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Rok 2011/12 przyniesie dla
uczniów i nauczycieli szereg
zmian. Pierwsza dotyczy najm³od-
szych: dzieci piêcioletnie maj¹ od
tego roku obowi¹zek odbycia
rocznego przygotowania przed-
szkolnego, bowiem za rok, jako
szeœciolatki, rozpoczn¹ obowi¹z-
kowo naukê w klasie pierwszej.

Sporo zmian czeka gimnazjali-
stów w kwestii egzaminów. Odby-
waæ siê one bêd¹ w trzy kolejne
dni. Pierwszego dnia zaplanowa-
no dwa egzaminy: z historii i wie-
dzy o spo³eczeñstwie oraz z jêzyka
polskiego. Drugiego dnia odbêd¹
siê egzaminy z przedmiotów przy-
rodniczych oraz matematyki. Na-
tomiast dzieñ trzeci poœwiêcony
bêdzie na egzaminy z jêzyka ob-
cego na poziomie podstawowym
dla wszystkich uczniów oraz na po-
ziomie rozszerzonym dla tych,
którzy w gimnazjum kontynuowali
naukê jêzyka, rozpoczêt¹ jeszcze
w szkole podstawowej.

Zgodnie z terminami, ustalo-
nymi przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej w roku
2012 sprawdzian dla uczniów klas
szóstych odbêdzie siê 3. kwietnia,
egzamin gimnazjalny w dniach
24-26 kwietnia, zaœ matury roz-
poczn¹ siê od czêœci pisemnej w
dniach 8-10 maja.

Znane s¹ tak¿e terminy ferii
œwi¹tecznych: 23. grudnia 2011 –
1. stycznia 2012; zimowych: 30.
stycznia – 12 lutego 2012, wiosen-
nych: 5-10. kwietnia 2012. Ponad-
to dyrektor ka¿dej szko³y ma pra-

wo do ustalenia, w porozumieniu
z uczniami, nauczycielami i rodzi-
cami, dodatkowych dni wolnych
od zajêæ dydaktycznych w czasie
roku szkolnego. Dla szkó³ podsta-
wowych jest to 6 dni, dla gimna-
zjów 8, a dla szkó³ œrednich 10 dni.

Rok szkolny zakoñczy siê 29
czerwca, a kolejny rozpocznie siê
3. wrzeœnia 2012 r.

Anonimowi wandale na terenie
miasteczka ruchu drogowego na
Osiedlu M³odych w Sêdziszowie
M³p. przypalili atrakcje placu za-
baw, po³amali drzewka. Podobny

Rozpocz¹³ siê
nowy rok szkolny 2011/12

1. wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny.
W ca³ym kraju naukê rozpoczê³o blisko 5,5
mln uczniów i 660 tys. nauczycieli. W szko-
³ach, dla których organem prowadz¹cym
jest Gmina Sêdziszów M³p., uczyæ siê bêdzie
2430 uczniów pod opiek¹ 290 nauczycieli,
w tym: w szko³ach podstawowych 1582 uczniów
i 200 nauczycieli, a w gimnazjach 848 uczniów
i 90 nauczycieli. W tzw. „zerówkach” rozpo-
czê³o edukacjê 295 piêcio- i szeœciolatków pod
opiek¹ 24 pedagogów, zaœ do przedszkoli
uczêszczaæ bêdzie 260 dzieci, którymi opieko-
waæ siê bêdzie 27 wychowawczyñ.

Gimnazja – wyniki œrednie
Szko³a Jêzyk angielski Jêzyk niemiecki Czêœæ Czêœæ

% % humanistyczna mat.-przyr.
Czarna Sêdz. ________ 51,5 ________ - _______ 25,56 ______ 23,10
Sêdziszów M³p. ______ 59,1 _______ 53 _______ 29,81 ______ 26,85
Zagorzyce _________ 50,7 ________ - _______ 25,44 ______ 23,00

Szko³a Œredni wynik
(max 40 pkt.)

Bêdziemyœl ____________ 25,47
Boreczek _____________ 27,80
Borek Wielki ___________ 28,11
Czarna Sêdziszowska ______ 24,29
Góra Ropczycka _________ 23,44
Kawêczyn _____________ 26,12
Klêczany _____________ 24,48
Krzywa ______________ 28,37
SP 2 Sêdziszów M³p. ______ 28,02
SP 3 Sêdziszów M³p. ______ 26,69
Szkodna _____________ 26,50
Wolica Piaskowa ________ 22,25
Zagorzyce Dolne ________ 27,75
Zagorzyce Górne ________ 23,14

W Sêdziszowie M³p. niszcz¹ wandale!

Na zakoñczenie przekazujemy informacje o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów
i egzaminu gimnazjalnego w roku 2011.

Szko³y podstawowe

Po³amane drzewka, porozrzucane œmieci, p³ywaj¹ce w stawie puszki po piwie, znisz-
czone atrakcje i wiele innych przyk³adów nieludzkiego zachowania to bilans ostatnich
kilku tygodni na terenie gminy Sêdziszów M³p.

obraz zniszczeñ mienia publiczne-
go widoczny by³ w Parku „Buczy-
na” w Górze Ropczyckiej i w okoli-
cy centrum ratuszowego w mieœcie.
Wzd³u¿ ulicy Wêglowskiego w Sê-

dziszowie M³p. pozosta³y tylko ki-
kuty po³amanych drzew. W Parku
Buczyna niektórzy nie potrafi¹ za-
chowaæ siê po ludzku. Pety na œcie¿-
kach, puszki w stawie i wyskrobane
wulgarne has³a na ³awkach w par-
ku. Kosze umiejscowione s¹ kilka
metrów od siebie, ale wandalom
trudno jest otworzyæ klapê kosza i

rzucaj¹ œmieci obok. Na terenie
powiatu ropczycko-sêdziszowskie-
go tego typu zachowania wystê-
puj¹. Policja stara siê skutecznie
wy³apywaæ sprawców takich czy-
nów. Dla porównania w USA nie
ma tolerancji dla osób przy³apa-
nych na niszczeniu mienia publicz-
nego – natychmiastowy os¹d i kara
w postaci prac na rzecz œrodowi-
ska. Za nieletnich karê ponoszê
rodzice. Maciej Idzik

Uroczystoœæ rozpoczêcia roku szkolnego 2011/12 w Szkole Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Fot. (2) E. B¹kowska
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Do¿ynki to s³owiañskie œwiêto
plonów przypadaj¹ce dawniej na
pierwszy dzieñ jesieni czyli na
równonoc jesienn¹ 23 wrzeœnia.
Jego korzenie siêgaj¹ czasów
przedchrzeœcijañskich. W czasie
do¿ynek dziêkowano bogom za
plony oraz proszono o jeszcze
lepsze w kolejnych latach. W póŸ-
niejszych latach, oko³o XV-XVI
wieku, do¿ynki zaczêto organizo-
waæ dla s³u¿by folwarcznej i pra-
cowników najemnych jako formê
nagrody za wykonan¹ pracê przy
¿niwach.

Przygotowanie do do¿ynek
rozpoczyna wicie wieñca z k³o-
sów zbó¿ oraz roœlin i kwiatów.
Poza wieñcem uczestnicy uroczy-
stoœci nios¹ dary z p³odów ziemi
oraz chleb, upieczony z m¹ki po-
chodz¹cej z danych zbiorów.
Orszak z wieñcem pod¹¿a do
koœcio³a gdzie wieniec jest œwiê-
cony. Po œwiêceniu odbywaj¹ siê
biesiady, tañce i poczêstunek.
Dziœ nie dziêkuje siê jak dawniej
za zbiory mitycznym s³owiañskim
bogom a podziêkowania kieruje
siê ku Bogu i Matce Boskiej. W
zale¿noœci od regionu, do¿ynki
nazywane s¹ tak¿e wieñcem, wieñ-
cowinami, okrê¿nem, wy¿ynkami
czy obrzynkami.

Podczas nabo¿eñstwa w sêdzi-
szowskiej farze, ks. proboszcz
Ryszard Lis wyg³osi³ piêkne kaza-
nie, w którym opowiedzia³ o
dwóch synach, którzy odziedzi-
czywszy po zmar³ym ojcu gospo-
darstwo, rozpoczêli poszukiwa-
nia skarbu, rzekomo ukrytego
gdzieœ w polu. Przekopanie go
jednak nic nie da³o. Tymczasem
¿ona m³odszego z braci posia³a i
posadzi³a na polu rozmaite roœli-
ny. Po zebraniu plonów, gdy ¿ona
przygotowa³a wspania³y posi³ek z
wyros³ych w gospodarstwie plo-
nów, m³odszy syn zrozumia³, ¿e
skarbem, o którym ojciec mówi³
na ³o¿u œmierci, nie by³y pieni¹-
dze czy kosztownoœci, ale by³a
nim ziemia, która potrafi przy-
nieœæ tak wspania³y owoc.

Z koœcio³a orszak do¿ynkowy,
poprzedzony konn¹ banderi¹,
pod¹¿y³ na stadion, gdzie grupy

wieñcowe prezentowa³y siê przed
w³adzami gminy, zaproszonymi
goœæmi oraz widzami, przyby³ymi
z bli¿szej i dalszej okolicy.

Tradycyjnie du¿o emocji i ko-
mentarzy wywo³ywa³y do¿ynkowe
przyœpiewki, opisuj¹ce gminn¹ i
krajow¹ rzeczywistoœæ.

Grupa z Bêdziemyœla mia³a
bardzo bogat¹ listê „skarg i wnio-
sków”: a to ¿al, ¿e w³adze nie przy-
by³y na œwiêto pierogów do ich
wioski, a to, ¿e nie ma stadionu, a
to ¿e kiepsko wspó³pracuj¹ z so³-
tysem i radnymi… Skargi zosta³y
wys³uchane, wnioski pewnie wy-
ci¹gniête, a na scenê kolejno
wchodzi³y kolejne grupy.

Do¿ynki 2011
W piêkn¹ s³oneczn¹ niedzielê, 21. sierpnia, w Sêdziszowie M³p. odby³o siê gminne
œwiêto plonów. Barwny korowód, z³o¿ony z 18 grup wieñcowych, reprezentuj¹cych
prawie wszystkie miejscowoœci gminy pod¹¿y³ ulicami miasta do koœcio³a parafialnego
pw. Narodzenia NMP, gdzie odprawiona zosta³a Msza œw. dziêkczynna. Prezentacje
grup wieñcowych mia³y miejsce na stadionie MLKS „Lechia”.

Tradycyjnie, dowcipnie i na wy-
sokim poziomie zaprezentowa³a
siê grupa z Zagorzyc Dolnych.
Szczególnie zapad³a mi w pamiêæ
przyœpiewka czteroletniego ¿ni-
wiarza, obawiaj¹cego siê, ¿e ju¿
za dwa lata, jako szeœciolatek,
bêdzie musia³ iœæ do szko³y. Byæ
mo¿e echa jego wystêpu dotar³y
do Warszawy, bowiem, jak nie-
dawno donios³y media, Minister-
stwo Edukacji Narodowej rozwa-
¿a przesuniêcie obowi¹zku szkol-
nego dla szeœciolatków o kolejne
dwa lata.

Przedstawiciele Góry Ropczyc-
kiej, na czele z so³tysem Stanis³a-
wem Bochenkiem, ¿yczyliby so-

bie remontu wiekowego wodo-
ci¹gu w ich wiosce. Po wystêpie,
jak zauwa¿y³em, Burmistrz kart-
kê z treœci¹ wyœpiewanych postu-
latów skrupulatnie schowa³ w kie-
szeni marynarki, wiêc pewnie
wkrótce na ³amach „Biuletyny Sê-
dziszowskiego”, w dziale „Gmin-
ne inwestycje” bêdziemy mogli
og³osiæ: ruszy³ remont wodoci¹-
gu w Górze Ropczyckiej…

Mieszkañcy Cierpisza domagali
siê remontu drogi, prowadz¹cej
przez wieœ, a ¿e to droga powia-
towa, ¿yczenie kierowali do sta-
rosty Ziemiñskiego, który jednak
przyby³ na stadion spóŸniony i
chyba tej skargi nie s³ysza³.

Kolejne grupy równie¿ zapre-
zentowa³y siê w formie recytacji
b¹dŸ przyœpiewki, dostarczaj¹c
dawki humoru zebranym, b¹dŸ
przysparzaj¹c siwych w³osów na
skroni Burmistrza Kie³ba.

Po zakoñczeniu prezentacji
wieñców, wyst¹pi³a grupa obrzê-
dowa Zespo³u Pieœni i Tañca „Ro-
chy”, przedstawiaj¹c obrzêd do-
¿ynkowy.

Na zakoñczenie do¿ynek na es-
tradzie wyst¹pili profesjonaliœci:
zespó³ Siklawa, prezentuj¹cy gó-
ralski folk (wyst¹pi³ ju¿ na do¿yn-
kach przed trzema laty) oraz £zy
– tak¿e po raz drugi w Sêdziszo-
wie – tym razem z now¹ woka-
listk¹ Sar¹ Chmiel.

(b)

W grupach wieñcowych dominuje m³odzie¿ – tu z Boreczku.

Jeden z najm³odszych ¿niwiarzy – z Zagorzyc
Dolnych.

Dary ofiarne sk³adaj¹ przedstawiciele Zagorzyc Górnych. Fot. (4) B. Czapka

Burmistrz Kazimierz Kie³b oraz zastêpca El¿bieta Œwiniuch dziêkuj¹ za udzia³ w do¿ynkach
grupie z Wolicy Piaskowej.
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Gminne
inwestycje

Przebudowa ulic w Sêdziszowie Ma³opolskim
(Rêdziny –Zachód)

Przebudowa ulic w Sêdziszowie Ma³opolskim (Rêdziny -Zachód) obej-
mowa³a: roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej – 1 220 m2,
wykonanie kanalizacji deszczowej – 824 mb, wykonanie podbudowy
– 3 897 m2, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej
– 6 694 m2, u³o¿enie krawê¿ników –1 766 mb, u³o¿enie chodnika
z kostki brukowej – 1 296 m2.
Wartoœæ: 1 187 670,60 z³.
Dofinansowanie w wysokoœci 50% w ramach Wieloletniego Progra-
mu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A., Oddzia³ Rzeszów / Region
Po³udniowy, 39-100 Ropczyce, ul. Przemys³owa 7
Czas realizacji: 18.04.2011 r. – 30.09.2011 r. (w trakcie realizacji)
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdzi-
szów Ma³opolski

Remont drogi gminnej Zagorzyce – Ocha³ówka
Wykonano remont drogi gminnej Zagorzyce – Ocha³ówka w km

0+700 – 2+000 obejmuj¹cy: profilowanie pod³o¿a –4 160 m2, wyko-
nanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 4 160 m2, wykonanie na-
wierzchni z masy mineralno-asfaltowej – 3 900 m2, remont przepu-
stu pod drog¹, œcianki czo³owe przepustu fi. 120, sztuk 4.
Wartoœæ: 298 807,42 z³
Wykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6
Czas realizacji: 23.05.2011r. –12.08.2011r.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdzi-
szów Ma³opolski

Termomodernizacja budynków oœwiatowych w Gminie
Sêdziszów Ma³opolski. Wykonanie termomodernizacji

budynków Gimnazjum w Sêdziszowie Ma³opolskim
W ramach przedmiotu zamówienia wykonano: izolacjê pionow¹

œcian fundamentowych, docieplenie œcian styropianem, docieple-
nie stropodachu granulatem z we³ny mineralnej, tynki cienkowar-
stwowe, wymianê okien, instalacjê solarn¹ podgrzewu ciep³ej wody
(6 kolektorów p³askich), instalacjê c.o., instalacjê elektryczn¹.
Wartoœæ: 602 149,75 z³
Dofinansowanie w wysokoœci 85% kosztów kwalifikowanych ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007-2013 (RPO WP) 373 795,37 z³
Wykonawca: P.U.H. PROFI Anna Bawo³, 39-300 Mielec, ul. Racibor-
skiego 7
Czas realizacji: 8.03.2011r. – 12.08.2011r.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdzi-
szów Ma³opolski
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Remont drogi gminnej Szkodna – Budy
Wykonano remont drogi gminnej Szkodna – Budy obejmuj¹cy:

likwidacjê prze³omów –100 m2, roboty ziemne –130 m3, wyrównanie
mas¹ mineralno-asfaltow¹ – 88 t, nawierzchniê z masy mineralno-
asfaltowej – 4 350 m2.
Wartoœæ: 163 943,63 z³
Wykonawca: POLDIM DÊBICA Spó³ka Akcyjna, 39-200 Dêbica, ul.
Drogowców 1
Czas realizacji: 27.05.2011 r. – 29.07.2011 r.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdzi-
szów Ma³opolski

Remont mostu w ci¹gu drogi gminnej Zagorzyce –
Ratajówka

Wymiana nawierzchni drewnianej i belek poprzecznych oraz re-
mont porêczy mostu.
Wartoœæ: 27 628,22 z³
Wykonawca: Adam Ocha³ „ZURBTRAK” Firma Us³ugowo-Produk-
cyjno-Handlowa, Zagorzyce
Czas realizacji: 31.05.2011 r. – 2.08.2011 r.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdzi-
szów Ma³opolski

Zakres robót obejmowa³: malowanie œcian i sufitów z przygotowa-
niem pod³o¿a tj. zeskrobaniem farby, gruntowaniem i szpachlowa-
niem; wymiana drzwi wewnêtrznych; remont i czêœciowa wymiana
posadzek; demonta¿ stalowych boksów szatniowych; monta¿ szafek
szatniowych; wykonanie sceny w auli; wykonanie wyjœcia ewakuacyj-
nego z auli (schody ¿elbetowe); docieplenie kominów, wykonanie
czapek kominowych, wykonanie instalacji hydrantowej.
Wartoœæ: 574 896,86 z³
Wykonawca: P.U.H. PROFI Anna Bawo³ , 39-300 Mielec, ul. Raci-
borskiego 7
Czas realizacji: 23.05.2011r. –15.09.2011r.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdzi-
szów Ma³opolski

Zakres rzeczowy robót obejmuje: a) budowê kanalizacji sanitarnej w Krzywej z w³¹cze-
niem jej do oczyszczalni œcieków znajduj¹cej siê w Sêdziszowie Ma³opolskim; b) budowê
kanalizacji sanitarnej dla czêœci Wolicy £ugowej; c) budowê sieci wodoci¹gowej wraz z przy-
³¹czami dla miejscowoœci Krzywa /przysió³ek Porêby Krzywskie Du¿e/.

