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1. Stowarzyszenie Przedsiêbiorców powia-
tu Ropczycko – Sêdziszowskiego œwiêto-
wa³o jubileusz X – lecia powstania. Nale¿¹
siê s³owa podziêkowania wszystkim tym,
którzy podjêli tê inicjatywê dziesiêæ lat
temu. Stowarzyszenie to nie tylko mo¿li-
woœæ spotykania siê naszych lokalnych
przedsiêbiorców, wymiany pogl¹dów,
dzielenia siê najnowszymi informacjami,
ale i, co nie mniej wa¿ne, mo¿liwoœæ po-
mocy innym. Zw³aszcza tym poszkodo-
wanym przez los. St¹d miêdzy innymi
du¿e zaanga¿owanie cz³onków stowarzy-
szenia w organizowanie pomocy dla upo-
œledzonych umys³owo i fizycznie. Inn¹,
bardzo zasadn¹ form¹ promocji jest or-
ganizowana coroczna gala dla najlepszej
firmy w poszczególnych kategoriach. Jest
to element zdrowej rywalizacji, ale te¿
integracji. ̄ yczyæ nale¿y nastêpnych rocz-

nic oraz nap³ywu nowych cz³onków, bo
stowarzyszenie to naprawdê wartoœcio-
wa organizacja.

2. Dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane z bu-
dow¹ mostu na rzece Budzisz w Zago-
rzycach Górnych w przysió³ku Ocha³ów-
ka. Myœlê, ¿e bêdzie to ostatni most bu-
dowany w tej miejscowoœci i pozwoli on
mieszkañcom tego przysió³ka i wszystkim
korzystaj¹cym z dojazdu do swoich pól
w sposób cywilizowany na dojazd. Do tej
pory bowiem musieli wszyscy przeje¿d¿aæ
rzekê w bród, po po³o¿onych p³ytach
drogowych. Problem pojawia³ siê, gdy
podnosi³ siê poziom wody w rzece. Co
by³o wtedy robiæ na przyk³ad z w³asnym
samochodem? Od teraz nie bêdzie ta-
kiego problemu, a mieszkañcy spokojnie
do swoich domów dojad¹.

3. Trwaj¹ prace zwi¹zane z przebudow¹
centrum ratuszowego. W pierwszym eta-
pie polegaj¹ one na przebudowie istnie-
j¹cego parkingu wraz z kanalizacj¹ desz-
czow¹ i nowym oœwietleniem. W roku na-
stêpnym, po zakoñczeniu ca³oœci prac,
powstanie w centrum miasta sporo no-
wych miejsc parkingowych. Jest to tym
istotniejsze, ¿e w pobli¿u znajduje siê nie
tylko ratusz, szko³a, sklepy ale przede
wszystkim powiatowy szpital i przychod-

nia zdrowia. Coraz wiêksza liczba samo-
chodów wymaga nowych miejsc parkin-
gowych . Chcê równie¿ dodaæ, ¿e zosta-
nie przeniesiony przystanek dla m³odzie-
¿y gimnazjalnej w inne miejsce. Dziêki
uprzejmoœci o. Gwardiana z Klasztoru
oo. Kapucynów nowe miejsce dla wysia-
daj¹cej i wsiadaj¹cej m³odzie¿y bêdzie
znajdowa³o siê na parkingu przyklasztor-
nym. Bêdzie on odpowiednio oznakowa-
ny i zamkniêty dla samochodów osobo-
wych w dni nauki szkolnej w godzinach
od 7 rano do 15 po po³udniu.

4. Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ kanali-
zacji sanitarnej w nastêpnych miejsco-
woœciach naszej gminy, tym razem w Ka-
wêczynie i Krzywej. Ca³oœæ prac winna
byæ zakoñczona w 2011 roku. W miêdzy-
czasie trwaj¹ prace nad dokumentacj¹
techniczn¹ dla Borku Wielkiego i Czar-
nej Sêdziszowskiej. S¹ to prace bardzo
kosztowne, ale i wymagaj¹ce du¿ej wyro-
zumia³oœci od mieszkañców. Proszê wiêc
o cierpliwoœæ, ale i ¿yczliwoœæ i zrozumie-
nie dla projektantów, wykonawców, a
nade wszystko wobec swoich s¹siadów.
Wierzê, ¿e sama idea budowania kanali-
zacji sanitarnej jest przez wszystkich ak-
ceptowana.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszów M³p.

1. Podaj rok wydania pierwszego numeru Biuletynu Sêdziszowskiego.

____________________________________________________

2. Który Jubileusz kap³añstwa obchodzi³ w bie¿¹cym roku o. Hieronim
Warachim?

____________________________________________________

3. Ile szkó³ na terenie gminy nosi imiê Jana Paw³a II?

____________________________________________________

Imiê i nazwisko _____________________________________
______________________________________________

adres ___________________________________________
______________________________________________

Wyra¿am zgodê na przechowywanie i przetwarzanie przez „Biuletyn Sêdziszowski” moich danych
osobowych, zawartych na tym kuponie oraz ich publikacjê w prasie, w przypadku wygrania nagrody,
zgodnie z ustaw¹ z dn. 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych.

________________________
Czytelny podpis

Konkurs
Drodzy Czytelnicy! Z okazji wydania 150 numeru Biuletynu Sê-

dziszowskiego proponujemy Wam konkurs z cennymi nagrodami.
Wystarczy odpowiedzieæ na poni¿sze pytania, wype³niæ kupon i do-
starczyæ go do siedziby redakcji osobiœcie lub przes³aæ poczt¹ do
dn. 10 grudnia 2009 roku (decyduje data wp³ywu)

Adres: Biuletyn Sêdziszowski (MGOK) ul. 3 Maja 36, 39-120
Sêdziszów M³p.

Wœród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy cenne
nagrody.

Szanowni Czytelnicy! Zupe³nie niedawno dzieliliœmy siê z Wami
radoœci¹ z wydania setnego numeru naszej gazety. Ani siê obejrzeli-
œmy, a do Waszych r¹k trafi³o kolejne pó³ setki wydañ Biuletynu. To
znakomita okazja by jeszcze raz z wdziêcznoœci¹ przypomnieæ tych,
którzy sprawiaj¹, ¿e co miesi¹c garœæ informacji z terenu gminy
trafia do Was. Tak siê z³o¿y³o, ¿e jednym z bohaterów listopada jest
Jan Flisak – nauczyciel historii w Zespole Szkó³ Zawodowych im.
prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p. Prezydent RP uho-
norowa³ go Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i spo³eczn¹, na któr¹ z³o¿y-
³a siê tak¿e praca w redakcji Biuletynu Sêdziszowskiego, którego
by³ pomys³odawc¹ i pierwszym redaktorem. Krzy¿ Komandorski
odebra³ o. Hieronim Warachim, wiele razy goszcz¹cy na naszych
³amach z przes³aniem religijnym b¹dŸ przekazem historycznym. To
dla nas wielki honor, ¿e tacy ludzie wspó³tworz¹ nasz¹ gazetê.

W bie¿nym numerze znajduje siê tak¿e tekst pani Marii Wil-
czok, podobnie jak Jan Flisak bêd¹cej przy narodzinach Biuletynu.
„Nasze klimaty” to redagowany przez ni¹ cykl ciesz¹cy siê du¿¹
popularnoœci¹, przypominaj¹cy dawne obrzêdy i zwyczaje.

Tradycyjnie w Biuletynie zamieszczamy porcjê informacji urzêdo-
wych oraz kronikê najwa¿niejszych wydarzeñ minionego miesi¹ca. Po
to zosta³ powo³any do ¿ycia Biuletyn Sêdziszowski, by tak¹ rzeteln¹
informacjê do mieszkañców gminy kierowaæ. Tacy byliœmy przez do-
tychczasowe 149 numerów i tacy bêdziemy nadal. Jesteœmy przekona-
ni, ¿e ka¿dy mieszkaniec gminy, poszukuj¹cy sprawdzonych informa-
cji, siêga³ bêdzie po Biuletyn w³aœnie. Biuletyn kiedyœ mia³ podtytu³
„Informacje dla ka¿dego”. Jest on nadal aktualny, a co miesi¹c chcemy
upewniaæ Naszych Czytelników, ¿e s¹ to informacje rzetelne.

Wszystkim wspó³tworz¹cym Biuletyn Sêdziszowski w przesz³oœci
i obecnie gor¹co dziêkujê za spo³eczn¹ pracê, za któr¹ jedyn¹ na-
grod¹ jest tylko osobista satysfakcja.

Benedykt Czapka

To ju¿ 150 numer!
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91. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI

Wysokie odznaczenia pañstwowe
dla ojca Hieronima Warachima, ks. Eugeniusza Mi³osia i Jana Flisaka

Ojciec Hieronim Warachim, ks. Eugeniusz Mi³oœ i Jan Flisak byli g³ównymi bohaterami tegorocznego
Œwiêta Niepodleg³oœci w Sêdziszowie M³p. 11 listopada odebrali Ordery Odrodzenia Polski, przyzna-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP dokona³ Senator Zdzis³aw Pupa, który wnioskowa³ do
Prezydenta o przyznanie orderów. Ojciec Hieronim Warachim zosta³ odznaczony Krzy¿em Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski, ks. Eugeniusz Mi³oœ Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski zaœ Jan Flisak Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Program tegorocznych obchodów Œwiê-
ta Niepodleg³oœci w Sêdziszowie M³p. zosta³
storpedowany przez niesprzyjaj¹c¹ aurê.
Nie by³o uroczystego przemarszu sprzed
Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury do ko-
œcio³a parafialnego, zrezygnowano tak¿e z
wspólnego sk³adania wieñców przed ratu-
szem. Bez przeszkód uda³o siê zrealizowaæ
pozosta³e punkty programu.

Uroczyst¹ Mszê œw. konce-
lebrowali ks. Krzysztof Gac, o.
Hieronim Warachim i ks. Eu-
geniusz Mi³oœ w asyœcie licznej
grupy zaproszonych duchow-
nych. Ks. Krzysztof wyg³osi³
homiliê, w której, stosownie do
uroczystego dnia mówi³ o wol-
noœci i korzystaniu z niej w
kontekœcie indywidualnym i
pañstwowym.

Krzy¿ oficerski

(ci¹g dalszy na str. 4)

Po nabo¿eñstwie delegacje: senatora RP
Zdzis³awa Pupy, w³adz samorz¹dowych,
NSZZ Solidarnoœæ, Zwi¹zku Strzeleckiego
„Strzelec” z³o¿y³y wieñce pod obeliskiem po-
œwiêconym kapelanowi „Solidarnoœci” ks. Je-
rzemu Popie³uszce.

Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci spo-
tkali siê w sali widowiskowej Miejsko-Gmin-

Order Odrodzenia Polski (Polonia Restitu-

ta) to jedno z najwy¿-
szych polskich odznaczeñ
cywilnych, nadawane za
wybitne osi¹gniêcia na
polu oœwiaty, nauki, spor-
tu, kultury, sztuki, go-
spodarki, obronnoœci
kraju, dzia³alnoœci spo-
³ecznej, s³u¿by pañstwo-
wej oraz rozwijania do-
brych stosunków z inny-
mi krajami. Ustanowio-
ne ustaw¹ z dnia 4 lute-
go 1921. W precedencji
Orderów i odznaczeñ Or-
der Odrodzenia Polski
wystêpuje po Orderze
Or³a Bia³ego i Orderze
Wojennym Virtuti Milita-
ri, a przed Orderem
Krzy¿a Wojskowego i Or-
derem Zas³ugi Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
Order posiada 5 klas: kla-
sa I Krzy¿ Wielki; klasa II
Krzy¿ Komandorski z
Gwiazd¹; klasa III Krzy¿
Komandorski; klasa IV
Krzy¿ Oficerski; klasa V
Krzy¿ Kawalerski.
Insygniami orderu s¹
krzy¿ na wst¹¿ce oraz
gwiazda orderowa. W
œrodku krzy¿a, na czer-
wonym tle znajduje siê
bia³y orze³, w emaliowa-
nym otoku napis: Polo-
nia Restituta. Wst¹¿ka orderowa barwy czerwonej z
bia³ymi pr¹¿kami.
W okresie miêdzywojennym Order Odrodzenia Polski
otrzymali m.in.: Ignacy Jan Paderewski, W³adys³aw
Reymont, Gabriel Narutowicz, Jan Parandowski.

Krzy¿ kawalerski

Krzy¿ komandorski

Msza œw. w koœciele parafialnym w Sêdziszowie M³p.

Delegacje samorz¹du powiatowego, senatora Zdzis³awa Pupy oraz samorz¹du gminnego w ho³dzie ks. J. Popie³uszce. Fot. (5) B. Czapka
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Wysokie odznaczenia
pañstwowe

 Ks. Eugeniusz Mi³oœ:
– Ktoœ mo¿e siê zdziwiæ, za co
starszy ksi¹dz, który odda³ ster
duszpasterzowania nastêpcy i
nie jest ju¿ proboszczem, otrzy-
ma³ dziœ odznaczenie. Wiêc od-
powiadam: za ca³oœæ dzia³al-
noœci kap³añskiej, za wiernoœæ
Koœcio³owi i OjczyŸnie w cza-
sach trudnych. IPN uzna³
mnie za pokrzywdzonego, co
jest wymownym faktem. Po 1990 roku prowadzi³em
sposób duszpasterzowania, które do dziœ jest zakaza-
ne, a powinno byæ nakazane. Jak powiedzia³ kard.
Stefan Wyszyñski, w Polsce chrzeœcijañstwo i pañ-
stwo wylêg³o siê w tym samym gnieŸdzie. Broni¹c
chrzeœcijañstwa, bronimy i pañstwa. Koœció³ w Pol-
sce cieszy³ siê wolnoœci¹, gdy w³adzê sprawowali lu-
dzie wierz¹cy. O to zabiega³em w swej pracy ja i moi
przyjaciele. Sw¹ dzia³alnoœci¹ objêliœmy teren od £añ-
cuta po Bochniê. Pomaga³o bardzo wielu ksiê¿y i
ludzie œwieccy. Wybory wygra³a wówczas katolicka
prawica. Udowodniliœmy, ¿e w katolickim kraju
katolicy mog¹ wygraæ wszystko. Zagorzyce ze swoimi
97% g³osów sta³y siê wzorem dla ca³ej Polski i dla
ca³ego œwiata jak rozprawiaæ siê z bezbo¿nym syste-
mem. Z tego nale¿a³o siê cieszyæ, jednak wszyscy ksiê-
¿a zastrzegli sobie, ¿e ich nazwiska nie bêd¹ ujawnio-
ne. Ci nieliczni, których nazwiska wysz³y na jaw,
mieli przykroœci od przeciwników i bardzo du¿e przy-
kroœci od tych, którzy takie sukcesy powinni nagra-
dzaæ. Uwa¿am, ¿e ten medal jest nie tylko dla mnie,
ale dla wszystkich, którzy pomagali w tej szlachetnej
sprawie (…).

