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Maciej Idzik (Telewizja Sêdzi-
szów):  Jaki jest cel Pañskiej wi-
zyty w Sêdziszowie M³p.?
Miros³aw Karapyta: Ja prakty-
kujê takie wizyty, mo¿na je okre-
œliæ mianem wizyt studyjnych. W
tym okresie najwiêksze nasilenie
tych wizyt jest na terenach popo-
wodziowych. Po odwiedzeniu te-
renów najdotkliwiej dotkniêtych
powodzi¹, czyli powiatów: tarno-
brzeskiego i gorzyckiego, przy-
szed³ czas na inne tereny, w tym
Sêdziszów. Dlatego dziœ postano-
wi³em zobaczyæ przynajmniej je-
den zak³ad, który by³ dotkniêty
powodzi¹, zak³ad wa¿ny, bo ze
wzglêdu na swoj¹ specyfikê i pro-
dukcjê, powi¹zany z Dolin¹ Lot-
nicz¹. Je¿eli mówimy o tym, co
jest wa¿ne dla naszego wojewódz-
twa – miêdzy innymi na Forum
Innowacyjnoœci, które odby³o siê
przed Forum Gospodarczym w

Krynicy – to w³aœnie Dolina Lot-
nicza.
Dzisiaj na spotkaniu z m³odzie¿¹
w gimnazjum mówi³em o systemie
edukacji na Podkarpaciu, który
jest powi¹zany z zak³adami Doli-
ny Lotniczej. Zak³ady te bazuj¹
na ludziach tu wykszta³conych.
Mieliœmy mo¿liwoœæ porozma-
wiaæ, jak wygl¹da zasilanie tych
zak³adów wykszta³conymi kadra-
mi z perspektywy Sêdziszowa.
Dzisiejsze spotkanie w Hispano-
Siuzie uœwiadomi³o mi, jak du¿e
znaczenie dla procesów produk-
cyjnych œwiatowych gigantów, ta-
kich jak Boeing czy Airbus, mo¿e
mieæ nawet niewielka, lokalna
powódŸ. Dlatego postanowi³em
w najbli¿szym czasie spotkaæ siê z
ministrem Millerem, z wicepre-
mierem Pawlakiem, by porozma-
wiaæ o tym co mo¿emy zrobiæ w
sprawie ochrony przeciwpowo-

dziowej, jak mo¿emy przeciwdzia-
³aæ podobnym zjawiskom.
Rozmawialiœmy z pos³em Ryglem,
który jest œwietnie zorientowany
w tych sprawach, co mo¿emy zro-
biæ w miarê szybko i jak mo¿emy
te nasze dzia³ania osadziæ w Pro-
gramie ochrony przeciwpowo-
dziowej dorzecza górnej Wis³y. Z
pos³em Ryglem ustaliliœmy, ¿e spo-
tkamy siê ponownie w Sêdziszo-
wie z prezesami firm, aby okre-
œliæ, co mo¿emy zrobiæ, jak mo-
¿emy pomóc i w jaki sposób wes-
przeæ ich dzia³ania, chocia¿by
poprzez Fundusz Solidarnoœcio-
wy – odpowiedni wniosek zosta³
ju¿ z³o¿ony w Komisji Europej-
skiej.
Benedykt Czapka (Biuletyn
Sêdziszowski): Moje pytanie
jest zwi¹zane z tym, o czym mówi³
Pan przed chwil¹, bowiem zabez-
pieczenie przeciwpowodziowe

Sêdziszowa i tutejszych firm zwi¹-
zane jest z budow¹ zbiornika re-
tencyjnego na rzece Budzisz w
Górze Ropczyckiej – czy istnieje
szansa na powstanie tego zbior-
nika w mo¿liwym do przewidze-
nia terminie?
Miros³aw Karapyta: Oczywiœcie
jest to mo¿liwe. Ja nawi¹¿ê do
Programu ochrony przeciwpo-
wodziowej dorzecza górnej Wi-
s³y. W tej chwili priorytet maj¹
zadania, które posiadaj¹ ju¿
pe³n¹ dokumentacjê, ale z tego
co wiem, u Pani prof. Nachlik,
pod kierunkiem której ten pro-
gram powsta³, ten zbiornik jest,
wœród kilku innych z terenu Pod-
karpacia.
Wies³aw Rygiel: Ja chcia³bym
podziêkowaæ panu wojewodzie,
¿e znalaz³ czas w swoim napiêtym
kalendarzu, aby tu przyjechaæ.
Sprawa zabezpieczenia przeciw-
powodziowego sêdziszowskich
zak³adów jest bardzo wa¿na, bo
jest to problem 1,5 tys. miejsc
pracy. Kolejne powodzie to jest
niebezpieczeñstwo, ¿e firmy za-
czn¹ siê zastanawiaæ, czy koniecz-
nie tu musz¹ lokalizowaæ swoj¹
produkcjê. Musimy byæ m¹drzy
po szkodzie, bêd¹ kolejne spotka-
nia i ustalimy taki tryb dzia³ania,
by dzia³aæ szybko. W tej chwili
wesz³a specustawa, co powodu-
je, ¿e tryb przygotowania takich
inwestycji uleg³ znacznemu przy-
spieszeniu. Specustawa daje mo¿-
liwoœæ przygotowania w ci¹gu
roku inwestycji, z nabyciem tere-
nu i uzyskaniem niezbêdnych ze-
zwoleñ. Dot¹d trwa³o to 7-8 lat.
Kazimierz Kie³b: Pan wojewo-
da, po spotkaniu z prezesem
£êgiewiczem dysponuje argu-
mentami w rozmowach z mini-
strami czy premierem, ¿e takie po-
wodzie, jak tegoroczna, mog¹
skutkowaæ wzrostem bezrobocia
na naszym terenie. Ja sobie nie
wyobra¿am, ¿e Hispano-Siuza
mog³aby znikn¹æ z mapy miasta i
przenieœæ siê np. na S³owacjê.
Musimy wiêc zrobiæ wszystko, aby
rozwi¹zaæ problem powodzi na
terenie naszej gminy i powiatu.
Wies³aw Rygiel: Jeszcze jedna
kwestia: chcê podziêkowaæ panu
wojewodzie, za skierowanie kwo-
ty 1,3 mln z³ dla gminy Sêdziszów
M³p. na usuwanie skutków powo-
dzi. By³y k³opoty, ale uda³o nam
siê na wniosek pana Burmistrza
tak zadzia³aæ w ministerstwie, ¿e
te pieni¹dze siê znalaz³y.
Kazimierz Kie³b: Bardzo podo-
ba³a mi siê rozmowa z Panem
wojewod¹ w kwestii œrodków dla

Wojewoda podkarpacki
w Sêdziszowie M³p.

Wojewoda M. Karapyta (drugi z prawej) razem z Burmistrzem K.Kie³bem i pos³em W. Ryglem z wizyt¹ w Hispano-Suizie, gdzie przezes Ryszard
£êgiewicz prezentowa³ wyroby firmy. Fot. J. Maroñ

15. wrzeœnia w Sêdziszowie M³p. goœci³ wojewoda podkarpacki Miros³aw Karapyta. Wizyta zwi¹zana by³a przede wszystkim ze
skutkami powodzi, która dotknê³a Sêdziszów M³p. w czerwcu br.

Pierwszym punktem wizyty by³o spotkanie z ucznia-
mi Gimnazjum w Sêdziszowie M³p., nastêpnie goœæ
uda³ siê do najnowoczeœniejszej sêdziszowskiej firmy:
Hispano-Suiza. Oprócz zwiedzania zak³adu, który jest
wizytówk¹ Sêdziszowa M³p. i ca³ego powiatu, a tak¿e
znacz¹cym elementem Doliny Lotniczej, by³a tak¿e
okazja do omówienia skutków powodzi dla sêdziszow-
skich zak³adów produkcyjnych.

Wojewoda Miros³aw Karapyta obejrza³ tak¿e  tzw.

„schetynówki” – drogi, powstaj¹ce na „Trójk¹cie”,
w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.

Znalaz³ równie¿ czas na spotkanie z lokalnymi
mediami i pracownikami Urzêdu Miejskiego.

Podczas spotkania z mediami, w którym towa-
rzyszyli mu pose³ Wies³aw Rygiel i Burmistrz Kazi-
mierz Kie³b, wojewoda wyczerpuj¹co omówi³ cel
swojej wizyty w Sêdziszowie M³p.

Oto zapis fragmentów spotkania z mediami:
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gminy Sêdziszów – gdy przedsta-
wi³em sytuacjê powiedzia³ tylko:
za³atwione. Natomiast panie wo-
jewodo prosimy o jeszcze, bo te
1,3 mln z³otych ju¿ wydaliœmy.
Benedykt Czapka: Moje drugie
pytanie dotyczy budowy auto-
strady, a w³aœciwie ³¹cznika po-
miêdzy autostrad¹ a „czwórk¹”:
czy istnieje szansa, aby taki
³¹cznik, omijaj¹cy Sêdziszów,
powsta³ czy bêdziemy musieli
borykaæ siê z natê¿eniem ruchu
z autostrady praktycznie w cen-
trum miasta?
Miros³aw Karapyta: Nie jestem
w stanie odpowiedzieæ na to py-
tanie, gdy¿ jest to kwestia szcze-
gó³owa, dotycz¹ca raczej inwesto-
ra czyli Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. W mojej
gestii jest tempo wydawania de-
cyzji. Myœlê, ¿e w tej kwestii coœ
wiêcej mo¿e powiedzieæ Pan Bur-
mistrz.
Benedykt Czapka: Z tego co mi
wiadomo, w³adze samorz¹dowe
s³a³y pisma w tej sprawie do ró¿-
nych urzêdów i chcia³bym siê
dowiedzieæ, czy w ogóle sprawa
tych ³¹czników jest rozwa¿ana, czy
nikt siê tym gdzieœ tam wy¿ej nie
przejmuje?
Kazimierz Kie³b: Panie wojewo-
do my ju¿ od kilku lat zabiegamy
o ten ³¹cznik, pisaliœmy stosowne
pisma do poprzednich równie¿
rz¹dów, w Sêdziszowie odby³o siê
spotkanie zainteresowanych wój-
tów i burmistrzów z gmin od Rop-
czyc, a¿ po granicê z Ukrain¹, z
pos³em Rynasiewiczem, Przewod-
nicz¹cym Sejmowej Komisji Infra-

struktury. Gmin z takim samym
problemem na Podkarpaciu jest
piêæ. W 2000 roku w Studium za-
gospodarowania przestrzennego
województwa podkarpackiego
zosta³ przewidziany pas terenu,
w³aœnie na ³¹cznik pomiêdzy au-
tostrad¹ a „czwórk¹”. Ten ³¹cznik
jest równie¿ zaznaczony w stu-
dium dla naszej gminy, które two-
rzyliœmy w 2002 roku. My, jako
gmina, przygotowujemy w tej
chwili plan zagospodarowania
przestrzennego, po to, aby zabez-
pieczyæ teren. Ten ³¹cznik omi-
ja³by wszystkie budynki na tere-
nie gminy Sêdziszów, prowadzi³-
by polami i ³¹czy³ autostradê z
„czwórk¹”. Wspólnie z Burmi-
strzem Bujakiem z Ropczyc chce-
my, by ten ³¹cznik po³¹czy³ siê z
podobnym po stronie gminy
Ropczyce. Ten ³¹cznik ma bar-
dzo du¿e znacznie, poniewa¿
wyprowadza³by ruch samocho-
dów ciê¿kich poza miasto. Ja te¿
sobie nie wyobra¿am, ¿eby ruch
pojazdów ciê¿kich szed³ przez
œcis³e centrum miasta, a tak to jest
w tej chwili planowane. Jeszcze
jedna korzyœæ by³aby taka, ¿e
gminy Ropczyce, Iwierzyce, Wie-
lopole mia³yby dziêki ³¹cznikowi
³atwiejszy dostêp do autostrady.
My ju¿ od kilku lat zabiegamy o
ten ³¹cznik i pewnie problem tkwi
w jednym: w finansowaniu. Kto
ma to sfinansowaæ? Ja podpie-
ram siê zawsze ustaw¹ o drogach
publicznych, gdzie jeden z arty-
ku³ów mówi, ¿e droga ³¹cz¹ca
drogi krajowe, a wiêc autostradê
– krajow¹ i „czwórkê” – krajow¹

Fotografia pochodzi z 2 kwiet-
nia 2006 roku. Droga z betono-
wych p³yt, ³awy fundamentowe,
tyle co wyprowadzone nad po-
wierzchniê, stercz¹ce druty zbro-
jeniowe; ¿e nie by³a to zwyk³a bu-
dowa, œwiadczy³ jedynie wysoki
krzy¿ oraz tablica z napisem, wzy-
waj¹cym: „Przy³¹cz siê! Buduje-
my koœció³ Bo¿ego Mi³osierdzia”.

Cztery lata minê³y jak z bata
strzeli³. Od dawna przy wjeŸdzie
do Sêdziszowa od strony Rop-
czyc pyszni siê efektowna œwi¹ty-
nia – a pamiêtaj¹cego owe po-
cz¹tki mimo wszystko zdumiewa,
¿e sêdziszowianie tak sprawnie
uporali siê z powa¿nym wyzwa-
niem.

Gdyby tak wszyscy potrafili
ka¿d¹ budowê doprowadzaæ do
pomyœlnego koñca z równ¹ ope-
ratywnoœci¹…

Tekst i fot. (wald)

Wierzyæ siê nie chce…
Wygrzebane spoœród materia³ów, dawno wykorzystanych, zdjêcie na pewno nie
k³amie – ale te¿ i uwierzyæ trudno, ¿e zaledwie cztery lata temu dzia³ka, na której
wznosi siê dziœ dumnie najm³odsza sêdziszowska œwi¹tynia, wygl¹da³a w³aœnie tak:
jak rozgrzebany plac budowy.

nale¿y do sieci dróg krajowych i
w zwi¹zku z tym koszty budowy
musi wzi¹æ na siebie pañstwo. W
naszym przypadku jest to d³ugoœæ
ok. 4,5 km i ok. 1,5 km na terenie
gminy Ropczyce. Nie jest to za-
danie tanie, bo jest jeszcze kwe-
stia wiaduktu nad lini¹ kolejow¹.
A skoro o wiadukcie mowa: w
obecnie planowanym rozwi¹za-
niu po³¹czenia autostrady z
„czwórk¹” jest równie¿ poziome
skrzy¿owanie z lini¹ kolejow¹. Je-
¿eli kolej ma byæ szybka, nie wy-
obra¿am sobie, jak mo¿na jedno
z drugim po³¹czyæ. I jeszcze jed-
na rzecz: droga powiatowa i dro-
gi gminne na terenie miasta ab-
solutnie nie s¹ parametrami przy-
stosowane do wymogów drogi
krajowej. Ten sam problem do-
tyczy tak¿e województwa ma³o-
polskiego i opolskiego.
Miros³aw Karapyta: Takich
problemów jest kilka i potrzeb-
na jest dyskusja na szczeblu par-
lamentarnym odnoœnie finanso-
wania ³¹czników. Niektóre samo-
rz¹dy zawieraj¹  porozumienia z
Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajo-
wych i Autostrad, natomiast tu
sprawa jest nieco bardziej skom-
plikowana.
Na dziœ, chcemy do czerwca 2012
roku oddaæ autostrady w takim
kszta³cie, jak jest to planowane.
Na budowê 7 odcinków na Pod-
karpaciu przeznaczono 10 mld
z³, piêæ odcinków ju¿ ma pozwo-
lenia na budowê, ostatnie zo-
stan¹ wydane w paŸdzierniku i li-
stopadzie. To jest priorytet i zale-
¿y mi na tym, ¿eby te 10 mld na

Podkarpacie trafi³o.
Wies³aw Rygiel: W kwestii
³¹cznika mogê dodaæ, ¿e z mo-
ich informacji wynika, ¿e Mini-
sterstwo Infrastruktury przygoto-
wuje dokumentacjê na okres fi-
nansowania z UE 2014-2020 z za-
miarem znalezienia œrodków na
drogi krajowe i ekspresowe. To
jest absolutny priorytet. Tych
dróg trzeba naprawdê jeszcze
wiele wybudowaæ, chocia¿by Via
Carpatia z po³udnia na pó³noc –
ponad 160 km – dlatego minister-
stwo bêdzie siê koncentrowa³o na
pozyskiwaniu œrodków na te g³ów-
ne arterie. W tym momencie
mamy utrudnion¹ sytuacjê, bo
³¹cznik z autostrad¹ to jest dro-
ga powiatowa. Nie jest to droga
strategiczna z punktu widzenia
pañstwa. Na dzisiaj s¹ dwie opi-
nie dotycz¹ce stanu prawnego:
strona rz¹dowa twierdzi, ¿e sko-
ro ma to byæ droga powiatowa,
nie ma powodu by dawaæ na ni¹
pieni¹dze pañstwowe. Powinien
wybudowaæ j¹ samorz¹d, korzy-
staj¹c ze wsparcia unijnego, któ-
rego dystrybutorem jest samo-
rz¹d województwa. I tu jest ta koœæ
niezgody.
Kiedyœ wystêpowaliœmy wspólnie
z Panem wojewod¹, by stworzyæ
specjalny program w³aœnie dla
³¹czników autostradowych. Uzy-
skaliœmy odpowiedŸ, ¿e deficyt
œrodków jest taki, ¿e najpierw trze-
ba zrobiæ strategiczne dla kraju
drogi, a kwestia ³¹czników zosta-
³a zamkniêta dla samorz¹dów.

