jest
to kolor charakterystyczny dla osób tole-
rancyjnych, zrównowa¿onych, spokojnych.
Ponoæ wp³ywa równie¿ na obni¿enie ciœnie-
nia krwi.

Zieleñ jest kolorem przyrody, postêpu
umys³u i cia³a, zrównowa¿onej si³y, sprzyja
polepszeniu sytuacji materialnej, ma uspo-
kajaj¹cy wp³yw na nasz system nerwowy.
Mo¿e tak¿e symbolizowaæ k³opoty emocjo-
nalne, têsknotê za równowag¹ zewnêtrzn¹,
potrzebê skupienia siê na sobie.

Osoba, która lubi kolor zielony jest ³atwa
w po¿yciu, jest towarzyska, nie lubi skanda-
li. W mi³oœci nie lubi urazów, podejrzliwoœci
i wytykania wad, takie cechy rokuj¹ szczêœli-
we ma³¿eñstwo. Mi³oœæ dla tej osoby ozna-
cza sta³oœæ i ciep³o. Ciemna zieleñ charak-
teryzuje osoby, które ceni¹ spokój, stabili-
zacje, umiarkowanie i pieni¹dze. Niepokój,
napiêcia przejawiaj¹ siê wtedy, kiedy pra-
gnienia seksualne nie znajd¹ zaspokojenia.
Jasna zieleñ oznacza lojalnoœæ w zwi¹zku z
partnerem, delikatnoœæ, jest barw¹ m³odo-
œci i nietrwa³ej równowagi.

PI¥TEK - FIOLETOWY -
Uspokaja i zachêca do melancholii. Cha-

rakteryzuje introwertyków zamkniêtych w
sobie, artystów, twórców. £agodzi stres i za-
pobiega bezsennoœci.

Kolor fioletowy symbolizuje zaintereso-
wanie sfer¹ duchow¹, poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytania dotycz¹ce naszego ¿ycia.
Jest kolorem wolnoœci i przestrzeni, ozna-
cza przyjaŸñ i spontanicznoœæ. Osoba, któ-
ra lubi ten kolor ma poci¹g do rzeczy piêk-
nych, bogatych, nie lubi miernoty. Jest ta-
jemnicza i dumna, potrafi zadziwiaæ ludzi
swoj¹ intuicj¹ i filozoficznymi pogl¹dami.
Lubi tajemnice, zagadki, ryzyko.

WYNIKI KONKURSU: PONIEDAIA£EK – 1 f; WTOREK – 2
a; ŒRODA – 1 a; CZWARTEK: – 3 a; PI¥TEK – 2 f

W ramach realizacji projektu przewidy-
wane s¹ kolejne spotkania m³odzie¿y z przed-
stawicielami lokalnego rynku pracy.

Koordynatorzy projektu
Marta Lalicka – Saj

Iwona Flis

„ŒWIATOWY TYDZIEÑ PRZEDSIEBIORCZOŒCI”
W SÊDZISZOWSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CYM16-22 LISTOPADA 2009

Uczestnicy tygodnia przedsiêbiorczoœci w LO. Fot. LO
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W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana
Paw³a II zakoñczy³ siê I etap projektu „Pierw-
sze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do
wiedzy”. Uczniowie bêd¹cy jego uczestni-
kami odbyli „Baœniow¹ podró¿ przez œwiat”
pod kierunkiem wychowawczyni, której
przyœwieca³y s³owa Colina Rose’a, s³awnego
badacza procesu efektywnego uczenia siê:
Edukacja nie mo¿e skupiaæ siê na dniu wczoraj-

szym rozwoju dziecka, ale na jutrzejszym. Stajemy

siê sob¹ dziêki innym. To, co dziecko umie zrobiæ

dzisiaj z pomoc¹, jutro bêdzie w stanie zrobiæ samo.

Dlatego jedynym sposobem edukacji jest kszta³ce-

nie, które pod¹¿a przed rozwojem i prowadzi go.

Przypomnijmy, ¿e g³ównym celem Pro-
jektu jest wdro¿enie elastycznego modelu
edukacji dostosowanego do indywidualnych
potrzeb i mo¿liwoœci uczniów z wykorzysta-
niem nowatorskich metod i treœci kszta³ce-
nia w oparciu o teoriê inteligencji wielora-
kich Howarda Gardnera. Realizacjê Projek-
tu poprzedzi³a diagnoza uczniów poprzez
obserwacjê, indywidualne rozmowy, a tak¿e
wywiad z rodzicami w celu okreœlenia domi-
nuj¹cej inteligencji oraz innych charaktery-
stycznych dla ka¿dego dziecka. Po rozpozna-
niu indywidualnych zainteresowañ i mo¿li-
woœci zosta³y zaplanowane zajêcia w Dzieciê-
cych Oœrodkach Zainteresowañ. Uczniowie
korzystali z bardzo atrakcyjnych pomocy dy-
daktycznych, które zachêca³y do twórczej
pracy w formie zabawy. Praca na zajêciach w
du¿ym stopniu pozwoli³a na rozwijanie moc-
nych stron ka¿dego ucznia, jak równie¿ wspie-

