Odsłonięcie Memoriału Sybiraków Żołnierzy AK

Podobwodu Sędziszów

W słoneczną niedzielę, 14 września, na skwerze przy kościele
parafialnym pw. Miłosierdzia
Bożego w Sędziszowie Młp.
odbyła się doniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Memoriału Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów zesłanym w latach
1944-45 do łagrów w Związku Sowieckim.
Idea budowy pomnika zrodzi³a siê dwa lata temu z inicjatywy
Zbigniewa Paseli, któr¹ podj¹³
proboszcz parafii Mi³osierdzia
Bo¿ego ks. Krzysztof Gac. Powo³any zosta³ Komitet budowy Memoria³u w sk³ad którego weszli:
Zbigniew Pasela, Zofia Róg, Helena Strzelczyk, ks. Krzysztof
Gac, Marian Baran, Jacek Magdoñ, Piotr Ba³a, Szymon Pacyna, Tomasz Przywara. Pomnik
powsta³ dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu ró¿nych œrodowisk,
miasto przekaza³o dzia³kê, wiele
firm zaanga¿owanych w budowê zrzek³o siê wynagrodzenia za
pracê, by³y te¿ spo³eczne sk³adki rodzin i mieszkañców. Centralnym punktem ods³oniêtego memoria³u jest krzy¿ z koron¹ cierniow¹ i g³azem ze znakiem Armii Krajowej. Na czterech pylonach umieszczono tablice z 95.
nazwiskami Sybiraków – ¿o³nierzy AK.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
Msz¹ œw. koncelebrowan¹ pod
przewodnictwem JE ks. bpa
Edwarda Bia³og³owskiego. Wraz
z ksiêdzem biskupem nabo¿eñstwo odprawili m.in.: ks. pra³at
Stanis³aw Ryba – emerytowany
proboszcz parafii pw. Narodze-

Sybirak Władysław Kmieć przemawia do zebranych.

nia NMP w Sêdziszowie M³p.,
ks. Ryszard Lis – obecny proboszcz tej¿e parafii, ks. Krzysztof Gac – gospodarz parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, o. Janusz Pa³ka – gwardian klasztoru oo. Kapucynów, ks. Henryk Paœko –
proboszcz parafii œw. Jadwigi
Królowej w Nowym Targu.
Podczas homilii ks. biskup powiedzia³: Niech ten pomnik bêdzie
przypomnieniem, zarówno tych bohaterskich obroñców, jak i tych którzy wraz z nimi tak wiele wycierpieli,
aby Polska by³a Polsk¹. PrzychodŸmy tak¿e, aby tragiczne rocznice
sprzed 75 i 70 lat by³y przestrog¹,
a zarazem apelem o pamiêæ, o sprawiedliwoœæ, o pokój, o zdrowe sumienie poszczególnych osób jak i spo³ecznoœci.
Po Eucharystii odby³o siê ods³oniêcia pomnika, którego dokonali: Anna Skoczek – córka
Tadeusza Wilka, Emilia Jaworek
z Kanady, córka Antoniego Kieba³y, Czes³aw Opoñ – syn W³adys³awa Oponia, W³adys³aw Kmieæ
– jedyny ¿yj¹cy Sybirak z Podo-

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył JE ks. bp Edward Białogłowski.
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Delegacja samorządu gminnego podczas uroczystości. Od prawej: Przewodniczący
RM Tadeusz Hulek, Burmistrz Kazimierz Kiełb, Z-ca Burmistrza Elżbieta Świniuch.

bwodu Sêdziszów Armii Krajowej. Nastêpnie ks. bp. Edward
Bia³og³owski poœwiêci³ memoria³.
Dziêkujê samorz¹dowcom gminy
Sêdziszów za podjêcie trudnych, ale
jak¿e trafnych uchwa³, które pozwoli³y nam na zrealizowanie tego zamierzenia w tym miejscu – powiedzia³ inicjator budowy pomnika
Zbigniew Pasela. Znacz¹cy udzia³
w realizacji tej budowli ma miejsco-

wa parafia. Wszystkim, którzy wnieœli jakikolwiek udzia³ w ten memoria³ sk³adam serdeczne „Bóg zap³aæ”.
Szanowni uczestnicy tej uroczystoœci!
Z³o¿one kwiaty zwiêdn¹, znicz zapewne siê wypali, ale pamiêæ o nich
zwiêdn¹æ nie mo¿e. Sk³adamy im
ho³d i podziêkowanie za cierpienie,
poniewierkê, jak by³a ich udzia³em
podczas pobytu w ³agrach. Zes³ani
p³acili wysok¹ cenê za przynale¿noœæ

JE ks. bp Edward Białogłowski dokonał
poświęcenia Memoriału.

Pomnik odsłonili krewni Sybiraków. Na
zdj. Emilia Jaworek, córka Antoniego Kiebały.
Fot. (6). R. Ciołkosz

do Armii Krajowej. Wielu z nich zap³aci³o cenê najwy¿sz¹ – w³asne m³ode ¿ycie. Ktoœ powiedzia³: „Wolnoœci
nie dostaje siê w prezencie, o wolnoœæ
trzeba walczyæ”. (…) Pamiêæ o nich
z up³ywem lat coraz bardziej siê zaciera. Na pokoleniu, którego jestem
przedstawicielem spoczywa³ obowi¹zek ocalenia od zapomnienia nazwisk osób, które przyby³y drogê przez
rosyjskie ³agry (…).
Krótkie, emocjonalne wyst¹pienie mia³ W³adys³aw Kmieæ,
jedyny ¿yj¹cy spoœród tych, których nazwiska znalaz³y siê na
pomniku: – Narzuca mi siê taka
refleksja: kiedy by³em jako przewodnicz¹cy Zwi¹zku Sybiraków w Strzy¿owie gdy odbywa³y siê ostatnie zebrania, wci¹¿ narzekali, ¿e jak nas
nie bêdzie to ju¿ nikt nie wspomni
o Sybirakach. Chcia³bym im powiedzieæ, ¿e siê du¿o dzieje, ale ich ju¿
nie ma – niestety!
O znaczeniu memoria³u i zachowaniu w pamiêci ofiar sowieckiego terroru mówi³ Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b: – 17 wrzeœnia – dzieñ,
który przez lata próbowano wymazaæ z kart historii; 17 wrzeœnia –
Dzieñ Sybiraka. Dzieñ poœwiêcony
tym wszystkim, którzy nie ugiêli siê
pod prêgierzem zbrodni i ¿adna si³a
militarna nie potrafi³a zmusiæ ich do
tego, by wyrzekli siê tego co najwa¿niejsze – Polskoœci. Mimo, i¿ dzieli³o
ich od Polski, od Ojczyzny, od rodzinnej wioski, od rodzinnego domu tysi¹ce kilometrów – zostali Polakami.
Kiedy przygl¹dam siê nazwiskom,
wyrytym na tych tablicach, przychodzi na myœl krótka ³aciñska sentencja: „Cum tacent, clamant”, która
mówi „Milcz¹c, wo³aj¹”. Wo³aj¹
o pamiêæ, wo³aj¹ o szacunek dla historii, wo³aj¹ o poszanowanie dla
tych wartoœci, za które cierpieli i ponosili œmieræ. Wo³aj¹, by ju¿ nigdy
cz³owiek cz³owiekowi nie zgotowa³
takiego losu, ale i przypominaj¹ s³owa Norwida, jak¿e aktualne tak¿e
dzisiaj, ¿e Polska to wielki zbiorowy
obowi¹zek – mój i Twój. Ten sêdziszowski memoria³ to taki symboliczny powrót na karty historii, a o tej
historii my zapomnieæ nie mo¿emy
i to my musimy spowodowaæ by promieniowa³a ona na nastêpne pokolenia.
Po wyst¹pieniach uczestników
uroczystoœci, nast¹pi³ poruszaj¹cy apel poleg³ych i salwa honorowa ku czci Sybiraków z Podobwodu AK Sêdziszów M³p. Nastêpnie delegacje w³adz pañstwowych, kombatantów, w³adz
samorz¹dowych, szkó³, instytucji, organizacji spo³ecznych, par-
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Inicjator budowy memoriału – Zbigniew Pasela.

