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23
 sierpnia burmistrz Sędziszowa Młp. zaprosił rolników z całej gminy na wspólne Dożynki,
w czasie których dziękowali za zebrane plony. Na gminne święto plonów przybyło 17 delega-

cji z wieńcami symbolizującymi wszystkie zebrane płody i urodzaj.

Gminne Dożynki 2015
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- Kazachstan rozwija siê dynamicznie, Pol-
ska te¿ rozwija siê dynamicznie, dlatego
rozmawialiœmy o wspó³pracy, g³ównie
w dziedzinie gospodarki i kultury – mówi³
ambasador. Jerik Utembajew podkreœla³,
¿e Polska ma dobr¹ markê w Kazachsta-
nie, s¹ tam obecne polskie produkty i pol-
skie firmy, wœród których wymieni³ KGHM,
Famur, PeBeKa czy Nowy Styl, który pro-
dukuje krzes³a. Dlatego w³aœnie wspó³pra-
ca polsko-kazachska ma ogromne szanse
powodzenia. Zw³aszcza, ¿e w czerwcu po-
wsta³a Izba Euroazjatycka KZ-EURO-PL,
która ma zintensyfikowaæ wspó³pracê go-
spodarcz¹ Polski i Kazachstanu. Jej wice-
prezesem jest Adam Sikorski, prezes Wy-
twórni Filtrów PZL Sêdziszów. - PZL zakoñ-
czy³a restrukturyzacjê, wraca na rynek, dla-
tego nie mo¿emy zamykaæ siê wy³¹cznie na
rynku krajowym – mówi³ Adam Sikorski,
prezes Wytwórni Filtrów PZL-Sêdziszów
S.A. - Eksport jest weryfikacj¹ jakoœci i tech-
nologii. Kazachstan zainteresowany jest
montowni¹, a póŸniej produkcj¹. Ale nie
bêdzie to kosztem sêdziszowskiego zak³a-
du, a wrêcz mam nadziejê, ¿e dziêki temu
przybêdzie w Sêdziszowie technologów.

W trakcie spotkania Adam Sikorski pod-
kreœla³, ¿e PZL bêdzie eksportowa³ tech-
nologiê, w oparciu której bêd¹ powstaæ
produkty. Taki sposób dzia³ania sprawdzi-
³y ju¿ firmy niemieckie czy w³oskie. Na po-
cz¹tek maj¹ to byæ tylko linie monta¿owe,
a nastêpnie samodzielna produkcja. Pre-
zes Wytwórni podkreœla³, ¿e inwestycja
w Kazachstanie nie wp³ynie na poziom za-

J
erik Utembajew, ambasador Kazachstanu w Polsce, 9 lipca br. gościł w Sędziszowie. Spotkał się

z Bogusławem Kmieciem, burmistrzem Sędziszowa Młp. Ambasador i włodarz gminy rozmawiali

o nawiązaniu współpracy partnerskiej między Sędziszowem, a kazachską miejscowością podobnej wielko-

ści. Ale wizyta ambasadora miała przede wszystkim charakter gospodarczy i dotyczyła planowanej współ-

pracy Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów z Kazachstanem.

Ambasador Kazachstanu
z wizytą gospodarczą

trudnienia w Polsce, produkty z Azji nie
bêd¹ te¿ sprzedawane w Polsce.

Kazachstan produkuje 60 tys. samocho-
dów osobowych rocznie, a ma plan by by³o
to 120 tys. sztuk rocznie i wiêcej. To szansa
dla sêdziszowskiego producenta filtrów sa-
mochodowych oraz innych polskich firm
motoryzacyjnych. Oprócz tego szanse
maj¹ firmy rolno-spo¿ywcze czy sektor ma-
szynowy. Spoœród  firm dzia³aj¹cych w po-
wiecie ropczycko-sêdziszowskim szanse
maj¹ œredni i mali przedsiêbiorcy zajmuj¹-
cy siê meblarstwem.

Zosta³ ju¿ podpisany list intencyjny z gu-
bernatorem obwodu wschodniokazach-
skiego ze stolic¹ w Oskemen. Tam mieœci
siê najwiêkszy w Kazachstanie zak³ad pro-
dukcji i monta¿u pojazdów Azja Avto (sk³a-
dane s¹ tam skody, kia, chevrolety i £ada
Niwa). Wokó³ niego zak³adu tworzy siê kla-
ster. Dodatkow¹ zalet¹ inwestowania w Ka-
zachstanie jest bliskoœæ Rosji, gdzie mog³y-
by byæ sprzedawane produkty firmy.

Prezes Sikorski zdradzi³, ¿e Wytwórnia
rozpoznaje ró¿ne rynki eksportowe, a pro-
jekt kazachski jest najnowszy, ale zarazem
najbardziej zaawansowany. Rz¹d kazachski
zachêca inwestorów. Jeœli zagraniczna fir-
ma wyda przynajmniej 20 mln dolarów na
inwestycje, wówczas otrzymuje z pañstwo-
wej kasy dop³atê rzêdu do 30 proc. wartoœci
przedsiêwziêcia oraz zwolnienie podatko-
we na 10 lat. - Dla nas 20 mln dolarów jest
nieosi¹galne, a nawet takie nak³ady s¹ nam
niepotrzebne. Dlatego te¿ myœlimy o utwo-
rzeniu klastra z producentami maszyn gór-
niczych. Bêdziemy mogli sobie pomagaæ –
podkreœla³ na spotkaniu prezes Sikorski.

Z kolei burmistrz Bogus³aw Kmieæ zapo-
wiedzia³, ¿e jest zainteresowany wspó³prac¹
z miastem z Kazachstanu. - Sêdziszów nie
ma partnera zagranicznego, spróbujemy
nawi¹zaæ wspó³pracê z miejscowoœci¹ po-
dobnej wielkoœci. Liczymy przy tym na po-
moc ambasadora Utembajewa – mówi³.

opr. Anna Olech �
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Joseph Strenk i Andrew Strenk s¹ kuzy-
nami. Joseph mieszka w Pawleys Island
w Po³udniowej Karolinie i jest profesorem
na tamtejszym uniwersytecie, Andrew
mieszka w ma³ej miejscowoœci Tustin w Ka-
lifornii i jest emerytowanym nauczycielem
historii. W Polsce s¹ po raz drugi, ale do-
piero w tym roku zdecydowali siê na pod-
ró¿ w strony, sk¹d pochodz¹ ich przodko-
wie. Przyjechali do Sêdziszowa, gdzie zwie-
dzili Klasztor Ojców Kapucynów i Koœció³
Farny, odwiedzili te¿ Ratusz. Tu opowie-
dzieli historiê swojej rodziny.

Dwaj Amerykanie
poszukiwali swoich korzeni

J
oseph i Andrew Strenk,

Amerykanie polskiego po-

chodzenia, 12 sierpnia br., od-

wiedzili sędziszowski Urząd

Miejski. Przyjechali do Sędzi-

szowa Młp. w poszukiwaniu

korzeni, ponieważ stąd pocho-

dzili ich pradziadkowie, którzy

opuścili te strony na przełomie

XIX i XX wieku. Jadąc do Sę-

dziszowa nie sądzili nawet, że

odnajdą swoich krewnych. Ale

udało się.

Ich pradziadkowie, Ferdynand Strêk
i Wiktoria, z domu Bartosz, wyjechali jesz-
cze przed I wojn¹ œwiatow¹ do Stanów
Zjednoczonych. Choæ oboje pochodzili
z okolic Sêdziszowa, prababcia urodzi³a siê
w Wolicy Piaskowej, to najprawdopodob-
niej poznali siê dopiero za oceanem. Po-
brali siê w Ameryce, mieli 12 dzieci, ale
czworo z nich zmar³o w dzieciñstwie.

– Dlaczego praprababcia i prapradzia-
dek opuœcili okolice Sêdziszowa? Tego nie
wiemy – przyznali. – W tamtych czasach
emigranci chcieli jak najszybciej zintegro-

waæ siê z amerykañskim spo³eczeñstwem,
starali siê mówiæ po angielsku, myœleæ jak
Amerykanie. Nie wracali do przesz³oœci,
a ich dzieci, które rodzi³y siê ju¿ tam, nie
pyta³y o historiê. Dopiero nastêpne poko-
lenia chcia³y poznaæ swoj¹ historiê, ale wte-
dy nikt ju¿ nie by³ w stanie jej opowiedzieæ,
nikt jej nie zna³.

Mê¿czyŸni przywieŸli ze sob¹ kserokopie
dokumentów parafialnych i ówczesnego
powiatu w Ropczycach, a tak¿e notarial-
ne, które s¹ jedynymi Ÿród³ami informacji
dla rodziny.Chêtnie wys³uchali te¿ historii
Sêdziszowa i wioski, z której pochodzi³a ich
prababcia. Przyznali, ¿e to piêkna okolica
i bardzo siê ciesz¹, ¿e uda³o siê im tu przy-
jechaæ.

Po wizycie w Ratuszu Andrew i Joseph
Strenk wybrali siê jeszcze do Parku Bu-
czyna w Górze Ropczyckiej i do Wolicy
Piaskowej, gdzie mieli nadziejê spotkaæ
kogoœ ze swojej rodziny. Ale mê¿czyŸni
przyznali, ¿e jad¹c w te strony nie mieli
najmniejszych nadziei spotkaæ kogokol-
wiek ze swojej rodziny. Ale uda³o siê. Oka-
za³o siê, ¿e w Wolicy mieszkaj¹ potomko-
wie rodzeñstwa prababci Josepha i An-
drew Strenk.