Jan Flisak:

Ojciec Hieronim dziêkowa³ Pre-
zydentowi za przyznanie orde-
ru, Senatorowi, który by³ wnio-
skodawc¹, ja chcia³bym podziê-
kowaæ ca³emu narodowi pol-
skiemu, bo jestem synem tego
narodu. Jestem synem Marii i
Jana Flisaków, którzy w jakiœ
sposób zapisali siê w pamiêci
tutejszych ludzi. Wiedzieli, ¿e we-
terynarz zawsze by³ do dyspozycji, pani ksiêgowa te¿
pomaga³a, gdy trzeba by³o coœ za³atwiæ. Jestem synem
tych, którzy tworzyli historiê Polski, wychowankiem
atmosfery rodzinnej, lokalnej, atmosfery Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p., Ruchu Œwiat³o –
¯ycie, ca³ego ruchu niepodleg³oœciowego lat 70-ych i
80-ych (…). Nauczy³em siê pokory w dzia³alnoœci
podziemnej, wiem, ¿e cz³owiek sam nie potrafi nic
wielkiego osi¹gn¹æ. Bez wsparcia rodzeñstwa, bez
wsparcia ludzi, na których mo¿na by³o polegaæ, jak
œp. Stanis³aw Wiktor, jak obecny tu Zdzis³aw Pupa,
jak Jan Magdoñ, Ryszard Wszo³ek nic nie móg³bym
osi¹gn¹æ. Chcieliœmy budowaæ niepodleg³¹ Polskê, i
co mogliœmy, toœmy zrobili. Z bólem nale¿y odnotowaæ
fakt, ¿e 20 lat po odzyskaniu niepodleg³oœci, tak du¿o
by³o dzisiaj mowy o zagro¿eniach. Doceniam uznanie
mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Uwa¿am
siê za jednego z wielu spoœród kilkusettysiêcznej rzeszy
nauczycieli i wychowawców. Uwa¿am, ¿e takie orga-
nizacje jak ZHR, który w 1997 roku przy moim skrom-
nym udziale powsta³, jak Stowarzyszenie Strzeleckie
„Strzelec”, jak Ruch Œwiat³o-¯ycie i setki innych ini-
cjatyw mog¹ te zagro¿enia pokonaæ. To jest funda-

(ci¹g dalszy ze str. 3)
O. Hieronim Warachim OFM Cap.:
Urodzi³em siê pod austriackim
zaborem, w 1916 roku, we
Lwowie, mieœcie zawsze wier-
nym Polsce – „Leopolis sem-
per fidelis”, a wzrasta³em –
jak wówczas mówiono – w
Polsce zmartwychwsta³ej. (...)
Uczono i wychowywano nas,
m³ode pokolenie Polaków w
duchu ¿arliwego patriotyzmu,
gor¹cej mi³oœci Ojczyzny, któr¹ nale¿a³o kochaæ jak
w³asn¹ Matkê. Œpiewaliœmy: „Wszystko co nasze
Polsce oddamy” i ca³y naród prze¿ywa³ wspania³y
rozwój swojej Ojczyzny. Powstawa³a Gdynia, pol-
ski port nad Ba³tykiem, rozwija³ siê przemys³; Cen-
tralny Okrêg Przemys³owy. To by³y wspania³e, ra-
dosne lata, jak wspania³e s¹ lata m³odoœci. A¿
wybuch³a II wojna œwiatowa (...). Zakoñczenie
wojny przynios³o najwiêksz¹ klêskê Polski w jej dzie-
jach: alianci Polski za bohatersk¹ walkê wydali
Polskê na pastwê Stalinowi! To jest bolesna praw-
da historyczna, o której Polacy powinni pamiê-
taæ!(...) Powsta³a tzw. Polska Ludowa w której
wiêziono patriotów, ksiê¿y, skazywano na karê
œmierci i wyroki wykonywano. Usuniêto religiê ze
szkó³, ze œcian zdjêto krzy¿e, a przed lekcjami, za-
miast modlitwy, kazano œpiewaæ Miêdzynarodów-
kê.(...) By oderwaæ naród od religii przez trzy lata
wiêziono prymasa Polski kard. Stefana Wyszyñ-
skiego! Naród by³ jednak wierny Chrystusowi,
Ewangelii i Koœcio³owi.(...) Obecnie Polska, wraz z
ca³¹ Europ¹ znajduje siê na niebezpiecznym zakrê-
cie dziejów. ZnaleŸliœmy siê w Unii Europejskiej i
uœwiadamiamy sobie zakuwanie Polski w nowe
kajdany tzw. liberalizmu. Dla Polaków nie Deka-
log bêdzie podstawowym prawodawstwem, lecz pra-
wo Unii – nazwê to „prawo kultury œmierci!”. Bo
wolno bêdzie w majestacie unijnego prawa zabijaæ
dzieci nienarodzone, bêdzie prawo eutanazji – w
niektórych krajach zatwierdzone, nie bêdzie ju¿ ma³-
¿eñstwa – bêdzie partnerstwo, zniknie pojêcie rodzi-
ny, a przecie¿ rodzina to Ÿród³o ¿ycia i fundament
narodu. Uprawniony bêdzie homoseksualizm czyli
moralne zwyrodnienie. Niedawno zaczêto ju¿ wal-
kê z krzy¿em! Tak podcinane s¹ korzenie ca³ej euro-
pejskiej kultury, opartej na Ewangelii! (...) Na szczê-
œcie Polacy to naród doœwiadczony, który u zara-
nia swoich dziejów zawar³ traktat z Bogiem, krzy-
¿em, Ewangeli¹, z Koœcio³em katolickim pod opiek¹
swojej Jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Mimo
ró¿nych wad narodowych jesteœmy narodem opty-
mistów, z wiar¹ w Boga i z nadziej¹ w zwyciêstwo
prawdy i mi³oœci. Dlatego Sursum corda! W górê
serca! Ducha nie gaœmy! Nie poddawajmy siê pe-
symizmowi, i nie ulegajmy propagandzie zak³a-
mania, która ró¿nymi sposobami wciska siê do
naszych domów, troszczmy siê o ducha ukochania
Polski, o patriotyczne wychowanie dzieci i m³odzie-
¿y w myœl has³a „Bóg i Ojczyzna”. I zakoñczê s³o-
wami wieszcza narodowego, który siê modli³:
„Bo¿e stwórz w nas serca czyste, z dusz wypleñ
k¹kole wad narodowych, i daj wiekuiste
wœród dóbr Twych dobro, daj nam dobr¹ wolê!”
Szczêœæ Bo¿e.

ment na którym mo¿na budowaæ, z Bo¿ym b³ogos³a-
wieñstwem, a do tego trochê szczêœcia i ciê¿ka praca dla
Ojczyzny, dla narodu.

nego Oœrodka Kultury, gdzie powita³ ich pro-
wadz¹cy uroczystoœæ Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw
Kmieæ. Imiennie przywita³ m.in.: Senatora RP
Zdzis³awa Pupê, Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stani-
s³awa Wozowicza, Burmistrza Sêdziszowa
M³p. Kazimierza Kie³ba, Zastêpcê Burmistrza
pani¹ El¿bietê Œwiniuch, Sekretarza Gminy
Sêdziszów M³p. Jana Maronia. Szczególnie
gor¹co przywita³ bohaterów uroczystoœci: o.
Hieronima, ks. Eugeniusza i naszego redak-
cyjnego kolegê Jana Flisaka, którzy wkroczyli
na scenê by odebraæ przyznane odznacze-
nia. Odznaczonym towarzyszy³y burzliwe
oklaski powsta³ej z miejsc widowni.

Na czêœæ artystyczn¹ uroczystoœci z³o¿y-
³y siê wystêpy Orkiestry Dêtej WSK Rzeszów,
Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy” oraz m³o-
dzie¿y z Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.
prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie
M³p. pod opiek¹ mgr Bernadetty Frysztak.

Uroczystoœci towarzyszy³a wystawa foto-
graficzna „Dawny Sêdziszów M³p. i jego
mieszkañcy”.

Benedykt Czapka

Gratulacje od senatora Zdzis³awa Pupy dla ojca Hieronima.
Fot. T. Lis

Po dekoracji z gratulacjami pospieszyli:
Senator Zdzis³aw Pupa, Burmistrz Kazimierz
Kie³b, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Stani-
s³aw Wozowicz oraz harcerze ze Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Po chwili – mo-
ment refleksji historycznej o. Hieronima Wa-
rachima oraz wspomnienia z dzia³alnoœci pa-
triotycznej ks. Mi³osia i Jana Flisaka.

Na scenie ZPiT „Rochy”.
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Celem „Strzelca” jest dzia³anie na rzecz
niepodleg³oœci Rzeczypospolitej Polskiej i jej
umacniania, wychowanie obywatelskie
cz³onków Zwi¹zku w duchu patriotycznym
wokó³ wartoœci: Bóg, Honor, Ojczyzna, opar-
te na ideologii pañstwowotwórczej i dyscy-
plinie spo³ecznej wg wskazañ Za³o¿yciela i
Pierwszego Komendanta G³ównego Zwi¹z-
ku Strzeleckiego Józefa Pi³sudskiego, przy-
gotowywanie m³odzie¿y do s³u¿by wojsko-
wej i obrony cywilnej, podnoszenie pozio-
mu sprawnoœci fizycznej, uczenie zdyscypli-
nowanego ¿ycia w zespole.

Do zadañ Zwi¹zku Strzeleckiego nale¿y
prowadzenie ca³orocznej dzia³alnoœci
oœwiatowo-wychowawczej oraz organizowa-
nie wypoczynku m³odzie¿y, pos³uguj¹c siê
charakterystyczn¹ metod¹ pracy strzeleckiej
w formach wyjazdowych i w miejscu za-
mieszkania, udzia³ w obchodach i uroczy-
stoœciach narodowych, organizowanie
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ w
zakresie kultury, wychowania fizycznego i
sportu oraz higieny i oœwiaty zdrowotnej,
prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej i in-
formacyjnej, prowadzenie wyk³adów, æwi-
czeñ, kursów i obozów oraz szkolenia woj-
skowego, wspó³dzia³anie z w³adzami pañ-
stwowymi i samorz¹dowymi oraz instytucja-
mi powo³anymi przez w³adze pañstwowe do
wspó³pracy w zakresie obrony kraju, wspó³-
praca z organami w³adz pañstwowych, ad-
ministracji rz¹dowej i samorz¹du terytorial-
nego, placówkami oœwiaty i wychowania, w
zakresie realizacji programu wychowania
ogólnego i obywatelskiego, kszta³cenie ka-
dry instruktorskiej, organizowanie i prze-
prowadzanie zawodów obronnych, opieka
nad miejscami pamiêci narodowej.

Na terenie powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego dzia³a kompania strzelecka bê-
d¹ca czêœci¹ podkarpackiej Jednostki Strze-
leckiej 2021 p³k. Leopolda Lisa-Kuli z do-
wództwem w Rzeszowie. JS 2021 liczy obec-
nie cztery kompanie, z czego II-ga z dowódz-

Sêdziszowscy Strzelcy
twem w Sêdziszowie, nale¿y do najwiêkszych,
gdy¿ liczy piêæ plutonów. Plutony: 1 i 2 dzia-
³aj¹ przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks.
Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p., 3-i przy
Publicznym Gimnazjum im. ks. Jerzego Po-
pie³uszki w Wielopolu Skrz., 4-ty dzia³a w
Strzy¿owie, a 5-ty w Brzesku. Dzia³aniom
strzelców patronuje 21 Brygada Strzelców
Podhalañskich w Rzeszowie, dziêki której
realizowana jest znaczna czêœæ szkolenia
ogólnowojskowego i górskiego. Wyszkole-
nie strzeleckie sêdziszowscy strzelcy realizuj¹
g³ównie na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w
Ropczycach.

Obecnie Jednostka Strzelecka 2021 li-
czy 500 strzelczyñ i strzelców, g³ównie z Rze-
szowa, Boguchwa³y, Brzeska, Kolbuszowej,
Strzy¿owa, Sêdziszowa i Wielopola. Na tere-
nie naszego powiatu dzia³a ponad 100 strzel-
czyñ i strzelców – uczniów wszystkich szkó³
ponadgimnazjalnych z Sêdziszowa i Ropczyc
oraz gimnazjum w Wielopolu. W sêdziszow-
skim „Strzelcu” dzia³a 70 osób.

ZS „Strzelec” zachowuje pe³n¹ niezale¿-
noœæ w dzia³aniu i jest organizacj¹ apoli-
tyczn¹. Stowarzyszenie utrzymuje œcis³e kon-
takty z Koœcio³em Katolickim, Wojskiem Pol-

skim, Œwiatowym Zwi¹zkiem ̄ o³nierzy Armii
Krajowej; wspó³pracuje z w³adzami pañstwo-
wymi i samorz¹dowymi. Kalendarz roku strze-
leckiego jest zbie¿ny z rokiem szkolnym. Na-
bór i okres kandydacki trwa od wrzeœnia do
listopada ka¿dego roku, a „unitarka” do
marca. Do organizacji mo¿e nale¿eæ m³o-
dzie¿ mêska i ¿eñska, która ukoñczy³a 15 lat.

Jacek Magdoñ

Od szeœciu lat dzia³a w naszym mieœcie Zwi¹zek
Strzelecki „Strzelec”, jest kontynuatorem istnie-
j¹cego w okresie II Rzeczpospolitej Zwi¹zku Strze-
leckiego.

M³odzie¿ strzelecka na Cmentarzu Orl¹t we Lwowie – 23 sierpnia 2009 r.

Szkolenie strzeleckie na strzelnicy LOK w Ropczycach.
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GMINNE INWESTYCJE
Œrodki finansowe na remonty ni¿ej wymienionych dróg pochodz¹ w 80%
z bud¿etu pañstwa i przekazane zosta³y przez Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klêsk ¿ywio³o-
wych. Pozosta³e 20% kosztów pokrytych zosta³o z bud¿etu gminy.