tii politycznych, rodzin Sybiraków z³o¿y³y kwiaty i znicze pod
Memoria³em.
W sêdziszowskich uroczystoœciach uczestniczyli licznie przybyli
zaproszeni goœcie: Senator RP
Zdzis³aw Pupa, Pose³ na Sejm RP
Kazimierz Moskal, Marsza³ka
Województwa Podkarpackiego
W³adys³awa Ortyla reprezentowa³
Dyrektor Departamentu Ochrony Œrodowiska Bogus³aw Kmieæ,
obecny by³ Starosta RopczyckoSêdziszowski Stanis³aw Ziemiñski.
W³adze gminy Sêdziszów M³p. reprezentowali: Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Tadeusz Hulek,
Burmistrz Kazimierz Kie³b, Zastêpca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch. Z s¹siedniej gminy Ropczyce przyby³ Burmistrz Boles³aw
Bujak. S³u¿by mundurowe reprezentowali: zastêpca Wojskowego
Komendanta Uzupe³nieñ w Mielcu mjr Leszek B¹k, Komendant
Powiatowy Policji m³. insp. Witold
Wójcik, Komendant Posterunku
Policji w Sêdziszowie M³p. podkom. Roman Zawiœlak oraz Komendant Powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej st. bryg. Jacek
Róg. W uroczystoœci uczestniczy³
tak¿e Komendant Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pi³sudskiego m³. insp. ZS Marek Matu³a.
Licznie przybyli Strzelcy ze
Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”
OSW z Sêdziszowa M³p., Strzy¿owa, Wielopola Skrz. Dêbicy,
Bratkowic oraz Orlêta Zwi¹zku
Strzeleckiego – miêdzy innymi
z Klêczan, Wolicy Piaskowej
i Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Honorowymi goœæmi uroczystoœci by³y rodziny zes³añców,
których upamiêtni³ Memoria³.
Kompaniê Honorow¹ wystawi³
21 Batalion Logistyczny z Rzeszowa wchodz¹cy w sk³ad 21 Brygady Strzelców Podhalañskich.
BC

Żołnierze Armii Krajowej
Podobwodu Sędziszów
zesłani w latach 1944-45
do łagrów w Związku Sowieckim.
Borek Wielki
Skoczek Jan
Brzeziny
Łuszcz Franciszek
Łuszcz Julian
Wojnarowski Adolf
Bystrzyca
Biedawski Edward
Jaworek Józef
Wilk Tadeusz
Wilk Zygmunt
Czarna Sędziszowska
Basara Antoni
Homala Jan
Jankowski Tadeusz
Gniewek Piotr
Glinik
Reguła Tadeusz
Gnojnica
Juchno Antoni
Góra Ropczycka
Miś Jan
Przemysławski Tadeusz
Szczepanek Józef
Wozowicz Maksymilian
Iwierzyce
Filipek Bronisław
Filipek Ferdynand
Filipek Jan
Filipek Michał
Filipek Mieczysław
Filipek Stanisław
Kaczkowski Czesław
Kiełek Stanisław
Kmieć Stanisław
Marszałek Jan
Mianowski Stanisław
Migała Edward
Pasela Mieczysław
Róg Franciszek
Rusin Leopold
Sokołowski Mieczysław
Stadnik Antoni
Stadnik Józef
Kamionka
Szczurowski Michał
Szczurowski Mieczysław

Szczurowski Tadeusz
Kawęczyn Sędziszowski
Kmieć Władysław
Łączki Kucharskie
Malinek Edward
Matuszkiewicz Tadeusz
Nawsie
Ambrozowicz Antoni
Gawron Konstanty
Jaworek Wincenty
Kiebała Antoni
Kiebała Michał
Klich Franciszek
Opoń Ludwik
Opoń Władysław
Rogowski Józef
Rzeźnikiewicz Stanisław
Szkotnicki Józef
Targ Ludwik
Nockowa
Filipek Franciszek
Grębosz Wiktor
Grębosz Michał
Grobelny Franciszek
Grobelny Jan
Karpierz Józef
Łyko Władysław
Szeliga Jan
Worek Władysław
Olchowa
Bochenek Wojciech
Jop Antoni
Jop Józef
Jop – Stenzel Genowefa
Ropczyce
Baran Ludwik
Grzegorski Władysław
Marchut Michał
Pośko Karol
Prynda Kazimierz
Wośko Stanisław
Sędziszów Małopolski
Idzik Wojciech
Łukaszewski Feliks
Miąso Franciszek
Neciuk-Szczerbiński Zbigniew
Ochał Józef
Przydział Florian
Sapeta Bronisław
Sapeta Władysław
Stachowski Mieczysław
Stanek Marian
Sielec
Birkowski Anatol
Bira Mieczysław
Bira Władysław
Wiercany
Gniewek Kazimierz
Wielopole Skrzyńskie
Pająk vel Lenczewski Tadeusz
Wolica Piaskowa
Kocoń Anna
Kocoń Jacenty
Zagorzyce
Drozd Feliks
Kosiński Marian
Słowiński vel Pupa Kazimierz
Szeliga Zbigniew
Ziobro Jan
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GMINNE INWESTYCJE

Budowa budynku szatniowego przy stadionie w Wolicy Piaskowej.

Sala gimnastyczna przy SP w Zagorzycch Dln.

n Trwaj¹ intensywne prace
przy realizacji licznych inwestycji gminnych. Do tej pory zakoñczone zosta³o jedno z najwiêkszych przedsiêwziêæ ratusza
ostatnich lat a mianowicie
„Przebudowa i rozbudowa Szko³y Podstawowej w Zagorzycach
Dolnych wraz z dobudow¹ sali
gimnastycznej”. Inwestycja realizowana by³a w latach 2012-2014
i obejmowa³a swoim zakresem:
I. Budowê sali gimnastycznej
z zapleczem w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym, z instalacjami wewnêtrznymi, przy³¹czami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bezodp³ywowym zbiornikiem œcieków oraz parkingiem. W rezultacie powsta³ budynek o kubaturze 3 599,52 m3, powierzchni
u¿ytkowej wynosz¹cej 578,38 m2
oraz powierzchni zabudowy
równej 538,87 m2.
II. Remont i przebudowê budynku starej szko³y obejmuj¹c¹:
wyburzenia i zamurowania, wykonanie instalacji elektrycznej,
uzupe³nienie tynków, wymianê
drzwi wewnêtrznych, szpachlowanie i malowanie, czêœciow¹
wymianê posadzek. Wykonawc¹
przedmiotowej inwestycji, której
wartoœæ wynios³a 2 139 333,53 z³
by³a firma „PAW-BUD” s.c. Pawe³
Syper, Micha³ Ryœ. Na realizacjê
przedmiotowej inwestycji Gmina Sêdziszów Ma³opolski pozyska³a œrodki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
ze œrodków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Sala zosta³a oddana do u¿ytku, natomiast 25 wrzeœnia
2014 r. planowane jest poœwiêcenie nowopowsta³ego obiektu
przez biskupa rzeszowskiego.
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n Kolejnym obiektem kubaturowym, przy którym trwaj¹
prace remontowe jest Dom
Sportu w Kawêczynie Sêdziszowskim. Roboty swoim zakresem
obejmuj¹ m.in.: przebudowê
pomieszczeñ istniej¹cego zaplecza socjalnego, pokoju sêdziów,
magazynu sprzêtu i pokoju trenera na: czêœæ socjaln¹ (szatnia
z ³azienkami), pomieszczenie
trenera , pralniê oraz pokój sêdziów z ³azienk¹; przebudowê
czêœci korytarza na magazyn
sprzêtu sportowego; wymianê
stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie nowych posadzek;
wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu i wykonanie nowego
pokrycia dachowego nad sal¹
sportow¹; ocieplenie ca³ego
budynku i wykonanie nowych
tynków; malowanie; przebudowê instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej, wykonanie nowej instalacji c.o. Inwestycja realizowana jest przez Remontowo-Wytwórcz¹ Spó³dzielniê Pracy POKÓJ z Ropczyc. Parametry budynku po remoncie: kubatura 3 320,5 m3; powierzchnia zabudowy: 659,3 m 3; po-

Remont Domu Sportu w Kawęczynie Sędz.

