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Pomnik Żołnierzy Wyklętych, odsłonięty 17 listopada w Rzeszowie.

(…) siedzę w celi śmierci.
Śmierci nie boję się zupeł-
nie. Żal mi tylko Was,
sieroty moje najdroższe (...).

Słowami tymi zaczyna się je-
den z grypsów, jakie płk
Łukasz Ciepliński pisał do
swojej rodziny, będąc w mo-
kotowskim więzieniu w War-
szawie, na początku lat 50-
tych ubiegłego wieku. Poczet sztandarowy Gimnazjum im. por. Karola Chmiela podczas Mszy św.

Burmistrz Kazimierz Kiełb i I Zastępca Bur-
mistrza Ropczyc Wiesław Maziarz odsła-
niają popiersie por. Karola Chmiela.

Krewni por. Karola Chmiela obok jego popiersia.

Nasuwa siê pytanie, dlaczego
p³k Ciepliñski i jego szeœciu
wspó³pracowników, tj. mjr Józef
Batory, mjr Franciszek B³a¿ej,
kpt. Karol Chmiel, p³k Mieczy-
s³aw Kawalec, pp³k Adam Laza-
rowicz i mjr Józef Rzepka, zap³a-
ciæ musia³o najwy¿sz¹ cenê za
umi³owanie Ojczyzny. Otó¿, byli
oni cz³onkami IV Zarz¹du G³ów-
nego Ruchu „Wolnoœæ i Nieza-
wis³oœæ”, organizacji, która po-
wsta³a tu¿ po II wojnie œwiato-
wej, we wrzeœniu 1945 r. Jej cz³on-
kowie podjêli walkê, metodami
politycznymi, a nie zbrojnymi,
o podstawowe prawa obywateli
oraz niezawis³oœæ pañstwa pol-
skiego. Ponadto, ¿¹da³a ona
przeprowadzenia w Polsce wol-
nych wyborów parlamentarnych
poprzedzonych przywróceniem
swobody zrzeszania siê i prasy.
Oczywiœcie w³adze komunistycz-
ne nie zgodzi³y siê na ¿aden
z tych postulatów, co wiêcej, po-
stanowi³y zniszczyæ zrzeszenie

WiN, a cz³onkom jego poszcze-
gólnych zarz¹dów urz¹dziæ po-
kazowe procesy, pocz¹wszy od
paŸdziernika 1947 r.

Tak oto, prawdziwi patrioci
i synowie ziemi rzeszowskiej (Ka-
rol Chmiel pochodzi³ z Zagorzyc,
Józef Batory z Weryni k. Kolbu-
szowej, Mieczys³aw Kawalec
z Trzciany, Józef Rzepka z Brat-
kowic) zostali skazani wyrokiem
s¹du wojskowego z 14 paŸdzier-
nika 1950 r. na karê œmierci. Wy-
rok wykonano 1 marca 1951 r.
w wiêzieniu na Mokotowie
w Warszawie, strza³ami w ty³ g³o-
wy. Uderzaj¹ce jest to, ¿e w ten
sam bestialski sposób zabijano
polskich oficerów, naukowców,
lekarzy, in¿ynierów, prawników,
nauczycieli czy urzêdników pañ-
stwowych w 1940 r. podczas
zbrodni katyñskiej.

W³adze komunistyczne tak
bardzo stara³y siê unicestwiæ
wszelkie d¹¿enia do wyzwolenia
siê Polski spod sowieckiej domi-

nacji, ¿e cia³a cz³onków IV ZG
WiN pochowano w bezimiennej
mogile. Te barbarzyñskie meto-
dy mia³y zapobiec rozprzestrze-
nianiu siê informacji o hero-
izmie i najwy¿szej ofierze, jak¹
z³o¿y³ p³k £ukasz Ciepliñski i jego

podkomendni. Mo¿na tylko pró-
bowaæ wyobraziæ sobie jak bar-
dzo cierpia³y, i nadal cierpi¹,
rodziny pomordowanych, jako
¿e miejsce pochówku tych wiel-
kich Polaków pozostaje niezna-
ne do dziœ.

Żołnierze Wyklęci upamiętnieni
w Rzeszowie
Żołnierze Wyklęci upamiętnieni
w Rzeszowie
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W dniu 17 listopada 2013 r.
£ukasz Ciepliñski, Józef Batory,
Franciszek B³a¿ej, Karol Chmiel,
Mieczys³aw Kawalec, Adam La-
zarowicz i Józef Rzepka docze-
kali siê oficjalnego uznania swo-
ich zas³ug w walce o niepodleg³¹
Polskê. Tego s³onecznego, listo-
padowego dnia, w Rzeszowie,
odby³a siê uroczystoœæ ods³oniê-
cia pomnika p³k £ukasza Ciepliñ-
skiego oraz szeœciu popiersi
cz³onków IV Zarz¹du G³ównego
WiN. Uroczystoœci rozpoczê³y siê
Msz¹ œw. koncelebrowan¹ przez
Biskupa Jana W¹trobê w Bazyli-
ce Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny OO. Bernardynów.
W uroczystoœci wziê³y udzia³
poczty sztandarowe wielu zwi¹z-
ków, organizacji i szkó³ (w tym
równie¿ delegacja z Gimnazjum
im. por. Karola Chmiela w Zago-
rzycach Górnych), które w bazy-
lice utworzy³y szpaler od o³tarza
a¿ po wejœcie g³ówne œwi¹tyni.

Homiliê wyg³osi³ ks. infu³at
Józef Sondej, 99-letni kapelan
Armii Krajowej, nieomal rówie-
œnik Ciepliñskiego, a jednocze-
œnie kolega szkolny dwóch cz³on-
ków IV ZG WiN. W poruszaj¹-
cych s³owach zwróci³ uwagê na
dramat ¯o³nierzy Wyklêtych,
tuszowanie prawdy o nich w okre-
sie komunizmu oraz wspó³cze-
sne zagro¿enia i wyzwania, jakie
stoj¹ przed Polsk¹.

Po Mszy œw. licznie zebrani
uczestnicy uformowali pochód,
któremu przewodzi³a Rzeszow-
ska Orkiestra Garnizonowa wraz
z kompani¹ reprezentacyjn¹ Rze-
szowskiego Garnizonu Wojska
Polskiego. Za nimi sz³y poczty
sztandarowe, kombatanci, przed-
stawiciele w³adz wojewódzkich,
powiatowych i gminnych oraz
licznie zebrani mieszkañcy, tak
miasta Rzeszowa, jak i Podkarpa-
cia. To w³aœnie na placu przy zbie-
gu Alei £ukasza Ciepliñskiego, ul.
Stanis³awa Moniuszki i ul. Zyg-
muntowskiej, odby³o siê oficjal-
ne ods³oniêcie pomnika, na któ-
rym znajduje siê fragment jedne-
go z grypsów, napisanych tu¿
przed œmierci¹ Pu³kownika:

Odbior¹ mi tylko ¿ycie. A to nie
najwa¿niejsze. Cieszê siê, ¿e bêdê
zamordowany jako katolik za
wiarê œwiêt¹, jako Polak za Pol-
skê niepodleg³¹ i szczêœliw¹, jako
cz³owiek za prawdê i sprawiedli-
woœæ. Wierzê dziœ bardziej ni¿ kie-
dykolwiek, ¿e idea Chrystusowa
zwyciê¿y i Polska niepodleg³oœæ

odzyska, a pohañbiona godnoœæ
ludzka zostanie przywrócona. To
moja wiara i moje wielkie szczê-
œcie. Gdybyœ odnalaz³ moj¹ mo-
gi³ê, to na niej mo¿esz te s³owa
napisaæ…

Pomnik powsta³ w krakowskiej
pracowni prof. Karola Badyny,
a œrodki na jego budowê pocho-
dzi³y ze zbiórki publicznej oraz
od firm i samorz¹dów Podkar-
pacia. Warto wspomnieæ, ¿e
popiersie Karola Chmiela ufun-
dowa³y Gmina Sêdziszów Ma³o-
polski i Gmina Ropczyce.

Oficjalne przemówienia wy-
g³osili: prezes stowarzyszenia
Spo³ecznego Komitetu Budowy
Pomnika p³k £ukasza Ciepliñ-
skiego – Wojciech Buczak, Pre-
zydent Rzeszowa – Tadeusz Fe-
renc, Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego – W³adys³aw
Ortyl i Prezes IPN – £ukasz Ka-
miñski. Pan Kamiñski powiedzia³
miêdzy innymi: Wraz z ods³oniê-
ciem pomnika nie koñcz¹ siê nasze
zobowi¹zania. Nie mo¿emy pogodziæ
siê z tym, ¿e wci¹¿ tysi¹ce ¿o³nierzy
Polski Podziemnej nie maj¹ swoich
grobów. Zrobimy wszystko, aby szcz¹t-
ki naszych bohaterów zosta³y wydo-
byte z bezimiennych do³ów œmierci,
zidentyfikowane i godnie pochowa-
ne. Ponadto, listy do uczestników
uroczystoœci przes³ali: Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej – Bro-
nis³aw Komorowski, Minister
Obrony Narodowej – Tomasz
Siemoniak, Prezes Prawa i Spra-
wiedliwoœci – Jaros³aw Kaczyñ-
ski, a tak¿e wspó³pracownik Cie-
pliñskiego prof. Jan £opuski.

Pan Prezydent Komorowski
napisa³: Ogromnie siê cieszê, ¿e miesz-
kañcy Rzeszowa postanowili w ten
sposób uczciæ zbli¿aj¹c¹ siê setn¹ rocz-
nicê urodzin prezesa ostatniego, IV
Zarz¹du zrzeszenia Wolnoœæ i Nieza-
wis³oœæ. Jest to tym cenniejsze, ¿e by³o
mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu i tro-
sce o wspóln¹ pamiêæ rzeszowskich
spo³eczników i licznych prywatnych
donatorów. P³k Ciepliñski by³ cz³o-
wiekiem wielkiej wiary i niez³omnej
nadziei. Z prochów takich jak on
bohaterów wyros³a bowiem na po-
wrót wolna i demokratyczna Polska.

W dalszej czêœci uroczystoœci
siêgniêto po treœæ grypsów, które
p³k Ciepliñski pisa³ z wiêzienia do
rodziny. Zaprezentowa³ je aktor
– Przemys³aw Tejkowski:

Andrzejku! Wymodlony, wy-
marzony i kochany mój synku.
Piszê do Ciebie po raz pierwszy

i ostatni. W tych dniach bowiem
mam byæ zamordowany. Chcia-
³em byæ Tobie ojcem i przyjacie-
lem. Bawiæ siê z Tob¹ i s³u¿yæ rad¹
i doœwiadczeniem w kszta³towa-
niu twego umys³u i charakteru.
Niestety okrutny los zabiera mnie
przedwczeœnie a Ciebie zostawia
sierot¹. Dlatego piszê i p³aczê. Ja
odchodzê – Ty zostajesz by w czyn
wprowadzaæ idee ojca. – Andrzej-
ku: celami Twego ¿ycia to:

a) s³u¿ba dobru, prawdzie
i sprawiedliwoœci oraz walka ze
z³em.

b) d¹¿enie do rozwi¹zywania
bie¿¹cych problemów – na zasa-
dach idei Chrystusowej. W tym
celu realizowaæ jej w ¿yciu i wpro-
wadzaæ w czyn.

c) s³u¿ba ojczyŸnie i narodowi
polskiemu.

A dalej: Widzisz Synku –
z Mamusi¹ modliliœmy siê za-
wsze, byœ wyrós³ ku chwale idei
Chrystusowej, na po¿ytek OjczyŸ-
nie i nam na pociechê. Chcia³em
s³u¿yæ Tobie swoim doœwiadcze-
niem. Niestety to mo¿e moje ostat-
nie do Ciebie s³owa. W tych
dniach mam zostaæ zamordowa-
ny przez komunistów za realizo-
wanie idea³ów, które Tobie w te-
stamencie przekazujê. O moim
¿yciu powie Tobie Mamusia, któ-
ra zna mnie najlepiej. W tej ciê¿-
kiej dla mnie godzinie ¿ycia œwia-
domoœæ, ¿e ofiara moja nie pój-
dzie na marne, ¿e niespe³nione
sny i marzenia nie zamknie nie-
znana mogi³a, ale ¿e bêdziesz je
realizowa³ Ty, jest dla mnie wiel-
kim szczêœciem. Bêdê umiera³ w
wierze, ¿e nie zawiedziesz nadziei
w Tobie pok³adanych. Do serca
Ciê tulê i b³ogos³awiê. Bóg z Tob¹.

Równie wzruszaj¹cym mo-
mentem by³o odtworzenie frag-
mentu nagrania z procesu p³k
Ciepliñskiego; by³y to zeznania
zarejestrowane przez Polskie
Radio na u¿ytek audycji propa-
gandowej.