Przewidywana d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej wraz z przy³¹czami wynosi 43 727 m. D³ugoœæ
sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami wynosi oko³o 6 330 m.
Wartoœæ: 4 738 191,95 z³.
Wykonawca: Handlowo-Us³ugowy Zak³ad Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX, 39-
120 Sêdziszów M³p. Klonowa 5
Czas realizacji: 7.09.2009 r. – 10.11.2011 r. (w trakcie realizacji)
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdziszów Ma³opolski

Remont i przebudowa budynków Gimnazjum
w Sêdziszowie Ma³opolskim

Ochrona zbiornika GZWP –425 poprzez budowê sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sêdziszów Ma³opolski.
Czêœæ II ; Etap V –budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej

Zakres rzeczowy robót obej-
muje: a) budowê kanalizacji
sanitarnej w Kawêczynie z w³¹-
czeniem jej do sieci kanaliza-
cyjnej znajduj¹cej siê w Sêdzi-
szowie Ma³opolskim i w Krzy-
wej, b) budowê sieci wodoci¹-
gowej wraz z przy³¹czami dla
czêœci Sêdziszowa Ma³opol-
skiego i odcinka sieci wodo-
ci¹gowej ³¹cz¹cej Kawêczyn z
Wolic¹ £ugow¹. Przewidywa-
na d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej
wraz z przy³¹czami wynosi 22
314 m. D³ugoœæ sieci wodoci¹-
gowej z przy³¹czami wynosi
oko³o 844 m.
Wartoœæ: 2 630 493,45 z³.
Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof
Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa
Czas realizacji: 3.09.2009 r. – 10.11.2011 r. (w trakcie realizacji)
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sêdzi-
szów Ma³opolski

Oprac. G. Wrona

Ochrona zbiornika GZWP –425 poprzez budowê sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sêdziszów
Ma³opolski. Czêœæ II ; Etap VI –budowa kanalizacji

sanitarnej w Kawêczynie
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Ka¿dy œwiadczeniobiorca ubiega-
j¹cy siê o zasi³ek rodzinny i do-
datki, jak równie¿ o œwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego
mo¿e z³o¿yæ zaœwiadczenia lub
oœwiadczenia  potwierdzaj¹ce
nastêpuj¹ce okolicznoœci:
1) Uczêszczanie dziecka lub oso-

by uprawnionej do szko³y lub
szko³y wy¿szej,

2) Wysokoœæ dochodu rodziny
lub cz³onków rodziny uzyska-
nego przez rodzinê lub cz³on-
ków rodziny w roku kalenda-
rzowym poprzedzaj¹cym
okres zasi³kowy,

3) Wielkoœæ gospodarstwa rolne-
go,

4) Wysokoœæ op³aty za pobyt
cz³onka rodziny w instytucji za-
pewniaj¹cej ca³odobowe
utrzymanie,

5) Termin i okres, na jaki zosta³
udzielony przez pracodawcê
urlop wychowawczy oraz okre-
sy zatrudnienia,

6) Zg³oszenie do ubezpieczeñ
spo³ecznych,

7) Nie korzystanie z ca³odobowej
opieki nad dzieckiem umiesz-
czonym w specjalnym oœrod-
ku szkolno-wychowawczym,

8) Brak propozycji zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej,

9) Stwierdzenie dwumiesiêcznej
bezskutecznoœci egzekucji
œwiadczeñ alimentacyjnych.

Ka¿dy œwiadczeniobiorca ubiega-
j¹cy siê o zasi³ek rodzinny i do-
datki jak równie¿ œwiadczenia z
funduszu alimentacyjnego sk³a-
daj¹c w³asnorêczne oœwiadcze-
nie, dokumentuj¹ce wysokoœæ

1. Uchwa³a w sprawie utworze-
nia obwodów g³osowania w
Szpitalu Powiatowym i Zak³a-
dzie Pielêgnacyjno-Opiekuñ-
czym w Sêdziszowie M³p. oraz
w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Rudzie w celu przeprowa-
dzenia g³osowania w wybo-
rach do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej.
Rada utworzy³a odrêbne ob-
wody g³osowania w celu prze-
prowadzenia g³osowania w wy-
borach do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej:

o mo¿liwoœci sk³adania zaœwiadczeñ lub oœwiadczeñ przez osoby
ubiegaj¹ce siê o œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego, œwiadczenia z pomocy spo³ecznejInformacja

Od 1 lipca 2011r. na mocy Ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców, wprowadzone zosta³y zmiany doty-
cz¹ce stosowania zamiennie zaœwiadczeñ i oœwiadczeñ.

dochodu musi uwzglêdniæ w nim
wysokoœæ: przychodu, dochodu,
sk³adki na ubezpieczenie spo³ecz-
ne odliczone od dochodu, sk³ad-
ki na ubezpieczenie zdrowotne
odliczone od podatku a tak¿e
nale¿ny podatek.
W zwi¹zku z nabyciem przez
œwiadczeniobiorców nowego
prawa do stosowania oœwiad-
czeñ, apelujemy o rozwa¿ne
oœwiadczanie dochodów, ponie-
wa¿ za oœwiadczenie nieprawdy
w/w ustawa przewiduje odpo-
wiedzialnoœæ karn¹ za sk³adanie
fa³szywych zeznañ, a na oœrodek
nak³ada obowi¹zek zg³oszenia
takiego faktu organom œcigania.
Równie¿ w przypadku ubiegania
siê o œwiadczenia z pomocy spo-
³eczne (np. zasi³ki celowe, okre-
sowe, sta³e) Klient mo¿e z³o¿yæ
zaœwiadczenie lub oœwiadczenie
dotycz¹ce:
1) Wysokoœci wynagrodzenia z

tytu³u zatrudnienia,

2) Okresu zatrudnienia,
3) Wielkoœci gospodarstwa rolne-

go w hektarach przeliczenio-
wych,

4) Kontynuowania nauki,
5) Uzyskania dochodu z pozarol-

niczej dzia³alnoœci gospodar-
czej,

6) Uzyskania jednorazowego do-
chodu nale¿nego za dany
okres,

7) Stanu maj¹tkowego.
Oœwiadczenia sk³adane bêd¹
pod rygorem odpowiedzialnoœci
karnej za sk³adanie fa³szywych
zeznañ. Sk³adaj¹cy oœwiadczenie
zobowi¹zany bêdzie do zawarcia
w nim klauzuli nastêpuj¹cej tre-
œci: Jestem œwiadomy odpowiedzial-

noœci karnej za sk³adanie fa³szywe-

go oœwiadczenia. Oœwiadczenie
musi potwierdzone byæ w³asno-
rêcznym podpisem.

Kierownik MGOPS
Zdzis³awa Œwider

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ

X SESJA RADY MIEJSKIEJ

W dniu 29 lipca 2011 r. odby³a siê Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej zwo³ana na
wniosek grupy radnych, którzy przed³o¿yli projekt uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y
Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia op³aty za niektóre œwiadczenia publicznych przedszkoli, dla których orga-
nem prowadz¹cym jest Gmina Sêdziszów M³p.

Radni wnioskodawcy propo-
nowali miêdzy innymi obni¿enie
stawki op³aty za ka¿d¹ godzinê

pobytu dziecka w przedszkolu
powy¿ej minimum programowe-
go. Zgodnie z uchwa³¹ podjêt¹

jednog³oœnie przez Radê Miejsk¹
w dniu 31 marca br. ta stawka od
1 wrzeœnia wynosiæ bêdzie 0,17%
minimalnego wynagrodzenia za
ka¿d¹ godzinê pobytu dziecka w
przedszkolu powy¿ej minimum
programowego, co w przelicze-
niu daje kwotê 2,36 z³. W przed-
³o¿onym projekcie uchwa³y gru-

pa radnych proponowa³a, aby ta
stawka wynosi³a 0,12% minimal-
nego wynagrodzenia za ka¿d¹
godzinê, co daje kwotê 1,66 z³.
Po burzliwej dyskusji Rada przy-
st¹pi³a do g³osowania nad pro-
jektem uchwa³y. Za podjêciem
uchwa³y g³osowa³o 9 radnych i 9
radnych g³osowa³o przeciw pod-
jêciu uchwa³y. Projekt uchwa³y
nie uzyska³ wiêkszoœci g³osów i
tym samym zosta³ odrzucony.

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. X Sesjê w bie¿¹cej kadencji odby³a w dniu 2 wrzeœnia
2011 r., a zosta³a zwo³ana przede wszystkim celem utworzenia odrêbnych obwodów
g³osowania w najbli¿szych wyborach do Sejmu i Senatu. Oprócz tego Rada podjê³a
jeszcze 2 inne uchwa³y.

- Nr 20 w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Rudzie

- Nr 21 w Szpitalu Powiato-
wym w Sêdziszowie M³p.

2. Uchwa³a w sprawie zg³oszeñ
kandydatów na ³awników, któ-
re pozostawia siê bez dalsze-
go biegu.
Radni na wniosek Zespo³u po-
wo³anego dla wyra¿enia opi-
nii o zg³oszonych kandydatach
na ³awników stwierdzili, ¿e
kandydatury:
1) Pani Krystyny Piera

2) Pana Tadeusza Lisa
3) Pani Jolanty Zawiœlak
4) Pani Haliny Nowak
5) Pani Barbary Czaja
z uwagi na niespe³nienie wy-
mogów formalnych pozosta-
wia siê bez dalszego biegu.

3. Uchwa³a w sprawie rozpozna-
nia skargi Pani Heleny Micha-
³ek.
Rada Miejska uzna³a za bez-
zasadn¹ skargê Pani Heleny
Micha³ek na przewlek³oœæ po-
stêpowania prowadzonego
przez Burmistrza Sêdziszowa
M³p., w zwi¹zku z wnioskiem
p. Micha³ek o umieszczenie jej
w domu pomocy spo³ecznej.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIÊBIORSTW

Od 26 wrzeœnia do 7 paŸ-
dziernika 2011 r. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa bêdzie przyjmowa-
³a wnioski o przyznanie pomo-
cy w ramach dzia³ania „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiê-
biorstw”. Pomoc finansowa-
na jest ze œrodków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.  

W tegorocznym naborze na
wsparcie mikroprzesiêbiorstw
przeznaczono ponad 2,5 mi-
liarda z³.

Szczegó³y na stronie
www.arimr.gov.pl
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1 miasto:  SÊDZISZÓW M£P. Ulice:  Aleja 1000-lecia,  Cicha,  Garncarska,  G³owackiego,  Grunwaldzka,
Jagielloñska, Jana Paw³a II, Kochanowskiego, Ko³³¹taja, Kolbuszowska,  Ksiê¿omost, Kwiatowa, Letnia, £ugo-
wa, Maci¹ga, Mickiewicza, Olszana, Pi³sudskiego, Po³udniowa, Prusa, Reja, Rzeszowska, Sienkiewicza, S³owac-
kiego, Sportowa, Staszica, Szeroka, Warzywna, Witosa

2 miasto:  SÊDZISZÓW M£P. Ulice: 3-go Maja, œw.Antoniego, Armii Krajowej, œw.Barbary, Bednarska, Blich,
Borkowska, Bursztynowa, Dzia³kowa, Granickiego, œw.Franciszka, Kasztanowa, œw.Klary, Klonowa, Konopnic-
kiej, Kolejowa, Koralowa, Kota, Koœciuszki, Krokusowa, Krótka, Lipowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Partyzan-
tów, Piaskowa, Piekarska, Polna, Rêdziny, Rubinowa, Rynek, Sapeckiego,  Solidarnoœci, Szafirowa, Szkarpowa,
Szymborskiej, Wyspiañskiego, Wyszyñskiego,

3 miasto:  SÊDZISZÓW M£P. Ulice: S³oneczna, Spacerowa; Osiedle M³odych: Nr  5, 5a, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19,

4 miasto:  SÊDZISZÓW M£P. Ulice: Fabryczna, Jab³onowskich, Miko³aja Ligêzy, Micha³owskich, Odrow¹¿ów,
Potockich, Starzeñskch, Tarnowskich, Weso³a, Wêglowskiego; Osiedle M³odych: Nr 2, 2a, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16

5 miejscowoœæ:  GÓRA ROPCZYCKA

6 miejscowoœæ:  ZAGORZYCE, so³ectwo Zagorzyce Dolne od nr 1-146, nr 154, nr 158-164, nr 405-637

7 miejscowoœæ:  ZAGORZYCE, so³ectwo Zagorzyce Górne od nr 147-404 (z wy³¹czeniem nr 154, nr
158-164), od nr 638 do koñca

8 miejscowoœæ:  SZKODNA

9 miejscowoœæ:  WOLICA PIASKOWA

10 miejscowoœæ:  WOLICA £UGOWA

11 miejscowoœæ:  BOREK WIELKI

12 miejscowoœæ:  BORECZEK

13 miejscowoœæ:  RUDA

14 miejscowoœæ:  BÊDZIEMYŒL

15 miejscowoœæ:  KLÊCZANY

16 miejscowoœæ:  KAWÊCZYN SÊDZISZOWSKI

17 miejscowoœæ:  KRZYWA

18 miejscowoœæ:  CZARNA SÊDZISZOWSKA

19 miejscowoœæ:  CIERPISZ

20 Dom Pomocy Spo³ecznej w RUDZIE

21 Szpital Powiatowy  w SÊDZISZOWIE M£P. Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy w SÊDZISZOWIE M£P.

INFORMACJA BURMISTRZA SÊDZISZOWA M£P.
z dnia 5 wrzeœnia 2011 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póŸn. zm.)
podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach  i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

w których zostanie  przeprowadzone g³osowanie w wyborach do  Sejmu i Senatu RP zarz¹dzonych na 9 paŸdziernika 2011 r.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu 9 paŸdziernika 2011 r. w godzinach 7.00-21.00 BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.
  /-/ Kazimierz Kie³b

Nr obwodu
g³osowania Siedziba Obwodowej Komisji WyborczejGranice obwodu

Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.;
ul. Ks. Maci¹ga 3; tel. 17 745 35 03

Szko³a Podstawowa Nr 2;
Sêdziszów M³p. ul. Rynek 9; tel. 17 2216 129

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Komisja w³aœciwa do g³osowania korespondencyjnego

Szko³a Podstawowa Nr 3;
Sêdziszów M³p. Osiedle M³odych 20; tel. 17 2216 825

Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej;
Góra Ropczycka 2; tel. 17 745 18 38

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych

Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Dolnych;
Zagorzyce 78; tel. 17 745 25 91

Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Górnych,
Zagorzyce 175, tel. 17 745 25 00

Szko³a Podstawowa w Szkodnej; Szkodna 121; tel.  17 745 70 70

Szko³a Podstawowa w Wolicy Piaskowej;
Wolica Piaskowa 76; tel. 17 745 34 96

Dom Stra¿aka w Wolicy £ugowej,
Wolica £ugowa 70, tel. 17 745 34 38

Szko³a Podstawowa w Borku Wielkim; Borek Wielki 254; tel. 17 745 49 71
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych

Szko³a Podstawowa w Boreczku; Boreczek 46; tel.  17 745 49 72

Dom Stra¿aka w Rudzie; Ruda 65; tel. 17 745 83 55

Dom Kultury w Bêdziemyœlu; Bêdziemyœl 35; tel.  17 745 58 05

Dom Ludowy w Klêczanach; Klêczany 112; tel. 17 745 51 50

Szko³a Podstawowa w Kawêczynie Sêdz.,
Kawêczyn Sêdz. 73; tel. 17 2216 403

Szko³a Podstawowa w Krzywej; Krzywa 121, tel. 17 745 44 34

Gimnazjum  w Czarnej Sêdziszowskiej; Czarna Sêdz. 145, tel.  17 745 56 42

Budynek by³ej szko³y podstawowej w Cierpiszu, Cierpisz 33, tel. 17 745 83 31

Dom Pomocy Spo³ecznej w Rudzie, Ruda 102, tel. 17 22 33 151
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych

Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych w Sêdziszowie M³p.
ul. Wyspiañskiego 14;  tel. 17 22 16 748

Szko³a Podstawowa Nr 3;
Sêdziszów M³p. Osiedle M³odych 20; tel. 17 2216 825
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Kodeks ten zastêpuje piêæ do-
tychczasowych ordynacji wybor-
czych i zawiera w sobie zasady
przeprowadzenia wyborów do
Sejmu i Senatu RP, wyborów Pre-
zydenta RP, wyborów do Parla-
mentu Europejskiego, wyborów
samorz¹dowych oraz bezpoœred-
nich wyborów wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast.