Remonty w Parku „Buczyna”

wierzchnia u¿ytkowa: 599,73 m2.
Wartoœæ przedsiêwziêcia to
941 122,35 z³, z czego 765 140,13 z³
finansowane jest ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
n Trwaj¹ prace przy „Budowie budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Wolicy
Piaskowej”, których zakres obejmuje wykonanie prac zwi¹zanych rozbiórk¹ starego budynku oraz budow¹ nowego budynku szatniowo-sanitarnego wraz
z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz
nawierzchniami utwardzonymi.
Budynek zaprojektowany jest
w technologii tradycyjnej, jako

murowany,jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Inwestycja podzielona zosta³a na II etapy, z których roku 2014 wykonany zostanie I etap inwestycji, który obejmuje wykonanie m.in.
rozbiórki istniej¹cego budynku,
robót ziemnych, robót fundamentowych, robót murowych,
elementów ¿elbetowych, konstrukcji i pokrycia dachowego,
stolarki i instalacji wewnêtrznych. W roku 2015 wykonany
zostanie pozosta³y zakres robót.
Przetarg na realizacjê inwestycji
wygra³a Firma ZGODA Zbigniew
Niezgoda z Rzeszowa, sk³adaj¹c
ofertê na kwotê 228 067,04 z³.
n Do koñca miesi¹ca wrzeœnia
maj¹ zakoñczyæ siê prace przy
„Remoncie istniej¹cych elementów infrastruktur y turystycznej i rekreacyjnej w zabytkowym Parku podworskim BUCZYNA w Górze Ropczyckiej”.
Roboty obejmuj¹ swym zakresem tj. czyszczenie i malowanie
³awek, wykonanie konstrukcji
tablic informacyjnych, nowych
tablic informacyjnych w miejscu
istniej¹cych zniszczonych, czysz-
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czenie i impregnacjê elementów
ma³ej architektury, ma³ej altany,
wykonanie nowego poszycia altany, wykonanie nowej pod³ogi
w altanie „2”, wykonanie nowych
schodów i spoczników wraz
z barierkami, czyszczenie i malowanie barierek stalowych przy
stawach. Zadanie o wartoœci
61 416,48 z³ wykonuje G³ówny
Oœrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o. o.
n Rozpocz¹³ siê tak¿e I etap
przedsiêwziêcia pn. „Budowa
boiska sportowego w Bêdziemyœlu na dz. nr ewid. 589/5”, dla
którego w 2014 r. zaplanowano
wykonanie:
– drena¿u boiska sportowego,
– robót ziemnych polegaj¹cych
na usuniêciu korzeni i zniwelowaniu zachodniej czêœci
dzia³ki od strony drogi gminnej przy Szkole Podstawowej
(na ca³ej szerokoœci dzia³ki),
zlikwidowaniu skarpy od strony zachodniej boiska do pi³ki
no¿nej i zminimalizowaniu
skarpy w górnej czêœci przy
boisku do pi³ki siatkowej i przysz³ym terenie placu zabaw,
obni¿enie kabla n/n,
– przy³¹cza wodoci¹gowego,
– czêœci ogrodzenia.
Przetarg na wykonanie inwestycji wygra³a firma Transport,
Remont Dróg Bogus³aw Drozd
z Klêczan sk³adaj¹c ofertê na
kwotê 155 944,90 z³.
n W bie¿¹cym miesi¹cu zakoñczona zosta³a „Budowa
chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa –
Sêdziszów Ma³opolski w km
19+590 – 19+950 w miejscowoœci Wolica £ugowa”, o co zabiegali so³tysi pobliskich miejscowoœci oraz inne grupy interesariuszy. W ramach zadania Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
wykona³o rów kryty na d³. 360 m,
poszerzenie jezdni na pow.
490 m2 oraz chodniki i zjazdy

o pow. 555 m2. Wartoœæ zadania
to 267 701,44 z³. Gmina wyst¹pi³a z wnioskiem o sfinansowanie
80% wartoœci inwestycji ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
n We wrzeœniu Zak³ad Handlowo-Us³ugowy Gra¿yna Madeja zakoñczy³ zadanie pn. „Remont istniej¹cego zjazdu z drogi 7341/1 w Zagorzycach Dolnych”. W ramach inwestycji,
która kosztowa³a ratusz
99 699,22 z³ wykonano 351,5 m2
nawierzchni z kostki brukowej,
mur oporowy ¿elbetowy o dù.
13,3 mb, studniæ zbiorczà z kratà
úciekowà – 1 kpl., odwodnienie
z rur PCV ¨500 na dù. 44 m oraz
remont przepustu o dù. 12,5 m
na wjeêdzie z drogi gminnej.
n Koñcz¹ siê roboty budowlane przy „Przebudowie ulicy
Blich w Sêdziszowie Ma³opolskim”, których efektem bêdzie
wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na pow.
910 m 2 . Zadanie o wartoœci
114 211,90 z³ wykonuje Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe S.A
z Dêbicy.
n Wœród inwestycji drogowych obecnie realizowana jest
Rozbudowa drogi gminnej
(osiedlowej i dojazdowej) w
Wolicy Piaskowej, w wyniku której jest firma Eurovia Polska S.A.
Bielany Wroc³awskie wykona
m.in.: nawierzchniê mineralnobitumiczn¹ o pow. 1 604 m2, zjazdy na powierzchni 790 m2, przebudowê i budowê gazoci¹gu
wraz z przy³¹czami – 290 m. Zakoñczenie przedmiotowej inwestycji o wartoœci 337 440,91 z³ planowane jest w listopadzie 2014 r.
Ku koñcowi zbli¿a siê wykonanie przedsiêwziêcia pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej od drogi na Domaradz w kierunku koœcio³a w Górze Ropczyckiej.” W ramach zadania
Wykonawca – Firma handlowo-

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kolbuszowskiej.

Przebudowa drogi gminnej w Czarnej Sędz.- Stara Wieś.
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us³ugowa „BUDIMAX” Józef
Kie³b wykona³a chodnik na d³.
81 m2. Koszt realizacji zadania
to 18 322,08 z³, z czego 50%
Gmina pozyska z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na
lata 2011-2016.
n Kontynuowana jest tak¿e
„Przebudowa drogi gminnej
w Bêdziemyœlu – Grudna” przez
Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg
i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa.
Zakres robót obejmuje miêdzy
nawierzchniê z mieszanek mineralno-bitumicznych – 500 m2
i pobocza t³uczniowe gr. 10 cm
– 135 m2. Inwestycja ta o wartoœci 43 455,90 z³ ma zostaæ zakoñczona we wrzeœniu 2014 r.
n W Wolicy £ugowej trwaj¹
prace polegaj¹ce na „Przebudowie drogi wewnêtrznej w Wolicy
£ugowej na dzia³ce nr ewid. 906/
1 i 906/2”. W ramach zadania
wykonany zosta³ nastêpuj¹cy zakres: nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych –
720 m2, zabezpieczenie gazoci¹gu na odcinku 12 m oraz remont przepustów – 1 szt. Wartoœæ inwestycji to 49 725,28 z³.
n Równolegle do poprzedniej
drogi wykonana zosta³a „Przebudowa drogi wewnêtrznej
w Wolicy £ugowej na dzia³ce
gminnej nr 947” finansowana
z funduszu so³eckiego. W ramach zadania wykonana zosta³a nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – o pow.
325 m2, zabezpieczenie gazoci¹gu na odcinku 6 m, remont przepustu – 1 szt. Wartoœæ zadania
to 22 039,07 z³. Obie inwestycje
drogowe w Wolicy £ugowej wykona³o Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. z Dêbicy.
n Kolejn¹ inwestycj¹ drogow¹
jest „Przebudowa drogi wewnêtrznej na dzia³ce nr 464
w Bêdziemyœlu” o wartoœci
49 210,11 z³. Wykonawca –
Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. z Dêbicy ma do wy-

konania m.in.: nawierzchniê
z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 840 m2 oraz
pobocza t³uczniowe – 168 m2.
n „Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej – Nawsie” to inwestycja, której koszt
wyniesie 84 539,97 z³. Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³o
Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. z Dêbicy, które wykona nawierzchniê z mieszanek mineralno- bitumicznych o pow.
1 452 m2, pobocza z kruszywa
³amanego – 255,0 m2, zabezpieczenie gazoci¹gu na odcinku
12 m oraz rozebranie nawierzchni z trylinki – 230 m2.
n W trakcie jest ponadto
„Przebudowa drogi gminnej
w Czarnej Sêdziszowskiej – Stara Wieœ w km 0+500-1+030”, której efektem bêdzie wykonanie
nawierzchni bitumicznej na odcinku 530 m. Zadanie o wartoœci 100 984,53 z³ ma do zrealizowania Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych Spó³ka z o. o. w Mielcu.
n Kolejn¹ inwestycj¹ drogow¹
jest „Przebudowa drogi gminnej
Ruda – Zajezierze w km 1+0501+500”, w wyniku której wykonane zostanie 450 m drogi
o nawierzchni bitumicznej.
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Spó³ka z o. o. w Mielcu jest
wykonawc¹ przedmiotowej inwestycji o wartoœci 98 412,30 z³.
n W najbli¿szym czasie rozpocznie siê realizacja przedsiêwziêcia pn. „Przebudowa drogi
wewnêtrznej w Szkodnej – Wieliszówka”. Planowany do wykonania zakres robót obejmuje
m.in.: nawierzchniê z mieszanek
mineralno-bitumicznych –
1 120,0 m2, pobocza t³uczniowe
– 232,5 m2, remont przepustów
– 9,0 m oraz zabezpieczenie gazoci¹gu – 21 m. Wykonawc¹ zadania o wartoœci 106 467,37 z³
jest Eurovia Polska S.A. Bielany
Wroc³awskie.

