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Panie Burmistrzu zima w tym roku wy-
j¹tkowo daje siê we znaki, z pewnoœci¹ ma
Pan do czynienia z mieszkañcami niezado-
wolonymi ze stanu utrzymania dróg i chod-
ników. Jakie s¹ koszty zimowego utrzyma-
nia dróg gminnych, czy jest to kwota wy-
starczaj¹ca?

To prawda, ¿e zima w tym roku jest bar-
dzo bogata w œnieg i mróz. Pamiêtaæ jednak
trzeba, ¿e mieszkamy w takim klimacie, w
którym nie powinna ona byæ niczym szcze-
gólnie zaskakuj¹cym. To, ¿e w latach ubie-
g³ych zimy by³y stosunkowo ³agodne, nie
mo¿e byæ regu³¹. Nale¿y i w tej porze roku
poszukaæ pozytywnych elementów: piêkne
zimowe krajobrazy, narty, ³y¿wy, mo¿liwoœæ
zabawy dzieci na bia³ym puchu itp. Ale zo-
staje te¿ problem przejezdnoœci dróg, do-
jazdu do szko³y czy do pracy, a dla gminy
koniecznoœæ zapewnienia przejezdnoœci
tych dróg. Trzeba uczciwie przyznaæ, ¿e fir-
my odœnie¿aj¹ce gminne drogi i chodniki
mia³y sporo pracy. W miarê mo¿liwoœci gmi-
na dok³ada³a starañ, by tê przejezdnoœæ za-
pewniæ i jak najbardziej u³atwiæ mo¿liwoœæ
poruszania siê mieszkañców. Je¿eli ktoœ z
pañstwa nie by³ w zupe³noœci zadowolony,
to mogê tylko przeprosiæ. Proszê jednak
pamiêtaæ, ¿e z odœnie¿aniem wi¹¿¹ siê na-
prawdê du¿e wydatki z bud¿etu gminy. Do
tej pory te koszty to oko³o 200 tys. z³. Pieni¹-
dze te sp³yn¹ wraz ze œniegiem, a przyda³yby
siê bardziej na inne zadania gminy, np. na
budowê nowych dróg. Wiem, ¿e drogi i
chodniki musz¹ byæ odœnie¿one, ale moim
obowi¹zkiem jest pilnowaæ bud¿etu gminy.
Mam nadziejê, ¿e to ju¿ koniec zimy i pro-
blem siê rozwi¹¿e. Chcê równoczeœnie po-
wiedzieæ, ¿e gmina uwzglêdni wszystkie su-
gestie, zg³aszane przez mieszkañców, przy
przygotowywaniu specyfikacji przetargowej
na odœnie¿anie w nastêpn¹ zimê.

Nie obawia siê Pan odwil¿y i ewentual-
nych podtopieñ? Czy gmina przygotowuje
siê na tak¹ ewentualnoœæ?

Tak to prawda, ¿e nale¿y spodziewaæ siê
lokalnych podtopieñ. Patrz¹c na aktualn¹
pogodê mo¿na stwierdziæ, ¿e nie powinni-
œmy siê obawiaæ powodzi, bo to by by³o naj-
gorsze. Na chwilê obecn¹ przede wszystkim

monitorujemy poziom rzek, przep³ywaj¹-
cych przez nasz¹ gminê. Wa¿n¹ rzecz¹ jest
te¿ udro¿nienie przepustów i przydro¿nych
rowów. Zak³adam, ¿e nie trzeba bêdzie ko-
rzystaæ z pomocy stra¿aków.

Œnieg przykry³ rozkopany Rynek – pro-
szê powiedzieæ, jak bêdzie wygl¹da³o cen-
trum miasta po zakoñczeniu, rozpoczêtej
w 2009 roku, przebudowy?

W 2009 roku rozpoczêliœmy I etap prze-
budowy tzw. centrum ratuszowego. W roku
bie¿¹cym prace zostan¹ zakoñczone. Po ich
zakoñczeniu nowy wygl¹d zyska plac par-
kingowy za ratuszem, przebudowane zo-
stan¹ chodniki, wymienione zostanie oœwie-
tlenie na parkowe, a w nastêpnej kolejnoœci
zostanie poprawiona elewacja ratusza i wy-
konana jego profesjonalna iluminacja.

Pod koniec roku oddana zosta³a do u¿yt-
ku kolejna sala gimnastyczna w gminie, tym
razem przy Szkole Podstawowej w Borku

Wielkim, jak teraz prezentuje siê baza oœwia-
towa w gminie i jakie s¹ jeszcze potrzeby i
plany w tym zakresie?

Mówiê to g³oœno, ¿e w naszej gminie
oœwiata jest priorytetem i jej baza stoi na
naprawdê dobrym poziomie. Je¿eli chodzi
o obiekty sportowe to przypomnê, ¿e gmi-
na dysponuje 2 halami sportowymi (jedna
wspólnie z Powiatem), 9 salami gimnastycz-
nymi i 3 zastêpczymi salami gimnastyczny-
mi. W bud¿ecie roku bie¿¹cego zapisane
zosta³y œrodki finansowe na wykonanie do-
kumentacji na salê gimnastyczn¹ przy Szko-
le Podstawowej w Zagorzycach Dol-
nych. Trzeba równie¿ podkreœliæ, ¿e tak sale
gimnastyczne jak i w ogóle placówki oœwia-
towe s¹ dobrze wyposa¿one w pomoce na-
ukowe.

W paŸdzierniku oddany zosta³ do u¿yt-
ku kompleks boisk „Orlik 2012”, czyli drugi
na Osiedlu M³odych – po miasteczku ru-
chu drogowego z placem zabaw –obiekt

Widaæ zmiany
na lepsze

Rozmowa z Burmistrzem Sêdziszowa M³p.
Kazimierzem Kie³bem
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sportowo-rekreacyjny. Zosta³o obok nich
jeszcze trochê miejsca do zagospodarowa-
nia...

Tak. Uwa¿am, ¿e teraz najpilniejsz¹
spraw¹ jest wybudowanie odcinka drogi od
ronda do Gumatu wraz z chodnikami i par-
kingami. Dziœ ka¿dy chce dojechaæ swoim
samochodem, a jaka jest teraz mo¿liwoœæ
nie muszê nikomu wyjaœniaæ. Gmina posia-
da dokumentacjê na prze³o¿enie stacji re-
dukcyjnej, znajduj¹cej siê tu¿ przy miastecz-
ku ruch drogowego i jest zawarte porozu-
mienie mówi¹ce o tym,¿e prace z tym zwi¹-
zane wykona spó³ka gazownicza. To uwolni
teren pod przysz³¹ inwestycjê. Byæ mo¿e bê-
dzie to kryty basen.

Zawsze podkreœla Pan, ¿e dla mieszkañ-
ców gminy szczególnie wa¿ny jest stan dróg.
Ile kilometrów dróg gminnych zosta³o wy-
remontowanych w roku ubieg³ym?

Temat dróg to najczêœciej poruszana
sprawa na wszystkich zebraniach, spotka-
niach, a nawet w rozmowach prywatnych.
Ka¿dy prawie posiada samochód i chce jeŸ-
dziæ po dobrych drogach. Trzeba uczciwie
stwierdziæ, ¿e w ostatnich latach w naszej
gminie zdecydowanie uleg³a poprawie ja-
koœæ nawierzchni dróg, przyby³o te¿ wiele
kilometrów nowych dróg o nawierzchni bi-
tumicznej. W ka¿dym bud¿ecie gmina prze-
znacza kilka milionów z³otych na ten cel. W
roku ubieg³ym na terenie naszej gminy przy-
by³o 6 kilometrów dróg gminnych, które
zyska³y nawierzchniê bitumiczn¹. Trzeba te¿
pamiêtaæ, ¿e jak co roku do³o¿yliœmy te¿ do
odnowy dróg powiatowych: w Czarnej Sê-

W³adys³aw Bartosz urodzi³ siê 21 lu-
tego 1925 r. w Sêdziszowie Ma³opol-
skim. Pochodzi³ z rodziny rzemieœlni-
czo-ch³opskiej. By³ synem stolarza, Jana
Bartosza z Boreczku i rolniczki, Karoli-
ny z Filipków z Sêdziszowa Ma³opolskie-
go.

¯y³ w czasach trudnych dla Niego i
Polski. Historiê tych lat, które odcisnê-
³y piêtno na Nim, Jego Rodzinie i Ro-
dakach opisa³ w artyku³ach i ksi¹¿kach.
„Ksiêgi Chwa³y” i „Oficerowie pomor-
dowani przez NKWD” to ksi¹¿ki-testa-
ment poleg³ym ¿o³nierzom powiatów:
ropczyckiego- sêdziszowskiego, dêbic-

dziszowskiej 500 tys. z³. i w Wolicy Piaskowej
i Boreczku 900 tys. z³. Musimy równie¿ pa-
miêtaæ o remontach bie¿¹cych dróg o na-
wierzchni bitumicznej, ¿wirowej czy grun-
towych. Do tego dochodzi budowa i prze-
budowa chodników i parkingów.

Ile zaplanowano w roku 2010?
Najwiêksz¹ inwestycj¹ drogow¹ roku

2010 bêdzie budowa ulic, chodników, par-
kingów, oœwietlenia i kanalizacji deszczowej
na naszym tzw. „trójk¹cie”. Wraz z t¹ inwe-
stycj¹ przebudowana zostanie równie¿ ul.
S³oneczna. Ca³oœæ bêdzie kosztowaæ ju¿ po
przetargu 4,5 miliona z³otych (50% gmina
otrzyma z MSWiA). Ca³oœæ zadania ma byæ
zakoñczona do koñca paŸdziernika tego
roku. To oczywiœcie nie wszystko. Ju¿ wiemy,
¿e w ramach œrodków powodziowych prze-
budowany zostanie odcinek drogi w Zago-
rzycach Górnych – Przymiarki. W ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego z³o-
¿ony zosta³ wniosek na budowê dróg i chod-
nika przy ul. Rêdziny. Do tego dochodz¹
bie¿¹ce remonty i niezbêdne odnowy od-
cinków dróg.

Jakie jeszcze, kluczowe dla mieszkañ-
ców, inwestycje zaplanowano w tegorocz-
nym bud¿ecie?

Z innych kluczowych inwestycji nale¿y
wspomnieæ o budowie kanalizacji sanitar-
nej w Kawêczynie i Krzywej (tu korzystamy z
pomocy finansowej Unii Europejskiej).Gmi-
na planuje te¿ rozpoczêcie budowy kanali-
zacji w Borku Wielkim. Prowadzona jest te¿
budowa ostatniego wodoci¹gu w Szkodnej i

niektórych przysió³kach Zagorzyc Górnych.

Jednym z warunków dynamicznego roz-
woju miasta w XXI wieku jest skuteczna pro-
mocja. Jaka jest strategia promocji miasta i
gminy Sêdziszów M³p.?

Dziœ niezmiernie wa¿n¹ rzecz¹ jest i re-
klama i promocja. Ka¿dy musi o tym pamiê-
taæ. Gmina, by byæ skuteczn¹, musi zadbaæ
o swoj¹ promocjê. Myœlê,¿e nasza gmina robi
to w sposób wywa¿ony i w miarê skuteczny.
Trudno spotkaæ gminê tak¹ jak nasza, któ-
ra ma w³asn¹ telewizjê miejsk¹ (dziêki inter-
netowi mo¿e byæ ogl¹dana w ca³ym œwie-
cie). Jest do dyspozycji czytelników gminna
gazeta informacyjna, wydawane s¹ albumy,
foldery, mapy miasta i gminy czy te¿ inne
drobne upominki przypominaj¹ce charak-
terystyczne elementy gminy. No i wszech-
obecny we wspó³czesnym œwiecie internet.
Ale myœlê, ¿e nie mniej wa¿ny od tych wszyst-
kich elementów jest dobry klimat jaki wy-
twarzamy wokó³ naszego miasta i gminy wszê-
dzie tam, gdzie siê znajdujemy.

Czego, Pañskim zdaniem, brakuje jesz-
cze naszej gminie, by mo¿na by³o powie-
dzieæ: „Sêdziszów Ma³opolski to gmina na
miarê XXI wieku”?

Mamy przecie¿ XXI wiek. Wszyscy w nim
¿yjemy i razem go tworzymy. Wiele nam bra-
kuje w porównaniu do innych bogatszych
krajów. Niemniej widaæ go³ym okiem zmia-
ny na lepsze. Spe³niaj¹ siê nasze marzenia,
przynajmniej niektóre, i to jest piêkne.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Benedykt Czapka

Co dzieñ kochaj¹c p³aczê

têskniê za tob¹-patrz¹c,

oczy mi  popielej¹,

widz¹, ¿e nie zobacz¹

Krzysztof Kamil Baczyñski

W£ADYS£AW BARTOSZ
(1925-2000)

w 10-t¹
rocznicê œmierci

kiego, tarnowskiego, mieleckiego i rze-
szowskiego.

Podporucznik W³adys³aw Bartosz
mieszka³ w Sêdziszowie Ma³opolskim i
Dêbicy. Pochowany zosta³ w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim.

Z wykszta³cenia prawnik (UJ), hi-
storyk wojskowoœci, d³ugoletni pracow-
nik administracji pañstwowej, komba-
tant, ¿o³nierz Armii Krajowej (pseudo-
nim Rzutny).

Odznaczony miêdzy innymi Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzy¿em Armii Krajowej, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, czterokrotnie meda-

lem walecznych, medalem za udzia³ w
walkach o Berlin.

¯o³nierzu II wojny œwiatowej, w 10-t¹
rocznicê Twojej œmierci stañ do ape-
lu.

Wies³awa Cha³ubiñska
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1. Uchwa³a bud¿etowa Gminy Sêdziszów
M³p. na rok 2010.

Dochody bud¿etu na 2010 r. planowane s¹
w wysokoœci 52.689.377 z³, natomiast wydat-
ki zamkn¹ siê kwot¹ 56.539.377 z³. Ró¿nica
miêdzy dochodami i wydatkami stanowi pla-
nowany deficyt bud¿etu w kwocie 3.850.000
z³, który zostanie pokryty przychodami po-
chodz¹cymi ze sprzeda¿y papierów warto-
œciowych wyemitowanych przez gminê oraz
po¿yczk¹. Na inwestycje zaplanowano kwo-
tê 13.837.745 z³ co stanowi prawie 24% wy-
datków. Najwiêcej œrodków w bud¿ecie za-
pisano na oœwiat¹, stanowi¹ one 40% ogó³u
wydatków bud¿etu.

Najwiêksze pozycje po stronie dochodów
stanowi¹:
1. Dofinansowanie z Narodowego Progra-

mu Przebudowy Dróg Lokalnych na bu-
dowê dróg na tzw. trójk¹cie Sêdziszowie
M³p. – 2.761.900 z³.

2. Dochody z podatków – 12.807.000 z³, w
tym najwiêksze pozycje to:

- udzia³ w podatku dochodowym od osób
fizycznych - 5.510.000 z³

- wp³ywy z podatku od nieruchomoœci –
4.830.000 z³,

- wp³ywy z podatku rolnego – 588.000 z³,
- wp³ywy z podatku od œrodków transpor-

tu – 555.000 z³.
3. Ró¿ne rozliczenia – 23.756.265 z³, w tym

najwiêksze pozycje to:
- subwencja oœwiatowa – 15.580.345 z³,
- subwencja wyrównawcza – 7.418.943 z³,
4. Pomoc spo³eczna – 9.146.470 z³, w tym

dotacje celowe – 8.519.750 z³.
5. Dofinansowanie z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego na budowê
trybun na stadionie w Sêdziszowie M³p.
– 1.133.375 z³.

Plan najwiêkszych wydatków wed³ug dzia-
³ów przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. Rolnictwo i ³owiectwo – 4.349.862 z³, w
tym m.in.:
- dokumentacja na budowê kanalizacji

sanitarnej w Czarnej Sêdz. – 157.500 z³
- budowa sieci wodoci¹gowej w Szkod-

nej – 601.920 z³
- budowa kanalizacji sanitarnej w Borku

Wielkim – 500.000z³,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Krzy-

wej – 1.938.222 z³,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kawê-

czynie Sêdz. – 1.039.210 z³,
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê

elektryczn¹, gaz i wodê – 372.411 z³, w

XXXI Sesja Rady Miejskiej

tym m.in. projekt modernizacji SUW-u
w Sêdziszowie M³p. – 54.000 z³.