Benedykt Czapka
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1. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sê-
dziszów M³p. na rok 2010 nr
XXXI/308/10 z dnia 27 stycz-
nia 2010 r.
Rada Miejska dokona³a zmian
w bud¿ecie gminy na 2010 r.
polegaj¹cych na:
�Zwiêkszeniu dochodów bie-

¿¹cych bud¿etu gminy o
kwotê 1.488.371 z³, w tym z
tytu³u:
– dotacji celowej z bud¿etu

pañstwa na usuwanie skut-
ków klêsk ¿ywio³owych z
przeznaczeniem na remont
i odbudowê dróg i mostów
uszkodzonych w wyniku
powodzi – 1.300.000 z³,

– czêœci oœwiatowej subwen-
cji ogólnej – 90.236 z³,

– odszkodowania za szkody
powodziowe w budynku
Szko³y Podstawowej w Za-
gorzycach – 30.574 z³,

– odszkodowania za szkody
powodziowe w budynku
OSP w Zagorzycach –
19.527 z³,

– odszkodowania za szkody
powodziowe w budynku
komunalnym przy ul. Fa-
brycznej (biblioteka) –
29.753 z³,

– odszkodowania za szkody
powodziowe w obiektach
sportowych – 10.874 z³,

– odszkodowania za szkody
powodziowe na przepom-
powniach – 1.400 z³,

– darowizny – 3.007 z³,
– op³aty produktowej –

3.000 z³.
�Zwiêkszeniu przychodów

bud¿etu z tytu³u wolnych
œrodków o kwotê 25.260 z³.

�Zwiêkszeniu wydatków bie-
¿¹cych bud¿etu o kwotê
1.488.371 z³ z przeznacze-
niem na:
– remont dróg, mostów i

k³adek uszkodzonych w
wyniku powodzi –
1.300.000 z³,

– remont popowodziowy
budynku Szko³y Podsta-
wowej w Zagorzycach –
32.801 z³,

– zakup materia³ów, wyposa-
¿enia oraz pomocy nauko-
wych i dydaktycznych dla
Szko³y Podstawowej w Za-
gorzycach w zwi¹zku z po-
wodzi¹ – 70.236 z³,

XXXVI Sesja Rady Miejskiej
– remont popowodziowy

budynku OSP w Zagorzy-
cach – 12.300 z³,

– remont popowodziowy
budynku biblioteki przy
ul. Fabrycznej w Sêdziszo-
wie M³p. – 29.753 z³,

– remont popowodziowy
obiektów sportowych –
10.874 z³,

– remont popowodziowy
przepompowni œcieków –
1.400 z³,

– remont instalacji wodoci¹-
gowej w zakresie instalacji
przeciwpo¿arowej w bu-
dynku Szko³y Podstawowej
nr 2 w Sêdziszowie M³p. –
25.000 z³

– selektywn¹ zbiórkê odpa-
dów – 3.000 z³,

– wyp³atê zasi³ków celowych
przez MGOPS w Sêdziszo-
wie M³p. dla osób poszko-
dowanych w wyniku powo-
dzi – 3.007 z³,

�Zwiêkszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
25.260 z³ z przeznaczeniem na:
– budowê oœwietlenia przy

ul. Ksiê¿omost w Sêdziszo-
wie M³p. – 18.300 z³,

– podzia³y dzia³ek pod bu-
dowê ul. £ugowej w Sêdzi-
szowie M³p. – 6.960 z³.

2. Uchwa³a w sprawie trybu prac
nad projektem uchwa³y bud¿e-
towej.
Okreœla wymagan¹ szczegó³o-
woœæ projektu bud¿etu, termi-
ny obowi¹zuj¹ce w toku prac
nad projektem uchwa³y bud¿e-
towej, wymogi dotycz¹ce uza-
sadnienia i materia³y informa-
cyjne, które Burmistrz przed-
³o¿y Radzie Miejskiej wraz z
projektem uchwa³y bud¿eto-
wej.

3. Uchwa³a w sprawie Wielolet-
niego Programu Inwestycyjne-
go na lata 2008 – 2014.
Rada dokona³a zmian w Wie-
loletnim Programie Inwestycyj-
nym poprzez uaktualnienie
zapisu w pkt 4: „Gminny pro-
gram poprawy bezpieczeñstwa
drogowego w Sêdziszowie
M³p.: Przebudowa ulic w Sê-
dziszowie M³p. – Rêdziny Za-
chód: d³ugoœæ drogi – 1 257,25
mb, d³ugoœæ kanalizacji desz-
czowej – 420 mb”. W pkt. 7
zwiêkszone zosta³y planowane
efekty rzeczowe, a w pkt. 9

zwiêkszona wartoœæ tego zada-
nia.

4. Uchwa³a w sprawie wyboru
zadania i z³o¿enia wniosku do
„Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 2008-
2011”.
Radni zdecydowali o przyst¹-
pieniu naszej Gminy do Pro-
gramu Wieloletniego pod
nazw¹ „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”. W ramach powy¿-
szego programu na terenie
Gminy Sêdziszów M³p. wybra-
no do realizacji zadanie w ra-
mach „Gminnego programu
poprawy bezpieczeñstwa dro-
gowego w Sêdziszowie M³p.”
pn. „Przebudowa ulic w Sêdzi-
szowie M³p. – Rêdziny Zachód”

5. Uchwa³a w sprawie zmian w
„Gminnym programie popra-
wy bezpieczeñstwa drogowego
w Sêdziszowie M³p.”.
W „Gminnym programie po-
prawy bezpieczeñstwa drogo-
wego” Rada dokona³a zmiany
zadania 5, które otrzyma³o
tytu³ „Przebudowa ulic w Sê-
dziszowie M³p. – Rêdziny Za-
chód”. rzeczowy zadania obej-
muje: d³ugoœæ dróg – 1 257,25
mb, d³ugoœæ kanalizacji desz-
czowej – 420 mb, powierzch-
nia chodników – 1 496 m2.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. odby³a siê w dniu 18 sierpnia 2010 r. W porz¹dku obrad znalaz³o siê 12 uchwa³.

CERTYFIKAT ISO 9001:2008
DLA URZÊDU MIEJSKIEGO W SÊDZISZOWIE M£P.

Burmistrz Sêdziszowa M³p. Pan Kazimierz
Kie³b podczas uroczystej gali w hotelu ICAM
w Rzeszowie w dn. 19 sierpnia br. odebra³
certyfikat ISO 9001:2008 dla Urzêdu Miej-
skiego w Sêdziszowie M³p. przyznany przez
akredytowan¹ jednostkê certyfikacyjn¹
SGS Polska.

Uzyskanie certyfikatu poprze-
dzone by³o ponad rocznym okre-
sem wdra¿ania systemu zarz¹dza-
nia jakoœci¹ w sêdziszowskim Urzê-
dzie Miejskim. W okresie tym opra-
cowano i wdro¿ono karty us³ug,
politykê jakoœci, ksiêgê jakoœci, karty
procesów, odbyto szereg szkoleñ i

konsultacji, dokonano zmian or-
ganizacyjnych w sferze zarz¹dza-
nia, a audit certyfikacyjny przepro-
wadzony na pocz¹tku sierpnia br.
potwierdzi³ spe³nienie wymagañ
zawartych w ISO 9001:2008.

ISO to obecnie najlepszy mier-
nik rozwoju i poziomu organiza-

Samorz¹dowcy z Sêdziszowa M³p. z kolegami z gminy Œwilcza.
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cji urzêdu, a jednoczeœnie
ogromny presti¿ i potwierdzenie
faktu spe³nienia w tym zakresie
standardów miêdzynarodowych.

ISO 9001 to uznany w skali œwia-
towej model Systemu Zarz¹dza-
nia Jakoœci¹ oparty o satysfakcjê
Klienta, wynikaj¹cy ze spe³nienia
jego wymagañ i potrzeb. ISO
9001 jest zbiorem logicznych za-
sad dobrego zarz¹dzania, opar-
tych na „zdrowym rozs¹dku” i do-
œwiadczeniach tysiêcy instytucji.
Okreœla procesy, ich planowanie,
wyznacza kompetencje pracow-
ników, zwracaj¹c uwagê na sys-
tem szkoleñ i ich skutecznoœæ.
Wskazuje na koniecznoœæ bada-
nia zadowolenia Klientów, za-
pewnia monitorowanie osi¹ga-
nych wyników i wiele innych dzia-
³añ. Wszystkie te aspekty po³¹czo-
ne w jeden przejrzysty system,
objêty skutecznym nadzorem,
odpowiednio analizowany i udo-
kumentowany. W okreœlonym
zakresie stanowi wspania³e narzê-
dzie do osi¹gniêcia sukcesu, do
realizacji misji i celów Urzêdu.

Urz¹d Miejski w Sêdziszowie
M³p. jest jednym z 12 samorz¹-

dów w naszym województwie,
których przedstawicielom 19.
sierpnia wrêczono certyfikaty.
Wrêczali je: Wicewojewoda Ma³-
gorzata Chomycz, Dyrektor Cen-
trum Promocji Biznesu w Rzeszo-
wie Pawe³ Zaj¹c oraz przedstawi-
ciel jednostki certyfikuj¹cej SGS
Polska Sp. z o.o.

Wprowadzaj¹c system zarz¹-
dzania jakoœci¹ w³adze samorz¹-
dowe wychodz¹ naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkañców, tworz¹c
przyjazny i przejrzysty urz¹d. Ce-
lem jest wzrost zadowolenia i za-
ufania mieszkañców do realizo-
wanych us³ug, uzyskanie wy¿szej
sprawnoœci funkcjonowania urzê-
du, wiêksza efektywnoœæ wykorzy-

stywania œrodków finansowych.
Nie bez znaczenia jest równie¿

osi¹gniêcie wiêkszej wiarygodnoœci
gminy wobec struktur Unii Euro-
pejskiej w zdobywaniu funduszy
regionalnych i strukturalnych.

Certyfikat ISO zosta³ przyzna-
ny na okres trzech lat. Wdro¿e-
nie systemu jakoœci wg norm ISO
nie koñczy siê w momencie otrzy-
mania certyfikatu. To dopiero
pocz¹tek drogi i oficjalne uru-
chomienie procesu zarz¹dzania
jakoœci¹, a wdro¿enie Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹ wed³ug wy-
magañ normy ISO 9001:2008 ma
byæ dowodem spe³nienia przez
Urz¹d najwy¿szych standardów
zarz¹dzania. (-)

1. Rozbudowa z przebudow¹ drogi
gminnej Bêdziemyœl – Grudna
Zakres inwestycji: Obecnie reali-
zowany jest II etap inwestycji w
ramach której w I i II etapie wy-
konano ³¹cznie podbudowê i
nawierzchniê bitumiczna na od-
cinku 833 mb. Dodatkowo wyko-
nano przepusty po drog¹ i od-
wodnienie drogi.
Wartoœæ: £¹cznie I II etap 1144
663.04 z³
Wykonawca: POLDIM - Dêbica
S.A., 39-200 Dêbica Str. Drogo-
wców 1.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma-
³opolski, ulica Rynek 1, 39-120
Sêdziszów Ma³opolski

2. Dobiega koñca inwestycja pod
nazw¹: Poprawa uk³adu komunika-
cyjnego przemys³owo-us³ugowo –
mieszkaniowej czêœci Sêdziszowa
M³p., czyli budowa ulic na tzw. „Trój-
k¹cie”.
Zakres inwestycji: Zakres rzeczo-
wy do wykonania obejmuje bu-
dowê i remont 2,7 km ulic, bu-
dowê 9563 m2 chodników, budo-
wê parkingów, budowê oœwietle-
nia ulicznego, wykonanie ozna-
kowania pionowego i poziome-
go dróg, monta¿ progów zwalnia-
j¹cych, budowê kanalizacji desz-
czowej.
Wartoœæ: 4 484 938,06 z³
Wykonawca: Oddzia³ Budownic-
twa Drogowo-Mostowego w
Warszawie Skanska S.A, Adres:
gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warsza-
wa.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma-
³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sê-
dziszów Ma³opolski

3. Przebudowa Domu Ludowego
w Klêczanach
Zakres inwestycji: Przebudowie
uleg³ ca³y obiekt, po dociepleniu
zyska³ on now¹ elewacje, nowe
pokrycie dachowe i now¹ insta-
lacje,. Wykonano równie¿ nowy
wystrój wnêtrz. Przebudowano
zarówno obiekty Domu Ludowe-
go jak i OSP, m.in. przebudowa-
no gara¿ na samochód po¿arni-
czy i pomieszczenia stra¿y.
Wartoœæ: 312 937,30 z³.
Wykonawca: Remontowo-Wy-
twórcza Spó³dzielnia Pracy „PO-
KÓJ”, 39-100 Ropczyce, Przemy-
s³owa 15.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma-
³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sê-
dziszów Ma³opolski

GMINNE INWESTYCJE

1. 2.

3.

Oprac. GW

Od lewej: Dyrektor Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie Pawe³ Zaj¹c, Burmistrz Kazimierz
Kie³b, Wicewojewoda Ma³gorzata Chomycz, przedstawiciel SGS Polska. Fot. (2) Arch.
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Koncelebrowana Eucharystia
rozpoczê³a siê wczesnym s³onecz-
nym rankiem o godzinie 8.00.
Przewodniczy³ obrzêdom ks. bi-
skup Edward Bia³og³owski, obec-
ny by³ g³ówny fundator obelisku
ks. pra³at Stanis³aw Ryba, przed-
stawiciele duchowieñstwa zakon-
nego z Ojcem Gwardianem Klasz-
toru Kapucynów w Sêdziszowie
M³p. Januszem Pa³k¹ i ducho-
wieñstwa œwieckiego. Razem z
wiernymi Parafii pw. NNMP w Sê-
dziszowie przybyli parlamenta-
rzyœci: Senator RP Zdzis³aw Pupa,

29 sierpnia do sêdziszowskiej
parafii pw. Narodzenia Naj-
œwiêtszej Marii Panny zosta³
wprowadzony nowy proboszcz.
Ks. Ryszard Lis zast¹pi³ na tym
stanowisku ks. pra³ata Stanis³a-
wa Rybê, który przeszed³ na
emeryturê. Nowy proboszcz by³
ju¿ na placówce w Sêdziszowie
M³p. w latach 90-ych jako wika-
ry. Ostatnio pe³ni³ funkcjê pro-
boszcza w parafii w Ropczy-
cach-Granicach.