Przebudowa drogi gminnej w Rudzie- Zajezierze.
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PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNGO ROLNIKÓW
Wiesław Lada, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie odpowiada
na pytania rolników, które zebrała Barbara Traciak, sołtys Zagorzyc Górnych.
Jestem ubezpieczona spo³ecznie
w KRUS z mocy ustawy. Jakich
formalnoœci wzglêdem tej instytucji jest zobowi¹zana dope³niæ
w zwi¹zku z wyjazdem do pracy
w rolnictwie na terenie Niemiec?
Joanna z Iwierzyc
Do ubezpieczonych spo³ecznie
w KRUS rolników podejmuj¹cych zatrudnienie na terenie krajów nale¿¹cych do Wspólnoty
Europejskiej znajduj¹ zastosowanie przepisy Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
883/ 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego (Dz. U. UE
L z dnia 30.04.2004r.).
W odniesieniu do rolników podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy ustawy
i podejmuj¹cych pracê sezonow¹
w rolnictwie na terenie Republiki
Federalnej Niemiec, rozporz¹dzenie powy¿sze przewiduje regulacjê
w art. 12 ust. 2, zgodnie z którym,

osoba która normalnie wykonuje dzia³alnoœæ jako osoba pracuj¹ca na w³asny rachunek w Pañstwie Cz³onkowskim, a która udaje siê, by wykonywaæ
podobn¹ dzia³alnoœæ w innym Pañstwie Cz³onkowskim, nadal podlega
ustawodawstwu pierwszego Pañstwa
Cz³onkowskiego, pod warunkiem ¿e przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesiêcy.
Z przepisu tego wynika, ¿e rolnik podlegaj¹cy ubezpieczeniu
spo³ecznemu rolników z mocy
ustawy i podejmuj¹cy pracê sezonow¹ w rolnictwie na terenie
Republiki Federalnej Niemiec,
podlega ustawodawstwu pañstwa polskiego, przy czym aktualnie zasada ta znajduje zastosowanie tylko w przypadku podejmowania zatrudnienia sezonowego w rolnictwie na terenie
Republiki Federalnej Niemiec,
a realizacja ubezpieczenia spo³ecznego tych¿e osób nale¿y do ZUS.
W praktyce oznacza to, ¿e rolnik ubezpieczony w KRUS
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Czy z tytu³u posiadania od dnia
15.04.2012 roku gospodarstwa
rolnego, którego powierzchnia
w hektarach przeliczeniowych

starsz¹ mo¿emy skorzystaæ z pomocy ró¿nych urz¹dzeñ GPS,
umo¿liwiaj¹cych sta³e lokalizow jakim miejscu siê znajduje. wania podopiecznego.
Okaza³o siê, ¿e 68-letnia mieszkanka gminy Œwilcza, przesz³a Odblaski obowiązkowe
pieszo oko³o 10 km przez las. Na
Od 31 sierpnia 2014 roku weszczêœcie ta sytuacja zakoñczy³a sz³a w ¿ycie nowelizacja Prawa
siê dobrze i kobieta ca³a i zdro- o ruchu drogowym. Wed³ug
wa wróci³a do domu
zmian ka¿dy pieszy, poruszaj¹cy
Policja apeluje, aby byæ roz- siê po zmierzchu po drodze
wa¿nym podczas grzybobrania. poza terenem zabudowanym,
Nie nale¿y chodziæ do lasu w po- ma obowi¹zek u¿ywania elemenjedynkê. Nale¿y oceniæ realnie tów odblaskowych. Osobom nie
swoje mo¿liwoœci i czas, jaki stosuj¹cym siê do tego przepisu
mamy zamiar spêdziæ w lesie. grozi mandat od 20 do 500 z³oPamiêtajmy, ¿e jeœli nie znamy tych. Dotychczas taki obowi¹zek
terenu, nie oddalajmy siê zbyt dotyczy³ tylko dzieci poni¿ej 15
daleko od miejsca, z którego roku ¿ycia.
wyruszyliœmy. Bardzo wa¿ne, aby
Przypominamy, ¿e nowelizacja
zabraæ ze sob¹ telefon komór- ustawy z dnia 26 lipca 2013 r.
kowy z na³adowana bateri¹, o zmianie ustawy Prawo o ruchu
a w przypadku zgubienia siê na- drogowym bêdzie obowi¹zywaæ
tychmiast zg³osiæ ten fakt Policji. ju¿ od 31 sierpnia br. Nak³ada
Nale¿y ponadto uœwiadamiaæ ona obowi¹zek pieszym poruosobom w podesz³ym wieku o re- szaj¹cym siê po drodze o zmierzalnych zagro¿eniach wynikaj¹- chu poza obszarem zabudowacych z ich wieku i stanu zdrowia nym noszenia elementów odblaw tym kondycji fizycznej i psy- skowych w sposób widoczny dla
chicznej. W przypadku, kiedy innych uczestników ruchu.
opiekujemy siê osob¹ chor¹ lub
Dotychczasowa ustawa zobo-

Policja informuje
Bądźmy rozważni idąc na grzyby
Policjanci apeluj¹ o zachowanie ostro¿noœci i przestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeñstwa podczas grzybobrania.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach pomogli kobiecie, która w czasie grzybobrania zab³¹dzi³a i szuka³a
drogi do domu
Policja ka¿dego roku w okresie jesiennym odnotowuje zaginiêcia lub zagubienia siê osób
w czasie grzybobrania.
Pod koniec sierpnia dy¿urny
Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach po pó³nocy zosta³ powiadomiony o tym, ¿e
w pobli¿u lasu w Czarnej Sêdziszowskiej kobieta najprawdopodobniej zab³¹dzi³a i szuka drogi
do domu. Skierowany na miejsce policyjny patrol napotka³ kobietê, która rzeczywiœcie zab³¹dzi³a podczas grzybobrania
i straci³a orientacjê w terenie.
PóŸna pora równie¿ przyczyni³a
siê do tego, ¿e nie wiedzia³a,

z mocy ustawy podejmuj¹cy zatrudnienie sezonowe w rolnictwie na terenie Republiki Federalnej Niemiec winien przed³o¿yæ w KRUS odpis umowy o pracê zawartej z pracodawc¹ niemieckim a nastêpnie z³o¿yæ
w KRUS wniosek o wydanie zaœwiadczenia o w³aœciwym ustawodawstwie, z którym winien
udaæ do siê do w³aœciwej sobie
jednostki organizacyjnej ZUS
celem uzyskania formularza A1
potwierdzaj¹cego zastosowanie
ustawodawstwa polskiego jako
ustawodawstwa w³aœciwego
w sprawie zabezpieczenia spo³ecznego takiego rolnika.
W okresie pracy sezonowej
ubezpieczeni w KRUS zostaj¹ wy³¹czeni z ubezpieczenia spo³ecznego rolników. Zasada ta ma zastosowanie wy³¹czenie w odniesieniu do rolników lub ma³¿onków
rolników podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników
z mocy ustawy i podejmuj¹cych zatrudnienie w rolnictwie na terenie
Republiki Federalnej Niemiec.