3. Transport i ³¹cznoœæ – 8.484.800 z³, w tym
m.in.:
- wydatki bie¿¹ce (remonty cz¹stkowe

dróg, zimowe utrzymanie) – 1.000.000 z³,
- II etap budowy drogi gminnej Bêdzie-

myœl-Grudna – 720.000 z³,
- II etap przebudowy ul. Koœciuszki,

Szkarpowej i Bednarskiej w Sêdziszo-
wie M³p. – 630.000 z³

- budowa dróg, chodników, oœwietlenia
ulicznego na tzw. trójk¹cie w Sêdziszo-
wie M³p. – 5.525.000 z³,

- dokumentacja na budowê chodnika
przy drodze powiatowej w Kawêczynie
– 40.000 z³,

- dokumentacja projektowo-kosztoryso-
wa na „Budowê obwodnicy pó³nocnej
w Sêdziszowie M³p. etap I - budowa po-
³¹czenia ul. Fabryczna - Gumat, etap II
- budowa ul. 1 KZ „ – 123.550 z³,

- dokumentacja projektowa na budowê
drogi gminnej w Wolicy Piaskowej (Za-
³u¿e-Wisy) – 59.260 z³,

- dokumentacja projektowa przebudo-
wy ulic na Rêdzinach w Sêdziszowie
M³p. – 28.440 z³.

- przebudowa centrum ratuszowego w
Sêdziszowie M³p. – 315.000 z³.

4. Gospodarka mieszkaniowa – 236.930 z³,
5. Dzia³alnoœæ us³ugowa – 290.720 z³, w tym

m.in. utrzymanie cmentarza w Sêdziszo-
wie M³p. – 76.000 z³,

6. Administracja publiczna – 4.183.416 z³,
7. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa – 247.288 z³,
8. Obs³uga d³ugu publicznego – 664.000 z³,
9. Ró¿ne rozliczenia – 360.000 z³,
10. Oœwiata i wychowanie – 22.113.696 z³, w

tym m.in.
- utrzymanie szkó³ podstawowych –

11.518.454 z³,
- utrzymanie gimnazjów – 5.633.653 z³,
- utrzymanie oddzia³ów przedszkolnych

w szko³ach podstawowych – 674.836 z³,
- utrzymanie przedszkoli – 1.835.130 z³,
- utrzymanie zespo³u ekonomiczno-ad-

ministracyjnego szkó³ – 705.937 z³,
- utrzymanie sto³ówek szkolnych –

586.646 z³,
- budowa boiska przy SP w Zagorzycach

Górnych – 60.000 z³,
- opracowanie dokumentacji na budo-

wê sali gimnastycznej i remont budyn-
ku Szko³y Podstawowej w Zagorzycach
Dolnych – 50.000 z³,

- wykonanie projektu instalacji solarnej

w budynku Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. – 25.630 z³,

- dowo¿enie uczniów do szkó³ – 290.000 z³,
11. Ochrona zdrowia – 268.987 z³, w tym

m. in. na:
- przeciwdzia³anie alkoholizmowi –

265.987 z³,
12.Pomoc spo³eczna – 10.738.465 z³, w tym

m.in. na:
- œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z

funduszu alimentacyjnego oraz sk³ad-
ki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia spo³ecznego –
8.524.500 z³,

- zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we – 552.100 z³

- oœrodek pomocy spo³ecznej – 754.893 z³,
13.Edukacyjna opieka wychowawcza –

129.039 z³, w tym m. in.
- œwietlice szkolne – 124.039 z³,

14.Gospodarka komunalna i ochrona œro-
dowiska – 1.100.021 z³ w tym m. in.
- oczyszczanie miasta – 230.000 z³,
- oœwietlenie ulic, placów i dróg – 745.752 z³

15.Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego – 2.480.138 z³, w tym m. in.
- Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sê-

dziszowie M³p. – 1.200.472 z³,
- przebudowa Domu Ludowego w Krzy-

wej – 540.940 z³,
- przebudowa Domu Ludowego w Klê-

czanach – 632.454 z³,
- dokumentacja przebudowy Domu Lu-

dowego w Wolicy Piaskowej – 29.000 z³,
- dokumentacja przebudowy Domu Lu-

dowego w Górze Ropczyckiej – 23.800 z³,
16.Kultura fizyczna i sport – 318.224 z³, w

tym m. in. na:
- remont parteru w Oœrodku Sportu i

Rekreacji przy ul. Sportowej w Sêdzi-
szowie M³p.” – 64.000 z³,

- dotacje do klubów sportowych –
176.000 z³

Po raz pierwszy w bud¿ecie gminy zapisano
œrodki na tzw. fundusz so³ecki, a o tym na
jakie zadania je przeznaczyæ decydowa³y ze-
brania wiejskie w ka¿dym z so³ectw. Podzia³
tych œrodków przedstawia siê nastêpuj¹co:
1) Bêdziemyœl: 20.236 z³ – wyposa¿enie za-

plecza kuchennego i zakup krzese³ do
Domu Ludowego,

2) Boreczek: 6.352 z³ – budowa parkingu
przy Domu Stra¿aka, 5.000 z³ – zakup
sto³ów do Domu Stra¿aka,

3) Borek Wielki: 20.236 z³ – zagospodaro-
wanie terenu wokó³ Domu Ludowego,

4) Cierpisz: 7.305 z³ – remont drogi gminnej,
5) Czarna Sêdziszowska: 10.000 z³ – zakup

urz¹dzeñ ch³odniczych do Domu Ludo-
wego, 6.000 z³ – wykonanie dokumenta-

Rada Miejska na XXXI Sesji w dniu 27 stycznia 2010 r. uchwali³a bud¿et gminy na 2010 r. Oprócz
bud¿etu przyjêto jeszcze 7 innych uchwa³.
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cji na oœwietlenie uliczne Czarna-Wólka,
4.236 z³ – uzupe³nienie brakuj¹cych lamp
oœwietleniowych na istniej¹cej sieci,

6) Góra Ropczycka: 20.236 z³ – opracowa-
nie dokumentacji technicznej i wykona-
nie oœwietlenia przy drodze gminnej,

7) Kawêczyn: 10.600 z³ – zakup wyposa¿e-
nia na plac zabaw przy Szkole Podsta-
wowej, 6.640 z³ – wymiana okien i drzwi
w Domu Stra¿aka, 2.996 z³ – remont
drogi gminnej,

8) Klêczany: 20.236 z³ – ogrodzenie terenu
wokó³ Domu Ludowego w Klêczanach,

9) Krzywa: 20.236 z³ – urz¹dzenie placu za-
baw przy Szkole Podstawowej,

10)Ruda: 11.635 – wymiana okien i drzwi
oraz remont elewacji w Domu Stra¿aka,

11)Szkodna: 20.175 z³ – remont dróg gmin-
nych,

12)Wolica £ugowa: 19.001 z³ – wymiana
drzwi i okien w Domu Stra¿aka,

13)Wolica Piaskowa: 20.236 z³ – remont za-
plecza kuchennego w Domu Ludowym,

14)Zagorzyce Dolne: 20.236 z³ – zakup sa-
mochodu po¿arniczego dla jednostki
OSP,

15)Zagorzyce Górne: 20.236 z³ – opraco-
wanie dokumentacji technicznej na wy-
konanie oœwietlenia przy drogach gmin-
nych i powiatowych w przysió³kach: Po-
klaœna, Pola, Sobótki, Budzisz, Rogów-
ka, Ratajówka, Rzeki, Przymiarki, Ocha-
³ówka, droga na cmentarz.

2. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia po¿ycz-
ki z bud¿etu pañstwa na wyprzedzaj¹ce
finansowanie projektu „Ochrona zbior-
nika GZWP - 425 poprzez budowê kana-
lizacji sanitarnej na terenie Gminy Sê-
dziszów M³p., czêœæ II, etap V – budowa
kanalizacji sanitarnej w Krzywej, etap VI
– budowa kanalizacji sanitarnej w Kawê-
czynie Sêdziszowskim”.

Rada Miejska postanowi³a zaci¹gn¹æ po¿ycz-
kê z bud¿etu pañstwa na finansowanie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w Krzywej i Ka-
wêczynie Sêdziszowskim w ³¹cznej kwocie
1.648.200 z³, z tego: w 2010 r. – 1.007.500 z³,
w 2011 r. – 640.700 z³. Zród³em pokrycia
zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtej po¿yczki
bêd¹ œrodki z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
przekazane przez Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa tytu³em refunda-
cji wydatków poniesionych przez Gminê.

3. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowo-
œci Borek Wielki gmina Sêdziszów M³p.

Radni zdecydowali o przyst¹pieniu do opra-
cowania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, którego przedmio-
tem bêdzie obszar po³o¿ony w miejscowo-
œci Borek Wielki obejmuj¹cy teren zarezer-
wowany w Studium Uwarunkowañ i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Sêdziszów M³p. pod projek-

towan¹ drogê krajow¹, ³¹cz¹c¹ autostradê
A 4 z drog¹ krajow¹ Nr 4.

4. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowo-
œci Sêdziszów M³p.

Rada postanowi³a o przyst¹pieniu do opra-
cowania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, którego przedmio-
tem bêdzie obszar po³o¿ony w miejscowo-
œci Sêdziszów M³p., obejmuj¹cy teren par-
kingu Wytwórni Filtrów przy ulicy Fabrycz-
nej.

5. Uchwa³a w sprawie zwolnienia z obowi¹z-
ku zbycia w drodze przetargu.

Rada Miejska wyrazi³a zgodê na sprzeda¿ w
drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 415/2 o pow. 0.0744 ha po³o¿onej w
Sêdziszowie M³p. stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy na rzecz Spó³ki: OPERATOR GAZO-
CI¥GÓW PRZESY£OWYCH GAZ SYSTEM
Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie pod
realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej tj. budowê stacji redukcyjno - pomiaro-
wej Iº na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie
M³p.

6. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2010 r.

W programie okreœlone zosta³y dzia³ania
profilaktyczne, które obejmuj¹:
- prowadzenie i finansowanie bie¿¹cej

dzia³alnoœci „Punktu informacyjno –
konsultacyjnego” dla osób uzale¿nio-
nych od alkoholu oraz ich rodzin,

- prowadzenie i utrzymanie „Œwietlicy so-
cjoterapeutycznej”, doposa¿enie jej w po-
moce i sprzêt niezbêdny do prowadze-
nia zajêæ grupy AA, AL-ANON, AL-ATE-
EN, DDA,

- prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ spor-
towych dla dzieci i m³odzie¿y w placów-
kach oœwiatowych i klubach sportowych,

- podejmowanie interwencji w przypadku
z³amania zakazu sprzeda¿y alkoholu nie-
letnim, nietrzeŸwym,

- kontrolê punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych w zakresie przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwole-
nia.

Na realizacjê programu przeznaczono kwo-
tê 265.987 z³, która pochodzi z zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych.

7. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Przeciwdzia³ania Narko-
manii na 2010 r.

W przyjêtym przez Radê programie zawar-
te s¹ zdania zwi¹zane z zapobieganiem nar-
komanii, które obejmuj¹:
- zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy tera-

peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzale¿nionych i osób zagro¿onych uza-
le¿nieniem,

- udzielanie rodzinom, w których wystê-
puj¹ problemy narkomanii, pomocy psy-
chospo³ecznej i prawnej,

- prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkole-
niowej w zakresie rozwi¹zywania proble-
mów narkomanii, w szczególnoœci dla
dzieci i m³odzie¿y, w tym prowadzenie
zajêæ sportowo-rekreacyjnych dla
uczniów,

- wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, or-
ganizacji pozarz¹dowych i osób fizycz-
nych s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu proble-
mów narkomanii.

8. Uchwa³a w sprawie przyjêcia Gminnego
Programu Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na 2010 r.

Celem programu przyjêtego przez Radê
jest:
- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w

rodzinie, zwiêkszenie skutecznoœci
ochrony ofiar przemocy w rodzinie i
dostêpnoœci pomocy,

- zmiana postaw mieszkañców oraz pod-
noszenie wra¿liwoœci spo³ecznej wobec
przemocy w rodzinie,

- zwiêkszenie skutecznoœci dzia³añ inter-
wencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosuj¹cych przemoc w rodzinie,

- prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej
i edukacyjnej zmierzaj¹cej do zapobie-
gania powstawaniu zjawiska przemocy,

- tworzenie warunków do zdrowego, bez-
piecznego stylu ¿ycia.

W porz¹dku obrad Rada wys³ucha³a
sprawozdañ Pana Bogus³awa Œwidra – Prze-
wodnicz¹cego Gminnej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych z realiza-
cji w 2009 r. Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych i Gminnego Programu Przeciwdzia³a-
nia Narkomanii.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Z przyczyn technicznych, niezale¿nych od redakcji, druga czêœæ
wspomnieñ pana Stanis³awa Kaczorowskiego uka¿e siê w nastêp-
nym numerze „Biuletynu Sêdziszowskiego”.

´
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Pierwszego lutego w Gimnazjum w Sê-
dziszowie M³p. goœci³ Szlomo Wolkowicz,
polski ¯yd ocala³y z Holokaustu, który po-
stanowi³, ¿e resztê swojego ¿ycia poœwiêci
opowiadaniu o tym, czym by³a zorganizo-
wana przez nazistów zag³ada.

W spotkaniu uczestniczy³a czêœæ m³odzie-
¿y obecna w szkole, w sumie ponad sto osób.
Okazj¹ by³ Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci
o Ofiarach Holokaustu uchwalony 1 listopa-
da 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w celu uczczenia pamiêci ofiar pomordowa-
nych w czasie II wojny œwiatowej przez re¿im
hitlerowski. Datê obchodów wyznaczono na
27stycznia, czyli w rocznicê wyzwolenia obo-
zu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.

W rezolucji 60/7 ONZ zaapelowa³a do
pañstw cz³onkowskich o opracowanie pro-
gramów edukacyjnych, które maj¹ uwra¿li-
wiæ przysz³e pokolenia na problem Holo-
kaustu i zapobiec tym samym aktom ludo-
bójstwa w przysz³oœci. Zgromadzenie Ogól-
ne wezwa³o równie¿ do przedsiêwziêcia œrod-
ków mobilizuj¹cych narody, aby podtrzymaæ
pamiêæ i edukacjê na temat Holokaustu, by
ten czas by³ dla wszystkich ludzi przestrog¹

przed nienawiœci¹, rasizmem i uprzedzenia-
mi. Spotkanie w sêdziszowskim Gimnazjum
wpisuje siê w tê ideê.

Szlomo Wolkowicz jest œwiadkiem histo-
rii, która wydaje siê dzisiejszej m³odzie¿y czê-
sto odleg³a i trudna do zrozumienia. Ta
¿ywa lekcja historii da³a szansê spojrzenia
m³odym ludziom na Holokaust oczami
kogoœ, kto cudem ocali³ ¿ycie z pogromu.

Szlomo by³ 18-letnim ch³opakiem, kiedy
do Z³oczowa, gdzie zamieszka³ w domu wuja
po ucieczce ze Lwowa, w pierwszych dniach
lipca 1939 roku wkroczy³o hitlerowskie Son-
derkomando. W ci¹gu nastêpnych trzech
dni znalaz³ siê w grupie ludzi poddanych
niewyobra¿alnemu okrucieñstwu. Kiedy
cz³onkowie Sonderkomando, Niemcy i
Ukraiñcy, rozstrzeliwali zebranych mê¿-
czyzn, cia³a zabitych ludzi przygniata³y Szlo-
mo w dole. By³ ranny, zemdla³, ale wróci³ do
rzeczywistoœci. Noc¹ wydosta³ siê z do³u i
uciek³. Opuœci³ Z³oczów, ¿eby nie nara¿aæ
ciotki. Wróci³ do Lwowa, gdzie wpad³ w rêce
niemieckiego policjanta. Rozpoznany przez
ukraiñskiego kolegê ze szko³y by³ bity pod-
czas przes³uchania. Wreszcie noc¹ ponow-

D³ugo oczekiwane ferie zimowe pozo-
staj¹ ju¿ tylko jako wspomnienie relaksu,
wspólnych zabaw i prze¿yæ.