(-)

Po¿egnalny prezent
czyli odlany w br¹zie pomnik
b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki

W niedzielê, 15 sierpnia tego roku Sêdzi-
szów Ma³opolski prze¿ywa³ donios³e uro-
czystoœci. Po uroczystej Mszy Œw. zosta³
poœwiêcony pomnik b³. ks. Jerzego Popie-
³uszki, patrona NSZZ „Solidarnoœæ”. Po-
mnik powsta³ dziêki NSZZ „Solidarnoœæ” i
parafii sêdziszowskiej. Tradycyjnie w œwiê-
to Matki Boskiej Zielnej odby³y siê te¿ pa-
rafialne do¿ynki.

Pose³ na Sejm RP Kazimierz Mo-
skal, delegacja Zarz¹du Regionu
Podkarpacie NSZZ „Solidar-
noœæ” z przewodnicz¹cym Woj-
ciechem Buczakiem, Delegacja
Solidarnoœci z Ropczyc i z Sêdzi-
szowa M³p., przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych z wicesta-
rost¹ Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego Stanis³awem Ziemiñ-
skim, Burmistrzem Sêdziszowa
M³p. Kazimierzem Kie³bem, Prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej w
Sêdziszowie M³p. Bogdanem
Kmieciem, sekretarzem Urzêdu
Miasta w Sêdziszowie M³p. Janem
Maroniem, przedstawicielk¹
miejscowego PiS- u: pani¹ Ber-
nadet¹ Frysztak, delegacja Zwi¹z-
ku Strzeleckiego Strzelec z Jac-
kiem Magdoniem na czele. By³y
te¿ dwie grupy wieñcowe.

Msza Œw., ta dobrowolna ofia-
ra Jezusa Chrystusa, wprowadzi-
³a wiernych w nastrój daniny ¿ycia
b³ogos³awionego ks. Jerzego. Ca-

Ks. Ryszard Lis nowym
proboszczem w Sêdziszowie M³p.

Ks. Ryszard Lis, nowy proboszcz parafii pw.
Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p.

Fot. B. Czapka

³oœci dope³ni³o m¹dre kazanie
ksiêdza biskupa. Mówi³ o godno-
œci cz³owieka, dzia³alnoœci b³ogo-
s³awionego ks. Jerzego Popie³usz-
ki i o Solidarnoœci. Nie pomin¹³
tematyki zwi¹zanej z prac¹ pol-
skiego rolnika. Obecna delega-
cja Zwi¹zku Strzeleckiego Strze-
lec w³¹czy³a siê w liturgiê s³owa
(czytanie), a wszystkiemu towa-
rzyszy³y poczty sztandarowe
NSZZ „Solidarnoœæ” z Wytwórni
Filtrów, Rzeszowskich Fabryk
Mebli, poczty sztandarowe
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.

Po Mszy Œw. ks. Biskup Edward
Bia³og³owski poœwiêci³ pomnik
b³ogos³awionego ks. Jerzego Po-
pie³uszki, zlokalizowany przed
koœcio³em parafialnym, obok
obelisku ku jego czci. Delegacje
parlamentarzystów, samorz¹dów
i organizacji oraz „Solidarnoœci”
u stóp monumentu z³o¿y³y wi¹-
zanki kwiatów.

Po oficjalnej czêœci uroczysto-
œci ks. pra³at Stanis³aw Ryba po-
dejmowa³ goœci w budynku para-
fii na uroczystym œniadaniu.

Jan Flisak

W po¿egnalnych kazaniach ks. pro-
boszcz Stanis³aw Ryba porówny-
wa³ siebie do usychaj¹cej jab³oni,
która w ostatnim roku wyda³a jesz-
cze wyj¹tkowej jakoœci owoce.
Tym wyj¹tkowym plonem s¹ m.in.
pomniki: ufundowana z jego
oszczêdnoœci figura Najœwiêtsze-
go Serca Pana Jezusa i wspó³finan-
sowany pomnik b³. ks. Jerzego Po-
pie³uszki.
Moim skromnym zdaniem owoca-
mi wyj¹tkowej jakoœci s¹ równie¿
ksiê¿a i klerycy z naszej parafii.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e po objêciu
naszej parafii ks. proboszcz Stani-
s³aw Ryba zarz¹dzi³ nawet specjal-
ne modlitwy w intencji nowych po-
wo³añ kap³añskich i zakonnych.
Nie trzeba chyba mówiæ, ¿e owe
modlitwy zosta³y wys³uchane, ¿e
ofiary siepaczy komunistycznych
doczeka³y siê swoich nastêpców.

Refleksja

Delegacje w³adz centralnych, samorz¹dowych i zwi¹zkowych.

JE ks. bp. E. Bia³og³owski poœwiêci³ pomnik b³. ks. J. Popie³uszki. Fot. (2) R. Cio³kosz
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Maraton na tej trasie odby³ siê
po raz pierwszy w 1894 roku i do
II wojny œwiatowej odbywa³ siê
regularnie. W 2008 roku, po 114.
latach od pierwszej edycji, wyœcig
zosta³ wznowiony przez Rowe-
row¹ Akademiê Królewsk¹ w Kra-
kowie.

W tym roku na starcie we Lwo-
wie stanê³o 52 œmia³ków. Start
maratonu nast¹pi³ o godz. 7.00.

W bie¿¹cej edycji, po raz pierw-
szy podczas Maratonu, po uzgod-
nieniach z w³adzami samorz¹do-
wymi zorganizowano dla zawod-
ników trzy bufety stacjonarne: w
Sêdziszowie M³p., Radymnie i
Szczurowej.

Uczestnicy zatrzymali siê na kil-
kanaœcie minut na sêdziszowskim
Rynku na odpoczynek, podczas
którego spo¿yli drobny poczêstu-
nek. Powitali ich Pani El¿bieta
Œwiniuch – zastêpca Burmistrza
Sêdziszowa M³p. oraz Sekretarz
Gminy Jan Maroñ. Jak podkre-
œlaj¹ organizatorzy, takie spotka-
nia z gospodarzami mijanych
miast maj¹ szansê staæ siê zwycza-
jem maratonu Lwów-Kraków.

Celem organizatorów Marato-

Kolarski maraton Lwów-Kraków

nu, oprócz popularyzacji kolar-
stwa, jest tak¿e integracja pomiê-
dzy Lwowem i Krakowem, oraz
Polsk¹ i Ukrain¹, a „wyœcigowe”
przekraczanie granicy, jak to ma
miejsce w Unii, jest symbolem
zbli¿enia obu krajów. Impreza ta,
organizowana corocznie, ma
szansê stanowiæ realny przyk³ad
zachodz¹cych zmian i na sta³e
wejœæ do kalendarza obustron-
nych kontaktów.

Warto czasem, przemierzaj¹c
œwiat wielki i ma³y, przestaæ pa-
trzeæ nañ zza szyby samochodu:
warto zatrzymaæ siê, rozejrzeæ
doko³a, zwróciæ uwagê na dro-
biazgi. Bo w³aœnie te ostatnie by-
waj¹ najwdziêczniejsze, pozosta-
wiaj¹ wspomnienia…

Takim wspomnieniem bêdzie
dla mnie krótki popas w Górze
Ropczyckiej. Wieœ zna³em, spene-
trowa³em: kiedyœ ogl¹da³em
resztki koszar krakusów i koœció³,
potem figury przydro¿ne (przy
których próbowa³em sobie wy-
obraziæ, gdzie pan burmistrz
Kie³b urz¹dzi zalew…), jeszcze
póŸniej zachwyca³em siê pacior-
kowym uk³adem stawów w tyle co
odnowionym parku „Buczyna”.

No a teraz wypatrzy³em coœ, co
pozwoli³o doœwiadczyæ nieczêsto
zdarzaj¹cej siê impresji: poczuæ
czas, który przemin¹³. Poœród po-
zbieranych – jak mniemam, po
polach – kawa³ków polodowco-
wego granitu, wykorzystanych do
umocnienia brzegu ko³o koœcio-

1954 – niby niedawno, ale tak
naprawdê to ju¿ 56 lat minê³o.
Szmat czasu… 1954 – pierwszy rok
odzyskiwania normalnoœci po okre-
sie stalinowskiego opêtania. 1954
– 10. rocznica wyzwolenia siê spod
okupacji niemieckiej. Cztery cyfry,
jedna data – a ile¿ skojarzeñ?

Poczuæ czas – w codziennym
pêdzie nie myœli siê o takich fana-
beriach. Gdy jednak przychodzi
wiek dojrza³y, gdy pojawia siê nie-
chêæ do uczestniczenia w wyœci-
gach szczurów, zaczyna to mieæ
znaczenie.

Rozgl¹dajmy siê dooko³a. Roz-
gl¹dajmy uwa¿nie. Znaki czasu,
który min¹³, znajdziemy na ka¿-
dym kroku. Umiejmy je dostrzec,
umiejmy go poczuæ. To napraw-
dê cenne. Uczy pokory, daje spo-
kój. I komfortow¹ œwiadomoœæ,
¿e czas jest wartoœci¹ sta³¹. Nie-
podlegaj¹c¹ – jak wiele docze-
snych dóbr – dewaluacji.

Waldemar Ba³da
Fot. Autor

W niedzielê 15. sierpnia 2010 r. w Sêdzi-
szowie M³p. zatrzymali siê uczestnicy wzno-
wionego po latach Maratonu rowerowego
na licz¹cej 325 km trasie, ³¹cz¹cej Lwów i
Kraków.

Z kronikarskiego obowi¹zku
odnotujmy, ¿e na podium tego-
rocznego maratonu Lwów-Kra-
ków stanêli:

1. Oleg Solonko – Drohobycz
2. Taras Dubinec – Kijów
3. Vasyl Malynivskyi – Droho-

bycz.
Zawodnicy potrzebowali na

pokonanie 325-kilometrowej tra-
sy oko³o 11 godzin.

(b)

Poczuæ
czas

³a, ujrza³em na jednym z kamieni
datê 1954. Niby nic, a wiele: prze-
cie¿ te cyferki ktoœ wyku³ (nie szczê-
dz¹c, jestem o tym przekonany,
trudu), przecie¿ ktoœ by³ ze swego
dzie³a dumny, skoro postanowi³
popracowaæ nad zaznaczeniem
roku, w którym podj¹³ wysi³ek.

Poczêstunek dla uczestników kolarskiego maratonu. Fot.(2) J. Maroñ.

U do³u: pami¹tkowy medal dla Pani Wicebur-
mistrz E. Œwiniuch.



Nr 8 (159) 20 wrzeœnia 2010 r.

8

Policjanci naszego powiatu przy³¹czaj¹ siê
do trwaj¹cej, trzeciej ju¿, edycji kampanii
spo³ecznej „Dziecko – œwiadek szczególnej
troski”, pod has³em „Bêdê przes³uchany”.

Twórc¹ tej kampanii jest fun-
dacja „Dzieci Niczyje”. Komen-
dant G³ówny Policji podj¹³ z fun-
dacj¹ wspó³pracê w zakresie tych
dzia³añ. G³ównym celem kampa-
nii jest rozpowszechnienie wie-
dzy o prawach dzieci, które
uczestnicz¹ w procedurach
prawnych.  Akcja kierowana jest
zarówno do profesjonalistów
uczestnicz¹cych w tych procedu-
rach, jak i do rodziców i opieku-
nów prawnych ma³oletnich
œwiadków. Na potrzeby tej akcji
stworzona zosta³a „Karta praw
dziecka – ofiary/œwiadka prze-
stêpstwa”, nad któr¹ patronat
objê³o Ministerstwo Sprawiedli-
woœci.

Policja informuje

podkom. Dominika Oleœ

Dzieñ Odpowiedzialnej Sprzeda¿y
Wyrobów Tytoniowych

Ropczyccy policjanci w³¹czyli siê do ogólnopolskiego programu STOP 18. Stró¿e prawa
rozdawali sprzedawcom ulotki oraz przypominali o koniecznoœci przestrzegania przez
nich przepisów.

W ramach akcji nasi policjanci odwiedzali punkty sprzeda¿y wy-
robów tytoniowych. Rozmawiali ze sprzedawcami o konsekwencjach
sprzeda¿y papierosów nieletnim. Przestrzegali przed konsekwen-
cjami ³amania przepisów oraz zachêcali do kontrolowania dowo-
dów osobistych osób kupuj¹cych wyroby tytoniowe.

Stró¿e prawa odwiedz¹ kilkadziesi¹t sklepów i barów, gdy¿ rozpo-
czête, w dniu 9 wrzeœnia, dzia³ania bêd¹ kontynuowane.

Pies pogryz³ dwie osoby
Dwóch mê¿czyzn zosta³o po-

gryzionych przez du¿ego psa.
¯yciu ¿adnego z nich nie grozi
niebezpieczeñstwo. W³aœciciel
psa poniesie konsekwencje za
zachowanie swojego „pupila”.

W dniu 9 wrzeœnia 2010 r., poli-
cjanci z sêdziszowskiego komisa-
riatu przyjêli dwa zawiadomienia
o pogryzieniu przez psa. Okaza-
³o siê, ¿e w obu przypadkach
sprawc¹ ran by³ ten sam pies. Do
pogryzieñ dosz³o w miejscowoœci
Krzywa, w lipcu i sierpniu tego
roku. Obaj pogryzieni mê¿czyŸ-
ni wymagali lekarskiej pomocy.
Lekarze za³o¿yli im szwy na szar-
pane rany zadane przez psa.

Policjanci prowadz¹ postêpowa-
nia, które wyjaœni¹ dok³adne oko-
licznoœci tych zdarzeñ. Stró¿e pra-
wa sprawdz¹ równie¿ czy zwierze
by³o szczepione na wœciekliznê.
Zgodnie z art.77 kodeksu wykro-
czeñ w³aœcicielowi psa grozi kara
nagany lub grzywna do 250 z³.

Apelujemy o zwracanie bacz-
nej uwagi na zamieszczane na
ogrodzeniach domów tabliczki
informuj¹ce o groŸnym psie. Je-
œli wchodzimy na tak¹ posesjê
nasza czujnoœæ musi byæ wzmo-
¿ona, nawet wtedy kiedy wydaje
nam siê, ¿e pies jest zamkniêty w
kojcu lub budynku.

podkom. Dominika Oleœ

„Pozory myl¹, dowód nie”
Policja naszego powiatu przy-

³¹czy³a siê do kolejnej edycji kam-
panii edukacyjnej „Pozory myl¹,
dowód nie”. Policjanci bêd¹ roz-
mawiaæ ze sprzedawcami oraz
spo³eczeñstwem o szkodliwoœci
picia alkoholu przez najm³od-
szych.

Plakaty w sklepach i barach, przy-
pominanie sprzedawcom o karach
za sprzeda¿ alkoholu nieletnim,
rozmowy z dzieæmi, m³odzie¿¹ oraz
ich rodzicami o szkodliwoœci u¿y-
wek, to zadania dla naszych poli-
cjantów w zwi¹zku z rozpoczêt¹,
kolejn¹ edycj¹ kampanii edukacyj-
nej „Pozory myl¹, dowód nie”. Ak-
cja ma na celu zwrócenie spo³ecz-
nej uwagi na problem spo¿ywania
alkoholu przez dzieci i m³odzie¿.
Ma równie¿ uwra¿liwiæ nas wszyst-
kich na ten problem oraz spowo-
dowaæ, aby doroœli reagowali gdy
widz¹, ¿e nieletni kupuj¹ lub spo¿y-
waj¹ alkohol. 

Pamiêtajmy, ¿e to my, doroœli,
kszta³tujemy postawy dzieci i m³o-
dzie¿y. Reaguj¹c w sytuacjach, gdy
dzieci kupuj¹ lub pij¹ alkohol za-
pewniamy im lepsz¹ przysz³oœæ.

 

Mieszkañcy ujêli pijanego
kierowcê

W nocy z 4/5 wrzeœnia, na po-
sesjê jednego z mieszkañców Za-
gorzyc wjecha³ motorowerzysta.
Kiedy mieszkañcy wyczuli od kie-
rowcy woñ alkoholu wezwali Po-
licjê. Okaza³o siê, ¿e 20-letni mo-
torowerzysta jest pijany.

Kiedy policjanci przyjechali na
miejsce, œwiadkowie tego zdarze-
nia pilnowali motorowerzysty aby
nie uciek³. Powiedzieli policjan-
tom, ¿e na dzia³ce mieli spotka-
nie towarzyskie. W pewnym mo-
mencie na posesjê wjecha³ moto-
rowerem nieznany im ch³opak.
Zatrzymali go, wyczuli woñ alko-
holu i zadzwonili po policjantów.