wynosi 0,77 ha, mogê zg³osiæ siê
do ubezpieczenia spo³ecznego
rolników od dnia jego nabycia
tj. od dnia 15.04.2012 roku?
Edward z Wiercan
Osoba posiadaj¹ca gospodarstwo rolne o powierzchni poni¿ej 1 ha. przeliczeniowego niepodlegaj¹ca innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu i nieposiadaj¹ca ustalonego prawa do
emerytury lub renty albo prawa
do œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych, spe³nia przes³anki do
podlegania tzw. dobrowolnemu
ubezpieczeniu spo³ecznemu
rolników tj. ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników na wniosek.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 a ustawy
o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników, objêcie ubezpieczeniem na wniosek nastêpuje od
dnia wskazanego we wniosku
o objêcie ubezpieczeniem, nie
wczeœniej jednak ni¿ od dnia,
w którym wniosek zosta³ z³o¿ony.
Powy¿sza regulacja oznacza, ¿e
ubezpieczenie spo³eczne rolników na wniosek w powy¿szym
przypadku mo¿e byæ realizowane nie wczeœniej ni¿ od dnia z³o¿enia w KRUS wniosku o objêcie
tym rodzajem ubezpieczenia.
wi¹zywa³a do u¿ywania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników
ruchu wy³¹cznie dzieci do 15
roku ¿ycia, poruszaj¹ce siê po
drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Teraz
ustawodawca rozszerzy³ ten zapis na wszystkie osoby, bez wzglêdu na wiek, chyba ¿e poruszaj¹
siê po drodze przeznaczonej
wy³¹cznie dla pieszych lub po
chodniku. Taki nakaz nie bêdzie
obowi¹zywa³ równie¿ w strefie
zamieszkania
Pieszy, który porusza siê po
drodze o zmierzchu bez odblasków jest ma³o widoczny. Kierowca jest w stanie zauwa¿yæ tak¹
osobê dopiero z odleg³oœci oko³o 20 metrów. Natomiast je¿eli
pieszy ma elementy odblaskowe,
kierowca widzi go ju¿ znacznie
wczeœniej, nawet z ponad 150
metrów
W okresie jesiennym i zimowym, kiedy zmierzch zapada
wczeœniej to czas, kiedy piesi s¹
mniej widoczni dla kieruj¹cych
pojazdami. Policjanci apeluj¹,
pieszy nawet w terenie zabudo-
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XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
Rada Miejska dokona³a zmian
W dniu 12 sierpnia br. odbyła
w Domu Pomocy Spo³ecznej
się XXXIX Sesja Rady Miej- w bud¿ecie gminy na 2014 r. pow Rudzie osób skierowanych
skiej w Sędziszowie Młp. legaj¹cych na
przez gminê – 6.413 z³,
w czasie, której radni podjęli 1)zwiêkszeniu dochodów bie¿¹- u dotacjê podmiotow¹ dla niecych bud¿etu o kwotê 19.293 z³,
5 uchwał:
publicznego przedszkola –
1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski.
Radni postanowili o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoœci Sêdziszów Ma³opolski dla terenu o powierzchni
26 ha, po³o¿onego po po³udniowej stronie drogi krajowej nr 4,
bezpoœrednio przy ul. Po³udniowej. Planowany sposób zagospodarowania obszaru objêtego
projektem planu przewiduje
przeznaczenie tej czêœci terenu
pod funkcjê produkcyjn¹ i us³ugow¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
2. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy
Sędziszów Małopolski na rok
2014 nr XXXIV/295/14 z dnia
30 stycznia 2014 r.
wanym i przy œwietle lamp poruszaj¹cy siê wzd³u¿ drogi oraz
przechodz¹cy przez jezdniê wyposa¿ony w odblaski jest dobrze
widoczny.
Trwają działania
„Bezpieczna droga do szkoły”
Rozpoczyna siê nowy rok
szkolny. Ropczyccy policjanci od
1 wrzeœnia 2014 r. prowadz¹ dzia³ania profilaktyczno – edukacyjne „Bezpieczna droga do szko³y”. W okolicach szkó³ bêdzie
wiêcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze apeluj¹ te¿ do rodziców, by szczególnie m³odsze dzie-
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w tym z tytu³u:
u op³aty wnoszonej przez rodziny za pobyt w Domu Pomocy
Spo³ecznej – 6.413 z³,
u refundacji dotacji przekazanej
dla przedszkola niepublicznego – 12.880 z³,
2)zwiêkszeniu dochodów maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
241.000 z³, w tym z tytu³u:
u œrodków pozyskanych na zakup samochodu ratowniczogaœniczego dla OSP w Cierpiszu – 17.000 z³,
u dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Wielki –
M³yn – Wolica Piaskowa w miejscowoœci Wolica Piaskowa
i Borek Wielki” – 220.000 z³,
u wp³ywów ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych – 4.000 z³.
3)zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
23.293 z³ z przeznaczeniem na:
u pokrycie kosztów pobytu

ci przynajmniej przez pierwsze
dni odprowadzali na zajêcia.
Pamiêtajmy, ¿e bezpieczeñstwo dzieci zale¿y w du¿ej mierze od nas samych, rodziców
i opiekunów odpowiadaj¹cych
za swoje pociechy. Istotnym elementem zwiêkszaj¹cym bezpieczeñstwo na drodze jest noszenie odblasków. Warto w tych pocz¹tkowych dniach przejœæ
z dzieckiem ca³¹ trasê, aby dok³adnie j¹ pozna³o. Dziecko bêdzie wtedy wiedzia³o na co trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê,
gdzie przechodziæ przez jezdniê
i jakie s¹ zagro¿enia. Nale¿y równie¿ wpajaæ dziecku m.in. jak
prawid³owo przechodziæ przez
jezdniê i to, ¿e nale¿y poruszaæ
siê wzd³u¿ drogi. Bardzo czêsto
najm³odsi nie zdaj¹ sobie sprawy z zagro¿enia, zachowuj¹ siê
nierozwa¿nie i niebezpiecznie.
Policjanci apeluj¹ do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej
ostro¿noœci na drodze – szczególnie w rejonie szkó³ i przedszkoli oraz miejsc gdzie grupuj¹
siê dzieci.

Rada upowa¿ni³a Burmistrza
Sêdziszowa Ma³opolskiego do
przekazania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sêdziszów Ma³opolski do zaci¹gania zobowi¹zañ
z tytu³u umów, których realizacja w roku bud¿etowym i w latach nastêpnych jest niezbêdna
do zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki:
1)zawieranych na czas nieokreœlony w zakresie:
a)dostawy wody za pomoc¹ sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania œcieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c)dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
2)zawieranych na czas okreœlony do kwoty 131.000 z³.

12.880 z³,
u demonta¿ sieci ciep³owniczej
– 4.000 z³.
4)zwiêkszeniu wydatków maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
237.000 z³ z przeznaczeniem na:
u zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Cierpiszu – 17.000 z³,
u realizacjê zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
gminnej Borek Wielki – M³yn
– Wolica Piaskowa w miejscowoœci Wolica Piaskowa i Borek Wielki” – 220.000 z³.
5)przeniesieniu wydatków w ramach dzia³ów pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej na ³¹czn¹
4. Uchwała w sprawie upoważniekwotê 114.000 z³,
nia do zaciągnięcia zobowiązania
6)przeniesieniu wydatków powekslowego.
miêdzy dzia³ami na ³¹czn¹
Radni wyrazili zgodê na wystakwotê 93.300 z³.
wienie weksla in blanco dla Samorz¹du Województwa Podkar3. Uchwała w sprawie zmian
packiego do kwoty 160.000 z³
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopol- wraz z ewentualnymi odsetkami
jako zabezpieczenie umowy
ski
o przyznanie pomocy na projekt
pn. „Budowa oœwietlenia uliczWypadek w Wolicy Piaskowej
nego na terenie Gminy SêdziPolicjanci wyjaœniaj¹ okolicz- szów Ma³opolski”, dofinansowanoœci wypadku drogowego, do ny ze œrodków Unii Europejskiej
którego dosz³o w Wolicy Piasko- w ramach PROW.
wej w niedzielê7 wrzeœnia 2014
roku. Do szpitala w Rzeszowie 5. Uchwała w sprawie rozpoznania
zosta³ przewieziony kieruj¹cy
skargi
oplem cors¹.
Rada Miejska uzna³a za zaDo zdarzenia dosz³o w niedzie- sadn¹ skargê na Dyrektora Szkolê, oko³o godz. 22. Ze wstêpnych ³y Podstawowej w Zagorzycach
ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy Dolnych w czêœci dotycz¹cej
oplem cors¹, 25-letni mieszkaniec nieobiektywnej i niesprawiedligminy Sêdziszów Ma³opolski, wej oceny pracy i dzia³alnoœci
uderzy³ w dzikie zwierzê przebie- skar¿¹cej, a pozosta³e zarzuty na
gaj¹ce przez drogê, po czym stra- dzia³alnoœæ Dyrektora Rada
ci³ panowanie nad pojazdem, zje- uzna³a za bezzasadne.
cha³ na przeciwny pas, wjecha³
W porz¹dku obrad sesji znajdo rowu, a nastêpnie pojazd prze- dowa³y siê równie¿ projekty
wróci³ siê na dach zatrzymuj¹c uchwa³ dotycz¹ce taryf zbiorona drodze. Wskutek zdarzenia do wego zaopatrzenia w wodê z sieszpitala w Rzeszowie przewiezio- ci wodoci¹gowej zasilanej przez
ny zosta³ kieruj¹cy oplem.
SUW w Bêdziemyœlu, SUW
Policjanci zabezpieczyli materia³ w Górze Ropczyckiej, SUW
dowodowy pozwalaj¹cy na szcze- w Krzywej oraz z sieci wodoci¹gó³owe wyjaœnienie okolicznoœci gowej w Klêczanach zaopatrywazdarzenia. Badanie alkomatem nej przez hurtowy zakup wody
wykaza³o, ¿e kierowca by³ trzeŸwy. z ujêcia wody w Œwilczy, które
Postêpowanie prowadzi Komi- nie zosta³y przez Radê podjête.
sariat Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Sporządził: asp. Dominika Kopeć
BIURO RADY MIEJSKIEJ
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NASZE KLIMATY
Rok wszystkorodny,

wieniec znakomity,
Niesie na g³owie ³ask¹
Twoj¹ wity,
Pustynie kwitn¹,
góry siê raduj¹,
W polach stad mnóstwo,
zbo¿em obfituj¹
Niskie doliny, a pe³en nadzieje
Oracz siê œmieje.
(Jan Kochanowski)