Nowy Kodeks wyborczy jest
ustaw¹ bardzo obszern¹, zawiera-
j¹c¹ a¿ 517 artyku³ów a g³ównym
za³o¿eniem jego twórców by³o
uporz¹dkowanie i ujednolicenie
polskiego prawa wyborczego.

Godziny otwarcia lokali wyborczych
Pocz¹wszy od najbli¿szych wy-

borów lokale wyborcze bêd¹
otwarte w godz. 7.00-21.00, a do-
t¹d by³o z tym ró¿nie, np. w wy-
borach do Sejmu i Senatu g³oso-
waliœmy w godz. 6.00-20.00 a wy-
borach samorz¹dowych 8.00-
22.00.

Obwodowe komisje wyborcze
Ujednolicono równie¿ iloœæ

cz³onków obwodowych komisji
wyborczych, dotychczas liczba ta
by³a w przedziale 8-11, a obecnie
w sta³ych obwodach g³osowania
komisje bêd¹ liczyæ 6-8 cz³onków
zg³oszonych przez komitety wy-
borcze oraz dodatkowo pracow-
nik samorz¹dowy, w obwodach
zamkniêtych (szpital, DPS) w
sk³ad komisji bêdzie wchodziæ 4-
6 osób zg³oszonych przez komi-
tety wyborcze oraz jedna osoba
spoœród pracowników odpo-
wiednio szpitala lub DPS-u.

Zatrzymali z³odzieja paliwa
na gor¹cym uczynku

Cztery zarzuty us³ysza³ 34-latek, który
zosta³ zatrzymany, 8-go sierpnia, przez
sêdziszowskich policjantów. Wpad³ tu¿ po
kradzie¿y paliwa z samochodu ciê¿arowe-
go. Funkcjonariusze sprawdzaj¹, czy nie
dopuœci³ siê jeszcze innych przestêpstw.
Nad ranem policjanci z komisa-
riatu w Sêdziszowie M³p. zatrzy-
mali na gor¹cym uczynku z³odzie-
ja paliwa. 34-letni mê¿czyzna
ukrad³ tej nocy oko³o 200 litrów
oleju napêdowego o wartoœci
1000 z³otych. Z³odziej spuszcza³

PORADNIK WYBORCZY

POLICJA informuje

9 paŸdziernika br. udamy siê do lokali wyborczych celem g³osowania w wyborach do
Sejmu i Senatu RP. Wybory te odbêd¹ siê wed³ug nowych zasad i w oparciu o nowy akt
prawny, którym jest obowi¹zuj¹cy od 1 sierpnia br. Kodeks wyborczy.

G³osowanie przez pe³nomocnika
Wprowadzono równie¿ we

wszystkich rodzajach wyborów
mo¿liwoœæ g³osowania przez pe³-
nomocnika. Wyborca o znacz-
nym lub umiarkowanych stopniu
niepe³nosprawnoœci oraz wybor-
ca, który ukoñczy³ 75 lat mo¿e
udzieliæ pe³nomocnictwa do g³o-
sowania w swoim imieniu. Pe³no-
mocnikiem mo¿na byæ tylko w
stosunku do jednego wyborcy i
mo¿e byæ nim tylko osoba wpisa-
na do sta³ego rejestru wyborców
w tej samej gminie co udzielaj¹cy
pe³nomocnictwa. Kodeks wybor-
czy dopuszcza co prawda mo¿li-
woœæ przyjêcia pe³nomocnictwa
od dwóch osób, ale po warun-
kiem, ¿e jedn¹ z nich jest wstêp-
ny, zstêpny, ma³¿onek, rodzeñ-
stwo lub osoba pozostaj¹ca w sto-
sunku przysposobienia, opieki
lub kurateli. Wniosek o ustano-
wienie pe³nomocnika mo¿na sk³a-
daæ najpóŸniej w 10 dniu przed
dniem wyborów. W Urzêdzie
Miejskim w Sêdziszowie M³p. spra-
wy zwi¹zane z udzielaniem pe³-
nomocnictw mo¿na za³atwiæ w
biurze ewidencji ludnoœci (ra-
tusz, pokój nr 6).

G³osowanie korespondencyjne
Nowoœci¹ zapisan¹ w Kodeksie

wyborczym jest mo¿liwoœæ g³oso-
wania korespondencyjnego. Wy-
borca o znacznym lub umiarko-
wanych stopniu niepe³nospraw-
noœci mo¿e g³osowaæ korespon-
dencyjnie. Zamiar g³osowania ko-
respondencyjnego wyborca nie-
pe³nosprawny powinien zg³osiæ

do Urzêdu Miejskiego do 21 dnia
przed dniem wyborów. Nastêpnie
wyborca ten na 7 dni przed wy-
borami otrzyma z Urzêdu Miej-
skiego pakiet wyborczy zawieraj¹-
cy karty do g³osowania, koperty,
instrukcjê g³osowania oraz oœwiad-
czenie o osobistym i tajnym od-
daniu g³osu. Wyborca niepe³no-
sprawny g³osuj¹cy koresponden-
cyjnie po wype³nieniu karty do
g³osowania dorêcza ca³y pakiet do
w³aœciwej komisji wyborczej wy-
znaczonej dla celów g³osowania
korespondencyjnego, w naszej
gminie taka komisja ma siedzibê
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sê-
dziszowie M³p. ul. Rynek 9.

G³osowaæ korespondencyjnie
mog¹ równie¿ wyborcy w obwo-
dach g³osowania utworzonych za
granic¹, zamiar ten nale¿y zg³osiæ
w³aœciwemu terytorialnie konsulo-
wi do 15 dnia przed wyborami.

Parytety na listach wyborczych
W wyborach do Sejmu wpro-

wadzono tzw. parytety wyborcze.
Na listach kandydatów zarówno
liczba kobiet jak i liczba mê¿czyzn
nie mo¿e byæ oddzielnie mniej-
sza ni¿ 35% liczby wszystkich kan-
dydatów na liœcie. Rozwi¹zanie to
ma na celu przede wszystkim za-
pewnienie udzia³u wiêkszej licz-
by kobiet na listach kandydatów
a co za tym idzie w polityce.

Jednomandatowe okrêgi wyborcze
do Senatu

Po raz pierwszy wybory do Se-
natu odbêd¹ siê w 100 jednoman-
datowych okrêgach wyborczych.
Poszczególne komitety wyborcze
mog¹ zg³osiæ w danym okrêgu
tylko jednego swojego kandyda-
ta, a senatorem zostanie ten, któ-
ry w tym okrêgu uzyska najwiêk-
sza liczbê wa¿nie oddanych g³o-

sów. Obszar województwa pod-
karpackiego w wyborach do Se-
natu zosta³ podzielony na 5 okrê-
gów, nasz powiat tworzy okrêg
wyborczy nr 55 wspólnie z powia-
tem strzy¿owskim, dêbickim, mie-
leckim i kolbuszowskim.

Okrêgi wyborcze do Sejmu
Wybory do Sejmu nadal odby-

waæ siê bêd¹ w okrêgach wielo-
mandatowych a teren woj. pod-
karpackiego w tym celu podziel-
no na dwa okrêgi. W okrêgu wy-
borczy nr 23 zwanym Rzeszów –
Tarnobrzeg, w obszarze którego
le¿y nasza gmina i powiat wybie-
ranych bêdzie 15 pos³ów. W okrê-
gu nr 22 Krosno-Przemyœl, miesz-
kañcy tego terenu wybior¹ 11
pos³ów.

Siedziby obwodowych komisji
wyborczych

W najbli¿szych wyborach do
Sejmu i Senatu RP mieszkañcy
naszej gminy g³osowaæ bêd¹ mo-
gli w sta³ych, od lat niezmienio-
nych siedzibach komisji, z ma³y-
mi dwoma wyj¹tkami. W Klêcza-
nach na siedzibê komisji po raz
pierwszy wyznaczono Dom Ludo-
wy, z uwagi na fakt, ¿e obiekt ten
po³o¿ony jest w centrum wsi a
sam budynek jest po kapitalnym
remoncie i zapewnia standard
odpowiedni na siedzibê komisji.
Niewielkiej zmiany dokonano
równie¿ w Borku Wielkim, co
prawda lokal nadal bêdzie w miej-
scowej szkole podstawowej, ale
nie w sali lekcyjnej lecz w nowej
sali gimnastycznej.

Pe³en wykaz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych w na-
szej gminie znajduje siê w bie¿¹-
cym numerze Biuletynu.

Jan Maroñ
Sekretarz Gminy

paliwo z samochodu ciê¿arowe-
go do plastikowych kanistrów,
które przewozi³ w baga¿niku
volkswagena.
W toku dalszych czynnoœci poli-
cyjnych okaza³o siê, ¿e zatrzyma-
ny mieszkaniec powiatu dêbickie-
go dopuœci³ siê jeszcze trzech po-
dobnych kradzie¿y. £¹cznie spo-
wodowa³ on straty u pokrzywdzo-
nych w wysokoœci blisko 4 tysiêcy
z³otych. Jego ³upem sta³o siê g³ów-
nie paliwo, ale jeden z zarzutów
dotyczy te¿ kradzie¿y elementów
wyposa¿enia samochodowego.
Podejrzany przyzna³ siê do pope³-

nienia zarzucanych mu czynów.
Funkcjonariusze nadal pracuj¹
nad t¹ spraw¹, gdy¿ dowody wska-
zuj¹, ¿e jest ona rozwojowa.

Utraci³eœ dokumenty?
Dzia³aj!

Policjanci przy³¹czaj¹ siê do spo³ecznej
Kampanii Informacyjnej Systemu DOKU-
MENTY ZASTRZE¯ONE. G³ównym celem

tych dzia³añ jest informowanie obywateli
o koniecznoœci informowania banków o
utraceniu dokumentów, po to aby, aby
ktoœ nie „ukrad³” naszej to¿samoœci.
Akcja prowadzona jest przez
Zwi¹zek Banków Polskich, przy
wspó³pracy z Komend¹ G³ówn¹
Policji. Na przestrzeni trzech ostat-
nich lat, w ramach tej akcji, po-
dejmowano wiele dzia³añ maj¹-
cych na celu informowanie oby-
wateli o problemach jakie mog¹
napotkaæ w sytuacji gdy ktoœ „pod-
szyje siê” pod ich to¿samoœæ.
 Jak wynika z danych zwi¹zku, od
rozpoczêcia akcji znacznie wzro-

(ci¹g dalszy na str. 12)



Nr 7 (170) 23 wrzeœnia 2011 r.

9

Rodzice
Ksi¹dz pra³at Stanis³aw Ryba

urodzi³ siê 29 czerwca 1940 roku
w Lipinach, w tej czêœci, która na-
le¿y do parafii pilzneñskiej. Jego
ojciec Stanis³aw i matka Eleono-
ra z domu Micek musieli siê bar-
dzo natrudziæ, by wychowaæ dzie-
wiêcioro dzieci (piêæ córek i czte-
rech synów).Tatuœ by³ rolnikiem,
bardzo dobrym gospodarzem,
dbaj¹cym o swoje dzieci, aktyw-
nym spo³ecznie: by³ przewodni-
cz¹cym Komitetu Rodzicielskie-
go w szkole, pomaga³ organizo-
waæ ró¿ne uroczystoœci szkolne,
czêsto bywa³ nawet na ró¿nych
lekcjach. Tradycj¹ rodzinn¹ by³y
rokroczne pielgrzymki z Pilzna
do Tuchowa (2 lipca).Mamusia i
tatuœ codziennie wieczór prze-
wodniczyli modlitwom wieczor-
nym ca³ej rodziny. Tatuœ wpaja³
w swoje dzieci, takie wartoœci jak
obowi¹zkowoœæ, pracowitoœæ,
rzetelnoœæ, umi³owanie Boga i
Ojczyzny, wpaja³ im kult Maryi.
Ks. Stanis³aw wspomina, ¿e jego
mamusia by³a uosobieniem do-
broci i ³agodnoœci, by³a wymaga-
j¹ca od dzieci ale przede wszyst-
kim wymagaj¹ca od siebie. Czê-
sto wspólnie z dzieæmi odmawia-
³a ró¿aniec. By³a czcicielk¹ Mi³o-
sierdzia Bo¿ego. Gorliwa Mamu-
sia Stanis³awa Ryby zatroskana o
religijne wychowanie swoich dzie-
ci przygotowywa³a je na 1. pi¹tki
miesi¹ca przed obrazem Pana
Jezusa w cierniowej koronie, ro-
bi¹c z nimi rachunek sumienia i
¿al za grzechy. Ten obraz do dziœ
wisi na œcianie w starym rodzin-
nym domu. Wielki wp³yw na wy-
chowanie naszego ksiêdza Pra³a-
ta mia³ ojciec chrzestny Stanis³aw
G¹ga³a: cz³owiek pobo¿ny, wy-
kszta³cony, m¹dry i wielki patrio-
ta.

Duszpasterz, wychowawca m³odzie¿y
i budowniczy czyli rzecz o ks. pra³acie

Stanis³awie Rybie

mu wczeœniej nie mówi³. Obawia³
siê represji, jakie mog³y dotkn¹æ
jego najbli¿szych. Dopiero na piêæ
dni przed pójœciem do semina-
rium poinformowa³ o tym swoich
rodziców. Œwiadectwem tamtych
czasów s¹ s³owa doktora Tadeusza
Krukara z Tarnowa, który pisz¹c
œwiadectwo lekarskie, Stanis³awo-
wi Rybie przed jego wst¹pieniem
do Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Tarnowie, tak mu po-
wiedzia³: „Ci m³odzieñcy, którzy
teraz wstêpuj¹ do Seminarium
Duchownego to s¹ zdecydowani
na wszystko, nawet na wiêzienie i
œmieræ. Czy Pan zdaje sobie z tego
sprawê?”

Dzisiaj ksi¹dz pra³at Stanis³aw
Ryba dziêkuje za ³askê pozosta-
nia kap³anem i gdyby siê jeszcze
raz narodzi³, nie zastanawia³by siê
czy pójœæ do kap³añstwa ponow-
nie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
27 czerwca 1965 roku z r¹k ks.
biskupa Jerzego Ablewicza.