Remont drogi Zagorzyce na Jaworka
Zakres inwestycji: Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wyko-
nanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 320 m
wraz z poboczem t³uczniowym. Wartoœæ: 92 259,00 z³. Wykonawca:
Poldim Dêbica S. A. Dêbica, ul. Drogowców 1. Inwestor: Gmina
Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdziszów Ma³opolski.

Remont drogi Zagorzyce Stankówki
Zakres inwestycji: Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wyko-
nanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 200 m
wraz z poboczem t³uczniowym. Wartoœæ: 49 942,00 z³. Wykonawca:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów, ul.
Rejtana 6. Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1,
39-120 Sêdziszów Ma³opolski.

Remont drogi Zagorzyce W¹wozy
Zakres inwestycji: Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wyko-
nanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 720 m
wraz z poboczem t³uczniowym. Wartoœæ: 177 937,00 z³. Wykonaw-
ca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów, ul.
Rejtana 6. Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1,
39-120 Sêdziszów Ma³opolski.

Remont drogi Zagorzyce Rogówka-Rzeki
Zakres inwestycji: Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wyko-
nanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 180 m
wraz z poboczem t³uczniowym. Wartoœæ: 62 024,00 z³. Wykonawca:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów, ul.
Rejtana 6. Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1,
39-120 Sêdziszów Ma³opolski.

Wniosek o dofinansowanie z³o¿ony przez
Gminê Sêdziszów Ma³opolski znalaz³ siê na
pierwszym miejscu listy rankingowej og³o-
szonej przez Komisjê Wojewódzk¹ w tego-
rocznej, drugiej edycji Programu Wielolet-
niego pod nazw¹ „NARODOWY PRO-
GRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKAL-
NYCH 2008-2011”. Lista rankingowa zosta-
nie przed³o¿ona do MSWiA w celu jej za-
twierdzenia.

Wniosek z gminy Sêdziszów M³p. najlepszy w województwie
Zadanie ujête we wniosku pn. „Poprawa
uk³adu komunikacyjnego przemys³owo -
us³ugowo - mieszkaniowej czêœci Sêdziszo-
wa M³p. poprzez budowê i remont dróg
gminnych (gmina: Sêdziszów Ma³opolski,
miasto Sêdziszów Ma³opolski)” obejmuje
budowê ulic Starzeñskich, Tarnowskich,
Micha³owskich, Potockich, Jab³onowskich,
Ligêzy, Odrow¹¿ów oraz remont ulicy S³o-
necznej. £¹czna d³ugoœæ dróg wynosi po-

nad 2 600m. W ramach projektu planuje siê
tak¿e budowê i remont chodników, budo-
wê 12 nowych skrzy¿owañ, budowê miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych
i ciê¿arowych, budowê oœwietlenia ulic i par-
kingów, wykonanie oznakowania pionowe-
go i poziomego, monta¿ progów zwalniaj¹-
cych oraz budowê kanalizacji deszczowej.
Zadanie planowane jest do realizacji w ro-
ku  2010.
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13 listopada w pi¹tek, w Motelu „Super
6” w Ropczycach swoje 10 urodziny obcho-
dzi³o stowarzyszenie skupiaj¹ce przedsiê-
biorców z powiatu ropczycko-sêdziszowskie-
go. W uroczystoœci jubileuszowej wziêli
udzia³ parlamentarzyœci: senator Zdzis³aw
Pupa i pose³ Kazimierz Moskal. Obecni byli
równie¿: Radny Sejmiku Wojewódzkiego
mec. Józef Gudyka, samorz¹dowcy, biznes-
meni, prezesi, dyrektorzy firm i instytucji.
Gospodarze spotkania: Jan Rogoszewski i
Ludwik Para powitali licznie przyby³ych go-
œci. W kilku zdaniach zosta³a przytoczona
historia powstania stowarzyszenia:

-Zaczê³o siê zupe³nie niepozornie od zwyk³ego
ma³ego ogniska w Kamionce – wspomnia³ wi-
ceprezes stowarzyszenia, Jan Rogoszewski.

Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Powia-
tu Ropczycko-Sêdziszowskiego powsta³o w

Jubileusz Stowarzyszenia Przedsiêbiorców
Stowarzyszenie Przedsiêbiorców powiatu ropczyc-
ko-sêdziszowskiego ma 10 lat. Z tej okazji zor-
ganizowano uroczystoœæ jubileuszow¹.

1999 z inicjatywy pana Jana Rogoszewskie-
go i ówczesnego wicestarosty Stanis³awa Zie-
miñskiego. Od lat priorytetow¹ dzia³alno-
œci¹ Stowarzyszenia sta³y siê dwie akcje: po-
moc dla dzieci niepe³nosprawnych ze Sto-
warzyszenia „Jesteœmy Razem” oraz organi-
zacja Konkursu „Solidna Firma powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego”.

Na uroczystoœci nie brakowa³o s³ów po-
dziêkowañ pod adresem wszystkich tych,
którzy w ró¿nej formie wspieraj¹ dzia³alnoœæ
stowarzyszenia.

Po czêœci oficjalnej uroczystoœci, przed-
siêbiorcy spotkali siê przy wspólnym stole,
gdzie przy muzyce miêli okazjê luŸno po-
rozmawiaæ chocia¿by o kolejnych trafnych
biznesplanach.

Maciej Idzik

Gmina Sêdziszów M³p. zajê³a I miejsce w organizowanym przez Krajow¹
Sieæ Obszarów Wiejskich konkursie „Przyjazna wieœ”.

W konkursie bra³y udzia³ projekty dotycz¹ce infrastruktury zre-
alizowanej na terenach wiejskich przy wsparciu ze œrodków Unii
Europejskiej w okresie 2004-2009r.

Gmina Sêdziszów M³p. z³o¿y³a wniosek pt. „Renowacja i walory-
zacja zasobów przyrodniczo-kulturowych w zabytkowym parku w
Górze Ropczyckiej”

W nagrodê Gmina otrzyma³a sprzêt wartoœci 7 tys. z³ do utrzy-
mania parku, tj. dwie kosiarki spalinowe i podkrzesywarkê.

(-)

Buczyna nagrodzona

Prezes Stowarzyszenia Ludwik Para.
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Nadal wiele kobiet nie wie, ¿e stworzo-
ne s¹ specjalistyczne poradnie chorób pier-
si. Kobiety zdrowe maj¹ tam mo¿liwoœæ ko-
rzystania z badañ profilaktycznych w kie-
runku wczesnego wykrywania raka piersi.

Profilaktyka w naszym kraju nadal jest
postrzegana jako ingerencja w ¿ycie osobi-
ste lub zbytnia troska o nasze zdrowie. Panie
nie doceniaj¹ zaœ np. ³atwego dostêpu do
lekarza specjalisty, bez koniecznego skiero-
wania i oczekiwania w d³ugich kolejkach a
przede wszystkim, ¿e s¹ to badania bezp³at-
ne. Nasze spo³eczeñstwo jest nieœwiadome ile
kosztuj¹ takie badania wraz z porad¹ specja-
listyczn¹ i wci¹¿ je bagatelizuj¹ traktuj¹c je
jako jednorazowe – wystarczaj¹ce. Domaga-
my siê dobrej opieki, ³atwego dostêpu do le-
karza specjalisty i bezp³atnej s³u¿by zdrowia
ze wzglêdu na op³acane sk³adki zdrowotne,
a nie zdajemy sobie sprawy, ¿e badania s¹
op³acane w³aœnie z naszych sk³adek.

Powinnyœmy nabywaæ dobrych nawyków
i tak jak codziennie myjemy zêby, zmywamy
makija¿, nak³adamy maseczkê na twarz i cia³o
robimy raz w miesi¹cu samobadanie piersi.

Kobieta powinna na swoje urodziny zro-
biæ sobie prezent i skorzystaæ z bezp³atnych
badañ profilaktycznych, a za oszczêdzone pie-
ni¹dze kupiæ sobie dobry krem. BO ZADBA-
NA KOBIETA TO ZDROWA KOBIETA.

PROFILAKTYKA WSZYSTKIM SIÊ OP£ACA
Na Podkarpaciu zmienia siê podejœcie kobiet do
badañ mammograficznych.
Do niedawna jedynym lekarzem, u którego ko-
biety bada³y piersi by³ lekarz ginekolog.

Najbli¿sze oœrodki, w których Panie z Sêdziszo-
wa Ma³opolskiego mog¹ bezp³atnie i bez skiero-
wania wykonaæ mammografiê to:

1. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
MAZ-MED w Rzeszowie, ul. Orzeszkowej 16
tel. /017/852 80 00 lub /017/862 57 47
*oœrodek dodatkowo wykonuje bezp³atne
badania w ramach diagnostyki pog³êbionej

2. SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie, ul. Hetmañska 21
tel. /017/ 853 52 81

3. ZOZ nr 2 w Rzeszowie, ul. A. Fredry 9
tel./017/861 36 00

4. NZOZ Centrum Medyczne MEDYK w Rzeszo-
wie, ul. F.Chopina 1, tel. /017/ 850 93 40

Wci¹¿ wiele kobiet jest niekonsekwent-
nych, id¹ na badania, ale nie odbieraj¹ wy-
ników, wyje¿d¿aj¹ za granicê do pracy ma-
j¹c podejœcie, ¿e samo badanie je uleczy.

Inne zaœ tworz¹ w³asny schemat postê-
powania diagnostycznego najczêœciej trafia-
j¹c do przepe³nionych ju¿ poradni onkolo-
gicznych zajmuj¹c miejsce tym naprawdê
ciê¿ko chorym ludziom.

Tymczasem program profilaktyczny
gwarantuje szeroki zakres bezp³atnych ba-
dañ uzupe³niaj¹cych, ³atwo dostêpnych, w
krótkim czasie wykonanych przez lekarza
specjalistê chorób piersi.

Kobiety, które kwalifikuj¹ siê do progra-
mu pomiêdzy 50 a 69 r.¿. mog¹ zg³osiæ siê na
badanie mammograficzne maj¹c przy sobie
jedynie dowód osobisty. Wykaz oœrodków znaj-
duje siê na stronie internetowej www.szpi-
tal.rzeszow.pl lub pod nr infolinii 9488.

Pierwszym etapem prac by³o powo³anie
i szkolenie 15-osobowego zespo³u wdro¿e-
niowego, po czym powo³ano Pe³nomocni-
ka ds. Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ oraz
piêciu auditorów wewnêtrznych.

Drugi etap to opracowanie kart us³ug
dla ka¿dej najczêœciej powtarzalnej us³ugi
œwiadczonej przez Urz¹d. Karty te okreœlaj¹
sposób postêpowania w konkretnej sprawie
np. uzyskania zezwolenia na wycinkê drze-
wa, z³o¿enia wniosku o dowód osobisty, za-
meldowania siê, uzyskania warunków zabu-
dowy czy podzia³ nieruchomoœci. W kartach
okreœlono przepisy prawne, które znajduj¹

SÊDZISZOWSKI URZ¥D MIEJSKI WDRA¯A ISO 9001.
Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. w czerwcu 2009 r.
przyst¹pi³ do projektu realizowanego przez Cen-
trum Promocji Biznesu w Rzeszowie pn.: „Dobre
zarz¹dzanie w sektorze publicznym – wdra¿anie
zarz¹dzania jakoœci¹ i badania satysfakcji z us³ug
w gminach woj. podkarpackiego”. Efektem tego
projektu ma byæ wdro¿enie i certyfikowanie w tut.
Urzêdzie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnie z
norm¹ PN-EN ISO 9001:2009.

zastosowanie w danej sprawie, dokumenty
jakie powinien przed³o¿yæ wnioskodawca,
wysokoœæ ewentualnych op³at, stanowisko
pracy odpowiedzialne za realizacjê wniosku,
termin i tryb jej za³atwienia oraz informa-
cjê o mo¿liwoœci z³o¿enia odwo³ania od nie-
korzystnego rozstrzygniêcia. Do wiêkszoœci
kart za³¹czone s¹ wzory wniosków, które
mo¿na wydrukowaæ, wype³niæ i dostarczyæ
do urzêdu, celem za³atwienia konkretnej
sprawy. Karty te udostêpnione s¹ ju¿ na stro-
nie internetowej bip.sedziszow-mlp.pl. w
zak³adce Karty us³ug.

Obecnie trwaj¹ prace nad pozosta³¹
wymagan¹ dokumentacj¹, w tym nad Ksiêg¹
Jakoœci, procedurami postêpowania, pro-
cesami dotycz¹cymi œwiadczenia us³ug, za-
rz¹dzania, wspomagania, doskonalenia
oraz nadzoru.

Jaki cel przyœwieca wdro¿eniu ISO w
Urzêdzie? Pierwszy to niew¹tpliwie poprawa
obs³ugi interesantów, których w tym systemie
okreœla siê mianem klientów a drugi to zmia-
ny organizacyjne i wprowadzenie procedur,
które uporz¹dkuj¹ pracê Urzêdu. Normy
dotycz¹ce zarz¹dzania jakoœci¹ przewiduj¹

równie¿ monitorowanie informacji dotycz¹-
cych poziomu spe³niania wymagañ klienta.
W tym celu zostanie opracowana ankieta,
przekazana nastêpnie osobom korzystaj¹cym
z us³ug Urzêdu, bêdzie w niej mo¿na oceniæ
kompetencjê urzêdnika oraz zamieœciæ ogól-
ne uwagi co do pracy Urzêdu.

Co w³aœciwie oznacza ISO? Sam skrót
ISO pochodzi od miêdzynarodowej orga-
nizacji standaryzacyjnej, która wydaje i okre-
œla wiele norm i standardów dotycz¹cych
ró¿norodnych produktów i systemów. Pod-
staw¹ systemu jakoœci s¹ procedury i instruk-
cje, czyli opisane czynnoœci i procesy zacho-
dz¹ce w instytucji. Nad procedurami i in-
strukcjami wznosi siê Ksiêga Jakoœci, która
ma pe³niæ rolê mapy systemu jakoœci. Naj-
wa¿niejszym zaœ aktem jest Polityka Jakoœci,
bêd¹ca zobowi¹zaniem kierownictwa doty-
cz¹cym jakoœci.

Szkolenia, wdro¿enie i certyfikowanie
systemu finansowane jest w ramach projek-
tu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
dlatego Urz¹d nie poniesie ¿adnych kosz-
tów z tym zwi¹zanych.