Œwiêto koœcielne ustanowione
zosta³o w VII w. ku czci Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny – w Polsce znane jest jako
uroczystoœæ Matki Boskiej Zielnej (15VIII). W tym dniu od
X w. wierni przynosz¹ do koœcio³ów narêcza zió³, kwiatów, warzyw i zbó¿, pierwotnie pszenicy
i ¿yta. Wed³ug Ÿróde³ wieñce do¿ynkowe œwiêcono od XVI w.
Zachowana legenda g³osi, i¿
w trzy dni po pogrzebie Matki
Boskiej aposto³owie znaleŸli w Jej
grobie mnóstwo zió³ i kwiatów.
W mniemaniu ludu poœwiêcone
roœliny posiada³y niezwyk³e, cudowne w³aœciwoœci. Zio³a wykorzystywano w lecznictwie oraz
przy odczynianiu uroków.
Umieszczone za œwiêtymi obrazami sprawia³y, i¿ domy omija³y
czarownice i pioruny. Dymem
pochodz¹cym ze spalenia zió³
profilaktycznie okadzano zwie-

Wieńce dożynkowe
rzêta domowe, by „z³e” nie mia³o do nich dostêpu. Natomiast
nasiona wykruszone z wieñców
do¿ynkowych przechowywano
do jesieni i do wiosny, aby dosypaæ do ziarna siewnego. W ten
sposób zapewniano pomyœlnoœæ
przysz³ych zbiorów. Od dawien
dawna na ziemiach polskich
¿niwa by³y niejako zwieñczeniem
ca³orocznego trudu, a po ich
zakoñczeniu nale¿a³o uczciæ ten
czas odpowiednio uroczyœcie.
Najwa¿niejszym elementem sta³
siê zatem wieniec do¿ynkowy
przynoszony do dworu dziedzica lub do domu najbogatszego
gospodarza. W kraju chrzeœcijañskim nale¿a³o go uprzednio
poœwiêciæ. Kiedy na polu œciêto
ostatnie k³osy, pozostawiaj¹c tylko tzw. przepiórkê, kobiety ze
zbó¿ wi³y wieniec – niewielki, aby
mo¿na go by³o za³o¿yæ na g³owê
przodownicy, czyli najlepszej ¿niwiarki. Prowadzi³y od niego zwi¹zane u góry trzy lub cztery rózgi
na kszta³t tzw. czeskiej korony.
W wieñcu powinny siê znaleŸæ
k³osy wyjête z przepiórki. Na
koniec zdobiono go pêkami zió³
i kwiatami. Preferowano bylicê,
której przypisywano si³ê odpêdzania z³ych mocy. Nie mog³o te¿
zabrakn¹æ leczniczego dziurawca zwanego zielem œwiêtojañskim, a tak¿e miêty, wrotyczu,
macierzanki, krwawnika, dzie-

Dawny wieniec dożynkowy

wanny, pio³unu. Z ogrodów dobierano kwitn¹ce w tym czasie
nagietki, malwy, astry, georginie
nazywane u nas giergonami oraz
floksy czyli parafiany. Nie zabrak³o równie¿ ga³¹zki jarzêbiny
pokrytej czerwonymi koralikami. Wed³ug ludowych przekonañ ten krzew zosta³ stworzony
przez Pana Boga dla ozdobienia œwiata. Obecnoœæ jego pêdu
w wieñcu do¿ynkowym mia³a
sprawiæ, i¿ zbo¿e w przysz³ym
roku wyda obfity plon. Niezapomniano te¿ o ga³¹zce leszczyny
obsypanej tzw. orzechami lasko-

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
W dniu 30 sierpnia 2014 roku w Jarosławiu podczas Jarmarku Jarosławskiego
miała miejsce XIV edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt
żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną.

Gospodynie z Gminy Sędziszów Młp. podczas Jarmarku Jarosławskiego.
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Organizatorami byli Urz¹d
Marsza³kowski Województwa
Podkarpackiego i Polska Izba
Produktu Regionalnego i Lokalnego. Kolejny etap, to ju¿ zmagania na szczeblu krajowym
i wybór produktów oraz potraw
i dañ do presti¿owej nagrody
PER£A 2014.
W tym wydarzeniu wziê³y
udzia³ Ko³a Gospodyñ Wiejskich
i Stowarzyszenia z terenu gminy
Sêdziszów M³p. To doskona³a
promocja Miasta i Gminy Sêdziszów M³p. a zarazem umo¿liwienie popularyzowania regionalnych potraw i produktów oraz
integracja osób aktywnie dzia³aj¹cych na rzecz kultywowania
tradycji.
W tym roku do udzia³u w konkursie zakwalifikowa³y siê (przesz³y pierwsz¹ weryfikacjê) Ko³a

wymi. Dawniej te krzewy sadzono przy p³otach, by chroni³y zagrody przed demonami i wszelkim z³em. Nasi przodkowie uwa¿ali tê roœlinê za opiekuñcz¹,
maj¹c¹ wyj¹tkowe, ochronne
w³aœciwoœci. Odnoszono siê do
niej z szacunkiem, jako do symbolu obfitoœci i dostatku. Nie
mog³o jej zatem zabrakn¹æ
w obrz¹dkach do¿ynkowych.
Tutejsze, czêsto podmok³e tereny obficie porasta³a nadobna kalina. Ludnoœæ ¿ywi³a do niej
szczególn¹ estymê, bowiem jej
obecnoœæ pomna¿a³a dobytek.
W wieñcu umieszczano równie¿
niewielkie iloœci popularnych
niegdyœ warzyw, g³ównie marchew i koper. Nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ jab³ek i makówek, bêd¹cych gwarancj¹ zdrowia i niezawodnego szczêœcia.
Na wierzcho³ku wieñca czêsto
umieszczano upieczone bu³eczki, serca lub koguciki – dla obfitoœci plonów pól, lasów i pasiek.
Z biegiem lat wieñce do¿ynkowe stawa³y siê coraz wiêksze
i przybiera³y ró¿ne kszta³ty np.
ozdobionych snopów, obrazów,
kapliczek, ³odzi, kielichów – zale¿nie od inwencji ludowych artystów. Z wiadomych wzglêdów
nie s¹ ju¿ noszone na g³owach,
ale nie straci³y na swoim uroku,
piêknie i niezwyk³ych w³aœciwoœciach. Nadal przyozdabia siê je
kwiatami w myœl znanego powiedzenia: Ka¿dy kwiatek wo³a: – WeŸ
mnie do koœcio³a!.
Maria Wilczok
Gospodyñ z Sêdziszowa M³p.
i Zagorzyc Górnych, Stowarzyszenie Kobiet „Grodzianki”
w Bêdziemyœlu i Stowarzyszenie
Gospodyñ Wiejskich „Zagorzanki” z Zagorzyc Dolnych.
Na 120 zg³oszonych produktów a¿ 35 by³o z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego, w tym
18 z gminy Sêdziszów M³p. To
naprawdê imponuj¹ca iloœæ
i powód do dumy! Z wyró¿nieniem i nagrod¹ wróci³y panie
z Ko³a Gospodyñ w Sêdziszowie
M³p. W kategorii produktów pochodzenia zwierzêcego uznanie
zdoby³a „Kura z zagrody” Janiny Baran.
Natomiast „Podp³omyk zagorzycki” Jadwigi Paseli ze stowarzyszenia „Zagorzanki” otrzyma³
nominacjê do krajowej nagrody PER£A 2014.
Barbara Traciak
Przewodnicząca Gminnej Rady
Kół Gospodyń Wiejskich w Sędziszowie Młp.
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*

75 lat PZL Sędziszów S.A.
* w czerwcu zakład zmienił nazwę z WF Filter na PZL Sędziszów S.A. oraz zyskał nowy logotyp.