Ostatnie chwile
w rodzinnym domu

Stanis³aw Ryba d³ugo zastana-
wia³ siê czy pójœæ do Wy¿szego Se-
minarium Duchownego w Tar-
nowie czy te¿ nie. W³aœciwie do
koñca, do ostatniego wieczoru
to tak sobie myœla³, albo pójœæ i
zostaæ dobrym kap³anem, albo
gdyby mia³o byæ inaczej, to ra-
czej wybraæ inny kierunek.

Kiedy ostatniego wieczoru w
tych intencjach modli³ siê do
póŸna w nocy, zauwa¿y³ troski
syna ojciec i podszed³ niezauwa-
¿alnie do niego i powiedzia³: „cza-
sy s¹ ciê¿kie, nikt nie wie, ¿e masz

taki zamiar, jesteœ wolny, nie
martw siê i idŸ spaæ…”. Stanis³aw
by³ jednak przekonany, ¿e ojciec
nie odci¹ga³ go od decyzji wst¹-
pienia do seminarium, ale ¿e to
by³ przejaw troski o swojego syna.

Prymicje
Uroczystoœæ prymicyjna odby-

³a siê 11 lipca 1965 roku w PilŸnie
gromadz¹c liczn¹ rodzinê ks. Sta-
nis³awa Ryby i niemal ca³¹ ro-
dzinn¹ parafiê.

Praca duszpasterska
Pierwsza parafi¹, w jakiej pra-

cowa³ ksi¹dz Stanis³aw Ryba by³a
Nowa Jastrz¹bka ko³o Tarnowa,
póŸniej przez d³ugie lata praco-
wa³ w Koœciele Serca Pana Jezusa
w Tarnowie na Grabówce. W
1972 roku wyjecha³ do Stanów
Zjednoczonych i przez 4 miesi¹-
ce pracowa³ w parafii Œw. Barba-
ry w Chicago. W zwi¹zku z tym
wyjazdem by³ kilkakrotnie prze-
s³uchiwany przez SB i namawia-
ny do podjêcia wspó³pracy z t¹
s³u¿b¹. Propozycje te stanowczo
odrzuci³. Od 1973 do 1976 roku
pracowa³ jako duszpasterz m³o-
dzie¿y w Dêbicy.

Ci¹g dalszy nauki i pos³ugi
kap³añskiej

W tym czasie ks. Stanis³aw Ryba
podj¹³ studia na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Pracê ma-
gisterk¹ pt. „Arcybractwo kap³añ-
skie w PilŸnie 1410- 1787” napisa³
i obroni³ pod kierunkiem s³ynne-
go historyka prof. Boles³awa Ku-
mora. Napisa³ te¿ wiele kazañ i
parê artyku³ów wydanych w die-
cezji tarnowskiej2 . W Dêbicy
ksi¹dz Ryba uczy³ oko³o 900 m³o-
dzie¿y. Praca ta by³a niezwykle
wymagaj¹ca i wyczerpuj¹ca. Wy-
si³ek os³abi³ jego zdrowie, zmu-
szaj¹c ksiêdza do odpoczynku.
Wielkim sukcesem duszpaster-
skim by³o to, ¿e z owych 900-ciu-
set m³odych tylko 4 nie uczêsz-
cza³o na katechezy, ale i tak
ksi¹dz utrzymywa³ z nimi kontakt.

W 1976 roku ks. Stanis³aw zo-
sta³ przeniesiony znowu do Tar-
nowa, gdzie pracowa³ jako wika-

Edukacja
Ks. Stanis³aw Ryba szko³ê pod-

stawow¹ rozpocz¹³ w 1947 roku
w PilŸnie. Naukê w niej ukoñczy³
w 1954 roku. Kolejnym etapem
edukacji by³o Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w PilŸnie, które zakoñ-
czy³ matur¹ w 1959 roku. Od dzie-
ciñstwa by³ ministrantem, nale¿a³
do chóru szkolnego. Wtedy po
raz pierwszy by³ w Sêdziszowie
Ma³opolskim. Razem z chórem
LO w PilŸnie by³ w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w Sêdziszowie
M³p., gdzie ich chór da³ koncert
pieœni.

W klasie by³ zmuszany do wst¹-
pienia do Zwi¹zku M³odzie¿y
Polskiej. Nadaremnie. Na 42 ko-
legów do ZMP nie wst¹pi³ on i
jego trzej koledzy1 . Pomimo tego
wszyscy trzej zmuszani byli do
obecnoœci na zebraniach orga-
nizacyjnych ZMP. Tam czêsto wy-
powiadali siê krytycznie o dzia-
³alnoœci i za³o¿eniach tej organi-
zacji. Ojciec i matka wychowywali
syna w duchu patriotyzmu i anty-
komunizmu.

Kap³an w rodzinie i parafii
Rodzice szczególnie szanowali

kap³anów, nigdy nie pozwalali
powiedzieæ na nich nawet ma³e-
go ujemnego s³ówka. Ksi¹dz Pra-
³at nie pamiêta sytuacji, aby jego
rodzice opuœcili niedzieln¹ czy
œwi¹teczn¹ Mszê Œwiêt¹, czêsto by-
wali na Eucharystii w dni powsze-
dnie. Prze¿yciem dla przysz³ego
ksiêdza by³y wspólne modlitwy
wieczorne. Jego ojciec szerzy³ kult
Matki Bo¿ej Tuchowskiej, a mat-
ka prowadzi³a czêsto swoje dzieci
do Koœcio³a Karmelitów przed s³y-
n¹cy ³askami obraz Matki Bo¿ej
Pocieszenia. Kiedy Stanis³aw Ryba
uczy³ siê w PilŸnie, w³aœnie przed
ten matczyny obraz codziennie
rano przynosi³ swe zmartwienia i
nadzieje. Jak sam ks. Stanis³aw
wspomina, tam oraz przed obra-
zem Matki Bo¿ej Tuchowskiej
wyprosi³ sobie u Boga swoje po-
wo³anie kap³añskie. W dniu 18
wrzeœnia 1959 roku m³ody Stani-
s³aw Ryba wst¹pi³ do Wy¿szego Se-
minarium Duchownego w Tarno-
wie. O tym ostatnim kroku niko- (ci¹g dalszy na str. 10)

Niniejszym artyku³em rozpoczynamy cykl poœwiêcony zas³u¿onym  duszpasterzom, pracuj¹cym w parafiach Ziemi Sêdziszowskiej.
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riusz w Parafii Najœwiêtszej Maryi
Panny Szkaplerznej. W 1977 roku
podj¹³ studia z historii Polski na
Papieskim Wydziale Teologicz-
nym w Krakowie. Studia te ukoñ-
czy³ w stopniu licencjata. Prze-
prowadzi³ przewód doktorski,
lecz nie broni³ pracy doktorskiej,
gdy¿ decyzj¹ ks. biskupa Jerzego
Ablewicza zosta³ przeniesiony na
probostwo do Tylmanowej ko³o
Kroœcienka.

Niezale¿ne ruchy
m³odzie¿owe

Ks. Stanis³aw w Tarnowie ju¿ w
1976 roku zorganizowa³ 40 oso-
bow¹ grupê m³odzie¿y pracuj¹-
cej (pielêgniarki, pracownicy za-
k³adów pracy, Wojewódzkiej
Rady Narodowej… ). Co tydzieñ
odbywa³y siê œrodowe spotkania.
Te spotkania w sali przy koœció³-
ku na Burku czêsto odwiedza³ ks.
biskup W³adys³aw Bobowski, od-
powiedzialny w kurii za duszpa-
sterstwo m³odzie¿y w diecezji tar-
nowskiej. Dzia³alnoœæ ks. Stanis³a-
wa Ryby przybra³a charakter miê-
dzynarodowy, gdy¿ wielokrotnie
odby³y siê spotkania z m³odzie¿¹
z NRD i RFN (Niemieckiej Repu-
bliki Demokratycznej i Republi-
ki Federalnej Niemiec- JF).

Ks. Stanis³aw Ryba za³o¿y³ nie-
zale¿ne harcerstwo. Miejscem
zbiórek by³y podziemia koœciel-
nego budynku. M³odzie¿ szkó³
œrednich spotyka³a zaproszonych
dawnych, przedwojennych in-
struktorów i cz³onków harcer-
stwa. Ci weterani prawdziwej Pol-
ski przekazywali m³odym auten-
tyczne wzorce organizacyjne i
wyg³aszali prawdziwe, porywaj¹-
ce gawêdy. Ta 40-45 osobowa gru-
pa dzia³a³a od 1979 roku do wrze-
œnia 1981 roku.

Ksi¹dz o z³ej opinii SB
Te dzia³ania ks. Stanis³awa Ryby

nie podoba³y siê w³adzom Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR w Tar-
nowie. Ksi¹dz by³ wielokrotnie
przes³uchiwany przez tamtejsz¹
bezpiekê. Jak powiedzia³ jeden z
jej funkcjonariuszy „ks. Ryba cie-
szy siê niedobr¹ opini¹ w Tarno-
wie”. Na taki zarzut przes³uchi-
wany odpowiedzia³, ¿e „jeœliby
cieszy³ siê dobr¹ opinia u panów
ze s³u¿by, toby bardzo Ÿle œwiad-
czy³o o nim samym, cieszy³by siê
z³¹ opini¹ Boga”. Kiedy bezpieka
wpad³a na trop niezale¿nego
harcerstwa w 1981 roku ksi¹dz
Stanis³aw Ryba zosta³ prewencyj-

nie przeniesiony przez biskupa
Ablewicza na probostwo do Tyl-
manowej.

Oazy i Ruch Œwiat³o – ¯ycie
Tylmanowa w tamtych cza-

sach by³a na obszarze, gdzie or-
ganizowane by³y liczne oazy i
gdzie tworzy³ Ruch Œwiat³o-
¯ycie S³uga Bo¿y ks. Franciszek
Blachnicki. Na polecenie swego
duszpasterza, biskupa Ablewicza
ksi¹dz Ryba dba³ o spokojne
funkcjonowanie tych¿e oaz.
Wielk¹ pomoc¹ s³u¿y³ mu jego
wikary ks. Józef Dominik, znany
z patriotycznych kazañ. Na ka¿-
dym osiedlu Tylmanowej by³y
grupy oazowe niemal z ca³ej Pol-
ski. Z tymi grupami ks. Stanis³aw
Ryba mia³ spotkania, odbywa³y
siê pogadanki, pogodne wieczo-
ry. Na tych spotkaniach bywali
równie¿ ludzie spoza Polski. By³a
tam pani z Niemiec Ruth Offer-
man, która powiedzia³a, ¿e Pa-
pie¿ Jan Pawe³ II przebywa³ jako
kardyna³ na plebanii w Tylma-
nowej, a nawet jedn¹ noc tam
nocowa³. Dowiedzia³a siê tego
od samego zainteresowanego
Ojca Œw. podczas audiencji w
Rzymie. Sprawa tej audiencji jest
bardzo ciekawa. Otó¿ w tamtym
czasie (lata 80- te), kiedy w Ko-
lonii krytykowano Papie¿a za
„trwonienie pieniêdzy na piel-
grzymki i zad³u¿anie Stolicy Pio-
trowej”, ona Rut Offerman, jako
dobra katoliczka, osoba samot-
na, pani profesor z dorobkiem
naukowym i materialnym, sprze-
da³a potê¿n¹ kamienicê bêd¹c¹
jej w³asnoœci¹, a sama wykupi³a
sobie ma³y apartament. Resztê
pieniêdzy zawioz³a Ojcu Œwiête-
mu na poczet kosztów pielgrzy-
mek. Wzruszony Ojciec Œwiêty
przyj¹³ j¹ na specjalnej audien-
cji w ogrodach watykañskich.
Powiedzia³ jej wtedy, ¿e przypo-
mina mu ona biblijn¹ wdowê z
Sarepty Sydoñskiej.

Z Tylmanowej do
Sêdziszowa Ma³opolskiego
Ks. Stanis³aw Ryba pracowa³ na

stanowisku proboszcza w Tylma-
nowej od 1981 do 1987 roku.
Dnia 5 wrzeœnia 1987 roku ks. bp.
Jerzy Ablewicz zaproponowa³ mu
objêcie probostwa w Sêdziszowie
M³p.

W Sêdziszowie czeka³y go wiel-
kie wyzwania. Nale¿a³o wybudo-
waæ now¹ plebaniê, przygotowaæ
mieszkania dla wikariuszy, salê
spotkañ. Nale¿a³o dokoñczyæ
prace przy wyposa¿eniu koœcio³a
i pomóc przy budowie plebanii
w Kawêczynie oraz podj¹æ stara-
nia o miejsce pod budowê œwi¹-

tyni w Olchowej, gromadziæ na
te wszystkie inwestycje materia³y
budowlane. Pamiêtajmy, ¿e by³a
to koñcówka lat osiemdziesi¹tych
XX wieku i z kupnem (za³atwie-
niem) najprostszych rzeczy bywa-
³y olbrzymie trudnoœci. Lata
dziewiêædziesi¹te to rosn¹ce
ceny i gwa³towne zmiany zamo¿-
noœci parafian, kryzys miejsco-
wych fabryk. Wielkim sukcesem
by³o wybudowanie Koœcio³a Mi-
³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszowie
M³p. Ksi¹dz Stanis³aw wystara³ siê
o dzia³kê pod tê inwestycjê i
wspiera³ wydatnie razem ze
wszystkimi parafianami dzie³o
budowy wikariusza ks. Krzyszto-
fa Gaca. W dniu 11 kwietnia 2010
roku ks. bp. Kazimierz Górny ery-
gowa³ now¹ parafiê Pw. Mi³osier-
dzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p.
jako wotum wdziêcznoœci za pon-
tyfikat Jana Paw³a II.

Tak wiêc za proboszczowania
ks. pra³ata Stanis³awa Ryby z pa-
rafii w Sêdziszowie wyodrêbnio-
no trzy nowe parafie: w Kawêczy-
nie, Olchowej i parafiê pod we-
zwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego w
Sêdziszowie M³p. W Kawêczynie
pocz¹tkowo mia³ byæ koœció³ do-
jazdowy, kuria biskupia nie chcia-
³a siê zgodziæ, ¿eby tam by³a sa-

(ci¹g dalszy ze str. 9)
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modzielna parafia. Dziêki inter-
wencjom ksiêdza dziekana Stani-
s³awa Ryby powsta³a jednak pa-
rafia w Kawêczynie, a jej piêkny
rozwój œwiadczy o trafnoœci tej de-
cyzji.

Fara w remoncie
Wielu inwestycji wymaga³ ko-

œció³ parafialny w Sêdziszowie
M³p. Za kadencji ks. proboszcza
Stanis³awa Ryby wnêtrze koœcio-
³a by³o ca³kowicie malowane,
wszystkie o³tarze, ambona zosta-
³y gruntownie odnowione. W
du¿ej czêœci zosta³a wymieniona
wiêŸba dachowa. Po katastrofie
budowlanej wzmocniono gzyms,
strop, zdjêto ze stropu niepo-
trzebny balast gruzów jeszcze z
czasów XVIII wieku i ocieplono
strop. Zmieniono pokrycie da-
chowe po stronie ul. Jana Paw³a
II. Wymieniono w koœciele insta-
lacjê elektryczn¹, dwukrotnie
remontowano nag³oœnienie i dzia-
³a ono obecnie bez zarzutu. Fi-
gura Matki Bo¿ej Sêdziszowskiej
s³yn¹ca ³askami zosta³a poddana
gruntownej renowacji, od kilku
lat zostaje ona codziennie ods³a-
niana i zas³aniana przy dŸwiêkach
fanfar. Odnowiona zosta³a figu-
ra Matki Bo¿ej Niepokalanej na
placu koœcielnym (wotum za cu-
downe ocalenie Sêdziszowa M³p.
w czasach II wojny œwiatowej).
Wyremontowano ogrodzenie i
mur koœcielny, wokó³ koœcio³a
u³o¿ono estetyczn¹ kostkê. Zro-
biono wyjœcie z placu koœcielne-
go na parking dolny. Powsta³y
dwa parkingi: górny i dolny.