Ods³oniêcia postaci Ciepliñ-
skiego dokona³ ks. Józef Sondej
a popiersia szeœciu cz³onków IV
ZG WiN ods³onili przedstawicie-
le rodzin wraz z przedstawicie-
lami fundatorów; w jednym
momencie œci¹gnêli oni z pomni-
ków bia³o-czerwone wstêgi. Po-
piersie Karola Chmiela ods³oni-
li: Burmistrz Sêdziszowa Ma³o-
polskiego – pan Kazimierz Kie³b,
I Zastêpca Burmistrza Ropczyc
– pan Wies³aw Maziarz oraz sio-
strzenica Karola – pani Zofia
Obacz. W uroczystoœciach wzi¹³

udzia³ tak¿e Tomasz Dominik,
syn kuzyna p³k. Ciepliñskiego
oraz rodziny szeœciu cz³onków
WiN: pp³k. Adama Lazarowicza,
p³k. Mieczys³awa Kawalca, mjr.
Józefa Batorego, mjr. Francisz-
ka B³a¿eja, mjr. Józefa Rzepki
i kpt. Karola Chmiela.

Po oficjalnym ods³oniêciu Bi-
skup Rzeszowski – Jan W¹troba
odmówi³ modlitwê b³ogos³a-
wieñstwa i poœwiêci³ pomnik.
Apel poleg³ych, salwa honoro-
wa kompanii reprezentacyjnej
Rzeszowskiego Garnizonu Woj-
ska Polskiego i z³o¿enie pod po-
mnikiem wieñców i kwiatów, m.
in. przez delegacjê pos³ów i se-
natorów Rzeczpospolitej Pol-
skiej zakoñczy³o uroczystoœci
plenerowe. Dalsza ich czêœæ od-
by³a siê w Filharmonii Podkar-
packiej gdzie przemawia³ jeden
z dwóch ¿yj¹cych dzia³aczy IV
ZG WiN – Czes³aw Naleziñski:
Poœwiêcaj¹c dzisiaj pomnik bohate-
ra narodowego i jego wspó³towarzy-
szy, nie zapominajmy, ¿e choæ boha-
terowie Narodu zginêli, ich idee, dla
których ¿yli i walczyli, s¹ zawsze ak-
tualne. Pozostañmy Polakami jak
oni, by doczekaæ czasów w jakich ¿yli
nasi dziadkowie: czasów pokoju, spo-
koju, sprawiedliwoœci i prawdy. Po-
nadto, na rêce cz³onków rodzin
IV ZG WiN, wrêczono poœmiert-
ne awanse na wy¿sze stopnie
wojskowe. Uroczystoœci dope³ni-
³y podziêkowania dla fundato-
rów pomnika, wrêczenie uczest-
nikom pami¹tkowych plakietek
oraz koncert w ho³dzie ¯o³nie-
rzom Wyklêtym, w którym wyst¹-
pi³o 130 wykonawców.

Z grypsów Ciepliñskiego:
Wisiu, siedzê w celi œmierci. Œmier-
ci nie bojê siê zupe³nie. ̄ al mi tyl-
ko Was, sieroty moje najdro¿sze
(...). Wiem, ¿e myœl¹, sercem
i modlitw¹ jesteœ stale przy mnie.
ODCZUWAM TO. Widzê wów-
czas Twoj¹ zbola³¹ buziê na pro-
cesie. Ty znasz mnie najlepiej, dla-
tego musia³aœ boleæ s³ysz¹c te k³am-
liwe, prowokacyjne i krzywdz¹ce
mnie zarzuty. B¹dŸ Wisiu dziel-
na. PrzejdŸ nad cierpieniem z god-
noœci¹ i spokojem i wiar¹ w spra-
wiedliwoœæ Bo¿¹. Tylko nam ona
zosta³a. Cel Twój i zadanie to An-
drzejek i wierzê, ¿e go wychowasz
na cz³owieka, na Polaka i na ka-
tolika, ¿e przeka¿esz mu swoje war-
toœci duchowe i silnie zwi¹¿esz ze
mn¹ i ide¹, dla której ¿y³em.

Tekst i zdjęcia:

Krzysztof Winkowski
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Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy

Społecznej
w Sędziszowie Młp.

od 8 listopada 2013 r.
realizuje pomoc

w postaci jednego
gorącego posiłku

dla osób
korzystających

z pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie

będzie udzielana

przez okres zimowy

w dni robocze

w godz. 12.00-13.00

w siedzibie MGOPS
(Dom Strażaka w Sędziszowie Młp.)

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwa-

ły budżetowej Gminy Sędziszów Młp.

na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia

29 stycznia 2013 r.

Rada Miejska dokona³a zmian
w bud¿ecie gminy na 2013 r.
polegaj¹cych na:
1)Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê 27.527 z³,
w tym z tytu³u:
a)op³at za posi³ki w Publicz-

nym Przedszkolu w Górze
Ropczyckiej – 5.000 z³,

b)op³at wnoszonych przez ro-
dziny za osoby umieszczo-
ne w Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Rudzie – 9.856 z³,

c)op³aty za zezwolenie na
sprzeda¿ napojów alkoho-
lowych – 12.671 z³.

2)Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 27.527 z³
z przeznaczeniem na:
a)zakup artyku³ów ¿ywnoœcio-

wych do sto³ówki przed-
szkolnej przy Zespole Szkó³
w Górze Ropczyckiej –
5.000 z³,

b) op³atê za osoby umieszczo-
ne w Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Rudzie – 9.856 z³,

c)zadania w zakresie profilakty-
ki antyalkoholowej 12.671 z³,

w tym na dotacje dla jedno-
stek spoza sektora finansów
publicznych na podstawie
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontaria-
cie – 4.500 z³.

2. Uchwała w sprawie zmian w wie-

loletniej prognozie finansowej Gminy

Sędziszów Młp.

Radni zwiêkszyli zakres upo-
wa¿nienia Burmistrza Sêdziszo-
wa M³p. do zaci¹gania zobowi¹-
zañ z tytu³u umów, których re-
alizacja w roku bud¿etowym
i w latach nastêpnych jest nie-
zbêdna dla zapewnienia ci¹g³o-
œci dzia³ania jednostki i z których
wynikaj¹ce p³atnoœci wykraczaj¹
poza rok bud¿etowy, zawiera-
nych na czas okreœlony, o kwotê
50.000 z³.

Ponadto upowa¿nili Burmi-
strza Sêdziszowa M³p. do prze-
kazania uprawnieñ do zaci¹ga-
nia zobowi¹zañ z tytu³u umów,
których realizacja w roku bud¿e-
towym i w latach nastêpnych jest
niezbêdna dla zapewnienia ci¹-
g³oœci dzia³ania jednostki i z któ-
rych wynikaj¹ce p³atnoœci wykra-
czaj¹ poza rok bud¿etowy, zawie-
ranych na czas okreœlony:

– Kierownikowi Miejsko-Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Sêdziszowie M³p. do
kwoty 23.100 z³.

– Dyrektorowi Gimnazjum
w Czarnej Sêdziszowskiej do
kwoty 4.800 z³.

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia

zobowiązania w zakresie inwestycji

o wartości przekraczającej kwoty usta-

lone w budżecie Gminy na 2013 r.

Rada postanowi³a zaci¹gn¹æ
zobowi¹zanie ponad kwotê wy-
datków okreœlon¹ w bud¿ecie
Gminy na 2013 r. do wysokoœci
30.000 z³ z przeznaczeniem na
opracowanie projektu budow-
lanego pn. „Przebudowa odcin-
ka ulicy S³onecznej w Sêdziszo-
wie M³p. wraz z budow¹ chod-
nika, ci¹gu rowerowego, kanali-
zacji deszczowej i oœwietlenia
ulicznego”.

4. Uchwała w sprawie zmian w Gmin-

nym Programie Profilaktyki i Rozwią-

zywania problemów Alkoholowych na

2013 r.

W zwi¹zku ze zwiêkszeniem
dochodów bud¿etowych z tytu-
³u op³aty za zezwolenie na sprze-
da¿ napojów alkoholowych

XXXI Sesja Rady Miejskiej
Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbyła się w dniu 30 października br.
W porządku obrad znalazło się 5 uchwał.

o kwotê 12.671 z³ radni dokona-
li zmian w harmonogramie wy-
datków na realizacjê zadañ okre-
œlonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
w 2013 r.

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia

zmiany w Planie Odnowy Miejscowo-

ści Kawęczyn Sędziszowski na lata

2009-2015.

W miejscowoœci Kawêczyn Sê-
dziszowski wyró¿niono dwa ob-
szary o szczególnym znaczeniu
dla zaspokajania potrzeb miesz-
kañców, sprzyjaj¹ce nawi¹zywa-
niu kontaktów spo³ecznych:
1)pierwszy obejmuje teren od

Szko³y Podstawowej do Domu
Sportu wraz z boiskiem spor-
towym. Jest to obszar wzd³u¿
drogi powiatowej o pow. oko-
³o 38 ha.

2)drugi przy drodze gminnej
relacji Krzywa – Podlesie – Po-
tok. Jest to obszar o po-
wierzchni oko³o 4 ha znajdu-
j¹cy siê w pobli¿u lasu, maj¹cy
szczególne znaczenie dla upra-
wiania sportów pieszych i ro-
werowych.

W trakcie obrad Pan Kazi-
mierz Kie³b – Burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. przedstawi³ informa-
cjê o stanie realizacji zadañ
oœwiatowych Gminy Sêdziszów
M³p. w roku szkolnym 2012/
2013.

Biuro Rady Miejskiej

ARiMR zwraca się z prośbą o wcześniejsze składanie w biurze powiatowym: � wniosków o przydzie-

lenie puli numerów � zgłoszeń nadania numeru siedziby

Jednocześnie informujemy, że w okresie przerwy, jak zwykle należy zgłaszać w Biurze Powiatowym wszystkie

zdarzenia zwierzęce na formularzach systemowych, w terminach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Za utrudnienia bardzo przepraszamy!

Bliższe informacje można uzyskać w Biurach Powiatowych ARiMR,

Podkarpackim Oddziale Regionalnym, al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, tel. 17 875 60 25

AR MR

UWAGA ROLNICY!

Informujemy, że z powodu prac konserwacyjnych
systemu informatycznego w dniach 14-23 grudnia 2013 r.

nie będzie możliwe uzyskanie:

- numeru ewidencyjnego producenta, siedziby stada

- paszportu/duplikatu paszportu w dniu zgłoszenia bydła do rejestru

- przydziału puli numerów kolczyków/duplikatów kolczyków dla bydła, owiec, kóz

- składania zgłoszeń przez sieć Internet

Burmistrz Sędziszowa Młp. podaje do publicznej wiadomości informację

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 10

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Sędziszowie Młp.
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ZIMA NA DROGACH

I – Kolejność utrzymania ulic
Lp. Nazwa ulicy Dł. odśnieżania ulicy
1. Rynek 0,440 km
2. Szeroka 0,090 km
3. Garncarska 0,140 km
4. ks. St. Maciąga 0,210 km
5. Kościuszki 0,290 km
6. Szkarpowa + boczna Szkarpowej 0,200 km
7. Bednarska 0,070 km
8. Wyspiańskiego 0,170 km
9. Ogrodowa 0,290 km
10. Solidarności 0,200 km
11. Piaskowa 1,150 km
12. Al. 1000-lecia 0,310 km
13. Mickiewicza 0,230 km
14. Kołłątaja 0,380 km
15. Letnia 0,640 km
16. Fabryczna 0,580 km
17. Do Kępki 0,200 km
18. boczna Fabryczna do SP Nr 3 0,300 km
19. Jana Kroczki 0,300 km
20 Armii Krajowej 0,500 km
21. Wspólna 0,700 km
22. Słoneczna od Wesołej do Gumatu 0,550 km
23. Od ul. Słonecznej do Przedszkola nr 2 Os. Mł.

– do ul. Słonecznej 0,300 km
24. Odrowążów 0,360 km
25. Księżomost 0,900 km
26. Dojazd do Gminnego Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych 0,100 km
RAZEM ULICE I KOLEJNOŚCI
ZIMOWEGO UTRZYMANIA: 9,600 km

II – Kolejność utrzymania ulic
Lp. Nazwa ulicy Dł. odśnieżania ulicy
1. Piekarska 0,350 km
2. Polna 0,530 km
3. Cicha 0,300 km
4. Sportowa 0,700 km
5. Prof. St. Kota 0,100 km

Na terenie naszej gminy
mamy czterech zarządców
dróg, tj.

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-

wych i Autostrad w Rzeszowie

Rejon Dróg Krajowych w Dêbi-
cy – tel. 14 670 23 27 odpowiada
ona za drogê 4-E40

2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódz-

kich w Rzeszowie

tel. 17 860 91 05 odpowiada on
za drogi wojewódzkie, tj. na te-
renie miasta ul. Witosa, Grun-
waldzka, Kolbuszowska, na tere-
nie gminy za drogê relacji Sêdzi-
szów M³p. – Kolbuszowa

3. Starostwo Powiatowe w Ropczy-

cach

Wydzia³ Dróg Powiatowych – tel.
17 222 89 23 odpowiada za na-
stêpuj¹ce drogi powiatowe na
terenie naszej gminy:
nr 546 Sielec – Bêdziemyœl – D¹-

browa
nr 550 Bêdziemyœl – Klêczany –

Bratkowice
nr 530 Sêdziszów – Zagorzyce –

Wielopole
nr 348 Kamionka – Sêdziszów

M³p.
nr 551 Czarna – Bratkowice –

Mi³ocin
nr 547 Wolica Piaskowa – Kawê-

czyn – Sêdziszów M³p.
nr 548 Ruda – Sêdziszów M³p.
nr 549 Cierpisz – Krzywa – Ol-

chowa
nr 345 Huta Przedborska – Ka-

mionka
nr 531 Zagorzyce – Bystrzyca
nr 342 Ostrów – Borek Wielki –

Boreczek
Starostwo Powiatowe odpo-

wiada równie¿ za ulice na tere-
nie miasta Sêdziszów M³p. tj. ul.
Weso³a, Wêglowskiego, 3-go
Maja, Rynek, Jana Paw³a II, Pi³-
sudskiego, Partyzantów, Bor-
kowska, Kolejowa, Konopnic-
kiej.

4. Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.

Referat Rozwoju Gospodarcze-
go i Promocji odpowiada za uli-
ce lokalne miejskie na terenie
miasta zgodnie z przedstawio-
nym wykazem tel. 17 745 36 29,
17 745 36 33, Pan Ludwik Sta-
warz, Pan Darek Urbanek Pan
Stanis³aw Charchut i Ryszard
Bromilski.

Lp. Chodniki przy ulicach miejskich Długość Szer. Szer. odśnież Powierzchnia m2

1. ul. Rynek (cały) 85 4,5 3,5 297,5
95 3,0 3,0 285,0
100 4,0 3,5 350,0

przejście przez planty 20 2 2 60,0
2. ul. Szeroka 170 2,5 2,0 340,0
3. ul. Garncarska 100 1,0 1,0 100,0
4. ul. Fabryczna (obustronnie) 500 2,0 1,5 750,0

250 2,0 1,5 375,0
5. ul. boczna Fabryczna (strona prawa w kierunku 110 1,5 1,0 110,0

Os. Młodych) do SP 3 60 1,5 1,0 60,0
6. do Kępki (wzdłuż butików) 200 2,0 2,0 400,0
7. ul. Wspólna + ścieżka rowerowa 700 4,0 4,0 2 800,0
8. ul. Jana Kroczki – obustronnie 600 2,0 1,5 900,0
9. ul. Armii Krajowej 500 2,5 2,0 1 000,0
10. ul. Solidarności (strona lewa w kierunku ul. Konopnickiej) 200 2,0 1,5 300,0
11. Połączenia ul. Piekarskiej i Ogrodowej 60 2,0-4,0 2,0-4,0 160,0
12. ul. Ks. St. Maciąga (strona prawa w kier ul. Jana Pawła II) 210 1,5 1,0 210,0
13. ul. Potockich 550 2,0 2,0 1 100,0
14. ul. Odrowążów 675 2,0 2,0 1 350,0
15. ul. Słoneczna od ul. Wesołej do bloku nr 7 350 2,0 1,0 350,0
16. Osiedle w Górze Ropczyckiej do drogi E- 4 700 2,0 2,0 1 400,0
17. Kawęczyn Sędziszowski 2 260 1,5 1,5 3 390,0

RAZEM 16 087,5

Lp. Parkingi i place Powierzchnia odśnieżania m2

1. Plac Rynek – postój taxi  1 010,0
2. Parkingi – Klasztor O. Kapucynów  1 000,0
3. Parkingi – Kościół Parafialny  1 570,0
4. Plac Targowy (odśnieżanie przed dniem targowym, tj. czwartek)  6 600,0
5. Plac k/Banku Spółdzielczego  950,0
6. Parking przy Gimnazjum (od ul. ks. Maciąga)  1 000,0
7. Parkingi przy OSP (od. ul. 3-go Maja i Polnej)  600,0
8. Parking przy ul. Fabrycznej wraz z wywozem śniegu po każdorazowym odśnieżaniu  2000,0
9. Parkingi – ul. Wyspiańskiego  300,0

 RAZEM : 15 030,0

WYKAZ CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2013/2014

6. Ks. Granickiego 0,160 km
7. Kardynała Wyszyńskiego 0,290 km
8. Głowackiego 0,600 km
9. Ługowa 0,800 km
10. Orzeszkowej 0,250 km
11. Rędziny 1,770 km
12. Św. Franciszka 0,300 km
13. W. Szymborskiej 0,150 km
14. św. Klary 0,100 km
15. Ks. Sapeckiego 0,150 km
16. św. Barbary 0,120 km
17. Bursztynowa 0,200 km
18. Koralowa 0,200 km
19. Szafirowa 0,160 km
20. Rubinowa 0,250 km
21. Działkowa 0,350 km
22. Sienkiewicza 0,340 km
23. Słowackiego 0,270 km
24. Prusa 0,100 km
25. Reja 0,090 km
26. Łącznik Piłsudskiego-Sienkiewicza 0,110 km
27. Południowa 1,700 km
28. Jagiellońska 0,200 km
29. Kasztanowa 0,260 km
30. Klonowa 0,190 km
31. Lipowa 0,180 km
32. Blich 0,270 km
33. Spacerowa 0,600 km
34. Słoneczna od Gumatu do ogródków działkowych 0,500 km
35. Słoneczna – boczna (do Zięby) 0,100 km
36. Potockich 0,550 km
37. Michałowskich 0,160 km
38. Jabłonowskich 0,240 km
39. Starzeńskich 0,270 km
40. Tarnowskich 0,470 km
41. M. Ligęzy 0,230 km

RAZEM ULICE II KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA14,660 km

W drodze przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie „akcji zima”
wyłoniony został wykonawca zadania: Usługi Transportowe TRANS-BET
Stanisław Tomaszewski, 39-102 Lubzina 15, tel. 605826230.

Kolejność odśnieżania dróg i placów na terenie Miasta i Gminy Sędziszów Młp.

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC LOKALNYCH MIEJSKICH
NA TERENIE MIASTA SĘDZISZÓW MŁP. POZOSTAJĄCYCH W GESTII UM W SĘDZISZOWIE MŁP.

WYKAZ ULIC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE
MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W SEZONIE 2013/2014
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W Gimnazjum im. por. Karo-
la Chmiela w Zagorzycach Gór-
nych w dniu 18 listopada 2013 r.
odby³y siê niecodzienne lekcje
jêzyka niemieckiego, lekcje za-
bawy z jêzykiem. Trzy grupy gim-
nazjalistów, z klas pierwszych,
drugich i trzecich wziê³y udzia³
w warsztatach prowadzonych
przez lektora Goethe – Instytut
z Krakowa – pani¹ Joannê Lay.
Pani Joanna zawita³a weso³ym
samochodem marki VW, na któ-
rym widnia³o kolorowe logo
projektu Deutsch – Wagen –
Tour. Kolorowe autko od razu
wzbudzi³o sympatiê i zaintereso-
wanie. Nastêpnie do klasopra-
cowni powêdrowa³y barwne
pomoce naukowe, tablice, pu-
de³ka z grami i innymi rekwizy-
tami, których nie u¿ywa siê na
co dzieñ na lekcji. Uczniowie
klasy trzeciej ochoczo taszczyli
zawartoœæ baga¿nika, mimo i¿
do najl¿ejszych nie nale¿a³a. Nie
od dziœ wiadomo, i¿ mi³a atmos-
fera, ciekawe pomys³y gry i za-
bawy sprzyjaj¹ zapamiêtywaniu
nowego s³ownictwa, struktury
gramatyczne staj¹ siê bardziej

Deutsch – Wagen – Tour w Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych

Niemiecki? Jasne, że klar!
Języki obce są dziś bardzo
ważne i uczyć się ich trzeba –
powtarzamy często naszym
uczniom, ale jak uczyć, aby
proces ten zakończył się po-
myślnie? Pytanie, na które
odpowiedzi szukają nauczy-
ciele i metodycy.

zrozumia³e i proste w u¿yciu. Tak
te¿ by³o od pierwszej lekcji. Pani
prowadz¹ca zajêcia bardzo szyb-
ko zaznajomi³a siê z drugoklasi-
stami i zajêcia ruszy³y swoim to-
rem. Uczniowie witali siê, prawi-
li komplementy, opowiadali
o przebiegu dnia Martina, uk³a-
dali puzzle. Na kolejnej lekcji
trzecioklasiœci zamienili salê w
Automarkt – gie³da samochodo-
wa pochwaliæ siê mog³a najlep-
szymi samochodami niemiecki-
mi. Uczniowie, chc¹c zrobiæ
dobry interes musieli znaæ nie-
które fachowe s³ówka, dotycz¹-
ce czêœci samochodu. Trudniej-

sze mogli odczytaæ z kolorowe-
go, papierowego autka DTW,
które znajdowa³o siê w klasie.
Nie oby³o siê bez meczu, dwie
dru¿yny walczy³y do upad³ego
pi³k¹ i s³ówkami Tor, Kopfball,
Foul, Aus. Zwyciêzcy wszystkich
konkurencji otrzymali nagrody,
a uczestnicy ma³e upominki, któ-
re d³ugo jeszcze przypominaæ im
bêd¹ weso³e 45 minut jêzyka nie-
mieckiego. Ostatnia lekcja nale-
¿a³a do klasy pierwszej, czyli
uczniów, którzy z jêzykiem nie-
mieckim zapoznali siê zaledwie
dwa miesi¹ce temu. Nic nie by³o
jednak w stanie zak³óciæ poro-

zumiewania siê w jêzyku naszych
zachodnich s¹siadów. Pomocn¹
okaza³a siê znajomoœæ jêzyka an-
gielskiego i podobieñstwo oby-
dwu jêzyków. Znowu zabawa,
konkurencje, rywalizacja. Pani
rozdawa³a d³ugopisy, samocho-
dziki z logo DTW i koszulki.
Uczniowie nie siedzieli jak zwy-
kle w ³awkach, nie pisali notatek
ani kartkówek. Powtarzali s³ów-
ka, prowadzili krótkie rozmów-
ki, wykonywali ciekawe æwicze-
nia. Mi³ym akcentem ze strony
Instytutu by³o ufundowanie na-
gród dla zwyciêzców konkursu
leksykalno-gramatycznego, któ-
ry odby³ siê 15 listopada. Pierw-
sze miejsce zajê³a uczennica kla-
sy drugiej – Katarzyna Szpara,
drugie miejsce zajê³a uczennica
klasy trzeciej – Aleksandra Kujda
i trzecie miejsce przypad³o
uczniowi klasy drugiej – Kamilo-
wi Baranowi. Zwyciêzcom nale¿¹
siê brawa, oby fascynacja jêzy-
kiem niemieckim w przysz³oœci nie
os³ab³a. Pani Joannie Lay serdecz-
nie dziêkujemy za urozmaicenie
naszej szkolnej rzeczywistoœci.

Tekst i zdjęcia:

Agnieszka Gwiżdż-Szpara
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NASZE KLIMATY

Nalejcie wosku na wodê,
Ujrzycie swoj¹ przygodê.
S³ucha³am od swej macierze,
Gdy która mówi pacierze
W wigilij¹ Jêdrzeja œwiêtego,
Ujrzy oblubieñca swego.

(Marcin Bielski)
Napisany w 1557 r. wiersz jest

bodaj¿e pierwszym, zachowa-
nym tekstem œwiadcz¹cym o po-
pularnoœci wró¿b andrzejko-
wych w dawnej Polsce.