Mê¿czyŸni po kilku dniach od wizyty
w sêdziszowskim Ratuszu ponownie tu przy-
jechali. Odwiedzili swoich krewnych
w Wolicy Piaskowej. Byli niezwykle szczêœli-
wi, ¿e po tylu latach uda³o siê im poznaæ
swoich krewnych.

Anna Olech �

Kino grało
pod gwiazdami

T
egoroczne lato było w Sędziszowie Młp. filmo-

we. A wszystko za sprawą Letniego Kina Ple-

nerowego „Pod Gwiazdami”, które zainaugurowało

swoją działalność 10 lipca br. Przez całe wakacje

mieszkańcy mieli okazję oglądać na bocznym boisku

sędziszowskiej Lechii cztery filmy. Wystarczyło

wziąć ze sobą leżak lub kocyk.

Letnie Kino Plenerowe wystartowa³o
10 lipca. Kino pod gwiazdami spotka³o siê
z ogromnym zainteresowaniem mieszkañ-
ców, a pierwszy seans „pod chmurk¹”, któ-
ry rozpocz¹³ siê o godz. 21, obejrza³o bli-
sko 500 osób. Widzowie obejrzeli film
„Wkrêceni 2, a przed seansem wyœwietlano
teledyski sêdziszowskiego zespo³u „£agod-
na Pianka”. Dwa tygodnie póŸniej, 24 lip-
ca, wyœwietlono komediê „Kuzyni”. Sierp-
niowe plenerowe spotkania z filmem,
7 sierpnia, otworzy³ seans filmu „Asterix
i Obelix w s³u¿bie jej Królewskiej Moœci”.
A na zakoñczenie wakacji przygotowano
niespodziankê dla m³odszych widzów –
opowieœæ o przygodach Miko³ajka. Kome-
dia rodzinna „Wakacje Miko³ajka” ponow-
nie przyci¹gnê³y t³um widzów, którzy mimo
wieczornego ch³odu, œledzili perypetie
ch³opca.

Andrew Strenk i Joseph Strenk

�
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W ramach inwestycji powstan¹ hale pro-
dukcyjne oraz budynek administracyjny
i techniczny o ³¹cznej powierzchni ok. 32,1
tys. m kwadratowych. W nowym zak³adzie
uruchomione zostan¹ dwie linie produk-
cyjne, jedna produkuj¹ca ³opatki i turbiny
niskiego ciœnienia do silników LEAP, druga
produkuj¹ca wirniki sprê¿arek niskiego
ciœnienia do silników Silvercrest, które
montowane s¹ m.in. w samolotach Airbus
A320neo, Boeing 737 MAX, Comac C919
oraz Cessna Citation Longitude.

Dla gminy powstanie nowego zak³adu to
szansa na rozwój, a dla mieszkañców na
pracê. Obecnie Hispano-Suiza Polska za-
trudnia ok. 600 osób, a w nowym zak³adzie
ma powstaæ blisko 300 nowych miejsc pra-
cy. - Nowy zak³ad Hispano-Suiza jest konty-
nuacj¹ wieloletniej wspó³pracy samorz¹du
z firm¹ i mam nadziejê, ¿e bêdzie siê ona
rozwijaæ z obopóln¹ korzyœci¹ - podkreœla
burmistrz Sêdziszowa M³p. Bogus³aw
Kmieæ. - Przedsiêbiorstwo znajduje u nas
wsparcie w swojej dzia³alnoœci i ma zapew-
nion¹ dobrze wykwalifikowan¹ kadrê. Dla
gminy korzyœci¹ s¹ nowe miejsca pracy, a
tak¿e rozwój szkolnictwa zawodowego, na
który wp³yw ma w³aœnie Hispano-Suiza. Fir-
ma wspó³pracuje z tutejszym Zespo³em
Szkó³ Technicznych i wskazuj¹c zapotrze-
bowanie na kadrê, wp³ywa na kierunki

Niebawem rusza inwestycja
Hispano-Suiza

F
rancuski producent części lotniczych Hispano-

Suiza należący do Grupy Safran, przygotowuje

się do rozpoczęcia budowy drugiego zakładu. Pow-

stanie on na 10-hektarowej działce przy drodze kra-

jowej nr 94, ok. 3 km od istniejącego zakładu. Wmu-

rowanie kamienia węgielnego pod nową fabrykę za-

planowano na 29 września br.

kszta³cenia m³odych ludzi, daj¹c im w ten
sposób realne szanse na znalezienie pracy.

Budowa nowej fabryki Hispano-Suiza
rozpocznie siê ju¿ niebawem. Referat
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Nieru-
chomoœciami Urzêdu Miejski w Sêdziszo-
wie M³p. zakoñczy³ ju¿ postêpowanie ad-
ministracyjne i wyda³ decyzjê o œrodowi-
skowych uwarunkowaniach.

Gmina przygotowuje siê te¿ do przebu-
dowy drogi dojazdowej do zak³adu. Posze-
rzony i utwardzony bêdzie odcinek drogi
krajowej nr 94 oraz ul. Po³udniowej. Do 30
wrzeœnia ma zostaæ opracowania dokumen-
tacja, a w przysz³ym roku rozpoczn¹ siê
prace przy ponad 230 metrowym odcin-
ku. Fragment ul. Po³udniowej w pobli¿u
fabryki bêdzie szerszy ni¿ obecnie. Obec-
nie jezdnia ma ok. 4,5 m szerokoœci, a po
przebudowie pas drogowy bêdzie mia³ 12
m, w tym bêdzie droga o nawierzchni bitu-

micznej o szerokoœci 6 m, a od strony
wschodniej powstanie 2-metrowy chodnik
umieszczony nad kolektorem krytym.
Wzd³u¿ chodnika bêdzie pas zieleni, a na
nim powstanie oœwietlenie.

Gmina wspar³a te¿ inwestora m.in.
w kwestii uzyskania warunków odprowa-
dzenia wód deszczowych do rzeki Bystrzy-
ca. Wyst¹pi³a równie¿ do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rze-
szowie z wnioskiem, by na skrzy¿owaniu DK
94 i ul. Po³udniowej rozwa¿yæ mo¿liwoœæ
wybudowania ronda lub sygnalizacji œwietl-
nej, a tak¿e przejœcia dla pieszych. Chodzi
tu g³ównie o zadbanie o bezpieczeñstwo
ruchu samochodów, a tak¿e pieszych.
W tej chwili gmina czeka na stanowisko
GDDKiA.

Opr. Anna Olech �

Zakład Hispano-Suiza w Sędziszowie

Młp. działa od 2001 roku i jest spółką

zależną francuskiej firmy, która na

międzynarodowym rynku szczyci się 110-letnią tradycją. Firma zatrudnia

ok. 600 osób i zajmuje 50 tys. m2. W Hispano-Suiza Polska powstają kom-

ponenty i moduły do silników stosowanych w najnowocześniejszych sa-

molotach. Zakład działa w klastrze przemysłowym Dolina Lotnicza, sku-

piającym firmy działające w branży lotniczej.

Fot. Hispano-Suiza Polska
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1
Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia po¿ycz-
ki w ramach Samorz¹dowego Progra-

mu Po¿yczkowego Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie  883.770 z³
w 2015 r. na sfinansowanie wydatków nie
maj¹cych pokrycia w dochodach, z prze-
znaczeniem na realizacjê zadania inwesty-
cyjnego pn. „Budowa obwodnicy pó³noc-
nej w Sêdziszowie Ma³opolskim, etap III –
po³¹czenie Gumat-Ropczyce-Kolonia wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹”.

2
 Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
VII/62/15 Rady Miejskiej w Sêdziszo-

wie Ma³opolskim z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w kwocie 140.000 z³ dla Powiatu Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie budowy chodników przy
drogach powiatowych na terenie Gminy
Sêdziszów Ma³opolski.

3
 Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Samorz¹du Wojewódz-

twa Podkarpackiego w formie opracowa-
nia i przekazania dokumentacji projekto-
wej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 987 Kolbuszowa – Sêdziszów M³p. pole-
gaj¹ca na budowie chodnika w m. Czarna
Sêdziszowska” o wartoœci 6.765 z³.

4
 Uchwa³a w sprawie udzielania pomocy
finansowej dla Samorz¹du Wojewódz-

twa Podkarpackiego na realizacjê zadañ
publicznych:
1. budowa chodnika i œcie¿ki rowerowej

w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 987 Kol-
buszowa – Sêdziszów M³p. w m. Sêdziszów
Ma³opolski,  ul. Grunwaldzka – 40.000 z³.

2. budowa chodnika wraz z przebudow¹
drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa
– Sêdziszów M³p.  w m. Kawêczyn, Woli-
ca £ugowa – 40.000 z³.

3. budowa chodnika dla pieszych w ci¹gu
drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa
– Sêdziszów M³p. w m. Czarna Sêdziszow-
ska  – 20.000 z³.

5
 Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y bu-
d¿etowej Gminy Sêdziszów Ma³opolski

na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycz-
nia 2015 r. Moc¹ tej uchwa³y Rada doko-
na³a zmian w bud¿ecie gminy na 2015 r.
polegaj¹cych na:
1)Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bu-

d¿etu o kwotê 90.000 z³, w tym z tytu³u:

IX Sesja
Rady Miejskiej

w Sędziszowie Młp.

– wp³at rodziny na pokrycie kosztów za
osoby umieszczone w domach pomocy
spo³ecznej – 8.400 z³,

– œrodków z Funduszu Prewencyjnego
PZU na dofinansowanie zakupu samo-
chodu ratowniczo-gaœniczego dla jed-
nostki OSP w Bêdziemyœlu – 5.000 z³,

– œrodków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie  na dofinansowanie za-
kupu  zestawu hydraulicznego dla jed-
nostki OSP w Boreczku – 20.000 z³,

– zwrotu podatku VAT za ubieg³e lata –
56.600 z³.