W Domu Parafialnym wyre-
montowano ca³e skrzyd³o od
strony po³udniowej. Wyremonto-
wano pomieszczenia dla sióstr i
wykonano kaplicê dla nich. Ka-
plicê ow¹ poœwiêci³ sam ks. Bi-
skup Ordynariusz Kazimierz Gór-
ny. Zosta³a urz¹dzono biblioteka
parafialna, przygotowano Cen-
trum Spotkañ dla M³odzie¿y z³o-
¿one z trzech sal i kuchenki. Wy-
remontowano salê na œwietlicê
dzieci specjalnej troski i urz¹dzo-
no salê Al-Anon. Wyremontowa-
no dach starej plebanii, przepro-
wadzono czêœciowy remont i za-
bezpieczenie budynku gospodar-
czego. Ca³oœæ posesji parafialnej
zosta³a ogrodzona.

Koœció³ parafialny jako kom-
pleks zaliczono w poczet zabyt-
ków, dotychczas by³y nimi tylko
koœció³ i mur. Dziêki temu ³atwiej
by³o wystaraæ siê o fundusze ze-
wnêtrzne na remonty i renowa-
cjê obiektów.

Konserwacja i odnowienie
cmentarza w Sêdziszowie

Ma³opolskim
Odnowione zosta³y: kaplica

cmentarna i wybudowano now¹
ch³odniê. Staraniem ks. Stanis³a-
wa Ryby i za przychyleniem siê
do proœby pana Burmistrza Sê-
dziszowa M³p. oraz Rady Miej-
skiej w Sêdziszowie M³p. cmen-
tarz parafialny w Sêdziszowie
M³p. zosta³ skomunalizowany.
Przed t¹ operacj¹ pan burmistrz
Kazimierz Kie³b i pani wicebur-
mistrz El¿bieta Œwiniuch udali siê
do Ko³aczyc, aby zasiêgn¹æ rady
i podpatrzeæ niektóre rozwi¹za-
nia, gdy¿ tamtejsze w³adze prze-
jê³y 4 cmentarze na w³asnoœæ ko-
munaln¹. Tak wiêc na proœbê ks.
pra³ata Ryby pan burmistrz i wi-
ceburmistrz wraz z Rad¹ Miejsk¹
przychylili siê do proœby o komu-
nalizacjê naszego cmentarza.
Nale¿y on obecnie do trzech pa-
rafii: NMP w Sêdziszowie M³p.
Bo¿ego Mi³osierdzia w Sêdziszo-
wie M³p., parafii w Kawêczynie.
Dodatkowo obywaj¹ siê na nim
pochówki z 3 miejscowoœci para-
fii dekanatu: Borku Wielkiego,
Olchowej i Iwierzyc. Komunali-
zacja cmentarza pozwoli³a na
odci¹¿enie parafii pw. NMP w
Sêdziszowie M³p. od op³at zwi¹-
zanych z wywozem œmieci i utrzy-
maniem cmentarza.

Pomniki i tablice
pami¹tkowe

W dniu 11 czerwca 2010 roku
po Mszy Œw. zosta³a poœwiêcona
przez Ks. Proboszcza figura Ser-
ca Pana Jezusa (w uroczystoœæ
Serca Pana Jezusa) na zakoñcze-
nie roku kap³añskiego jako wo-
tum wdziêcznoœci ks. Pra³ata Sta-
nis³awa Ryby za cofniêcie siê prze-
rzutu nowotworu z koœci w ci¹gu
jednej doby. Ten cud by³ zas³ug¹
rodziny, parafian, przyjació³, któ-
rzy wymodlili go u Wszechmoc-
nego przez wstawiennictwo Mat-
ki Bo¿ej. W dniu poœwiêcenia

pomnika obchodziliœmy 45 rocz-
nicê kap³añstwa i 70 urodziny ks.
pra³ata Stanis³awa Ryby.

Nastêpnie 15 sierpnia 2010
roku ks. biskup Edward Bia³o-
g³owski poœwiêci³ figurê b³ogos³a-
wionego ks. Jerzego Popie³uszki,
postawionej obok dawnej tabli-
cy ku jego czci. Figura tego mê-
czennika za wiarê i wolnoœæ oj-
czyzny powsta³a dziêki staraniom
i datkom ks. proboszcza Stanis³a-
wa Ryby, ofiarom parafian i „So-
lidarnoœci” sêdziszowskiej.

Za kadencji ksiêdza koœció³
parafialny przyozdobi³y cztery
tablice pami¹tkowe. Pierwsza ku
pamiêci Ks. Stanis³awa Maci¹ga:
wielkiego, szlachetnego kap³ana
i katechety. Jest ona fundacji wy-
chowanków i uczniów naszego
mêczennika. Druga ufundowana
przez Akcjê Katolick¹ na pami¹t-
kê 300- lecia koœcio³a parafialne-
go w Sêdziszowie M³p. Trzecia w
2000 roku na pami¹tkê rocznicy
2000- lecia chrzeœcijañstwa oraz
tego, ¿e koœció³ by³ millenijny, tj.
mo¿na by³o za jego nawiedzenie
uzyskiwaæ specjalne odpusty.

W dniu 18 paŸdziernika 2009
roku zosta³a poœwiêcona czwar-
ta tablica pami¹tkowa wielkiego
poprzednika ks. Stanis³awa: ksiê-
dza pra³ata Zygmunta Króla.
Mszê Œw. w czasie poœwiêcenia tej
tablicy koncelebrowa³o 53 kap³a-
nów, wikariuszy i ksiê¿y rodaków.
By³o obecnych 13 cz³onków ro-
dziny ks. Zygmunta Króla. Tabli-
ca zosta³a ufundowana przez
parafian staraniem ks. Stanis³awa
Ryby. W ten sposób upamiêtni³
on gorliwego i wymagaj¹cego
duchownego, tego który zmaga³
siê z systemem komunistycznym.

Praca duszpasterska
ks. Stanis³awa

W pracy duszpasterskiej zasad-
niczym celem ks. proboszcza Sta-
nis³awa Ryby by³o szerzenie kul-
tu Matki Bo¿ej Fatimskiej, Matki
Bo¿ej Sêdziszowskiej czczonej w

g³ównym o³tarzu koœcio³a para-
fialnego w Sêdziszowie M³p. W
tym roku 13 maja minê³a 15 rocz-
nica wprowadzenia figury Matki
Bo¿ej Fatimskiej do naszego ko-
œcio³a. W 1996 roku przy wspó³-
udziale ogromnej rzeszy para-
fian, pocztów sztandarowych i
orkiestry góralskiej przyjêliœmy
kopiê figury MB z Fatimy. Wcze-
œniej pod koniec kwietnia 1996
roku uda³a siê delegacja parafian
z ksiêdzem proboszczem Stanis³a-
wem Ryb¹ na czele do Fatimy, aby
braæ udzia³ w uroczystoœciach
fatimskich i nabyæ figurê. W³aœnie
tam w Fatimie podczas odmawia-
nia ró¿añca przez Kustosza Sank-
tuarium zosta³a poœwiêcona figu-
ra przez nich nabyta. Kiedy figu-
rê otrzyma³ ks. Stanis³aw Ryba
dotkn¹³ ni¹ oryginalnej figury w
Fatmie (podszed³ z kopi¹ i do-
tkn¹³ cudownej figury, przed
któr¹ modli³ siê Papie¿ Jan Pawe³
II). Czyn ten wywo³a³ zdziwienie,
poruszenie wœród s³u¿b porz¹d-
kowych, lecz cel zosta³ osi¹gniê-
ty. Od tego czasu w Sêdziszowie
M³p. co roku od ka¿dego 13 maja
do 13 paŸdziernika odbywaj¹ siê
uroczystoœci fatimskie, które gro-
madz¹ wiernych z Sêdziszowa
M³p i okolicy.

Pasj¹ by³y kazania
Ksi¹dz pra³at Stanis³aw Ryba

jest te¿ bardzo dobrym kazno-
dziej¹. Przemawia³ zawsze z prze-
konaniem i moc¹. Cytowa³ czê-
sto s³owa Proroka Izajasza:
„Krzycz na ca³e gard³o, podnieœ
g³os jak tr¹ba i wyrzucaj grzechy
swojemu ludowi” (por. Ks. Pro-
roka Izajasza). Szczególnie piêk-
ne i wzruszaj¹ce by³y kazania
maryjne i patriotyczne. Ksi¹dz
Pra³at zapraszany by³ z kazania-
mi odpustowymi do innych pa-
rafii. G³osi³ kap³añskie homilie
jubileuszowe i tak z okazji z³ote-
go jubileuszu kap³añstwa g³osi³
homiliê œw. pamiêci ks. Kanoni-
kowi Franciszkowi Dudzie, pierw-
szemu swojemu proboszczowi z
Nowej Jastrz¹bki, œwiêtej pamiê-
ci ks. pra³atowi Józefowi Micko-
wi z Gorlic, a pochodz¹cemu z
Pilzna, ks. Pra³atowi doktorowi
Stanis³awowi Kopciowi z Czudca,
ks. Pra³atowi W³adys³awowi Zimie
z Czarnej Sêdziszowskiej. Ksi¹dz
Pra³at Stanis³aw Ryba g³osi³ te¿
homilie z okazji 20- lecia kap³añ-
stwa ksiê¿om Andrzejowi I¿yko-
wi i ks. Ryszardowi Mi³kowi z USA.
Ks. Proboszcz tak¿e przeprowa-

(ci¹g dalszy na str. 12)
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dza³ rekolekcje w ró¿nych para-
fiach Diecezji Tarnowskiej i Kra-
kowskiej.

Za proboszczowania ks. Stani-
s³awa Ryby zosta³y trzykrotnie
przeprowadzone misje parafial-
ne. Odby³y siê one w 1990 roku
(by³y to misje fatimskie), drugie
w 1999 roku z okazji trzechsetlet-
niej rocznicy istnienia koœcio³a
parafialnego w Sêdziszowie M³p.
Na zakoñczenie misji przyby³ ks.
Bp. Ordynariusz Kazimierz Gór-
ny i wtedy zakoñczy³a siê central-
na uroczystoœæ 300-setlecia nasze-
go koœcio³a. Bardzo liczna grupa
wiernych wys³ucha³a okoliczno-
œciowych przemówieñ i kazania.
Trzecie misje by³y w 2010 roku
od 25.10 do 1.11 i odbywa³y siê
pod has³em: „Bóg jest Mi³oœci¹”.
Misje prowadzili Ojcowie Re-
demptoryœci z Tuchowa. Za sta-
raniem ks. Stanis³awa Ryby zosta-
³y wprowadzone rekolekcje
przed Œwiêtami Bo¿ego Narodze-
nia. Zwykle w parafiach (i tak by³o
u nas) organizowano jedynie re-
kolekcje wielkopostne.

Ks. Pra³at wprowadzi³ nabo-
¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia
i w pi¹tki ka¿dego tygodnia ado-
racje Najœwiêtszego Sakramentu
(od godziny 15 do 18). Za kaden-
cji ks. Stanis³awa Ryby z parafii
sêdziszowskiej wysz³o wielu kap³a-
nów i sióstr zakonnych.

Nowe organizacje
Ks. Stanis³aw Ryba zorganizo-

wa³ Akcjê Katolick¹ w parafii,
Zespó³ Caritasu, Rodziny Radia
Maryja i Radia VIA, Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y, Oazê,
Katolickie Stowarzyszenie Wy-
chowawców.

Parafialny Zespó³ Caritas pro-
wadzi³a z polecenia ks. Pra³ata
siostra Benicja Kie³bus. W ka¿dy
poniedzia³ek siostra Benicja dy-
¿urowa³a w Domu Parafialnym i
rozdziela³a odzie¿, ¿ywnoœæ i pie-
ni¹dze pomiêdzy najbiedniej-
szych. Dziêki zakonnemu samo-
chodowi dociera³a do tych bied-
nych, którzy nie zdo³ali przyjœæ do
Domu Parafialnego. Powsta³o
Ko³o Przyjació³ Wy¿szego Semi-
narium Duchownego w Rzeszo-
wie. (do 3 lat wstecz by³o ju¿ uzbie-
ranych 60 tys. z³.). Ks. Pra³at
wspó³organizowa³ Sêdziszowskie
Œrodowisko Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Zainicjowa³
Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich. W parafii dzia³a³ chór.
Wprowadzi³ sk³adkê podczas po-
grzebów i œlubów na rzecz naj-
biedniejszych ludzi.

Nowa diecezja – nowe
wyzwania i godnoœci

Wraz ze zmian¹ systemu spo-
³eczno- politycznego w Polsce
Koœció³ Katolicki dostosowywa³
swoje struktury organizacyjne do
nowej rzeczywistoœci. Parafia W
Sêdziszowie M³p. przesz³a z die-
cezji tarnowskiej do nowo utwo-
rzonego w 1992 roku biskupstwa
rzeszowskiego. Ks. proboszcz Sta-
nis³aw Ryba by³ przez wiele lat
dziekanem Dekanatu Sêdziszow-
skiego.

W 1994 roku za wybitne zas³u-
gi dla diecezji i parafii zosta³ Ho-
norowym Kapelanem Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II czyli Ks. Pra³a-
tem. Od wielu lat jest kanonikiem
Kolbuszowskiej Kapitu³y Kole-
giackiej. Jest te¿ Honorowym
Cz³onkiem Katolickiego Stowa-
rzyszenia Wychowawców i Hono-
rowym Cz³onkiem Katolickiego

1 Wszyscy dot¹d ¿yj¹, osi¹gnêli suk-
ces ¿yciowy: Alfred Kurek zosta³
ksiêdzem i osi¹gn¹³ godnoœæ pra-
³ata, Kazimierz Pyzia jest leka-
rzem, a Józef Œwierczek ukoñczy³
Akademiê Rolnicz¹

2 Np. Stanis³aw Ryba, Tarnów Burek.

Matka Bo¿a Szkaplerzna, w Tarnow-

skie Studia Teologiczne. Tom IX, Tar-
nów 1983, s.281 i nast.

Stowarzyszenia „Pro Misericor-
dia” im. Œw. Siostry Faustyny Ko-
walskiej w Sêdziszowie Ma³opol-
skim.

Konkurs Poezji Religijnej
Od 1990 roku Parafia pw. NMP

jest wspó³organizatorem Rze-
szowskiego a nastêpnie Podkar-
packiego Konkursu Poezji Reli-
gijnej.

Podsumowanie
Ks. Pra³at Stanis³aw Ryba w œro-

dowisku rodzinnym prze¿y³ 19 lat,
nastêpnie w odcinkach po trzy,
cztery, piêæ i szeœæ lat pracowa³
na ró¿nych parafiach, a najd³u-
¿ej, bo 24 lata przebywa w Sêdzi-
szowie M³p.

Na moje pytanie: Jak siê czuje ks.
Pra³at w Sêdziszowie M³p.?

Odpowiedzia³: Pocz¹tkowo by³o
mi trochê trudno siê przestawiæ, ale
wkrótce pozna³em œrodowisko i wielu,
wielu wspania³ych, gorliwych, pobo¿-
nych, uprzejmych i ofiarnych para-
fian. Dlatego mo¿na by³o przy ich za-
anga¿owaniu, a przede wszystkim z
Bo¿¹ pomoc¹ wiele dokonaæ, tak pod
wzglêdem duchowym jak i material-
nym.

Ksi¹dz Biskup Ordynariusz Diece-

(ci¹g dalszy ze str. 11)

s³a liczba zastrzeganych dokumen-
tów, które zosta³y przez w³aœcicie-
li zgubione lub im skradzione. Jed-
noczeœnie odnotowano mniejsz¹
liczbê prób wy³udzeñ kredytów.
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo
obywateli ponownie rozpoczêto
dzia³ania informuj¹ce.
Wiêcej informacji o kampanii
znajd¹ Pañstwo na stronie:
www.dokumentyzastrzezone.pl/

Pies „sprawc¹” wypadku
drogowego

Do nietypowego zdarzenia drogowego dosz³o,
5-go wrzeœnia, w Czarnej Sêdziszowskiej. 38-
letnia rowerzystka trafi³a do szpitala, po tym
jak pod ko³a jej jednoœladu wbieg³ pies.

Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci
wypadku drogowego, do którego
dosz³o, po godz.18, w Czarnej Sê-
dziszowskiej. Ze wstêpnych usta-
leñ policjantów wynika, ¿e miesz-
kanka gminy Sêdziszów jecha³a
rowerem drog¹ asfaltow¹. Z na-
przeciwka, poboczem bieg³ pies.
W pewnym momencie zwierzê
wbieg³o pod ko³a roweru. Kobie-
ta upad³a na asfalt rani¹c siê w
g³owê. Przyby³a na miejsce karet-
ka przewioz³a j¹ do szpitala.
Policyjna grupa dochodzenio-
wo-œledcza zabezpieczy³a œlady
wypadku. Funkcjonariusze bêd¹
teraz ustalaæ dok³adny przebieg
tego zdarzenia oraz szukaæ w³a-
œciciela czworonoga.