Andrzejki, jêdrzejki, jêdrzejów-
ki – uwzglêdnia³y sprawy matry-
monialne; wró¿by andrzejkowe
popularne by³y u nas oraz w in-
nych, oœciennych krajach. Jedna
z hipotez wskazuje na ich gracki
rodowód. W staro¿ytnoœci istnia-
³o ju¿ przekonanie, i¿ na prze³o-
mie jesieni i zimy uaktywniaj¹ siê
istoty pozaziemskie, posiadaj¹ce
moc przekazywania ¿yj¹cym infor-
macje o przysz³ych zdarzeniach.
Wed³ug ludowych przekonañ
zima rozpoczyna³a siê 11 listopa-
da, równie¿ Adwent d³u¿szy by³ ni¿
obecnie, trwa³ 40 dni. W naszej
okolicy starsi mieszkañcy pamiê-
taj¹ mówi¹ce o ograniczeniach
dotycz¹cych urz¹dzania wesel,
zabaw i uciech wszelakich: Œwiêta
Katarzyna zakazuje, œwiêty Andrzej
zawi¹zuje, Œwiêta Katarzyna skrzypki
pogubi³a, œwiêty Andrzej znalaz³, za-
mkn¹³ skrzypki zaraz. Treœæ tych
przys³ów dobitnie wskazuje, i¿
powsta³y one w czasie, kiedy Ad-
went rozpoczyna³ siê po dniu œw.
Andrzeja. Zdaniem ludu czasy
prze³omowe szczególnie sprzyjaj¹
wró¿bom oraz stawianiu prognoz
na przysz³oœæ. Takimi okresami
wró¿ebnymi by³y od lat: wieczór
wigilijny, Nowy Rok, noc œwiêto-
jañska, koñcowe dni listopada.
Panny na wydaniu szczególn¹ es-
tym¹ i zaufaniem darzy³y swojego
opiekuna œw. Andrzeja. W przed-
dzieñ jego œwiêta, póŸnymi wieczo-
rami spotyka³y siê w grupach ko-
le¿eñskich, by za pomoc¹ pomy-
s³owych wró¿b przewidzieæ, kim
bêd¹ przyszli mê¿owie, jakie bêd¹
nosiæ imiona, kiedy odbêd¹ siê
wesela. W dawniejszych czasach
w³aœnie tego rodzaju sprawy za-
prz¹ta³y g³owy dziewcz¹t oraz ich
rodziców. W niektórych wioskach
istnia³ nawet zwyczaj znakowania
domów, w których zamieszkiwa³y
panny na wydaniu. Œciany i okien-
nice pokrywano jasnymi barwami:
bia³¹, niebiesk¹, kremow¹. Œcie¿-
ki posypywano piaskiem, ustawia-
no przy nich m³ode, zielone
drzewka. Pierwotnie wró¿by an-
drzejkowe mia³y charakter bar-
dziej indywidualny. Ka¿da dziew-

czyna w tajemnicy liczy³a rozsypa-
ne ziarna grochu, kije i ko³ki
w p³ocie, susz¹ce siê na nich garn-
ki. Ostatni z nich informowa³, czy
przysz³ym mê¿em bêdzie wdo-
wiec, kawaler, blondyn, brunet,
siwy, ³ysy, itp. Podobne odliczania
zdarza³y siê te¿ na wiosnê np.
z liœci tzw. akacji b¹dŸ z kukania
kuku³ek. Jednak¿e w myœl przys³o-
wia: W dzieñ œw. Andrzeja pannom
z wró¿by nadzieja, w³aœnie ten
mroczny, listopadowy wieczór
dawa³ najbardziej wiarygodne od-
powiedzi na jak¿e istotne dla m³ó-
dek pytania. Ka¿da z nich wierzy-
³a, i¿: Noc Andrzeja œwiêtego przywie-
dzie narzeczonego. Dziewczêta wszyst-
kich stanów mia³y w³aœciwie po-
dobne oczekiwania, a dotyczy³y
one zwykle wygl¹du, wieku, statu-
su spo³ecznego i maj¹tkowego
przysz³ych oblubieñców. Przed
rozpoczêciem wró¿b andrzejko-
wych zainteresowane ca³y dzieñ
poœci³y i odmawia³y stosowne mo-
dlitwy do ulubionego Œwiêtego.
Bardziej gorliwe czy zdetermino-
wane klêcza³y na ziarnach gro-
chu. Aby z³e moce nie wtargnê³y
do budynków, nad drzwiami na-
le¿a³o zakreœliæ znaki krzy¿y, po-
s³uguj¹c siê przy tym z¹bkam
i czosnku. W ca³ej Polsce najbar-
dziej popularn¹ wró¿b¹ by³o prze-
lewanie roztopionego wosku
przez dziurkê od klucza – wprost
do misy nape³nionej zimn¹ wod¹.
Du¿y klucz mia³ niejako otwieraæ
drogê do tajników przysz³oœci.
W dworach szlacheckich niekie-
dy zamiast wosku u¿ywano trochê
roztopionego o³owiu lub cyny.
Doœwiadczone matrony uwa¿a³y,
¿e wywró¿one w ten sposób ma³-
¿eñstwa bêd¹ bardziej trwa³e, ale
równoczeœnie „ciê¿sze”. Z kszta³-
tów krzepn¹cego wosku czy o³o-
wiu odgadywano, kim bêdzie przy-
sz³y m¹¿; interpretacje przy tym
by³y dowolne np. g³owa konia
mog³a oznaczaæ hodowcê, myœli-
wego, rycerza. Jak mo¿na siê do-
myœliæ, wró¿enie takie w pewnym
stopniu mia³o charakter ¿yczenio-
wy. Aby uwiarygodniæ wynik prze-
widywañ, dziewczêta obserwowa-
³y cienie rzucane na œcianê. Wró-
¿ebne w³aœciwoœci przypisywano
te¿ niektórym zwierzêtom. Po-
wszechnie wykorzystywano naj-
czêœciej: psy, koty, kury, koguty,
gêsi. Kuszone odpowiednimi przy-
smakami „informowa³y” niecier-
pliwe dziewczêta, która z nich
pierwsza wyjdzie za m¹¿. Cieszy³a
siê ta, której k¹sek zosta³ zjedzony
w pierwszej kolejnoœci. Ustawio-
ne w krêgu, bacznie œledzi³y do

pierwszy go dotkn¹³, jako pierw-
sza mia³a zasiliæ grono mê¿atek.
Pomyœln¹ wró¿b¹ by³a te¿ parzy-
sta liczba przyniesionych do pie-
ca drewien, a tak¿e wysypuj¹ce siê
z popielnika iskry. Poza okresem
wró¿ebnym takie wypadniêcie
iskier przepowiada³o rych³e poja-
wienie siê goœci. Przysz³oœæ mo¿na
te¿ by³o poznaæ po wylosowaniu
zawartoœci odwróconych misek:
ga³¹zka ruty – to staropanieñstwo,
ró¿aniec – klasztor, czepek – ma³-
¿eñstwo. ¯arliwa modlitwa i wiara
umo¿liwia³y zobaczenie twarzy
oblubieñca w wodzie studziennej,
jeœli noc by³a ksiê¿ycowa. Du¿¹
wagê przywi¹zywano równie¿ do
snów:

Panie Bo¿e, proszê Ciebie,
Niech mi siê ten przyœni,
Kto mi bêdzie najmilszy.
Aby istotnie przyœni³ siê przysz³y

m¹¿, dziewczêta musia³y modliæ
siê szczególnie gor¹co, poœciæ,
a przed zaœniêciem zjeœæ trzy z¹b-
ki czosnku. Bardzo obawia³y siê,
by we œnie nie pojawi³a siê jakaœ
okrutna zjawa. Proroczym snom
mia³y sprzyjaæ rozpalane w obej-
œciach tzw. Andrzejowe ognie oraz
ustawienie blisko ³ó¿ek pojemni-
ków z wod¹, nad któr¹ wznosi³y
siê misterne, utworzone z paty-
ków mostki. W pradawnych cza-
sach dziewczêta póŸn¹ noc¹ wy-
siewa³y na polach len i konopie,
a w razie le¿¹cego œniegu – w gli-
nianych naczyniach. Wypowiada-
nie w tym czasie odpowiednich
zaklêæ mia³o u³atwiæ znalezienie
mê¿a. W obmyœlaniu wró¿b an-
drzejkowych panny wykazywa³y siê
wiêc bogat¹ wyobraŸni¹. Dzisiaj
ju¿ chyba ¿adna z dziewcz¹t nie
traktuje ich powa¿nie, chocia¿ po-
jawiaj¹ siê od czasu do czasu na
zabawach andrzejkowych. Daw-
niej w gronie wró¿¹cych nie mo-
g³a pojawiæ siê mê¿atka, ani mê¿-
czyzna. Kawalerowie mieli w³asny
okres wró¿ebny – kilka dni wcze-
œniej, w wigiliê œw. Katarzyny.
Ch³opcy do spraw matrymonial-
nych nie podchodzili tak emocjo-
nalnie jak ich kole¿anki. Ograni-
czali siê zwykle do zapisywania
imion na kartkach i umieszczanie
ich pod poduszkami. St¹d dawne
przys³owie: W dniu œw. Katarzyny
pod poduszk¹ dziewczyny. Jeœli umie-
œcili tam równie¿ zapaskê, wst¹¿-
kê lub chustkê, wówczas mogli li-
czyæ, i¿ przyœni im siê wybranka
serca. Wró¿enie kawalerów prze-
sta³o byæ popularne i „umar³o
œmierci¹” naturaln¹ pod koniec
XIX w.

Jesieñ jako œwiêta ksieni,
W ziemi Piastów gospodarzy
I jak pani mi³oœciwa
Tak ³askaw¹, szczodr¹ bywa,
¯e ju¿ tylko wszystkich darzy.

(Wincenty Pol)
Maria Wilczok

Czas wróżebny
której skieruje g³owê znajduj¹cy
siê w œrodku zwierzak. Tego wie-
czoru panny ws³uchiwa³y siê tak-
¿e, w jaki sposób np. zaszczeka pies,
zaryczy krowa, zakwiczy œwinia.
Jeœli g³osy tych zwierz¹t da³y siê sko-
jarzyæ ze s³owem „tak”, wówczas
szczêœliwa s³uchaczka niechybnie
w przysz³ym roku stanie na œlub-
nym kobiercu. Warto by³o rów-
nie¿ ws³uchaæ siê w przypadkowe
rozmowy ludzi. Pomyœlnym zna-
kiem by³o pojawienie siê w nich
wyrazów np.: dobrze, pewnie, rze-
czywiœcie, faktycznie – one rów-
nie¿ przepowiada³y zamêœcie. Po-
sturê przysz³ego oblubieñca mo¿-
na by³o odgadn¹æ na podstawie
wygl¹du dziewi¹tego, odliczone-
go ko³ka lub kija w p³ocie: czy ma³-
¿onek bêdzie wysmuk³y, têgi, ni-
ski, wysoki, garbaty itp. Umiejêt-
noœci czytania i pisania wymaga³o
wró¿enie z u¿yciem kartek, na któ-
rych zosta³y zapisane ró¿ne imio-
na mêskie. Dziewczêta wk³ada³y ta-
kie „karteluszki” pod poduszki
i rano, po przebudzeniu losowa³y
jedn¹ z nich. Biada, jeœli trafi³a siê
„pusta” kartka. W minionych cza-
sach dziewczêta niczego tak siê nie
obawia³y jak staropanieñstwa.
Wyjœcie za m¹¿ nobilitowa³o je
i stawia³o w gronie wa¿nych go-
spodyñ. Ze „starych panien” czê-
sto szydzono, obarczano je obo-
wi¹zkami, nie liczono siê z ich opi-
niami. W dworach zasila³y one
zwykle szeregi rezydentek. W krê-
gach kobiet funkcjonowa³o nawet
uw³aszczaj¹ce zdanie zdesperowa-
nych: Mo¿e byæ kulawy lub o jednym
oku, byle tego roku. Najwiêksze szan-
se na zamêœcie mia³y dziewczêta
z posagiem, mimo nader w¹tpli-
wej urody. W ten wieczór andrzej-
kowy wszystkie gorliwie oddawa³y
siê ró¿nym, wró¿ebnym czynno-
œciom. Doœæ d³ugo przetrwa³ u nas
zwyczaj œcinania ga³¹zek wiœni
i czereœni oraz umieszczania ich
w wilgotnej ziemi, w garnkach,
w pobli¿u pieców. Jeœli przed No-
wym Rokiem pokry³y siê kwiata-
mi, oznacza³o to weselisko w przy-
sz³ym roku. W zwyczaju tym ucze-
stniczyli te¿ kawalerowie. Dziew-
czêta natomiast z nadziej¹ pali³y
po dwa strzêpki przêdzy i obser-
wowa³y, czy po³¹cz¹ siê dwie smu-
gi dymu. Równie¿ podp³yniêcie
do siebie dwu skorupek orzacha,
w misce nape³nionej wod¹, by³o
znakiem bardzo pomyœlnym. Zna-
na w naszych stronach inna an-
drzejkowa wró¿ba polega³a na
mierzeniu ostró¿ek jab³ek i wyro-
kowaniu, która z dziewcz¹t pierw-
sza zmieni stan cywilny. Znany jest
te¿ zwyczaj przek³adania palców
na wyrwanym z g³owy w³osie. Do
dziœ zachowa³o siê ustawianie ko-
lejnych butów w kierunku od od-
leg³ej œciany mieszkania do pro-
gu. W³aœcicielka buta, który
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Gromadzi nas dzisiaj nasze umi-
³owanie Ojczyzny – powiedzia³, wi-
taj¹c zgromadzonych w koœcie-
le uczestników uroczystoœci, ks.
Ryszard Lis, proboszcz parafii
pod wezwaniem Narodzenia
Najœwiêtszej Marii Panny. Groma-
dzi nas modlitwa za tych, którzy ko-
chali Ojczyznê, za tych, którzy oddali
za ni¹ ¿ycie, za tych, którzy swoj¹
prac¹ budowali tê Ojczyznê i modli-
twa za nas i za przysz³e pokolenia,
którzy tworzymy dziœ tê Ojczyznê. (…)
Chcemy siê modliæ, aby nasza Ojczy-
zna siê rozwija³a, aby by³a w niej
mi³oœæ do tego co istotne, do naszej
ziemi, do naszej wiary…

Po mszy œwiêtej, pod obeli-
skiem i pomnikiem b³. ks. Jerze-
go Popie³uszki kwiaty z³o¿y³y de-
legacje: samorz¹du gminnego,
Prawa i Sprawiedliwoœci, Ryce-
rzy Kolumba, Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwoœci, Solidar-
nej Polski.