2)Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿e-
tu o kwotê 159.740 z³ z przeznaczeniem
na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi
i œwiadczenia dla nauczycieli w œwietli-
cach szkolnych – 67.840 z³,

– op³aty za osoby umieszczone w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Rudzie – 8.400 z³,

– remont budynku szatniowo-sanitarnego
na stadionie w Klêczanach – 63.500 z³,

– wydatki na promocjê Gminy – 20.000 z³.
3)Zwiêkszeniu wydatków maj¹tkowych

bud¿etu o kwotê 152.000 z³ z przezna-
czeniem na:

– pomoc finansow¹ dla Powiatu Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiego – 40.000 z³,

– budowê infrastruktury technicznej pod
potrzeby rozbudowy cmentarza komu-
nalnego w Sêdziszowie M³p. – 80.000 z³,

– zakup samochodu ratowniczo-gaœnicze-
go dla jednostki OSP w Bêdziemyœlu –
5.000 z³,

– zakup zestawu  hydraulicznego dla jed-
nostki OSP w Boreczku – 27.000 z³.

4)Zmniejszeniu wydatków maj¹tkowych
bud¿etu o kwotê 62.800 z³ przeznaczo-
nych na:

– opracowanie dokumentacji projektowej
budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Zagorzycach – 30.000 z³,

– przebudowê chodnika przy ul. Ko³³¹taja
w Sêdziszowie Ma³opolskim – 32.800 z³.

6
 Uchwa³a w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy Sêdzi-

szów Ma³opolski.

7
Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobo-
wi¹zania w zakresie inwestycji o warto-

œci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bu-
d¿ecie Gminy na 2015 r. Radni postanowili
zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie do wysokoœci
344.400 z³ z przeznaczeniem na opracowa-
nie dokumentacji na budowê sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z przy³¹czami dla miej-
scowoœci Zagorzyce, etap I.

8
Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia X zmiany Studium Uwa-

runkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Sêdziszów
Ma³opolski. Dotyczy to terenu o powierzch-
ni ok. 2,60 ha znajduj¹cego siê Sêdziszowie
M³p. przy ul. Sportowej. Wed³ug planów
obszar zostanie objêty zapisami miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzenne-
go i przeznaczony w ca³oœci pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

9
Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Nr 3/2015
w miejscowoœci Sêdziszów Ma³opolski.
MPZP zostanie opracowany dla terenów
o powierzchni  ok. 93 ha, po³o¿onych w
Sêdziszowie M³p. po pó³nocnej stronie dro-
gi krajowej nr 94. Obszar ten zostanie prze-
znaczony pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oraz us³ugi nie pogarszaj¹-
ce stanu œrodowiska, z mo¿liwoœci¹ wpro-
wadzenia handlu.

10
Uchwa³a w sprawie uchwalenia nowe-
go Statutu Miejsko-Gminnego Oœ-

rodka Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie
M³p., który by³ konieczny w zwi¹zku z reali-
zowaniem dodatkowych zadañ przez
MGOPS:
– pomoc osobom i rodzinom bêd¹cym

ofiarami przemocy lub znajduj¹cym siê
w sytuacji kryzysowej,

– realizacj¹ zadañ nale¿¹cych do Burmi-
strza wynikaj¹cych z ustawy o Karcie
Du¿ej Rodziny,

– prowadzenie dzia³añ wynikaj¹cych
z gminnego programu „Karty Rodziny
Wielodzietnej 3+”,

– przyznawanie i wyp³acanie zrycza³towa-
nego dodatku energetycznego.

11
Uchwa³a w sprawie zmiany w Strate-
gii Rozwoju Gminy Sêdziszów M³p. na

lata 2014- 2020. Wprowadzone zmiany do-
stosowuj¹ zapisy Strategii do podstawo-
wych dokumentów zwi¹zanych z nowym
okresem programowania UE, tj. miêdzy
innymi Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego 2014-
2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, i tym samym umo¿liwi¹ apliko-
wanie o dofinansowanie na zadania wpro-
wadzone zmian¹.

12
Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia
Gminy Sêdziszów Ma³opolski do

Stowarzyszenia pod nazw¹ „Unia Miaste-
czek Polskich”.

13
Uchwa³a w sprawie odwo³ania cz³on
ka Komisji Rewizyjnej Stanis³awa Pa³-

konia.

14
Uchwa³a w sprawie powo³ania zespo-
³u ds. zaopiniowania kandydatów na

³awników.

15
Uchwa³a w sprawie utworzenia od-
rêbnych obwodów g³osowania

w Szpitalu Powiatowym i Zak³adzie Pielê-
gnacyjno-Opiekuñczym w Sêdziszowie M³p.
oraz Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie
w celu przeprowadzenia ogólnokrajowe-
go referendum.

�

14 lipca 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp. W trakcie Sesji radni podjęli 15
uchwał:
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Burmistrz Bogus³aw Kmieæ pogratulo-
wa³ wszystkim zaufania mieszkañców,
¿ycz¹c jednoczeœnie owocnej wspó³pracy
na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Ka¿dy so³-
tys i przewodnicz¹cy otrzyma³ od gospo-
darza gminy teczkê s³u¿bow¹, jako symbol
objêcia funkcji.

Sołtysi i przewodniczący osiedli
rozpoczęli pracę

9
 lipca br. spotkaniem w sędziszowskim Domu Kultury zainaugurowano uroczyście nową
kadencję sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, którzy zostali wybrali 28 czerwca

przez mieszkańców gminy.

W trakcie spotkania omówiono m.in.
zasady funkcjonowania funduszu so³eckie-
go i osiedlowego oraz ustalono terminy
zebrañ, na których zostan¹ wybrane rady
so³eckie i zarz¹dy osiedli. Zebrania te od-
bêd¹ siê ju¿ we wrzeœniu br. Natomiast kie-
rownicy referatów Urzêdu Miejskiego przy-

bli¿yli zakresy dzia³ania poszczególnych
komórek organizacyjnych, by w ten spo-
sób u³atwiæ kontakt z Urzêdem, szczegól-
nie so³tysom i przewodnicz¹cym, którzy te
funkcje pe³niæ bêd¹ po raz pierwszy.

�

W wyborach uzupe³niaj¹cych do
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
w niedzielê 9 sierpnia br., mandat
radnego w okrêgu nr 5 uzyska³ An-
drzej Siwiec, otrzymuj¹c poparcie 82
wyborców.

Pozostali kandydaci otrzymali:
Andrzej Kubas – 54 g³osy,
Piotr Mazan – 8 g³osów.

Frekwencja wyborcza
wynios³a 19%.

Andrzej Siwiec
nowym
radnym

Nabór wniosków jest prowadzony w ra-
mach projektu prowadzonego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej. Koszty demonta¿u,
pakowania, za³adunku, transportu i uniesz-
kodliwienia materia³ów zawieraj¹cych
azbest w ca³oœci pokrywa Narodowy Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej wraz z Gmin¹ Sêdziszów Ma³opolski.

W gminie w minionym roku z mo¿liwo-
œci odbioru azbestu skorzysta³o 41 osób,
9 z demonta¿u. Wœród korzystaj¹cych z do-
finansowania po raz pierwszy by³o równie¿
przedsiêbiorstwo.

Trwa nabór wniosków na usuwanie azbestu

To
 już kolejna edycja naboru wniosków na dofi-
nansowanie demontażu, odbioru i unieszko-

dliwienia wyrobów azbestowych. Starać się o nie
może każdy właściciel nieruchomości, także przed-
siębiorcy.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e z³o¿enie
wniosku nie jest równoznaczne z otrzyma-
niem dofinansowania, poniewa¿ jest to
uzale¿nione od wysokoœci œrodków przy-
znanych na ten cel gminie przez WFOŒiGW.
Poza tym w pierwszej kolejnoœci uwzglêd-
niane bêd¹ wnioski mieszkañców z³o¿one
i niezrealizowane w 2014 r. Osoby, które
z³o¿y³y wnioski w ubieg³ym roku nie musz¹
ju¿ tego robiæ ponownie. �

Wzory druków mo¿na pobraæ
ze strony internetowej Urzêdu

www.bip.sedziszow-mlp.pl.
Dostêpne s¹ równie¿ w pokoju nr 16,

w budynku dawnego „Warmet-u”,
w godz. 7.30-15.30, gdzie udzielane s¹

tak¿e szczegó³owe informacje.
Informacje mo¿na te¿ uzyskaæ
telefonicznie pod numerem

17 745 36 32.
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Samochody dla OSP
w Będziemyślu i Wolicy Piaskowej
D

wie gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymały w lipcu br. nowe samochody pożarnicze.
Strażakom z Wolicy Piaskowej burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć przekazał pojazd 12 lipca,

w czasie II Święta Wolicy Piaskowej, natomiast druhom z Będziemyśla 26 lipca podczas „Pikniku
z pierogiem”.

Stra¿akom z Wolicy Piaskowej dotych-
czas s³u¿y³ leciwy ̄ uk. W lipcu przekazano
im samochód po¿arniczy Magirus-Deutz
90M. Dotychczas pojazd ten s³u¿y³ stra¿a-
kom ochotnikom w Bêdziemyœlu. Magirus
wyposa¿ony jest w 800 litrowy zbiornik
wody, 200 litrowy zbiornik piany, dwa sta-
nowiska szybkiego natarcia i mo¿e zabraæ
6 osobow¹ za³ogê. Uroczystego przekaza-
nia samochodu dokona³ burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. Bogus³aw Kmieæ w obecnoœci
stra¿aków z Wolicy Piaskowej i Bêdziemy-
œla. Pojazd otrzyma³ imiê IGNACY,
a chrzestn¹ zosta³a Katarzyna Wo³os, so³tys
Wolicy Piaskowej. By³ te¿ tort, bia³y z mi-
niaturk¹ czerwonego pojazdu stra¿ackie-
go.