ra³a nieco s³absze inteligencje. W dniu 18 XII
2009r. odby³a siê prezentacja efektów pracy
uczniów w obecnoœci Dyrektora Szko³y i ro-
dziców. Pokaz obejrzeli równie¿ uczniowie
klasy „O”, Ia i IIIa ze swoimi wychowawczy-
niami, które w kolejnych etapach bêd¹ reali-
zowaæ Projekt. Dzieci zaprezentowa³y bogat¹
wiedzê i umiejêtnoœci zdobyte w czasie trwa-
nia zajêæ. Na pocz¹tku, w formie retrospek-
cji „Baœniowej podró¿y przez œwiat”, odby³
siê „Festiwal Wiedzy i Umiejêtnoœci”. Ucznio-
wie pokazywali na mapie pañstwa ze stolica-
mi, kontynenty i oceany. Opowiadali o wiel-
kich odkrywcach i ich dokonaniach. Czytali
bajkê. Œpiewali, akompaniuj¹c sobie na in-
strumentach perkusyjnych. Œpiewali i liczyli
w obcych jêzykach. Wykonali taniec innego
narodu. Zaœpiewali kilka piosenek opowia-
daj¹cych o swojej podró¿y, przyjaŸni i wspó³-

pracy. Dodatkow¹ atrakcj¹ pokazu by³ te-
atrzyk kukie³kowy i inscenizacje. Do teatrzy-
ku dzieci wykorzysta³y w³asnorêcznie zrobio-
ne rekwizyty, swoist¹ scenografiê i kukie³ki z
papieru. Udowodni³y, ¿e potrafi¹ zgodnie
wspó³pracowaæ w grupie i poczuwaæ siê do
odpowiedzialnoœci za dobre wykonanie
wspólnego zadania. Dzieci ujawni³y te¿ swój
talent komediowy, wyraziœcie odgrywaj¹c
swoje role w „Bajkowym koglu – moglu”. Piêk-
ne ksiê¿niczki zdoby³y dla siebie królewiczów
niekoniecznie ze swojej bajki, lecz takich któ-
rzy spe³nili ich oczekiwania i pragnienia. I
wreszcie na koniec  uczniowie przedstawili
zaskakuj¹c¹ wersjê bajki o Czerwonym Kap-
turku pt. „Wilk i Kapturki z ró¿nych stron
œwiata”, która w zabawny sposób ukazywa³a
dlaczego wa¿ne jest poznawanie jêzyków
obcych. W finale dzieci zaœpiewa³y piosenkê,
która koñczy³a siê s³owami podsumowuj¹cy-
mi ich pracê na zajêciach Projektu: „Wiêc
razem zawsze razem, przyjaciel z przyjacie-
lem, bo sam niewiele mo¿esz, a razem mo¿-
na wiele”. Na pami¹tkê udzia³u w zajêciach I
etapu ka¿dy uczeñ otrzyma³ maskotkê - Pal-
cynkê.

Pokaz dostarczy³ widzom wielu niezapo-
mnianych i mi³ych wra¿eñ. Rodzice nawet
nie spodziewali siê, ¿e ich dzieci tak wiele
potrafi¹ siê nauczyæ i tak zgodnie wspó³pra-
cowaæ. „Podró¿nicy z pasj¹” odpowiedzial-
nie zrealizowali wspólne dzie³o, którego siê
podjêli. Dope³nieniem widowiska by³a inte-
resuj¹ca wystawa prac dzieciêcych i zdjêæ
gromadzonych przez ca³y okres trwania I
etapu Projektu. Przygotowa³a j¹ pani El¿-
bieta Chor¹¿y, za co nale¿¹  siê jej szczegól-
ne podziêkowania. Ekspozycja przyci¹ga³a
uwagê uczniów naszej szko³y i wzbudza³a
du¿e zainteresowanie.

Uczestnikom kolejnych etapów Projek-
tu ¿yczymy takich samych, a nawet lepszych
i ciekawszych doœwiadczeñ i prze¿yæ, a
przede wszystkim wspania³ej zabawy. Bo my
bawiliœmy siê fantastycznie!

Bogus³awa Rembisz

Marzeniem oœmioletniego ch³opca jest
gra na perkusji. Niestety to bardzo odleg³e
marzenie. W zwi¹zku z rakiem, Pawe³ka cze-
ka chemioterapia, a co za tym idzie d³uga
rehabilitacja. Cena jednego z leków, spro-
wadzanego po zni¿ce z Austrii to 800z³, nie
wspominaj¹c o innych suplementach, za-
strzykach, czy chocia¿by porz¹dnym obiad-
ku dla ma³ego bohatera. Rodziców nie staæ
na pe³n¹ pomoc ch³opcu dlatego dziêki ini-
cjatywie znajomych Piotra (ojca Pawe³ka)
w ca³ej Polsce organizowane s¹ koncerty
charytatywne. W Sêdziszowie M³p. charyta-
tywnie wyst¹pi³y 3 zespo³y: ska/reggae Joke
z Przemyœla, hard rocknrollolowy Steel Ve-
lvet ze Strzy¿owa oraz trashcorowy Saints

Hell z Rzeszowa. Zarówno koncert, jak i
towarzysz¹ce mu licytacje p³yt zespo³ów cie-
szy³y siê du¿ym zainteresowaniem przyby³ej
publicznoœci. Kolejny raz lokalna m³odzie¿
pomog³a wesprzeæ wznios³y cel przy dobrej
zabawie.