Pijani sprawcy kolizji
Dwóch mê¿czyzn us³yszy zarzuty kiero-
wania samochodami w stanie nietrzeŸwo-
œci. Obaj odpowiedz¹ równie¿ za spowo-
dowanie kolizji drogowych. Do obu zda-
rzeñ dosz³o na terenie naszego powiatu
podczas weekendu.
W nocy z pi¹tku na sobotê (2/
3.09.2011r.), policjanci zostali we-
zwani na miejsce zdarzenia dro-
gowego na ulicy Kolejowej w
Ropczycach. Jak siê okaza³o, do-
sz³o tam do zderzenia samocho-
du osobowego z ciê¿arowym.
Kiedy funkcjonariusze zbadali
stan trzeŸwoœci kierowców oka-
za³o siê, ¿e 46-letni mieszkaniec
Ropczyc jest pijany. W jego orga-
nizmie by³o prawie 2 promile al-

koholu. Najprawdopodobniej
mê¿czyzna ten, kieruj¹c fordem
modeno, zjecha³ na przeciwny
pas ruchu i uderzy³ w jad¹ce z
naprzeciwka ciê¿arowe volvo.
Kierowca tira by³ trzeŸwy.
W niedzielne popo³udnie, w Sê-
dziszowie na ulicy Borkowskiej,
do rowu wjecha³ fiat 126p. Poli-
cyjne badanie stanu trzeŸwoœci
kierowcy fiata wykaza³o ponad 3
promile alkoholu w jego organi-
zmie. Ze wstêpnych ustaleñ wyni-
ka, ¿e mieszkaniec gminy Sêdzi-
szów, zjecha³ na przeciwny pas
ruchu, a nastêpnie wjecha³ do
rowu. Na szczêœcie ani jemu, ani
jego dwóm pasa¿erom nic siê nie
sta³o.

Podkom. Dominika Oleœ

zji Rzeszowskiej Kazimierz Górny
przyj¹³ moj¹ rezygnacjê z urzêdu pro-
bostwa parafii p.w. Narodzenia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny w Sêdziszo-
wie M³p. w dniu 26 sierpnia 2010
roku i prosi³, ¿ebym pozosta³ w niej
jako rezydent. Jestem wdziêczny Ks.
Biskupowi za ojcowskie serce i zaufa-
nie. Dziêkujê równie¿ moim kochanym
parafianom za ¿yczliwoœæ i pomoc,
jak¹ mi zawsze okazywali, a szczegól-
nie w czasie mojej ciê¿kiej choroby.

Noszê wszystkich parafian i wszyst-
kich sêdziszowian bez wyj¹tku w swo-
im sercu i codziennie Ich powierzam
Matce Bo¿ej, codziennie zawierzam
parafian sercu Maryi.

Opracowa³ Jan Flisak

(ci¹g dalszy ze str. 8)
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Badania etnograficzne
w powiecie ropczycko-sêdziszowskim cz. 1
Wiosn¹ i latem bie¿¹cego roku na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
realizowany by³ projekt „Zród³a kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej – ROPCZYCKIE”, dofinansowany ze œrodków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas badañ terenowych etnografowie rejestrowali wszelkie przejawy kultury ludowej:
prowadzili wywiady z mieszkañcami, robili zdjêcia, a tak¿e realizowali filmy etnograficzne. Wszystkie materia³y zostan¹ nastêpnie
opracowane i z³o¿one w odpowiednich archiwach Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Projekt dofinansowano ze œrod-

ków Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego w ramach Pro-

gramu „Dziedzictwo kulturowe”;

Priorytet: „Kultura ludowa”.

Poni¿ej prezentujemy tekst, opar-

ty na rozmowie z panem Eugeniu-

szem Mikiem, kowalem, mieszkaj¹-

cym w Bystrzycy-Czerwonce. Pana

Eugeniusza „wyszuka³a” Wioletta

Czapka, instruktor MGOK w Sêdzi-

szowie M³p., która zaaran¿owa³a spo-

tkanie z kierownikiem Muzeum Et-

nograficznego w Rzeszowie Damia-

nem Dr¹giem.

W kolejnych numerach „Biulety-

nu” zaprezentujemy relacje z in-

nych spotkañ z mieszkañcami Zago-

rzyc, odbytych w ramach badañ et-

nograficznych.

U kowala
Eugeniusz Mik urodzi³ siê 14

marca 1940 roku. Z wczesnego
dzieciñstwa zapamiêta³, jak przez
tereny Bystrzycy i okolicy prze-
chodzi³ front. W partyzantce
dzia³a³ jego wujek.

Kiedyœ wujek na Budziszu rozbroi³
Niemców, którzy jechali samochodem
– wspomina – broñ zabrano, Niem-
ców puszczono wolno, a samochód
zosta³, bo nikt w okolicy nie umia³ go
uruchomiæ. Potem s¹siad wyj¹³ z nie-
go silnik i wykorzystywa³ do napêdza-
nia maszyny do m³ócenia zbo¿a.

Po ukoñczeniu siódmej klasy,
czternastoletni Eugeniusz przyj¹³
siê na naukê do mistrza kowal-
skiego Józefa Tobiasza z Olimpo-
wa. Rzemios³a uczy³ siê trzy lata.
Na pocz¹tku sta³o siê przy m³o-
cie, grza³o ¿elazo, nabiera³o siê
praktyki, jak uderzaæ. Drugi rok
robi³o siê rzeczy œlusarskie przy
imadle: gwintowanie, pi³owanie.
Hartowania nauczy³ siê z ksi¹¿ek.
Józef Tobiasz doskonale harto-
wa³ stal, ale nie bardzo umia³ to
przekazaæ uczniowi. ¯eby odpo-
wiednio zahartowaæ rozgrzane
¿elazo, trzeba najpierw w³o¿yæ
kawa³ek do wody, a gdy uzyska
odpowiedni kolor – wtedy ca³oœæ.

Jak ¿elazo zaczyna siê topiæ, prze-
chodzi z koloru czerwonego do bia³e-
go, trzeba zgrzewaæ, bo inaczej by siê
stopi³o – t³umaczy fachowo. My-
œmy zanurzali w b³ocie, co mia³o chro-
niæ przed przepaleniem materia³u,
albo zarzuca³o siê piaskiem w czasie
topienia.

Ciê¿ka by³a praca przy wiertar-
ce. Wiertarka by³a na korbê, wy-
wiercenie otworu w metalu za-
biera³o bardzo du¿o czasu.

Dawniej kowali czasem podej-
rzewano o kontakty z si³ami nie-
czystymi.

Kowal, u którego uczy³ siê Tobiasz,
nazywa³ siê Bielak i mieszka³ w Wi-
œniowej – opowiada Eugeniusz Mik.
By³ bardzo surowy. By³ te¿ tam kowal
Brzostowski, który robi³ jak siê to mówi
„od siekiery”. Kiedyœ Brzostowski oku³
wóz, Bielakowi siê ta robota nie spodo-
ba³a i mówi³ o tym. Brzostowski siê na
niego za to rozgniewa³. Rano Bielak
próbuje rozpaliæ ogieñ w kuŸni i za
Boga mu siê to nie udaje. Wzi¹³ butel-
kê wódki i poszed³ do Brzostowskiego,

wódkê wypili, a na koniec Brzostowski
mu rzek³: „idŸ do dom i nie pchaj nosa
do czyjego prosa”. Gdy Bielak wróci³,
od pierwszego razu uda³o mu siê ogieñ
w kuŸni rozpaliæ.

U Tobiasza pracowa³ od rana
do wieczora, z dwugodzinn¹
przerw¹ na obiad. Do domu mia³
kilka kilometrów, wiêc jeŸdzi³ ro-
werem.

Gdy Eugeniusz by³ ma³ym
dzieckiem, zapamiêta³, ¿e Tobiasz
w kuŸni pos³ugiwa³ siê miechem
z byczej skóry. Potem by³y wenty-
latory, zdemontowane z niemiec-
kich traktorów, takich nie ogu-
mowanych, tylko z metalowymi
ko³ami. Z czasem, gdy za³o¿y³
w³asn¹ kuŸniê, Eugeniusz Mik tak-

¿e pozyska³ taki wentylator. Jest
jego trzecim w³aœcicielem, a dzia-
³a on do dzisiaj.

U kowala robi³o siê siekiery, wozy,
p³ugi, bryczki – wymienia pan Eu-
geniusz. Ko³odzieje robili ko³a drew-
niane, a kowal je okuwa³. Mo¿na by³o
cztery ko³a za dzieñ okuæ.

Robi³o siê brzostynki, ryfy zgrzewa-
³o siê na ogniu, nabija³o, wierci³o siê
otwór, dopasowywa³o oœ, zabija³o sztu-
sy – ¿eby ko³o za daleko nie wesz³o.
Okuwa³o siê dyszle – razem z „noga-
mi”, albo na dyszle wyjmowane oku-
cia siê robi³o – fachowo wymienia.

Kowale pos³ugiwali siê ró¿nymi
m³otkami. By³y specjalne m³otki
do robienia ozdób tzw. grawery,
pó³okr¹g³e m³otki do osi, do wy-
bijania otworów, do podków. Ich
nazwy pochodzi³y z niemieckiego:
szlichthamer, muterhamer, felsha-
mer, stempel, kierner, majzel…

Po 3 latach terminowania u Jó-
zefa Tobiasza, Eugeniusz Mik
odby³ kurs doskonalenia rzemio-
s³a w Rzeszowie. Tam na zakoñ-
czenie robi³o siê samodzieln¹ pra-
cê – ja mia³em do wykonania m³otek
– opowiada. Wszystko musia³o byæ
wykonane robot¹ kowalsk¹, musia³ byæ
wyczyszczony, b³yszcz¹cy, ¿adnej zadry
po pilniku nie mog³o byæ.

S³u¿bê wojskow¹ pan Euge-
niusz odby³ w Radomiu. By³ me-
chanikiem lotniczym.

Pope³ni³em wielki b³¹d – mówi – w
wojsku mo¿na by³o zarobiæ 1800 z³,
dostawa³o siê mieszkanie, umundu-
rowanie albo 20 tys. z³ – za to mo¿na
by³o kupiæ materia³ na dom. Ale ja w
wojsku nie chcia³em zostaæ, choæ sa-
molot zna³em lepiej jak swój ci¹gnik.

W tym czasie, w fabryce wozów
w Sêdziszowie robotnik zarabia³
oko³o 600-650 z³.

Po powrocie z wojska za³o¿y³
w³asn¹ kuŸniê. Kowad³o zazwy-
czaj kupowa³o siê od starego ko-
wala, ale akurat pan Eugeniusz
kupi³ w Sêdziszowie w magistra-
cie, gdzie by³ sklep – kosztowa³o
1300 z³, a wa¿y³o oko³o 70-80 kg

Eugeniusz Mik w swojej kuŸni.

(ci¹g dalszy na str. 14)

´



Nr 7 (170) 23 wrzeœnia 2011 r.

14

Dobre kowad³o mia³ Tobiasz. By³o
ma³e, wa¿y³o oko³o 50 kg, ale warte
by³o 4000 z³ – mówi.

Pan Eugeniusz specjalizowa³ siê
w wykonywaniu p³ugów. Jak obo-
ra³ pierwsz¹ skibê, to jak drugi raz
wbi³ p³ug, to tak prosto szed³, ¿e nie
trzeba by³o go trzymaæ rêkami – re-
klamuje. Klientów mia³ z Bystrzy-
cy, Zagorzyc, Szkodnej, Nawsia –
choæ w ka¿dej z tych wsi byli ko-
wale, w samych Zagorzycach sied-
miu.

Kiedyœ przyszed³ do mnie taki go-
spodarz z Gnojnicy, ¿eby mu zaostrzyæ
i zahartowaæ siekierê – opowiada.
Ja mu powiedzia³em, ¿e do hartowa-
nia to wo³am ksiêdza z Bystrzycy, wiêc
pyta³ co chwilê, czy ten ksi¹dz ju¿ przy-
szed³. Nie wiedzia³ na czym hartowa-
nie polega. Za parê dni przyszed³ i
przyniós³ 13 siekier, ¿eby je tak samo
zrobiæ, jak tamt¹. Ludzie nie wiedz¹,
¿e jak siê siekierê kupi, to trzeba j¹
wyklepaæ, zaostrzyæ i zahartowaæ, wte-
dy bêdzie d³ugo i dobrze s³u¿yæ. Jak siê
zu¿yje, to kupuj¹ now¹. A jak siê
wyklepie i zahartuje, to siê potem mo¿-
na goliæ tak¹ siekier¹.

Dawniej podstawowym zajê-
ciem kowala by³o podkuwanie
koni.

Na kopycie konia jest wszystko na-
pisane: pierwsza linia to róg twardy,
mo¿na gwoŸdzia ca³ego w kopyto wbiæ
na 7 cm i koniowi nic nie zrobi –
t³umaczy. Tylko ¿eby nie poszed³ w

„miêso”. GwoŸdzia ustawia siê jak
skos kopyta.

By³y sposoby na niespokojne
konie: zak³ada³o mu siê na górn¹
wargê „fajkê” czyli œciska³o war-
gê miêdzy dwoma drewienkami.
Koñ nie móg³ siê ruszyæ, bo to
powodowa³o ból wargi, a kowal
móg³ robiæ swoje. Albo nieraz na
ogon siê zawi¹zywa³o takie „ko-
lucho”, do nogi przywi¹zywa³o
powróz, przeci¹ga³o przez to
kolucho i dopiero mo¿na by³o
kuæ.

Bywa³o te¿ odwrotnie – pan
Eugeniusz mia³ kiedyœ konia, któ-
ry sam podnosi³ nogê na jego wi-
dok.

Kowal podczas swojej pracy
spotyka³ wielu ludzi, nas³ucha³ siê
ró¿nych opowieœci.

By³ ponoæ na Nockowej cz³owiek,
do którego diabe³ przychodzi³ codzien-

nie o 8 wieczór. Nie chcia³, wygania³
go, ale ten codziennie siê zjawia³. Byli
tacy, co widzieli jak ten cz³owiek i dia-
be³ bili siê lagami – opowiada.

Inna historia zdarzy³a siê w jego
lesie.

W moim lesie jest taka dró¿ka –
mówi – Szed³ raz ni¹ podpity cz³o-
wiek. Nadjecha³a piêkna bryczka,
wo³aj¹ go: „Siadaj Panie!” wiêc
wsiad³, ¿eby szybciej dostaæ siê do
domu. Na drugi dzieñ okaza³o siê ¿e
portki na ty³ku przetar³ na ganc, nie
wiadomo na czym to on jecha³ – opo-
wiada ze œmiechem.

Kolejna historia, jak zapewnia
pan Eugeniusz wydarzy³a siê na-
prawdê.

By³ 1946 lub 1947 rok. By³ pe-
wien cz³owiek, który wyœmiewa³
siê z ¿ycia pozagrobowego. Pew-
nej listopadowej nocy wraca³ od
poci¹gu oko³o 10 w nocy. Auto-

busów wtedy nie by³o, wiêc wra-
ca³ pieszo. Szed³ przez Podlasek,
bo tamtêdy by³o najbli¿ej do jego
domu. W pewnej chwili dostrzeg³,
¿e ktoœ idzie przed nim, wiêc przy-
spieszy³, ¿eby dogoniæ tê osobê.
We dwóch bêdzie raŸniej iœæ –
pomyœla³. Dogoni³ obcego, ale
rozmowa z nim by³a dziwna. Nie-
znajomy na pytania odpowiada³,
ale sam nie zaczepia³. Gdy wresz-
cie zapyta³ nieznajomego sk¹d
jest – odpowiedzia³: Jestem two-
im bratem. A jego brat nie ¿y³ od
dwóch lat. Rozpozna³, ¿e ma do
czynienia z duchem. Na iwierzyc-
kich polach siê rozstali. Ów nie-
wierz¹cy cz³owiek zapyta³ jeszcze:
Jaki mi jeszcze znak dasz bracie?
Us³ysza³, ¿e za dwa lata pozbêdzie
siê tego cz³owieka, którego naj-
bardziej kocha. To go nurtowa-
³o bardzo. Uœwiadomi³ sobie, ¿e
spoœród wszystkich ludzi najbar-
dziej kocha swoj¹ ¿onê. Gdy
min¹³ rok, namówi³ ¿onê na wi-
zytê u lekarza Lichowskiego w
Sêdziszowie. W drugim roku jeŸ-
dzili na wizyty co miesi¹c, potem
co dwa tygodnie, a póŸniej na-
wet codziennie. Lekarz zawsze
stwierdza³, ¿e ¿ona jest zupe³nie
zdrowa. Gdy minê³o 2 lata ¿ona
nagle zmar³a. Dopiero wtedy ów
cz³owiek uwierzy³ w ¿ycie poza-
grobowe.