Zima w tym roku dopisa³a, wiêc by³a
okazja do uprawiania sportów zimowych,
organizowania zabaw i gier na œniegu. Pod-
czas ferii tj. od 15 do 26 lutego 2010 r. szko³y
podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Sê-
dziszów M³p. zaproponowa³y dzieciom i m³o-
dzie¿y szerok¹ ofertê spêdzania wolnego
czasu. Pod nadzorem nauczycieli odbywa³y
siê m.in.: zajêcia taneczne, muzyczne, te-
atralne, filmowe, plastyczne komputerowe,
jêzykowe oraz turnieje szachowe. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia
rekreacyjno – sportowe organizowane na
salach sportowych i na œwie¿ym powietrzu.
Ponadto niektóre szko³y zorganizowa³ wy-
jazdy na: narty (Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p.), lodowisko (Szko³a Podstawowa w
Bêdziemyœlu, Gimnazjum w Zagorzycach
Górnych), basen (Szko³a Podstawowa Nr 2,
Szko³a Podstawowa w Bêdziemyœlu) oraz do
krêgielni (Szko³a Podstawowa w Borku Wiel-
kim). W Gimnazjum w Czarnej Sêdziszow-

FERIE

ZIMOWE

2010

nie uciek³, tym razem z komórki, w której
zamkniêto go na noc.

To wyj¹tkowe spotkanie by³o mo¿liwe
dziêki Pani Krystynie Kozdroñ, Dyrektor Bi-
blioteki Pedagogicznej w Sêdziszowie M³p. i
Podkarpackiemu Centrum Edukacji Na-
uczycieli. Jego przedstawicielka Urszula Szy-
mañska – Kujawa towarzyszy³a Szlomo Wol-
kowiczowi w spotkaniu z m³odzie¿¹.

KAJ

Uczniowie z Bêdziemyœla na lodowisku w Ropczycach.

Gimnazjaliœci z Sêdziszowa ferie spêdzali na si³owni.

Uczniowie z Zagorzyc podczas zajêæ plastycznych.

skiej odby³y siê XIX Czarniañskie Zimowe
Marsze na Orientacje o zasiêgu ogólnopol-
skim.

Aktywny wypoczynek podczas ferii zimo-

wych niestety ju¿ siê skoñczy³. Dzieci i m³o-
dzie¿ cali i zdrowi powrócili do swoich szkó³,
aby kontynuowaæ dalsz¹ naukê.

IL

Uczniowie i ocala³y
z Holokaustu
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Czego nauczy³y siê dzieci podczas I eta-
pu? Dzieci pracowa³y w trzech oœrodkach
zainteresowañ wyposa¿onych w nowe i
atrakcyjne pomoc, rozwija³y inteligencjê
wspieraj¹c rozwój inteligencji mniej rozwi-
niêtych, inteligencjê bardziej rozwiniêt¹,
zgodnie z teori¹ inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera. Wœród dwudziestooso-
bowego zespo³u klasowego by³y dzieci, któ-
re lubi¹ mówiæ , czytaæ teksty, baœnie, bajki,
legendy znane lub poznawaæ nowe mniej
znane, tworzyæ rymowanki, uk³adaæ dialo-
gi, tworzyæ inscenizacje i rekwizyty do ba-
œni, a pos³ugiwanie siê tymi umiejêtnoœcia-
mi jest dla nich przyjemnoœci¹. Z radoœci¹ i
wielkim zaanga¿owaniem dzieci w czasie
pokazu recytowa³y wiersze, inscenizowa³y
bajki „Brzydkie kacz¹tko”, „Calineczka”,
„Kopciuszek”, „Œpi¹ca królewna”, „Czerwo-
ny Kapturek”, „O smoku wawelskim”.
Wszystkie dzieci chêtnie œpiewa³y, gra³y pio-
senki na instrumentach, tañczy³y do pozna-
nych utworów muzycznych. Bardzo chêt-

Podsumowanie I etapu projektu

„Pierwsze uczniowskie
doœwiadczenia drog¹ do wiedzy”

nie wykonywa³y prace plastyczne i technicz-
ne, albumy oraz ilustracje do poznanych
bajek. Inscenizowa³y legendy, baœnie i opo-
wiadania. Doskonali³y siê w wielu dziedzi-
nach wykorzystuj¹c œrodki dydaktyczne znaj-
duj¹ce siê na pó³kach dobieraj¹c je wed³ug
w³asnych upodobañ. Podczas dodatkowych
zajêæ uczniowie uczyli siê, bawili siê, robi³y
to co im sprawia³o przyjemnoœæ. Du¿¹
atrakcj¹ cieszy³y siê zajêcia w oœrodku roz-
wijaj¹cym inteligencjê wizualno-prze-
strzenn¹ i ruchow¹. Przyrz¹d „Ser szwajcar-
ski” cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem,
uczniowie szybko opanowali przesuwanie
kr¹¿ka lub kuli w górê, sprawnie pokonuj¹c

przeszkody-dziury. Dzieci chêtnie budowa-
³y z klocków „Mozaiki XXL”, piêkne budow-
le, zamki, wymyœla³y przeró¿ne kompozycje
przestrzenne. Na zajêcia uczniowie chêtnie
uczêszczali i byli bardzo aktywni ze wzglêdu
na du¿¹ iloœæ pomocy, lekcje by³y interesu-
j¹ce. Dzieci bardzo lubi³y gry i zabawy ru-
chowe oraz æwiczenia gimnastyczne z przy-
borami. Zajêcia zakoñczy³y siê pokazem-
prezentacj¹ podczas której pochwali³y siê
swoimi umiejêtnoœciami przed Dyrektor
Szko³y, uczniami, rodzicami i nauczyciela-
mi. Dzieci bardzo mi³o wspominaj¹ zajêcia.

Barbara Daniel

Tak szybko mijaj¹ chwile…
Maj¹c na uwadze m¹droœæ ¿yciow¹:
Szczêœcie, pieni¹dz, uwielbienie

- jedna chwila to rozprasza…

Tylko to, co w sercu p³onie

wiecznym jest - to pamiêæ nasza…

P. dyr .przedszkola Renata Œliwa oraz
Pracownicy placówki wraz z Dzieæmi przy-
gotowa³y Noworoczne spotkanie jase³kowe
oraz poczêstunek.

Uroczystoœæ ta sta³a siê okazj¹ do wy-
miany doœwiadczeñ, wiedzy i rozmów o tym
jak dawniej funkcjonowa³y szko³y i przed-
szkola, jak by³y to trudne warunki pracy za-
równo dla nauczycieli jak i nauki dla dzieci.

Dziœ te czasy ju¿ minê³y, a trudnoœci wci¹¿
siê napotyka, jednak maj¹ one zupe³nie inny
wymiar.

Dzieñ 1 lutego 2010 roku zapisa³ siê na kart-
kach kroniki PP Nr 2  im. Janusza Korczaka w
Sêdziszowie M³p. szczególnie wyj¹tkowo, bowiem
spo³ecznoœæ przedszkolna mia³a spory zaszczyt
goœciæ Emerytowanych Pracowników naszej pla-
cówki na czele z za³o¿ycielk¹ przedszkola P. Ka-
zimier¹ Miga³a oraz goœci honorowych: Burmi-
strza Sêdziszowa M³p. P. Kazimierza Kie³ba, zast.
Burmistrza P. El¿bietê Œwiniuch, przedstawicieli
Rady Rodziców.

Tak szybko mijaj¹ chwile…

Czas pêdzi szybko, ¿ycie siê zmienia…

W œwiat z nami wêdruj¹

Z m³odych lat wspomnienia

Tu wszystko siê zaczê³o…

Wasza praca, radoœæ i trud.

Dziœ powróæcie do wspomnieñ

I prze¿yjcie to jeszcze raz!

Nadesz³a chwila wspomnieñ - szanowni
goœcie po wielu latach nieobecnoœci mogli
powróciæ do swojego miejsca pracy, cho-
cia¿ wiele siê zmieni³o. Trudno nie zauwa-
¿yæ nowo wyremontowanej kuchni wraz z
zapleczem i nowoczesnym wyposa¿eniem.
Wspólne rozmowy, ogl¹danie kronik od
pocz¹tku powstania przedszkola pozwoli³y
na wymianê uwag, spostrze¿eñ oraz ¿artów.

Mi³a atmosfera, ¿yczenia zdrowia,  re-
alizacji planów oraz nowych marzeñ towa-
rzyszy³y ca³ej uroczystoœci.

Takie formy integracji z Emerytami ucz¹
nas wszystkich szacunku, pamiêci o Pracow-
nikach i ich zas³ugach.

Maria Setera
Barbara Szczêch

Pokaz pt. „Spotkanie bajek” zakoñczy³ I etap projektu „Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy” w Szkole

„Bajki, baœnie i legendy”– wokó³ tego has³a
przez 50 godzin prowadzono dodatkowe zajê-
cia w klasie drugiej w ramach projektu „ Pierw-
sze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wie-
dzy” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Odbywa³y siê one od wrzeœnia do grudnia. 17
XII 2009 r. zakoñczy³y siê pokazem umiejêtnoœci
dzieci zdobytych w czasie zajêæ . Pokaz mia³ tytu³
„Spotkanie bajek”. Zaproszono rodziców, Pani¹
Dyrektor, nauczycieli.
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Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póŸn. zm.)

- informujê, ¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p.

przy ul. Rynek 1 i ul. Rynek 10
zosta³ wywieszony wykaz lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
na rzecz ich najemcy.

Wykaz  dotyczy lokali po³o¿onych w Sêdziszowie M³p.
Osiedle M³odych 13/62 i Osiedle M³odych 13/74.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póŸn. zm.)

- informujê, ¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p.

przy ul. Rynek 1 i ul. Rynek 10
zosta³ wywieszony wykaz lokali u¿ytkowych

przeznaczonych do oddania w najem.
Wykaz dotyczy lokalu u¿ytkowego o pow. 20 m2 po³o¿o-

nego w Sêdziszowie M³p.  przy  ul. Fabrycznej 4.

KOMUNIKAT
W SPRAWIE ZEZNAÑ PODATKOWYCH

ZA 2009 r.
Ponadto w budynku Urzêdu Miejskie-

go w pok. nr 10 mo¿na przez ca³y czas po-
bieraæ formularze zeznañ podatkowych za
2009 rok wraz z objaœnieniami.

Informacje na temat stosowania prze-
pisów prawa podatkowego mo¿na uzyskaæ
równie¿ przez po³¹czenia telefoniczne z Kra-
jow¹ Informacj¹ Podatkow¹ z telefonu sta-
cjonarnego 0 801 055 055, z telefonu ko-
mórkowego (22) 330 0330

Od stycznia 2010 r. Zeznania PIT-36, PIT-
36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 mo¿na sk³adaæ
w formie elektronicznej bez podpisu kwali-
fikowanego.

Wiêcej informacji
na stronach

www.e-deklaracje.gov.pl
oraz

www.usropczyce.pl

INFORMACJA

Burmistrz

Sêdziszowa

Ma³opolskiego
podaje do publicznej wiadomoœci

informacjê o wywieszeniu
w siedzibie Urzêdu Miejskiego

wykazu dzia³ek po³o¿onych w obrêbach:

Boreczek, Góra Ropczycka,
Wolica Piaskowa i Zagorzyce

przeznaczonych do sprzeda¿y

oraz w obrêbach:
Sêdziszów M³p, i Zagorzyce

przeznaczonych do dzier¿awy.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Ropczy-
cach oraz Burmistrz Sêdziszowa Ma³opol-
skiego informuj¹, i¿ w celu u³atwienia sk³a-
dania zeznañ podatkowych za 2009 rok w
budynku Ratusza Miejskiego – na parterze
(pokój nr 10) w okresie od 1 marca do
30 kwietnia 2010 roku w ka¿dy pi¹-
tek w godzinach od 13.00 do 15.30
pracownik Urzêdu Skarbowego w Ropczy-
cach bêdzie pe³ni³ dy¿ur, w czasie którego
bêdzie mo¿na:

- sk³adaæ wype³nione zeznania podatko-
we za rok 2009 oraz zwi¹zane z nimi
zg³oszenia aktualizacyjne NIP-3,

- uzyskaæ podstawowe informacje zwi¹-
zane z rozliczeniami rocznymi.
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Celem spisu próbnego jest sprawdzenie
rozwi¹zañ metodologicznych, organizacyj-
nych i technicznych, które bêd¹ zastosowa-
ne w powszechnym Narodowym Spisie Lud-
noœci i Mieszkañ przewidzianym w analogicz-
nym okresie 2011 r. W szczególnoœci weryfi-
kacji zostan¹ poddane metody zbierania da-
nych, organizacja struktur spisowych oraz
efektywnoœæ systemu informatycznego. Za-
kres spisu próbnego bêdzie to¿samy ze spi-
sem powszechnym, ale obejmie jedynie 16
gmin w kraju, w tym miasto Sêdziszów M³p.

Spisy powszechne odbywaj¹ siê na ogó³
co 10 lat (ostatni mia³ miejsce w 2002 r.)
dlatego chcemy przedstawiæ czytelnikom
Biuletynu Sêdziszowskiego podstawowe in-
formacje na ich temat.

Spis powszechny dostarcza najbardziej
szczegó³owych informacji o liczbie ludnoœci,
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno – spo³ecznej i zawodowej, a
tak¿e  spo³eczno – ekonomicznej charakte-
rystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz
o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych
na wszystkich szczeblach podzia³u terytorial-
nego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i
lokalnym. Szczególn¹ wagê w NSP 2011 przy-
k³ada siê do pozyskania wiedzy na temat
zmian zachodz¹cych w procesach demogra-
ficznych i spo³ecznych m.in. z uwagi na wzmo-
¿one migracje ludnoœci po wst¹pieniu Rzecz-
pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wy-
niki spisu s¹ wykorzystywane bezpoœrednio
dla potrzeb statystyki publicznej jako baza
do budowy operatów losowania do dalszych
badañ reprezentacyjnych prowadzonych na
próbie gospodarstw domowych.

W spisie powszechnym ludnoœci i miesz-
kañ, a tak¿e w spisie próbnym zbierane bêd¹
dane dotycz¹ce:
1) stanu i charakterystyki demograficznej

ludnoœci;
2) edukacji;
3) aktywnoœci ekonomicznej osób;
4) dojazdów do pracy;
5) Ÿróde³ utrzymania osób;
6) niepe³nosprawnoœci;
7) obywatelstwa;
8) migracji wewnêtrznej;
9) migracji zagranicznej;
10)narodowoœci i jêzyka oraz mniejszoœci

narodowych i etnicznych;

11) wyznania (przynale¿noœci do koœcio³a
lub zwi¹zku wyznaniowego);

12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stanu i charakterystyki zasobów miesz-

kaniowych (mieszkania i budynki), a
wiêc rodzaju zamieszkanych pomiesz-
czeñ, wielkoœci mieszkañ, tytu³u praw-
nego do zajmowanego mieszkania, po-
wierzchni u¿ytkowej, wyposa¿enia miesz-
kañ w podstawowe urz¹dzenia technicz-
no-sanitarne. W przypadku budynków
pytania dotycz¹ miêdzy innymi instala-
cji wodoci¹gowej, kanalizacyjnej zmian
w konstrukcji budynków zwi¹zanych z
rozbudow¹.
W stosunku do 20% populacji przepro-

wadzone zostanie równie¿ tzw. badanie re-
prezentacyjne, które obejmie osoby za-
mieszka³e w wylosowanych mieszkaniach. W
badaniu reprezentacyjnym zostan¹ zebra-
ne informacje w zakresie:
- pog³êbionej charakterystyki demograficznej,
- charakterystyki spo³eczno-ekonomicznej

ludnoœci,
- sytuacji osób na rynku pracy (badanie

aktywnoœci bie¿¹cej oraz sta³ej),
- niepe³nosprawnoœci osób w powi¹zaniu

z ich aktywnoœci¹ zawodow¹,
- sytuacji demograficznej oraz spo³eczno-

ekonomicznej gospodarstw domowych i
rodzin,

- poszerzonej charakterystyki mieszkañ i
budynków,

- badania emigracji Polaków, w tym emi-
gracji zarobkowej, reemigracji oraz imi-
gracji cudzoziemców do Polski,

- badania migracji wewnêtrznych.
Po raz pierwszy w historii spisów wszyst-

kie osoby bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ samodziel-
nego wype³nienia formularza spisowego za
poœrednictwem Internetu. Osoby objête spi-
sem, w trakcie logowania do systemu infor-
matycznego uzyskaj¹ informacjê, który ro-
dzaj formularza elektronicznego powinny
wype³niæ. Jeœli nie skorzystaj¹ z tej drogi zo-
stan¹ spisani przez rachmistrza spisowego.
Tak¿e po raz pierwszy rachmistrze spisowi
bêd¹ korzystaæ z formularzy elektronicz-
nych, a nie jak dot¹d papierowych, a infor-
macje uzyskane w trakcie spisu  transmito-
waæ wprost na specjalnie utworzony w tym
celu serwer.