Wszystkich chêtnych zapraszamy do wp³acania
nawet ma³ych kwot pieniê¿nych na numer konta:

Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
ul. £omiañska 5,

01-685 Warszawa
nr: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

W tytule przelewu najlepiej wpisaæ
„na leczenie i rehabilitacjê Pawe³ek Bie³anowicz”.

Marcin Lach

Koncert charytatywny
dla Pawe³ka Bie³anowicza

Grupa Twórcza ANIMUS oraz serwis muzyki niezale¿nej PODZIEMNY ROCK’N’ROLL 11 grudnia 2009
roku w sêdziszowskim klubie „7” dziêki uprzejmoœci w³aœciciela zorganizowali koncert charytatywny
na rzecz chorego na ch³oniaka burkitta Pawe³ka Bie³anowicza.

Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy

Nowatorskie metody i treœci kszta³cenia
w Sêdziszowie M³p.

Uczniowie klasy II b podczas „Baœniowej podró¿y przez œwiat”. Fot. E. Chor¹¿y
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„Gdy œw. Franciszek w s³oñcu, to mrozy w koñcu”
(24.I) – to ludowe przys³owie w odniesieniu
do obecnej, doskwieraj¹cej nam zimy brzmi
nader pokrzepiaj¹co, jako ¿e s³oneczny,
chocia¿ mroŸny by³ ten dzieñ w roku bie¿¹-
cym. Jakby naigrywaj¹c siê ze zwolenników
tzw. efektu cieplarnianego, tegoroczna zima
jest typowo polska, od jakiej powoli zaczêli-
œmy siê ju¿ odzwyczajaæ. Gdyby tak jeszcze
wiêcej œniegu napada³o i zadê³o, i zawia³o…
a¿ strach pisaæ, ¿eby przypadkiem nie „wy-
krakaæ”. Dawniej ludzie to nawet pragnêli
srogiego stycznia, o czym donosi przys³owie:
„Kiedy styczeñ najostrzejszy, tedy roczek najp³od-
niejszy”. Mimo wszelakich niedogodnoœci
miesi¹c ten starano siê przetrwaæ z cierpli-
wym spokojem. U nas siê mówi, ¿e: „Na Nowy
Rok przybywa dnia na barani skok” i jest na-
dzieja os³adzaj¹ca oczekiwanie na upra-
gnion¹ wiosnê. Pomimo dokuczliwych ch³o-
dów ¿ycie towarzyskie w pe³ni rozkwita³o.
Ju¿ podczas tzw. szczodrych dni (od Bo¿e-
go Narodzenia do Trzech Króli) ludzie chêt-
nie odwiedzali siê nawzajem, a dzieci cho-
dzi³y po „stodrokach”, zawsze otrzymuj¹c
jakiœ smakowity datek. Ka¿dy mia³ wtedy wiê-
cej wolnego czasu, bowiem w owych dniach
nadal nie wolno by³o ciê¿ko pracowaæ, by
„nie obraziæ” dusz zmar³ych. Wed³ug ludo-
wych wierzeñ nawiedza³y one jeszcze domy
¿yj¹cych. Przyjmuj¹c goœci, gospodynie mia-
³y mo¿noœæ pochwalenia siê piêknie przy-
ozdobionymi izbami. Jeszcze do niedawna
popularne by³o u nas oprowadzanie goœcia
po wszystkich pomieszczeniach, ¿eby podzi-
wia³ gospodarnoœæ domowników. A by³o co
ogl¹daæ; u tragarzy wisia³y migotliwe pod³a-
zy (pod³aŸniczki) i kolorowe paj¹ki. Jeszcze
nie tak dawno na œcianach mo¿na by³o zo-
baczy makatki z wyhaftowanymi scenkami
rodzajowymi i stosownymi napisami np.:
„Goœæ w dom, Bóg w dom”, „Pieczone go³¹bki
same lec¹ do g¹bki”, „Dobra ¿ona tym siê chlubi,
¿e gotuje, co m¹¿ lubi”. Warto równie¿ przypo-
mnieæ te¿ w³asnorêcznie wykonane barwne
saszetki, w których przechowywano szczot-
ki i grzebienie. Znaczn¹ czêœæ œcian pokry-
wa³y uznawane dzisiaj za kicz kilimy, na któ-
rych widnia³y: jelenie, ³abêdzie i stylizowane
kwiaty. Obecnie œmiejemy siê z owych „ki-
czowatych” tematów, ra¿¹cych wysublimo-
wany gust artysty. Ukazywa³y one jednak rze-
czywistoœæ tak¹, jak¹ pragnêli widzieæ ciê¿-
ko pracuj¹cy ludzie, których szare, smutne
¿ycie codzienne tak dalece odbiega³o od
marzeñ o nieosi¹galnym piêknie.
Wiele radoœci wnosi³y do domów wizyty ko-
lêdników, przed którymi zawsze drzwi sta³y
otworem. Wierzono, ¿e grupy kolêdnicze
wnios¹ do domów szczêœcie i pomyœlnoœæ
dla ca³ej rodziny, nikt zatem nie uchyla³ siê
od udzielenia im goœciny. Znane ju¿ od œre-
dniowiecza owe obchody trwa³y niegdyœ od
Bo¿ego Narodzenia do œwiêta Matki Boskiej