Natomiast jednostka OSP w Bêdziemy-
œlu otrzyma³a samochód stra¿acki STYER
12S23. Pojazd ten posiada napêd 4x4, zbior-
nik wody 1000 l, szybkie natarcie, pompê
wysokiego ciœnienia oraz mo¿e zabraæ
9-osobow¹ za³ogê, ³¹czny koszt zakupu to
67 000 z³. Uroczyste przekazanie samocho-
du druhom z Bêdziemyœla przez burmi-
strza Bogus³awa Kmiecia  odby³o siê w trak-
cie dorocznego „Pikniku  z pierogiem”.

�

Oficjalne przekazanie samochodu OSP Będziemyśl. Druhowie z jednostki OSP Będziemyśla.

Burmistrz wręcza kluczyki strażakom z Wolicy Pia-

skowej.

„Chrzest” Ignacego.
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 Rajd rowerowy zorganizowany zosta³ ju¿
po raz trzeci i ka¿dego roku cieszy siê du-
¿ym zainteresowaniem rowerzystów.
Uczestnicy w 15-osobowych grupach z li-
derem na czele pokonali trasê z placu tar-
gowego w Sêdziszowie, przez Wolicê Pia-
skow¹, Boreczek, Czarn¹ Sêdziszowsk¹
Podkoœciele a¿ do Krzywej Porêby, na te-
ren ko³a ³owieckiego Podgorza³ka.

Na miejscu na rowerzystów czeka³y sma-
¿one kie³baski i zimne napoje. Dzieciom,
które stanowi³y niemal po³owê uczestników
rajdu, wrêczono pami¹tkowe dyplomy
uczestnictwa. Atrakcj¹ artystyczn¹ by³ kon-
cert Magdy Bia³oruckiej, która nastêpnie
zaprosi³a wszystkich do karaoke.

Nowy zestaw hydrauliczny
dla OSP w Boreczku

W
 ostatnią niedzielę wakacji, 30 sierpnia, odbył

się II Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakami

Gminy Sędziszów. Mimo ogromnego upału 25-kilo-

metrową trasę z Sędziszowa do Krzywej Poręby

i z powrotem pokonało 100 osób, w tym 48 dzieci.

4 sierpnia br. wyruszy³a 38. Rzeszow-
ska Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê.
Pielgrzymi wyruszyli w 13 grupach, w jed-
nej z nich, w grupie Œw. Brata Alberta
licz¹cej 183 osoby, szli mieszkañcy na-
szego z parafii w Borku Wielkiego, Bê-
dziemyœlu, Kamionce, Czarnej Sêdzi-
szowskiej, Zagorzycach i Sêdziszowie
M³p. Pielgrzymi dotarli na Jasn¹ Górê
po 10 dniach wêdrówki – 13 sierpnia.

�

300 km pieszo

J
ednostka OSP w Bo-

reczku została dopo-

sażona w nowy sprzęt

do ratownictwa tech-

nicznego typu średniego.

W środę, 26 sierpnia,

strażacy zaprezentowali

nowy zestaw hydraulicz-

ny przed Ratuszem

w Sędziszowie.

Dziêki przedsiêwziêciu pn. „Zakup no-
wego zestawu hydraulicznego dla jednost-
ki OSP w Boreczku” druhowie otrzymali:

–  agregat hydrauliczny 3 KM,
–  no¿yce hydrauliczne  max.70 MPa,
–  w¹¿ hydrauliczny 10 m.
Ca³kowity koszt zakupionego sprzêtu to

47 520 z³, z czego dofinansowanie w wyso-
koœci 40 000 z³ pochodzi ze œrodków: Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (20 000
z³) i Firm Ubezpieczeniowych – (20 000 z³),
pozosta³a kwota zosta³a sfinansowana za
œrodków w³asnych gminy.

Zakupiony sprzêt z pewnoœci¹ pos³u¿y
do sprawniejszego funkcjonowania jed-
nostki OSP w Boreczku, a w szczególnoœci
usprawni dzia³ania ratownicze podejmo-
wane przez jednostkê. Zwiêkszy te¿ bezpie-
czeñstwo stra¿aków i poprawi warunki pra-
cy podczas akcji ratowniczo- gaœniczych.
Dodatkowo zdecydowanie podniesie po-
tencja³ techniczny jednostki, który prze³o-
¿y siê na efektywnoœæ pomocy udzielanej
przez stra¿aków.

�

III Rodzinny Rajd Rowerowy
Przybyli do Podgorza³ki ratownicy me-

dyczni zaprezentowali zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Z ko-
lei policjanci z Komisariatu Policji w Sêdzi-
szowie M³p. przypomnieli, w co powinien
byæ wyposa¿ony ka¿dy rower, a tak¿e na co
wszyscy rowerzyœci musz¹ zwracaæ uwagê
poruszaj¹c siê po drogach.

Uczestnicy rajdu mieli tez okazjê zoba-
czyæ ca³¹ osadê myœliwsk¹ „Podgorza³ka”.
Goœciom pokaza³ j¹ Bogus³aw Drozd, któ-
ry przybli¿y³ równie¿ dzia³alnoœæ ko³a
³owieckiego. Spore atrakcje zapewnili tez
stra¿acy z jednostki OSP Krzywa. Nie tylko
zaprezentowali swoj¹ jednostkê, ale rów-
nie¿ pokazali mo¿liwoœci zestawu hydrau-
licznego, który jest w ich posiadaniu.

Po atrakcjach cykliœci wyruszyli w drogê
powrotn¹. Tym razem trasa wiod³a przez
Krzyw¹, Wolicê £ugow¹ Podlesie, Wolicê
Piaskow¹ i koñczy³a siê na placu targowym
w Sêdziszowie. �
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Si³ownia jest pierwsz¹ tak¹ propozycj¹
dla mieszkañców w naszej gminie. Jest wy-
posa¿ona w profesjonalne urz¹dzenia, z
których mog¹ korzystaæ wszyscy od 10 roku
¿ycia, z tym, ¿e dzieci do 14 roku ¿ycia
musz¹ to robiæ pod opiek¹ doros³ych. Po-
dobne si³ownie pojawiaj¹ siê coraz czêœciej
w miastach i mniejszych miejscowoœciach,
poniewa¿ s¹ one doskona³¹ alternatyw¹ dla
si³owni „pod dachem”, które nie ka¿dy
dbaj¹cy o swoje cia³o lubi. A poniewa¿ mi-

Siłownia
na świeżym powietrzu
24

 lipca br. burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć oficjalnie oddał do użytku

pierwszą siłownię plenerową w gminie. Każdy chętny może poćwiczyć na

urządzeniach zamontowanych w miasteczku ruchu drogowego na Osiedlu Młodych.

Grzegorz Różański demonstruje ćwiczenia na urzą-

dzeniach siłowni plenerowej.

Fot. Maciej Idzik

³oœników aktywnego spêdzania czasu jest
coraz wiêcej, zatem taka si³ownia mo¿e zy-
skaæ wielu u¿ytkowników.

W czasie oficjalnego otwarcia si³owni
goœæmi byli dr Marian Rzepko z Wydzia³u
Wychowania Fizycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz £ukasz Ró¿añski, bok-
ser Stali Rzeszów. Dr Marian Rzepko prze-
konywa³, ¿e warto byæ fit, ale nie przez
odchudzanie, lecz poprzez zmianê diety i
aktywnoœæ fizyczn¹. Znawcy zasad prawi-

d³owo przeprowadzonego treningu
wspólnie pokazali, jak w³aœciwie nale¿y
wykonywaæ æwiczenia na poszczególnych
urz¹dzeniach. £ukasz Ró¿añski nie tylko
pokaza³ trening bokserski, a w rozmowie
z Telewizj¹ Sêdziszów M³p. zdradzi³, ¿e
chcia³by utworzyæ w gminie sekcjê bok-
sersk¹ i rozpropagowaæ ten sport wœród
lokalnej m³odzie¿y.

�

Ruszyła budowa sali gimnastycznej SP nr 3 w Sędziszowie

Prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 rozpoczê³y siê kilka tygodni temu. Przetarg na realizacjê
tej inwestycji wygra³a firma Imbud z Tarnowa. Do budynku szko³y
od strony po³udniowej dobudowana zostanie sala, która z istnie-
j¹cym budynkiem bêdzie po³¹czona ³¹cznikiem. Znajdzie siê
w nim zaplecze techniczne sali gimnastycznej, czyli szatnie dla
ch³opców oraz dziewcz¹t z ³azienkami i wc ogólne, a tak¿e maga-
zyn sprzêtu sportowego i pokój nauczycielki. Szko³a wzbogaci siê
te¿ o dwie sale lekcyjne, powstanie równie¿ kot³ownia. Sala gim-
nastyczna bêdzie mia³a zewnêtrzne wymiary 12,80 m na 24,30 m,
a ³¹czna powierzchnia dobudowanej czêœci wynosi 586 m kw. Przy
szkole powstanie równie¿ parking, plac zabaw i podjazd dla osób
niepe³nosprawnych.