Jan Maroñ – Sekretarz Gminy
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Na œwiêtego Andrzeja…
Imiê Andrzej pochodzi z jêzyka greckiego od s³owa
andros (m¹¿, mê¿czyzna) lub anderios (mêski). Ozna-
cza: mê¿ny, odwa¿ny.

Andrzej jest cholerykiem o ¿ywym usposobie-
niu. Jest niezale¿nym i dumnym awanturni-
kiem posiadaj¹cym silne ¿ycie wewnêtrzne i
bardzo bogat¹ egzystencjê zewnêtrzn¹. To
mê¿czyzna sk³onny do dzia³ania oraz refleksji.
Andrzej jest osob¹ obiektywn¹, która potrafi
przyznaæ siê do pope³nionego b³êdu. Ma wy-
ostrzone poczucie sprawiedliwoœci. Andrzej
obdarzony jest szczer¹ oraz wnikliw¹ natur¹.

Niektóre andrzejkowe wró¿by
i zabiegi magiczne

Indywidualne
· dziewczyny wysiewa³y w garnkach lub na

skrawku pola ziarna lnu i konopi, które
zagrabiano mêskimi spodniami, w nadziei,
¿e rych³o sprowadzi to do domu kandyda-
ta na mê¿a (Kresy Wschodnie)

· jeœli dziewczyna poœci³a przez ca³y dzieñ i
modli³a siê do œwiêtego Andrzeja, to we
œnie móg³ ukazaæ siê jej przysz³y ukochany
(powszechne)

· jeœli uciêta przez pannê w dniu œwiêtego
Andrzeja ga³¹zka wiœni lub czereœni zakwi-

t³a w wigiliê bo¿ego Narodzenia, dziew-
czyna mog³a liczyæ na rych³e pójœcie za m¹¿
(powszechne)

Zbiorowe
· losowanie przedmiotów o symbolicznym

znaczeniu np. listek oznacza³ staropanieñ-
stwo, obr¹czka lub wst¹¿ka z czepka – bli-
ski œlub, ró¿aniec – stan zakonny

· wylewanie wosku na zimn¹ wodê (czêsto
przez klucz) i wró¿enie z kszta³tu zastyg³ej
masy lub rzucanego przez ni¹ cienia syl-
wetki przysz³ego wielbiciela, akcesoriów
zwi¹zanych z jego zawodem itp.

· ustawianie od œciany do progu jeden za
drugim butów zgromadzonych dziewczyn:
ta, której but pierwszy dotar³ do progu
mia³a jako pierwsza wyjœæ za m¹¿

· strona od której zaszczeka³ pies mia³a byæ
t¹, z której nadejdzie przysz³y oblubieniec

· dziewczyny rzuca³y psu kulki z ciasta ozna-
czaj¹ce wybranych ch³opców i czeka³y,
któr¹ zje jako pierwsz¹

· dziewczyny ustawia³y siê w ko³o i wpusz-
cza³y do œrodka g¹siora z zawi¹zanymi ocza-
mi; dziewczyna do której g¹sior najpierw
podszed³ (albo skubn¹³) – jako pierwsza
mia³a wyjœæ za m¹¿ (wró¿ba znana na Ku-
jawach i w Ma³opolsce)

· dziewczyny k³ad³y na ³awie placki posma-
rowane t³uszczem i sprowadza³y psa; ta
dziewczyna, której placek zosta³ najpierw
zjedzony jako pierwsza mia³a wyjœæ za m¹¿
(wró¿ba znana na Mazowszu)

· uczestnicy zabawy pisali imiona na kart-
kach: imiona dziewczyn na jednej kartce
a imiona ch³opców na drugiej. Potem
dziewczyna szpilk¹ przek³uwa z czystej stro-
ny kartkê z imionami ch³opców. Imiê któ-
re przek³u³a, to imiê przysz³ego mê¿a. Po-
dobnie z ch³opcami, tyle ¿e przek³uwaj¹
kartkê z imieniem dziewczyn (wró¿ba no-
woczesna, znana w ca³ej Polsce) IL

Niegdyœ wró¿by andrzejkowe mia³y cha-
rakter wy³¹cznie matrymonialny i przezna-
czone by³y dla niezamê¿nych dziewcz¹t (mê-
skim odpowiednikiem andrzejek by³y kata-
rzynki. Pocz¹tkowo andrzejki traktowano
bardzo powa¿nie, a wró¿by odprawiano tyl-
ko indywidualnie, w odosobnieniu; w cza-
sach póŸniejszych przybra³y formê zbiorow¹,
organizowan¹ w grupach rówieœniczych
panien na wydaniu, zaœ wspó³czeœnie prze-
kszta³ci³y siê w niezobowi¹zuj¹c¹ zabawê
gromadz¹c¹ m³odzie¿ obojga p³ci.

Historia Ireny Sendler, która przed wojn¹
by³a pracownikiem opieki spo³ecznej. Gdy
powsta³o getto w Warszawie, niemieckie
w³adze nie zgodzi³y siê, by opieka spo³eczna
dociera³a do mieszkaj¹cych tam ¯ydów.
Zezwalano jednak na udzielanie im pomo-
cy medycznej. Sendlerowa przebiera³a siê
za pielêgniarkê i razem ze wspó³pracownicz-
kami nosi³a do getta jedzenie, leki i pieni¹-
dze. Po og³oszeniu decyzji o likwidacji get-
ta, wyprowadzi³a z niego oko³o 2,5 tys. dzie-
ci, ratuj¹c im w ten sposób ¿ycie.

godz. 16 - MGOK zapra-
sza na spektakl „Królew-

na Œnie¿ka i siedmiu krasnoludków” w
wykonaniu orkiestry Filharmonii Rze-
szowskiej i Studia Baletowego Laili Ari-
fuliny.
godz. 17.30 – spotkanie z Miko³ajem.
Bilety w cenie 20 z³ do nabycia MGOK.

 – XIX Fina³ Podkarpac-
kiego Konkursu Poezji

Religijnej

– wigilia dla pod-
opiecznych Miejsko-

Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

– Sylwester 2009 w
MGOK. Gra zespó³

„Tryton”. Karty wstêpu w cenie 250 z³ od
pary do nabycia w MGOK.

Kino „Jednoœæ” zaprasza

Dzieci
Ireny Sendlerowej

4-6 grudnia, godz. 18.00 Cena biletu 11 z³.

Œwiêto Andrzeja Aposto³a przypada 30 li-
stopada zarówno we wschodnich, jak i zachod-
nich Koœcio³ach. Warto wspomnieæ, ¿e w Ko-
œcio³ach prawos³awnych oraz w katolickich
Koœcio³ach wschodnich jest on obdarzany
wielk¹ czci¹, jako jeden z g³ównych œwiêtych.

Œwiêty Andrzej
Aposto³ - Jeden z
pierwszych ucz-
niów Jezusa Chry-
stusa. Patron Au-
strii, Grecji, Hisz-
panii, Holandii,
Niemiec, Rosji i
Szkocji, a tak¿e
podró¿nych, ryba-
ków, rycerzy, rzeŸ-
ników, ma³¿eñstw
oraz chorych na
ró¿yczkê i czer-
wonkê.

Œwiêty Andrzej
- Metropolita Krety, broni³ czci ikon. Zapo-
cz¹tkowa³ nowy rodzaj pieœni koœcielnej,
zwany kanonem.

Œwiêty Andrzej Œwierad - Prowadzi³ asce-
tyczny sposób ¿ycia. Spa³ w pozycji siedz¹-
cej na pniu, otoczonym ostrymi prêtami.
Na pó³ legendarny krzewiciel chrzeœcijañ-
stwa na ziemi s¹deckiej.

Ukrzy¿owanie œw. Andrzeja Apo-
sto³a.

Andrzejki – wieczór wró¿b odprawianych 29 listo-
pada, w wigiliê œwiêtego Andrzeja, patrona Szkocji,
Grecji i Rosji. Dzieñ ten przypada na koñcu lub na
pocz¹tku roku liturgicznego, a wiêc na czas prze³omu
szczególnie sprzyjaj¹cego magicznym obrzêdom.
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W latach ostatnich media usil-
nie staraj¹ siê nam wmówiæ, i¿
póŸn¹ jesieni¹ w dobrym tonie
jest uleganie ogólnemu przygnê-
bieniu. Równoczeœnie, jako anti-
dotum, zalecaj¹ ró¿ne sposoby
radzenia sobie z owym modnym
o tej porze spleenem. Niegdyœ ka-
lendarz katolicki i sama natura
mówi³y cz³owiekowi, jak ma po-
stêpowaæ, by zachowaæ spokój
ducha i zdrowie cia³a. Ch³odne, grudniowe
tygodnie s¹ wszak¿e okresem radosnego
oczekiwania na œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Historia Adwentu siêga wczesnego œrednio-
wiecza (V w.). Czêste modlitwy, dni postne,
udzia³ w mszach roratnych oraz odmienne,
bardziej stonowane zachowanie ludzi
tworz¹ ów niepowtarzalny klimat. Dla kato-
lików wa¿ne jest równie¿ œwiêto Niepokala-
nego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny (8
XII) z miejscow¹ tradycj¹ zapalania œwie-
czek. Dzieci pamiêtaj¹ o szczodrym œw. Mi-
ko³aju (6 XII), a osoby bli¿ej zainteresowa-
ne aur¹ – o dniu œw. £ucji (13 XII). PóŸniej
cztery razy dziennie, a¿ do œwi¹t skrzêtnie
obserwuj¹ to, co siê dzieje za oknami, aby
postawiæ prognozê pogody na najbli¿szy rok.

Wielowiekowa tradycja nakazuje, by w
Adwencie nie uprawiaæ gleby. Jeszcze dziœ
starsi ludzie wierz¹, ¿e mog³aby siê ona roz-
gniewaæ i utraciæ urodzajnoœæ. Szczególnie
zabroniona by³a orka. Obecnie ekolodzy zga-
dzaj¹ siê z tym nakazem, uwa¿aj¹c, ¿e w tym
czasie naruszy ona strukturê ziemi i dopro-
wadzi do wyniszczenia znajduj¹cych siê w niej
organizmów. Z prac gospodarskich wolno
by³o m.in. przed pe³ni¹ ksiê¿yca: œcinaæ zrazy
do wiosennych szczepieñ drzew owocowych,
zbieraæ ostatnie owoce znajduj¹ce siê jesz-
cze na dzikich krzewach, zaœ po pe³ni: przyci-
naæ ga³êzie drzew i krzewów oraz ¿ywop³oty,
a tak¿e gromadziæ drewno na opa³ i na bu-
dulec. Choinki trafi³y pod nasze strzechy doœæ
póŸno (XIX w.). Uprzednio mieszkania przy-
ozdabiano ga³¹zkami jedliny zawieszonymi
pod sufitem i na œcianach. Aby piêkniej pach-
nia³y, nale¿a³o je œci¹æ po nowiu. By³ to rów-
nie¿ najlepszy czas na szatkowanie kapusty,
gdy¿ wtedy w³aœnie naj³atwiej siê kisi³a. Owa
czynnoœæ urasta³a do rangi wa¿nego wyda-
rzenia, w którym uczestniczy³a ca³a rodzina.
Starsi mieszkañcy naszych okolic zapewne
dobrze pamiêtaj¹, jak kapustê ugniatano w
beczkach bosymi stopami – a¿ do pojawie-
nia siê soku. W Adwencie nie godzi³o siê ju¿
urz¹dzaæ popularnych u nas niegdyœ domo-
wych potañcówek. Nikt siê jednak nie nu-
dzi³. Na tzw. wieczornicach kobiety skuba³y
pierze, przêd³y, haftowa³y, a przy okazji snu³y

„Lasy na ziemi w go³ej rózdze stoj¹
I mg³y siê œciel¹ ponad ziemiê nisko,
Myœliwsk¹ wrzaw¹ kipi uroczysko,
Ale co wiêksze gwiazdy niebo stroj¹”.
(Wincenty Pol)

ciekawe opowieœci. Pogoda w Adwencie
bywa ró¿na. Niekiedy trwaj¹ jeszcze swojskie,
jesienne szarugi. Czêsto jednak pojawia siê
ponowa czyli pierwszy œnieg. Na ustalenie siê
pogody niecierpliwie oczekiwali zw³aszcza lu-
dzie wybieraj¹cy siê w podró¿, planuj¹cy zwóz-
kê drzewa oraz myœliwi. W dawnej Polsce
³owom ze szczególnym upodobaniem odda-
wa³a siê braæ szlachecka, magnaci, a nawet
dwory szlacheckie. Polowania urasta³y bez
ma³a do rangi sztuki rycerskiej. Uczestnicz¹-
ca w nich m³odzie¿ zaprawia³a siê bowiem

D¹browa.
Zwierzynê ³own¹ otaczano

szacunkiem, troszczono siê o ni¹,
przestrzegano okresów ochron-
nych. Zorganizowanie udanego
polowania wymaga³o niema³ych
umiejêtnoœci i znajomoœci okre-
œlonych, specyficznych rytua³ów.
Polacy szczególnie cenili sobie
konne ³owy z udzia³em psów i so-
ko³ów. Konie musia³y posiadaæ ce-
chy wojskowych rumaków: dziel-
noœæ, szybkoœæ, wytrzyma³oœæ i
zwrotnoœæ. Powinny te¿ doskona-
le wspó³pracowaæ z psami. Aby
uzyska³y tê umiejêtnoœæ, myœliwi
przez wiele dni przywi¹zywali je

do wspólnych ¿³obów. Godne podziwu jest
porozumienie dwóch naturalnych wrogów
– drapie¿nika i roœlino¿ercy. PóŸn¹ jesieni¹,
zw³aszcza w okresie przedœwi¹tecznym, po-
lowano na ró¿ne sposoby i na wszelk¹ zwie-
rzynê. Tak uwielbiane przez szlachtê polo-
wania z chartami koñczy³y siê z chwil¹ poja-
wienia siê grudy, która mog³aby poraniæ
delikatne ³apy goñczych i uszkodziæ nogi
wierzchowców: „Na go³ej grudzie ni pochopu,
ni tropu”. Polowania stanowi³y doskona³¹
rozrywkê i okazjê do spotkañ towarzyskich.

do przysz³ych walk w obronie ojczyzny. Umie-
jêtnoœæ jazdy konnej i celnego strzelania przy-
dawa³a siê na polu walki. Zabiegaj¹c o uzu-
pe³nienie zapasów ¿ywnoœci, uczestnicy
³owów traktowali je te¿ jako Ÿród³o rozrywki.
Prze¿yte przygody i wra¿enia by³y póŸniej
wdziêcznym tematem rozmów w d³ugie, zi-
mowe wieczory. Granie rogów myœliwskich i
… psów granie – to typowe odg³osy póŸnej
jesieni w dawnej Polsce, która s³ynê³a z bo-
rów obfituj¹cych w zwierzynê. Ich pozosta-
³oœci¹ s¹ nazwy tutejszych miejscowoœci i przy-
sió³ków np. Borek Wielki, Borek Ma³y, Bore-
czek, Borówka, Porêby, Podlasek, Olchowa,

Dum¹ organizatorów by³o przygotowanie
napojów i potraw g³ównie z darów lasu – ze
s³ynn¹ ja³owcówk¹ i bigosem myœliwskim. Mi-
goc¹ce œwiat³a pochodni, zawo³ania: darz-
bór! Oraz pieœñ: „Pojedziemy na ³ów, na ³ów
towarzyszu mój” – nios³y siê echem po le-
œnej ustroni, w d³ugie, póŸnojesienne noce.