Stró¿e prawa ustalili, ¿e kie-
rowc¹ jest 20-letni mieszkaniec
gminy Wielopole Skrzyñskie. Ch³o-
pak nie potrafi³ logicznie wyjaœniæ
sk¹d wzi¹³ siê na prywatnej pose-
sji. Funkcjonariusze sprawdzili
jego stan trzeŸwoœci. Badanie wy-
kaza³o dwa promile alkoholu w
wydychanym powietrzu. Po spraw-
dzeniu w policyjnych bazach oka-
za³o siê, ¿e 20-latek posiada zakaz
kierowania jednoœladami.

Pijany zasn¹³
w samochodzie

Policjanci zostali powiado-
mieni o zaparkowanym na œrod-
ku jezdni samochodzie. W œrod-
ku spa³ mê¿czyzna. Mieszkaniec
podsêdziszowskiej wsi by³ kom-
pletnie pijany. Mia³ 2,5 promi-
la.

Dy¿urny ropczyckiej komen-
dy odebra³ 7-go wrzeœnia zg³o-
szenie, ¿e w Rudzie, na œrodku
drogi stoi samochód. Kiedy po-
licjanci dojechali na miejsce zo-
baczyli fiata 700 zaparkowane-
go na pasie ruchu. Samochód
mia³ wy³¹czone œwiat³a, a na sie-
dzeniu kierowcy spa³ mê¿czyzna.
Okaza³ siê nim 34-letni mieszka-
niec gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski.

 Mê¿czyzna nie by³ w stanie
wyjaœniæ w logiczny sposób dla-
czego œpi w samochodzie na
œrodku drogi. Policjanci spraw-
dzili stan jego trzeŸwoœci. Oka-
za³o siê, ¿e mia³ 2,46 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. Mê¿czyŸnie zatrzymano
prawo jazdy i oddano go pod
opiekê ¿onie.

 

„Dziecko – œwiadek
szczególnej troski”

Policjanci naszego powiatu,
podczas spotkañ z dzieæmi oraz
rodzicami i opiekunami, bêd¹
mówiæ o za³o¿eniach tej kampa-
nii. Treœæ karty praw dziecka do-
stêpn¹ jest na naszej stronie inter-
netowej: http://www.podkarpac-
ka.policja.gov.pl/komendy-miej-
skie-i-powiatowe/kpp-ropczyce

podkom. Dominika Oleœ
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¯niwa skoñczone, snopy zwiezione,
¯eñcy siê œpiesz¹, skacz¹ a ciesz¹,
Wiêc przodownica, krasna dziewica,
W z³otym,
przeœlicznym wieñcu pszenicznym,
Z sierpem na przedzie,
¿niwiarzy wiedzie,
Gromadne g³osy: Plon niesiemy, plon.

(Teofil Lenartowicz)

Koñcz¹ce ¿niwa do¿ynki mia³y
dawniej ró¿ne nazwy: wy¿ynki,
ob¿ynki, dograbek, wieñcowe,
wieniec, wieñcyny – te dwie ostat-
nie czêste w naszych stronach.
U¿ywano te¿ miana „okrê¿ne”,
jako ¿e pierwotnie obrzêdowo
obchodzono czyli okr¹¿ano pu-
ste ju¿ pola. Ta wiejska uroczy-
stoœæ, po³¹czona z radosn¹ za-
baw¹ nie by³¹ œciœle zwi¹zana z
kalendarzem œwi¹t koœcielnych –
uzale¿niona przecie¿ od czasu
zakoñczenia ¿niwowania. Praw-
dopodobnie w pe³nej uroczystej
oprawie do¿ynki urz¹dzano do-
piero od XVI w., a wi¹za³y siê one
z gospodark¹ feudaln¹. Wymie-
niona natomiast w wierszu przo-
downica to osoba wyj¹tkowa. Na
¿niwnej niwie nie tyle potrzebna
by³a uroda, co spryt i sprawnoœæ.
M³oda kobieta stawa³a na pierw-
szym zagonie i podtrzymywa³a
¿ywe tempo pracy. Tak dzia³o siê
na polach dworskich i ch³op-
skich. W naszych okolicach jesz-
cze do niedawna istnia³ godny
podziwu zwyczaj wzajemnego,
bezinteresownego pomagania
sobie przy ¿niwach. Dotyczy³o to
równie¿ innych, tzw. termino-
wych zajêæ gospodarczych, z któ-
rymi rychlej mo¿na by³o siê upo-
raæ.

Po zebraniu ostatnich garœci
zbo¿a ludzie z ulg¹ siadali na œcier-
nisku i s³owami: „Bo¿e dziêkujê-
œci” dziêkowali Stwórcy za po-
myœlne zakoñczenie prac. Kosiarz
po raz ostatni naostrzy³ kosê, jak-
by ur¹gaj¹c w³asnemu zmêcze-
niu. Uwa¿a³, ¿e gdy j¹ dobrze wy-
ostrzy, nie usi¹dzie na niej diabe³
i jej nie zepsuje. Zaznaczmy, i¿
dopiero od XVIII w. kosa zast¹-
pi³a sierp – i to g³ównie przy œci-
naniu zbó¿ jarych, które trudniej
siê osypywa³y. Na stajaniu pozo-
stawiano kêpê lub pasmo nie œciê-
tego zbo¿a zwanego u nas dzia-
dem lub brod¹. Wierzono, ¿e w
ten sposób zapewni siê urodzaj
na przysz³y rok, a tak¿e odpêdzi
myszy od stodó³. Na koniec ko-
biety przyozdabia³y polnymi kwia-
tami niewielki, ostatni snopek. U
nas nazywano go „kick¹”, a w in-
nych rejonach kraju równiank¹.
Dziewczêta wk³ada³y doñ poje-
dyncze k³osy, wierz¹c ¿e w ten
sposób zapewni¹ sobie oczekiwa-
ne szczêœcie. Snop trafia³ do r¹k
przodownicy i ca³a gromada
zmierza³a powoli, ze œpiewem do
domu gospodarza. Ten czeka³ ju¿
z ca³¹ rodzin¹, dziêkowa³ za wrê-
czony „plon” i podejmowa³ ¿eñ-
ców poczêstunkiem. Jeœli gospo-
darzem by³ szlachcic, spodziewa-
no siê bardziej sutego i wystaw-
nego okrê¿nego. Nie zabrak³o
lepszego jad³a i muzyki. Bywa³o,
¿e wdziêczny pan rusza³ do
pierwszego tañca z przodownic¹,
a pani – z najlepszym kosiarzem.
Œpiewane przez lud pieœni stano-
wi³y swoist¹ kronikê ¿ycia wsi.
Czasem dowcipne, radosne, a
niekiedy pe³ne troski i obawy o

przysz³oœæ… Z biegiem lat do¿yn-
ki nabiera³y bardziej uroczystej
oprawy. Bywa³o, i¿ orszak przy-
pomina³ weselny, z wieñcem wie-
zionym na przyozdobionym, dra-
biniastym wozie, na którym sie-
dzia³y przystrojone dró¿ki oraz ze
swatami jad¹cymi konno. Ten
ukszta³towany na pocz¹tku ubie-
g³ego stulecia model do¿ynek
przetrwa³ niemal bez zmian do
dnia dzisiejszego. Barwne, rozœpie-
wane grupy do¿ynkowe i konne
banderie podziwiamy obecnie w
œwiêto Matki Boskiej Zielnej oraz
podczas uroczystoœci gminnych.
Tak jak przed laty us³yszeæ jeszcze
mo¿na weso³e i dowcipne przy-
œpiewki. Zdumiewa pomys³owoœæ
twórców wspó³czesnych wieñców.
Owe dawniejsze mia³y zwykle po-
staæ przyozdobionych snopów lub
koron. Œwiêcono je w koœcio³ach,
po czym trafia³y do r¹k gospoda-
rzy. Wykruszone z nich ziarno
skrzêtnie przechowywano. Doda-
ne do zasiewu mia³o wzmóc plo-
nowanie nowego zbo¿a. Wa¿nym,
zapomnianym ju¿ zwyczajem by³o
przytwierdzanie do wieñców ga-
³¹zek z orzechami laskowymi, któ-
re od zarania dziejów uchodzi³y
za symbol obfitoœci i dostatku.

DO¯YNKI DAWNIEJ
Od X w. przyj¹³ siê zwyczaj œwiê-

cenia w koœcio³ach narêczy zió³
oraz owoców z pó³, sadów i ogro-
dów (15.VIII). Zdaje siê on na-
wi¹zywaæ do jednej ze starych le-
gend g³osz¹cych, ¿e po otwarciu
grobu Matki Bo¿ej miast Jej cia³a
aposto³owie znaleŸli kwiaty i licz-
ne zio³a. Obecnie te¿ œwiêcimy
wi¹zanki, ale raczej „kwiatowe”.
Starsi mieszkañcy dobrze pamiê-
taj¹, ¿e niegdysiejsze „ziela” mu-
sia³y zawieraæ wszelkie roœliny, ja-
kimi na co dzieñ ratowano zdro-
wie ludzi i zwierz¹t. Wiele gatun-
ków nie przetrwa³o niestety do
dnia dzisiejszego. Do wi¹zanek
trafia³y te¿: k³osy zbó¿, makówki,
s³oneczniki, jab³ka, ga³¹zki z orze-
chami, marchew, pêdy jarzêbiny,
konopi, lnu, prosa. Jeden z obra-
zów W³odzimierza Tetmajera
przedstawia moment poœwiêce-
nia zió³ – w³aœnie takich ogrom-
nych, wielobarwnych bukietów:
„Ka¿dy kwiatek wo³a, weŸ mnie
do koœcio³a”. W wi¹zankach nie
mog³y zawieruszyæ siê chwasty.
Zbieraj¹ce zio³a kobiety ostenta-
cyjnie ciska³y je na drogê, by zdep-
tane nie wróci³y ju¿ na pola.

O wy, kwiaty mej m³odoœci,
prosto z ³¹ki zio³a,
Co na Matkê Bosk¹ Zieln¹
znosz¹ do koœcio³a,
I stawiaj¹ Czêstochowskiej,
by podnios³a r¹czkê,
Nad firletkê, macierzankê i nad
srebrn¹ dr¿¹czkê”.

(Jan Lechoñ)

Kwiaty z pó³ okolicznych uszczkniête
i zio³a,
Przenajœwiêtsze ofiary pracowitej
wioski,
Przynios³y swe zapachy do wnêtrza
koœcio³a,
Przynios³y przed oblicze dobrej Matki
Boskiej”.

(Wac³aw Rolicz – Lieder)

Poœwiecone ziarno zbó¿ doda-
wano w jesieni i na wiosnê do siew-
nego, zaœ ³upiny orzechów roz-
wieszano na ga³êziach drzew
owocowych, by zagwarantowaæ
przysz³e, dobre owocowanie. Zje-
dzenie jab³ka i marchwi chroni-
³o przed bólem gard³a. Po powro-
cie do domu kobiety „ziela”
umieszcza³y najczêœciej za œwiêty-
mi obrazami. Domownicy mogli
czuæ siê bezpiecznie, gdy¿ – wg
wierzeñ – chroni³y one dobytek
przed burzami, gradem, szkod-
nikami. W razie choroby mo¿na
by³o sporz¹dziæ zeñ napar, który
mia³ zadaæ kres wszelkim przypa-
d³oœciom.

Tekst i ilustracje
Maria Wilczok
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Do¿ynki
2010

19 grup wieñcowych przyby³o 29. sierp-
nia do Sêdziszowa M³p., by zaprezento-
waæ siê podczas gminnych do¿ynek. Tym
razem uroczystoœæ odby³a siê w scenerii
sêdziszowskiego Rynku.

Najwiêcej weso³oœci wywo³a³ wystêp grupy z Zagorzyc
Dolnych. Mali zagórzanie zaœpiewali:
(..) Szeroka woda w dolinie, a w tej dolinie mam pole
Oj pusto bêdzie w moim spichlerzu i w mojej stodole.

Choæ nieszczêœcia u nas by³y, dobre siê tak¿e szykuje
Bo biblioteka jest w nowym miejscu, stra¿akom auto kupuj¹.

(…) A my zagorzanie, jakoœ se ¿yjemy
I wioskowe proœby o chodnik piszemy.

Tutaj na „Trójk¹cie” jeszcze nie mieszkaj¹
A ju¿ nowe drogi i chodniki maj¹.

Ej panowie radni i wy tak¿e panie
Kiedy „schetynówka” i nam siê dostanie.

Nie mam nic, nie mam nic, woda mi zabra³a
Tylko mi dotacja unijna zosta³a.

Nie mam nic, nie mam nic, a mo¿e byæ gorzej
Chyba, ¿e pan Burmistrz podatek umorzy.

A nasz drogi Burmistrz niech o nas pamiêta
Bo on tak podobny jest do prezydenta.

Choæ tak jest podobny to wierzê g³êboko,
¯e i tak Pan Burmistrz mo¿e zajœæ wysoko.

To jak bu³ka z mas³em i jeszcze ze serem,
Jak on siê postara, mo¿e byæ premierem.

Mieszkañcy Borku Wielkiego
zaœpiewali:
(...) Prosimy Burmistrza oraz gminne w³adze
By nasze potrzeby mieli na uwadze.

Wiemy, ¿e jak dot¹d siê nie zawiedziemy
Za wszystko spe³nione œlicznie dziêkujemy.

W nowej klasie Stra¿ak, odnowiona szko³a
S¹ nam wizytówk¹, za co chylim czo³a.

Remontuje Burmistrz w naszej wiosce drogi
By jego wyborcy nie z³amali nogi.

Prosimy wiêc piêknie, gospodarzu drogi
By wreszcie w Porêbach po³¹czyli drogi.

Szybk¹ autostradê przez Borek buduj¹
Lecz nam drogi gminne przy tym demoluj¹.

Buduje te¿ Burmistrz w naszej wiosce mosty
Aby z autostrad¹ mieæ ju¿ ³¹cznik prosty.

W³odarzu nasz drogi, oka¿ nam serduszko
Bo w przysz³oœci TIR-Y wjad¹ nam na ³ó¿ko.

Mamy wiêc dla Ciebie pomys³ bardzo prosty
Trzeba zmieniæ ³¹cznik bez wzglêdu na koszty.

A na koniec jeszcze bardzo Ciê prosimy
By kanalizacjê rozpocz¹æ do zimy (...).

Z dedykacj¹ dla w³adz - do¿ynkowe œpiewanie

Mali ¿niwiarze z Zagorzyc Dln. Fot. (3) B. Czapka

Grupa do¿ynkowa z Sêdziszowa M³p.

Organizatorzy œwiêta plonów
jeszcze przed uroczystoœci¹ mu-
sieli zmierzyæ siê z nie lada pro-
blemem logistycznym. Tradycyj-
ne miejsce do¿ynek, czyli stadion
„Lechii”, po czerwcowej powo-
dzi przechodzi remont, wiêc
miejscem imprezy mia³ byæ plac
na Osiedlu M³odych, obok boisk
„Orlik 2012”. Tymczasem kilku-
dniowe opady zmieni³y teren w
grzêzawisko. Wieczorem, w sobo-
tê, 28. sierpnia, szybka decyzja –
przenosimy imprezê na Rynek. W
nocy, w ci¹gu kilku godzin stanê-
³a scena, na której nazajutrz mo-
g³y zaprezentowaæ siê grupy wieñ-

cowe i miejscowi oraz zaprosze-
ni artyœci.

Do¿ynki rozpoczê³a Msza œw.,
któr¹ odprawi³ nowy proboszcz
parafii pw. Narodzenia NMP, ks.
Ryszard Lis. Nastêpnie uczestni-
cy w barwnym korowodzie prze-
maszerowali na Rynek, gdzie od-
by³y siê prezentacje. Korowód
poprowadzi³y dwie amazonki, z
których jedna: Anna P³oszaj osi¹-
ga znacz¹ce sukcesy na arenie
regionalnej i ogólnopolskiej w
zawodach hippicznych.