Ca³a inwestycja, czyli budowa sali oraz remont istniej¹cego budyn-
ku, roz³o¿ona zosta³a na trzy lata. Kosztowaæ bêdzie 3 147 316 z³,
przy czym gmina ma otrzymaæ dofinansowanie z Urzêdu Marsza³-
kowskiego. Opr. AO�

S
zkoła Podstawowa nr 3 na Osiedlu Młodych w Sędziszowie w końcu będzie miała salę gimnastyczną. W połowie wakacji wykonawca, firma Imbud, rozpoczął

prace. Koszt budowy sali wraz z zapleczem technicznym i dwoma salami lekcyjnymi, a także remontu istniejącego budynku, to 3 147 316 zł. Realizacja

inwestycji zaplanowana jest na trzy lata.
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Święto Policji w ropczyckiej komendzie
13 lipca w Komendzie Powiatowej Poli-

cji w Ropczycach obchodzono Œwiêto Po-
licji i jednoczeœnie 25-lecie uchwalenia usta-
wy o Policji. Policjantów i zaproszonych
goœci powita³ m³odszy inspektor Grzegorz
Maksimczuk, Komendant Powiatowy Poli-
cji w Ropczycach. G³ównym punktem uro-
czystoœci by³y akty nominacyjne na wy¿sze
stopnie s³u¿bowe, które wrêczy³ policjan-
tom komendant powiatowy. Awans otrzy-
ma³ równie¿ zastêpca Komendanta Powia-
towego Policji w Ropczycach – podinsp.
Artur Stalmach, którego Komendant
G³ówny Policji mianowa³ m³odszym inspek-
torem. W trakcie uroczystoœci w stronê
wszystkich funkcjonariuszy skierowanych
zosta³o wiele serdecznych s³ów, dziêkowa-
no za trud, odpowiedzialn¹ i ciê¿k¹ s³u¿bê
na rzecz bezpieczeñstwa mieszkañców po-
wiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

Dopalacze – gdzie szukać pomocy
Policja apeluje i ostrzega, aby nie kupo-

waæ i nie za¿ywaæ dopalaczy. Jeœli rodzice
maj¹ w¹tpliwoœci czy ich dziecko za¿ywa
dopalacze albo chc¹ siê dowiedzieæ siê wiê-
cej na temat mo¿liwoœci leczenia, albo ktoœ
ma informacje o miejscach, w których han-
dluje siê zakazanymi œrodkami powinien

POLICJA
informuje

skontaktowaæ siê z miejscami, gdzie mo¿-
na znaleŸæ pomoc.

800 060 800 – bezp³atna, ca³odobowa
infolinia G³ównego Inspektora Sanitarne-
go. Pod tym numerem telefonu mo¿emy
uzyskaæ informacje na temat negatywnych
skutków za¿ywania dopalaczy oraz o mo¿-
liwoœciach leczenia. Infolinia jest tak¿e prze-
znaczona dla rodziców, którzy maj¹ w¹t-
pliwoœci czy ich dzieci za¿ywaj¹ dopalacze.
Na infoliniê GIS mo¿na przekazywaæ tak¿e
informacje o osobach handluj¹cych tymi
substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci
i M³odzie¿y potrzebuj¹cych wsparcia, opie-
ki i ochrony. Zapewnia dzwoni¹cym mo¿li-
woœæ wyra¿ania trosk, rozmawiania o spra-
wach dla nich wa¿nych oraz kontaktu
w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi
Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostêp-
na codziennie w godzinach 12.00-20.00,
pomoc online dostêpna na www.116111.pl/
napisz. Tylko w 2014 roku specjaliœci prze-
prowadzili 3205 rozmów dotycz¹cych do-
palaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i na-
uczycieli w sprawach bezpieczeñstwa dzieci,
którzy potrzebuj¹ wsparcia i informacji
w zakresie przeciwdzia³ania i pomocy dzie-
ciom prze¿ywaj¹cym k³opoty i trudnoœci wy-
nikaj¹ce z problemów i zachowañ ryzykow-
nych takich jak: agresja i przemoc w szkole,
cyberprzemoc i zagro¿enia zwi¹zane z no-
wymi technologiami, wykorzystywanie seksu-
alne, kontakt z substancjami psychoaktyw-
nymi, uzale¿nienia, depresja, myœli samobój-
cze, zaburzenia od¿ywiania. Telefon prowa-
dzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostêpna
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12.00-
18.00, pomoc online dostêpna pod adresem

Policjanci Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp., którzy otrzymali awanse.

pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 roz-
mów dotyczy³o problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 – Dzieciêcy Telefon Zaufa-
nia Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszu-
kuj¹ce pomocy oraz informacji na temat
dopalaczy mog¹ korzystaæ tak¿e z telefo-
nu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nu-
mer przeznaczony jest zarówno dla dzieci,
jak i doros³ych, którzy chc¹ zg³osiæ proble-
my dzieci. Telefon jest czynny od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.15 do
20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne
od pracy, ka¿dy mo¿e przedstawiæ problem
i zostawiæ numer kontaktowy. Pracownik
telefonu zaufania oddzwoni nastêpnego
dnia.

112 – jednolity numer alarmowy obo-
wi¹zuj¹cy na terenie ca³ej Unii Europej-
skiej.

(źródło: MSW)

Bezpieczne wakacje 2015
W okresie wakacji ropczyccy policjanci

prowadzili pogadanki w ramach dzia³añ
„Bezpieczne wakacje 2015”. Spotkania
odbywa³y siê w miejscach letniego wypo-
czynku dzieci i m³odzie¿y na terenie nasze-
go powiatu. 4 sierpnia odby³o siê te¿ spo-
tkanie z uczestnikami pó³kolonii, w której
bra³y udzia³ dzieci i m³odzie¿ z Bêdziemy-
œla. Poruszane by³y tematy zwi¹zane g³ów-
nie z bezpiecznym spêdzaniem wakacyjne-
go czasu, bezpieczeñstwem na drodze,
policjanci przestrzegali tak¿e przed osoba-
mi obcymi. Dzieci przygotowa³y znaki dro-
gowe, które pos³u¿y³y do utrwalenia wie-
dzy na temat poruszania siê po drodze.
Podczas spotkania uczestnicy mieli okazjê
zobaczyæ elementy wyposa¿enia policyjne-
go oraz radiowóz. �
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W czasach dawniejszych wiejskie wesela
odbywa³y siê zwykle po ¿niwach, najlepiej
jesienn¹ por¹, gdy zakoñczy³y siê ju¿ naj-
wa¿niejsze prace gospodarskie, a komory
nape³ni³y nowymi zapasami. Dziêki temu
mo¿na by³o nale¿ycie uraczyæ zaproszo-
nych goœci. Tradycyjne wesela o¿ywa³y
w cha³upach lub w karczmach. W czasach
gdy koœcio³ów by³o mniej, orszaki z³o¿one
z konnych pojazdów nieraz musia³y poko-
nywaæ wielokilometrowe trasy. Przy dro-
gach stawa³ kto ¿yw, a potem zwyczajowo
udawa³ siê pod wesele. Niegdyœ uroczysto-
œci te stanowi³y niejako w³asnoœæ ca³ej wio-
ski, tote¿ w czêœci zabawowej uczestniczy³a
liczna widownia. Przed ni¹ w³aœnie wypa-
da³o pochwaliæ siê urzekaj¹cym œpiewem,
muzyk¹, strojami, zaprzêgami, koñmi. Od
wieków Polacy z ka¿dego stanu s³ynêli z za-
mi³owania do tych szlachetnych zwierz¹t.

Mo¿na powiedzieæ, i¿ mamy to we krwi,
co ujawnia siê w najmniej oczekiwanych
okolicznoœciach np. obecnoœæ bryczek na
niektórych wspó³czesnych weselach. Konie,
jako nieod³¹czni towarzysze ¿ycia cz³owie-
ka, w dawnych czasach musia³y spe³niaæ
ró¿norakie role. Na wsi na co dzieñ ciê¿ko
pracowa³y, a w dni œwi¹teczne wymagano
od nich odpowiedniej prezencji. Efektow-
ny, taneczny ruch oraz wysoko noszona
g³owa – to ceniono na wiejskich weselach.
Ongiœ takich wszechstronnych rumaków u
nas nie brakowa³o. Przed uroczystoœciami
poddawano je odpowiednim zabiegom
pielêgnacyjnym, aby sierœæ lœni³a niczym
lustro. Nale¿a³o równie¿ wyczyœciæ i odma-
lowaæ uprz¹¿ oraz pojazdy. Nasi rodacy

NASZE KLIMATY

Konie
na weselu

najbardziej cenili konie maœci siwej o ró¿-
nych odcieniach. Ca³y w talarkach, dorod-
ny szpak, by³ prawdziw¹ chlub¹ w³aœcicie-
la. Czwórki zgranych siwków zak³adano
zazwyczaj do wozów lub bryczek, na któ-
rych siedzieli M³odzi. Jeœli gospodarz nie
posiada³ pary koni maœcistych, to wówczas
po¿ycza³ je nawet od kogoœ obcego. Nikt
nie odmawia³ takiej przys³ugi, raczej po-
czytywa³ j¹ za wyró¿nienie. Dziewczêta przy-
gotowywa³y ozdoby: pêki wst¹¿ek oraz kwia-
ty i tu¿ przed wyjazdem przytwierdza³y je
do uprzê¿y i do uŸdzienic wierzchowców.
Specyficznym w naszych stronach strojem
dla koni by³y tzw. rózgi. Sporz¹dzano je
z doœæ d³ugich ga³¹zek ja³owca. Do nich
przywi¹zywano prawdziwe kwiaty i wst¹¿ki,
a nastêpnie przytwierdzano do górnych
czêœci chom¹t. Podczas jazdy nad grzbie-
tami koñskimi unosi³y siê rozwiane, barw-
ne chmury, co dawa³o imponuj¹cy efekt.