Ka¿dy z nadziej¹ wznosi³ g³owê ku gwiaz-
dom i oczekiwa³ dnia œw. £ucji, od którego
– wed³ug dawnych wierzeñ – „przybywa dnia
na kurz¹ stopê”, bowiem: „Œwiêta £ucja dnia
przyrzuca”.

Tekst i ilustracje
Maria Wilczok
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Uroczystoœæ uœwietnili znakomici goœcie:
por. Tadeusz Czechowski wraz z córk¹ Ja-
dwig¹ Czechowsk¹ – Hasing, Pose³ na Sejm
RP Kazimierz Moskal, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Ropczycko- Sêdziszowskiego Stani-
s³aw Wozowicz i pracownik Biura Edukacji
Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej Bo-
gus³aw Kleszczyñski.

Sam apel by³ po³¹czony z wystaw¹ pla-
katów – rezultatem szkolnego konkursu na
temat: „Co widzê i czujê myœl¹c Ojczyzna”.

Na wstêpie wszystkich przywita³a pani
dyrektor ZSZ Teresa Parys, a nastêpnie g³os
zabra³ por. Tadeusz Czechowski, który opo-
wiedzia³ m³odzie¿y szkolnej i zebranym go-
œciom o swoich prze¿yciach zwi¹zanych z
11 listopada 1918 roku. Mówi³ o bohater-
stwie Polaków, w tym swego ojca i braci, któ-
rzy przelewali krew za niepodleg³oœæ. Zazna-
czy³ radoœæ, jaka towarzyszy³a trudnym zma-
ganiom o wolnoœæ, dumê z osi¹gniêæ II Rze-
czypospolitej i krótko streœci³ swój szlak bo-
jowy w czasie wrzeœnia 1939 roku oraz dzia-
³alnoœæ w ZWZ- AK. Pose³ na Sejm RP Kazi-
mierz Moskal w piêknych s³owach pogratu-
lowa³ szkole takiego zaanga¿owania w ob-
chody narodowego œwiêta, oraz na rêce
pani dyr. Teresy Parys wrêczy³ okolicznoœcio-
wy adres. G³os zabiera³ równie¿ pan Stani-
s³aw Wozowicz, mówi¹c o wyj¹tkowoœci
obecnych czasów, kiedy nie czynem na polu
walki, ale wytê¿on¹ prac¹ mo¿emy udowad-
niaæ swój patriotyzm.

Pracownik IPN Bogus³aw Kleszczyñski
w swej prelekcji skupi³ siê na samym œwiêcie
11 listopada. Mówi³ o tym, dlaczego ten

dzieñ wybrano do œwiêtowania Odzyskania
Niepodleg³oœci, o tym, ¿e do 1937 roku œwiê-
towano go w najbli¿sz¹ po 11 listopada nie-
dzielê. Dopiero w 1937 roku dzieñ ten sta³
siê oficjalnym, wolnym od pracy dniem œwi¹-
tecznym. Nie trwa³o to d³ugo, bo ju¿ w 1939
nasta³ czas okupacji niemieckiej i radziec-
kiej. Wprawdzie w 1944 i 1945 Polacy zno-
wu mogli zamanifestowaæ przywi¹zanie do
swego œwiêta, ale ju¿ w nastêpnym roku by³o
ono zakazane przez komunistyczne w³adze.
Dopiero w 1980-1981 roku krótki czas „Fe-
stiwalu Solidarnoœci” pozwoli³ do radowa-
nie siê tym dniem, by od 1989 roku móc
wreszcie swobodnie œwiêtowaæ. Prelegent
wskazywa³ na to, ¿e œwiêto to coraz bardziej
wrasta w polsk¹ œwiadomoœæ i wskazywa³ na
przyk³ady USA czy Francji gdzie œwiêta nie-
podleg³oœci s¹ okazj¹ do rodzinnego œwiê-
towania.

19 listopada 2009 roku nauczyciel religii
w Zespole Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie
M³p., mgr Andrzej Ko³odziej, przeprowadzi³
pokazow¹ lekcjê pt. „Kap³an i jego pos³uga  w
Koœciele i œwiecie”. Lekcja odby³a siê w klasie
II ie (wych. mgr in¿. Ryszard Filipek), a przy-
gl¹da³o siê jej liczne grono katechetów du-
chownych i œwieckich. Byli obecni równie¿ inni
profesorowie ZSZ wraz z wicedyrektor mgr
Bernadet¹ Frysztak. Tekst i zdjêcia JF

Œwiêto Niepodleg³oœci
Polski w Olszewskim

10 listopada 2009 roku w Technikum
Sêdziszowskim (Zespole Szkó³ Zawodo-
wych im. prof. Karola Olszewskiego)
odby³ siê uroczysty apel z okazji Œwiêta
Odzyskania Niepodleg³oœci.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³a m³odzie¿
z Ko³a Recytatorsko- Teatralnego, która w
oryginalnej wi¹zance s³owno – muzycznej
wykorzysta³a teksty mniej znane, a dostar-
czone przez pana Tadeusza Czechowskie-
go. Ca³oœæ opracowa³a pani wicedyrektor
ZSZ Bernadeta Frysztak. Sceneriê przygo-
towa³a i opracowa³a pani Ma³gorzata Drozd.

Wszyscy syci wra¿eñ patriotycznych i
artystycznych pod¹¿yli w rodzinne strony.

JF

Tak ucz¹ religii
katolickiej

Przemawia Tadeusz Czechowski, z lewej przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Stanis³aw Wozowicz i pose³ Kazimierz Moskal.

Wicedyrektor ZSZ mgr Bernadeta Frysztak.

Z lewej uczniowie, u góry katecheci i nauczyciele podczas po-
kazowej lekcji religii. Fot. (2) M. Goraj
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¿yæ, pracowaæ i uczyæ siê zgodnie ze wskaza-
niami Patrona szko³y.

Wracaj¹c z koœcio³a m³odzie¿ i nauczyciele
napotkali trudnoœci w postaci obfitych opa-
dów œniegu z deszczem. W szkole na naszych
uczniów czeka³ gor¹cy obiad, a po obiedzie
rozpoczê³a siê druga czêœæ obchodów Dnia
Patrona, przygotowana przez pani¹ Ewê Dar-
³ak i pani¹ Joannê Jaremko. Poczet sztandaro-

Takie s³owa widniej¹ na tablicy pami¹tko-
wej w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Gór-
nych, poœwiêconej jej patronowi – papie¿owi
Janowi Paw³owi II. Szkole nadano imiê Wiel-
kiego Polaka Jana Paw³a II  w dniu 4 wrzeœnia
2000 roku. Ju¿ w roku nastêpnym obchodzo-
no uroczyœcie rocznicê wyboru kardyna³a
Karola Wojty³y na stolicê Piotrow¹ w Rzymie.

W tym roku Dzieñ Patrona szko³y ob-
chodzony 16 paŸdziernika rozpoczê³a Msza
Œwiêta w Koœciele Parafialnym p.w. Œwiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a w Zagorzycach
Górnych. Mszê Œw. odprawi³ oraz s³owo Bo¿e
wyg³osi³ ksi¹dz Piotr Filipek, który przypo-
mnia³ postaæ Jana Paw³a II i zachêci³, aby

„Przysz³oœæ
Polski
od was

zale¿y...”

Spotkanie z pszczelarzem

Na takie pytania odpowiada³ dzieciom
z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sêdziszo-
wie M³p. pan Cholewa. Spotkanie z pszcze-
larzem odby³o siê w dniu 18.11.2009r. w ra-
mach projektu „W ka¿dej ma³ej g³owie kry-
je siê wielka wyobraŸnia”.

Pan Cholewa w ciekawy sposób przekaza³
wiadomoœci o ¿yciu pszczó³ i o pracy pszczela-
rza. To od niego przedszkolaki dowiedzia³y
siê, kto tworzy rodzinê pszczó³ (rój) i jak ona
funkcjonuje. Z zainteresowaniem s³ucha³y ilu-
strowanego kukie³kami opowiadania o królo-
wej pszczó³ (matce), która ca³y czas przez 4-5
lat mieszka w ulu i zajmuje siê sk³adaniem ja-
jek, o mniejszych od niej trutniach i pracowi-
tych robotnicach. Dowiedzia³y siê, ¿e œredni
czas ¿ycia pszczo³y miodnej wynosi tylko 40
dni, ¿e w tym czasie przechodzi ona kolejne
stadia spo³eczne. Robotnice, a jest ich w roju
10 - 60 tysiêcy, w pierwszym okresie ¿ycia pra-
cuj¹ w ulu – czyszcz¹ plastry, karmi¹ larwy i
królow¹. Potem odbieraj¹ py³ i nektar, prze-
twarzaj¹ go na miód i wosk oraz buduj¹ na-
stêpn¹ czêœæ gniazda. W trzecim okresie ¿ycia

Wszystkie dzieci lubi¹ miodek,

 bo jest smaczny, s³odki, zdrowy

i wiedz¹, ¿e zrobi³y go pszczo³y.

Ale jak to siê dzieje, co za tajemnica,

¿e nektar zbiera pszczo³a robotnica?

Jak siê miód z ula wydobywa?

Czy pszczelarz u¿¹dlony bywa?

Dlaczego miód ró¿ny kolor ma?

Co z pszczelego wosku zrobiæ siê da?

Projekt wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego

wylatuj¹ z ula, aby zbieraæ py³ i nektar. Pro-
dukcja 1 kg miodu ( 3 kg nektaru ) wymaga 60
tysiêcy lotów jednej pszczo³y.

Przedszkolaki mog³y obejrzeæ miniatu-
rowy ul wykonany z drewna, ramki z mister-
nie utkanymi przez pszczo³y plastrami wo-
sku, py³ek kwiatowy, kit pszczeli oraz ró¿ne
woskowe figury (m.in. patrona pszczelarzy
œwiêtego Ambro¿ego). Pozna³y równie¿ le-

gendê o œw. Ambro¿ym. Najwiêksze zacie-
kawienie wywo³a³y akcesoria potrzebne psz-
czelarzowi do pracy przy wybieraniu mio-
du z ula. Du¿o radoœci sprawi³o im przymie-
rzanie, zak³adanie kapelusza chroni¹cego
przed u¿¹dleniem pszczó³.

Spotkanie zakoñczy³o siê degustacj¹
miodu.

Bernadetta Przypek

wy zaj¹³ honorowe miejsce, a uczniowie zaœpie-
wali hymn szko³y, którego s³owa przypominaj¹
wskazania Patrona. Nastêpnie zaprezentowali
siê uczniowie, którzy przygotowali monta¿ s³ow-
no-muzyczny poœwiêcony papie¿owi.

Obchody Dnia Patrona zakoñczy³o uro-
czyste zapalenie zniczy przy tablicach pami¹t-
kowych poœwiêconych Janowi Paw³owi II.

Marek Prag³owski
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I. Rodzaj zadania oraz wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych
na realizacjê:
RODZAJ ZADANIA /  KWOTA DOTACJI
I. Praca socjalna maj¹ca na celu pomoc osobom z upoœledzeniem umys³owym i ich

rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoœci do funkcjonowania w spo-
³eczeñstwie  – 15.000 z³

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspó³zawodnictwo miêdzysz-
kolne sportowe – organizacja Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, Gimnazjady

– 25.000 z³
II. Prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w ramach profilaktycznej dzia³al-

noœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoho-
lowych i przeciwdzia³ania narkomanii – 98.000 z³

IV. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, organi-
zacja wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin z problemem alkoho-
lizmu – 12.500 z³

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Przyznanie dotacji na realizacjê zadania nast¹pi na podstawie zawartej umowy z

podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach okreœlo-
nych w:
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr

115, poz. 728) – zadanie I,
2) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolon-

tariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) – zadanie II, III, IV.
2. Zlecenie zadania nast¹pi w formie powierzania z udzieleniem dotacji na jego

realizacjê

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania ustala siê od dnia podpisania umowy do 31 grudnia

2010 r.
2. Zadania bêd¹ realizowane dla mieszkañców Gminy Sêdziszów M³p.
3. Zadanie nie mo¿e byæ realizowane przez podmiot nie bêd¹cy stron¹ umowy.
4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne doœwiadczenie i spe³-

niaæ wymogi formalne okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).

5. Oferta musi byæ z³o¿ona na obowi¹zuj¹cym formularzu okreœlonym w :
1) rozporz¹dzeniu Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie

okreœlenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427) dla
zadania I,

2) rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) dla zadañ II, III, IV.

6. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach na ka¿de zadanie oddzielnie.
Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopi-
skiem „Konkurs ofert na realizacjê zadania (podaæ rodzaj zadania okreœlonego
w konkursie) w 2010 r.

7. Do oferty nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty: aktualny odpis z rejestru
(wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wystawienia), aktualny statut organizacji, spra-
wozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 r.

IV. Termin i miejsce sk³adania ofert:
1. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 4 stycznia 2010 r. (poniedzia³ek) o

godz. 15.30.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. ul.

Rynek 1.