Do przeprowadzenia spisu, na wniosek
Burmistrza Sêdziszowa M³p. – Gminnego Ko-
misarza Spisowego, dyrektor Wojewódzkie-
go Urzêdu Spisowego powo³a³ 9 rachmi-
strzów. Wszyscy oni zostali zobowi¹zani do
przestrzegania tajemnicy statystycznej, a
dane indywidualne i osobowe zbierane i
gromadzone podczas spisu podlegaj¹ szcze-
gólnej ochronie i s¹ objête tajemnic¹ staty-
styczn¹. Informacje pozyskane w czasie spi-
su mog¹ byæ wykorzystane wy³¹cznie do
opracowañ, zestawieñ i badañ prowadzo-
nych przez s³u¿by statystyki publicznej.  Ozna-
cza to, ¿e takie dane jak nazwisko, adres
zameldowania i zamieszkiwania, itp. nie bêd¹
nikomu udostêpniane i publikowane, a wy-
korzystywane tylko i wy³¹cznie do integracji
zbiorów statystycznych.

W dniach 16 do 23 marca br. rachmi-
strze spisowi dokonaj¹ obchodu przedspi-
sowego, w czasie którego potwierdz¹ lokali-
zacjê budynków w terenie.

Wszyscy rachmistrze w trakcie spisu za-
opatrzeni bêd¹ w identyfikatory zawieraj¹-
ce zdjêcie, imiê i nazwisko, pieczêæ urzêdu
statystycznego oraz piecz¹tkê imienn¹ i pod-
pis dyrektora WUS w Rzeszowie.

Na podstawie obowi¹zuj¹cych przepi-
sów ka¿da osoba objêta spisem jest obo-
wi¹zana do udzielania œcis³ych, wyczerpu-
j¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi na
wszystkie pytania rachmistrza, za wyj¹tkiem
danych dotycz¹cych pozostawania w zwi¹z-
ku nieformalnym, wyznania - przynale¿no-
œci wyznaniowej, liczby ¿ywo urodzonych
dzieci oraz planów prokreacyjnych, w przy-
padku których obowi¹zuje zasada dobro-
wolnoœci.

W przypadku osób nieobecnych i osób
ma³oletnich dane dotycz¹ce osoby spisywa-
nej przekazuj¹ osoby pe³noletnie wspólnie
z nimi zamieszka³e (za wyj¹tkiem danych
objêtych klauzul¹ dobrowolnoœci). W od-
niesieniu do osób zamieszka³ych w obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania (wspólno-
ty zakonne, pensjonaty, itp.), których nie
mo¿na spisaæ bezpoœrednio dane przeka-
zuj¹ zarz¹dzaj¹cy tymi obiektami. Natomiast
informacje dotycz¹ce budynków rachmistrz
uzyskuje od ich  w³aœcicieli, u¿ytkowników,
administratorów albo osób nimi zarz¹dza-
j¹cych.

Za prawid³ow¹ obs³ugê organizacyjn¹
spisu (aktualizacja elektronicznych zesta-
wieñ budynków, mieszkañ i osób, organiza-
cja obchodów przedspisowych, kontrola
przebiegu realizacji spisu, itp.) odpowiada
Gminne Biuro Spisowe.

El¿bieta Œwiniuch
Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego

w Sêdziszowie M³p.

Próbny spis
mieszkañ i osób w Sêdziszowie M³p.

W dniach od 1 kwietnia do 31 maja br. na terenie miasta Sêdziszów M³p. zostanie przeprowadzony spis próbny, którym zostan¹
objête:
1. osoby stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach nie bêd¹cych
mieszkaniami
2. osoby nie maj¹ce miejsca zamieszkania,
3. mieszkania i budynki, w których znajduj¹ siê mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia nie bêd¹ce mieszkaniami.
Spisywane dane dotyczyæ bêd¹ stanu faktycznego na dzieñ 31 marca 2010 r. godz. 24.00
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Zebranych na „urodzinach miasta” po-
wita³ dyrektor MGOK Kazimierz Popielarz.
Na uroczystoœæ przybyli m.in. Przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu Stanis³aw Wozowicz, p.o.
Komendanta Powiatowego Policji kom.
Krzysztof Szeliga, z-ca Komendanta Komisa-
riatu Policji w Sêdziszowie M³p. asp. sztab.
Bogumi³ Rygiel, o. gwardian klasztoru oo.
Kapucynów Janusz Pa³ka, ks. Krzysztof Gac,
g³ówny instruktor Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie Czes³aw Dr¹g. Samo-
rz¹d gminy Sêdziszów M³p. reprezentowali:
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw
Kmieæ, Burmistrz Kazimierz Kie³b, z-ca Bur-
mistrza El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz Gminy
Jan Maroñ. Niestety, poza zaproszonymi go-
œæmi (a i tych by³o niewielu w stosunku do
liczby wystosowanych zaproszeñ), na uroczy-
stoœæ przyby³a tylko nieliczna grupa sêdziszo-
wian, a szkoda, bo przygotowany przez orga-
nizatorów program wart by³ obejrzenia i wy-
s³uchania. Oprócz rozrywki niós³ bowiem ze
sob¹ du¿e walory estetyczne i artystyczne.

Najpierw odby³a siê czêœæ oficjalna, w
której g³os zabra³ Burmistrz Kazimierz Kie³b.
Nastêpnie przypad³ mi w udziale zaszczyt
zaprezentowania obrazów, zebranych na
wystawie pt. „Malarstwo ze zbiorów klaszto-
ru oo. Kapucynów w Sêdziszowie M³p.”.

Uroczystoœæ by³a te¿ okazj¹ do wrêcze-
nia nagród laureatom IV Gminnego Kon-
kursu Historycznego „Z kart historii Ziemi
Sêdziszowskiej” dla uczniów szkó³ podsta-
wowych (relacja z konkursu w bie¿¹cym nu-
merze Biuletynu).

Drug¹ czêœæ uroczystoœci wype³ni³y wy-
stêpy solistów i kwartetu „Mocchiatoo” z
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz
kapeli „Paka Sêdzisza”.

Goœcie z Centrum Sztuki Wokalnej wyst¹-
pili w sk³adzie: Magdalena Mazur, Katarzyna
Daniel, Arkadiusz K³usowski (soliœci), Sylwia
£yko, Ewa Siembieda, Marta Kopeæ, Magdale-
na Bia³orucka (kwartet „Mocchiatoo”). Wo-
kaliœci na co dzieñ pracuj¹ w klasie œpiewu pod
okiem Anny Czenczek. S¹ laureatami wielu
ogólnopolskich i miêdzynarodowych festiwali

piosenki. Obecnie pracuj¹ nad
spektaklem pt. „O mi³oœci i nie tyl-
ko”, który zostanie zaprezentowa-
ny w maju, podczas otwarcia Miê-
dzynarodowego Festiwalu Carpa-
thia Festival. M³odzi wokaliœci wy-
st¹pili ju¿ w Sêdziszowie M³p. przed
miesi¹cem w widowisku „Zaduma-
ny ca³y œwiat”. Tym razem zapre-
zentowali szlagiery muzyki rozryw-
kowej – polskiej i œwiatowej. I po-
mimo, ¿e s³ucha³o ich niewielu wi-
dzów, sala rozbrzmiewa³a tak grom-
kimi oklaskami, jakby by³a wype³-
niona do ostatniego miejsca.

Po m³odzie¿y, na scenie pojawili siê nie-
co starsi wykonawcy – kapela podwórkowa
„Paka Sêdzisza” w sk³adzie: Jan Przybek
(akordeon), Janusz Ignas (kontrabas), Pawe³
Gnacek (band¿o), Tomasz Ochab (œpiew),
Józef Biedroñ (gitara), Franciszek Strêk
(akordeon), Kazimierz Tomaszewski (bê-
ben). Oprócz doskonale znanych utworów,
np. „Ach! Te baby” czy „Tyle jest miast”,
kapela wykona³a tak¿e utwór premierowy –
„Gród Sêdzisza song”, do którego s³owa na-
pisa³ Janusz Ignas. A ¿e kapela przede wszyst-
kim bawi, to i utwór ma bardzo dowcipny
charakter. Ma szansê ta piosenka trafiæ „pod
strzechy” i staæ siê nieformalnym hymnem
dla sêdziszowian!

527 rocznica
nadania praw miejskich

W niedzielê, 28 lutego, Miejsko-Gminny Oœro-
dek Kultury przygotowa³ uroczystoœæ z okazji
527 rocznicy nadania praw miejskich dla Sêdzi-
szowa M³p. Na program uroczystoœci, oprócz ofi-
cjalnych wyst¹pieñ, z³o¿y³y siê wystêpy artystycz-
ne i wystawa malarstwa ze zbiorów klasztoru
oo. Kapucynów.

Po wystêpach artystycznych wszyscy uda-
li siê na I piêtro, by obejrzeæ dzie³a zgroma-
dzone na wystawie. A by³o na co popatrzeæ!
Na wystawie zgromadzono malarstwo por-
tretowe z XVIII i XIX wieku oraz przyk³ady
XVIII i XIX-wiecznego malarstwa sakralne-
go. Dziêki uprzejmoœci ojca gwardiana sê-
dziszowianie mog¹ obejrzeæ portrety: Mi-
cha³a Potockiego i jego ¿ony Marcjanny z
Ogiñskich, fundatorów klasztoru oo. Kapu-
cynów w Sêdziszowie M³p., wojewody ma-
zowieckiego Micha³a Rudziñskiego i jego
¿ony El¿biety z Potockich, hrabiny Katarzy-
ny Starzeñskiej, s³ynnej z urody i licznych
mi³osnych podbojów oraz Portret starszej
damy autorstwa Kazimierza Pochwalskiego.

Malarstwo sakralne reprezentuj¹ wize-
runki modl¹cego siê œw. Franciszka z XVIII
wieku i Matki Bo¿ej Bolesnej z pierwszej po-
³owy XIX wieku. Jest te¿ piêkny, przesz³o stu-
letni ornat. Wystawê mo¿na ogl¹daæ w
MGOK w Sêdziszowie M³p. do 15 marca.

W kuluarowych rozmowach uczestnicy
zgodnie wysoko oceniali wartoœæ histo-
ryczn¹ i artystyczn¹ przygotowanej wystawy
oraz ca³ej uroczystoœci. Tylko wci¹¿ wraca-
³o pytanie: gdzie byli sêdziszowianie?

Benedykt Czapka

Kapela „Paka Sêdzisza”.

Na wystawie, panowie szczególnie kontemplowali urodê hrabiny Katarzyny
Starzeñskiej.

Goœcie uroczystoœci z w³adzami samorz¹dowymi. Fot. (3) J. Maroñ
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Od pierwszej edycji konkursu, historycz-
nym zmaganiom patronuje Burmistrz Sê-
dziszowa M³p. Kazimierz Kie³b, a w tym roku
swoim patronatem obj¹³ go tak¿e Podkar-
packi Kurator Oœwiaty Jacek Wojtas.

Uczestnicy konkursu spotkali siê 12 lu-
tego w MGOK w Sêdziszowie M³p. Czeka³
na nich test, w którym odpowiadali m.in. na
pytania dotycz¹ce dawnych nazw miejsco-
woœci, lokalizacji obiektów, rozpoznawania
herbów i osób, zwi¹zanych z Ziemi¹ Sêdzi-
szowsk¹. Po czêœci pisemnej, przyszed³ czas
na czêœæ ustn¹, w której odpowiedzi trzy-
osobowych reprezentacji szkó³ ocenia³a ko-
misja w sk³adzie: mgr Beata Majcher – dy-
rektor Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
jako przewodnicz¹ca oraz mgr Albina Œwie-
rad – nauczyciel jêzyka polskiego w Gimna-
zjum w Czarnej Sêdziszowskiej i mgr W³o-
dzimierz Lach – nauczyciel historii w Liceum
ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi w
Sêdziszowie M³p.

Po ponad dwugodzinnej rywalizacji ko-
misja dokona³a podsumowania osi¹gniêæ
uczestników konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opie-
kunowie otrzymali upominki, natomiast zdo-
bywcy czo³owych miejsc w klasyfikacji indy-
widualnej i zespo³owej cenne nagrody, któ-
re wrêczy³ Burmistrz Kazimierz Kie³b w dniu
28 lutego, podczas uroczystoœci z okazji 527
rocznicy nadania praw miejskich dla Sêdzi-
szowa M³p.

Benedykt Czapka

IV Gminny Konkurs
Historyczny

Od kilku lat kolejnym rocznicom nadania praw miejskich dla Sêdziszowa M³p. towarzyszy konkurs
historyczny dla uczniów szkó³ podstawowych. Konkurs organizowany jest przez Szko³ê Podstawow¹
nr 3 im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p. i MGOK w Sêdziszowie M³p. W tym roku odby³ siê ju¿ po raz
czwarty, a wziê³o w nim udzia³ 38 uczniów z 13 szkó³.

W klasyfikacji indywidualnej
(wynik uzyskany w teœcie):

1. Katarzyna M¹czka (SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.) oraz
Rafa³ Mytych (SP w Czarnej Sêdz.) po 64 pkt.

2. Grzegorz Ziobro (SP w Czarnej Sêdz.) – 63 pkt.
3. Marlena D³ugosz (SP w Górze Ropczyckiej) – 61 pkt.
4. Monika Jarz¹b (SP w Czarnej Sêdz.) – 58 pkt.
5. Aleksandra Bieszczad (SP w Górze Ropczyckiej), Joan-

na Po³eæ (SP w Kawêczynie), Klaudia Bednarz (SP nr 2
w Sêdziszowie M³p.) i Karolina Kolbusz (SP nr 2 w Sêdzi-
szowie M³p.) – po 57 pkt.

6. Emilia Róg (SP w Zagorzycach Dln.), Weronika Wiktor
(SP nr 3 w Sêdziszowie M³p.) – po 51 pkt.

7. Piotr Dy³o (SP w Kawêczynie) – 50 pkt.
8. Dawid Pondo (SP w Kawêczynie), Kamil Dzik (SP w Krzywej),

Aleksandra Niemiec (SP w Zagorzycach Dln.) – po 49 pkt.
9. Hubert Szczepkowicz (SP w Górze Ropczyckiej) – 47 pkt.
10. Karolina Trela (SP nr 3 w Sêdziszowie M³p.) – 46 pkt.

W klasyfikacji zespo³owej
(suma wyników wszystkich cz³onków dru¿yny

w czêœci pisemnej oraz w czêœci ustnej):
1. SP w Czarnej Sêdz. – 195 pkt. – opiekun: mgr Ma³go-

rzata Marek
2. SP nr 2 w Sêdziszowie M³p. – 186 pkt. – opiekun: mgr

Marek Szeliga
3. SP w Górze Ropczyckiej – 176 pkt. – opiekun: mgr Bo-

gus³awa Ku³ak
4. SP w Kawêczynie – 167 pkt. – opiekun: mgr Ma³gorza-

ta Marek
5. SP w Zagorzycach Dln. – 151 pkt. – opiekun: mgr Bar-

bara Dutka
6. SP nr 3 w Sêdziszowie M³p. – 133 pkt. – opiekun: mgr

Wojciech Sala.

� Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b � Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz
� Senator Zdzis³aw Pupa � Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p. � Veolia Transport Podkarpacie � Firma Wêglobud
� Firma „Mazak” � Zak³ad Wyrobów Piekarniczych pana W³odzimierza Beresia � Firma Transportowa Extrans

Serdecznie dziêkujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizacjê IV Gminnego Konkursu
Historycznego „Z kart historii Ziemi Sêdziszowskiej”, a byli to:

Laureaci konkursu: Katarzyna M¹czka (I miejsce), Grzegorz Ziobro (II miejsce), Marlena D³ugosz (III miejsce), Monika Jarz¹b
(IV miejsce) oraz dyrektorzy najlepszych szkó³: Tomasz Kozak (SP Czarna - I miejsce), Maria Chuderska (SP nr 2 Sêdziszów M³p.
- II miejsce), Mariusz Kazior (SP Góra Ropczycka - III miejsce). Brak Rafa³a Mytycha (I miejsce). Fot. J. Maroñ

„Gród Sêdzisza song”

Król Boles³aw Krzywousty

Raz w przyp³ywie swej szczodroœci

Podarowa³ za walecznoœæ
Rycerzowi owe w³oœci

Ref. Gród Sêdzisza, gród Sêdzisza

W po³udniowej czêœci Polski

Osiem wieków siê rozwija

Nasz Sêdziszów Ma³opolski

Jest tu wszystko co potrzebne

Dla harmonii, koniunktury

S¹ Biedronki, s¹ „szmateksy”

Pomylony Dom Kultury

Ref. Gród Sêdzisza, gród Sêdzisza

Zwany miastem Olejarzy

Od lat toczy œwiêt¹ wojnê

Z grodem s³ynnych Cebularzy

Dwa koœcio³y, jeden klasztor
Zabiegaj¹ o dusz rz¹dek,

Jubilatka zabiega³a

O uciechy i ¿o³¹dek

Ref. Gród Sêdzisza, gród Sêdzisza

To osiedle i przedmieœcie
Stare miasto, Lechia, kirkut

Oraz Rochów ponad dwieœcie

Dwa zak³ady: filtry, drzewne

Mia³y swoj¹ prosperitê
Teraz przêd¹ kapitalizm

I s¹ dobrze w d… bite

Ref. Gród Sêdzisza, gród Sêdzisza

OdwiedŸ w pi¹tek to miasteczko

U przekupki kupisz mas³o
I siê potargujesz deczko

W s³ynnym sklepie mo¿na kupiæ

Szwarc, powid³o i chom¹ta

Zalatuje tu mamrotem

Raz do roku goœciu sprz¹ta

Ref. Gród Sêdzisza, gród Sêdzisza

Kto siê przejdzie wzd³u¿ ratusza

To zobaczy jak ga³êzie

Na dwóch œwierkach wiatr porusza

Na Skrzynczynie klub wêdkarzy

£owi karpie i amury

A Machowscy lody krêc¹

I nie zdradz¹ receptury

Ref. Gród Sêdzisza, gród Sêdzisza
Goœciu z innej czêœci Polski

Nie pomyl go z tym kieleckim.

Nasz piêkniejszy – Ma³opolski

Gród Sêdzisza, gród Sêdzisza

Za ten miasta wizerunek

Dla kapeli siê nale¿y
Od Burmistrza dobry trunek.

Janusz Ignas
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Organizatorzy konkursu – Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. ks. Piotra Skargi i MGOK w
Sêdziszowie M³p. – kolejny raz utwierdzili
siê w przekonaniu, ¿e dzieci i m³odzie¿, czy-
ni¹c zadoœæ tradycji swoich dziadów i ojców,
chêtnie kultywuj¹ staropolski zwyczaj œpie-
wania kolêd. Radoœæ z tego wyrazi³ tak¿e p.
Zdzis³aw Pupa – Senator RP, który podob-
nie jak wiêkszoœæ Pañstwa Dyrektorów
Przedszkoli, Szkó³ Podstawowych, Gimna-
zjów i Ponadgimnazjalnych z terenu Gminy
Sêdziszów M³p. pozytywnie odpowiedzia³ na
zaproszenie.
Wystêpy uczestników konkursu ocenia³o
jury w sk³adzie:
- p. El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca Burmistrza

Sêdziszowa M³p.
- p. Monika Szarek – d³ugoletni nauczyciel

muzyki w sêdziszowskich szko³ach i emery-
towany Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3
w Sêdziszowie M³p – przewodnicz¹ca

- p. Wioletta Czapka –instruktor MGOK w
Sêdziszowie M³p.

- ojciec Marek Socha z klasztoru OO. Ka-
pucynów w Sêdziszowie M³p.

- ks. Ryszard Potyra³a – katecheta LO w Sê-
dziszowie M³p.

Po oficjalnym otwarciu, powitaniu goœci,
jury, widzów i uczestników do pracy przy-
st¹pi³y prowadz¹ce konkurs uczennice li-
ceum – Monika Bizon, Sylwia Oleœ i Joanna
Wlezieñ z klasy 2f.
Konkurs – podobnie jak w ubieg³ych latach
– odby³ siê w trzech grupach wiekowych, a
jego wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Pierwsza kategoria wiekowa
(przedszkola i grupy przedszkolne):

I – duet (Dawid Nazimek, Dominika Toton)
z Przedszkola w Górze Ropczyckiej i trio
(Emilia Charchut, Kinga Chmielowska, Mar-
cel Przywara) z Przedszkola nr 2 w Sêdziszo-
wie M³p.
II – grupy wokalne z Przedszkola nr 1 w Sê-
dziszowie M³p. (Marcel Ch³opek, Wojciech
Kozak, Jakub Kobiera, Wiktoria Dziubek,
Wiktoria Œwider) i z Przedszkola nr 2 w Sê-
dziszowie M³p. (Aleksandra Kmieæ, Wikto-
ria Walczyk, Zuzanna Kapusta, Paulina Ba-
sara, Gabriel Jochym)

Druga kategoria wiekowa
(szko³y podstawowe):

I – Dominika Cis³o ze Szko³y Podstawowej w
Klêczanach
II – Daria Ziajor i Judyta Ziajor ze Szkoly
Podstawowej w Zagorzycach Dolnych

- p. Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszo-
wa M³p.

- p. El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca Burmistrz
Sêdziszowa M³p.

- p. Artur £yszczak i p. Krzysztof Jaworek
w³aœciciele firmy ̄ ELAZNY

- p. Renata Krajewska z Pawilonu Handlo-
wego MARYSIA

- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe z
Warszawy reprezento-
wane przez p. Janusza
Janika z Oddzia³u
PTU w Rzeszowie

- Firma MOTO HURT SA p. Kazimierza
Kozka

W przygotowanie imprezy bardzo aktywnie
w³¹czy³y siê p. Edyta Winkowska i p. El¿bieta
Chor¹¿y z MGOK oraz p. Jolanta Ziobro z LO.

Opuszczaj¹c salê po konkursie mieliœmy
odczucia, ¿e warto pomyœleæ o przygotowa-
niu kolejnego w przysz³ym roku...

Halina Szela

VIII Gminny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek
„Raduj siê œwiecie, przyszed³ Pan” – takie by³o has³o VIII Gminnego Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek,
który odby³ siê w MGOK w Sêdziszowie M³p 28 stycznia 2010r. Konkurs ten od siedmiu lat wpisany jest
w kalendarz imprez kulturalnych organizowanych w sêdziszowskim DK. Mimo, mroŸnej i œnie¿nej
aury w tym dniu, wykonawcy zg³oszeni do udzia³u w imprezie nie zawiedli. W tym roku na deskach
sêdziszowskiej sceny zaprezentowa³o siê 51 wykonawców, którzy reprezentowali 22 grupy uczestni-
ków.

III – Izabela Skoczek ze Szko³y Podstawowej
nr 2 w Sêdziszowie M³p. i Aleksandra Pieja
ze Szko³y Podstawowej w Wolicy Piaskowej

Trzecia kategoria wiekowa
(gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne)

I – zespó³ wokalny z LO w Sêdziszowie M³p.
w sk³adzie: Magdalena Bia³orucka, Magda-
lena Mazur, Anna Wójcik, Kamil Fr¹czek,
Arkadiusz Niemiec)
II – Patrycja Polek, Sylwia Panek i Andrzej
Drozd z LO w Sêdziszowie M³p.
III – Mariola Ocha³ i Agnieszka Róg z Gim-
nazjum w Zagorzycach Górnych oraz Iwo-
na Matysek z ZSZ w Sêdziszowie M³p.
Organizatorzy VIII Gminnego Przegl¹du
Kolêd i Pastora³ek sk³adaj¹ serdeczne po-
dziêkowanie sponsorom, którzy przekazali
nagrody, b¹dŸ œrodki finansowe na ich za-
kup oraz upominki, którymi obdarowani
zostali wszyscy uczestnicy. Na listê sponso-
rów wpisali siê:
- p. Zdzis³aw Pupa – senator RP

Celem konkursu by³o wykszta³cenie w
uczniach postawy ekologicznej, szacunku
dla otaczaj¹cej przyrody oraz uwra¿liwie-
nie na potrzebê dbania o œrodowisko natu-
ralne, w którym wiele gatunków roœlin i zwie-
rz¹t zagro¿onych jest wyginiêciem. Poprzez
formê, czyli prace plastyczne, chcieliœmy
dotrzeæ do najm³odszych uczniów, którym
naj³atwiej jest wypowiedzieæ siê poprzez ry-
sunek.

Jak mo¿na by³o zauwa¿yæ i w tym roku
konkurs cieszy³ siê ogromn¹ popularnoœci¹,

Leœne opowieœci

gdy¿ nades³ano oko³o 300 prac o bardzo
wysokim poziomie artystycznym. Jury mia³o
nie lada wyzwanie wytypowaæ te najlepsze,
zas³uguj¹ce na tzw. podium. By³a to rzecz
nie³atwa, gdy¿ prace charakteryzowa³a
ogromna pomys³owoœæ oraz ró¿norodnoœæ
wykorzystywanych materia³ów.

Podczas oceniania rysunków komisja
bra³a pod uwagê technikê, ciekawe ujêcie
tematu oraz samodzielnoœæ. To ostatnie kry-
terium by³o bardzo trudne do zweryfiko-
wania, dlatego te¿ uwzglêdniono pomoc

W dniu19 stycznia 2010 roku w
MGOK w Sêdziszowie M³p. rozstrzy-
gniêta zosta³a II edycja konkursu
plastycznego pt. „Leœne opowieœci’,
którego organizatorem by³a Szko-
³a Podstawowa im. ks. W³adys³a-
wa Œwidra w Czarnej Sêdziszow-
skiej. Honorowy patronat obj¹³
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opol-
skiego Pan Kazimierz Kie³b, fun-
dator nagród. Udzia³ w nim wziê-
³o 13 szkó³ naszej gminy, w tym
dwa sêdziszowskie przedszkola.

Nagrody wrêczali Sekretarz Gminy Jan Maroñ, Jan Ró¿añski, dyrektor SP Czar-
na Sêdz. Tomasz Kozak.



Nr 2 (153) 28 lutego 2010 r.

13

Praktyka ta mog³a siê odbyæ w ramach
unijnego projektu mobilnoœci Leonardo da
Vinci, dziêki któremu finansowany jest trans-
port, ca³y pobyt uczniów i ich opiekunów
(nauczyciele ZSZ – B. Feret, R. Bia³ek) w
Wielkiej Brytanii, program kulturowy, przy-
gotowanie jêzykowe i kulturowe oraz pie-
ni¹dze kieszonkowe. Koordynatorem pro-
jektu z naszej strony by³ mgr Ryszard Fili-
pek, nauczyciel przedmiotów zawodowych
w ZSZ. Koordynatorem projektu ze strony
angielskiej by³a pracuj¹ca w Loughborough
college, Teresa Zamirska, Polka urodzona
w Anglii.

Wiêkszoœæ uczniów by³a zatrudniona w
sklepach na terenie Loughborugh, dwoje
znalaz³o zatrudnienie równie¿ w sklepie w
pobliskim Leicester, jedna osoba pracowa-
³a w hotelu. Kolejna dwójka najmocniejszych
jêzykowo zosta³a zatrudniona w biurach w
Loughborough college – odpowiednik na-
szego liceum.

Do Loughborough, a w³aœciwie do Bir-
mingham przylecieliœmy w niedzielê 17 stycz-
nia 2010 samolotem z Rzeszowa, wiêc pod-
ró¿ nie by³a d³uga. Z lotniska przyjechali-
œmy do rodzin w Loughborough, gdzie mie-
liœmy zakwaterowanie. Nastêpnego dnia mie-

liœmy spotkanie organizacyjne w Loughbo-
rough college, na którym zapoznaliœmy siê
z miastem oraz z miejscami pracy. Od wtor-
ku uczniowie rozpoczêli praktykê, dziêki
której mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z or-
ganizacj¹ pracy  w swoich miejscach zatrud-
nienia w Wlk. Brytanii.

Pobyt w Wlk. Brytanii to jednak nie tyl-
ko praca, ale te¿ czas na przyjemnoœci w
czasie wolnym (gra w bilard, odwiedzanie
pubów), zwiedzanie, kontakt z ¿ywym jêzy-
kiem angielskim oraz zawieranie nowych
znajomoœci.

W ka¿dy weekend organizowane by³y wy-
cieczki do ciekawych miejsc w Anglii. W
pierwszy weekend odwiedziliœmy Stratford-
upon-Avon w sobotê, a w niedzielê poje-
chaliœmy do Nottingham.

W Stratford wybraliœmy siê do trzech
muzeów zwi¹zanych z Szekspirem: Shake-
speare’s Birthplace, Nash’s House & New
Place, Hall’s Croft. Najciekawsze by³o Sha-
kespeare’s Birthplace, w którym jeden z
przewodników recytowa³ sonety Szekspira.
Mieliœmy te¿ czas na robienie zdjêæ, zakup
pami¹tek, podziwianie XVI-wiecznych ka-
mieniczek  i spacer urokliwymi uliczkami
miasta.

W Nottingham zwi¹zanym z Robin Ho-
odem wybraliœmy siê do zamku, Nottingham
Castle, we wnêtrzu którego znajduje siê hi-
storyczna wystawa Story of Nottingham (opo-

wieœæ o Nottingham) jak równie¿ kolekcja
malarstwa. Nie wybraliœmy siê do lasu Sher-
wood ze wzglêdu na deszczow¹ aurê.

W drugi weekend wybraliœmy siê wraz z
Hiszpanami i 3 Chinkami do Oxford, który
zachwyci³ nas swoj¹ œredniowieczn¹ architek-
tur¹ i w którym spotkaliœmy t³umy turystów z
ró¿nych stron œwiata. Nie zdo³aliœmy odwie-
dziæ wszystkich miejsc, ale zwiedziliœmy Mu-
zeum Eliasa Ashmole’a, najstarsze muzeum
w Anglii, którego zbiory przedstawiaj¹ obec-
nie ogromn¹ wartoœæ. Warto tu zaznaczyæ,
¿e do zbioru pochodz¹cej sprzed kilkuset lat
tzw. Arki Tradescanta nale¿y np. p³aszcz Po-

whatana (ojca s³awnej Pocahontas), a kolek-
cja muzealna sk³ada siê z kilku dzia³ów: egip-
skiego, z kolekcj¹ mumii i sarkofagów, sztuki
muzu³mañskiej, sztuki chiñskiej oraz sztuki
europejskiej z wybitnymi dzie³ami malarstwa
w³oskiego i francuskiego.

Ponadto niektórzy wspiêli siê na wie¿e,
z której roztacza siê wspania³y widok na
miasto. Wszyscy spacerowaliœmy po starów-
ce i podziwialiœmy architekturê.

W niedzielê pojechaliœmy do Lincoln,
kolejnego piêknego miasta z zamkiem, za-
³o¿onym jeszcze przez Wilhelma Zdobyw-
cê,  niesamowit¹ katedr¹, której wynios³y
gmach i wystrój jest przyk³adem wczesnego
gotyku angielskiego oraz starówk¹, która
nosi œlady fortyfikacji i umocnieñ z czasów
rzymskich.