Szlachta natomiast gustowa³a w nieco
innych ozdobach: w czubach wykonanych
z piór, w kosztownych siatkach i derkach.
Honorowy zaprzêg zwykle bywa³ szeœcio-
konny. Na tutejszych, wiejskich weselach
nie widywano zaprzêgów jednokonnych.
Obowi¹zywa³a uprz¹¿ chom¹towa, dosko-
nale uwydatniaj¹ca klasê i urodê konia.
Najczêœciej spotykano u nas wozy w wikli-

nowych pó³koszkach, rzadziej bryczki
i wózki krakowskie. Dru¿ba i swaci jechali
konno, a Pan M³ody – równie¿ wierzchem
b¹dŸ w pojeŸdzie. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ za-
praszaj¹cy goœci na wesele te¿ czêsto dosia-
dali koni. Samo wesele dawa³o zatem mo¿-
liwoœæ pochwalenia siê licznymi umiejêtno-
œciami: tanecznymi, œpiewaczymi, aktorski-
mi, plastycznymi. M³odzi swaci pozwalali
sobie niejednokrotnie na ró¿ne figle np.:
próbowali porwaæ na koñ któr¹œ druhnê
b¹dŸ wjechaæ do kuchni. Furmani zwykli
popisywaæ siê g³oœnym trzaskaniem z ba-
tów. Posiadacze odwa¿nych koni usi³owali
nawet sforsowaæ solidnie wykonane bra-
my weselne, co czêsto im siê udawa³o.

W drodze do koœcio³a obowi¹zywa³ wy-
datny k³us lub stêp, zaœ póŸniej mo¿na ju¿
by³o sobie pozwoliæ na zagalopowanie, oby
tylko nie przewróciæ pojazdu. Dawniejsze
weselne orszaki prezentowa³y siê niebywa-
le malowniczo, miêdzy innymi za spraw¹
naszych wyj¹tkowych koni ma³opolskich.
Zabrane od p³uga potrafi³y w razie potrze-
by wykrzesaæ z siebie werwê godn¹ poka-
zowego araba.

Tekst i ilustracje
Maria Wilczok

�

Matusiu, tatusiu, otwierajcie wrota,

Bo jedzie wesele, nie ¿adna ho³ota.
(fragment piosenki weselnej)
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Program, który publicznoœæ bêdzie mia-
³a okazjê zobaczyæ w drugiej po³owie wrze-
œnia, powsta³ specjalnie z myœl¹ o jubileuszu.
- Zaczniemy uroczyœcie mazurem, póŸniej
bêd¹ czêœci taneczne. W pierwszej przed-
stawimy tañce folkloru rzeszowskiego,
w drugiej folkloru miejskiego. Bêd¹ to tañ-
ce, które tañczyliœmy wczeœniej jako tañce
starej Warszawy, teraz przerobiliœmy na folk-
lor miejski, który mo¿na równie¿ uto¿samiaæ
z Sêdziszowem. Zakoñczymy tê czêœæ wal-
cem „Sêdziszów da siê lubiæ”, parafraz¹ pio-
senki „Warszawa da siê lubiæ”. W trzeciej
czêœci pokazane bêd¹ nowe tañce, opraco-
wane przez nowego choreografa, Witolda
Œwidra. Bêdzie bardzo ró¿norodnie, kolo-
rowo, wszystko po to, ¿eby pokazaæ, ¿e ze-
spó³ ma bogaty program - zdradza Krystyna
Szczerbiak, za³o¿ycielka „Rochów”.

W czasie koncertu, w przerwach miêdzy
kolejnymi czêœciami, prezentowany bêdzie
film, który przygotowano specjalnie na tê
okazjê. Bêdzie to krótka historia zespo³u,
podzielona na piêæ piêcioletnich etapów,
opatrzonych refleksjami Krystyny Szczerbiak:
- To taka moja subiektywna wypowiedŸ na
temat zespo³u. Do tych wypowiedzi do³¹czo-
ne s¹ fragmenty filmów z koncertów, zdjê-
cia. Poka¿emy w ten sposób jak wygl¹da³o
budowanie zespo³u, jego historia i rozwój.

W filmie, poza K. Szczerbiak, wypowia-
daj¹ siê wszyscy twórcy zespo³u: Kazimierz
Popielarz, dyrektor MGOK, Pawe³ Gnacek,
kierownik muzyczny zespo³u, Jan Przybek,
akompaniator, Witold Œwider, aktualny cho-
reograf grupy reprezentacyjnej i gimnazjal-

„Rochy” szykują się na jubileusz
Z

espół Pieśni i Tańca „Rochy” istnieje już 25 lat.

Kiedy powstawał ćwierć wieku temu, nawet

jego twórczyni – Krystyna Szczerbiak, nie wyobra-

żała sobie, że będzie działał tak długo. A tymczasem

już we wrześniu br. odbędą się uroczyste koncerty

jubileuszowe, w których „Rochy” pokażą swoją ta-

neczną historię i zaprezentują nowy repertuar. nej, a tak¿e Tomasz Kozubowski, prezes Sto-
warzyszenia Folklorystycznego „Rochy”.

Ca³y film bêd¹ mogli zobaczyæ równie¿
widzowie Telewizji Sêdziszów Ma³opolski.

Wydawnictwem, które powstaje z myœl¹
o jubileuszu, jest specjalny œpiewnik. - Bê-
dzie zawiera³ ponad 40 przyœpiewek i me-
lodii rzeszowskich. Nie jest to typowy œpiew-
nik biesiadny, z powszechnie znanymi me-
lodiami. Nasz zawiera te melodie, które
zespó³ ma w swoim repertuarze, s¹ w nim
równie¿ starodawne przyœpiewki, zebrane
od pañ z Grupy Obrzêdowej, i z zapisem
nutowym Paw³a Gnacka. Z pewnoœci¹ bê-
dzie to wartoœciowa rzecz, z melodiami nie-
co zapomnianymi, ale wartymi przypo-
mnienia – mówi K. Szczerbiak.

Anna Olech �

Program jubileuszowych koncertów ZPiT „Rochy”

�  18 września – koncert jubileuszowy dla szkół,

�  19 września – koncert jubileuszowy dla rodzin,

�  26 września – koncert jubileuszowy dla zaproszonych gości,

�  27 września – koncert jubileuszowy dla mieszkańców.

Pierwszy skład „Rochów”
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Sędziszowskie licealistki
na Teneryfie

Od
 1 do 9 sierpnia 2015 r. cztery

uczennice z klasy I CF Liceum

Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

z panią prof. Aldoną Homą wzięły udział

w wakacyjnym spotkaniu młodzieży

z cyklu CITY BOUND EUROPE. Spotka-

nie odbyło się na Teneryfie, a uczestnicy

przybyli z 6 krajów: Hiszpanii, Niemiec,

Polski, Czech, Rumunii i Grecji. Projekt

realizowany był w programie Erasmus+

i sfinansowany został ze środków Unii

Europejskiej.

Iwona Polek:

Podczas pobytu na Teneryfie, najwiêkszej
z siedmiu Wysp Kanaryjskich, zwiedziliœmy
stolicê, Santa Cruz i zabytkowe miasto La

Od lewej: Aneta Andreasik, Joanna Jaworek, Iwona Polek, Mar-

celina Ziobro.

O programie i wrażeniach opowiadają uczestnicy:
Lagunê wpisane na Listê Œwiatowego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
UNESCO. Najwiêcej czasu spêdziliœmy
w pó³nocno-zachodniej czêœci wyspy. W wol-

nych chwilach korzystaliœmy z k¹pieli, choæ
wybrze¿e jest tam skaliste, czarne i w wielu
miejscach koñczy siê nag³ymi urwiskami. Na
po³udniu wyspy odwiedziliœmy pla¿ê El Me-
dano, z naturalnym, z³ocistym piaskiem
wulkanicznym, ³agodnym wejœciem do oce-
anu. Pla¿a ta, dziêki silnym wiatrom s³ynie
jako miejsce idealne do windsurfingu i kite-
surfingu. Na wyspie bardzo podoba³a siê
nam równie¿ odmienna roœlinnoœæ: olean-
dry, kaktusy, palmy oraz ogromne platane-
ras – widoczne nawet z samolotu plantacje
bananów. Na targu w La Lagunie mo¿na
by³o kupiæ te¿ ró¿norodne owoce morza
oraz papugi i kanarki.

Marcelina Ziobro:

Góry i ocean to moje ulubione po³¹cze-
nie! Na Teneryfie fascynowa³ mnie równie¿
wulkan Teide, który króluje w centrum wy-
spy. W programie City Bound najbardziej
podoba³y mi siê prezentacje innych pañstw,
które zawiera³y ich narodowe potrawy, zwy-
czaje i tañce. Czas spêdzony na pla¿y rów-
nie¿ zaliczam do najlepszych zajêæ. Jednak
nigdy nie zapomnê obserwacji gwiazd: po-
wietrze jest krystalicznie czyste i widocznoœæ
gwiazd jest doskona³a; pierwszy raz widzia-
³am tak piêkne niebo, tyle spadaj¹cych
gwiazd i nieznanych mi gwiazdozbiorów.

Joanna Jaworek:

Najbardziej podoba³y mi siê gry miejskie
w Buenavista i w Garachico, gdy w gru-
pach miêdzynarodowych mieliœmy wspól-
nie znajdowaæ ró¿ne budowle w mieœcie.
Rozmawianie w jêzyku angielskim streso-
wa³o nas na pocz¹tku, lecz potem dogady-
waliœmy siê bez problemu. Nauczy³am siê
tam sporo s³ów w ca³kiem nowym dla sie-
bie jêzyku – rumuñskim, i to tak¿e na d³u-
go utkwi w mojej pamiêci. Zrozumia³am
te¿, ¿e muszê nadal bardzo przyk³adaæ siê
do jêzyków obcych, bo to dziêki nim otwie-
ra siê dla nas œwiat. Do koñca ¿ycia nie za-
pomnê panuj¹cej tam atmosfery i tego, ¿e
ludzie z ró¿nych pañstw mog¹ tak œwietnie
siê rozumieæ i czuæ ze sob¹ jak w rodzinie.