Gromnicznej (2II), a czasem nawet do za-
pustów. W dawniejszych czasach uczestni-
czy³a w nich m³odzie¿ i dzieci pochodz¹ce z
biedniejszych rodzin. W zamian za odgry-
wane sceny o treœci bo¿onarodzeniowej, za
œpiewane kolêdy i pastora³ki oraz za ¿ycze-
nia otrzymywa³y drobne datki. Zadziwia ró¿-
norodnoœæ grup kolêdniczych: z kukie³ko-
wymi szopkami (g³ównie w miastach), z du-
¿ymi gwiazdami (bra³y udzia³ ma³e dzieci), z

atrapami zwierz¹t (np. z turoniem), a na-
wet z ¿ywymi zwierzêtami. W naszych stro-
nach popularne by³o chodzenie
„z konisiem” czyli z prawdziwym, spokojnym
koniem, którego wprowadzano do miesz-
kania. D³u¿szych, rzetelnych przygotowañ
wymaga³o opracowanie inscenizacji. Zanim
tzw. „Herody” zawita³y do domów, artyœci
amatorzy musieli uprzednio przyswoiæ so-
bie obszerne partie tekstu oraz zgromadziæ
odpowiednie stroje i rekwizyty. Starsi miesz-
kañcy z naszych stron zapewne pamiêtaj¹
typowe dla owych widowisk postacie: Hero-
da, Marsza³ka, ̄ o³nierzy, Dziada, ̄ yda, Anio-
³a, Œmierci, Grabarza i psotliwego Diab³a,
który ochoczo brudzi³ sadz¹ nadobne
dziewczêta. Teksty przekazywane by³y zwy-
kle tzw. tradycj¹ ustn¹, sukcesywnie wzbo-
gacane i improwizowane. Czasem korzysta-
no z pozycji wydawanych przez ró¿ne sto-
warzyszenia religijne. Ka¿dy wystêp koñczy-
³a sentencja:
„Królu Herodzie za twe zbytki
ChodŸ do piek³a, boœ ty brzydki”.
Ten oryginalny teatr ludowy rozkwita³
zw³aszcza w okresie miêdzywojennym i tu¿
po II wojnie œwiatowej. Do œwiêta Matki
Boskiej Gromnicznej adorujemy ustawione
w koœcio³ach figurki Dzieci¹tka w otocze-
niu Œwiêtej Rodziny, Trzech Króli, pastusz-
ków i zwierz¹t (wó³, osio³, owce). Zwyczaj
ten znany by³ w Polsce w XV w. a najstarsze
zachowane figurki pochodz¹ z XIV w. Ju¿ w
wieku XIII zakony franciszkañskie przygo-
towywa³y widowiska o treœci nawi¹zuj¹cej do

Narodzenia Pana Jezusa. Nazywano je jase³-
kami – od wyrazu „jas³o” czyli ¿³ób. Wed³ug
legendy autorem pierwszej szopki by³ œw.
Franciszek z Asy¿u.
Tradycja jase³ek i szopek œwi¹tecznych kul-
tywowana jest do dziœ, g³ównie przez dzieci
i m³odzie¿ szkoln¹. W obecnych czasach
prost¹, ludow¹ szopkê zastêpuje coraz czê-
œciej polityczna i literacka. Zdaniem etno-
grafów rodowodu grup kolêdniczych mo¿-

na by upatrywaæ w archaicznych formach
„zamawiania” urodzaju i pomyœlnoœci w
hodowli. Œwiadczyæ maj¹ o tym s³owa: „Gdzie
turoñ chodzi, tam siê ¿ytko rodzi”, „Chodzi³ koniœ
po kolêdzie, jeszcze na chleb robi³ bêdzie” i cieszy³
siê dobrym zdrowiem. Obchody kolêdnicze
nie ogranicza³y siê tylko do zabawy i kwesto-
wania. Nie bez znaczenia by³y walory wy-
chowawcze, gdy np. g³oœno zachwalano za-
lety gospodarzy: pracowitoœæ, hojnoœæ,
uczciwoœæ. W ostatnich latach odwiedziny
kolêdników s¹ zjawiskiem sporadycznym,
wrêcz zanikaj¹cym. Szkoda, ¿e przyjdzie
nam po¿egnaæ kolejn¹ dziedzinê naszego
ludowego folkloru.
W œwiêto Trzech Króli nale¿a³o bacznie ob-
serwowaæ pogodê, aby przewidzieæ jej stan
na najbli¿sze miesi¹ce: „Gdy w Trzech Króli mróz
trzyma, jeszcze d³ugo bêdzie zima”, „Gdy Trzej Królo-
wie dary w mrozie sk³adaj¹, wody skute lodem do
wiosny bywaj¹”. Niektórzy starsi mieszkañcy z
naszej okolicy mawiaj¹, ¿e na to œwiêto trzeba
zabiæ króla (tak nazywany jest tutaj królik) i
przygotowaæ z niego potrawê. Nie potrafi¹
jednak wyjaœniæ, dlaczego w³aœnie z tego zwie-
rzêcia. Od tej pory obowi¹zywa³ znany szlach-
cie zakaz urz¹dzania wielkich, tzw. królewskich
³owów. Polowania na drobniejsz¹ zwierzynê
mo¿na by³o kontynuowaæ do œw. Agnieszki (21
I), póŸniej stopniowo zwiêksza³a siê grupa ga-
tunków objêtych ochron¹. Stêsknieni za
wiosn¹ ludzie upatrywali jej oznak, czego do-
wodem jest przys³owie: „Œwiêta Agnieszka wy-