30 sierpnia 2014 r. odbyły się
uroczyste obchody 75-lecia
PZL Sędziszów S.A.
75Lat PZL Sędziszów – od lewej Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Sikorski i
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê na
ulicy Wspólnej w Sêdziszowie
M³p., od akcji spo³ecznej „Zielone P³uca Sêdziszowa”, której
celem by³o zadrzewienie miasta.
Akcja ta nawi¹zywa³a do podobnej, zorganizowanej 40 lat temu,
gdy pracownicy fabryki sadzili
drzewa na terenie miasta.
Do sadzenia klonów kulistych zaproszeni zostali byli pracownicy PZL
Sędziszów, Zarząd Spółki oraz przedstawiciele władz i społeczności lokalnej:
– Olga Charchut by³a pracownica PZL Sêdziszów S.A.;
– Wojciech Kroczka syn za³o¿yciela fabryki, która 75 lat temu
da³a podstawê do powstania
PZL Sêdziszów;
– Stanis³aw Ziemiñski Starosta
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego;
– Kazimierz Kie³b Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego;

Akcja Zielone Płuca Sędziszowa – Boguslaw Satława Prezes Zarządu PZL Sędziszow.

– Ks. Ryszard Lis Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP
w Sêdziszowie M³p.;
– Tomasz £yczko Cz³onek Zarz¹du PZL Sêdziszów S.A.;
– Bogus³aw Sat³awa Prezes Zarz¹du PZL Sêdziszów S.A.;
– Adam Sikorski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej PZL Sêdziszów S.A.;

Mecz towarzyski Pracownicy vs. Dystrybutorzy.
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– Waldemar Lenius Prezes Stowarzyszenia Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji.
Kolejnym punktem obchodów jubileuszu by³o rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
dla dzieci, poœwiêconego naszemu miastu, zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji oraz
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Zwyciê¿y³ w nim 10-letni Maciej
Szostecki z Klêczan. Nagrodê
g³ówn¹ stanowi³o wydanie kartki pocztowej ze zwyciêsk¹ prac¹
plastyczn¹.
Dla najm³odszych na terenie
Miasteczka Ruchu Drogowego
zorganizowana zosta³a akcja
edukacyjna dla dzieci, poœwiêcona zasadom ruchu drogowego.

W tym samym dniu na stadionie odby³ siê Piknik Rodzinny,
zorganizowany dla by³ych i obecnych pracowników oraz partnerów biznesowych firmy. Dla przyby³ych goœci wyst¹pi³y sêdziszowskie zespo³y: „Blues”, „Rochy”
i „Paka Sêdzisza”.
Na pikniku rodzinnym obecnych by³o wielu znamienitych
goœci, m. in Krystyna Skowroñska – Pose³ na Sejm, Przewodnicz¹ca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych; W³adys³aw
Ortyl – Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego; Bogus³aw
Kmieæ – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Œrodowiska;
Tadeusz Hulek – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p., Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p.; Stanis³aw Ziemiñski – Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego;
Jan Chorzêpa – Wiceprzewodnicz¹cy Zwi¹zków Zawodowych
Przemys³u Elektromaszynowego
w Warszawie oraz Marek Bujny
– Wiceprezes Stowarzyszenia
Dolina Lotnicza.
Podczas pikniku wyró¿niono
odznaczeniami zas³u¿onych pracowników zak³adu, m. in. Olgê
Charchut – ekonomistkê, wieloletni¹ zas³u¿on¹ pracownicê
PZL Sêdziszów w latach 19471984, Piotra Wozowicza – by³ego pracownika, tokarza wydzia³u W2, zatrudnionego w latach
1971-1996 oraz Jana Wronê –
by³ego pracownika, ustawiacza
maszyn na wydziale W1, który
przepracowa³ w zak³adzie 37 lat.

Fot. (3) Arch. PZL Sędziszów.
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Dożynki 2014
Tegoroczne gminne święto plonów odbyło się w niedzielę,
24 sierpnia. Grupy wieńcowe zgromadziły się na ulicy Słonecznej, skąd w barwnym korowodzie udały się do kościoła
pw. Narodzenia NMP, gdzie o godzinie 14.00 rozpoczęła się
Msza św. koncelebrowana. Nabożeństwu przewodniczył
ks. Krzysztof Gac – proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia
w Sędziszowie Młp., a współcelebrowali: ks. Ryszard Lis –
proboszcz parafii farnej oraz o. Mirosław Szarek OFMCap.

Najmłodsze żniwiarki z bukietami ziół.

Po Mszy œw. uczestnicy rolniczego œwiêta udali siê na stadion
miejski, gdzie odby³y siê prezentacje grup do¿ynkowych oraz
czêœæ artystyczna. Tê czêœæ uroczystoœci rozpoczê³y ¿yczenia,
skierowane do rolników przez
Burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³ba. Do gospodarzy
zwrócili siê tak¿e: senator Zdzis³aw Pupa, starosta ropczyckosêdziszowski Stanis³aw Ziemiñski
oraz – w imieniu Marsza³ka W³adys³awa Ortyla – Bogus³aw
Kmieæ – zastêpca Dyrektora
Departamentu Ochrony Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego.
Po oficjalnych wyst¹pieniach
rozpoczê³a siê prezentacja wieñców do¿ynkowych, w której
uczestniczy³o, a¿ 20 grup. Jako
pierwsi wyst¹pili podopieczni
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym, którzy przygotowali
wieniec przedstawiaj¹cy œw. Jana
z Dukli. Swój wystêp okrasili wierszami i przyœpiewkami. Starostami grupy byli: Andrzej Zajchowski i Wioletta Kozek.
Nastêpnie prezentowa³y siê
kolejne dru¿yny wieñcowe.
Bêdziemyœl pojawi³ siê na scenie z has³em: Bêdziemyœl, Bêdziemyœl wioska ukochana, stolic¹ pierogów jest ju¿ obwo³ana. Starostami byli Jerzy Kieba³a i Aneta Kieba³a. Wieniec przedstawia³ Pascha³, symbol Pana Jezusa umieszczony w dwóch krzy¿uj¹cych siê
sercach.
Krzywa przywioz³a wieniec
w kszta³cie kosza z kwiatami,
w œrodku którego by³a Matka
Boska. Starostami grupy byli Andrzej Œwider i Ewelina Preneta.
Wieniec z Borku Wlk. przedstawia³ Matkê Bo¿¹ jako Królow¹ Œwiata. Starostami do¿ynkowymi byli: Krzysztof Surdel
i Anna Barnak.
Józef Zabawski i Halina Rokosz – starostowie z Cierpisza

wem Drozdem i Mari¹ Œwiniuch.
Dwa wieñce przygotowali
mieszkañcy Zagorzyc Dolnych.
Pierwszy przedstawia³ Matkê
Bosk¹ w grocie, zaœ drugi, z jednej strony kielich i hostiê na tle
krzy¿a, a z drugiej œw. Jana Paw³a II któremu b³ogos³awi Jezus.
Starostami grup byli: Józef Walczyk i Helena Marciniec oraz
Bart³omiej Madeja i Paulina
Bêbynek.
Wieniec z Zagorzyc Górnych
nawi¹zywa³ do tegorocznego
przes³ania w Koœciele: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Starostami grupy byli: Krzysztof Baran i Maria Ocha³.
Grupa Obrzêdowa Zespo³u
Pieœni i Tañca „Rochy” przygotowa³a wieniec, na froncie którego
umieszczona zosta³a postaæ Pana
Jezusa poœród zbó¿ i zió³, zaœ
z ty³u alegoria cia³a i krwi Chrystusa. Grupie przewodzili starostowie: Wanda Feret i Jan Fito³.