Witaj¹c zgromadzonych, Bur-
mistrz Kazimierz Kie³b powie-
dzia³:

Panie i Panowie, k³aniam siê Wam
wszystkim, ale w pierwszej kolejnoœci
chcê siê pok³oniæ rolnikom, ogrodnikom,
sadownikom, pszczelarzom – tym
wszystkim, którzy swoj¹ pracê zwi¹zali
z Matk¹ Ziemi¹. Do¿ynki to dziêkczy-
nienie za ich trud. Symbolem tych do-
¿ynek jest wieniec i chleb, zwyk³y, co-
dzienny chleb. Chleb, który jest symbo-
lem dostatku, bogactwa, sytoœci.

Na jednym z do¿ynkowych zaproszeñ
wyczyta³em takie s³owa: „W ka¿dym
bochnie chleba tkwi ziarenko zbo¿a,
okruch soli, kropla wody i dobroæ Boga”.
Do chleba wszyscy w Polsce jesteœmy przy-
wi¹zani i traktujemy go jak najwiêksz¹
œwiêtoœæ. W tradycji naszych dziadów i

ojców, a wierzê g³êboko, ¿e i w naszym
¿yciu istnieje zwyczaj czynienia znaku
krzy¿a, nim rozkroi siê chleb. To przez
szacunek dla chleba i dla tych, którzy
dla nas, w pocie czo³a, go wyproduko-
wali. Bo ten sam chleb jest symbolem
ciê¿kiej pracy rolnika. Obecny, 2010 rok,
to jeden z najtrudniejszych, w historii
ostatnich lat. Rok, który dotkn¹³ miesz-
kañców sêdziszowskiej gminy, ale do-
tkn¹³ równie¿ bardzo boleœnie tych, któ-
rzy uprawiaj¹ pola. Powodzie, podto-
pienia, wichury przyczyni³y siê do
mniejszych plonów i wiêkszego wysi³ku
tych, którzy uprawiaj¹ pole. Na miarê
mo¿liwoœci, jakie posiada gmina, chce-
my ³agodziæ skutki ostatnich powodzi.
Ale w dniu dzisiejszym, warto równie¿
spojrzeæ przez pryzmat ca³ej gminy i
warto zobaczyæ: ³adne szko³y z dobrym
wyposa¿eniem i œwietn¹ kadr¹, warto
wspomnieæ o wodoci¹gach, które – po
ukoñczeniu budowy w Szkodnej – bê-
dzie posiada³a ca³a gmina, warto wspo-
mnieæ o szerokim froncie prac kanaliza-
cyjnych czy wreszcie o remontach i bu-
dowach dróg i ulic w ca³ej gminie (…)

G³os zabra³ tak¿e Pose³ na Sejm
RP Wies³aw Rygiel z Ropczyc, a
Pani Bernadetta Frysztak odczy-
ta³a okolicznoœciowy adres od
Senatora Zdzis³awa Pupy.

Do zebranych zwrócili siê rów-
nie¿: Wicestarosta Stanis³aw Zie-
miñski w imieniu w³asnym oraz
Mariana Dwojaka – Sekretarza
Gminy Ostrów i Krzysztofa Klim-
ka – Sekretarza Gminy Iwierzyce
oraz Przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Ropczycko-Sêdziszowskiego
Stanis³aw Wozowicz.

(ci¹g dalszy na str. 19)

Grupa wieñcowa z Czarnej Sêdziszowskiej.
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SP Nr 2 Sêdziszów M³p. (Iloœæ dzieci: 237
+ 20 w „0”):
�wymiana wyk³adzin w 2 salach

lekcyjnych,
�odnowienie stolików w jadalni,
�malowanie okien i parkietu w

sali gimnastycznej,
�malowanie œcian i barierek w

szatni,
�demonta¿ bramek na boisku

szkolnym,
� instalacja hydrantów i drzwi

przeciwpo¿arowych.

SP Nr3 Sêdziszów M³p. (Iloœæ dzieci:
302+25 w „0”):
�kapitalny remont kuchni,
�wymiana wyk³adziny dywanowej,
�naprawa schodów przy bocz-

nym wejœciu,
�bie¿¹ce prace porz¹dkowe na

terenie szko³y.

SP Borek Wielki (Iloœæ dzieci: 72 + 23 w „0”)
�prace malarskie w salach lek-

cyjnych, szatni i korytarzu,
�malowanie sali gimnastycznej i

zaplecza w ramach gwarancji
powykonawczej, monta¿ od-
bojników w drzwiach oraz bie-
¿¹ce prace porz¹dkowe na te-
renie szko³y,

�wykonanie i malowanie ³awek
ogrodowych,

�wymiana wyk³adzin dywano-
wych stolików, biurek i krzese³
w salach lekcyjnych, zakup
mebli do kl. I

SP Bêdziemyœl (Iloœæ dzieci: 58 + 9 w „0”)
�malowanie sal lekcyjnych,
�prace porz¹dkowe na strychu

i w gara¿ach, wywóz z³omu,
koszenie obejœcia i boisk,

�naprawa ¿aluzji,
�wymiana stolików i krzese³ w

kl.0-III,
�wymiana kontenera.

SP Boreczek (Iloœæ dzieci: 47 + 14 w „0”)
�malowanie lamperii i drzwi,
�uk³adanie paneli w sekretariacie

i gabinecie dyrektora szko³y,
�prace porz¹dkowe wokó³ szko³y,
�mycie i konserwacja okien.

SP Czarna Sêdziszowska (Iloœæ dzieci:
141+19 w „0”)
�prace malarskie w salach lek-

cyjnych, sto³ówce i kuchni,
�wymiana okien na sto³ówce,
�naprawa usterek w sali gimna-

stycznej, salce korekcyjnej i
szatni,

�niwelacja terenu pod parking
i przy korcie tenisowym oraz
monta¿ siatki wokó³ kortu,

�uzupe³nienie ubytków i pod-
malowanie elewacji budynku
szko³y,

�prace porz¹dkowe w budynku
i wokó³ szko³y.

SP Kawêczyn (Iloœæ dzieci: 68 + 11 w „0”):
� skucie œcian, posadzki, tynko-

wanie i malowanie w 2 salach
lekcyjnych,

�malowanie stolarki okiennej,
�bie¿¹ce prace porz¹dkowe na

terenie szko³y.

SP Klêczany (Iloœæ dzieci: 120 + 17 w „0”):
� remont schodów wejœciowych,
�malowanie wszystkich sal lek-

cyjnych,
�prace porz¹dkowe w budynku

szko³y oraz na terenie wokó³
szko³y.

SP Krzywa (Iloœæ dzieci: 95 + 8 w „0”):
�malowanie 2 sal lekcyjnych

oraz szatni,
�wymiana 6 okien i drzwi wej-

œciowych od zaplecza,
�bie¿¹ce prace porz¹dkowe na

terenie szko³y,
� zakup mebli do 2 sal lekcyjnych

i szatni.

SP Szkodna (Iloœæ dzieci: 62 + 13 w „0”):
�malowanie korytarzy i klatki

schodowej,
�malowanie stolarki okiennej,
�bie¿¹ce prace porz¹dkowe na

terenie szko³y.

SP Zagorzyce Górne: (Iloœæ dzieci: 108 +
17 w „0”)
�usuwanie skutków popowo-

dziowych: kapitalny remont 3
sal lekcyjnych, biblioteki, gabi-
netu higienistki szkolnej, skle-
piku szkolnego i korytarzy,

SP Zagorzyce Dolne: (Iloœæ dzieci: 114 + 11
w „0”):
� szpachlowanie i malowanie

œcian w 2 salach lekcyjnych i
pomieszczeniu socjalnym,

�prace porz¹dkowe w budynku
szko³y oraz na terenie wokó³
szko³y.

ZS Góra Ropczycka: (Iloœæ dzieci: 82):
�kapitalny remont sali gimna-

stycznej,
�malowanie sal lekcyjnych, ko-

rytarza i szatni,
� remont schodów przy g³ów-

nym wejœciu,
�prace porz¹dkowe w budynku

szko³y oraz na terenie wokó³
szko³y.

ZS Wolica Piaskowa (Iloœæ dzieci: 99)
� szpachlowanie i malowanie w

2 salach lekcyjnych oraz poko-
ju nauczycielskim,

�czyszczenie i malowanie czêœci
ogrodzenia,

�naprawa uszkodzonych ele-
mentów schodów wejœciowych,

�prace porz¹dkowe w budynku
szko³y oraz na terenie wokó³
szko³y.

GM Sêdziszów M³p. (Iloœæ dzieci: 551):
�prace remontowe w kuchni,

obieralni i ma³ej jadalni,
�malowanie WC przy pokoju

nauczycielskim,
�wymiana umywalek w WC – I

piêtro,
�malowanie: lamperii na parte-

rze, wejœcia do pokoju nauczy-
cielskiego oraz szatni,

�prace porz¹dkowe w budynku
szko³y oraz na terenie wokó³
szko³y.

GM Czarna Sêdziszowska (Iloœæ dzieci: 162)
�malowanie œcian w sali lekcyj-

nej,
�cyklinowanie i lakierowanie

parkietu w sali lekcyjnej,
�malowanie ubikacji,
� lakierowanie barierek przy klat-

ce schodowej,
�prace porz¹dkowe w budynku

szko³y oraz na terenie wokó³
szko³y.

GM Zagorzyce Górne (Iloœæ dzieci: 160):
�doprowadzenie ciep³ej wody w

budynku szko³y i pomieszcze-
niach sali gimnastycznej, ma-
lowanie korytarza i antresoli
przy sali gimnastycznej,

�wymiana uszkodzonych p³ytek
przy wejœciu do szko³y i sali gim-
nastycznej,

�bie¿¹ce prace porz¹dkowe na
terenie szko³y.

PP Góra Ropczycka (Iloœæ dzieci: 35 w tym
15 szeœciolatków):
�malowanie kuchni,
�bie¿¹ce prace porz¹dkowe na

terenie przedszkola.

PP Wolica Piaskowa (Iloœæ dzieci: 37 w tym
12 szeœciolatków):
�malowanie kuchni, zaplecza

kuchennego oraz ³azienki,
�wymiana nawierzchni ci¹gów

pieszych wokó³ przedszkola,
�bie¿¹ce prace porz¹dkowe na

terenie przedszkola.

PP Nr 1 Sêdziszów M³p. (Iloœæ dzieci: 50 w
tym 7 szeœciolatków)
�malowanie parkietów w salach

zajêæ w czêœci jadalnej,
�malowanie kuchni,
� remont szatni, wymiana drzwi

wyjœciowych z szatni,
�naprawa i konserwacja sprzê-

tu ogrodowego, bie¿¹ce pra-
ce porz¹dkowe na terenie
przedszkola.

PP Nr 2 Sêdziszów M³p. (Iloœæ dzieci: 142
w tym 23 szeœciolatków):
� remont schodów wewnêtrz-

nych, klatki schodowej, zaple-
cza kuchennego, wyburzenie
nieczynnych schodów i zamu-
rowanie zbêdnego wejœcia do
budynku przedszkola,

�odnowienie drzwi i œcian w sa-
nitariatach ,naprawa i konser-
wacja sprzêtu ogrodowego,
bie¿¹ce prace porz¹dkowe na
terenie przedszkola.

Ponadto w szko³ach:
SP Boreczek, SP Borek Wielki,

SP Klêczany, SP Krzywa, SP Nr 3
Sêdz. M³p. SP Szkodna, SP Zago-
rzyce Dolne, SP Zagorzyce Gór-
ne, ZS Góra Ropczycka, ZS Woli-
ca Piaskowa w okresie wakacji
rozpoczêto prace remontowo –
adaptacyjne pomieszczeñ (tzw.
„miejsc zabaw”), w których reali-
zowany bêdzie Projekt Rz¹dowy
„Radosna szko³a”.

Irena Lewicka

Przygotowanie szkó³ i przedszkoli
Gminy Sêdziszów M³p. do nowego roku szkolnego 2010/11

Do koñca wakacji powinny zakoñczyæ siê w szko³ach wszelkie re-
monty, okresowe konserwacje, prace porz¹dkowe i doposa¿anie
obiektów. Pracownicy Urzêdu Miejskiego przeprowadzili we wszyst-
kich placówkach oœwiatowych naszej gminy kontrolne wizyty oce-
niaj¹ce ich przygotowanie do nowego roku szkolnego.

Szczególn¹ uwagê podczas kontroli zwracano na stan techniczny,
higieniczno-sanitarny oraz estetykê m.in.: wejœcia na teren szko³y,

terenu wokó³ szko³y, korytarzy, klatki schodowej, sal lekcyjnych, sali
gimnastycznej, boiska sportowego, szatni, pomieszczeñ higienicz-
no-sanitarnych, kuchni, sto³ówki oraz wszelkich urz¹dzeñ znajduj¹-
ce siê wewn¹trz i na terenie wokó³ szko³y. Równoczeœnie ustalono w
konsultacji z dyrektorami szkó³ i przedszkoli zakres planowanych-
niezbêdnych prac remontowych, które nale¿y uwzglêdniæ w pla-
nach bud¿etowych na rok 2011.

Wykaz prac remontowo – przygotowawczych prowadzonych podczas wakacji:
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Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Têskno mi, Panie...

C.K. Norwid

Do¿ynki, to podsumowanie ca³o-
rocznej ciê¿kiej pracy rolnika,
który orze, sieje i zbiera plony.
Tegoroczne plony by³y jednak
mniejsze ze wzglêdu na powodzie
i nie sprzyjaj¹c¹ póŸniej pogodê.
Tym bardziej cieszy fakt, ¿e pod-
czas Mszy œw. w koœciele parafial-
nym w Zagorzycach Górnych, w
Dniu Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny, rolnicy przynieœli do
poœwiêcenia piêknie wykonane
wieñce, wi¹zanki i pachn¹ce chle-
by. Parafianie przygotowali piêæ
wieñców przedstawiaj¹cych m.in.
kuchniê z dawnym piecem do
wypiekania chleba i gospodyni¹
wyrabiaj¹c¹ ciasto, kielich z Ho-
sti¹ oraz kosz z owocami i kwiata-
mi. Grupy do¿ynkowe przyby³y
do œwi¹tyni w kolorowym i roz-
œpiewanym korowodzie z³o¿o-
nym z zaprzêgów konnych i ci¹-
gnikowych. Chleb niesiony przez
starostów, to symbol dostatku,
solidarnoœci i woli pomocy dru-
giemu cz³owiekowi. ¯yczmy so-
bie, aby nie zabrak³o go na sto-
³ach domów rodzinnych, by by³
dzielony m¹drze i sprawiedliwie.

Tekst i fot. Barbara Traciak

W pi¹tek 27 sierpnia w Cen-
trum Handlowym Renoma car-
naval otworzy³a bia³a rueda gi-
gant z udzia³em par sêdziszow-
skiego zespo³u. Kolejne dwa dni
by³y dla tancerzy niezwykle pra-
cowite, godziny spêdzone w aka-
demii ruchu na ³¹cznie szeœciu
zajêciach przynios³y spodziewane
efekty. Pierwszego dnia tancerze
trenowali pod okiem œwiatowej
s³awy choreografów z Kuby afro
salsê, lady i men styling, oraz izo-
lacje, drugiego dnia szlifowali

„Blues”
na karnawale salsy

 Tancerki „Bluesa” w towarzystwie Jose Torresa.

Zespó³ „Blues” podczas IX Carnawal de Salsa we Wroc³awiu. Fot. (2)W. K³ósek

Do¿ynki w Zagorzycach Górnych

W ostatni weekend sierpnia tancerze zespo³u Blues dzia³aj¹cego przy Miejsko-Gmin-
nym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p. uczestniczyli w warsztatach salsy kubañskiej
w ramach IX Carnaval de Salsa we Wroc³awiu.

umiejêtnoœci rumby, reggaetonu
oraz partner work, czyli salsy Ca-
sino par. Ca³oœæ zakoñczy³a siê
koncertem Jose Torresa w klubie
Fortepian. W wolnym czasie w ra-
mach regeneracji si³ sêdziszowscy
tancerze spêdzali czas w aquapar-
ku oraz na zwiedzaniu Wroc³aw-
skiego rynku. To nie pierwszy
wyjazd zespo³u na tego typu
warsztaty i jak zapewnia chore-
ograf Edyta Winkowska nie ostat-
ni.