W ZIMIE

(ci¹g dalszy na str. 18)
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puszcza skowronka z mieszka” (21 I). Jeœli styczeñ
bywa ³agodny, mo¿e ju¿ rozwin¹æ siê leszczy-
na i „ruszaj¹” pszczo³y, co nie jest zjawiskiem
korzystnym. Wed³ug dawnych
przekonañ soki w drzewach
mog¹ zaczynaæ kr¹¿yæ ju¿ od œw.
Fabiana i Sebastiana (20 I). Prze-
zorni sadownicy w tym czasie bie-
lili wapnem pnie drzew owoco-
wych, którym póŸniejsze nawro-
ty mrozów mog³yby wielce zaszko-
dziæ. Charakterystyczne dla na-
szego krajobrazu bia³e pnie
drzew równie¿ odchodz¹ w nie-
pamiêæ. Okres Bo¿ego Narodze-
nia ostatecznie koñczy uroczy-
stoœæ Oczyszczenia Najœwiêtszej
Marii Panny nazywana œwiêtem
Matki Boskiej Gromnicznej – od
poœwiêcenia w tym dniu gromnic,
czyli d³ugich, woskowych œwiec (rozpowszech-
nione od VI w.). W polskiej tradycji ludowej
Matka Boska jest patronk¹ ludzi zmagaj¹cych
siê z zagro¿eniami ze strony ¿ywio³ów. Jeszcze
i dziœ wielu wierzy, ¿e p³omyk gromnicy posia-
da moc odwracania gromów (st¹d jej nazwa).
Podczas burzy wierni modl¹ siê o jej zakoñ-
czenie, skupieni przy zapalonej w pobli¿u okna
œwiecy. Coraz rzadziej widujê siê ju¿ w naszych
domach na sufitach (dawniej na tragarzach)
znaki krzy¿a nakreœlone p³omieniem gromni-
cy. Mia³y one uchroniæ budynek przed ude-

Podopieczni trenera Paw³a Idzika zakoñczyli turniej bez pora¿-
ki, z 4 zwyciêstwami i jednym remisie na koncie.

Sêdziszowianie pokonali: Igloopol 1:0 (po golu Mateusza Janu-
sia), Wis³okê 2:0 (Januœ i Micha³ Hulek), Stal Rzeszów 1:0 (Dawid
Wiater), Or³y Rzeszów 2:0 (Januœ, Hulek) i zremisowali ze Strzel-
cem 1:1 (Hulek).

Koñcowa tabela:
1. Lechia Sêdziszów M³p.
2. Strzelec Frysztak
3. Igloopol Dêbica
4. Or³y Rzeszów
5. Wis³oka Dêbica
6. Stal Rzeszów
Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Micha³ Jaworek (Le-

chia), królem strzelców: Krystian Zapór (Igloopol) – 7 bramek,
najlepszym zawodnikiem: Szymon Stasik (Strzelec).

Zwyciêska dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Micha³ Jaworek, Pa-
tryk Drozd, Brajan Drozd, Bartosz Dar³ak, Stanis³aw Hossa, Jakub
Chor¹¿y, Jakub Ostrowski, Maciej Babiarz, Micha³ Hulek, Mateusz
Januœ, Damian Drozd, Filip Drwal, Dawid Wiater, Micha³ Majka,
Dariusz Januœ, Aleksander Czó³no, Szymon Majcher, Maksymilian
Toton. Trener: Pawe³ Idzik.

Patryk Stok³osa, uczeñ klasy VI Szko³y Podstawo-
wej w Klêczanach – w roku 2009 zosta³ biego-
wym mistrzem  województwa podkarpackiego!

Przygoda Patryka z bieganiem rozpoczê-
³a siê w III klasie szko³y podstawowej kiedy to
jesieni¹ 2006 roku wzi¹³ udzia³ w gminnych
biegach prze³ajowych w Czarnej Sêdz. gdzie
zaj¹³ V miejsce i prawie p³aka³.

Po namowie i opracowaniu planu treningowego przez  nauczyciel-
kê wychowania fizycznego w SP w Klêczanach  pani¹ Agatê W¹sowsk¹,
Patryk zdeklarowa³ siê, ¿e bêdzie trenowa³ biegi. W dniu 23 maja 2007
roku w biegu ulicznym o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. zaj¹³ I
miejsce w kategorii klas III i tak pozosta³o do dnia dzisiejszego – trzykrot-
nie obroni³ tytu³ mistrza o Puchar Burmistrza w swojej kategorii.