Pan Eugeniusz ma œwiado-
moœæ, ¿e rzemios³a po nim raczej
nikt nie odziedziczy. Syn umie
sobie zrobiæ ró¿ne rzeczy, ale
ukoñczy³ studia i ma co innego
do roboty. Wnuków te¿ to nie
interesuje. Sam mówi:

Jak szed³em paœæ krowy, to musia-
³em sobie wzi¹æ no¿yk, siekierkê, dre-
wienko i coœ zawsze d³uba³em. Nie raz
dosta³em za to w skórê.
A przy krowach to siê i œpiewa³o:

Pas³a Kasieñka krówki dwie
Hen za góreczkê gna³a je
Dwie krówki pasa³a
Têskliwie œpiewa³a
Wspomnia³a sobie smutki swe…

Wiejskie kuŸnie znik³y, albo
stoj¹ w ruinie. Wygas³y paleniska
kowalskie. W ostatnich latach
zmar³o szeœciu znanych panu
Eugeniuszowi kowali. Powsta³y
nowe warsztaty metalurgiczne,
œlusarskie i mechaniczne, wypo-
sa¿one w nowoczesne maszyny i
urz¹dzenia.

Kowalstwo trwa jeszcze jako
rzemios³o artystyczne, albo ele-
ment folkloru, którego tajniki
znaj¹ coraz mniej liczni rzemieœl-
nicy.

(b)

(ci¹g dalszy ze str. 13)

Charakterystyczne zdobienia, wybijane za pomoc¹ specjalnych stempli np. na okuciach wozów.
Fot. (2). D. Dr¹g
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W grupie A stra¿acy z OSP Za-
gorzyce Dolne zajêli II miejsce, a
OSP w Boreczku III miejsce.

W grupie C druhny z OSP Bo-
reczek podobnie jak ich koledzy
zajê³y równie¿ III miejsce.

Zawody te swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili: Wies³aw Rygiel – Pose³
na Sejm RP; Roman Petrykowski
– Komendant Wojewódzki PSP;
Stanis³aw Ziemiñski – Starosta
Powiatowy; Dorota Strzy¿ – Wi-
cestarosta Powiatowy; Kazimierz
Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p.

(-)

Powiatowe zawody
sportowo-po¿arnicze
Sukcesem jednostek OSP z naszej gminy zakoñczy³ siê udzia³ w V Powiatowych Zawo-
dach Sportowo Po¿arniczych, które odby³y siê w niedzielê 11 wrzeœnia br. na stadionie
LECHII w Sêdziszowie M³p.

GRUPA A
I miejsce - OSP Ropczyce Œródmieœcie
II miejsce - OSP Zagorzyce Dolne
III miejsce - OSP Boreczek

GRUPA C
I miejsce - OSP Ropczyce Chech³y
II miejsce - OSP Kozodrza II
III miejsce - OSP Boreczek

Koñcowa klasyfikacja zawodów przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dobrze czasem wróciæ gdzieœ,
gdzie nie by³o siê d³ugo. Wnioski
niekoniecznie bywaj¹ buduj¹ce,
za to œwiadomoœæ, ¿e wbrew wska-
zaniom zegarów i kalendarzy, ¿e
pomimo rozwa¿añ filozofów i fi-
zyków s¹ zak¹tki, w których czas
stoi w miejscu (by nie rzec: za-
styg³) – uspokajaj¹ca; zw³aszcza
dla kogoœ, kto czuje siê chwilami
bezradny wobec opêtañczego
poœpiechu œwiata.

Dziesiêæ lat temu podkusi³ mnie
diabe³, ¿eby zajechaæ do Góry
Ropczyckiej. Pomin¹³em znane
mi koszary krakusów, nie zapu-
œci³em siê do zaniedbanego jesz-
cze wtedy parku (w którym za
nied³ugo miano odtworzyæ piêk-
ny system stawów): ruszy³em ku
koœcio³owi. Przed koœcio³em za-
uroczy³a mnie piêknie archaicz-
na, niezwykle foremna, niegdy-
siejsza remiza stra¿y ogniowej.

Obejrza³em, obfotografowa³em.
A ¿e dusza bola³a, i¿ tak oryginal-
na budowla sprawia wra¿enie ni-
komu do niczego niepotrzebnej,
j¹³em szukaæ wiedzy o niej. No i
dowiedzia³em siê od szefów miej-
scowej jednostki OSP: ¿e wzniesio-
no j¹ w 1924 r., dwa lata po utwo-
rzeniu stra¿y, ¿e kiedy postêp tech-
niczny da³ siê odczuæ, okaza³a siê

za ciasna i trzeba by³o zafundowaæ
stra¿y – aspiruj¹cej wonczas do
KSRG – now¹ siedzibê.

I ¿e maj¹ oni piêkne plany: wy-
remontowania historycznej remi-
zy z przeznaczeniem na minimu-
zeum stra¿ackich tradycji jeœli nie
ca³ego powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego, to przynajmniej sa-
mej gminy Sêdziszów Ma³opolski.

Da³em wiarê zapewnieniom –
¿e jest i wola, i sporo materia³ów
do remontu, i potencjalne eks-
ponaty – opisa³em ¿yczliwie ini-
cjatywê w „Dzienniku Polskim”,
któremu akurat s³u¿y³em.

Ostatnio znów przylgn¹³ do
mnie diabe³ (mo¿e zreszt¹ ten
sam, co przed 10 laty?): znów za-
jecha³em do Góry Ropczyckiej
sprawdziæ, jak tam mo¿e nieko-
niecznie od razu muzeum, ale
jakaœ izba pamiêci – na pewno?

I co? I nic. Budynek stoi jak
sta³; pusty, szary, zaniedbany, za-
pomniany. Zgo³a jeszcze bardziej
strupiesza³y po up³ywie tych dzie-
siêciu lat. SnadŸ ³atwiej by³o kre-
œliæ obiecuj¹ce plany ani¿eli wpro-
wadziæ je w czyn…

Zbioru stra¿ackich utensyliów nie
zobaczy³em wiêc – ale czasu nie
zmarnowa³em. Mog³em przynaj-
mniej pomedytowaæ nad istnieniem
miejsc, w których czas zastyg³…

Waldemar Ba³da
Fot. autor

Czas zastyg³
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Organizatorem konkursu by³a
Komenda G³ówna Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej oraz wspó³pracu-
j¹ce z ni¹ Wydzia³y Bezpieczeñ-

Kamila Piêta laureatk¹
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

stwa i Zarz¹dzania Kryzysowego
Urzêdów Wojewódzkich. Nagro-
dê w imieniu organizatorów wrê-
czyli Komendant Powiatowy Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Rop-
czycach bryg. mgr in¿. Jacek Róg

W czwartek, 1 wrzeœnia 2011r. w Szkole
Podstawowej w Wolicy Piaskowej, oprócz
inauguracji nowego roku szkolnego odby-
³a siê jeszcze inna, mi³a uroczystoœæ. Jed-
na z naszych uczennic - Kamila Piêta (kl.III)
odebra³a nagrodê za zajêcie III miejsca w
XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „PowódŸ, po¿ar, dniem czy noc¹
– stra¿ przychodzi ci z pomoc¹”.

oraz kpt. in¿. Bogus³aw Drozd.
Konkurs by³ przeprowadzony w
czterech etapach (gminny, powia-
towy, wojewódzki, ogólnopolski),
w trzech kategoriach wiekowych:
I od 6-8 lat, II od 9-12 lat, III od 13-
16 lat. Jury powo³ane przez Ko-
mitet Organizacyjny ocenia³o na
poszczególnych etapach konkur-
su walory plastyczne prac oraz
zgodnoœæ z tematyk¹ konkursu.
Jest to nie pierwszy sukces arty-
styczny Kamili, która zapowiedzia-
³a, ¿e „nie spocznie na laurach”.

Maria Przydzia³

II Turniej „Orlika” o Puchar PremieraRuszy³a II edycja Turnieju „Orlika” o Pu-
char Premiera Donalda Tuska. Aren¹ zma-
gañ 15 tysiêcy dru¿yn, które przyst¹pi³y
do rywalizacji s¹ obiekty wybudowane w
ramach programu Moje Boisko „Orlik
2012”.

Zwyciêskie dru¿yny rywalizo-
waæ bêd¹ w kolejnym etapie roz-
grywek.

Dziewczêta z SP 3 zagraj¹ w
Tryñczy 19.09. maj¹c za rywalki
dru¿yny z Ropczyc, £añcuta,

Markowej, Tryñczy, Grodziska
Dln. oraz Gaci.

Ch³opcy z SP3 zagraj¹ w Ropczy-
cach 23.09 z dru¿ynami z Ropczyc,
£añcuta, Markowej, G³ogowa M³p.,
Tyczyna, Rzeszowa, Zarzecza.

Gimnazjaliœci z Sêdziszowa
M³p. zagraj¹ na obiekcie na Osie-
dlu M³odych w dn. 24.09. gdzie
goœciæ bêd¹ dru¿yny z Ropczyc,
G³ogowa M³p. i Tyczyna.

(b)

Mecz SP3 Sêdziszów M³p. – SP Bêdziemyœl.

Eliminacje gminne w Sêdziszo-
wie M³p. odby³y siê w dniach
9-10. wrzeœnia. Przyst¹pi³o do nich
11 dru¿yn w trzech kategoriach.

Na podium zawodów
uplasowa³y siê reprezentacje:

ch³opcy 12-13 lat
I miejsce - Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
II miejsce - Gimnazjum w Czarnej Sêdz.
III miejsce - Gimnazjum w Zagorzycach G.

ch³opcy 10-11 lat
I miejsce - SP 3 Sêdziszów M³p.
II miejsce - SP 2 Sêdziszów M³p.
III miejsce - SP Bêdziemyœl
dziewczêta 12-13 lat
I miejsce - SP 3 Sêdziszów M³p.
II miejsce - Gimnazjum w Zagorzycach G.
III miejsce - SP w Zagorzycach G.

 Dziewczêta z SP3 w Sêdziszowie M³p.  Ch³opcy z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
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Klasa A (Dêbica)
W klasie A nasza gmina ma a¿ trzy
dru¿yny. Bolesny debiut w tej kla-
sie rozgrywkowej zaliczyli pi³ka-
rze Borkovii, ulegaj¹c na w³a-
snym boisku LKS £opuchowa 0:4.
Jeszcze gorzej by³o w drugiej ko-
lejce – gracze z G³owaczowej za-
aplikowali im jeszcze o dwie
bramki wiêcej. W piêciu kolej-
kach Borkovia odnios³a tak¿e
dwa zwyciêstwa.
Znakomicie sezon zacz¹³ Sokó³
Krzywa odnosz¹c trzy kolejne
zwyciêstwa. PóŸniej przyszed³ re-
mis i niespodziewana pora¿ka na
w³asnym boisku, jednak zawod-
nicy z Krzywej wci¹¿ utrzymuj¹
siê w czo³ówce. K³os Kawêczyn na
razie gra ze zmiennym szczê-
œciem. Ma na swoim koncie dwa
zwyciêstwa, dwie pora¿ki i remis.
14.08 Borkovia – LKS £opuchowa 0:4

Sokó³ Krzywa – K³os Kawêczyn 1:0

21.08 K³os – Kaskada Kamionka 2:1
(mecz rozegrany w Kamionce)
Stra¿ak Lubzina – Sokó³ 0:3
LKS G³owaczowa – Borkovia 6:0

28.08 Borkovia – LKS £êki Górne 3:2
Sokó³ – LKS BrzeŸnica 3:0
Brzostowianka – K³os 2:0

4.09 LKS £êki Górne – K³os 2:2
LKS Pustków – Sokó³ 1:1
Borkovia – Baszta Zawada 1:6

11.09 Kamieniarz Golemki – Borkovia 0:2
Sokó³ – Victoria Ocieka 0:1
K³os – Stra¿ak Lubzina 6:1 (w Lubzinie)

Klasa B (Dêbica)
W klasie B najwiêkszym wydarze-
niem by³ jak dot¹d powrót do roz-
grywek dru¿yny Piasta Wolica Pia-
skowa – notabene niezbyt udany,
bowiem na koncie ma tylko 1
punkt i jedn¹ strzelon¹ bramkê.
Czas pracuje jednak na korzyœæ
dru¿yny z Wolicy i w kolejnych
meczach powinno byæ lepiej.
21.08 Gród Bêdziemyœl – Huragan Przed-

bórz 2:4
Korona Góra Ropczycka – LKS Ostrów 3:2
Piast Wolica Piask. – LKS Stasiówka 1:4

28.08 Ostra Gumniska – Gród 8:2
Olimpia Nockowa – Piast 0:0
Huragan Przedbórz – Korona 4:0

4.09 Gród – Korona 3:2
Piast – LKS Ostrów 0:3

11.09 Olchovia – Gród 1:2
Huragan – Piast 5:0
Korona – Inter Gnojnica 1:4

Pi³ka

no¿na

Klasa B (Rzeszów I)
Plon Klêczany nie rozpieszcza
swoich kibiców, bowiem zwyciê-
stwa odnosi na wyjazdach, a u sie-
bie poniós³ dwie pora¿ki.
21.08 Plon Klêczany – Staroniwa Rzeszów 1:2
28.08 Mrowlanka – Plon 0:2
4.09 Plon – Rudnianka Rudna Wlk. 0:2
11.09 LKS Bia³a – Plon 3:7

Klasa B
(Rzeszów – Strzy¿ów)

Po nie najlepszym starcie, dwa
kolejne zwyciêstwa odniós³ P³o-
mieñ Zagorzyce i do³¹czy³ do czo-
³ówki. Byæ mo¿e w tym sezonie
uda siê wróciæ do A klasy.
21.08 P³omieñ Zagorzyce – Grom Mogielnica 1:1
28.08 Korona Dobrzechów – P³omieñ 2:1
4.09 P³omieñ – GKS Niebylec 2:0
11.09 Grunwald Budziwój – P³omieñ 1:3

II liga podkarpacka
– Juniorzy starsi

Juniorzy Lechii bardzo dobrze
spisuj¹ siê w II lidze podkarpac-
kiej. Obecnie s¹ wiceliderem,
ustêpuj¹c T³okom Gorzyce, z
którymi ponieœli jedyn¹ pora¿kê.
Unia Nowa Sarzyna – Lechia 2:2 (Pyrdek 2)
Lechia – Start Pruchnik 4:2 (Lesiñski, Makuch,
Œliwa, Æwiczak)
JKS Jaros³aw – Lechia 1:3 (Pyrdek 3)
Lechia – Sokó³ 3:0 (Lesiñski, Pyrdek, Æwiczak)
T³oki Gorzyce – Lechia 3:1 (Æwiczak)
Lechia – Pogoñ Le¿ajsk 3:0 (Tra³ka 2, Ziobro)

Tegoroczne rozgrywki o Pu-
char Burmistrza w pi³ce no¿nej
odby³y siê z perturbacjami, spo-
wodowanymi niesprzyjaj¹c¹ po-
god¹. Ostatecznie, zaplanowane
na 24 i 31 lipca mecze pó³fina³o-
we i fina³, rozegrano w jednym
dniu: 7 sierpnia na stadionie Le-
chii w Sêdziszowie M³p., systemem
2x30 min. z 5 min. przerw¹, przy
piêknej aurze oraz licznej widow-
ni.

Pojedynek fina³owy oraz o III
miejsce poprzedzone by³y mecza-
mi pó³fina³owymi, w których osi¹-
gniêto nastêpuj¹ce rezultaty:
Plon Klêczany - Borkovia Borek Wielki 3:1 (0:1)
Sokó³ Krzywa - M³odzie¿owcy Lechii Sêdziszów
M³p. 0:1 (0:1).