BURMISTRZ SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO
z siedzib¹ w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1

og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê w 2010 r. zadañ publicznych
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie do 14 dni od dnia sk³adania ofert.
2. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu ofert zostanie umieszczone na

tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz na stronie internetowej www.bip.se-
dziszow-mlp.pl

3. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona komisja konkursowa
powo³ana przez Burmistrza. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dwóch
etapach:
1) pierwszy etap – ocena formalna:
2) drugi etap – ocena merytoryczna:

4. Kryteria formalne - do udzia³u w konkursie ofert dopuszczony zostanie oferent,
który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wymogi formalne:
1) jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ lub inn¹ jednostk¹, której celem statutowym

jest prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
2) jego cele statutowe s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w konkursie ofert na

2010 r., do którego przystêpuje,
3) jest wiarygodny pod wzglêdem finansowym,
4) przed³o¿y kompletn¹ ofertê w terminie okreœlonym w og³oszeniu.

5. Kryteria merytoryczne:
1) wartoœæ merytoryczna projektu, mo¿liwoœæ realizacji zadania przez podmiot

sk³adaj¹cy ofertê (baza, sprzêt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacja-
mi, doœwiadczenie),

2) staranne i terminowe wywi¹zywanie siê z umów zawartych z Gmin¹ Sêdziszów
M³p. w latach 2007-2009.

3) wp³yw na wybór oferty/ofert bêdzie mia³a równie¿ wysokoœæ oczekiwanej
dotacji, udzia³ œrodków w³asnych oraz pozyskanych z innych Ÿróde³.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zg³oszonych ofert przekroczy wyso-
koœæ œrodków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator zastrzega sobie
mo¿liwoœæ proporcjonalnego zmniejszenia wielkoœci dofinansowania, stosownie do
posiadanych œrodków.

VI. Informacja o zrealizowanych w roku og³oszenia konkursu i roku
poprzednim zadañ publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z
nimi kosztami, w tym wysokoœæ udzielonych dotacji:

BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.
Kazimierz Kie³b
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 Taka forma pomocy adresowana jest
przede wszystkim do osób najubo¿szych spe³-
niaj¹cym kryteria okreœlone w Art.7 ustawy
o pomocy spo³ecznej z dn. 12 marca 2004r.
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z dn. 15.04.2004). S¹
one nastêpuj¹ce:

a) ubóstwo;
b) sieroctwo;
c) bezdomnoœæ;
d) bezrobocie;
e) niepe³nosprawnoœæ;,
f) d³ugotrwa³a ciê¿ka choroba;
g) przemoc w rodzinie;
h) potrzeba ochrony macierzyñstwa,

i wielodzietnoœci,;
i)  bezradnoœæ w sprawach opiekuñ-

czo-wychowawczych i prowadze-
nia gospodarstwa domowego
zw³aszcza w rodzinach niepe³nych
i wielodzietnych;

j) brak umiejêtnoœci w przystosowa-
niu do ¿ycia m³odzie¿y opuszcza-
j¹cej placówki opiekuñczo-wycho-
wawcze;

k) trudnoœæ w integracji osób, które
otrzyma³y status uchodŸcy;

l) trudnoœæ w przystosowaniu do
¿ycia po zwolnieniu z zak³adu kar-
nego;

m) alkoholizm lub narkomania;
n) zdarzenie losowe i sytuacja kryzy-

sowa;
o) klêska ¿ywio³owa lub ekologiczna.

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Sêdziszowie M³p. ju¿ po raz 7-my
bra³ aktywny udzia³ w Europejskim Progra-
mie PEAD. W bie¿¹cym roku dwukrotnie z
Podkarpackiego Banku ̄ ywnoœci w Rzeszo-
wie MGOPS w Sêdziszowie M³p. otrzyma³
kilkadziesi¹t ton produktów ¿ywnoœciowych.

Wszystkie w/w artyku³y spo¿ywcze opa-
trzone by³y gwarancj¹ jakoœci i terminem
przydatnoœci do spo¿ycia. Z tej formy po-
mocy w Gminie Sêdziszów M³p. mogli sko-
rzystaæ przede wszystkim podopieczni
MGOPS, jak równie¿ osoby:
- niepe³nosprawne,
- z d³ugotrwa³¹, ciê¿k¹ chorob¹,
- dotkniête nieszczêœliwym zdarzeniem lo-
sowym,
- w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Przekazywana przez pracowni-
ków MGOPS bezp³atnie ¿ywnoœæ
by³a adekwatna do rzeczywistych
potrzeb ka¿dej osoby i potrzebu-
j¹cej wsparcia rodziny.

W roku 2009 do MGOPS w Sê-
dziszowie M³p. mia³y miejsce dwie
dostawy ¿ywnoœci. W okresie od 24
kwietnia do 30 kwietnia z pomocy
skorzysta³o 1998 osób, którym ³¹cznie wy-
dano 31 040 kg ¿ywnoœci, natomiast w okre-
sie od 25 wrzeœnia do 6 paŸdziernika wspar-
cie w formie „koszyka produktów ¿ywno-
œciowych” otrzyma³o 2315 osób, którym
³¹cznie wydano 24 032 kg artyku³ów ¿ywno-
œciowych, co przedstawia poni¿sza tabela.

Podsumowuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Sêdziszowie M³p. oprócz wielu zadañ
realizowanych zgodnie ze swoim statutem
zajmuje siê równie¿ przekazywaniem nie-
zbêdnych do ¿ycia artyku³ów spo¿ywczych
najbardziej potrzebuj¹cym mieszkañcom
gminy, którzy uprzednio poinformowani

Pomoc Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Sêdziszowie M³p.
w formie ¿ywnoœci w 2009r.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebuj¹cym (franc. Program-
me Europeen d’ Aide aux plus Demunis) – PEAD 2009, Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. od 2005r., zgodnie z zawart¹ umow¹ z Gmin¹ Sêdziszów
M³p., przekazuje na rzecz osób i rodzin znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji bytowej artyku-
³y ¿ywnoœciowe pochodz¹ce z rezerw Unii Europejskiej.

przez pracowników socjalnych o akcji wy-
dawania ¿ywnoœci, osobiœcie stawiali siê po
odbiór swoich „koszyków ¿ywnoœciowych”.
W szczególnych przypadkach pracownicy
sami dowozili ¿ywnoœæ swoim podopiecz-
nym, aby wszyscy, którzy naprawdê jej po-
trzebuj¹ i w danym momencie znajduj¹ siê
w trudnej sytuacji materialnej mogli skorzy-
staæ z takiej formy pomocy.
Ogó³em w 2009 r. przekazano 55 072 kg ¿yw-
noœci o ³¹cznej wartoœci 146 579,50 z³. Zgod-
nie z wycen¹ Banku ̄ ywnoœci Gmina Sêdzi-
szów M³p. ponios³a 4% kosztów od w/w
³¹cznej kwoty co stanowi 5864 z³ oraz po-
kry³a koszt transportu ¿ywnoœci, który wy-
niós³ 927z³.
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Doœwiadczaj¹ jej czêœciej kobiety i dzie-
ci, rzadziej mê¿czyŸni. Przemoc, która nie
zostanie zatrzymana – np. poprzez zwróce-
nie siê do instytucji, w których pracuj¹ oso-
by œwiadcz¹ce specjalistyczn¹ pomoc w tym
zakresie– nabiera charakteru cyklicznego,
powtarza siê przechodz¹c kolejne fazy:

Fazê narastania napiêcia, kiedy partner
staje siê poirytowany, czêsto siê denerwuje,
prowokuje k³ótnie, nie panuje nad swoim
gniewem. Osoba doœwiadczaj¹ca przemo-
cy staje siê wówczas dostosowaæ do sytuacji,
wywi¹zuje siê ze wszystkich swoich obowi¹z-
ków, spe³nia wszelkie jego zachcianki, zaspa-
kaja potrzeby.

Fazê gwa³townej przemocy, w której
partner staje siê bardzo gwa³towny, czêsto
wpada w gniew, a skutki s¹ zazwyczaj widocz-
ne w postaci obra¿enia cia³a. Przyczyn¹ wy-
³adowania jest zazwyczaj jakiœ drobiazg (np.
nie podanie posi³ku o okreœlonej porze).

Faza miodowego miesi¹ca, podczas któ-
rej partner wyra¿a skruchê, obiecuje po-
prawê i gwarantuje, ¿e takie zdarzenie nie
bêdzie ju¿ mia³o miejsca. Stara siê podaæ
racjonalne dla pokrzywdzonej wyt³umacze-
nie swojego postêpowania, obiecuje, ¿e ju¿

nigdy jej nie skrzywdzi. Okazuje ciep³o, roz-
mawia, przynosi jej kwiaty, prezenty. Osoba,
która doœwiadczy³a przemocy zaczyna wie-
rzyæ w poprawê sprawcy, czuje siê akcepto-
wana, kochana. Faza ta nie trwa d³ugo i ca³y
cykl przemocy powtarza siê, zaœ kolejne akty
przemocy staj¹ siê coraz bardziej brutalne.

Im d³u¿ej przemoc trwa, tym bardziej
dla doznaj¹cej jej osoby wydaje siê ona czymœ
normalnym. Gdy dojdzie do œwiadomoœci
krzywdz¹cy charakter przemocy najtrud-
niejszym problemem do pokonania jest
wstyd i strach. Czêsto osoby pokrzywdzone
przekonane s¹ o w³asnej winie, a przekona-
nie to podtrzymywane jest przez funkcjo-
nuj¹ce w spo³eczeñstwie stereotypy.

Miêdzy innymi z myœl¹ o kobietach do-
œwiadczaj¹cych przemocy i ich trudnej sy-
tuacji ¿yciowej z jak¹, czêsto samotnie bory-
kaj¹ siê, Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Ropczycach realizuj¹ce autorski
projekt „Wiemy wiêcej, dzia³amy skuteczniej”

opracowany w ramach rz¹dowego progra-
mu ograniczania przestêpczoœci i aspo³ecz-
nych zachowañ „Razem Bezpieczniej” utwo-
rzy³o grupê wparcia. Do udzia³u w niej za-
proszone zosta³y kobiety, które korzysta³y z

Rozmowa,
która pomaga…

pomocy Powiatowego Oœrodka Interwen-
cji Kryzysowej w Lubzinie, Miejsko-Gmin-
nych i Gminnych Oœrodków Pomocy Spo-
³ecznej oraz Gminnych Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych z terenu
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Uczest-
niczki grupy wsparcia mia³y mo¿liwoœæ nie
tylko wymiany w³asnych pogl¹dów i doœwiad-
czeñ, ale tak¿e mog³y nabyæ umiejêtnoœci
konstruktywnego rozwi¹zywania pojawiaj¹-
cych siê w ich ¿yciu problemów, konfliktów
rodzinnych, nauczyæ siê sposobów radze-
nia sobie ze stresem, a tym samym mia³y
okazjê nabycia zasobów w zmianie w³asnej
sytuacji ¿yciowej. Spotkania z uczestniczka-
mi prowadzi³a specjalistka z wieloletnim
doœwiadczeniem w zakresie pracy z rodzin¹.

Oprócz wy¿ej wymienionych zalet grup
wsparcia spotkania takie da³y uczestnikom
szereg korzyœci przyczyniaj¹cych siê do po-
prawy  jakoœci ich ¿ycia: m.in. mo¿liwoœæ spo-
tykania siê z innymi osobami w podobnej sy-
tuacji; mo¿liwoœæ dzielenia siê informacjami
na temat metod radzenia sobie z problema-
mi typowymi dla tego zjawiska, szansê zawar-
cia rozwiniêcia nowych relacji osobistych.

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach planuje wznowiæ spotkania
grupy wsparcia dla kobiet doœwiadczaj¹cych
przemocy w przysz³ym roku, o czym bêdzie
na bie¿¹co informowaæ.

Wszystkich tych, którzy znajduj¹ siê w
sytuacji trudnej zwi¹zanej m.in. z doœwiad-
czaniem przemocy ze strony bliskich zachê-
camy do skorzystania ze specjalistycznej
pomocy, jak¹ œwiadcz¹ pracownicy Powia-
towego Oœrodka Interwencji Kryzysowej
w Lubzinie (budynek Domu Pomocy Spo-
³ecznej) osobiœcie b¹dŸ telefonicznie (0-17)
22 12 566 w godz. 7.30-15.30.

Iwona Barabasz
PCPR w Ropczycach

Artyku³ opublikowany w ramach projektu „Wiemy
wiêcej, dzia³amy skuteczniej” realizowanego w ramach
rz¹dowego programu ograniczania przestêpczoœci i aspo-
³ecznych zachowañ „Razem bezpieczniej” na rok 2009.

W zale¿noœci od doœwiadczeñ jakie ma ka¿dy z nas s³owo
rodzina kojarzy siê na ró¿ny sposób. Dla jednych jest ona
miejscem bezpiecznego schronienia przed œwiatem zewnêtrz-
nym, miejscem emocjonalnego wsparcia, miejscem mi³oœci, tro-
ski i opieki. Niestety, s¹ tak¿e tacy, u których s³owo to budzi
wiele negatywnych emocji, kojarzy siê z cierpieniem oraz po-
czuciem zagro¿enia. S¹ to osoby, które aktualnie lub w prze-
sz³oœci doœwiadcza³y przemocy ze strony bliskich: wspó³ma³-
¿onka, rodzica, doros³ego dziecka. Wbrew ogólnym przeko-
naniom nie s¹ to rzadkie przypadki: przemoc staje siê coraz
bardziej znacz¹cym problemem w polskich rodzinach.

PI£KA NO¯NA
V liga (Dêbica)

Na 1. miejscu zakoñczyli rywalizacjê w run-
dzie jesiennej pi³karze Lechii Sêdziszów M³p.
Dla sêdziszowian zagra³o Pogórze Wielopole
Skrz., które w ostatnim meczu jesieni urwa³o
2 punkty Ikarusowi Tuszów Narodowy. W 15
meczach sêdziszowianie odnieœli 12 zwyciêstw,
zanotowali 1 remis i ponieœli 2 pora¿ki. Remis
w meczu z Ikarusem Tuszów Narodowy to je-
dyna strata punktów, jak¹ ponieœli pi³karze z
Sêdziszowa na w³asnym boisku. Pora¿ki to efekt

wyjazdów do Woli Mieleckiej i Pustkowa. 37
zdobytych punktów zdobytych jesieni¹ to bi-
lans, który stawia Lechiê w dobrej sytuacji
przed decyduj¹cymi starciami o awans do IV
ligi. Nie mo¿na jednak zapomnieæ, ¿e rywale
tak¿e nie lubi¹ gubiæ punktów, a z najgroŸ-
niejszymi, jak wspomniany Ikarus czy Sokó³
Kolbuszowa przyjdzie zmierzyæ siê Lechii na
ich boiskach. Niepokoiæ musz¹ tak¿e z tru-
dem wywalczone punkty w meczach z rywala-
mi z do³u tabeli (1-0 z Czarnovi¹, 3-2 z Nago-
szynem i Brzostowiank¹, 2-1 z Tempem Cmo-
las). Z drugiej jednak strony wiele bramek
zdoby³a Lechia w ostatnich minutach meczy,
co dowodzi lepszego ni¿ rywale przygotowa-

nia kondycyjnego i wiary w zwyciêstwo do
ostatniego gwizdka sêdziego.