Bêd¹c w klasie V przeszed³ jak burza przez eliminacje gminne i
powiatowe, walcz¹c z uczniami klas szóstych i w finale wojewódz-
kim Igrzysk M³odzie¿y szkolnej w dniu 6.10. 2008 roku w biegu na
1000 metrów zaj¹³ V miejsce.

W dniu 29.09.2009 r. uczeñ klasy VI Szko³y Podstawowej w Klê-
czanach Patryk Stok³osa zaj¹³ I miejsce i zdoby³ tytu³ mistrza woje-
wództwa podkarpackiego w lekkoatletycznych mistrzostwach w
biegu na 1000 metrów.

W dniu 2.10.2009 roku Patryk Stok³osa zaj¹³ I miejsce w XV
biegu ulicznym o Puchar Prezydenta Mielca.

W dniu 23.10.2009 roku nasz ma³y mistrz Patryk Stok³osa zaj¹³
VII miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w
indywidualnym biegu prze³ajowym w Kolbuszowej.

M³odzicy Lechii
najlepsi

M³odzicy Lechii Sêdziszów M³p. wygrali halowy turniej w pi³ce no¿nej,
zorganizowany z okazji 95-lecia klubu. W pokonanym polu zostawili
faworyzowane ekipy Stali Rzeszów, Wis³oki Dêbica oraz Or³ów Rzeszów,
Igloopolu Dêbica i Strzelca Frysztak.

Patryk Stok³osa
- przysz³y olimpijczyk?

rzeniem pioruna i przed huraganem. W daw-
niejszych czasach starano siê donieœæ z koœcio³a
do domu nik³y p³omyk gromnicy, by np. za-
œwieciæ od niego lampkê ustawion¹ przed œwiê-
tym obrazem. Matka Bo¿a broni³a te¿ cz³o-
wieka przed wilkami, niejako je ob³askawia-

j¹c: „Odt¹d chodzi wilk z Matk¹ Bosk¹ wiernie przez
œniegi puste i zawiane œciernie” (K. I³³akowiczów-
na). Dawniej mawiano, ¿e w tym dniu „robak
siê w ziemi na drugi bok przewraca, a nie-
dŸwiedŸ poprawia swoj¹ budê”, gdy¿ do koñ-
ca zimy jeszcze daleko. Amerykanie zaœ wierz¹,
¿e jeœli œwistak zobaczy swój cieñ, to zima jesz-
cze d³ugo potrwa. Od lat mniema siê, i¿ przy-
pada wtedy po³owa zimy: „Gromnica – zimy po-
³owica”. Z tym dniem wi¹¿¹ siê ciekawe pro-
gnozy pogody i wró¿by przysz³ych plonów:
„Gdy w Gromnicê mróz, szykuj ch³opie wóz, a gdy

odtajanie, szykuj sanie”, „Gdy w Gromniczn¹ gêœ z
ka³u¿y pije, to na Roztworn¹ (25 III) krowa trawy
u¿yje”, „Gdy w Matkê Bosk¹ Gromniczn¹ s³oñce
zaœwieci, bêdzie jeszcze du¿o mrozów i zamieci”, „Gdy
w Gromnicê mróz, bêdzie du¿o zbó¿, a kiedy roztaje,
marne urodzaje”. Warto jeszcze odnotowaæ uro-

czystoœæ œw. B³a¿eja (3 II) opieku-
na chorych. Dawniej w koœcio-
³ach œwiêcono wtedy jab³ka i cie-
kawie zawi¹zywane œwieczki zwa-
ne b³a¿ejkami. Tak¹ œwieczk¹ na-
le¿a³o dotkn¹æ szyi oraz zjeœæ po-
œwiêcone jab³ko, co mia³o uchro-
niæ przed bólem gard³a (zosta³o
to odnotowane w XVI w. przez
Miko³aja Reja). Inny s³ynny po-
eta Jan Kochanowski zachwala³
walory poœwiêconej soli, wody i
chleba – w dniu œw. Agaty (5 II).
Wed³ug wierzeñ broni³y one do-
mostwo przed zagro¿eniami np.
powodziami i po¿arami: „Sól œw.
Agaty broni od ognia chaty”.

Up³ynê³o kilka wieków, a wiara w cudown¹
moc wody i soli przetrwa³a ju¿ chyba tylko
w przys³owiach. Luty to ciekawy miesi¹c,
dawniej nazywany strêpaczem – od grudy,
która wtedy drogi strzêpi, utrudniaj¹c np.
sannê. Chocia¿ zimowe ch³ody dobrze daj¹
siê we znaki, warto jeszcze trochê pocier-
pieæ, bowiem: „Jeœli luty ciep³o trzyma, jeszcze w
marcu bêdzie zima”, „Kiedy luty pofolguje, ma-
rzec zimê zreperuje”.