KF
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Ceniony malarz Piotr Stachie-
wicz jest twórc¹ obrazu, na któ-
rym na tle rozleg³ych œciernisk
widnieje dostojna postaæ œw.
Wawrzyñca. Trzyma on obur¹cz
wspania³y wieniec uwity z k³osów
zbó¿ i letnich kwiatów. Urodzo-
ny w mieœcie Huesca w Hiszpanii
od wieków uchodzi³ za patrona
¿niwiarzy: Na œw. Wawrzyñca szy-
kuj¹ siê ¿eñce do wieñca (10.VIII),
Na œw. Wawrzyñca id¹ orzechy do
wieñca. Przys³owia te przypomi-
naj¹, i¿ zbli¿a siê czas podziêko-
wania Panu Bogu za pozyskane
plony. Zdarza³o siê jednakowo¿,
¿e kapryœna aura znacznie opóŸ-
nia³a ten moment. Jak podaje li-
teratura i przechowuje ludzka
pamiêæ, nieraz jeszcze we wrze-
œniu sta³ na „pniu” poszarza³y od
deszczu owies, a po s¹siedzku
szczerzy³o siê ju¿ m³ode ¿ytko tzw.
bart³omiejskie czyli posiane oko-
³o 24.VIII: Na œw. Bart³omiej œmia³o
¿yto siej. Dziœ nowoczesny rolnik
nie odwa¿y³by siê zapewne na tak
wczesny siew oziminy, obawiaj¹c
siê nadmiernej wybuja³oœci ro-
œlin. Najstarsi nasi rodacy pamiê-
taj¹, ¿e przed laty jesieñ przycho-
dzi³a wczeœniej ni¿ obecnie. We-
d³ug ludowych przekonañ mieli-
œmy j¹ ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia.
Jeœli jednak jakimœ trafem ¿yto
nadmiernie wyros³o, gospodarze
po prostu przepêdzali przez nie
byd³o i stada gêsi. Niegdysiejszy
klimat ró¿ni³ siê od obecnego,
skoro ¿niwowanie mo¿na by³o za-
czynaæ nawet w pierwszej po³o-
wie lipca: Od Jana Gwalberta win-
na byæ niwa rzêta (13.VII), W lipcu
siê k³osek korzy, ¿e niesie dar Bo¿y, a
najpierwsza œw. Ma³gorzata sierp w
zbo¿e za³o¿y (13.VII), Ledwie min¹
Rozes³añce (rozes³anie Anio³ów),
a ju¿ z sierpem zaczniem tañce
(15.VII), a: Na œw. Marty ze ¿niwa-
mi nie ¿arty (29.VII). W miesi¹cu
tym zaczyna siê letnia kaniku³a i
kwitn¹ typowo polskie lipy drob-
nokwiatowe – Ÿród³o doskona³e-
go miodu. Kolejno dojrzewaj¹ce
gatunki zbó¿ przynagla³y do pra-
cy, która nale¿y do najciê¿szych
w gospodarstwie, zw³aszcza, ¿e
podstawowym niegdyœ narzê-
dziem by³ sierp. Ciekaw¹, prak-
tyczn¹ wskazówkê zawiera przy-
s³owie: Z sierpem do ozimina, a z
kos¹ do jarzyny (do zbo¿a jarego).
Zastanawia i budzi podziw prze-
zornoœæ naszych przodków, dla
których „nie ciê¿yzn¹” by³o po-
¿niwne zbieranie od³amanych
k³osów. Aby nic siê nie zmarno-
wa³o, wypêdzano na œcierniska

ptactwo domowe, by pas³o siê na
„pok³osiu”. Kiedy teraz zapytamy
naszych seniorów, czy nie do-
skwiera³y im letnie upa³y, us³yszy-
my odpowiedŸ: By³ gor¹c, ale lu-
dziom na uciechê, Kto w lecie patrzy
ch³odu, napyta siê w zimie g³odu.
¯eby „s³onko nie zabi³o”, ludzie
przywdziewali jasne ubrania, k³a-
d¹c te¿ na g³owy listki ³opianu,
kapusty b¹dŸ garœcie trawy.
¯niwa, które ostatecznie mia³y
zadaæ kres przednowkowi, trak-
towano niemal jak œwiêto. Z resz-
tek m¹ki pieczono chleb na za-
pas: Lipiec – ostatek m¹ki wypiec. Do
¿niw nie godzi³o siê te¿ przystê-
powaæ w brudnych ubraniach.
Dziewczêta przyozdabia³y nawet
g³owy kwiatami i jarzêbin¹.

W tym czasie w polu mo¿na by³o
posiliæ siê s³odkimi nasionami gro-
chu i bobu: Na œw. Jakub grochu
naskub (25.VII). Dojrzewa³y te¿
aromatyczne jab³ka jakubówki,
œliwki luboski, owoce morwy, a w
lesie borówki. Od narzêdzia pracy
sierpa wywodzi siê nazwa miesi¹ca
sierpieñ. Dawniej na wsi okreœlano
go te¿ nazw¹ „stojaczka”, jako ¿e
na stoj¹co trzeba by³o wykonywaæ
pracê przy ¿niwach i przy zbiorze
siana potrawu. Nie mog¹c korzy-
staæ z gotowych, podawanych
przez media prognoz pogody wszy-
scy zdani byli na w³asne obserwa-
cje aury, stanu roœlin i zachowania
siê zwierz¹t. Wyniki swych spostrze-
¿eñ przekazywali nastêpcom, czê-
sto w formie ³atwych do zapamiê-
tania, rymowanych przys³ów. Uwa-

¿ali te¿, ¿e: Kto jest ze œwiêtymi w zgo-
dzie, tego bieda nie ubodzie. W skarb-
nicy naszych ludowych porzekade³
odnajdziemy zatem wiele kojarz¹-
cych siê z dniami ró¿nych œwiêtych.
Nie tylko „przywidywali” oni pogo-
dê na przysz³oœæ, ale równie¿ „okre-
œlali” oni terminy wykonania wa¿-
nych prac w gospodarstwie, a na-
wet czuwali nad zjawiskami przy-
rodniczymi. Przypomnijmy, i¿ jesz-
cze do niedawna w naszych lasach
mo¿na by³o napotkaæ ju¿ w lipcu
mnóstwo grzybów kurek: Œwiêta
Anna grzyby sieje, dobrze nam siê dzieje
(26.VII), a Œwiêty Wawrzyniec na cie-
p³o ³asy, bêd¹ grzybów pe³ne lasy.

„Œwiêty Wawrzyniec wskazuje
do ziemniaków goœciniec” – na
polach kopano ju¿ powszechne

niegdyœ janówki i amerykany. Na
œwiêty Roch w stodole groch (16.VIII),
Od pochmurnego Cezarego nie znaj-
dziesz w sadzie nic dobrego (22.VIII),
Œwiêty Bart³omiej gdy jasny i pogod-
ny, da piêkn¹ jesieñ i zbiór win do-
rodny (24.VIII) – tak niegdyœ na-
zywano winogrona.

Œwiêty Bart³omiej boæka wygoni
(24.IX) – do dziœ przetrwa³o prze-
konanie, ¿e jeœli bociany odlec¹
wczeœniej, zima rych³o nadejdzie i
bêdzie nieprzyjemna. Jeœli nato-
miast niektóre bociany zrezygnuj¹
z odlotu, by³o to poczytane za nie-
korzystn¹ wró¿bê: Bociany zostaj¹ na
z³y rok. Matka Bo¿a siê rodzi, jaskó³ka
odchodzi (8.IX) – jeœli jaskó³ki przy-
œpieszy³y swoje odloty, uwa¿ano to

TRUD CODZIENNY, PRZYS£OWIA

(ci¹g dalszy na str. 14)
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za niekorzystny prognostyk. Po pra-
cach w polu w koñcu lata przypo-
minaj¹ przys³owia: Na œw. Augusty-
na orka dobrze siê poczyna (28.VIII),
Po tym poznaæ gospodarza dobrego, ¿e
sieje ¿yta od Bart³omieja œwiêtego, Œwiêty
Mateusz dodaje ch³odu, po raz ostatni
dodaje miodu (21.IX), W dniu œwiêtej
Tekli bêdziemy kapustê siekli (23.IX).
Ostrzegawczo brzmi¹ przys³owia:
Jeœli na pocz¹tku wrzeœnia ¿ó³te liœcie na
brzozie, zwoŸ ziemniaki i myœl o wcze-
snym mrozie; Gdy we wrzeœniu grzybów
brak, niezawodny zimy znak; Ptaki przed
œw. Micha³em odlecia³y, bêdzie ostry gru-
dzieñ ca³y (29.IX); Jak Anio³y w s³oñcu
chadzaj¹, to w zimie d³ugo mrozy trzy-
maj¹ (2.X); S³oñce z pocz¹tku paŸdzier-
nika, wczesna zima ciê przywita; Œwiêty
£ukasz w ostrym s³oñcu st¹pa, dopiero
w grudniu poszukasz ciep³ego k¹ta
(18.X); Œwiêta Urszula jaka, ca³a zima
taka (21.X). Przypomnijmy, i¿ wg lu-
dowej meteorologii jesieñ rozpo-
czyna siê w pierwszych dniach wrze-
œnia – nazywanego te¿ pajêcznikiem
z powodu wszechobecnych pajê-
czyn. W przekonaniu naszych dzia-
dów typ pogody, jaki siê wtedy usta-
li, mo¿e utrzymaæ siê nawet przez
kilka tygodni. Biada, jeœli s¹ to dni
przekropne: Gdy wrzesieñ deszczem siê
zaczyna, zwykle przez ca³y miesi¹c taka
pogoda trzyma. Zbieraj¹c plony z
ogrodów i naszych pól, nale¿y czy-
niæ to starannie. Kiedyœ mawiano,
¿e pozostawione na ziemi ziarno sie-
dem razy obejrzy siê za cz³owie-
kiem. Obecnie na wzór Zachodu
organizowane s¹ w naszym kraju
konkursy i pokazy tradycyjnych prac
gospodarskich, co czêsto „starszych
bawi, a m³odych ciekawi”. Nie
wszystko wszak¿e jest mo¿liwe do
odtworzenia. Trudno na przyk³ad
wyobraziæ sobie gromadê dzieci,
które pieczo³owicie zbieraj¹ do
butelek stonkê ziemniaczan¹, a po
¿niwach - do koszyków pozostawio-
ne na œcierniskach k³osy. Zaniedbu-
j¹cych kiedyœ tê powinnoœæ mog³a
wyrêczyæ sama Matka Boska. Tê cie-
kaw¹ legendê przypomina wiersz Ja-
nusza Mirona – Mory:

Zawia³ podmuchem silny wiatr

I rozwia³ ciemne w³osy,

Ona, nie bacz¹c na to nic,

Ostatnie zbiera k³osy.

I od Anio³ków, które Jej

Przynosz¹ wielkie pêki

Zbó¿, gradem zbitych

Bierze je do Swej najœwiêtszej rêki.

I tak wskroœ wichru, chocia¿ deszcz

Jej cudne rosi w³osy,

Ratuje od zag³ady te

Ostatnie z³ote k³osy.

Tekst i ilustracje
Maria Wilczok

(ci¹g dalszy ze str. 13)
Podczas wakacyjnych

peregrynacji jeden z na-
szych redakcyjnych kole-
gów trafi³ do Rzeszowa na
koncert na rzecz powo-
dzian, podczas którego
wyst¹pi³a m.in. Anna Wy-
szkoni. Pani Ania, po
wspania³ym, wyczerpuj¹-
cym dwugodzinnym wystêpie, z
¿yczliwym uœmiechem jeszcze
przez godzinê rozdawa³a auto-
grafy swoim fanom. Okaza³o siê,
¿e pomimo up³ywu czasu, œwiet-
nie pamiêta swój koncert w Sê-
dziszowie M³p., z jakim wyst¹pi³a
wraz z zespo³em „£zy”.

Pozdrowienia od Ani Wyszkoni!

Wokalistka z radoœci¹ przeka-
za³a za naszym poœrednictwem
pozdrowienia dla swoich fanów
w Sêdziszowie i okolicy.

Pani Aniu dziêkujemy i zapra-
szamy ponownie do Sêdziszowa!

EXTRANS PATRIA PRZED SEZONEM

W dniu 11 sierpnia 2010 r. Ko-
misja ds. wydawania licencji PZPS
przyzna³a Extrans Patrii Sêdzi-
szów M³p. licencjê, daj¹c¹ pra-
wo uczestnictwa w rozgrywkach
na szczeblu centralnym w sezo-

EXTRANS PATRIA OTRZYMA£A LICENCJÊ
NA GRÊ W II LIDZE SIATKAREK

nie 2010/2011. Do uzyskania li-
cencji Zarz¹d Klubu musia³
przed³o¿yæ wypis z KRS, zaœwiad-
czenie o niezaleganiu sk³adek
ZUS oraz zaœwiadczenie z Urzê-
du Skarbowego o niezaleganiu z

podatkiem VAT. Ponadto nale¿a-
³o przed³o¿yæ odpis Statutu, a
cz³onkowie Zarz¹du zobowi¹za-
ni byli przes³aæ oœwiadczenie o
posiadaniu pe³ni praw publicz-
nych.

PRZYGOTOWANIA DO NOWEGO SEZONU

Zgrupowanie w Oœrodku
„Siedliska Janczar” w Pstr¹gowej

Siatkarki Patrii podczas prezentacji. Z prawej wiceprezes Mariusz Kazior.

Po tygodniu treningów w hali
sêdziszowskiego Gimnazjum, 16
sierpnia siatkarki Extrans Patrii
rozpoczê³y 10-dniowe zgrupowa-
nie w Oœrodku „Siedliska Janczar”
w Pstr¹gowej, który jest nowym
sponsorem Klubu. W pierwszym
dniu zgrupowania odby³a siê uro-
czysta prezentacja zespo³u przed
sezonem 2010/2011.

Prezentacjê zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹: Senator RP Zdzis³aw
Pupa, Burmistrz Sêdziszowa Ma-
³opolskiego Kazimierz Kie³b, Se-
kretarz Gminy Sêdziszów M³p.
Jan Maroñ, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Bogus³aw Kmieæ, w³aœciciel-
ka firmy EXTRANS Pani Renata
Szeliga. Obecni byli równie¿: Sta-
nis³aw G¹tarski – wspó³w³aœciciel
„Siedliska Janczar”, Dawid G¹tar-
ski – menager Oœrodka, cz³onko-
wie Zarz¹du Klubu: prezes Wie-
s³aw Kozie³, wiceprezesi – Iwona
Szeliga, Janusz Rataj, Mariusz
Kazior oraz dziennikarze. Nieste-
ty, szalej¹ca nad Pstr¹gow¹ nawa³-

nica skutecznie odstraszy³a kilku
goœci. Na spotkanie przyby³o 14
siatkarek: Katarzyna Kuty³a, Ka-
rina Róg, Sandra Ciszczoñ, Anna
Myjak, Roksana Zonik, Sylwia
Zawiœlak, Patrycja Pieprzak, Alek-
sandra Mich, Ma³gorzata Ruszel,
¯aneta Baran, Ma³gorzata M³o-
cek, Monika Bartnicka, Paulina
Pyræ, Joanna Chmura oraz tre-

ner Bogdan Dudek. Nieobecne
by³y: Ma³gorzata Hajduk i Kata-
rzyna Wrona.