Dru¿yna Lechii oparta jest na wycho-
wankach, wielu z nich to jeszcze nastolatko-
wie. Brak im doœwiadczenia, boiskowego
cwaniactwa, za to ich atutem jest ambicja,
wola walki i to, ¿e wci¹¿ siê rozwijaj¹.

Z pewnoœci¹ potrzebuj¹ wsparcia kibiców,
dopingu i wyrozumia³oœci, gdy czasem przytra-
fi siê kiks. Jednego mo¿na byæ pewnym: je¿eli
tendencja promowania w³asnych wychowan-
ków zostanie utrzymana i oni stanowiæ bêd¹ o
sile dru¿yny, ju¿ wkrótce mo¿emy doczekaæ siê
dru¿yny na miarê oczekiwañ i ambicji kibiców
pi³ki no¿nej w Sêdziszowie i okolicy.



Nr 11 (150) 27 listopada 2009 r.

17

Marek Szeliga
– napastnik Lechii Sêdziszów M³p.:
Rundê jesienn¹ sezonu 2009/10 uwa¿am za
udan¹, chocia¿ by³y te¿ wpadki (0:4 ze Startem
Wola Mielecka, czy 0:2 z Chemikiem Pustków).
Przed sezonem jasno okreœliliœmy, ¿e naszym ce-
lem jest awans do IV ligi i uwa¿am, ¿e po³owê
celu osi¹gnêliœmy. Runda wiosenna bêdzie na
pewno trudna, gdy¿ na wyjazdach graæ bêdziemy
z dru¿ynami, tak jak my aspiruj¹cymi do awan-
su.
Nasza gra czasami pozostawia³a wiele do ¿ycze-
nia. Jesteœmy tego œwiadomi. Wiemy, ¿e czeka nas
du¿o ciê¿kiej pracy. Musimy zwróciæ szczególn¹
uwagê na grê w obronie i skutecznoœæ w ataku.
Naszym atutem jest m³oda kadra, pe³na nadziei,
zaanga¿owania i pasji. Nasi pi³karze pochodz¹ z
Sêdziszowa i okolic, bo taka jest polityka klubu.
Cieszymy siê, ¿e powsta³y nowe trybuny, dziêki
którym nasi kibice mog¹ w komfortowych warun-
kach ogl¹daæ mecze. ¯yczy³bym sobie tylko, by w
rundzie wiosennej liczba kibiców by³a wiêksza, co
na pewno pomo¿e nam w osi¹gniêciu zamierzo-
nego celu.

Lechia Sêdziszów M³p. - LKS
BrzeŸnica 4-0 (1-0)

1-0 Szeliga 38, 2-0 Idzik 62, 3-0 Potwora 75,
4-0 Doroba 89
Lechia: K. Dar³ak - Przybek, Godek, Zawi-
sza, Duduœ (75 Szela) - Magdoñ (60 Rogó¿),
Doroba, Pazdan, Potwora - Idzik (85 Bartu-
sik), Szeliga (66 B. Dar³ak).

LKS Nagoszyn - Lechia Sêdziszów
M³p. 2-3 (1-1)

1-0 Sroka 10, 1-1 Duduœ 30, 1-2 Szeliga 47, 1-
3 Doroba 83, 2-3 Sambora 85
Lechia: K. Dar³ak - Przybek, Godek, Zawi-
sza, Duduœ - Doroba, Magdoñ (72 Rogó¿),
Pazdan - Idzik (81 Branas), Szeliga, Potwo-
ra (68 Dar³ak).

Lechia Sêdziszów M³p. - Sokó³
Kolbuszowa Dolna 2-1 (0-0)

0-1 Frankiewicz 65, 1-1 Duduœ 83, 2-1 Szeliga
88
Lechia: K. Dar³ak – Przybek, Godek, Zawi-
sza, Branas (70 Potwora) – Magdoñ, Doro-
ba, Duduœ (88 Rogó¿), Pazdan – Idzik (65
Szeliga), B. Dar³ak.

Lechia Sêdziszów M³p. - Tempo
Cmolas 2-1 (0-0)

1-0 Szeliga 75, 2-0 Idzik 85, 2-1 Zaskalski 90
Lechia: K. Dar³ak - Przybek, Godek, Zawi-
sza, Branas (46 Idzik) - Magdoñ (63 Rogó¿),
Doroba, Potwora, Pazdan - Szeliga, B. Dar-
³ak (84 Wszo³ek).

1. Lechia Sêdziszów M³p. 15 37 121 2 32-15
2. Ikarus Tuszów Nar. 14 34 10 4 0 33-7
3. Pogórze Wielopole Skrz. 13 31 10 1 2 35-14
4. Sokó³ Kolbuszowa Dln. 15 31 10 1 4 31-13
5. Chemik Pustków 14 28 9 1 4 38-14
6. Start Wola Mielecka 14 25 7 4 3 26-17
7. Rani¿ovia Rani¿ów 15 22 6 4 5 34-33
8. Stal II Mielec 15 21 6 3 6 28-21
9. Zryw Dzikowiec 15 20 6 2 7 14-21
10. Kaskada Kamionka 15 19 6 1 8 32-37
11. LKS BrzeŸnica 14 12 3 3 8 20-33
12. Tempo Cmolas 15 12 3 3 9 17-36
13. Brzostowianka Brzostek 14 11 2 5 7 21-38
14. LKS Nagoszyn 15 10 1 7 7 20-34
15. Czarnovia Czarna 14 10 3 1 10 17-32
16. Z³otniczanka Z³otniki 15 4 1 1 13 11-44

Bramki dla Lechii zdobywali:
11 – Idzik
10 – Szeliga
3 – Potwora, Doroba, Duduœ
1 – Dar³ak, Godek.

Klasa A (Dêbica)

£opuchowa - Sokó³ Krzywa 3-1 (0-0)
1-0 M. Pociask 52, 2-0 M. Pociask 65, 2-1 J.
Stanek 75, 3-1 Rusin 80

Sokó³ Krzywa - Inter Gnojnica 2-3
(0-2)

Gole: Patro, Skwirut - M. Bieœ 3.
Sokó³: Skwirut - Chudyba, Stanek, Œwierad,
Wojton - K. Cyzio, R. Feret, Pawlikowski, Fi-
lipek - Patro, G. Feret.
Inter: Ziobro - T. Bieœ, Bartosz, Pi¹tek, Œwi-
stak - Hendzel (55 M. Jeliñski), Gdowik, Bal
(90 Œwierad), M. Rogala - M. Bieœ, Dziewit
(83 Walczyk).

Victoria Ocieka - Sokó³ Krzywa
1-3 (0-3)

0-1 G. Feret 11, 0-2 Chudyba 25, 0-3 Filipek
37, 1-3 Rudny 47
Victoria: Nêdza - R. Zagórski, K. Zagórski,
Opiela, Zaborniak - Matysek, Rudny (74
Robert Proczek), Pasko (65 Kobos), Dawid
Proczek - Molek (46 Sabat), Tu³ecki.
Sokó³: Skwirut - Chudyba, B. Stanek, Woj-
ton, Stec - R. Feret, Filipek, G. Feret, J. Sta-
nek - Patro, Pawlikowski.

Sokó³ Krzywa - Dragon Korzeniów
7-1 (4-0)

1-0 Filipek 21, 2-0 G. Feret 35, 3-0 Patro 37,
4-0 Patro 39, 4-1 D. £apa 47, 5-1 Patro 70, 6-
1 Patro 80, 7-1 W¹sik 84
Sokó³: Skwirut - Stec, Chudyba, B. Stanek,
Wojton - Patro, R. Feret (70 Œwierad), Paw-
likowski (60 Œmia³owski), Filipek - G. Feret,
J. Stanek (46 W¹sik).

1. Strzelec Frysztak 14 38 12 2 0 43-10
2. Ostra Gumniska 15 37 12 1 2 49-17
3. £êki Górne 15 30 9 3 3 40-29
4. Radomyœlanka 14 26 8 2 4 37-29
5. Borowiec Straszêcin 14 24 7 3 4 31-20
6. £opuchowa 15 23 7 2 6 28-22
7. Or³y Borowa 15 20 6 2 7 32-39
8. ¯yraków 14 19 6 1 7 24-22
9. Sokó³ Krzywa 15 18 5 3 7 28-23
10. Pustków Wieœ 15 18 5 3 7 22-35
11. Czekaj Ropczyce 15 17 5 2 8 24-45
12. Victoria Ocieka 15 16 4 4 7 23-31
13. Inter Gnojnica 14 15 4 3 7 21-41
14. Dragon Korzeniów 14 12 4 0 10 29-39
15. G³owaczowa 14 11 2 5 7 14-25
16. Baszta Zawada 14 5 1 2 11 26-44

Klasa A (Rzeszów)

P³omieñ Zagorzyce - Rudna Ma³a 2-2 (2-1)
Bramki dla gospodarzy: Sikora, Sz. Ocha³.
P³omieñ: Pondo – Wozowicz, Duduœ, Ocha³,
Dar³ak – Z. Miœ, S. Miœ, Ciepiela (75 Œwi-
der), Piczak – Sikora, Charchut (60 P. Miœ).

G³ogovia – P³omieñ 3-0 (2-0)

1. Resovia II 13 34 11 1 1 50-10
2. Bratek Bratkowice 13 29 9 2 2 22-9
3. Izolator II Boguchwa³a 13 26 8 2 3 42-19
4. Jednoœæ Niechobrz 13 25 8 1 4 21-18
5. Mariott Hermanowa 13 22 7 1 5 36-19
6. G³ogovia G³ogów 13 20 5 5 3 19-13
7. Œwilczanka Œwilcza 13 18 5 3 5 21-28
8. Sokó³ Soko³ów 13 14 5 1 7 25-33
9. Iskra Zg³obieñ 13 13 3 4 6 15-23
10. Rudna Ma³a 13 13 3 4 6 17-30
11. Jasionka 13 11 3 2 8 17-39
12. P³omieñ Zagorzyce 13 11 3 2 8 17-39
13. Aramix Niebylec 13 10 3 1 9 12-23
14. Czarni Czudec 13 9 2 3 8 12-23

Klasa B (Dêbica)

Ma³a – Progres Kawêczyn 0-4

Borkovia – Gród 3-0

Gród Bêdziemyœl – Olchovia 0-2

Skarbek Gogo³ów – Borkovia 1-4
0-1 Stachowiak 47, 1-1 Pi¹tek 50, 1-2 Maciej-
ko 75, 1-3 Urban 79, 1-4 Urban 82

Pewnoœæ Lubzina – Korona Góra
Ropcz. 2-1 (2-1)

Ogrodnik dla Korony

(ci¹g dalszy na str. 18)

1. Progres Kawêczyn 10 28 9 1 0 40-6
2. Olimpia Nockowa 10 25 8 1 1 26-9
3. Pewnoœæ Lubzina 10 22 7 1 2 22-13
4. Olchovia Olchowa 10 19 6 1 3 19-11
5. Borkovia Borek Wlk. 10 15 4 3 3 16-16
6. Paszczyniak Paszczyna 10 14 4 2 4 14-13
7. Korona Góra Ropcz. 10 14 4 2 4 17-17
8. Ma³a 10 8 2 2 6 8-18
9. Huragan Przedbórz 10 5 1 2 7 12-23
10. Skarbek Gogo³ów 10 5 1 2 7 12-38
11. Gród Bêdziemyœl 10 1 0 1 9 8-30
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Klasa B (Rzeszów)

Plon Klêczany - Mrowlanka Mrowla
3-2 (2-1)

1-0 Patro 2, 2-0 Patro 5, 2-1 Surowiec 35, 3-
1 D³ugosz 55, 3-2 samobójczy 75

Plon – Novi Nosówka 1-6 (0-4)
Bramka dla Plonu: Cio³ek

1. Novi Nosówka 13 35 11 2 0 35-11
2. Przybyszówka 13 34 11 1 1 50-7
3. Junak S³ocina/Rzeszów 13 27 9 0 4 40-12
4. KS Limblach II Zaczernie 13 27 9 0 4 43-22
5. Meblosystem Zabajka 13 26 8 2 3 36-19
6. Victoria Budy G³og. 13 18 5 3 5 20-23
7. Korona II Rzeszów 13 16 5 1 7 23-21
8. LKS Bia³a 13 15 5 0 8 24-40
9. D¹b Kwaœniak D¹browa 13 15 4 3 6 22-47
10. Plon Klêczany 13 14 3 5 5 28-39
11. Trzcianka Trzciana 13 13 3 4 6 33-23
12. Orze³ Wysoka G³og. 13 12 3 3 7 15-22
13. Mrowlanka Mrowla 13 4 1 1 11 14-45
14. Rudnianka Rudna Wlk. 13 4 1 1 11 13-65

Futbol
m³odzie¿owy

Klasa okrêgowa juniorów starszych
(Rzeszów)

Lechia Sêdziszów M³p. –
Grodziszczanka 8-0 (4-0)

1-0 Czapka 5, 2-0 Babiarz 8, 3-0 Ziemba 21,
4-0 Bizoñ 30, 5-0 Œwierad 70, 6-0 samobój-
cza 72, 7-0 Branas 75, 8-0 Ch³opek 78
Lechia: Chmiel – Æwiczak, Malisiewicz,
Koza, Œliwa – Ziemba, D³ugosz, Rogó¿ (46
Branas), Babiarz (60 Stachnik) – Bizoñ (70
Ch³opek), Czapka (60 Œwierad).

Gryf Mielec – Lechia Sêdziszów
M³p. 1-2 (1-1)

1-0 Niedu¿ak 25, 1-1 Rogó¿ 40, 1-2 Pas 65

Lechia Sêdziszów M³p. – Strug
Tyczyn 8-0 (3-0)

1-0 Ch³opek 5, 2-0 Pas 36, 3-0 Babiarz 40, 4-
0 Czapka 56, 5-0 Œwierad 60, 6-0 Pas 65, 7-0
Pas 75, 8-0 Ziemba 85

Lechia: Chmiel – Malisiewicz, Koza, Œliwa,
Stachnik – Branas (60 Ziemba), D³ugosz,
Czapka (70 Æwiczak), Ch³opek (46 Œwierad)
– Pas, Babiarz (80 Frysztak).