Tekst i ilustracje
Maria Wilczok

(ci¹g dalszy ze str. 17)

W ZIMIE

Fot. SP Klêczany
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Po efektownej wygranej z MOSiR-em Jas³o
3-0 i wyjazdowym zwyciêstwie z Maratonem
w Krzeszowicach 3-2, nasze siatkarki osi¹-
gnê³y spory sukces, wygrywaj¹c u siebie z
Dalinem Myœlenice 3-0, pozostaj¹c w grud-
niu niepokonanymi w lidze. Rozpêdzona
Extrans Patria posz³a za ciosem i w pierw-
szym meczu w nowym roku równie¿ wygra-
³a, na wyjeŸdzie, z zawsze groŸn¹ u siebie
Tomasovi¹ 3-1. Po czterech wygranych me-
czach z rzêdu nie uda³ siê mecz z Pogoni¹
Proszowice, który Extrans Patria przegra³a
1-3, a nastêpnie, po dobrym meczu, uleg³a
liderowi – Skawie Kraków 0-3.

14. kolejka, 19.XII.2009
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Dalin Myœlenice
3-0 (25:21, 25:23, 25:22)
Extrans Patria: Monika Bartnicka, ¯aneta Baran, Joanna
Chmura, Irena Matejek, Ma³gorzata Hajduk, Katarzyna
Chmiel, Katarzyna Wrona (libero) oraz Ma³gorzata M³ocek i
Paulina Pyræ. Trener: Bogdan Dudek
Dalin: Anna Wojtan, Aleksandra Janiczak, Marta Œwierczyñ-
ska, Katarzyna Krasiñska, Monika Szlachetka, Agnieszka
Lehman-Dyba³a, Joanna Pietrzyk (libero) oraz Agnieszka
Wojtan i Anna WoŸniczka.
Trener: Jerzy Bicz, II trener – Pawe³ Wojtan
Sêdzia 1.- Bart³omiej Adamczyk (Kielce), sêdzia 2.- Piotr Ko-
walski (Kielce), liniowi: Micha³ Bochenek, Robert Stachnik, sê-
dzia sekretarz – Jerzy Stachnik (wszyscy z Kozodrzy).
Widzów: 180

Extrans Patria w pe³ni zrewan¿owa³a siê
Dalinowi za wyjazdow¹ pora¿kê 1-3 i zas³u-
¿enie pokona³a myœleniczanki w Sêdziszo-
wie M³p. 3-0. Nasze siatkarki bardzo dobrze
zagrywa³y, szczególnie Ma³gorzata Hajduk.
Œwietnie dyrygowa³a zespo³em rozgrywaj¹-
ca Monika Bartnicka. Sêdziszowianki gra³y
te¿ skutecznie blokiem, z wielkim zaanga¿o-
waniem i wol¹ zwyciêstwa, które odnios³y
nad niedawnym przecie¿ I-ligowcem. Siat-
karki z Myœlenic prowadzi³y w ka¿dym secie,
ale do gospodyñ nale¿a³y koñcówki, w któ-
rych skutecznie atakowa³y Baran, Chmiel
czy Matejek, a asy serwisowe Hajduk dope³-
nia³y dzie³a zwyciêstwa nad zespo³em, graj¹-
cym przecie¿ niedawno w LSK. W znakomi-
tych humorach koñczy³y mecz nasze siat-
karki, które wygra³y w lidze swe wszystkie
grudniowe spotkania. Zakoñczy³y rok na
ósmej pozycji w tabeli, sprawi³y kibicom i
sympatykom wspania³y, œwi¹teczno-nowo-
roczny prezent.

 15. kolejka, 9.I.2010
 Tomasovia Tomaszów Lubelski – Extrans Patria
Sêdziszów Ma³opolski 1-3 (13:25, 26:24, 17:25,
20:25)

Czwarte zwyciêstwo z rzêdu! Po 3-tygodnio-
wej przerwie w rozgrywkach siatkarki
Extrans Patrii nie straci³y grudniowej formy
i zas³u¿enie pokona³y Tomasoviê. Cieszy³y
determinacja, wola zwyciêstwa i pewnoœæ w
grze naszych siatkarek, które wreszcie prze-
k³adaj¹ siê na ligowe zdobycze punktowe,
tak¿e w meczach wyjazdowych.

Extrans Patria: ¯aneta Baran, Monika Bartnicka, Joanna
Chmura, Irena Matejek, Ma³gorzata Hajduk, Katarzyna
Chmiel, Katarzyna Wrona (libero) oraz Anna Broszkiewicz,
Paulina Pyræ, Ma³gorzata Ruszel, Ma³gorzata M³ocek, Patry-
cja Zieliñska. Trener: Bogdan Dudek