W meczach eliminacyjnych
pad³y wyniki:
Korona Góra Ropczycka - Borkovia Borek
Wielki 0:1; Gród Bêdziemyœl - Plon Klêczany 1:4;
Sokó³ Krzywa - P³omieñ Zagorzyce 1:1 k. 4:2;
M³odzie¿owcy Lechii Sêdziszów M³p. - Progres
Kawêczyn 2:1 (-)

M³odzie¿owcy Lechii z Pucharem Burmistrza
M³odzie¿owcy Lechii Sêdziszów M³p. zwyciê¿yli w XXI Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. pokonuj¹c w meczu fina³owym 2:1 (0:1) Plon Klêczany. W meczu
o III m-ce Sokó³ Krzywa wygra³ 8:0 (3:0) z Borkovi¹ Borek Wielki.

Zwyciêska dru¿yna w towarzystwie Z-cy Burmistrza Pani El¿biety Œwiniuch i Sekretarza Gminy Jana Maronia.

Zwyciêski zespó³ wyst¹pi³
w nastêpuj¹cym sk³adzie:

12. Laska £ukasz; 5. Œliwa Wojciech; 14.
Malisiewicz Dominik; 18. Grobelny Arka-
diusz; 9. D³ugosz Rafa³; 13. Koza Marcin;
11. Tra³ka Hubert; 7. Babiarz Jakub;
8. Rogó¿ Tomasz; 15. Ziobro Micha³; 17.
Bizoñ Jakub. Rezerwowi: 2. Œliwa Miros³aw;
6. Tra³ka Damian; 3. Lesiñski Jakub;
4. Duchañ Mateusz. Trener: Marek Kanach.

Klasa okrêgowa
Sezon pi³karski 2011/12 w pe³ni.
Po udanych sparingach wydawa-
³o siê, ¿e Lechia rozpocznie roz-
grywki z wysokiego tonu. Tymcza-
sem zaczê³o siê od rozczarowañ:
dwa bezbramkowe remisy i po-
ra¿ka oraz miejsce w dolnych re-
jonach tabeli. W czwartej kolej-
ce wreszcie przysz³o zwyciêstwo z
Rani¿ovi¹, po bramkach Frankie-
wicza, który wreszcie zagra³ po
powrocie z Grecji oraz m³odego
Rafa³a D³ugosza. Ten drugi to syn
Stanis³awa, d³ugoletniego zawod-
nika Lechii, s³yn¹cego z dosko-
na³ego dryblingu. Lechia goni
czo³ówkê, której przewodzi Che-
mik Pustków.
KS Dzikowiec – Lechia 0:0
Lechia – B³êkitni Ropczyce 0:0
Wis³ok Wiœniowa – Lechia 2:0
Lechia – Rani¿ovia 2:0 (Frankiewicz, R. D³ugosz)
Pogórze Wielopole Skrz. – Lechia 1:1 (Idzik)
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W trakcie wakacyjnej przerwy
z sêdziszowskiej dru¿yny odesz³y:
¯aneta Baran (Armatura Eliteski
AZS UE Kraków), Ma³gorzata
Hajduk (Siarka Tarnobrzeg),
Katarzyna Wrona (zakoñczy³a
karierê), Sandra Ciszczoñ (MKS
MOS Wieliczka). W ich miejsce
klub pozyska³: Joannê Kowalsk¹
(przyjêcie z atakiem, z MCKiS
Jaworzno), œrodkow¹ bloku
Agnieszkê Warzechê z Wis³y Kra-
ków, libero Paulinê Peret z Siarki
Tarnobrzeg oraz rozgrywaj¹c¹
Magdalenê Radoñ z Czêstocho-
wianki Czêstochowa.

W nadchodz¹cym sezonie,
barwy sêdziszowskiego Klubu re-
prezentowaæ bêd¹ równie¿: Jo-
anna Chmura, Katarzyna Kuty-
³a, Aleksandra Mich, Ma³gorza-
ta M³ocek, Anna Myjak, Paulina
Pyræ, Karina Róg, Sylwia Zawiœlak.
Graj¹cym trenerem zespo³u jest
Monika Bartnicka.

Pierwszy sparing po wakacyjnej
przerwie siatkarki Extrans Patrii
rozegra³y 2 wrzeœnia, w hali sê-
dziszowskiego Gimnazjum, wygry-
waj¹c z Karpatami Krosno 3-1.

Nastêpnego dnia uda³y siê do
stolicy, na zaproszenie III-ligowe-
go zespo³u PLAS Warszawa, aby
wzi¹æ udzia³ w III Otwartym Tur-
nieju w Pi³ce Siatkowej o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Targówek

m. st. Warszawy. Nasze siatkarki
przegra³y z II-ligowymi – Soko³em
Mogilno 1: 3 (20:25, 25:20, 24:26,
23:25) i AZS-em LSW Warszawa
1:3 (26:24, 22:25, 22:25, 18:25), a
zwyciê¿y³y gospodynie turnieju
3:0 (25:15, 25:18, 25:12) i zajê³y w
turnieju trzecie miejsce. Puchar
zdoby³y, z kompletem trzech zwy-
ciêstw, siatkarki Soko³a Mogilno.
Warto odnotowaæ, i¿ kapitan sê-
dziszowskiej dru¿yny Joanna
Chmura zosta³a wybrana MVP
zawodów.

STOD VOLLEY
w Sêdziszowie M³p.

W dniach 7-12 wrzeœnia 2011 r.,
na zaproszenie Extrans Patrii, w
naszym mieœcie goœci³ czwarty
zespó³ I ligi Norwegii Stod Volley
spod Trondheim, w skùadzie:
Kaylee Manns – USA, Quan Scott
– USA, Justine Landi – USA/Ho-
landia, Monika Szulc – Polska/
USA, Hildegunn Myhr – Norwe-
gia, Ane-Marte Bye – Norwegia,
Birta Bjornsdottir – Islandia,
Gunn Mari Finstad – Norwegia,
Ragna Halseth – Norwegia, Eli-
ne Bye – Norwegia. Wraz z za-
wodniczkami przyjechali: trener
Dariusz Marsza³ek, wiceprezes
Klubu Marit Bye, asystent trene-
ra John Arne Vestnor i fizjotera-
peutka Lene Beate Gasbakk. W
trakcie pobytu Norwe¿ki treno-

wa³y w hali sêdziszowskiego Gim-
nazjum, 8 wrzeœnia rozegra³y spa-
ring z Extrans Patri¹, wygrywaj¹c
4-0 (25-23, 25-23, 25-12, 25-15),
tego samego dnia, na uroczystej
kolacji, spotkali siê oficjele obu
klubów. Nasi goœcie byli na wy-
cieczkach w £añcucie i Rzeszo-
wie, a tak¿e na wspólnym ogni-
sku, z zawodniczkami i dzia³acza-
mi Extrans Patrii, w Siedlisku Jan-
czar w Pstr¹gowej.

II Turniej Pi³ki Siatkowej
o Puchar Prezesa Firmy

EXTRANS
W dniach 10-11 wrzeœnia, ju¿ po

raz drugi rywalizowano w Sêdzi-
szowie M³p. o Puchar Prezesa Fir-
my EXTRANS Pani Renaty Szeli-
gi. Na starcie zawodów, po raz
pierwszy w miêdzynarodowej ob-
sadzie, stanê³o szeœæ dru¿yn: 4. w
Norwegii Stod Volley i piêæ dru-
goligowych. Podzielono je na dwie
grupy, w których pierwszego dnia
grano systemem ka¿dy z ka¿dym,
trzy sety, bez wzglêdu na wynik.

GRUPA A
1. KARPATY KROSNO
2. STOD VOLLEY - Norwegia
3. BOLES£AW RZESZÓW

GRUPA B
1. TOMASOVIA
2. JEDYNKA TARNÓW
3. EXTRANS PATRIA SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI

Wyniki:
Stod Volley - Boles³aw Rzeszów 2-1

(25-21, 25-17, 20-25)
Jedynka Tarnów – Extrans Patria 0-3

(16-25, 23-25, 20-25)
Karpaty Krosno – Stod Volley 2-1

(25-23, 26-28, 25-23)
Tomasovia Tom. Lub. – Jedynka Tarnów 0-3

(25-27, 19-25, 23-25)
Karpaty Krosno –Boles³aw Rzeszów 1-2

(20-25, 27-25, 16-25)
Tomasovia – Extrans Patria 1-2

(18-25, 25-17, 22-25)

Grupa A
1. Boles³aw Rzeszów 3 pkt. 3-3 138-133
2. Stod Volley 3 pkt. 3-3 144-139
3. Karpaty Krosno 3 pkt. 3-3 139-149

Grupa B
1. Extrans Patria Sêdziszów M³p.

5 pkt. 5-1
2. Jedynka Tarnów 3 pkt. 3-3
3. Tomasovia 1 pkt. 1-5

Z niecodzienn¹ sytuacj¹ spotka-
liœmy siê w grupie A. Otó¿ ka¿dy z
zespo³ów wygra³ po jednym me-
czu, wszystkie uzyska³y po 3 pkt.,
bilans setów równie¿ mia³y remi-
sowy 3-3. O kolejnoœci w tabeli
decydowa³ wiêc stosunek ma³ych
punktów, tzw. ratio. I mimo, i¿ oba
zespo³y uzyska³y identyczny bilans
+5, o zwyciêstwie w tej grupie za-
decydowa³ wspó³czynnik ma³ych
punktów, który lepszy, o jedn¹ ty-
siêczn¹ (sic!) punktu mia³ zespó³
z Rzeszowa i to on zagra³ w nie-
dzielnym finale z gospodyniami
turnieju.

W niedzielê rozegrano mecze
o poszczególne miejsca.
o V miejsce
Karpaty Krosno – Tomasovia 3-1 (25-11,

25-21, 12-25, 25-21)
o III miejsce
Stod Volley – Jedynka Tarnów 3-0

(25-19, 25-22, 25-16)
FINA£
Extrans Patria – Boles³aw Rzeszów 3-2

(25-15, 23-25, 16-25, 25-18, 15-6)

Puchar i dyplom za pierwsze
miejsce wrêczy³y: Renata Szeliga
– Prezes Firmy Extrans oraz El¿-
bieta Œwiniuch – Zastêpca Burmi-
strza Sêdziszowa Ma³opolskiego.

Puchar i dyplom za drugie miej-
sce wrêczyli: Iwona Przepióra –
Wiceprezes ds. Finansowych KS
Extrans Patria, Jan Maroñ – Se-
kretarz Gminy Sêdziszów Ma³o-
polski oraz Mariusz Kazior – Wi-
ceprezes KS Extrans Patria.

Puchar i dyplom za trzecie
miejsce wrêczyli: Janusz Rataj –
Wiceprezes KS Extrans Patria
oraz Bogus³aw Kmieæ – Rzecznik
Prasowy Klubu.

Extrans Patria Sêdziszów M³p.
w sezonie 2011/2012

Fragment meczu Karpaty Krosno – Stod Volley.
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Nagrody indywidualne
uzyska³y:

Najlepsza atakuj¹ca: Maja Œwi¹-
tek (RKS Boles³aw Rzeszów)
Statuetkê wrêczyli wiceprezesi
Klubu: Iwona Przepióra oraz
Mariusz Kazior.
Najlepsza rozgrywaj¹ca: Kaylee
Manns (Stod Volley)
Statuetkê wrêczy³ wiceprezes
Extrans Patrii Mariusz Kazior.
Najlepsza blokuj¹ca: Alicja Wilk
(RKS Boles³aw Rzeszów)
Statuetkê wrêczy³ Andrzej Kozek
– Przewodnicz¹cy Komisji Rewi-
zyjnej KS Extrans Patria.

Najlepsza libero: Paulina Peret
(Extrans Patria)

Statuetkê wrêczyli: Janusz Ra-
taj – Wiceprezes Klubu oraz Bo-
gus³aw Kmieæ – Rzecznik Praso-
wy Extrans Patrii.

MVP: Justine Landi (Stod Vol-
ley)

Statuetkê wrêczyli: Prezes Fir-
my Extrans - Renata Szeliga, El¿-
bieta Œwiniuch – Zastêpca Bur-
mistrza Sêdziszowa Ma³opolskie-
go oraz Jan Maroñ - Sekretarz
Gminy Sêdziszów Ma³opolski.

Sk³ady zespo³ów:
Extrans Patria Sêdziszów Ma-

³opolski: Joanna Chmura (kapi-
tan), Katarzyna Kuty³a, Anna
Myjak, Magdalena Radoñ, Kari-
na Róg, Agnieszka Warzecha,
Paulina Peret (libero), Joanna
Kowalska, Ma³gorzata M³ocek,

Aleksandra Mich, Paulina Pyræ,
Sylwia Zawiœlak. Trener – Moni-
ka Bartnicka

RKS Boles³aw Rzeszów: Nata-
lia Baran, Iwona Grzegorczyk,
Aleksandra Kaza³a, Gabriela
Mazur (kapitan), Maja Œwi¹tek,
Alicja Wilk, Paulina Filipowicz (li-
bero), Magdalena Dorosz, El¿-
bieta Szymañska. Trener - Zbi-
gniew Barszcz

Stod Volley: Ane-Marte Bye,
Justine Landi, Kaylee Manns, Hil-
degunn Myhr (kapitan), Quan
Scott, Monika Szulc, Birta
Bjornsdottir, Gunn Mari Finstad,
Ragna Halseth, Eline Bye. Trener
– Dariusz Marsza³ek, asystent tre-
nera – John Arne Vestnor

Jedynka Tarnów: Agnieszka
Brzeziñska (kapitan), Joanna

Madzia, Ewa Stolarz, Sylwia Styr-
kowiec, Wioletta Sys³o, Beata
Wieloch, Paulina Jachym (libe-
ro), Katarzyna Klaczek, Monika
Cichoñ, Martyna Sys³o, Magda-
lena Szczurek, Weronika Wyro-
ba. Trenerzy – Urszula Œwierczek
i Beata Wyroba

Karpaty Krosno: Joanna Beda
(kapitan), Agnieszka Dziadosz,
Gabriela Gasid³o, Katarzyna Na-
dzia³ek, Joanna Paluch, Katarzy-
na Warzocha, Sylwia Bielecka (li-
bero), Angelina Golba, Dorota
Jesionowicz, Sabina Podlasek,
Karolina Szewczyk, Aleksandra
Witkoœ, Natalia Wójcik. Trener –
Dominik Stanis³awczyk

TKS Tomasovia: Alicja Bryda,
Katarzyna Chmiel, Edyta Gêœla,
Dominika Ko³oziñska, Diana Ro-

maszko, Diana Sekrecka, Klaudia
Kowalska (libero), Anna Brosz-
kiewicz, Ma³gorzata Czaja – Bar-
raki, Aleksandra Czerniawska,
Natalia P³odowska (libero). Tre-
ner – Stanis³aw Kaniewski, II tre-
ner – Jerzy Senejko.

Sêdziowali: w sobotê Marcin
Lew i Paulina Lemek, w niedzielê
– Micha³ Pasterz i Bartosz Ser-
watko.

Spikerkê prowadzi³ Bogus³aw
Kmieæ – rzecznik prasowy
Extrans Patrii, koordynatorem
turnieju by³ Marcin Lach, a nad
bezpieczeñstwem zawodniczek
czuwali: ratownik medyczny Ja-
nusz Kmieæ i fizjoterapeutka
Extrans Patrii Sylwia Szeliga. Nad
sprawnym przebiegiem zawodów
czuwali wiceprezesi Extrans Pa-
trii: Iwona Przepióra, Janusz Ra-
taj, Mariusz Kazior i sekretarz
Klubu Justyna Róg.

Przed inauguracyjnym meczem
ligowym, 24 wrzeœnia z Anser
Siark¹ w Tarnobrzegu, siatkarki
Extrans Patrii czeka jeszcze dwu-
dniowy turniej w Tomaszowie
Lubelskim, 17 i 18 wrzeœnia, z udzia-
³em Tomasovii, Anser Siarki, Szóst-
ki Bi³goraj i Sobieskiego 46 Lublin.
1 paŸdziernika Extrans Patria, w
II kolejce, zagra w Sêdziszowie
M³p. z Pogoni¹ Proszowice.

M. Kazior

Dru¿yna Patrii z pucharem za zwyciêstwo w turnieju.

Goœcie z Norwegii – Stod Volley.
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