Nastêpnie wszyscy uczestnicy
uroczystoœci przeszli na Rynek,
gdzie delegacje samorz¹du
gminnego i powiatowego, orga-

11 listopada, o godzinie 12.00,
uroczystą mszą świętą kon-
celebrowaną w intencji Oj-
czyzny, rozpoczęły się Gmin-
ne obchody Święta Niepodle-
głości w Sędziszowie Młp.
Nabożeństwu, odprawione-
mu w kościele pw. Narodze-
nia NMP, przewodniczył ks.
Krzysztof Gac – proboszcz
parafii Miłosierdzia Bożego,
a koncelebrowali: gospodarz
świątyni ks. Ryszard Lis,
gwardian klasztoru oo. Kapu-
cynów o. Janusz Pałka oraz
ks. prałat Stanisław Ryba.

nizacji politycznych i spo³ecz-
nych, s³u¿b mundurowych, szkó³
z³o¿y³y kwiaty pod tablicami,
upamiêtniaj¹cymi poleg³ych za
Ojczyznê.

Podczas uroczystoœci samo-
rz¹d gminny reprezentowali:
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Hulek, Burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. Kazimierz Kie³b,
Z-ca Burmistrza El¿bieta Œwi-
niuch; delegacjê samorz¹du

powiatowego tworzyli: Starosta
Stanis³aw Ziemiñski, cz³onek Za-
rz¹du Powiatu Jerzy £yszczak;
w imieniu s³u¿b mundurowych
wyst¹pili: Komendant Komisa-
riatu Policji w Sêdziszowie M³p.
podkom. Roman Zawiœlak, Z-ca
Komendanta Powiatowego Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Rop-
czycach m³. bryg. Janusz Piczak.
Pos³a na Sejm RP Kazimierza
Moskala reprezentowa³a dyrek-

Maszerują „Strzelcy”… Przemarsz z kościoła farnego na Rynek.

Wśród uczestników uroczystości bracia
nowicjusze.

Delegacja samorządu gminnego oddaje hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
„Orlęta” Związku Strzeleckiego „Strzelec” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie
Młp. oddali cześć bohaterom Armii Krajowej poległym za Ojczyznę.

Przewodniczący RM Tadeusz Hulek oraz
Z-ca Burmistrza Elżbieta Świniuch odsła-
niają odnowiony z okazji 530 rocznicy
nadania praw miejskich obelisk.

Gminne obchody Święta NiepodległościGminne obchody Święta Niepodległości
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tor biura poselskiego w Ropczy-
cach Beata Prokop. Obecne by³y
delegacje partii politycznych:
Prawa i Sprawiedliwoœci, Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, So-
lidarnej Polski. Licznie wyst¹pi³y
poczty sztandarowe szkó³ i jed-
nostek OSP, NSZZ „Solidar-
noœæ”, dru¿yna Strzelców z Jed-
nostki 2051 Zwi¹zku Strzeleckie-
go „Strzelec” OSW, „Orlêta”
Zwi¹zku Strzeleckiego oraz bra-
cia nowicjusze z klasztoru oo.
Kapucynów.

W przesz³oœci naszej Ojczyzny ma³o
by³o lat tak spokojnych, w jakich my
¿yjemy – powiedzia³ podczas uro-
czystoœci Burmistrz Kazimierz
Kie³b – na wielu polach walki zo-
stawali nasi obywatele. Gdybyœmy
przypomnieli historiê, to wspomnie-
libyœmy, ¿e przez ponad 120 lat nie
by³o w ogóle pañstwa polskiego, pañ-
stwa, które szczyci³oby siê swoj¹ wol-
noœci¹. Dopiero rok 1918 to zmar-
twychwstanie pañstwa. Ale ile¿ jest
mogi³, w których spoczywaj¹ po-
wstañcy, mogi³, których przyby³o
podczas I, II wojny œwiatowej, a¿ do
wybuchu i powstania demokratycz-

nej Ojczyzny (…) Dziœ patriotyzm
nie wymaga od nas ofiary z ¿ycia,
ale wymaga szacunku do god³a, do
barw narodowych, do hymnu, do
jêzyka ojczystego, do historii i do
udzia³u w takich œwiêtach jak dzi-
siejsze. Mamy to szczêœcie, ¿e ¿yjemy
w niepodleg³ym, demokratycznym

Na scenie orkiestra dęta WSK z Rzeszowa.

„Rochy” rozpoczęły część artystyczną w sali widowiskowej MGOK.

Patriotyczną poezję zaprezentowali
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im.
prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie
Młp.

kraju, mamy to szczêœcie, ¿e na przy-
sz³e pokolenia mo¿emy snuæ marze-
nia o coraz wiêkszym dobrobycie. Ale
nie mo¿emy zapominaæ o naszej hi-
storii, naszym patriotyzmie, naszej
œwiadomoœci narodowej, bo to buduje
nasz¹ to¿samoœæ. ̄ yjemy dziœ w glo-
balnej wiosce. Unia Europejska otwo-
rzy³a granice, a zdobycze techniki
pozwalaj¹ na b³yskawiczne prze-
mieszczanie siê nie tylko fizyczne, ale
przede wszystkim informatyczne. By
nie zgin¹æ w tym tyglu narodów, by
nie byæ anonimowym, musimy dbaæ
o lokaln¹ historiê, o nasz¹ godnoœæ
narodow¹. O to dziœ apelowa³bym
do wszystkich Pañstwa tu zebranych,
od tych najm³odszych do najstar-
szych, do wszystkich mieszkañców
naszej gminy i naszej Ojczyzny.

Podczas uroczystoœci ods³o-
niêto tak¿e odnowiony pomnik,
wzniesiony w 1983 roku, dla upa-
miêtnienia rocznicy 500-lecia
nadania praw miejskich.

Fot. (10)  B. Czapka

Przywi¹zujemy wagê do historii lo-
kalnej, bo ona jest nieod³¹czn¹ czê-
œci¹ historii naszego narodu – po-
wiedzia³ Burmistrz – st¹d dziœ mo-
¿emy staæ przed odnowionym ratu-
szem z piêknie odrestaurowanymi
podziemiami, zagospodarowanym
otoczeniem i tym skromnym pomni-
kiem, który jest, jak gdyby symbolem
zakoñczenia tych wszystkich prac. Ten
pomnik odnowiony zosta³ za zgod¹
jego budowniczych, by uczciæ 530 rocz-
nicê nadania praw miejskich dla Sê-
dziszowa Ma³opolskiego (…).

Ods³oniêcia granitowego
obelisku dokonali: Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz
Hulek oraz Zastêpca Burmistrza
El¿bieta Œwiniuch.

Czêœæ artystyczna uroczystoœci
mia³a miejsce w sali widowisko-
wej Domu Kultury. Rozpocz¹³ j¹
polonez i mazur w wykonaniu
Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy”,
nastêpnie wys³uchano wierszy
w interpretacji uczniów z Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych, przygoto-
wanych przez pani¹ Bernadetê
Frysztak, która tak¿e wyst¹pi³a
na scenie, utworów muzycznych
oraz koncertu Orkiestry Dêtej
WSK z Rzeszowa.

(b)
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Dyrekcja, Grono Pedagogicz-
ne i Wychowankowie z Publicz-
nego Przedszkola Nr 2 w Sêdzi-
szowie M³p. przy³¹czyli siê rów-
nie¿ do obchodów tego rado-
snego œwiêta. Do najbli¿szych
„Przyjació³ przedszkola” zosta-
³y wys³ane pocztówki z wyraza-
mi pamiêci i wdziêcznoœci za
ró¿norodn¹ pomoc i zaanga¿o-

Jêzyki obce oknem na œwiat.
Pod takim has³em odby³a siê
w gimnazjum w Czarnej Sêdzi-
szowskiej impreza promuj¹ca
naukê jêzyków obcych. Przygo-
towania do tego wydarzenia za-
inicjowano ju¿ kilka tygodni wcze-
œniej. Uczniowie, pod okiem na-
uczycieli jêzyków obcych i wycho-
wawców uczyli siê jak wa¿na jest
w dzisiejszym œwiecie znajomoœæ
jêzyków obcych, wykonali plaka-
ty, których tematem by³o zachê-
cenie swoich rówieœników do
zg³êbiania jêzyków obcych, æwi-
czyli wybrane piosenki w jêzyku
obcym i przygotowali stroje na-
rodowe wybranych krajów. Po-
g³êbiali równie¿ swoj¹ znajomoœæ
wybranych zagadnieñ z kultury
innych pañstw. W dniu 31.10.
uczniowie wziêli udzia³ w potycz-
kach jêzykowych które polega³y

W ten niedzielny wieczór licz-
nie zgromadzeni w œwi¹tyni Pa-
rafianie wspominali wêdruj¹ce-
go Pasterza, który pragn¹³ swój
misyjny zapa³ zaszczepiæ wszyst-
kim wierz¹cym. Jego pielgrzymo-
wanie s³u¿y³o o¿ywieniu œwiado-
moœci misyjnej w sercach cz³on-
ków Koœcio³a. Podczas bezpo-
œrednich spotkañ z wiernymi Oj-
ciec Œwiêty zasiewa³ ziarna praw-
dy i zachêca³ do kroczenia drog¹
prawdy i sumienia.

W blasku œwiec, przy dŸwiê-
kach muzyki ws³uchiwaliœmy siê
w odg³osy œwiata, w szept prze-
mykaj¹cego po kamieniach gór-
skiego strumienia. M³odzi recy-
tatorzy: Eryk Rudy, £ukasz Oleœ,
Dariusz Siwiec, Magdalena Fito³
z pe³n¹ wra¿liwoœci¹, zadum¹
przywo³ali myœli B³ogos³awione-
go zawarte w „Tryptyku Rzym-
skim”, który jest artystycznym po-

Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień uchwalono
w 1973 roku w USA, jako we-
zwanie do pokoju między
zwaśnionymi krajami, Izra-
elem i Egiptem. Zwyczaj szyb-
ko się rozprzestrzenił. Obec-
nie obchodzony jest 21 listo-
pada w 180 krajach, w tym
w Polsce. Promuje pozytyw-
ne nastawienie do świata,
dobroć i życzliwe postawy
wobec innych.

wanie w dzia³alnoœæ placówki.
Kolorowa skrzynka pozdrowieñ,
ustawiona w przedszkolnym
holu zape³ni³a siê rysunkowymi
liœcikami dzieci, adresowanymi
do nauczycielek oraz kole¿anek
i kolegów. Starszaki natomiast
wykona³y w³asnorêcznie kar-
teczki z ¿yczeniami uœmiechu
i radoœci na ka¿d¹ porê roku

i wrêczy³y je mile zaskoczonym
kolegom z II klasy Szko³y Pod-
stawowej nr 3. ¯yczenia, choæ
serdeczne i szczere nie by³y ca³-
kiem bezinteresowne. „Oka¿cie
nam swoj¹ ¿yczliwoœæ, gdy za 10
miesiêcy przekroczymy próg
waszej szko³y” – brzmia³o ukry-
te, ciche pragnienie 5-latków.
Uœmiechniête minki drugokla-

sistów zdradza³y, ¿e mo¿na na
to liczyæ!

Wysy³ajmy wiêc do siebie pozdro-
wienia, pomagajmy sobie, dziêkuj-
my nawet za drobiazgi. Sympatiê
i szacunek mo¿emy sobie okazy-
waæ przecie¿ nie tylko od œwiêta.

Tamara Hadyś

nauczycielka PP Nr 2

w Sędziszowie Młp.

na rozpoznawaniu jêzyków œwia-
ta, rozpoznawaniu s³awnych
miejsc i osób w œwiecie, rozpo-
znawaniu znanych melodii,
³amañcach jêzykowych, konkur-
sie literowania i quizie wiedzy
o krajach anglojêzycznych i nie-
mieckojêzycznych. Dodatkow¹
atrakcj¹ dla publicznoœci by³y
wczeœniej przygotowane zagadki
jêzykowe. W drugiej czêœci spo-
tkania przeprowadzono konkurs
piosenki obcojêzycznej i zapre-
zentowano przygotowane stroje.
Dla zwyciêzców potyczek i kon-
kursów ufundowano atrakcyjne
nagrody. Na wszystkich uczestni-
ków czeka³y nagrody pociesze-
nia. Œwiêto przebiega³o w mi³ej
atmosferze w duchu zdrowej ry-
walizacji a przy okazji uczniowie
pog³êbili swoj¹ wiedzê z zakresu
jêzyków obcych.

¿egnaniem Wielkiego Papie¿a,
Wielkiego Polaka i Wielkiego
Artysty.

Wirtuozi gry na pianinie: p. Jo-
anna Kobiera i p. Zbigniew £atka
zachwycili swoim kunsztem, mu-
zyk¹, która „chwyta³a za serca”,
wyciska³a ³zy. Wystêpy m³odzie-
¿owego chóru, Magdaleny Bia-
³oruckiej, Piotra Batorego przy-
pomina³y nam, ¿e Nasz Rodak
by³ zawsze blisko natury, zawsze
w ³¹cznoœci ze œwiatem widzial-
nym i w zamyœleniu nad tym jaki
Bóg i stworzony przez Niego
œwiat jest zdumiewaj¹cy. W œwi¹-
tyni mo¿na by³o us³yszeæ dŸwiêk
skrzypiec, wiolonczeli, gitary
oraz przepiêkny g³os Ksiêdza
Marcina Stachnika, który zaœpie-
wa³ „Barkê”.