17. kolejka, 15.I.2010
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Pogoñ Proszowi-
ce 1-3 (23:25, 20:25, 25:13, 23:25)
Extrans Patria: Monika Bartnicka, ¯aneta Baran, Joanna
Chmura, Irena Matejek, Ma³gorzata Hajduk, Katarzyna
Chmiel, Katarzyna Wrona (libero) oraz Patrycja Zieliñska,
Ma³gorzata Ruszel, Ma³gorzata M³ocek. Trener: Bogdan Du-
dek
Pogoñ: Agnieszka WoŸniak, Eliza Koperczak, Ma³gorzata
¯y³a, Kaja Rydzyñska, Paulina Podsiad³o, Agnieszka Oraczew-
ska, Olga Obrzut (libero) oraz Katarzyna Podsiad³o, Ewelina
Przyby³o i Malgorzata £ojek.
Trener: Dariusz Pomykalski
Sêdzia 1.- Robert Bronisz (Lublin), sêdzia 2.- Artur Janczarek
(Lublin), liniowi: Micha³ Bochenek, Robert Stachnik (Kozodrza),
sêdzia sekretarz – Marzena Dynarek (Dêbica).
Widzów: 160

S³abo zagra³y siatkarki Extrans Patrii w me-
czu, rozegranym awansem. Zespó³ z Proszo-
wic, przed wyjazdem na Ukrainê, wykorzy-
sta³ w pe³ni s³abszy dzieñ sêdziszowianek i
zainkasowa³ komplet punktów. Proszowi-
czanki lepiej spisywa³y siê w przyjêciu i w
grze obronnej, skuteczniej te¿ atakowa³y, w
czym brylowa³a zw³aszcza Agnieszka WoŸ-
niak.

16. kolejka, 16.I.2010
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – AZS Skawa UE
Kraków 0-3 (24:26, 19:25, 21:25)
Extrans Patria: Monika Bartnicka, ¯aneta Baran, Joanna
Chmura, Irena Matejek, Ma³gorzata Hajduk, Katarzyna
Chmiel, Katarzyna Wrona (libero) oraz Patrycja Zieliñska,

Ma³gorzata Ruszel, Anna Broszkiewicz, Paulina Pyræ. Trener:
Bogdan Dudek
AZS Skawa: Kinga Hatala, Magdalena Jagodziñska, Jowi-
ta Jaroszewicz, Anna Kowalik, Karolina Surma, Dorota Szym-
ska, Monika Targosz (libero) oraz Magdalena ¯ochowska,
Magdalena Hawry³a, Katarzyna Sarlej i Iwona Kuskowska.
Trener: Tomasz Klocek, II trener – Przemys³aw P³aczek.
Sêdzia 1.- Artur Œliwiñski (Œwidnik), sêdzia 2.- Robert Bronisz
(Lublin), liniowi: Micha³ Bochenek, Robert Stachnik (Kozodrza),
sêdzia sekretarz – Jerzy Stachnik (Kozodrza), sêdzia g³ówny:
Zdzis³aw Œpiewla (Kraków).
Widzów: 170

Lider rozgrywek IV grupy II ligi, akademic-
ki zespó³ Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, przyjecha³ do Sêdziszowa M³p.
po trzy punkty i cel osi¹gn¹³, ale Extrans
Patria postawi³a mu bardzo trudne warun-
ki. Ju¿ pierwszego seta sêdziszowianki mo-
g³y rozstrzygn¹æ na swoj¹ korzyœæ, gdy¿ gra-
³y znakomicie, o wiele lepiej, ni¿ poprzed-
niego dnia w przegranym meczu z Pogoni¹.
Mimo, i¿ przegrywa³y 0-3, to szybko wyrów-
na³y i do po³owy seta wynik by³ przewa¿nie
remisowy. Od stanu 14-14 gospodynie uzy-
skiwa³y przewagê punktow¹ : 18-14, 19-15,
20-17, 21-19. Akademiczki wyrówna³y na 21-
21. Wówczas trener Dudek wzi¹³ czas, po
którym najpierw Chmura, a potem Mate-
jek da³y znów prowadzenie naszemu zespo-
³owi 23-21. Nasze siatkarki bardzo chcia³y
wygraæ tego seta, jednak zespó³ goœci oka-
za³ siê w koñcówce skuteczniejszy, jak i w
ca³ym meczu, który rozstrzygn¹³ na swoj¹
korzyœæ 3-0. Cieszy fakt, ¿e po s³abszym me-
czu z Pogoni¹ Proszowice sêdziszowianki
toczy³y wyrównan¹ walkê z liderem, zagra³y
o wiele lepszy mecz, a krakowianki przewy¿-
sza³y je tylko w przyjêciu i mo¿e w bardziej
kombinacyjnej grze w ataku.

TABELA po 17. kolejkach
1. AZS Skawa UE Kraków 17 44 49:14
2. Wis³a AGH Kraków 17 38 43:21
3. Karpaty Krosno 17 36 41:22
4. Anser Siarka Tarnobrzeg 17 36 43:28
5. Dalin Myœlenice 17 30 36:27
6. Pogoñ Proszowice 17 22 30:40
7. Tomasovia Tomaszów Lub. 17 19 27:37
8. Extrans Patria Sêdziszów M³p. 17 12 20:42
9. Maraton Krzeszowice 17 10 19:45
10. UKS MOSiR Jas³o 17 8 13:35

   M. Kazior

Zwyciêski grudzieñ
siatkarek Extrans Patrii w II lidze

Trzy mecze – trzy zwyciêstwa! Znakomicie spisa³y siê siatkarki II-ligowej Extrans Patrii Sêdziszów M³p. w grudniowych meczach IV grupy II ligi.
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