Aneta Andreasik:

Program pozwoli³ w ciekawy sposób zdo-
byæ nowe informacje o Europie; organizo-
wane zabawy, quizy i spotkania sprawi³y, ¿e
dowiedzieliœmy siê wiele o ¿yciu mieszkañ-
ców innych krajów. Ludzie, których tam
poznaliœmy na zawsze wpisz¹ siê w historiê
naszego ¿ycia. Projekt ten uœwiadomi³ mi,
¿e pomimo ró¿nic jakie wystêpuj¹ miêdzy
ludŸmi z Grecji, Niemiec, Rumunii, Hisz-
panii, Czech, jesteœmy siê w stanie œwietnie
zrozumieæ. Jedyne co zmieni³abym w pro-
jekcie to czas jego trwania. Powinien byæ
zdecydowanie d³u¿szy!

Na podst. materiału

LO w Sędziszowie Młp. �



15BIULETYN SĘDZISZOWSKI � nr 7 (212) ��lipiec-sierpień 2015

W Bibliotece Publicznej i Filiach Biblio-
teki tj. w: Borku Wielkim, Bêdziemyœlu,
Czarnej Sêdziszowskiej, Górze Ropczyckiej,
Kawêczynie, Klêczanach, Zagorzycach
odby³y siê zajêcia: literackie, plastyczno-
techniczne, literacko-umys³owe, teatralne,
integracyjne, a tak¿e ruchowe.

W Bibliotece Publicznej w Sêdziszowie
M³p. dzieci wykonywa³y ilustracje do ba-
œni, rysowa³y martwe metafory, lepi³y z pla-
steliny i rysowa³y kolorow¹ kred¹ na p³ycie
chodnikowej wokó³ biblioteki. Dzieci wziê³y
tak¿e udzia³ w grach ruchowych przygoto-
wanych na czas wakacji. Najciekawsze
z nich to: „gra miejska w bibliotece”, gry
zrêcznoœciowe – „bieg kelnera” – bieg
z ping pongiem na papierowym talerzyku,
tor przeszkód po³¹czony z wykonaniem
wielu zadañ, zabawa  w odszukiwanie ukry-
tych przedmiotów, kalambury, konkurs na-
klejania piegów, a tak¿e wielka gra umys³o-
wa ze znajomoœci przys³ów polskich i pod-
stawowej wiedzy przyrodniczej. Wszystkie
przeprowadzone konkurencje budzi³y
wœród ich uczestników wiele emocji, a dzie-
ci podzielone na grupy bardzo chêtnie ry-
walizowa³y miêdzy sob¹ i bra³y udzia³ we
wszystkich zabawach.

Do biblioteki w Klêczanach na zajêcia
zosta³a zaproszona Telewizja Sêdziszów.

Wakacje 2015 w bibliotece

W
 Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim i jej filiach, jak każdego roku odbyły się wakacyjne

spotkania, w czasie których dzieci spędziły w naszych placówkach niezapomniane chwile. O naszej

akcji informowaliśmy na stronie internetowej Biblioteki Publicznej i jej filii, na plakatach i w Telewizji

Sędziszów Małopolski. Wakacje w Bibliotece zostały dofinansowane ze środków Miejsko-Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Sędziszowie Małopolskim, na które zostały zakupione materiały plastyczno-techniczne oraz

słodycze dla dzieci biorących udział w zajęciach. Ciekawy program zajęć przyciągnął wielu uczestników.

W tym dniu dzieci zajmowa³y siê projekto-
waniem kukie³ek z masy solnej, robi³y loko-
motywê na ksi¹¿eczki dla najm³odszych
i gra³y w w³asnorêcznie wykonane gry plan-
szowe.  Dzieci chêtnie opowiada³y do ka-
mery jak up³yn¹³ im tydzieñ w bibliotece

i czym s¹ dla nich te wakacyjne spotkania.
Z relacji dzieci wynika, i¿ takie zajêcia s¹
bardzo ciekawe i s¹ wspania³ym antidotum
na wakacyjn¹ nudê.

W czasie wakacji wszyscy mieli dobry hu-
mor i ogromne chêci do wspólnej zabawy.
W trakcie zajêæ dzieci pozna³y nowych ko-
legów, zmierzy³y siê w wielu rywalizacjach,
a tak¿e wytê¿a³y umys³y bior¹c udzia³ w za-
bawach logicznych, matematycznych i li-
terackich, które zawsze by³y czêœci¹ na-
szych zajêæ.

Joanna Stec �

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Biblioteki Publicznej, na której

na bieżąco zamieszczane były relacje z „Wakacji w Bibliotece” http://biblioteka.mgoks.pl/
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60 lat Koła Miejsko-Gminnego PZW
15

 sierpnia 2015 r. wędkarze skupieni w Kole

Miejsko-Gminnym Polskiego Związku Węd-

karskiego Nr 26 w Sędziszowie Młp. obchodzili

60-lecie istnienia swojego Koła. Przed południem

w Cierpiszu odbyły się zawody wędkarskie „Memo-

riał Hadysia i Małka”, a po południu świętowano

okrągły jubileusz.

Ko³o skupia blisko 400 wêdkarzy i dzia³a
niezwykle prê¿nie. W kalendarzu wydarzeñ
ma kilkanaœcie zawodów, w tym m.in.
o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. oraz
24-godzinny Maraton Wêdkarski, odbywa-
j¹ce siê w Czarnej Sêdziszowskiej. Kolejny
ju¿ raz odby³ siê „Memoria³ Hadysia i Ma³-
ka”, upamiêtniaj¹cy wêdkarzy niezwykle za-
s³u¿onych dla sêdziszowskiego Ko³a.

Końcowa klasyfikacja zawodów

wyglądała następująco:

seniorzy – 1. Robert Kozioł; 2. Marek Głowacki;

3. Wiesław Skarbek

juniorzy – 1. Miłosz Skarbek; 2. Krystian Białek;

3. Maciej Pabian

Najwiêksz¹ rybê zawodów, karpia wa¿¹-
cego 1175 g, z³owi³ Andrzej Romañski.

Goœæmi uroczystoœci by³ burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. Bogus³aw Kmieæ, starostwa
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego Witold
Dar³ak, wicestarosta powiatu ropczycko-
sêdziszowskiego Bernadeta Frysztak.

Burmistrz Sêdziszowa M³p. Bogus³aw
Kmieæ pogratulowa³ piêknego jubileuszu
i dziêkowa³ za pracê wêdkarzy, którzy poza
tym, ¿e ten sport traktuj¹ jako hobby, to
równoczeœnie bardzo troszcz¹ siê o œrodo-
wisko, dbaj¹ o zbiorniki wodne i ich czy-
stoœæ. Prezesowi Ko³a, Alfredowi Ku³ako-
wi, który równie¿ obchodzi³ swój jubileusz
– 15-lecie prezesury, wrêczy³ pami¹tkowy
grawer.

Kazimierz Czapka przedstawi³ historiê
Ko³a i odczyta³ dwie okolicznoœciowe frasz-
ki, wspominano te¿ wêdkarzy, którzy wpi-
sali siê w historiê sêdziszowskiego Ko³a,
a ju¿ odeszli: Edwarda Nowakowskiego, Ta-
deusza Nyzio, Jana Drozda, Tadeusza Za-
borniaka, Jana W¹sowskiego, Mariana Kli-
cha, Janusza Jasiñskiego, Karola Jasiñskie-
go, Leona Jordana i Zbigniewa Bastra. Przy
okazji obchodów 60-lecia wrêczono te¿
oznaczenia, medale i dyplomy wêdkarzom,
którzy zas³u¿yli siê dla dzia³alnoœci sêdzi-
szowskiego Ko³a. �

Nagrody i puchary dla zwyciêzców wrê-
cza³ burmistrz Sêdziszowa M³p. Bogus³aw
Kmieæ wraz z prezesem Ko³a Miejsko-Gmin-
nego PZW  Nr 26 w Sêdziszowie M³p. Alfre-
dem Ku³akiem.

Wśród seniorów zwyciężyli:

1. Mariusz Drozdowski – Rzeszów

2. Andrzej Ostrówka – Rzeszów

3. Robert Szędzioł – Pustków

Wśród juniorów wygrali:

1. Jan Wszołek – Góra Ropczycka

2. Dominik Siwiec – Sędziszów Młp.

3. Miłosz Skarbek – Olchowa

Puchar za z³owienie najwiêkszej ryby tra-
fi³ do Kazimierza Skiby z Sêdziszowa M³p.

Organizatorami zawodów by³ Zarz¹d Ko³a
Miejsko-Gminnego PZW nr 26 w Sêdziszowie
M³p. oraz Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.

�

Wędkarze walczyli o Puchar Burmistrza Sędziszowa
5

 lipca 2015 r. w Czarnej Sędziszowskiej odbyły się XV Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza

Sędziszowa Młp. W zawodach tych rywalizowało 30 wędkarzy, w tym 26 seniorów i 4 juniorów.

Uczestnicy XV Pucharu Burmistrza Sędziszowa Młp.