Wide³ka – Lechia Sêdziszów M³p.
1-10 (1-3)

Dla Lechii: Pas 3, Babiarz 3, Æwiczak 2, Œwie-
rad, Ch³opek

1. Lechia Sêdziszów M³p. 15 41 132 0 85-14
2. Dynovia Dynów 15 36 12 0 3 65-22
3. Izolator Boguchwa³a 14 32 10 2 2 57-20
4. Przybyszówka 14 31 10 1 3 53-24
5. £KS £añcut 15 30 10 0 5 50-24
6. G³ogovia G³ogów M³p. 15 30 9 3 3 47-26
7. Wis³ok Strzy¿ów 14 27 8 3 3 40-17
8. Grodziszczanka 15 22 7 1 7 37-45
9. Strug Tyczyn 15 21 6 3 6 31-35
10. Gryf Mielec 15 20 6 2 7 41-42
11. Górnovia Górno 14 12 3 3 8 18-37
12. Rani¿ovia Rani¿ów 14 11 3 2 9 27-50
13. Wide³ka 14 6 1 3 10 28-55
14. Crasnovia Krasne 15 5 0 5 10 17-45
15. Strumyk Malawa 13 4 1 1 11 10-96
16. Korona Rzeszów 15 3 0 3 12 11-65

Klasa okrêgowa juniorów m³odszych
(Rzeszów)

Lechia Sêdziszów M³p. –
Grodziszczanka 6-1

Gryf Mielec – Lechia Sêdziszów
M³p. 1-6 (1-4)

0-1 H. Tra³ka 3, 0-2 H. Tra³ka 10, 0-3 Iwan
20, 0-4 M. Œliwa 26, 1-4 Zuzel 38, 1-5 Ciepiela
61, 1-6 Æwiczak 66

Lechia Sêdziszów M³p. – Strug
Tyczyn 3-0 vo

Wide³ka – Lechia Sêdziszów M³p.
0-3 vo

1. Lechia Sêdziszów M³p. 15 42 140 1 79-8
2. Wis³ok Strzy¿ów 14 36 12 0 2 71-7
3. Izolator Boguchwa³a 14 32 10 2 2 53-6
4. Strug Tyczyn 15 29 9 2 4 49-16
5. Dynovia Dynów 15 29 9 2 4 41-24
6. £KS £añcut 15 25 7 4 4 40-28
7. Grodziszczanka 15 23 7 2 6 34-36
8. Strumyk Malawa 15 22 6 4 5 32-33
9. Wide³ka 14 16 5 1 8 23-37
10. G³ogovia G³ogów M³p. 15 16 4 4 7 22-38
11. Gryf Mielec 15 16 5 1 9 25-66
12. Crasnovia Krasne 15 15 4 3 8 22-42
13. Rani¿ovia Rani¿ów 15 15 5 0 10 18-76
14. Przybyszówka 14 14 4 2 8 21-22
15. Górnovia Górno 15 8 2 2 11 14-54
16. Korona Rzeszów 15 1 0 1 14 1-52

Klasa okrêgowa trampkarzy
starszych (Dêbica II)

Paszczyniak - Lechia Sêdziszów
M³p. 2-4 (0-2)

Gole dla goœci: Makuch, B¹kowski, Doro-
ba, Draus.
Lechia: Jakubek - B¹kowski, Babiarz, Draus,
Sidor - Surman, Makuch, Ku³ak, Golon -
Doroba, Froñ oraz Mosior, Nowacki, Szaj-
nowski, Rudy, Olech, Pichla.

Igloopol Dêbica - Lechia Sêdziszów
M³p. 3-0 (1-0)

Lechia Sêdziszów M³p. -
Brzostowianka Brzostek 15-1 (8-0)

B³êkitni Ropczyce - Lechia
Sêdziszów M³p. 2-11 (1-2)

Gole: Waszczuk, R. Kubik - Draus 3, Doro-
ba 2, Kopala 2, Makuch 2, Froñ, Æwiczak.

Lechia Sêdziszów - Nagoszyn 3-4
(2-0)

Gole: Æwiczak 2, Draus - Lis 3, M. Miazga.
Lechia: Gawlik - B¹kowski, Babiarz, Draus,
Makuch - Golon, Doroba, Froñ, Sidor -
Æwiczak, Pichla.

1. Nagoszyn 7 18 6 0 1 36-15
2. Igloopol Dêbica 6 18 6 0 0 21-5
3. G³owaczowa 7 13 4 1 2 23-9
4. Lechia Sêdziszów 7 12 4 0 3 40-15
5. Paszczyniak Paszczyna 7 10 3 1 3 16-10
6. B³êkitni Ropczyce 6 4 1 1 4 10-23
7. Ostra Gumniska 7 4 1 1 5 7-27
8. Brzostowianka Brzostek 7 0 0 0 7 5-54

Klasa A juniorów m³odszych
(Dêbica III)

Sokó³ Krzywa - Victoria Ocieka 8-2 (5-1)
Gole: G³odek 4, Wiktor 2, Feret, Rogala - B.
Ochab, Turczyn.

Kaskada Kamionka - P³omieñ
Zagorzyce 1-4 (1-2)

P³omieñ – Baszta 3-0 vo

Pogórze Wielopole Skrzyñskie -
Sokó³ Krzywa 2-3 (1-1)

0-1 G³odek 2, 1-1 Pazdan 7, 1-2 G³odek 66, 1-
3 D. Wiktor 70, 2-3 Pazdan 72, karny

Inter Gnojnica - Sokó³ Krzywa 2-4
(0-1)

Gole: Marciniec, Sypieñ - D. Wiktor 2, Maj-
ka, Czapka

£opuchowa - P³omieñ Zagorzyce 2-3
(2-1)

Gole dla goœci: Kubik, Motyka, Charchut.

P³omieñ Zagorzyce - Inter Gnojnica
1-1 (1-1)

Sokó³ Krzywa - Kaskada Kamionka
1-1 (0-1)

0-1 Przydzia³ 11, 1-1 G³odek 70
Sokó³: Kyciñski - G³odek, Majka, Budziñski,
Sitko - Wiktor, Jasiñski, Przydzia³, Cyzio - D.
Dryja, Czapka oraz Feret, P. Dryja, Zawadzki.

1. Sokó³ Krzywa 7 16 5 1 1 43-12
2. £opuchowa 7 15 5 0 2 15-8
3. P³omieñ Zagorzyce 7 13 4 1 2 18-13
4. Kaskada Kamionka 7 11 3 2 2 33-12
5. Pogórze Wielopole Skrz. 7 11 3 2 2 13-11
6. Victoria Ocieka 7 7 2 1 4 17-25
7. Inter Gnojnica 7 6 1 3 3 15-17
8. Baszta Zawada 7 0 0 0 7 7-63

(ci¹g dalszy ze str. 17)

PI£KA NO¯NA

(b)
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7. kolejka, 31.X.2009
AZS UE Kraków - Extrans Patria Sêdziszów
Ma³opolski 3:0 (25:22, 25:8, 25:17)

8. kolejka, 8.XI.2009
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Pogoñ Pro-
szowice 1-3 (17:25, 25:19, 18:25, 24:26)

Extrans Patria: ¯aneta Baran, Ma³gorzata
M³ocek, Joanna Chmura, Irena Matejek,
Ma³gorzata Hajduk, Katarzyna Chmiel, Ka-
tarzyna Wrona (libero) oraz Patrycja Zie-
liñska, Paulina Pyræ, Anna Broszkiewicz i
Ma³gorzata Ruszel. Trener: Bogdan Dudek
Pogoñ Proszowice: Marlena Maj, Eliza Ko-
perczak, Ma³gorzata ¯y³a, Agnieszka Ora-
czewska, Paulina Podsiad³o, Kaja Rydzyñ-
ska, Olga Obrzut (libero). Trener: Dariusz
Pomykalski
Widzów: 180

Wprawdzie mecz zacz¹³ siê od prowadze-
nia sêdziszowianek, po autowym ataku ry-
walek, ale zawodniczki z Proszowic szybciej
uregulowa³y celowniki i odskoczy³y miejsco-
wym na 12-5, 16-8 i 20-12. Takiej przewagi
nie mog³y roztrwoniæ, tym bardziej, ¿e go-
spodynie gra³y bardzo nerwowo, s³abo przyj-
mowa³y i przegra³y seta 17-25.
W drugim secie nasze zawodniczki zagra³y
o wiele skuteczniej, choæ pocz¹tkowo znów
prowadzi³y przyjezdne: 7-4, 9-5, 13-10. Wów-
czas to w polu zagrywki stanê³a Ma³gorzata
Hajduk, po której zagraniach to Extrans
Patria wysz³a na prowadzenie 14-13, które
systematycznie zaczê³a powiêkszaæ, dziêki
lepszej grze w przyjêciu i obronie oraz sku-
tecznym atakom ¯anety Baran. Dzielnie

wspiera³a j¹ Irena Matejek i set wygra³y miej-
scowe 25-19.
Niestety, w trzecim secie znów lepiej zagra³y
przyjezdne. Szybko wypracowa³y sobie prze-
wagê 10-5, 16-11, graj¹c skuteczniej zagrywk¹.
Set znów bez historii – 25-18 dla Pogoni.
Wielu emocji dostarczy³ widzom czwarty set,
w którym za¿arta walka trwa³a a¿ do ostat-
niej pi³ki. Na tablicy wynik wci¹¿ remisowy,
¿adna z dru¿yn nie zdoby³a wiêkszej, ni¿ 2-
punktowej przewagi. To Extrans Patria mia³a
pi³kê setow¹: 24-23. Kibice ju¿ wietrzyli tie
breaka, ale to siatkarki Pogoni bezlitoœnie
zdoby³y trzy ostatnie pi³ki, ku rozpaczy miej-
scowych kibiców, którzy chcieli pierwszej
wygranej.

9. kolejka, 14.XI.2009
Karpaty Krosno - Extrans Patria Sêdziszów
Ma³opolski 3:1 (25:16, 25:16, 24:26, 25:11)

10. kolejka, 21.XI.2009
Wis³a AGH Kraków – Extrans Patria Sêdzi-
szów Ma³opolski 3:0 (25:19, 25:19, 25:12)

Wyniki siatkarek
Extrans Patrii

w rozgrywkach II ligi
Wci¹¿ nie mamy wieœci, satysfakcjonuj¹cych kibiców i sympatyków siatkarek II-ligowej Extrans Patrii
Sêdziszów M³p. Po dziesiêciu kolejkach nie poprawi³y one swojej lokaty w tabeli ani dorobku
punktowego.

Nie wiedzie siê ostatnio równie¿ w rozgry-
wkach Podkarpackiej Ligi Juniorek siat-
karkom Extrans Patrii Sêdziszów M³p. W
ostatniej kolejce pierwszej rundy rozgrywek,
w niedzielê 8 listopada, przegra³y u siebie z
PBS Bankiem Sanoczank¹ Sanok 0:3 (22:25,
16:25, 26:28). Sêdziszowianki nie odnios³y

Adam Januœ (na zdjêciu) i Szymon Drwal to kolej-
ni mistrzowie Polski w podnoszeniu ciê¿arów –
wychowankowie Lechii Sêdziszów M³p. Z³ote me-
dale zdobyli podczas Mistrzostw Polski do lat 17.

Mistrzostwa odby³y siê w dniach 6-8 li-
stopada 2009 r. w Ostrowi Mazowieckiej.
Barwy Lechii reprezentowa³o szeœciu zawod-
ników, spoœród których na najwy¿szym stop-
niu podium stanêli Adam i Szymon. Obaj
we wrzeœniu reprezentowali Polskê na Mi-
strzostwach Europy do lat 17 w Izraelu, gdzie
zajêli odpowiednio VI i VIII miejsce. Warto
podkreœliæ, ¿e obaj poprawili swoje wyniki,
w stosunku do uzyskanych na Mistrzostwach
Starego Kontynentu.

Adam Januœ zdeklasowa³ swoich konku-
rentów, bowiem drugiego w klasyfikacji Ra-
fa³a Strusia z Makowa Mazowieckiego wy-
przedzi³ a¿ o 13 kilogramów. Natomiast Szy-
mon Drwal walczy³ o z³oto do ostatniego
podejœcia, pokonuj¹c Mariusza Wysockie-
go z Mazovii Ciechanów zaledwie o 1 kilo-
gram. Br¹zowy medalista – Przemys³aw Bu-
dek z Impulsu Warszawa straci³ do Szymo-
na a¿ 28 kilogramów.

Wyniki zawodników Lechii w MP
do lat 17:

Kat. 50 kg
15. Damian Golon 111 kg (51+60)
17. Dawid Januœ 110 kg (50+60) – urodzony
w 1996 r. (sic!)
Kat. 62 kg
1. Adam Januœ 220 kg (95+125)
Kat. 69 kg
8. Patryk Dulak 196 kg (86+110)
Kat. 77 kg
9. Hubert Januœ 200 kg (90+110)
Kat. +94 kg
1. Szymon Drwal 279 kg (123+156)

(b)

Wyniki juniorek Extrans Patrii Sêdziszów M³p.

Dwa z³ote medale
sztangistów!

zwyciêstwa tak¿e w dwóch pierwszych mec-
zach rundy rewan¿owej: przegra³y 15 listo-
pada z UKS-em I LO £añcut 1:3 (25:21, 16:25,
22:25, 11:25), a w dziewi¹tej serii spotkañ,
na wyjeŸdzie, przegra³y z UKS-em Têcz¹ w
¯o³yni 1:3 (19:25, 25:17, 9:25, 19:25).

M. Kazior

TABELA po 10. kolejkach
1. Karpaty Krosno 10 26 28:10
2. AZS Skawa Kraków 10 25 28:10
3. Wis³a AGH Kraków 10 23 26:10
4. Dalin Myœlenice 10 19 23:15
5. Siarka Tarnobrzeg 10 19 23:18
6. Pogoñ Proszowice 10 14 20:23
7. Tomasovia 10 10 16:24
8. UKS MOSiR Jas³o 10 7 12:26
9. Maraton Krzeszowice 10 6 11:27
10. Extrans-Patria 10 1 6:30

Fot. www.pzpc.pl
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