Trzeci weekend to wyczekiwana przez
wszystkich trzydniowa wycieczka do Londy-
nu. Oprócz takich atrakcji jak przelot na
London Eye, wycieczka statkiem po Tami-
zie, zwiedzanie Budynków Parlamentu (w
tym równie¿ Izby Lordów i Izby Gmin), To-
wer of London, London Dungeons, Mada-
me Tussaud’s, przeja¿d¿ki czerwonym au-
tobusem, mieliœmy mo¿liwoœæ obejrzeæ œwiet-
ny musical „Grease” na Leicester Square,
który wywar³ na wszystkich niesamowite wra-
¿enie i by³ dope³nieniem udanego sobot-
niego dnia. Z Londynu powróciliœmy poci¹-
giem do Loughborough.

W Loughborough nasza grupa, grupa
hiszpañska i fiñska by³a równie¿ na spotka-
niu z burmistrzem Loughborough pe³ni¹-
cym funkcjê reprezentacyjn¹. Na spotkaniu
tym (z którego zdjêcie zamieszczamy) zo-
staliœmy zapoznani z tradycj¹ sprawowania
tego urzêdu w Loughborough.

Wszyscy beneficjenci programu Leonar-
do da Vinci wrócili do Polski z wieloma wra-
¿eniami. Uczniowie wkrótce otrzymaj¹ cer-
tyfikaty i dokumenty Europass Mobility po-
twierdzaj¹ce zdobyte przez nich doœwiad-
czenie zawodowe w Wlk. Brytanii.

Opracowa³aRenata Bia³ek

PRAKTYKA ZAGRANICZNA

W WIELKIEJ BRYTANII

Na prze³omie stycznia i lutego wybrana grupa
16 uczniów technikum handlowego z klas trze-
cich i czwartych przy Zespole Szkó³ Zawodowych
w Sêdziszowie M³p. odbywa³a praktykê zawo-
dow¹ w Loughborough w Wielkiej Brytanii.

osoby doros³ej jako „prowadz¹cej rêkê
dziecka” .
Oto lista laureatów:
Kategoria I
1. Aleksandra Kmieæ – Przedszkole nr 2 Sêdziszów
2. Bart³omiej Lenart – Przedszkole nr 2 Sêdziszów
3. Konrad Trela – Przedszkole nr 1 Sêdziszów
Kategoria II
1. Damian Bezara – SP Boreczek
2. Martyna Rusin – SP Góra Ropczycka
3. Patryk Ziobro – SP Boreczek
4. Justyna Czapor – SP Boreczek
Kategoria III
1. Bart³omiej Medryga³ – SP Zagorzyce Górne
2. Helena Kozak – SP Czarna
3. Anna Piwowar – SP Krzywa
4. Joanna Dzik – SP Krzywa

Poza tym wyró¿niono oko³o 40 prac ze
wszystkich szkó³ bior¹cych udzia³ w konkur-
sie.

Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyæ na-
grodzone oraz wyró¿nione prace, zaprasza-
my do Domu Kultury w Sêdziszowie Ma³o-
polskim.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ panu
Burmistrzowi Kazimierzowi Kie³bowi, Sekre-
tarzowi Gminy Janowi Maronowi, dyrekto-
rowi Kazimierzowi Popielarzowi i pracow-
nikom MGOK w Sêdziszowie M³p. za wsze-
lak¹ pomoc przy organizacji fina³u, a wszyst-
kie szko³y zapraszamy do wziêcia udzia³u w
kolejnej edycji za rok.

(-)

Spotkanie z burmistrzem Loughborough.
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Do zadañ Komisji nale¿y w szczególnoœci:
a) udzielanie rodzinom, w których wystê-

puj¹ problemy alkoholowe, pomocy psy-
chologicznej i prawnej, a w szczególno-
œci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie,

b) przyjmowanie wniosków w sprawie lecze-
nia odwykowego osób nadu¿ywaj¹cych
alkoholu,

c) wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, sto-
warzyszeñ i osób fizycznych, s³u¿¹cej roz-
wi¹zywaniu problemów alkoholowych,

d) podejmowanie interwencji w zwi¹zku z
naruszaniem przepisów zakazuj¹cych
sprzeda¿y i podawania napojów alkoho-
lowych osobom w stanie nietrzeŸwoœci,
osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod
zastaw,

e) wystêpowanie przed S¹dem w charakte-
rze oskar¿yciela publicznego,

f) wydawanie opinii o zgodnoœci lokalizacji
punktu sprzeda¿y z uchwa³ami Rady
Miejskiej,

g) kontrola przestrzegania zasad i warun-
ków korzystania z zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych,

h) kierowanie osób nadu¿ywaj¹cych alko-
holu na badania psychologiczne,

i) kierowanie do S¹du wniosków o wszczê-
cie postêpowania o zastosowanie obo-
wi¹zku poddania siê leczeniu odwykowe-
mu,

j) rozpatrzenie zawiadomieñ Izby WytrzeŸ-
wieñ w Rzeszowie o przypadkach uzasad-
niaj¹cych wszczêcie postêpowania o za-
stosowanie poddaniu siê leczeniu odwy-
kowemu.
Komisji pracuje w 11-osobowym sk³a-

dzie, a jej pracom przewodniczy p. Œwider
Bogus³aw. Przewodnicz¹cy Komisji ma swoj¹
siedzibê w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie
M³p. ul. Rynek 10, pokój nr 1 (budynek b.
Warmetu) i przyjmuje zainteresowane oso-
by we wtorki w godz. 8-12 i œrody w godz. 11-
15, telefon kontaktowy (17) 745 36 37.

Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê zazwy-
czaj w trzeci¹ œrodê miesi¹ca w godz. 15-18,
w œwietlicy socjoterapeutycznej „Nadzieja” w
Sêdziszowie M³p. ul. Jana Paw³a II 29 (Dom
Parafialny I piêtro). W œwietlicy dzia³a rów-
nie¿ Punkt Informacyjno- konsultacyjny, czyn-
ny w poniedzia³ki i wtorki w godz. 15-18, pro-
wadzony jest on przez p. Mariê Babiarz, któ-
ra udziela porad osobom uzale¿nionych i
wspó³uzale¿nionych. W ramach dzia³alnoœci
punktu organizowane s¹ rekolekcje, spotka-
nia duchowe i warsztaty trzeŸwoœciowe w Le-
¿ajsku, Niechobrzu, Dêbowcu, których koszt
pokrywany jest z funduszu Komisji. Ponadto
organizowane spotkania grup:

- AA (alkoholicy), we wtorki od godz. 17.30
- Al-Annon (wspó³ma³¿onkowie alkoholi-

ków), w poniedzia³ki od godz. 17.30
- DDA (doros³e dzieci alkoholików), w

czwartki w godz. 18-20.
Ka¿da osoba, pisemnie lub ustnie, mo¿e

zg³osiæ do Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Sêdziszowie
M³p. problem w³asnego uzale¿nienia lub
najbli¿szej osoby. Cz³onkowie Komisji w celu
wyjaœnienia informacji dotycz¹cej osób nad-
u¿ywaj¹cych alkoholu, które w zwi¹zku z tym
powoduj¹ rozk³ad ¿ycia rodzinnego, demo-
ralizuj¹ ma³oletnich, uchylaj¹ siê od pracy
albo systematycznie zak³ócaj¹ spokój lub po-
rz¹dek publiczny, wzywaj¹ te osoby na posie-
dzenie komisji, proponuj¹ podjêcie dobro-
wolnej terapii, a w razie potrzeby kieruj¹ na
badanie przez bieg³ego w celu wydania opi-
nii w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zak³adu leczniczego.

Je¿eli uczestnik, czyli osoba uzale¿nio-
na podejmie zobowi¹zanie dobrowolnego
udzia³u w terapii, mo¿e j¹ kontynuowaæ w
Poradni dla Osób Uzale¿nionych i Wspó³-
uzale¿nionych, które mieszcz¹ siê w:
- Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczy-

cach, ul. Ks. Kard. Wyszyñskiego 54,
tel. (17) 22 18 616 w. 305 lub 317, czynne od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30 - 18.00,

- Centrum Profilaktyki i Terapii Uzale¿nieñ
w Rzeszowie, ul. Kochanowskiego 17,
tel. (17) 8581181, czynne od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 8 - 20

- Wojewódzkim Oœrodku Terapii Uzale¿-
nieñ w Rzeszowie, ul. Siemiñskiego 17,
tel. (17) 8611744 lub 8611640, czynne od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8 - 20.

W bardziej drastycznych przypadkach
mo¿na skorzystaæ z leczenia stacjonarnego
w warunkach szpitalnych, najbli¿sze dostêp-
ne placówki to:
- Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychia-

tryczny, ¯urawica ul. Ró¿ana 9, tel. (16)
672 37 41

- Zespó³ Opieki Zdrowotnej, Oddzia³ Odwy-
kowy w Straszêcinie 295, tel. (14) 681 10 82

- Wojewódzki Oœrodek Terapii Uzale¿nieñ
od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w Stalo-
wej Woli, ul. D¹browskiego 7, tel. (15)
8448614 lub 8448808, konsultacje od po-
niedzia³ku do czwartku w godz. 9 - 12.

- Szpital Wojewódzki w Tarnowie, ul. Lwow-
ska 178a, tel. (14) 631 52 87

W sytuacji, gdy osoba uzale¿niona nie
podejmie proponowanej jej przez Komisjê
formy dobrowolnej terapii, wtedy na pod-
stawie art. 24 i 26 ustawy o wychowaniu w
trzeŸwoœci i przeciwdzia³ania alkoholizmo-

wi kierowany jest wniosek do S¹du Rejono-
wego w Ropczycach, który wydaje orzecze-
nie w przedmiocie obowi¹zku leczenia od-
wykowego. W tym przypadku niezbêdny jest
kontakt Komisji z osobami maj¹cych wia-
domoœci w sprawie uzale¿nienia zg³oszonej
osoby, brak takiego potwierdzenia skutkuje
nieskierowaniem wniosku do s¹du o zasto-
sowanie leczenia przymusowego.

Komisja w ramach swojej dzia³alnoœci po-
krywa równie¿ koszty dojazdu na terapiê do
Poradni przy ZOZ Ropczyce. Leczenie szpi-
talne dobrowolne, jak te¿ przymusowe jest
bezp³atne, koszty pokrywane s¹ przez NFZ.

W ramach dzia³ania Komisji fachow¹
pomoc mo¿na te¿ uzyskaæ poprzez:
- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarko-

tyczny „KARAN” Rzeszów, ul. Pi³sudzkiego
8 (obok budynku ZUS), tel. (17) 8621314

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Ropczycach ul. Konopnickiej 5, tel. (17)
22 27 576 lub 22 28 913, poniedzia³ek -
pi¹tek w godz. 7.30 do 15.30

- Powiatowy Oœrodek Interwencji Kryzyso-
wej w Lubzinie 47, tel/fax. (17) 22 12 566,
poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 7.30 do 15.30

- Wojewódzki Zespó³ Specjalistyczny, Porad-
nia Rodzinna Rzeszów ul. Hetmañska 120
(Przychodnia WSK), tel. (17) 859 44 10
(po uprzednim otrzymaniu skierowania
od lekarza rodzinnego lub psychiatry).

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w Sêdziszowie M³p. dys-
ponuje funduszami w ramach bud¿etu gmi-
ny z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, w 2010 r. zaplanowano
wydatki w kwocie 265. 987 z³. Oprócz finan-
sowania kosztów terapii odwykowej œrodki
te wydawane s¹ na:
- organizacjê wypoczynku letniego dla dzie-

ci i m³odzie¿y z rodzin z problemem alko-
holizmu, dotacje dla organizacji pozarz¹-
dowych organizuj¹cych taki wypoczynek,

- prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ spor-
towych w klubach sportowych oraz we
wszystkich szko³ach podstawowych i gim-
nazjach,

- organizacjê zajêæ sportowych na obiektach
sportowych „Lechii” w Sêdziszowie M³p.
oraz na boiskach „Orlik” w Sêdziszowie M³p.

- organizowanie we wszystkich szko³ach z
terenu ca³ej gminy konkursów o tematyce
przeciwdzia³ania alkoholizmowi i zapobie-
gania narkomanii,

- sfinansowanie we wszystkich szko³ach spek-
takli i warsztatów o tematyce przeciwdzia-
³ania uzale¿nieniom,

- zakup sprzêtu sportowego dla szkó³ oraz
literatury o tematyce przeciwalkoholowej,

- organizowanie ró¿nego rodzaju szkoleñ
dla pedagogów realizuj¹cych programy
profilaktyczne.

Bogus³aw Œwider
Przewodnicz¹cy GKRPA

 w Sêdziszowie M³p.

Z DZIA£ALNOŒCI GMINNEJ KOMISJI

ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SÊDZISZOWIE M£P.
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2010 r. uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdzia³ania Narkomanii i Gminny Program
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2010 r., a koordynatorem dzia³añ zapisanych w tych progra-
mach jest Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Sêdziszowie M³p.
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Celem g³ównym Projektu jest przeciw-

dzia³anie bezrobociu a przez to wyklucze-

niu spo³ecznemu beneficjentów poprzez
stworzenie systemu umo¿liwiaj¹cego oso-

bom i rodzinom wejœcie na rynek pracy oraz

przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿ycio-

wych.

Uczestnikami Projektu s¹ osoby zamel-

dowane w gminie Sêdziszów M³p. korzysta-
j¹ce z pomocy spo³ecznej powy¿ej 12-mcy,

s¹ bezrobotne, nie pracuj¹ce zawodowo i

s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.

Spoœród grup klientów pomocy spo³ecz-

nej do udzia³u w projekcie skierowanych

zosta³o w 2008 r. – 30 osób a w 2009 r. - 25
osób.

Zaplanowano kompleksowy system

wsparcia w pokonywaniu barier psycho -

spo³ecznych oraz podniesienie aktywnoœci

spo³ecznej osób bezrobotnych i nieaktyw-

nych zawodowo, korzystaj¹cych ze œwiad-
czeñ pomocy spo³ecznej, który przyczyni siê

do przezwyciê¿enia lub ograniczenia ich

problemów. Dziêki wspó³finansowaniu pro-

jektu z Unii Europejskiej w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Spo³ecznego - oferowa-

ne beneficjentom wsparcie jest bezp³atne.

Podstawowe
dzia³ania w projekcie:

W Projekcie „Czas na aktywnoœæ w gmi-

nie Sêdziszów Ma³opolski ” praca z Uczest-

nikami Projektu odbywa siê poprzez kon-
trakty socjalne, przeprowadzane przez pra-

cowników socjalnych. W ramach kontrak-

tu zastosowane zosta³y specjalnie stworzo-

ne instrumenty aktywnej integracji zawodo-

wej, edukacyjnej i spo³ecznej.

Ka¿da osoba bior¹ca udzia³ w Projek-

cie zosta³a objêta trzema ró¿nymi instru-

mentami aktywnej integracji:

instrumenty
aktywizacji spo³ecznej

- trening kompetencji i umiejêtnoœci spo-

³ecznych - warsztaty kompetencji spo³ecz-

nych - realizowane s¹ dla wszystkich uczest-

ników projektu, prowadzone przez psycho-

loga obejmuj¹ naukê umiejêtnoœci komu-

nikacji interpersonalnej, trening asertywno-

œci, umiejêtnoœci spo³eczne, budowanie pew-

noœci siebie (rozwi¹zywanie konfliktu, kon-

struktywna krytyka, wyra¿anie opinii).

instrumenty
aktywizacji zawodowej

- poradnictwo i wsparcie grupowe a tak¿e

indywidualne z doradc¹ zawodowym w celu

podniesienia kompetencji zawodowych

umo¿liwiaj¹cych docelowo powrót na ry-
nek pracy i aktywizacjê zawodow¹, wspar-

cie aktywnego poszukiwania pracy: pomoc

w pisaniu CV, podania o pracê, przygoto-

wanie do przeprowadzania rozmów kwali-

fikacyjnych.

instrumenty
aktywizacji edukacyjnej

- skierowano uczestników projektu do

uczestnictwa w kursach i szkoleniach zawo-

dowych podnosz¹cych kwalifikacje w zakre-

sie:
2008 r. „Bukieciarstwo”, „Prowadzenie dzia-

³alnoœci gastronomicznej”, „Opie-

kun osób starszych i dzieci”, „Kurs

fryzjerski”, „Podstawy obs³ugi ksiêgo-

woœci”, „Operator wózków jezdnio-

wych”, „Podstawy obs³ugi kompute-
ra, komputerowego programu

sprzeda¿y i kasy fiskalnej”

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie Ma³opolskim realizuje od 01.03.2008 r. projekt pt.:

„Czas na aktywnoœæ
w gminie Sêdziszów Ma³opolski”

PROGRAM OPERACYJNY KAPITA£ LUDZKI

Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji spo³ecznej

Numer i nazwa Dzia³ania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Numer i nazwa poddzia³ania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy
spo³ecznej

Okres realizacji: od 1.03.2008 r. do 31.12.2013 r.