Burmistrz wręcza pamiątkowy grawer.
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Siatkarze Tęczy Sędziszów Małopolski

w II lidze!
W

 sezonie 2014/2015 ekipa Tęczy Sędziszów Młp. broniła tytułu mistrza III ligi. Po sezonie zasad-

niczym, podopieczni Piotra Wiktora byli na czele tabeli, lecz w dwóch turniejach finałowych na

Podkarpaciu nie utrzymali równej dyspozycji i ostatecznie zdobyli tytuł wicemistrzowski. Drugie

miejsce premiowane było udziałem w turnieju półfinałowym o awans do II ligi mężczyzn.

Zmagania toczy³y siê w Che³mku, w wo-
jewództwie ma³opolskim. Po wygraniu
pierwszego meczu jasne siê sta³o, ¿e sêdzi-
szowianie awans do turnieju fina³owego
maj¹ w kieszeni. Pomimo pora¿ki w ostat-
nim meczu rozgrywek w Che³mku, nasi za-

wodnicy w dobrych nastrojach przystêpo-
wali do decyduj¹cego starcia. Turniej fi-
na³owy o awans do II ligi mê¿czyzn odby³
siê w Warszawie, w dniach 15-17 maja 2015
r. Oprócz miejscowej dru¿yny Metro
i UKS-u Têczy Sêdziszów Ma³opolski,
w zmaganiach udzia³ wziê³y ekipy z Gar-
wolina i Murowanej Goœliny. Sêdziszowia-
nie ulegli gospodarzom turnieju 0-3, wy-
grali z zespo³em z Garwolina 3-1 i prze-
grali z UKS-em Zielone Wzgórza Muro-
wana Goœlina 1-3, zajmuj¹c czwarte miej-
sce w grupie fina³owej, ulegaj¹c rywalom
z Murowanej Goœliny i Garwolina tylko sto-
sunkiem gorszych setów. Awans do II ligi
wywalczy³o Metro Warszawa.

Po pora¿ce w stolicy prezes klubu, Ma-
rek Flis, zg³osi³ do centrali gotowoœæ przy-
st¹pienia do rozgrywek II ligi. Poniewa¿
w poprzednich sezonach Polski Zwi¹zek Pi³-
ki Siatkowej czêsto dawa³ szansê udzia³u
na tym¿e poziomie dru¿ynom, którym po-
winê³a siê noga w decyduj¹cym momen-
cie, wszyscy mieli nadziejê, ¿e w koñcu na-
dejdzie ten czas, kiedy to zespó³ z Sêdziszo-
wa Ma³opolskiego (za³o¿ony w 2004 roku)
awansuje na szczebel centralny. I tak te¿
siê sta³o.

W lipcu br., Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki Siatkowej pozytywnie rozpatrzy³ wnio-
sek Têczy Sêdziszów M³p., a wiêc w sezonie
2015/2016 nasz zespó³ zagra na szczeblu
centralnym - w II lidze! Tym samym spe³ni-

³o siê marzenie w³odarzy, kibiców i sympa-
tyków sêdziszowskiego zespo³u. To dotych-
czas najwiêkszy sukces klubu.

Na II-ligowym szczeblu rozgrywek, w gru-
pie szóstej, wraz z Têcz¹ rywalizowaæ bêd¹:
B³êkitni Ropczyce, Wis³ok Strzy¿ów, SMS
Raf-Mar Neobus Niebylec, Karpaty Kro-
sno, TSV Sanok, AKS V LO Rzeszów, dwa
zespo³y z województwa lubelskiego: spad-
kowicz z I ligi Avia Œwidnik i LKPS Pszczó³-
ka Lublin oraz ma³opolska MOSiR Boch-
nia. Mo¿na wiêc œmia³o powiedzieæ, ¿e bê-
dzie to grupa podkarpacka. 26 wrzeœnia
sêdziszowscy siatkarze bêd¹ mogli, po raz
pierwszy w historii, zaprezentowaæ siê na
II-ligowym parkiecie, w rywalizacji z Avi¹
Œwidnik, na wyjeŸdzie.

Po trzech latach przerwy, sêdziszowscy
kibice bêd¹ mogli znów ogl¹daæ siatkówkê
na II-ligowym poziomie, tym razem w mê-
skim wydaniu. Serdecznie gratulujemy siat-
karzom Têczy awansu do wy¿szej ligi roz-
grywkowej i ¿yczymy dalszych sukcesów. To
ogromny sukces siatkarzy, w³odarzy klubu
na czele z prezesem Markiem Flisem, tre-
nera Piotra Wiktora, sponsorów i sympaty-
ków.

Prezes Marek Flis jest pe³en optymizmu.
Siatkarze s¹ bardzo zaanga¿owani w tre-
ningi, które odbywaj¹ siê cztery razy w ty-
godniu, od 10 sierpnia. Prezes wierzy, ¿e
dziêki wsparciu burmistrza Sêdziszowa
M³p., sponsorów, kibiców i wszystkich lu-
dzi dobrej woli, Têczy uda siê na trwa³e
wpisaæ w rozgrywki II ligi pi³ki siatkowej
mê¿czyzn.

Mariusz Kazior

Zdjęcia: Marek Flis �



Przed pojedynkiem fina³owym rozegra-
no mecz o III miejsce, w którym Sokó³ Krzy-
wa pokona³ Plon Klêczany, równie¿ 2:1.
Puchary i nagrody zwyciêzcom wrêcza³
Wies³aw Wojdon, zastêpca burmistrza, Je-
rzy Kieba³a, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p. oraz Dorota Sêd³ak,

Progres Kawęczyn Sędziszowski
zwycięzcą Pucharu Burmistrza

W
 niedzielę 2 sierpnia br. na sędziszowskim sta-

dionie piłkarze Progresu Kawęczyn Sędziszow-

ski po niespodziewanym zwycięstwie 2:1 (0:1) nad

Lechią Sędziszów Młp. zdobyli Puchar Burmistrza

Sędziszowa Młp. w jubileuszowym XXV Turnieju Piłki

Nożnej.

cz³onek zarz¹du powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego.

Tegoroczny turniej obfitowa³ w strzelo-
ne gole, w dziewiêciu pojedynkach pad³o
ich ³¹cznie 40. Najlepszy strzelcem zosta³
Tomasz £yko z Soko³a Krzywa, zdobywca
w ca³ym Turnieju 7 bramek, otrzyma³ on
indywidualn¹ nagrodê i puchar ufundo-
wane przez Jerzego Kieba³ê, przewodnicz¹-
cego Rady Miejskiej.

Zdobywcy Pucharu Burmistrza, dru¿y-
na Progresu Kawêczyn Sêdziszowski w me-
czu fina³owym wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Artur Krzywdzik, (Micha³ Pietkie-
wicz), Jakub Patro, Karol Sêd³ak, Damian

Longosz, Dariusz Malisiewicz, Adrian Ma-
lisiewicz, Pawe³ Branas, Sebastian Gdowik,
Jakub Maœlanka, Wojciech Pietkiewicz,
Kamil Borek, Kamil Dzik, Mateusz Kaznec-
ki, Wojciech Bieœ, Micha³ Bryk i Krzysztof
Daniel. Trenerem dru¿yny jest £ukasz
Chmura, natomiast kierownikiem Zbigniew
Krzywdzik.

Tegoroczny turniej by³ jubileuszowym –
XXV. Pierwszy rozegrano w 1991 r., wów-
czas nazywany turniejem dru¿yn wiejskich.
Do 1998 r. rywalizowa³y w nim tylko cztery
zespo³y: Piast Wolica Piaskowa, Plon Klê-
czany, Orze³ Góra Ropczycka i K³os Kawê-
czyn. W latach 90. XX wieku rozgrywki
zdominowa³a dru¿yna z Wolicy Piaskowej,
która zwyciê¿a³a przez szeœæ kolejnych lat,
od roku 1993 do 1998. Nastêpnie piêcio-
krotnie, w latach 2000-2002, 2004 i 2010,
rywalizacje wygrywa³ Plon Klêczany, a trzy-
krotnie w 2006, 2008 i 2013 r. Sokó³ Krzy-
wa. Przed rokiem Puchar trafi³ do zawod-
ników Lechii Sêdziszów.

Jan Maroń �
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Redaktor odpowiedzialny: Anna Olech. Skład redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroń, Grzegorz Wrona. Adres redakcji: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada

za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.



19BIULETYN SĘDZISZOWSKI � nr 7 (212) ��lipiec-sierpień 2015

15
 sierpnia odbyło się doroczne Święto Chleba pod patronatem burmistrza
Sędziszowa Młp. i starosty powiatu ropczycko-sędziszowskiego, a or-

ganizatorami była Rada Sołecka pod kierownictwem sołtysa Stanisława Bo-
chenka, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna
w Górze Ropczyckiej i MGOK w Sędziszowie Młp. Wystąpiła Elena Rutkowska
i zespół Cygańskie Czary, a gwiazdą wieczoru była grupa Top One. �

IV Święto Chleba w Parku Buczyna

26
 lipca br. sołtys, Rada Sołecka i Stowarzyszenie
Kobiet „Grodzianki” zorganizowali piknik rodziny

„Regionalne święto pierogów”, na który przygotowano
6,5 tys. Pierogów. Przy tej okazji burmistrza Sędziszowa
Młp. Bogusław Kmieć przekazał miejscowej OSP nowy sa-
mochód strażacki. �

Piknik z „pierogiem” w Będziemyślu



Festyn 2015

5
 lipca br. stadion sędziszow-
skiej  Lechii pełen był atrak-

cji, zabaw, tańca i muzyki w wy-
konaniu zespołu Łagodna Pianka
oraz gwiazdy wieczoru – Czer-
wonych Gitar. Mieszkańcy bawi-
li się od popołudnia aż do późnych
godzin wieczornych. �

Fot. Marcin Malczewski