W tym miejscu w imieniu
wszystkich uczestników koncer-
tu pragnê serdecznie podziêko-
waæ Ksiêdzu Marcinowi – orga-
nizatorowi tego wydarzenia mu-
zycznego za to, ¿e zaprosi³ nas
do dialogu z Misjonarzem Œwia-
ta oraz pokaza³, ¿e „œwiat bez
sztuki nara¿a siê na to, ¿e bêdzie
œwiatem zamkniêtym na mi³oœæ”.

A by³a to wielka sztuka.

Bernadeta Frysztak

Bądźmy życzliwi!Bądźmy życzliwi!

Przedszkolaki w Dniu Życzliwości odwiedziły swoich starszych kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp.

Wyjątkowy koncert w Kościele

Parafialnym w Sędziszowie Młp.
W dniu 20 października
w Kościele Parafialnym w Sę-
dziszowie Młp. odbył się wy-
jątkowy koncert muzyczno-
poetycki zatytułowany „Dia-
log z Misjonarzem Świata –
Błogosławionym Janem Pa-
włem II”.

Języki obce oknem na świat

Dyrektor Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej Andrzej Świerad z uczestnikami poty-
czek językowych.
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W poniedzia³ek, 11 listopada
by³a 95 rocznica odzyskania wol-
nej Polski. Jak co roku w gminie
sêdziszowskiej obchody roczni-
cy odzyskania niepodleg³oœci
rozpoczê³y siê od przemarszu
pocztów sztandarowych sprzed
Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury do Koœcio³a Parafialne-
go pw. NNMP w Sêdziszowie
M³p. (fary). Przemarsz rozpo-
czê³a Zawodowa Orkiestra Dêta
z WSK PZL Rzeszów, nastêpnie
sz³y orlêta i grupa harcerek.
Kolejno maszerowa³y delegacje
prawie wszystkich szkó³ i OSP
z gminy. Ten przemarsz koñczyli
Strzelcy a wœród nich grupa
uczniów z naszej szko³y. Po uro-
czystej Mszy Œw. za Ojczyznê zo-
sta³y z³o¿one kwiaty przy pomni-
ku b³. ks. Jerzego Popie³uszki (On
te¿ odda³ swe ¿ycie za wolnoœæ),

Czas na świętowanie
niepodległości

W Zespole Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

kolejny przemarsz przed Ratusz
i z³o¿enie kwiatów pod tablica-
mi upamiêtniaj¹cymi ofiary
i walcz¹cych z okupantami
w czasie II wojny œwiatowej. By³a
wœród nich wi¹zanka kwiatów
z³o¿ona przez delegacjê m³o-
dzie¿y z Olszewskiego. Po prze-
mówieniu Burmistrza Kazimie-
rza Kie³ba zosta³ ods³oniêty od-
nowiony pomnik 500-lecia Sêdzi-
szowa. Czêœæ artystyczna obcho-
dów odby³a siê w Domu Kultu-
ry. Z³o¿y³y siê nañ wystêp Zespo-
³u Pieœni i Tañca „Rochy”, pro-

gram poetycko-muzyczny przy-
gotowany przez nasz¹ szko³ê
(kierowany przez niezawodn¹
prof. Bernadetê Frysztak) i wy-
stêp Orkiestry WSK z Rzeszowa.
Wydaje siê ¿e nawet pogoda
sprzyja³a tym, którzy zdecydowa-
li siê publicznie uczciæ nasze
Œwiêto Niepodleg³oœci. Cieszy
fakt, i¿ by³o wœród nich wiele
m³odzie¿y i pracowników ZSZ
im. prof. Karola Olszewskiego.
Dobrze prezentowa³ siê poczet
sztandarowy ZSZ.

We wtorek, 12 listopada w na-
szej szkole odby³a siê uroczysta

akademia. Z³o¿y³y siê nañ wystê-
py Ko³a Recytatorsko-Teatralne-
go, wyst¹pienia pani prof. Ber-
nadety Frysztak i prof. Jana Flisa-
ka poruszaj¹ce ró¿ne aspekty
powrotu Polski na mapy Europy.
Konrad Anyszek zaprezentowa³
swoja prezentacjê multimedialn¹
o tej samej tematyce. W poczcie
sztandarowym stanêli uczniowie
klasy I hm, którzy przygotowuj¹
siê do z³o¿enia przysiêgi w Stowa-
rzyszeniu Strzelec.

Tekst MP, JF

Fot. Ewelina Brończyk

i Diana Jamróz

Nie umiera ten, kto trwa
w sercach i pamiêci naszej.

Uczniowie I klasy Technikum
ZSZ im. prof. Karola Olszewskie-
go w Sêdziszowie M³p.: £ukasz
Bartuœ i Dawid Kiwak udowod-
nili, ¿e w sercach m³odych ludzi
¿yje pamiêæ o Tych, którzy od-
dali ¿ycie za Ojczyznê.

W dniach poprzedzaj¹cych
uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
uporz¹dkowali oni miejsce
wiecznego spoczynku ppor. Aloj-
zego Ska³eckiego – ¿o³nierza AK,
odnowili p³ytê nagrobn¹, z³o¿yli
kwiaty, a nastêpnie zapalili „p³o-
myk pamiêci.”

Ppor. Alojzy Ska³ecki ps.
„Alek” w wieku 24 lat zosta³ za-
mordowany w czerwcu 1944
roku przez gestapo. Ten ¿o³nierz
AK placówki „Ropa” spoczywa
na sêdziszowskim cmentarzu.
Pamiêtajmy, ¿e: Umar³ych wiecz-
noœæ dot¹d trwa, dok¹d pamiêci¹ im
siê p³aci.

Bernadeta Frysztak Łukasz Bartuś i Dawid Kiwak przed grobem ppor. Alojzego Skałeckiego „Alka”.

Pozostał w pamięci
młodego pokolenia
Pozostał w pamięci
młodego pokolenia
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W tym roku odwiedzi³o nas
dwoje studentów: Rana Adel
z Egiptu, studentka literatury
brytyjskiej w Kairze, oraz Ivan
Ivanov z Bu³garii, student tury-
styki w Varnie.

Od 30.09. do 4.10.2013 goœcie
prezentowali swoje kraje na zajê-
ciach z sêdziszowskimi licealista-
mi. Na zaproszenie nauczycieli
jêzyka angielskiego Gimnazjum
im. K. K. Baczyñskiego w Sêdzi-
szowie M³p. studenci z AIESEC
przeprowadzili dodatkowo warsz-
taty dla uczniów gimnazjum.

Zajêcia zawiera³y elementy wy-
k³adu i prezentacji multimedial-
nej, zdjêæ i filmów prezentuj¹-
cych poznawane kraje. Podczas

zajêæ goœcie pos³ugiwali siê jêzy-
kiem angielskim. Zajêcia prowa-
dzone by³y w sposób bardzo przy-
stêpny i zrozumia³y dla wiêkszo-
œci s³uchaczy, dostarczy³y wielu
ciekawych informacji, ale te¿
du¿o zabawy, gdy¿ uczniowie wy-
konywali wspólnie bu³garski ta-
niec ludowy „Pravo horo”, po-
znawali instrumenty muzyczne
i liczne tradycje weselne.

Oprócz wspania³ych kuror-
tów urlopowych nad Morzem
Czarnym Ivan Ivanov zaprezen-
towa³ uczniom s³yn¹c¹ z upraw
winoroœli Dolinê Strumy oraz
Dolinê Ró¿ – ogromne pola kwia-
tów ci¹gn¹ce siê po horyzont.
P³atki ró¿ s¹ w Bu³garii wa¿nym

Program spotkania zwi¹zany
by³ z poznawaniem kultury
i kuchni belgijskiej, która najbar-
dziej przypomina regionalne
potrawy francuskie – jedzenie
jest syc¹ce i pikantne, pe³ne przy-
praw takich jak cynamon, imbir,
szafran. Belgia ju¿ w œredniowie-
czu by³a potêg¹ kulinarn¹, a to
dziêki obfitoœci egzotycznych
przypraw i produktów, gdy¿
przez tutejsze tereny przechodzi-
³y g³ówne szlaki handlowe. Spe-
cjalnoœci¹ kuchni waloñskiej
w Liège s¹ miêdzy innymi pasz-
tety i domowe kie³basy. Belgia to
te¿ pierwszy kraj w Europie,
w którym zaczêto wyrabiaæ cze-
koladê, bo tam w³aœnie trafi³o
pierwsze ziarno kakaowca.
W Belgii po raz pierwszy zrobio-
no praliny – w 1912 roku. Belgo-
wie posiadaj¹ te¿ ponad 400 ga-

danie na gor¹co. Udzia³ w projekcie
da³ mi te¿ mo¿liwoœæ konwersacji
w jêzyku angielskim. Pozna³em te¿
podstawowe zwroty w jêzyku portu-
galskim, litewskim i francuskim.
Mateusz, kl. II B: mieliœmy wolny czas
na swobodne rozmowy i integracjê
z kolegami i kole¿ankami z innych
krajów. Zwiedzaliœmy te¿ zabytki
i muzea. Mnie jednak najbardziej po-
doba³ mi siê stadion pi³karski w Liège.
Sebastian, kl. IIB: spróbowaliœmy tra-
dycyjnych potraw, które ró¿ni¹ siê
znacznie od naszych. Poæwiczyliœmy
jêzyk angielski, pograliœmy te¿ w pi³kê
no¿n¹ z kolegami z Belgii i Portugalii.
Bartek, kl. II AF: dowiedzieliœmy siê
du¿o ciekawych rzeczy o innych kra-
jach, o szkole, zainteresowaniach
naszych kolegów. Sami opowiadali-
œmy o naszej szkole i naszym kraju,
pokazaliœmy przygotowan¹ prezenta-
cjê multimedialn¹.

Kamil: cieszê siê, ¿e organizacja spo-
tkania by³a dostosowana do naszych
potrzeb i zainteresowañ . Chcia³bym
zmieniæ czas trwania wyjazdu. Uwa-
¿am, ¿e 5 dni pobytu to zdecydowanie
za ma³o!
Aldona Homa, koordynator projektu:

Najbardziej podoba³a mi siê oficjalna
prezentacja krajów, zorganizowana
w szkole Athenee Royal Lucie Dejar-
din w Ougree, filmowana przez lo-
kaln¹ telewizjê. Oprócz tradycyjnego
s³odkiego œniadania odby³o siê tam
oficjalne przedstawianie uczestników
projektu i ich krajów, wszystkich goœci
poproszono na scenê. Podczas, gdy
w tle wyœwietlano zdjêcia zabytków
i atrakcji z krajów projektu, po kolei
odegrane zosta³y hymny narodowe
Polski, Belgii, Turcji, Litwy i Portu-
galii. To by³y dla wszystkich uczestni-
ków bardzo wznios³e i wzruszaj¹ce
chwile.

Spotkanie w Belgii mia³o te¿
charakter organizacyjny, gdy¿
nale¿a³o zaplanowaæ wspó³pra-
cê na dwa lata, dalsze spotkania
oraz wspólne realizowanie celów
projektu, miêdzy innymi tworze-
nia wspólnej ksi¹¿ki kucharskiej
w 5 jêzykach, filmu i galerii
zdjêæ. Nastêpne spotkanie odbê-
dzie siê w styczniu 2014 roku
w Turcji, a na wiosnê goœcie od-
wiedz¹ Sêdziszów M³p.

Uczniowie LO z wizytą w Belgii
W dniach 20-26.10.2013 odbyło się pierwsze międzynarodo-
we spotkanie młodzieży w ramach projektu „Gastronomic
Wonders through Europe”. Spotkanie miało miejsce w szkole
średniej Athenee Royal Lucie Dejardin w miejscowości Ougree
w prowincji Ličge, we wschodniej Belgii. Nasze liceum repre-
zentowali uczniowie klas drugich: Filip Kloc, Bartłomiej Stad-
nik, Mateusz Smoliński, Kamil Salamon, Sebastian Malisie-
wicz pod opieką Pani dyrektor Lucyny Doroby oraz Pani prof.
Aldony Homy.

tunków piwa, które jest nie tylko
napojem, ale i dodatkiem do miês.

W ramach spotkania uczest-
nicy zwiedzili Muzeum Pszczelar-
stwa w Tilff oraz Muzeum Tra-
dycji i Kultury w Liège.

O swoich wrażeniach z wyjazdu opo-

wiadają uczestnicy:

Pani dyrektor Lucyna Doroba: kuch-
nia belgijska znacznie ró¿ni siê od
naszej. Nie mamy w Polsce zwyczaju
jeœæ na œniadanie s³odkich gofrów
polanych syropem klonowym lub
miodem. Ciekawym po³¹czeniem jest
te¿ podawanie na obiad miêsa z po-
wid³em jab³kowo-gruszkowym lub
z ¿urawin¹.
Filip, kl. II AF: spotkanie pozwoli³o mi
poznaæ inne gusta kulinarne; u nas
na obiad jemy coœ gotowanego,
w Belgii czêsto jest to bagietka, a dopie-
ro oko³o godziny 18 podawane jest

Uczniowie LO wraz z dyrektor L. Dorobą
oraz panią A. Homą podczas wizyty w Bel-
gii.

towarem eksportowym – sk³ad-
nikiem wielu gatunków francu-
skich perfum, by wymieniæ jedy-
nie Chanel 19 i Chanel 5. Zbie-
rane s¹ tylko przez trzy tygodnie,
potem z kwiatów destyluje siê
drogocenny olejek.