Bud¿et: 2008 r. Wartoœæ Projektu: 181 385 z³; w tym:

kwota dofinansowania: 162 338,60 z³
wk³ad w³asny: 19 046,40 z³

2009 r. Wartoœæ Projektu: 220 000 z³; w tym:

kwota dofinansowania: 196 900,00 z³
wk³ad w³asny: 23 100,00 z³

2010 r. Wartoœæ Projektu: 250 000 z³; w tym:

kwota dofinansowania: 223 750,00 z³
wk³ad w³asny: 26 250,00 z³

2009 r. „Opiekun osób starszych i dzieci”,

„Kucharz ma³ej gastronomii”, „Kurs

spawacza metod¹ MAG i TIG”, „Pod-

stawy obs³ugi komputera i kompu-
terowego programu sprzeda¿y oraz

obs³ugi kas fiskalnych”, „Operator

obrabiarek sterowanych numerycz-

nie”, „Bukieciarstwo”

Uczestnicy projektu mog¹ ponadto sko-
rzystaæ, w ramach spisanego kontraktu so-

cjalnego, tak¿e ze wsparcia dodatkowego,

które stanowi przyznanie zasi³ków celowych

(zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej) –

na koszty zwi¹zane z udzia³em w projekcie,

w tym koszty dojazdu.
Realizacja projektu systemowego „Czas

na aktywnoœæ w gminie Sêdziszów Ma³opol-

ski” jest now¹ form¹ pracy z klientami po-

mocy spo³ecznej, której efekty bêd¹ zauwa-

¿alne przez podniesienie aktywnoœci spo³ecz-

nej uczestników Projektu, a tak¿e dadz¹ im
szansê zwiêkszenia kompetencji spo³ecznych

i zawodowych, co w dalszym etapie umo¿li-

wi uzyskanie pracy osobom bezrobotnym.

Kierownik MGOPS

Zdzis³awa Œwider



Nr 2 (153) 28 lutego 2010 r.

16

Pogoda. Niejednokrotnie temat zastêp-
czy w naszych rozmowach. Najczêœciej zwra-
camy na ni¹ uwagê, jeœli jakieœ zjawiska at-
mosferyczne dotkliwie nam doskwieraj¹. Im
z wiêkszym utêsknieniem wygl¹damy wiosny,
tym bardziej zdaje siê ona od nas oddalaæ.
Zwykle ciesz¹ nas ocieplenia pojawiaj¹ce siê
w œrodku zimy, ale – zw³aszcza w lutym –
czêsto bywaj¹ one zwodnicze. Przez wieki
ludzie obserwowali aurê, a wyniki owych
spostrze¿eñ odnajdujemy teraz w licznych
przys³owiach. O tym, ¿e „mi³e s¹ z³ego po-
cz¹tki”, informuje jedno z nich: „Gdy luty
ciep³y i o wodzie, wiosna póŸno nast¹pi i o ch³o-
dzie”. Mieszkañcy z okolic Sêdziszowa Ma³o-
polskiego ho³duj¹ raczej przekonaniu, i¿
odejœcie zimy jest œciœle powi¹zane z czasem,
kiedy przypada Wielkanoc; póŸne œwiêta
zwykle odwlekaj¹ nadejœcie prawdziwej wio-
sny. Wed³ug ludowych prognoz luty ³agod-
niejszy od stycznia nie wró¿y dobrze dla te-
gorocznych plonów: „Luty od stycznia cieplej-
szy, ch³opa w polu nie ucieszy”. Zdaniem do-
moros³ych synoptyków wielce niepomyœlne
bywaj¹ ocieplenia pojawiaj¹ce siê w po³o-
wie „strzêpca”. Bacznie obserwowano po-
godê 14 dnia tego¿ miesi¹ca. Kiedyœ nikt nie
s³ysza³ o tzw. walentynkach wykreowanych
przez media i komercjê. Jak podaje wielo-
wiekowa tradycja, ów dzieñ poœwiêcony by³
chorym na podagrê, reumatyzm i epilepsjê,
któr¹ nazywano kiedyœ chorob¹ œw. Walen-
tego. Za bardzo niekorzystne zjawisko w tym
dniu uwa¿ano deszcz, o czym donosi przy-
s³owie: „Gdy w œwiêty Walek pada, d³ug¹ zimê
zapowiada”. Warto przypomnieæ, i¿ w roku
bie¿¹cym 14 lutego mieliœmy s³aby mróz i
pojawi³y siê przelotne opady œniegu (poprze-
dzone wszak¿e dniami bardziej mroŸnymi i
œnie¿nymi). Powrotu ch³odów nale¿y siê te¿
spodziewaæ, gdy 19.II w œwiêto Konrada
Pustelnika nadchodzi ocieplenie: „Lepiej gdy
na Konrada g³odnych wilków gromada w polu
harcuje, ni¿ ch³op w cieple, w samej koszuli po
polu paraduje”. W tym roku onego dnia na
dworze by³o ciep³o, zaœ pod wieczór poja-
wi³ siê drobny deszcz. £adna pogoda nie

jest mile widziana 22 lutego: „Gdy w œw. Pio-
tra Katedry s³oñce przygrzeje, na wczesn¹ wiosnê
utraæ nadziejê” (w 2010 r. dzieñ ten by³, nie-
stety, s³oneczny). Wró¿ebne znaczenie mia-
³o te¿ œwiêto œw. Macieja (24.II), z którym
zwi¹zane jest popularne u nas doœæ enigma-
tyczne przys³owie: „Œwiêty Maciej zimê traci,
albo j¹ bogaci”. Istnieje bardzo stare porze-
kad³o pochodz¹ce z czasów, kiedy do prac
w polu u¿ywano wo³ów: „Jeœli w œw. Maciej
zimno, to dawaj wo³owi pilno, a jak ciep³o, to
zimno d³ugo siê bêdzie jeszcze wlek³o. Pilne kar-
mienie wo³ów by³o potrzebne, gdy rych³o
mia³y byæ one zabrane do pracy. D³ugoter-
minow¹ prognozê skrywa przys³owie odno-
sz¹ce siê do 28.II: „Gdy œw. Makary kapryœny
i zmienny, rok mo¿e byæ trudny, pogod¹ przemien-
ny”. Ju¿ nied³ugo przekonamy siê, czy ziszcz¹
siê owe niezbyt dla nas pomyœlne prognozy.
O niesta³oœci marcowej aury œwiadczy po-
wszechnie znane u nas przys³owia: „W mar-
cu jak w garncu”, „W marcu œnie¿ek sieje, czasem
s³onko grzeje”. Nazwa tego miesi¹ca nawi¹zu-
je do imienia boga wojny – Marsa. Byæ mo¿e
dlatego, ¿e od pocz¹tku zima dzielnie sta-
wia czo³o dniom cieplejszym: „Na œw. Kazi-
mierza, wiosna z zim¹ siê przemierza” (4.III).
We wspomnieniach starszych mieszkañców
z naszych stron zapisa³y siê marcowe dni ty-
powo zimowe, z g³êbokimi œniegami, a na-
wet z zadymkami. Tak¹ pogodê cenili sobie
niegdysiejsi myœliwi, którym etyka ³owiecka
pozwala³a jeszcze sporadycznie polowaæ na
koz³y i na ptactwo wodne. Sporz¹dzone
potrawy uœwietnia³y póŸniej œwi¹teczne, szla-
checkie sto³y. Mo¿na równie¿ by³o polowaæ
na lisy, zw³aszcza gdy nadmiernie siê rozmno-
¿y³y i mog³y zagroziæ innej zwierzynie. Aby
³atwiej przedzieraæ siê przez zaspy i leœne
ostêpy, do niewielkich sanek myœliwi zaprzê-
gali konie w tzw. szyd³o (vide ilustracja). Za
szczególnie wa¿ny w ludowym prognozowa-
niu pogody uchodzi³ dzieñ Czterdziestu
Mêczenników (10.III). Jeœli odnotujemy wte-
dy spadek temperatury, mróz i œnieg, nale¿y
siê spodziewaæ zimnej wiosny – czterdziestu
ch³odnych dni: „Kiedy w Czterdziestu Mêczen-

PO¯EGNANIE
ZIMY

- prognozy
pogody

w ludowych
przys³owiach

ników ziemia przemarznie, to potem przez 40 dni
zmarznie”. Wed³ug miejscowych wierzeñ z
zim¹ powinniœmy siê po¿egnaæ 12.III: „Na
œw. Grzegorza idzie zima do morza”. Od tego
dnia czêsto nasilaj¹ siê powodzie i podto-
pienia. Przed laty na tutejszych podmok³ych
terenach gromadz¹ce siê o tej porze wody
tworzy³y charakterystyczne, wszechw³adne
tzw. wotoki. Utrzymywa³y siê one nieraz przez
wiele tygodni i utrudnia³y wiosenne wyjœcie
w pole. Na terenach wy¿ej po³o¿onych mo¿-
na by³o rozpocz¹æ uprawê roli znacznie
wczeœniej, ale nigdy przed dniem œw. Józefa
(19.III), o czym informuje przys³owie: „Œw.
Józef lask¹ ziemiê kole, ruszaj ch³opie w pole. Wie-
lu starszych rolników jeszcze i dziœ stosuje
siê do tego zalecenia. Jeœli dzieñ ten by³ cie-
p³y i s³oneczny, pomyœlnie wró¿y³ urodza-
jom: „Œw. Józef pogodny, bêdzie roczek urodny”.
Ciekawe jest te¿ u nas znane powiedzenie:
„Œw. Józef wiezie trawy wózek, lecz czasem zasmu-
ci, bo œniegiem przyrzuci”. Dawniej w wiêkszym
stopniu ni¿ obecnie ludzie martwili siê o ja-
koœæ przysz³ych plonów. Na przyk³ad w kuse,
zapustne dni zbierali siê w karczmach, gdzie
nie tylko jedli i tañczyli, ale te¿ wykonywali
rytualne podskoki na urodzaj: lnu, konopi,
owsa itp. Im wy¿sze by³y skoki, tym piêkniej
mia³y rosn¹æ roœliny uprawne. Oko³o 30, 40
lat wstecz popularne w naszych wioskach
by³o chodzenie tzw. zapustnych dziadów.
Przebrani za biedaków m³odzi ludzie zapra-
szali gospodarzy na wyimaginowane wesela
i wypraszali datki (zwykle coœ do zjedzenia).
Sute czyli rzonne obdarowanie zapustnych
dziadów mia³o zagwarantowaæ wszystkim
dobry urodzaj i dostatek w danym roku.

Ludowa meteorologia g³osi, i¿ wczesny
przylot bocianów oraz zakwitniêcie ¿ó³ta-
wych kwiatów podbia³u ostatecznie ¿egnaj¹
uprzykrzon¹ zimê. Zdarzyæ siê jeszcze mog¹
dni ch³odniejsze, z mrozami i œniegami, lecz
nie mo¿na popadaæ w pesymizm, bowiem:
„Gdy na œw. Józef bocian przyleci, przynosi resztê
œnie¿nej zamieci”.

Tekst i ilustracja
 Maria Wilczok
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Babcia i Dziadek to bardzo wa¿ne osoby w ¿yciu
ka¿dego dziecka. Dlatego o ich œwiêcie nie mo¿-
na zapomnieæ. Nie zapomnia³y równie¿ o tym
dniu przedszkolaki z Czarnej Sêdziszowskiej.

Do uroczystoœci Dnia Babci i Dziadka
przygotowywaliœmy siê dwa tygodnie. Dzie-
ci wykona³y upominki, z wielkim zapa³em
powtarza³y wierszyki i piosenki. Z niecierpli-
woœci¹ oczekiwa³y dnia, w którym mog³y za-
prezentowaæ siê przed zaproszonymi goœæ-
mi. Kiedy nadszed³ d³ugo oczekiwany dzieñ,
a goœcie zajêli miejsca, uroczystego rozpo-
czêcia dokona³ dyrektor szko³y, po czym
dzieci zaprezentowa³y swój program arty-
styczny.  Uwieñczeniem wystêpów by³ kon-
cert ¿yczeñ prowadzony przez jedn¹ z dziew-
czynek. Dedykowane w nim ¿yczenia i pio-
senki niejednej Babci i Dziadkowi wycisnê³y
³zê z oka.  Nie zabrak³o wspólnej zabawy i
biesiadowania przy suto zastawionych sto-
³ach. W tak mi³ej i ¿yczliwej atmosferze min¹³
dzieñ, o którym powinien pamiêtaæ ka¿dy
wnuczek i wnuczka.

(-)

Zdrów b¹dŸ, Królu anjelski,
K’nam w ciele przysz³y,
Tyœ za jisty Bóg skryty
W œwiête czyste cia³o wlity.

(fragment kolêdy pochodz¹cej z XV w.)

W tym roku program jase³-
kowy przygotowany przez
uczniów ze Szko³y Podstawowej
w Kawêczynie zosta³ zaprezen-
towany w miejscowym koœciele
28 stycznia, a wiêc doœæ póŸno, pod koniec
okresu œwi¹tecznego. Nale¿a³ on wprawdzie
do typu jase³ek wspó³czesnych, literackich,
lecz w swej treœci nawi¹zywa³ te¿ do naszej
rodzimej tradycji. Pojawi³y siê wszak¿e po-
stacie z grup kolêdniczych np: Pasterze,
Œmieræ, Diabe³. Nie zabrak³o te¿ atrybutów
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia: „¿ywej zieleni”
jako symbolu ¿ycia i zdrowia, jab³ek i orze-
chów – nieodzownych w dawnym œwiêtowa-
niu, daj¹cych gwarancjê si³ witalnych i po-
myœlnoœci dla ca³ej rodziny, wreszcie op³at-
ków – które od IX wieku przynosi³y rodzi-
nom szczêœcie, spokój i dostatek, ale przede
wszystkim wiêŸ duchow¹ z Narodzonym
Zbawicielem. W dawniejszych czasach sym-
bolika œwi¹teczna w znacznym stopniu na-
wi¹zywa³a do praktyk „na urodzaj”; dziœ –
na ogó³ stanowi ju¿ tylko pami¹tkê po przod-
kach. Jej g³êbszy sens czêsto ulega zatrace-
niu. „Wreszcie polskie kolêdy. Kto ich nie

Jase³ka w wykonaniu uczniów
z Czarnej Sêdziszowskiej i Krzywej

JESZCZE O JASE£KACH W KAWÊCZYNIE

kocha? S¹ pieœniami nie starzej¹cymi siê,
¿ywymi. S¹ skarbem polskiej kultury i naszej
religijnoœci. Zachwycamy siê ich urokiem,
cieszy nas ich wielkie bogactwo iloœciowe i
tematyczne, jak w ¿adnym innym kraju na
œwiecie”. (J. Uryga)

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Kawê-
czynie zaprezentowali wiele piêknych kolêd
oraz pastora³ek tradycyjnych i wspó³cze-
snych. Niektóre zaœpiewali w jêzyku angiel-
skim, udowadniaj¹c, i¿ nasze spo³eczeñstwo
nie tylko bywa przywi¹zane do tradycji, ale
jest te¿ nowoczesne, otwarte na œwiat i przy-
gotowane do nowych zmian.