W czêœci oficjalnej przemawia-
li: senator Zdzis³aw Pupa, bur-
mistrz Kazimierz Kie³b, prezes
Wies³aw Kozie³, trener Bogdan
Dudek. Nastêpnie gospodarze
spotkania zaprosili wszystkich na
smaczny posi³ek.
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Puchary i dyplomy wrêczyli: za zwyciêstwo
w Turnieju, dla Sparty Warszawa – Prezes Fir-
my Extrans – Renata Szeliga, Wiceprezes ds.
finansowych Klubu – Iwona Szeliga, Prezes –
Wies³aw Kozie³; za drugie miejsce w Turnieju,
dla siatkarek Boles³awa Rzeszów – Sekretarz
Gminy Sêdziszów M³p. Jan Maroñ oraz Wice-
prezes Klubu Mariusz Kazior; za trzecie miejsce
w Turnieju, siatkarkom Extrans Patrii – Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Stanis³aw Wozowicz
oraz Cz³onek Zarz¹du Powiatu – Andrzej
B¹czkowski; za czwarte miejsce w Turnieju, siat-
karkom MOSiR-u Jas³o – Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej Klubu – Andrzej Kozek oraz
Urszula Kaczor – pracownik administracyjny
Klubu.

Nagrody indywidualne otrzyma³y:
Najlepsza atakuj¹ca: Izabella Kasprzyk
(Sparta Warszawa). Najlepsza rozgrywa-
j¹ca: El¿bieta Szymañska (Boles³aw Rzeszów).
Najlepsza blokuj¹ca: Iwona Grzegorczyk
(Boles³aw Rzeszów). Najlepsza libero: An-
d¿elika Bulbak (Sparta Warszawa). MVP:
Izabella Kasprzyk (Sparta Warszawa)

Nagrody indywidualne (statuetki) wrêczy-
li: dla MVP Turnieju – Prezes Firmy Extrans –
Renata Szeliga oraz Prezes Zarz¹du Klubu –

Wies³aw Kozie³; dla najlepszej atakuj¹cej – Wi-
ceprezes ds. finansowych Klubu – Iwona Szeli-
ga; dla najlepszej blokuj¹cej - Wiceprezes Klu-
bu – Mariusz Kazior; dla najlepszej libero –
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu – Stanis³aw
Wozowicz; dla najlepszej rozgrywaj¹cej – Se-
kretarz Gminy Sêdziszów M³p. – Jan Maroñ.

Sk³ady zespo³ów goœci:
Sparta Warszawa: Karolina Polak (kapi-
tan), Izabella Kasprzyk, Gabriela Gasid³o, Eli-
za Bia³czak, Magdalena Ziêtek, Magdalena
Wawrzyniak, Karolina Grzelak, And¿elika
Bulbak (II libero), Marta Kutikow (I libero),
Katarzyna Wojciechowska. Trener: Marcin Woj-
towicz.
Boles³aw Rzeszów: Kornelia Szelest, Alicja
Wilk, Gabriela Mazur, Paulina Filipowicz (libe-
ro), Natalia Baran (kapitan), Katarzyna We-
relusz, El¿bieta Szymañska, Maja Œwi¹tek, Iwo-
na Grzegorczyk, Magdalena Dorosz. Trener:
Zbigniew Barszcz.
MOSiR Jas³o: Alicja Rak, Dorota Korczykow-
ska, Kamila Marsza³ek (libero), Katarzyna
Marcisz, Katarzyna Mikuœ, Justyna Stadnicka,
Katarzyna Poliwka (kapitan), Natalia Chrza-
nowska, Agnieszka Æwiêka. Trener: Adam Pa-
sterz.

Sêdziowali: Micha³ Bochenek, Jerzy Stach-
nik, Robert Stachnik (w sobotê) oraz Tomasz
Kielar i Miros³aw Ludera (w niedzielê).

Warto zauwa¿yæ, i¿ w Sparcie
Warszawa gra³y zawodniczki, wy-
stêpuj¹ce wczeœniej w Plus Lidze
Kobiet: Izabella Kasprzyk (dwa
sezony w Centrostalu Bydgoszcz)
i Magdalena Wawrzyniak (jeden
sezon w Calisii Kalisz).

24 sierpnia, w pierwszym spotkaniu kon-
trolnym po wakacyjnej przerwie, Extrans
Patria pokona³a na wyjeŸdzie Olimp Czu-
dec 5-0. Nastêpnego dnia, po zakoñczeniu
zgrupowania w Pstr¹gowej, odby³ siê towa-
rzyski turniej w hali Gimnazjum w Sêdziszo-
wie M³p. Zwyciê¿y³ w nim zespó³ Extransu,
graj¹cy w sk³adzie: Joanna Chmura, Ma³go-
rzata Hajduk, Katarzyna Kuty³a, Aleksandra
Mich, Ma³gorzata M³ocek, Anna Myjak, Ka-
tarzyna Wrona. Drugie miejsce zajê³a Patria:
¯aneta Baran, Sandra Ciszczoñ, Patrycja Pie-
przak, Paulina Pyræ, Karina Róg, Sylwia Za-
wiœlak, Roksana Zonik. Kolejne lokaty zajêli
beniaminkowie Podkarpackiej III ligi kobiet:
3. Olimp Czudec, a 4. UKS I LO £añcut.

W czwartek, 2 wrzeœnia, w hali sêdziszowskiego Gimnazjum zespó³ Extrans Patrii pokona³
w sparingowym meczu beniaminka II ligi – RKS Boles³aw Rzeszów – 3:1(16:25, 25:16, 25:17,
28:26). Nasz zespó³ rozpocz¹³ mecz w sk³adzie: ̄ aneta Baran, Joanna Chmura, Ma³gorzata
Hajduk, Ma³gorzata M³ocek, Anna Myjak, Paulina Pyræ, Katarzyna Wrona.

W drugim secie, w miejsce Ma³gorzaty M³ocek wesz³a Sandra Ciszczoñ, a w trzecim, w
miejsce Anny Myjak na parkiecie pojawi³a siê Roksana Zonik. Oba sety nasz zespó³ wygra³
g³adko: do 16 i 17.

W czwartym secie trener Bogdan Dudek wpuœci³ na parkiet pozosta³e zawodniczki. Aleksan-
dra Mich, Patrycja Pieprzak, Sylwia Zawiœlak, Karina Róg oraz Hajduk, M³ocek i Wrona zaczê³y
bojaŸliwie i przegrywa³y ju¿ 0:9 i 1:12. Jednak nasze ambitne zawodniczki zaczê³y poczynaæ sobie
coraz œmielej na parkiecie i, dopingowane przez 50-osobow¹ publicznoœæ, nieoczekiwanie wy-
równa³y 20-20. Wykaza³y siê te¿ wiêksz¹ odpornoœci¹ psychiczn¹ i, za trzecim meczbolem, wygra-
³y 28-26 przegranego zdawa³oby siê seta, a Extrans Patria zwyciê¿y³a 3-1.

Dobrze zaprezentowa³y siê sêdziszowskiej publicznoœci nowe zawodniczki: Sandra Cisz-
czoñ, Anna Myjak i Roksana Zonik. W sparingu nie wyst¹pi³a lecz¹ca kontuzjê Katarzyna
Kuty³a.

WYGRANY SPARING
Z BOLES£AWEM RZESZÓW

PIERWSZE
SPARINGI

PIERWSZOLIGOWA SPARTA WARSZAWA ZWYCIÊZC¥
I TURNIEJU O PUCHAR PREZESA FIRMY EXTRANS

Podopieczne Bogdana Dudka nie da³y rady
siatkarkom ze stolicy. Fot. UM

Prezes Firmy Extrans – Renata Szeliga (w œrod-
ku), Wiceprezes ds. finansowych Klubu – Iwo-
na Szeliga (z prawej), Prezes – Wies³aw Kozie³
(z lewej).

 W dniach 4-5 wrzeœnia 2010 r.,
w hali sêdziszowskiego Gimna-
zjum odby³ siê I Turniej Pi³ki Siat-
kowej o Puchar Prezesa Firmy
„Extrans”, Pani Renaty Szeligi.
Dwudniowym zmaganiom siatka-
rek przygl¹da³a siê spora grupa
stêsknionych za ligow¹ siatkówk¹
kibiców. Za faworyta turnieju
uchodzi³ beniaminek I ligi zespó³
Banku BPS Sparty Warszawa, w
którym debiutowa³ w roli szkole-
niowca Marcin Wojtowicz, wycho-
wawca naszych siatkarek: Pauliny
Pyræ i Anny Myjak. Z kolei trener
RKS-u Boles³aw Rzeszów Zbigniew
Barszcz jest wychowawc¹ Anny
Broszkiewicz, Katarzyny Chmiel,
Ireny Matejek oraz Katarzyny
Kuty³y. W turnieju zaprezentowa-
li siê równie¿ gospodarze –
Extrans Patria Sêdziszów Ma³opol-
ski i trzecioligowy MOSiR Jas³o.

Turniej rozgrywano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. W pierwszym
dniu zmagañ rozegrano cztery
mecze, natomiast w drugim – po-
zosta³e dwa spotkania.

Wyniki
sobota
Sparta Warszawa – Boles³aw Rzeszów 3:1

(25:18, 25:13, 23:25, 25:20)
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – MOSiR Jas³o 3:0

(25:17, 25:11, 25:19)
Sparta Warszawa – MOSiR Jas³o 3:0

(25:18, 25:17, 25:6)
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Boles³aw Rz. 0:3

(21:25, 18:25, 19:25)
niedziela
Boles³aw Rzeszów – MOSiR Jas³o 3:0

(25:21, 25:18, 25:13)
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Sparta W-wa 0:3

(19:25, 19:25, 15:25)

TABELA
1. Sparta Warszawa 9 pkt. 9-1
2. Boles³aw Rzeszów 6 pkt. 7-3
3. Extrans Patria Sêdziszów M³p.3 pkt. 3-6
4. MOSiR Jas³o 0 pkt. 0-9

Extrans Patria g³adko upora³a
siê z MOSiR-em Jas³o, zwyciê¿aj¹c
3-0 w setach. Mecz zaczê³y: ¯ane-
ta Baran, Joanna Chmura, San-
dra Ciszczoñ, Ma³gorzata Hajduk,
Anna Myjak, Paulina Pyræ, Kata-
rzyna Wrona. W dwóch kolejnych
setach, nasz zespó³ na parkiecie
reprezentowa³y: Ma³gorzata Haj-
duk, Aleksandra Mich, Ma³gorza-
ta M³ocek, Patrycja Pieprzak, Ka-
rina Róg, Sylwia Zawiœlak i Roksa-
na Zonik. W kolejnym meczu
Extrans Patria przegra³a z Bole-
s³awem Rzeszów 0-3. Rozczarowa-
nie by³o tym wiêksze, i¿ dwa dni
wczeœniej nasze siatkarki upora³y
siê w sparingu z tym zespo³em,
wygrywaj¹c 3-1. Mariusz Kazior
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22 sierpnia 2010 roku, w niedzielne popo-
³udnie, w hali sportowej sêdziszowskiego
LO, odby³ siê towarzyski mecz pi³ki siatko-
wej amatorskich dru¿yn: Buczyna Góra
Ropczycka – Polonez £añcut.

Pomys³odawcami zawodów
byli panowie: Wies³aw Wielopol-
ski z £añcuta i jego syn Dariusz
Wielopolski, mieszkaniec Góry
Ropczyckiej. Mi³oœnicy siatkówki
po³¹czyli przyjemne z po¿ytecz-
nym – w trakcie meczu odby³a
siê zbiórka pieniêdzy na rzecz
dzieci tegorocznych powodzian.

Mecz zakoñczy³ siê wygran¹
goœci z £añcuta – 3-1 (25-16, 26-
24, 19-25, 25-15).

Zespo³y wyst¹pi³y w nastêpuj¹-
cych sk³adach: Buczyna Góra Rop-
czycka: Dariusz Wielopolski (kapi-
tan), Marek Skoczek, Wies³aw To-
ton, Józef Magdoñ, Miros³aw Ró-
¿ak, Rafa³ Œliwa, Micha³ Œliwa. Po-
lonez £añcut: Adam Zebzda (ka-
pitan), Mateusz Fleszar, Robert
Ruszel, Janusz Mich, Bartosz Bor-
dian, Jacek Belcar, Rafa³ Kadlof.

Spotkanie rewan¿owe zostanie
rozegrane w listopadzie br. w
£añcucie.

Ogólnopolski Turniej Pi³ki Siatkowej Seniorek
o Puchar Prezesa TKS Tomasovia

W dniach 11-12 wrzeœnia 2010 r., w hali
sportowej ZB OSiR w Tomaszowie Lubel-
skim rozegrano Ogólnopolski Turniej Pi³ki
Siatkowej Seniorek o Puchar Prezesa TKS
Tomasovia. Wziê³y w nim udzia³ drugoli-
gowe zespo³y: miejscowej Tomasovii, Siarki
Tarnobrzeg, Extrans Patrii Sêdziszów M³p.
i III-ligowy UKS Sobieski Lublin.

W Tomaszowie Lubelskim Patria (na pierwszym planie) wygra³a tylko jeden mecz. Fot. J. Rataj.

TABELA
1. Tomasovia Tomaszów Lub. 3 9 pkt. 9-1
2. Anser Siarka Tarnobrzeg 3 6 pkt. 6-5
3. Extrans Patria 3 3 pkt.5-6
4. UKS Sobieski Lublin 3 0 pkt. 1-9

Mariusz Kazior

Siatkarze – amatorzy na rzecz dzieci powodzian
Cieszy fakt, ¿e sympatycy sportu,

rodziny i przyjaciele zawodników,
wystêpuj¹cych na parkiecie, s³o-
wem - sportowe œrodowisko Góry
Ropczyckiej, £añcuta i Sêdziszowa
M³p. zintegrowali siê wokó³ nie-
szczêœcia, które dotknê³o tegorocz-
nych powodzian i ich dzieci. Pa-
miêtajmy, ¿e tragedie ludzkie, spo-
wodowane powodzi¹, wymagaj¹
od nas solidaryzowania siê z oso-
bami poszkodowanymi. A ten mecz
pozwoli³ wesprzeæ szczytn¹ inicja-
tywê niesienia pomocy powodzia-
nom i ich dzieciom.

Mariusz Kazior

Buczyna Góra Ropczycka i Polonez £añcut na wspólnym zdjêciu.

Zwyciêzc¹ dwudniowych zawo-
dów okaza³y siê gospodynie tur-
nieju, wygrywaj¹c wszystkie trzy
spotkania. Drugie miejsce zajê³a
Siarka Tarnobrzeg, a Extrans Pa-
tria, po pora¿kach z Siark¹ i To-
masovi¹, w meczu o trzecie miej-
sce zwyciê¿y³a Sobieskiego Lublin
3-0. W naszym zespole najlepiej
zaprezentowa³a siê ̄ aneta Baran.

Wyniki:
sobota
Tomasovia Tomaszów Lub. – UKS Sobieski Lu-
blin 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)
Extrans Patria – Anser Siarka Tarnobrzeg 1-3

(21-25,25-19,19-25,21-25)
Extrans Patria: Baran, Chmura, Hajduk,
Myjak, M³ocek, Pyræ, Wrona oraz Zonik, Cisz-
czoñ, Róg, Kuty³a

Anser Siarka – Sobieski Lublin 3-1
(25-18,25-22,23-25,25-20)

Extrans Patria – Tomasovia 1-3
(22-25, 21-25,25-15,18-25)

Extrans Patria: Baran, Chmura, Hajduk,
Myjak, M³ocek, Pyræ, Wrona oraz Ciszczoñ,
Kuty³a, Róg, Zonik

niedziela
Extrans Patria – Sobieski Lublin 3-0 (25-13,25-
17,25-23)
Extrans Patria: Baran, Chmura, Hajduk,
Myjak, Ciszczoñ, Pyræ, Zawiœlak oraz Róg, Mich,
Zonik
Tomasovia - Anser Siarka 3-0

Dru¿yny z Góry Ropczyckiej i £añcuta spotka³y siê w charytatywnym meczu.
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Z inicjatywy Prezesa KS Extrans
Patria Sêdziszów M³p. Pana Wie-
s³awa Kozie³a, i dziêki wsparciu
Zarz¹du Klubu, w festiwalu tym
wziê³y udzia³ równie¿ uczennice
ze Szko³y Podstawowej w Górze
Ropczyckiej. Pojecha³y tam pod
opiek¹ swojej nauczycielki wy-
chowania fizycznego, Moniki
Mêdlowskiej.