Rana Adel opowiada³a o sta-
ro¿ytnej kulturze Egiptu, fara-
onach, s³ynnych piramidach
i mumiach. Mówi³a te¿ o wspó³-
czesnym ¿yciu dziewcz¹t i kobiet
w Egipcie, gdzie nie wolno im
przebywaæ poza domem po go-
dzinie 23, nie mog¹ te¿ spo¿y-
waæ alkoholu. Bardzo podoba
jej siê w Polsce, gdy¿, jak mówi,
panuje tu niezm¹cony spokój.
Nawet tak du¿e miasta, jak Rze-

szów czy Kraków wydaj¹ jej siê
ciche i wyludnione w porówna-
niu z gwarem, ha³asem na uli-
cach Kairu. Podczas zajêæ Rana
uczy³a nas te¿ liter arabskich pi-
sanych od strony prawej do le-
wej; niestety nie posz³o z tym tak
³atwo jak z bu³garskim tañcem.

W czasie pobytu w Sêdziszo-
wie M³p. goœcie mieszkali u ro-
dzin uczniów naszego LO, po za-
jêciach szkolnych mieli te¿ mo¿-
liwoœæ wspólnej integracji i wy-
poczynku w polskich rodzinach.
Uczniowie bardzo pozytywnie
oceniaj¹ zajêcia ze studentami
AIESEC i z niecierpliwoœci¹ cze-
kaj¹ na kolejn¹ edycjê progra-
mu Enter Your Future.

w LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

VIII Edycja projektu AIESEC

Enter Your Future

Patronat honorowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

VIII edycja AIESEC to druga wizyta w sędziszowskim LO stu-
dentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Polski by dzie-
lić się z młodzieżą wiadomościami o swoich krajach, kultu-
rze, tradycjach i zwyczajach. W ramach projektu AIESEC w LO gościł Ivan Ivanov z Bułgarii.
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Dalsza czêœæ uroczystoœci od-
by³a siê w szkolnej hali widowi-
skowo-sportowej, prowadz¹ca
imprezê Halina Szela powita³a
goœci i wszystkich cz³onków spo-
³ecznoœci szkolnej. W³adze po-
wiatowe reprezentowa³a p. El¿-
bieta Wojtasik – Sekretarz Po-
wiatu Ropczycko-Sêdziszowskie-
go. Na zaproszenie odpowie-
dzieli te¿ przedstawiciele Na-
uczycieli Emerytów – p. Wies³a-
wa Bauman, p. Otylia W³odar-
ska i p. Antoni Zach. Tradycyj-
nie obecni byli te¿ rodzice
uczniów klas pierwszych i Prze-
wodnicz¹ca Rady Rodziców –
p. Anna Bia³orucka.

Prowadz¹ca siêgnê³a pamiêci¹
do 14 paŸdziernika 1773 roku,
kiedy to polski Sejm powo³a³ wg
pierwotnej nazwy „Komisjê nad
Edukacj¹ M³odzi Szlacheckiej
Dozór Maj¹c¹” – pierwsze na
œwiecie ministerstwo oœwiaty.
Przypomnia³a krótko znaczenie
i osi¹gniêcia Komisji Edukacji
Narodowej która opracowa³a
nowatorski na ówczesne czasy,
trójstopniowy model edukacji,
której celem by³o wykszta³cenie
pokolenia Polaków œwiadomych
swych obowi¹zków obywatel-
skich, wyposa¿onych w wiedzê
u¿yteczn¹, opart¹ na ówcze-
snych zdobyczach nauki.

Wa¿nym punktem obchodów
Œwiêta Patrona, wzorem lat ubie-
g³ych, by³o podsumowanie szkol-
nego konkursu historyczno-po-
lonistycznego „Ksi¹dz Piotr Skar-
ga i Jego epoka”, przygotowane-
go przez nauczycieli historii oraz
panie polonistki. Konkurs ten
kierowany jest do uczniów klas
pierwszych. Zwyciêzców p. Dy-
rektor Lucyna Doroba nagro-
dzi³a ksi¹¿kami ufundowanymi
przez szkoln¹ Radê Rodziców.
Za I miejsce – Aleksandrê Wa-
c³aw, za II miejsce – Joannê

Szczepkowicz i za III miejsce –
Seweryna Helmê.

Uroczystoœciom zwi¹zanym ze
Œwiêtem Patrona w sêdziszow-
skim ogólniaku, towarzyszy od
kilku ju¿ lat, akt przyjêcia pierw-
szoklasistów do grona pe³no-
prawnych uczniów liceum. Dy-
rektor szko³y Lucyna Doroba
odebra³a od uczniów klas pierw-
szych, uroczyste œlubowanie któ-
re z³o¿yli w obecnoœci swoich
rodziców i wszystkich zebranych,
na sztandar szko³y.

Goœcie uczestnicz¹cy w uro-
czystoœciach skierowali serdecz-
ne ¿yczenia i gratulacje dla gro-
na profesorskiego, ksiê¿y, pra-
cowników administracji i obs³u-
gi szko³y.

Pani Dyrektor, sk³adaj¹c ¿ycze-
nia wszystkim pracownikom
szko³y i osobom zwi¹zanym z jej
funkcjonowaniem, podziêkowa-
³a za wspó³pracê i codzienne
zaanga¿owanie nauczycielom,
wychowawcom, pracownikom
administracji i obs³ugi. Szczegól-
ne podziêkowanie z³o¿y³a rodzi-
com za partnerstwo i pomoc
w wychowywaniu m³odzie¿y,
a w³adzom samorz¹dowym za
pomoc udzielan¹ szkole.

Nastêpnie wrêczy³a nagrody,
za wzorow¹ pracê i dzia³ania
podnosz¹ce jakoœæ pracy szko³y.
Spoœród nauczycieli wyró¿nieni
zostali: p. Anna Dziura, p. Ag-
nieszka Kêdziora-Œmia³ek, p. Lu-
cyna Kopciuszyñska, p. Marta
Lalicka-Saj, p. Bernadeta Ro-
gowska, p. Halina Szela. Nagro-
dzeni pracownicy administracji
i obs³ugi to: p. Agnieszka Stach-
nik, p. Renata Stachnik, p. Ka-
rol Ko³odziej, p. Boles³aw Boch-
nak i p. Alfred Puty³o.

Pani Dyrektor przekaza³a in-
formacjê, ¿e Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej przyzna³ me-
dale za d³ugoletni¹ s³u¿bê na-

G³ównym punktem spotka-
nia by³o uroczyste wrêczenie
stypendiów przyznanych przez
Fundacjê na rok szkolny 2013/
2014. Spoœród 93 stypendystów
a¿ 12 uczêszcza do naszej szko-
³y. S¹ to: Ewelina Brzostowska
3cf, Dagmara D¹browska 2cd,
Marta Grzybek 3cf, Kinga K³ó-
sek 3cf, Bart³omiej Kubik 2b,
Marta Matykowska 3cf, Arka-
diusz Pondo 3cf, Klaudia Rud-
na 3cf, Dariusz Siwiec 3b, Ma-
teusz Smoliñski 2b, Karolina
Wac³aw 3cf, Jadwiga Ziemiñska
3e.

Gala by³a równie¿ okazj¹ by
podziêkowaæ g³ównemu fun-

GALA FUNDACJI

27 września 2013 roku w Domu Kultury Mors w Dębicy
odbyła się uroczysta Gala Fundacji Śnieżki „Twoja Szan-
sa”, która zapoczątkowała 12. edycję programu pomocy
stypendialnej oraz była okazją spotkania darczyńców
i podopiecznych Fundacji.

A ten zwyciêzc¹, kto drugim da najwiêcej œwiat³a od siebie.

datorowi – Fabryce Farb i La-
kierów Œnie¿ka SA oraz licznym
indywidualnym darczyñcom za
wszelk¹ pomoc i finansowe
wsparcie.

W trakcie wieczoru odby³y
siê wystêpy tych, którzy dziêki
pomocy Fundacji mog¹ rozwi-
jaæ swoje pasje artystyczne
i sportowe. Zobaczyliœmy miê-
dzy innymi dzieci z Przedszko-
la nr 1 w Dêbicy, artystów ze
Szko³y Tañca Soul Dance, kwin-
tet smyczkowy jak równie¿ mi-
strzów sztuki Kung-Fu. Impre-
za zakoñczy³a siê pokazem ory-
ginalnej mody autorstwa
uczniów ZS nr 1 w Dêbicy.

Dzień 11 października 2013 r., upłynął
w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Pio-
tra Skargi w Sędziszowie Młp. na świę-
towaniu Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edu-
kacji Narodowej. Uroczystości szkolne
poprzedziła Msza Święta odprawiona
w Kościele Miłosierdzia Bożego, przez księ-
ży uczących religii w liceum – ks. Probosz-
cza Krzysztofa Gaca i ks. Ryszarda Poty-
rałę. W obecności sztandaru szkolnego,
uczestniczyli w niej rodzice uczniów, pra-
cownicy szkoły oraz młodzież. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

uczycielom naszej szko³y – p. El¿-
biecie Skotniczny – srebrny,
p. Bernadecie Rogowskiej – z³o-
ty, p. Jolancie Ziobro – srebrny
i p. Jackowi Magdoniowi – br¹-
zowy, a Podkarpacki Kurator
Oœwiaty Nagrodê Kuratora –
p. Tomaszowi Przywarze. Do
szko³y wp³ynê³a te¿ informacja
o odznaczeniach przyznanych
p. Dyrektor Lucynie Dorobie,
która otrzyma³a Srebrny Krzy¿
za D³ugoletni¹ S³u¿bê i Medal
Komisji Edukacji Narodowej.

Starosta Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego przyzna³ nato-
miast Nagrodê Starosty p. Aldo-
nie Homie.

Na zakoñczenie uroczystoœci
Dnia Edukacji Narodowej i Œwiê-

ta Patrona uczniowie klas trze-
cich zaprezentowali bardzo cie-
kawy program artystyczny, któ-
ry przygotowali pod opiek¹
p. Eweliny £agowskiej, p. Roma-
na Dziedzica i p. Paw³a Idzika.
Przypominaj¹c zas³ugi Komisji
Edukacji Narodowej, ugrunto-
wali w zebranych przekonanie,
¿e dzieñ 14 paŸdziernika s³usz-
nie ustanowiony zosta³ œwiêtem
pañstwowym. Skierowali do na-
uczycieli sympatyczne humory-
styczne dedykacje.

Dzieñ Edukacji Narodowej
stanowi dla nauczycieli okazjê
do refleksji, zadumy bo praca
z m³odzie¿¹, mimo ¿e trudna i
bardzo odpowiedzialna, daje
wiele satysfakcji i radoœci, mobi-
lizuje do ci¹g³ego rozwoju. Przy-
toczona refleksja na temat szko-
³y byæ mo¿e nie do koñca doty-
czy aktualnie ucz¹cych siê w sê-
dziszowskim liceum.

Choæ o szkole ka¿dy myœli co innego,
To wszyscy wnet dojd¹ do wniosku

jednego.
¯e choæ w szkole nuda i Ÿle bywa

mo¿e,
To bez niej sto razy i nudniej i gorzej.
Bo szko³a to miejsce Takie

najdziwniejsze,
Które z lat up³ywem staje siê

piêkniejsze,
I najcudowniejsz¹ maj¹ j¹ w pamiêci
Nie ci, co tu chodz¹ – ale absolwenci!