Nad przygotowaniem programu czuwali:
p. dyrektor Grzegorz Batory, nauczyciele: p.
El¿bieta Jasiñska, p. Magdalena Czapka – Król
oraz autorka tej informacji. Program by³ ory-
ginalny, autorski, u³o¿ony g³ównie wed³ug tek-
stów napisanych przez nauczycieli.

Maria Wilczok

Dzieñ

Babci i Dziadka
w Czarnej Sêdziszowskiej

24 stycznia 2010 r. w Koœciele Parafialnym w
Czarnej Sêdziszowskiej odby³y siê Jase³ka dwóch
szkó³ podstawowych z Czarnej i Krzywej.

W poprzednich latach by³y one organi-
zowane oddzielnie. Pomys³ ksiêdza probosz-
cza i nauczycieli – po³¹czenie szkó³ – okaza³
siê dobry, gdy¿ niedzielne przedstawienie w
koœciele zgromadzi³o mieszkañców ca³ej
parafii. Organizacyjnie by³o na pewno trud-
niej, gdy¿ przygotowanie wspólnego scena-
riusza, dowiezienie dzieci na próby do ko-
œcio³a czy chocia¿by utrzymanie dyscypliny
wœród setki aktorów by³o dla organizatorów
wielkim wyzwaniem.

Jednak zapa³ dzieci, nauczycieli i pomoc
rodziców pomog³y w zrealizowaniu wspól-
nego przedsiêwziêcia.

Aktorzy œwietnie opanowali swoje tek-
sty, z wielkim przejêciem odgrywaj¹c role
Maryi, Józefa, Heroda, pastuszków, a zw³asz-
cza diab³ów, wywo³uj¹cych strach i przera-
¿enie wœród najm³odszej czêœci widowni.
Wielkie wzruszenie wywo³a³y kolêdy i pasto-
ra³ki œpiewne przez chór i solistów. Wa¿n¹

rolê spe³nia³a równie¿ sceno-
grafia wprowadzaj¹ca odpo-
wiedni nastrój.

To wszystko z³o¿y³o siê na
piêkne przedstawienie, które
przypomina³o wydarzenie ja-
kim by³o narodzenie Chrystu-
sa.

Aktorzy zostali nagrodzeni brawami
oraz s³odyczami ufundowanymi przez or-
ganizacje dzia³aj¹ce w Czarnej i Krzywej.

Organizatorzy dziêkuj¹ uczniom, ksiê-

¿om, nauczycielom, pracownikom obs³ugi,
rodzicom oraz sponsorom za wszelk¹ po-
moc w organizowaniu tej uroczystoœci.

(-)

Fot. Jerzy Wilczok
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18. kolejka, 30.I.2010
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Karpaty Krosno 1:3
(25:20, 15:25, 14:25, 20-25)
Extrans Patria: Ma³gorzata M³ocek, ¯aneta Baran, Joanna

Chmura, Irena Matejek, Ma³gorzata Hajduk, Katarzy-
na Chmiel, Katarzyna Wrona (libero) oraz Patrycja Zie-
liñska, Paulina Pyræ, Ma³gorzata Ruszel i Anna Broszkie-
wicz. Trener: Bogdan Dudek

Karpaty: Joanna Paluch, Joanna Beda, Marzena Solska,
Justyna Kopeæ, Magdalena Machowska, Katarzyna
Warzocha, Lucyna Reptak (libero) oraz Joanna Bednar-
czyk, Barbara W¹¿ i Patrycja Marsza³ek. Trener: Marze-
na Solska, II trener – Dominik Stanis³awczyk

Sêdzia 1.- Leszek Kap³on, sêdzia 2.- Marcin Lew, liniowi: Anet-
ta Bieniasz, Miros³aw Ludera, sêdzia sekretarz – Teofil
Cyran (wszyscy z Rzeszowa).

Widzów: 100
W pierwszym secie nasz zespó³, graj¹cy bez
chorej rozgrywaj¹cej Moniki Bartnickiej,
toczy³ wyrównan¹ walkê z faworyzowanymi
Karpatami, mimo i¿ przegrywa³ ju¿ 6-9, 10-
14 czy 15-17. Wówczas kapitalnie blokiem
zagra³a Katarzyna Chmiel, zdobywaj¹c trzy
punkty i Joanna Chmura, która trzykrotnie
skutecznym atakiem zakoñczy³a akcje swo-
jego zespo³u i sêdziszowianki wysz³y na pro-
wadzenie 22-17. Tej przewagi siatkarki
Extrans Patrii ju¿ nie zmarnowa³y i wygra³y
pierwszego seta 25-20.
W drugiej partii to Karpaty dyktowa³y wa-
runki, graj¹c skuteczniej zagrywk¹, w przyjê-
ciu i œrodkiem. Dwa kolejne sety równie¿ za-
koñczy³y siê wygran¹ siatkarek z Krosna, któ-
re rozstrzygnê³y ten mecz na swoj¹ korzyœæ.

TABELA po 18. kolejkach
1. AZS Skawa UE Kraków 18 47 52:14
2. Wis³a AGH Kraków 18 41 46:22
3. Karpaty Krosno 18 39 44:23
4. Anser Siarka Tarnobrzeg 18 36 43:31
5. Dalin Myœlenice 18 33 39:27
6. Tomasovia Tomaszów Lub. 18 22 31:43
7. Pogoñ Proszowice 18 22 27:37
8. Extrans Patria Sêdziszów M³p. 18 12 21:45
9. Maraton Krzeszowice 18 10 19:48
10. UKS MOSiR Jas³o 18 8 15:50

Po dwutygodniowej przerwie, w pierwszej
rundzie play-off o utrzymanie siê w drugiej
lidze, siatkarki Extrans Patrii rywalizuj¹ do
trzech zwyciêstw z Maratonem Krzeszowi-
ce. W pierwszy olimpijski weekend igrzysk w

Vancouver, sêdziszowianki ³atwo wygra³y oba
mecze z rywalkami z Krzeszowic: po 3-0 i s¹
o krok, a w zasadzie o jedn¹ wygran¹ od
utrzymania siê w drugiej lidze! Zagraj¹ o
ni¹ 27 lutego, o godz. 17, w Krzeszowicach
lub, w razie niekorzystnego rezultatu, tak¿e
28 lutego, o godz. 12. W razie dwukrotnej
pora¿ki w Krzeszowicach, zespo³y roz-
strzygn¹ rywalizacjê 3 marca w Sêdziszowie
M³p. Mamy jednak nadziejê, i¿ nasze siat-
karki oszczêdz¹ nam horroru, w co mocno
wierzymy po dwóch pierwszych meczach, w
których wyraŸnie górowa³y nad rywalkami.

13.II.2010
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Maraton Krze-
szowice 3-0
(25:17, 25:12, 25:14)
Extrans Patria: Monika Bartnicka, ¯aneta Baran, Joanna

Chmura, Irena Matejek, Ma³gorzata Hajduk, Katarzy-
na Chmiel, Katarzyna Wrona (libero) oraz Paulina Pyræ,
Ma³gorzata Ruszel, Ma³gorzata M³ocek. Trener: Bogdan
Dudek

Maraton: Justyna Chochorowska, Katarzyna Madejska, Ma³-
gorzata Bojko, Patrycja Króliczek, Agata Kocoñ, Dorota
Bednarczuk, Edyta Ma³usecka (libero) oraz Joanna Fur-
czyk, Marlena KoŸbia³ i Agnieszka Czekaj. Trener: Krzysz-
tof Zabielny

Sêdzia 1. - Aneta Olszycka (£ódŸ), sêdzia 2. - Zbigniew Ciszew-
ski (£ódŸ), liniowi: Micha³ Bochenek, Robert Stachnik (Ko-
zodrza), sêdzia sekretarz – Jerzy Stachnik (Kozodrza),
sêdzia g³ówny – Zbigniew Milan z Krosna.

Widzów: 120
Zwyciêstwo przysz³o bardzo ³atwo, nasze siat-
karki spieszy³y siê, gdy¿ obieca³y kibicom, ¿e
zd¹¿¹ na transmisjê olimpijskiej rywalizacji
skoczków narciarskich na œredniej skoczni
w Whistler, by mogli radowaæ siê ze srebr-
nego medalu Adama Ma³ysza.
Od pocz¹tku spotkania nasze siatkarki uzy-
skiwa³y systematyczn¹ przewagê: 3-2, 7-5, 11-
5, 15-6, 19-7, 22-11 i dosta³y zadyszki, ale chwi-
lowej, gdy¿ rywalki dosz³y je na 22-16, ale
skutecznymi atakami seta dla Extrans Patrii
zakoñczy³a ¯aneta Baran.
W drugim secie przewaga miejscowych by³a
jeszcze wyraŸniejsza, a fantastyczn¹ partiê
rozegra³y zw³aszcza Monika Bartnicka i Jo-
anna Chmura.
Trzeci set to znów popis naszych zawodni-
czek, skuteczna gra Chmury, Baran, Haj-
duk, Chmiel napawa³a du¿ym optymizmem

i na rewan¿owe spotkanie, nazajutrz, rów-
nie¿ w Sêdziszowie M³p.

14.II.2010
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Maraton Krze-
szowice 3-0
(25:22, 25:18, 25:16)
Extrans Patria: Monika Bartnicka, ¯aneta Baran, Joanna

Chmura, Irena Matejek, Ma³gorzata Hajduk, Katarzy-
na Chmiel, Katarzyna Wrona (libero) oraz Paulina Pyræ,
Ma³gorzata Ruszel, Ma³gorzata M³ocek. Trener: Bogdan
Dudek

Maraton: Justyna Chochorowska, Joanna Furczyk, Ma³go-
rzata Bojko, Patrycja Króliczek, Magdalena Domagal-
ska, Dorota Bednarczuk, Edyta Ma³usecka (libero) oraz
Katarzyna Madejska, Marlena KoŸbia³, Agnieszka Cze-
kaj, Agata Pawlica, Agata Kocoñ. Trener: Krzysztof Za-
bielny

Sêdzia 1.- £ukasz Mirowski (£ódŸ), sêdzia 2.- Piotr Bilkowski
(£ódŸ), liniowi: Micha³ Bochenek, Robert Stachnik (Ko-
zodrza), sêdzia sekretarz – Jerzy Stachnik (Kozodrza),
sêdzia g³ówny – Zbigniew Milan z Krosna.

Widzów: 120
W niedzielnym meczu licznie przyby³a, mimo
po³udniowej pory rozgrywania pojedynku,
sêdziszowska publicznoœæ równie¿ obejrza³a
3-setowe zwyciêstwo swoich pupilek. Cieka-
wy by³ zw³aszcza pierwszy set, w którym miej-
scowe powiêksza³y przewagê a¿ do stanu 17-
11, gdy na zagrywce w zespole goœci pojawi³a
siê Dorota Bednarczuk. Krzeszowiczanki
zwar³y wówczas szyki i zdoby³y 5 punktów z
rzêdu. Wtedy skuteczne bloki Hajduk i
Chmiel oraz ataki Chmury przechyli³y wy-
gran¹ w tym secie na korzyœæ gospodyñ.
W dwóch nastêpnych setach nie by³o ju¿
tak emocjonuj¹co, sêdziszowianki kontro-
lowa³y przebieg wydarzeñ na parkiecie, dyk-
towa³y rywalkom swoje warunki i zas³u¿enie
wygra³y mecz 3-0.
W obu spotkaniach z Maratonem siatkarki
Extrans Patrii odnios³y pewne i zas³u¿one
zwyciêstwa. Teraz czeka je wyjazd do Krze-
szowic. Czy postawi¹ kropkê nad „i” ju¿ w
pierwszym spotkaniu, 27 lutego? G³êboko
w to wierzymy!

27.II.2010
Maraton Krzeszowice – Extrans Patria Sêdziszów
M³p. 0:3
(17:25, 21:25, 19:25)

M. Kazior

Patria zostaje w II lidze!
W ostatnim meczu zasadniczej rundy rozgrywek IV grupy II ligi, siatkarki
Extrans Patrii przegra³y z Karpatami Krosno 1-3 i zajê³y ósme miejsce w
tabeli, z dorobkiem 12 pkt., wyprzedzaj¹c Maraton Krzeszowice i MOSiR
Jas³o. Pora¿ki naszej dru¿yny nie wykorzysta³ Maraton Krzeszowice, który
przegra³ 0:3 z Dalinem w Myœlenicach i pozosta³ na przedostatniej pozycji
w tabeli. Oznacza³o to, ¿e mecze o utrzymanie siê w drugiej lidze Extrans
Patria rozegra z Maratonem. Drug¹ parê walcz¹cych o utrzymanie stworz¹:
Pogoñ Proszowice i UKS MOSiR Jas³o. Siatkarkom z Sêdziszowa wystarczy-
³o 3 mecze by zapewniæ sobie utrzymanie w II lidze. Trener Maratonu bezskutecznie mobilizowa³ swoje podopieczne w meczach z Patri¹. Fot. Arch.
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Dziewczêta
Iwierzyce 3.02.2010 r.

m. Szko³a mecze punkty bramki
1 GIMNAZJUM IWIERZYCE 3 6 27-4
2 GIMNAZJUM OCIEKA 3 4 21-14
3 GIMNAZJUM LUBZINA 3 1 8-22
4 GIMNAZJUM CZARNA SEDZISZOWSKA 3 1 7-23

1) Lubzina – Czarna Sêdz . 4-4 4 ) Ocieka – Czarna Sêdz. 8-1
2) Iwierzyce – Ocieka 9-2 5) Ocieka – Lubzina 11-4
3) Iwierzyce – Lubzina 7-0 6) Iwierzyce – Czarna Sêdz. 11-2

WYDAWCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
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W styczniu w Iwierzycach i Sêdziszowie
M³p. odby³y siê powiatowe gimnazjady w
pi³ce no¿nej halowej ch³opców. W katego-
rii klas I i II, które rywalizowa³y w Iwierzy-
cach najlepsi okazali siê m³odzi pi³karze z
Sêdziszowa M³p.

16. stycznia w sêdziszowskim Gimnazjum
odby³y siê zawody powiatowe w halowej pi³-
ce no¿nej klas III. Nasz¹ gminê reprezento-
wa³o Gimnazjum im. Jana Paw³a II z Czar-
nej Sêdziszowskiej, jako zwyciêzca elimina-

POWIATOWA GIMNAZJADA M£ODZIE¯Y
W PI£CE NO¯NEJ HALOWEJ CH£OPCÓW

W PI£CE RÊCZNEJ
Ch³opcy

Sêdziszów M³p. 6.02.2010 r.
m. Szko³a mecze punkty bramki
1 GIMNAZJUM IWIERZYCE 3 6 26-12
2 GIMNAZJUM ZAGORZYCE GÓRNE 3 4 24-18
3 GIMNAZJUM OSTRÓW 3 2 25-27
4 GIMNAZJUM LUBZINA 3 0 11-29

1)  Iwierzyce – Zagorzyce 8-2 4 ) Zagorzyce – Ostrów 13-8
2) Ostrów – Lubzina 11-5 5) Iwierzyce – Ostrów 9-6
3) Iwierzyce – Lubzina 9-4 6) Zagorzyce – Lubzina 9-2

cji gminnych, które okaza³o siê tak¿e naj-
lepsze na szczeblu powiatu.

R. Skomra

KLASY I
Iwierzyce 8.01.2010 r.

1. GIMNAZJUM SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI
2. GIMNAZJUM IWIERZYCE
3. GIMNAZJUM OCIEKA
4. GIMNAZJUM WIELOPOLE SKRZYÑSKIE

KLASY II
Iwierzyce 13.01.2010 r.

1. GIMNAZJUM SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI
2. GIMNAZJUM WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
3. GIMNAZJUM IWIERZYCE
4. GIMNAZJUM OCIEKA

KLASY III
Sêdziszów M³p 16.01.2010 r.

1. GIMNAZJUM CZARNA SÊDZISZOWSKA
2. GIMNAZJUM Nr 4 ROPCZYCE
3. GIMNAZJUM IWIERZYCE
4. GIMNAZJUM OSTRÓW
5. GIMNAZJUM WIELOPOLE SKRZYÑSKIE

Reprezentacja Gimnazjum w Czarnej Sêdz. w pi³ce no¿nej halowej. Fot. R. Skomra
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