Koñcówkê wakacji 2010 r. na
sportowo spêdzi³y: Ilona Surman
- kapitan dru¿yny, Marlena D³u-
gosz, Kinga Ziajor, Aleksandra
Wójcik, Oliwia Kubik. Szko³ê w
Górze Ropczyckiej reprezento-
wa³o wiêc piêæ najlepszych dziew-
cz¹t, które tak dobrze spisywa³y
siê w czasie zawodów sportowych
w mini pi³kê siatkow¹ w czasie
ca³ego trwania roku szkolnego.

G³ównym za³o¿eniem festiwa-
lu by³ udzia³ w obozie szkolenio-
wym, podczas trwania którego
zawodniczki trenowa³y pod
okiem swoich wychowawców
oraz rywalizowa³y w zawodach
sportowych z dru¿ynami, bior¹-
cymi udzia³ w ca³ym turnieju.

Obóz rozpocz¹³ siê w czwartek,
19.08, a naszym miejscem nocle-
gowym zosta³ internat Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Tam
te¿ znajdowa³a siê sto³ówka oraz
piêkna hala sportowa, w której
odbywa³y siê codziennie treningi
i rozgrywki w ramach festiwalu.

W naszym internacie zakwate-
rowa³y siê równie¿ zespo³y z in-
nych miejscowoœci (grupa I): UKS
„Karo” Strzelce Opolskie I; UKS
„Karo” Strzelce Opolskie II; MKS
Pogoñ Proszowice I; MUKS „Siat-
karz” Wieluñ I; MUKS „Siatkarz”
Wieluñ II; SPS „Olimpia” Wêgrów
I; SPS „Olimpia” Wêgrów II; SKS
Góra Ropczycka I.
Natomiast w miejscowoœci
£ochów zakwaterowa³o siê kolej-
nych siedem dru¿yn (grupa II):
Sejny I; Sejny II, Drawsko I; Draw-
sko II; Bobowa I; Bobowa II; Alek-

sandrów £ódzki I.
W sumie, w zawodach starto-

wa³o 15 dru¿yn, a ka¿da ekipa li-
czy³a piêæ zawodniczek: 4 + 1(re-
zerwowa). Trenerzy poszczegól-
nych teamów ustalili system roz-
grywek „ka¿dy z ka¿dym” i jeden
set, rozgrywany do 25 punktów.

Mecze w Grupie I zakoñczy³y
siê nastêpuj¹cym wynikiem:
I m - Wêgrów I – 12 pkt.
II m - Proszowice I – 12 pkt.
III m - Góra Ropczycka I – 10 pkt.

Mecze w Grupie II rozgrywa-
ne by³y we wtorek (24.08.) oraz
w czwartek (26.08.) i zakoñczy³y
siê nastêpuj¹cymi wynikami:
Sejny II : Góra Ropczycka 29:31

Sejny I : Góra Ropczycka 25:22
Aleksandrów : Góra Ropczycka 25:27
Bobowa I : Góra Ropczycka 19:25
Bobowa II : Góra Ropczycka 8:25
Drawsko I : Góra Ropczycka 25:23
Drawsko II : Góra Ropczycka 7:25

Najdramatyczniejszy przebieg
mia³ mecz z Aleksandrowem, kie-
dy to dziewczêta z Góry przegry-
wa³y 12:18, aby nastêpnie wygraæ
27: 25.

W sumie, zawodniczki z Góry
Ropczyckiej, na 15 dru¿yn, bio-
r¹cych udzia³ w turnieju, przegra-
³y 4 mecze i z 22 pkt. uplasowa³y
siê na V miejscu.

Oprócz treningów i rozgrywek
sportowych, organizatorzy za-

Siatkarki SKS Góra Ropczycka
na I Ogólnopolskim Festiwalu Siatkówki w Wêgrowie

W dniach: 19-29 sierpnia 2010 r. w Wê-
growie, w województwie mazowieckim
odby³ siê I Ogólnopolski Festiwal Siatków-
ki Dziewcz¹t i Ch³opców. G³ównym organi-
zatorem i pomys³odawc¹ by³a Fundacja
Polskiej Siatkówki, która m³odzie¿y, bio-
r¹cej udzia³ w festiwalu, zapewnia³a za-
kwaterowanie, wy¿ywienie i rozgrywki
sportowe.

pewnili te¿ m³odzie¿y dwie wy-
cieczki: dnia 21.08. do miejsco-
woœci Liw na Turniej Rycerski
oraz dzieñ póŸniej do muzeum
wsi mazowieckiej w Suchej.
Dziewczêta wybra³y siê równie¿
ze swoimi opiekunami na strze-
¿one k¹pielisko oraz organizowa-
³y sobie dyskoteki na terenie in-
ternatu.

Niew¹tpliwie obóz by³ dosko-
na³¹ okazj¹ do doskonalenia
umiejêtnoœci siatkarskich. Dziew-
czêta w znacznym stopniu popra-
wi³y i udoskonali³y swoj¹ techni-
kê, przyswoi³y sobie nowe nawyki
i umiejêtnoœci sportowe, mia³y
okazjê podpatrzyæ grê innych
zawodniczek. Nauczy³y siê no-
wych okrzyków siatkarskich, na-
bra³y rutyny, doœwiadczenia i
pewnoœci siebie, nawi¹za³y nowe
przyjaŸnie. Natomiast my, trene-
rzy, mieliœmy mo¿liwoœæ wymiany
myœli trenerskich, zebrania rów-
nie¿ nowych doœwiadczeñ i po-
znania ciekawych osobistoœci siat-
karskich.

Wszyscy uczestnicy festiwalu,
od organizatorów otrzymali pa-
mi¹tkowe koszulki z logo festiwa-
lu, czapeczki, breloczki i d³ugo-
pisy, a trenerzy dodatkowo statu-
etki, które przypominaæ nam
bêd¹ o naszej nastêpnej przygo-
dzie z siatkówk¹.

Monika Mêdlowska

Za chwilê kolejny mecz m³odych siatkarek z Góry Ropczyckiej

Dziewczêta z Góry Ropczyckiej ze swoj¹ opiekunk¹.
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Lechia obiecuj¹co rozpoczê³a
sezon, zdobywaj¹c 5 punktów w
trzech pierwszych meczach. Nie-
stety w kolejnych trzech meczach
ponios³a trzy kolejne pora¿ki, co
zepchnê³o j¹ w dolne rejony ta-
beli.

Dobrze radzi sobie beniami-
nek z Kawêczyna w klasie A. na
koncie ma tylko jedn¹ pora¿kê,
poniesion¹ w derbach z Soko³em
Krzywa.

W klasie B w czo³ówce s¹ pi³-
karze Borkovii i Korony Góra
Ropczycka, o powrocie do klasy
A myœl¹ w Zagorzycach. Na razie
s³abo radzi sobie Plon Klêczany.

IV liga

Sokó³ Nisko – Lechia 2:2 (1:0)
1:0 Dyba (35), 1:1 Kuter (53), 2:1 Skiba (54),
2:2 Filipek (80)
Stal Nowa Dêba – Lechia 1:1 (1:1)
0:1 Branas (19), 1:1 Uznañski (40)
Strumyk Malawa – Lechia 1:2 (0:1)
0:1 Idzik (45+1-karny), 1:1 Brudek (60), 1:2
Kuter (80)
Wis³oka Dêbica – Lechia 3:0 (1:0)
1:0 Micha³ Wolañski (34), 2:0 Ziêba (54), 3:0
Mariusz Wolañski (77)
Limbach Zaczernie – Lechia 3:0 (1:0)
1:0 Adamczyk (35), 2:0 Blim (90+2), 3:0 Jê-
dryas (90+3)
Crasnovia Krasne – Lechia Sêdziszów
3:0 (2:0)
1:0 Górak (35), 2:0 Baran (38-karny), 3:0
Baran (65-karny)
Po 6. kolejkach Lechia zajmuje 14.
miejsce z 5 punktami na koncie.

Klasa A (Dêbica)

Progres Kawêczyn – Victoria Ocieka
4:0, LKS Nagoszyn – Sokó³ Krzywa 5:0,
Dragon Korzeniew – Progres 4:4, Sokó³
– LKS ¯yraków 2:1, Progres – Sokó³
1:3, Sokó³ – Victoria 1:2, £opuchowa –
Progres 2:6, Progres – Borowiec Stra-
szêcin 2:1, Dragon – Sokó³ 5:5, Ostra
Gumniska – Sokó³ 1:1, Brzostowianka
– Progres 2:2
Po 6. kolejkach Progres zajmuje
3. miejsce w tabeli z 11 punkta-

mi, zaœ Sokó³ 8. z 8 punktami na
koncie

Klasa B (Dêbica)

LKS Ostrów – Borkovia 1:3, Gród Bê-
dziemyœl – Inter Gnojnica 2:0, Pasz-
czyniak – Korona Góra Ropczycka 0:2,
Baszta Zawada – Korona 1:1, Borko-
via – Gród 2:0, Gród – LKS Stasiówka
3:0, Huragan Przedbórz – Borkovia 2:2,
Korona – Olchovia 2:0, Olimpia Nocko-
wa – Korona 2:1 Borkovia – LZS Ma³a
4:0, LKS Ostrów – Gród 4:3
W tabeli Borkovia jest na 2 miej-
scu – 10 pkt., Korona na 3. – 7
pkt., zaœ Gród na 7. – 6 pkt.

Klasa B (Rzeszów I)

Plon Klêczany – Mrowlanka 1:1, Rud-
nianka Rudna Wlk. – Plon 1:4, Plon –
Rudzik Rudna Ma³a 1:4, Iskra Zg³obieñ
– Plon 4:1, Plon – Grunwald Budziwój
(15.09), Junak S³ocina – Plon 7:2
Plon zdoby³ dotychczas 4 pkt. i
zajmuje 12. miejsce w tabeli.

Klasa B (Rzeszów II –
Strzy¿ów)

P³omieñ Zagorzyce – Albatros Szufna-
rowa 6:1, Diament Pstr¹gowa – P³o-
mieñ 3:4, P³omieñ – LKS Hermanowa II
7:0, GKS Niebylec – P³omieñ 1:3, P³o-

mieñ – Czarni Czudec 1:1, Skarbek Go-
go³ów – P³omieñ 3:5.
Po 6. kolejkach P³omieñ jest lide-
rem tabeli z 16 punktami na kon-
cie.

II Podkarpacka liga juniorów

Juniorzy starsi
Lechia Sêdziszów – Sokó³ Nisko 3:1 (1:0)
Pas, Œwierad, K³os – £. Wo³oszyn, Start Pruch-
nik – Lechia Sêdziszów 0:3 (0:1) Babiarz

Pi³karze ni¿szych lig maj¹ za sob¹ ju¿ po
kilka kolejek sezonu 2010/11. Szczegól-
nie uroczyœcie wypad³a inauguracja IV ligi
w Nisku, gdzie pi³karze Lechii odebrali
puchary i nagrody od dzia³aczy zwi¹zko-
wych i samorz¹dowych za awans do IV
ligi. Puchar otrzymali tak¿e pi³karze Pro-
gresu Kawêczyn za awans do klasy A.

2 (30, 60), Pas (80), Lechia – Gembal Tarna-
wa 3:1, B³êkitni Ropczyce – Lechia 1:1,
Lechia – Czuwaj Przemyœl 0:1

Juniorzy m³odsi
Start Pruchnik – Lechia Sêdziszów 0:11
(0:3) Pyrdek 2, Duchañ 2, Grobelny 2, Smaga³a,
Draus, Malisiewicz, Æwiczak, Michalski, Lechia Sê-
dziszów – Sokó³ Nisko 3:3 (1:3) Ziobro,
Pyrdek, Makuch, Lechia – Gimbal Tarnawa
5:1Æwiczak 2, Pyrdek, Ziobro, Michalski B³êkitni
Ropczyce – Lechia 1:3 Surman, Æwiczak, Pyr-
dek Lechia – Czuwaj Przemyœl 1:1 Smaga³a.

Gratulacje i puchar za awans do klasy A od Sekretarza Gminy Jana Maronia dla pi³karzy Progresu Kawêczyn.

Puchar za awans do IV ligi z r¹k Burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³ba, odbiera kapitan
Lechii Pawe³ Idzik. Fot. (2) UM

Inauguracja sezonu pi³karskiego
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(ci¹g dalszy ze str. 10)

Wreszcie nadszed³ czas prezen-
tacji grup wieñcowych. Jako
pierwsi wyst¹pili podopieczni sê-
dziszowskiego ko³a Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
œledzeniem Umys³owym, którzy po
wystêpie podarowali swój wieniec
Przewodnicz¹cemu Rady Miej-
skiej Bogus³awowi Kmieciowi w
podziêkowaniu za wspieranie
dzia³alnoœci ko³a. Dalej kolejno
prezentowa³y siê nastêpne grupy,

tradycyjnie wyœpiewuj¹c do¿ynko-
we przyœpiewki, b¹dŸ recytuj¹c
wiersze. Nie zabrak³o w nich ocze-
kiwañ, a tak¿e drobnych uszczy-
pliwoœci wobec w³adz ró¿nego
szczebla, przyjmowanych oczywi-
œcie przez adresatów z uœmiechem.

Ka¿da z grup zaprezentowa³a
misterny wieniec, wykonany z p³o-
dów rolnych. Tradycyjnie przed-
stawia³y one symbole religijne i
odzwierciedla³y trud rolnika.

Oprócz strawy duchowej, w
tym roku organizatorzy zadbali
tak¿e o coœ dla cia³a: gospodynie
ze Szkodnej i Wolicy Piaskowej
serwowa³y proziaki, chleb swoj-
ski ze smalcem, mas³o czosnko-
we i koperkowe, pierogi z bobem,
ser ¿ó³ty domowej roboty, a tak-
¿e serniki, placek z jab³kami, bu³-
kê dro¿d¿ow¹. Wszystko smacz-
ne i tradycyjnie wykonane, we-
d³ug dawnych receptur. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³o siê
stoisko z miodem i wyrobami z
wosku pszczelego pana Jana
Cholewy oraz stoisko Oœrodka
Doradztwa Rolniczego z Bogu-
chwa³y z wystaw¹ p³odów rol-
nych.

Po zakoñczeniu prezentacji
do¿ynkowych, na scenie pojawi³

siê Szymon Wydra z zespo³em
Carpe Diem, z niezwykle energe-
tycznym koncertem, podczas
którego œwietnie bawili siê starsi i
m³odsi. Sêdziszowskiej publiczno-
œci mia³a okazjê zaprezentowaæ
siê tak¿e Kasia Daniel z Olcho-
wej, uczennica Ogólnokszta³c¹-
cej Szko³y Muzycznej w Rzeszo-
wie. Kasia zaœpiewa³a kilka prze-
bojów muzyki rozrywkowej z re-
pertuaru m.in. Gra¿yny £oba-
szewskiej, Blue Cafe, Kayah i Sta-
na Borysa.

M³oda wokalistka bra³a udzia³
w warsztatach wokalnych z Gra-
¿yn¹ £obaszewsk¹, wystêpowa³a
tak¿e na Miêdzynarodowym Fe-
stiwalu Carpathia w Rzeszowie.

Widzowie obejrzeli równie¿
wystêp grupy obrzêdowej ZPiT
„Rochy” oraz kapeli podwórko-
wej Paka Sêdzisza.

Na zakoñczenie œwietnie zagra³
zespó³ Heven z Czudca w cove-
rach znanych przebojów i z w³a-
snymi kompozycjami.

Z pewnoœci¹ ka¿dy podczas te-
gorocznych do¿ynek znalaz³ coœ dla
siebie, a miejski Rynek przeszed³ z
powodzeniem „chrzest bojowy” w
postaci tak du¿ej imprezy.

Benedykt Czapka

Do¿ynki 2010

Klêczany reprezentowa³y tamtejsze gospodynie oraz druhowie z jednostki OSP.

M³odzie¿ z Bêdziemyœla wykona³a wieniec z wizerunkiem œw. Jacka, patrona koœcio³a parafial-
nego w ich miejscowoœci. Na scenie panie z ko³a gospodyñ wiejskich „Szkodnianki”. Fot. (3) B. Czapka

Hala sportowa
przy Liceum

Ogólnokszta³c¹cym
w Sêdziszowie M³p.,

ulica Fabryczna
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