Dzień Patrona w LODzień Patrona w LO
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PIŁKA NOŻNA

Lechia mistrzem jesieni!
Pi³karze sêdziszowskiej Lechii
podtrzymali zapocz¹tkowan¹
w paŸdzierniku passê zwyciêstw,
tak¿e w listopadzie. Zwyciêstwa
nad beniaminkami z Trzeœni
i Bielowego zapewni³y pod-
opiecznym trenera Rafa³a Do-
marskiego miejsce na szczycie
tabeli na pó³metku rozgrywek.
Na 33 punkty, zdobyte w 15 me-
czach, z³o¿y³o siê 10 zwyciêstw
i trzy remisy. Lechia ponios³a tak-
¿e dwie pora¿ki: z Igloopolem
Dêbica u siebie i Wis³okiem
w Wiœniowej. Lechia mo¿e po-
chwaliæ siê najskuteczniejsz¹ gr¹
w defensywie – straci³a zaledwie
7 goli. Na w³asnym boisku sêdzi-
szowianie zdobyli 18 punktów
w 7 meczach, w tym trzy za wal-
kower w meczu z Victori¹ Czer-

min (na boisku by³ bezbramkowy
remis). Bilans bramkowy
„u siebie” to 17-3. Na wyjeŸdzie
Lechia zdoby³a punktów 15 w 8
spotkaniach, strzelaj¹c 8 goli i tra-
c¹c 4. Najwy¿sze zwyciêstwo od-

1.  Lechia Sędziszów Młp. ................ 15 ......... 33 ......... 10 ........ 3 .......... 2 ....... 25-7
2.  Wisłok Wiśniowa ......................... 15 ......... 32 ......... 10 ........ 2 .......... 3 ...... 32-14
3.  Chemik Pustków ......................... 15 ......... 31 ........... 9 ......... 4 .......... 2 ...... 26-12
4.  Błękitni Ropczyce ......................... 15 ......... 31 ........... 9 ......... 4 .......... 2 ...... 31-14
5.  Radomyślanka Radomyśl Wlk. ...... 15 ......... 29 .......... 9 ......... 2 .......... 4 ...... 24-14
6.  Igloopol Dębica ............................ 15 ......... 29 .......... 9 ......... 2 .......... 4 ...... 28-15
7.  Monis Bielowy ............................ 15 ......... 26 .......... 8 ......... 2 .......... 5 ...... 28-23
8.  Sokół Kolbuszowa Dolna .............. 15 ......... 24 .......... 7 ......... 3 .......... 5 ...... 34-26
9.  Victoria Czermin .......................... 15 ......... 24 .......... 7 ......... 3 .......... 5 ...... 18-10
10.  Czarni Trześń ............................... 15 ......... 14 .......... 4 ......... 2 .......... 9 ...... 20-30
11.  Brzostowianka Brzostek .............. 15 ......... 14 .......... 3 ......... 5 .......... 7 ...... 10-24
12.  Start Wola Mielecka .................... 15 ......... 13 .......... 3 ......... 4 .......... 8 ...... 14-26
13.  Raniżovia Raniżów ....................... 15 ......... 12 .......... 3 ......... 3 .......... 9 ....... 11-28
14.  Zryw Dzikowiec .......................... 15 ......... 10 ........... 2 ......... 4 .......... 9 ....... 11-27
15.  Tempo Cmolas ............................. 15 .......... 7 ........... 2 ......... 1 ......... 12 ..... 18-46
16.  Pogórze Wielopole Skrz. ............... 15 .......... 7 ........... 1 ......... 4 ......... 10 ...... 15-29

nieœli lechiœci w 4. kolejce poko-
nuj¹c beniaminka z Cmolasu 6:0.
£upem bramkowym w ca³ej run-
dzie podzieli³o siê a¿ 10 zawodni-
ków. Na boisku wyst¹pi³o 22 za-
wodników. Wszystkie mecze
w pe³nym wymiarze rozegra³ je-
dynie Pawe³ Godek (1350 min.),
jedynie 60 minut krócej gra³ Igor
Wójtowicz (15 meczów w tym 14
w pe³nym wymiarze). We wszyst-

kich meczach zaprezentowali siê
tak¿e Wojciech Brudek (4 razy
wchodzi³ z ³awki rezerwowych)
oraz Tomasz Magdoñ (9 razy
w pierwszym sk³adzie, 6 razy wcho-
dzi³ z ³awki rezerwowych). Najstar-
szym zawodnikiem Lechii jest
Wojciech Brudek (35 lat), zaœ naj-
m³odszym Jakub Makuch (17 lat).
Wojciech Brudek by³ tak¿e naj-
starszym zdobywc¹ bramki, naj-
m³odszym zaœ siedemnastoletni
Oskar Æwiczak. Spoœród zawod-
ników, którzy wyst¹pili w rundzie
jesiennej, siedmiu mia³o 20 i mniej
lat, zaœ czterech przekroczy³o „30”.

Kolejka 14
Czarni Trześń – Lechia Sędziszów Młp. 0:2

(32. W. Brudek 0:1, 74. D. Kamiński 0:2)
Pogórze Wielopole Skrz. – Sokół Kolb. Dln. 2:4
Zryw Dzikowiec – Błękitni Ropczyce 0:1
Kolejka 15
Lechia Sędziszów Młp. – Monis Bielowy

1:0 (43. D. Kamiński 1:0)
Błękitni Ropczyce – Start Wola Mielecka 2:0
Raniżovia – Pogórze Wielopole Skrz. 3:1

16 listopada na pomoœcie w
Bi³goraju wyst¹pili sztangiœci
Lechii Sêdziszów M³p. w III
rzucie Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski. Podopieczni
trenera B³achowicza zgroma-
dzili 1515, 9 pkt i ust¹pili pola
ekipom Znicza Bi³goraj – 1602,

W meczu 5. kolejki siatkarze Têczy pokonali na w³asnym parkie-
cie bez straty seta ekipê z Brzozowa. Szczególnie zaciêty by³ set
pierwszy, który gospodarze wygrali 36:34. Zwyciêstwo to jest tym
cenniejsze, ¿e brzozowianie przyjechali do Sêdziszowa w glorii po-
gromców lidera z Rac³awówki.
UKS Tęcza Sędziszów Młp. – SMS MOSiR Brzozów 3:0 (36:34, 25:22, 25:22)

W szóstej kolejce, 16 listopada, sêdziszowianie odnieœli kolejne
zwyciêstwo, pokonuj¹c na w³asnym parkiecie dru¿ynê Têczy Dom-
Bud ¯o³ynia. Tym razem goœcie ugrali jednego seta.
Tęcza Sędziszów Młp. – UKS Tęcza Dom-Bud Żołynia 3:1 (25:22, 23:25, 25:16,
25:23)

Zwyciêska passa Têczy zosta³a przerwana 23 listopada w Rzeszo-
wie. Akademicy znaleŸli sposób na sêdziszowian i pokonali wiceli-
dera 3:1. Zawodnicy Têczy zdo³ali wygraæ jedynie drug¹ partiê.
Mimo pora¿ki, Têcza utrzyma³a drug¹ pozycjê w tabeli
AZS UR Rzeszów – Tęcza Sędziszów Młp. 3:1 (25:21, 19:25, 25:23, 25:19)

SIATKÓWKA

Tęcza wiceliderem,

seria porażek Marby
Siatkarze Tęczy Sędziszów Młp. na dobre usadowili się
w czołówce tabeli trzeciej ligi. W 7 meczach zgromadzili 15
punktów i ustępują o 4 punkty jedynie Lubczy Racławówka.

1. SST Lubcza Racławówka ....................... 7 .......................... 19 ........................... 20-7
2. Tęcza Sędziszów Młp. .......................... 7 .......................... 15 ........................... 17-9
3. Neobus Niebylec ................................... 7 .......................... 12 ......................... 15-13
4. Głogovia Głogów Młp. ........................... 7 ........................... 11 .......................... 16-13
5. Anilana Rakszawa ................................. 7 ........................... 11 .......................... 17-16
6. SMS MOSiR Brzozów .......................... 7 ........................... 10 ......................... 15-16
7. AZS UR Rzeszów ................................. 7 ........................... 10 ......................... 13-16
8. Czarni Oleszyce .................................... 7 ........................... 7 .......................... 13-19
9. Tęcza Żołynia ....................................... 7 ........................... 7 .......................... 12-18
10.MKS MOSiR Jasło ............................... 7 ........................... 3 ............................ 9-20

1. AZS UR Rzeszów ................................. 6 ........................... 18 ........................... 18-3
2. AZS PWSTE SAN-Pajda ........................ 6 ........................... 14 ........................... 15-6
3. SMS UKS Szóstka Mielec ..................... 6 ........................... 12 ........................... 14-6
4. Lubcza Racławówka .............................. 6 ........................... 10 .......................... 12-11
5. UKS 15 Przemyśl ................................. 6 ............................. 8 ......................... 12-13
6. Wisłoka Dębica ..................................... 6 ............................. 7 ........................... 8-14
7. Gimnazjum Dębowiec ........................... 6 ............................. 6 ........................... 9-12
8. Marba Sędziszów Młp. ......................... 6 ............................. 6 ........................... 7-13
9. MOSiR Jasło ........................................ 6 ............................. 6 ........................... 7-14
10.Sanoczanka Sanok ................................. 6 ............................. 3 ........................... 5-15

Marba Sêdziszów M³p. nie poprawi³a swego dorobku w trzech
listopadowych kolejkach. Ugra³a jedynie seta w meczu z Lubcz¹
Rac³awówka. Sêdziszowianki wyraŸnie uleg³y siatkarkom z Przemy-
œla, za to postawi³y siê liderkom – akademiczkom z Rzeszowa,
w trzecim secie ulegaj¹c na przewagi.
UKS Marba Sędziszów Młp. – SST Lubcza Racławówka 1:3 (26:24, 20:25,
23:25, 17:25)
UKS 15 Gimnazjum Nr 1 Przemyśl – UKS Marba Sędziszów Młp. 3:0 (25:13,
25:14, 25:17)
UKS Marba Sędziszów Młp. – AZS UR Rzeszów 0:3 (20:25, 21:25, 24:26)

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Sztangiści zakończyli boje w Mistrzostwach Polski

chowanek Lechii Sebastian
Hoim. Najwy¿sz¹ ligê opuszczaj¹
Tytan O³awa i Orlêta £uków. Ich

Na wynik drużyny złożyły się występy indywidualne następujących zawodników:

Nazwisko i imię ...... Ur. .............. Waga ... Dwubój .... Rwanie+podrzut ......... Pkt

Januś Dariusz .......... 1997 ............. 57,0 ........ 192 ................ (81+111) ............... 330,6
Januś Adam ............. 1993 ............. 75,0 ........ 225 ............... (95+130) ............... 312,6
Januś Hubert ............ 1994 ............. 70,1 ........ 205 ................ (90+115) ............... 298,0
Korczak Michał ......... 1993 ............. 78,5 ......... 215 ............... (95+120) .............. 292,9
Drwal Filip ................ 2000 ............. 63,2 ........ 173 ................ (80+93) ................ 281,8
Urbaniak Damian ...... 1994 ............. 63,2 ........ 165 ................ (70+95) ............... 260,4

6 pkt oraz Unii Hrubieszów –
1529,5 pkt.

W trzech rzutach Lechia zgro-
madzi³a 4635,7 pkt i zajê³a 13.
miejsce w tabeli wœród 18 dru-
¿yn. Mistrzem Polski zostali Bu-
dowlani Opole (6068,6 pkt)
w sk³adzie których walczy³ wy-

miejsce w przysz³ym sezonie
zajm¹ Impuls Warszawa i Œl¹sk
Wroc³aw.
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Gminne inwestycje

Inwestycja obejmowa³a: przebu-
dowê zaplecza szatniowo-sanitar-
nego i instalacji wewnêtrznych oraz
termomodernizacjê budynku.
Przebudowano ³aŸnie, wc, wyre-
montowano szatnie, docieplono
œciany i dach obiektu, wymienio-
no poszycie dachu oraz rynny na
ca³ym obiekcie, linoleum w sali
æwiczeñ zast¹piono wyk³adzin¹
PCV zgrzewan¹. Sztangiœci otrzy-
mali tak¿e nowe pomosty. Na ze-
wn¹trz budynku przeprowadzono
remont schodów oraz chodnika.
Ca³kowita wartoœæ zadania to

W ramach inwestycji wybudo-
wany zosta³ budynek mieszkal-
ny wielorodzinny, parterowy,
bez podpiwniczenia, z dachem
wysokim, wielospadowym
w technologii tradycyjnej – mu-
rowanej z przeznaczeniem na
lokale socjalne, infrastruktur¹
techniczn¹ i elementy zagospo-
darowania terenu przy budyn-
ku.

Budynek sk³ada siê z 12 lokali
socjalnych o ³¹cznej powierzch-
ni u¿ytkowej 362,58 m2. Wnętrze jednego z mieszkań socjalnych.

Budowa budynku socjalnego w Wolicy Piaskowej

Remont siłowni na stadionie MLKS Lechia Sędziszów Młp.

308 436,56 z³. (obejmuje wartoœæ
robót budowlanych, projektu bu-
dowlanego oraz nadzorów inwe-
storskich), zaœ wartoœæ robót bu-
dowlanych to 294 217,76 z³. Gmi-
na Sêdziszów M³p. na realizacjê
powy¿szego zadania pozyska³a do-
finansowanie ze œrodków Minister-
stwa Sportu i Turystyki w wysoko-
œci 50% wartoœci zadania, tj.
154 218,28 z³.

Wykonawc¹ inwestycji by³ Za-
k³ad Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy, Kosowy 73, 36-
107 Przy³êk. Zaplecze sanitarne: sauna i natryski.

W ramach inwestycji wykona-
no równie¿ plac zabaw dla dzie-
ci, drogê dojazdow¹, miejsca
postojowe oraz chodniki i zjazd
z drogi gminnej.
* Kubatura budynku – 1434 m3

* Powierzchnia zabudowy –
467,92 m2 * Powierzchnia u¿yt-
kowa – 362,58 m2 * Powierzch-
nia ca³kowita – 467,92 m2.
Wykonawca robót: Firma Bu-
dowlana „Lisbud” SC Lis Damian,
Lis £ukasz 39-300 Mielec, ul. Me-
talowców 4. Kwota: 995 042,51 z³.