10

Grupa wieńcowa ze Szkodnej.

przywieŸli wieniec przedstawiaj¹cy kapliczkê z Najœwiêtsz¹
Mari¹ Pann¹.
Na czele grupy z Czarnej Sêdziszowskiej przybyli starostowie:
W³adys³aw Goraj i Krystyna Majka. Zaprezentowali wieniec
przedstawiaj¹cy Matkê Bosk¹
w grocie.
Z Góry Ropczyckiej przyjecha³y dwie grupy. Starostami pierwszej byli: Józef Ziobro i El¿bieta
Paœkiewicz, zaœ drugiej Hubert
Wozowicz i Monika Bukowska.
Wieñce mia³y kszta³t kopu³y
i korony.
Snop zbo¿a, na którym góruje Matka Boska z ksiê¿ycem pod
jej stopami i gwiazdami nad
g³ow¹ to wieniec z Kawêczyna,
przywieziony przez grupê, której przewodzili starostowie: Micha³ Persak i Anna £agowska.
Wieniec symbolizuj¹cy starodawn¹ m³ockê zbo¿a cepami
w stodole przywioz³a grupa ze
Szkodnej ze starostami: Stanis³a-

Grupa z Wolicy Piaskowej, ze
starostami: Miko³ajem Cebulskim i Aleksandr¹ Piej¹ wykona³a wieniec przedstawiaj¹cy ¿niwiarzy wioz¹cych plony zebrane
na polach. Z s¹siedniej Wolicy
£ugowej starostowie: Dominik
Opiela i And¿elika Bajor przywieŸli wraz z towarzysz¹c¹ im
grup¹ wieniec w kszta³cie ksiêgi
z Matk¹ Bosk¹ i Ojcem Œwiêtym
Janem Paw³em II.
Klêczany reprezentowa³a grupa tamtejszych gospodyñ „S³owianki – Klêczanianki” z wieñcem zawieraj¹cym s³owa: „S³owo Bo¿e drogowskazem w moim
¿yciu”. Starostami grupy byli
Mieczys³aw P³och i Renata
P³och.
Niewielki Boreczek przygotowa³ dwa wieñce. Jeden przedstawia³ m³yn, a drugi œw. Jana
Paw³a II. Starostami byli: Wojciech Kozek i Mariola Czapor
oraz Micha³ Balasa i Iwona Ferfecka.
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Gratulacje od Burmistrza Kazimierza Kiełba.

Grupa z Kawęczyna Sędz.

Honory gospodarzy do¿ynek
pe³nili: Burmistrz Kazimierz
Kie³b oraz Zastêpca Burmistrza
El¿bieta Œwiniuch, którzy tradycyjnie, na scenie osobiœcie dziêkowali wszystkim dru¿ynom do¿ynkowym.
Niestety podczas tegorocznych do¿ynek zawiod³a aura.
Prezentacjom towarzyszy³ ulewny deszcz i porywy silnego wia- Grupa z Czarnej Sędz.

tru. Na szczêœcie widzowie mogli schroniæ siê na zadaszonych
trybunach. Wœród widzów zasiedli tak¿e zaproszeni goœcie –
oprócz wspomnianych wczeœniej: wójt gminy Ostrów Piotr
Cielec, Z-ca Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach bryg. mgr
in¿. Janusz Piczak, Zastêpca Komendanta Komisariatu Policji
w Sêdziszowie M³p. kom. Józef
WoŸny, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Tadeusz Hulek, Sekretarz Gminy Jan Maroñ, Prezes
Zarz¹du Banku Spó³dzielczego
w Sêdziszowie M³p. Mieczys³aw
Cios.
Przy nieco lepszej pogodzie
odby³a siê czêœæ artystyczna,
w której wyst¹pi³ goszcz¹cy w Sêdziszowie M³p. zespó³ Junost
z Dymitrowgradu w Rosji, a najwytrwalsi mogli pobawiæ siê przy
muzyce zespo³u „Góralsi” z Kamienicy k. Nowego S¹cza.
(b)

Zespół „Junost” z Dymitrowgradu (Rosja).

Fot. (7) M. Idzik

W sierpniu z tygodniową wizytą w Sędziszowie Młp. gościł zespół taneczny „Junost”
z Dymitrowgradu (Rosja).
Była to już druga wizyta młodzieży znad Wołgi w naszym
mieście. Obie to efekt współpracy z ZPiT „Rochy”.

Zespół „Junost” gościł w Sędziszowie Młp.

Zespó³ Junost po raz pierwszy
spotka³ siê z „Rochami” na festiwalu w Turku w Finlandii w 2006
roku. Rok póŸniej goœciliœmy Junost w Sêdziszowie Ma³opolskim,
a w 2008 roku „Rochy” by³y z rewizyt¹ w Dimitrowgradzie nad
Wo³g¹.
Pobyt w Sêdziszowie by³ dla
rosyjskiej m³odzie¿y okazj¹ do
bli¿szego poznania polskiej kultury. Zwiedzili miêdzy innymi
Wieliczkê, Kraków, Oœwiêcim,
odwiedzili Rzeszów, gdzie du¿e
wra¿enie wywar³ na nich pokaz
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Delegacja zespołu „Junost” z gospodarzami Gminy Sędziszów Młp. Drugi z lewej: Jewgienij Samosienko.

multimedialnej fontanny.
„Junost” da³ w Polsce dwa konW naszym mieœcie delegacja certy, podczas imprez do¿ynkozespo³u goœci³a w ratuszu, gdzie wych w Ostrowie i Sêdziszowie M³p.
podejmowana by³a przez BurZ Sêdziszowa M³p. zespó³ uda³
mistrza Kazimierza Kie³ba.
siê na festiwal do Pary¿a.

Zespół Junost (Młodość) został założony w 1964 r., obchodzi więc obecnie 50-lecie istnienia. W okresie
swojej działalności zespół występował w ponad 15 krajach całego
świata, jest laureatem wielu festiwali i przeglądów artystycznych.
Dyrektorem artystycznym i choreografem zespołu jest Jewgienij Samosienko.
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Gminne Święto Chleba
w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej
15 sierpnia 2014 r., w Parku Buczyna, Rada Sołecka, Rada
Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Ropczyckiej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sędziszowie Młp. zorganizowali, współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Gminne
Święto Chleba, które objął Honorowym Patronatem Burmistrz Sędziszowa Młp. Kazimierz Kiełb.
Dzia³ania Komitetu Organizacyjnego realizowa³ i koordynowa³
So³tys Góry Ropczyckiej, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Stanis³aw Bochenek, który otwieraj¹c imprezê, wraz z Burmistrzem Kazimierzem Kie³bem,
serdecznie podziêkowa³: Panu
Burmistrzowi Kazimierzowi Kie³bowi, który, wraz ze wspó³pracownikami z Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p., wspiera³ wysi³ki organizatorów ró¿norak¹
pomoc¹; wszystkim wspó³organizatorom i sponsorom, którzy
swoj¹ bezinteresown¹ pomoc¹
w³¹czyli siê w organizacjê œwiêta
i przyczynili siê do jego uœwietnienia. Burmistrz Kazimierz Kie³b
pogratulowa³ organizatorom, na
czele z so³tysem Stanis³awem Bochenkiem, za udane przedsiêwziêcie, pielêgnowanie kulturowych i przyrodniczych walorów
miejscowoœci.
Organizatorzy i starostowie
do¿ynek wiejskich obdarowali
Goœci i przedstawicieli sponsorów swojskim, wiejskim chlebem
– ¿niwnym symbolem pomyœlnego urodzaju, wypiekanym tradycyjnymi, domowymi sposobami.
Bochen chleba, upieczony ze
zbo¿a naszych pól, otrzymali:
Senator Rzeczypospolitej Pol-

skiej Pan Zdzis³aw Pupa, Burmistrz Sêdziszowa M³p. Pan Kazimierz Kie³b, Przedstawiciel
Marsza³ka Woj. Podkarpackiego, Zastêpca Dyrektora Departamentu Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego Pan
Bogus³aw Kmieæ, który wrêczy³
organizatorom list gratulacyjny
od marsza³ka województwa Pana
W³adys³awa Ortyla (Œwiêto
wspó³finansowa³ Urz¹d Marsza³kowski Woj. Podkarpackiego, ze
œrodków KSOW), Prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej Pani Franciszka Bogdan,
Prezes Gminnej Spó³dzielni
w Sêdziszowie M³p. Pan Janusz
Baran, Pan Marian Kapusta.
W trakcie imprezy ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie. Na dzieci
czeka³o wiele atrakcji: urz¹dzenia rekreacyjne (zje¿d¿alnie,
trampoliny, przeja¿d¿ki samochodzikami, przeja¿d¿ki na konikach, lody i s³odycze, które rozdawano chêtnym dzieciom).
Wszyscy mogli skosztowaæ, przygotowanych przez cz³onkinie
Rady Rodziców i Ko³a Gospodyñ
Wiejskich, posi³ków: pierogów,
kie³basek z grilla, prawdziwego
wiejskiego chleba ze smalczykiem
i kiszonym ogórkiem, upieczone-

W Buczynie bawiły się tłumy mieszkańców Góry Ropczyckiej i okolic.
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Występ uczniów z ZS w Górze Ropczyckiej.

Życzenia dobrej zabawy od Burmistrza
Kazimierza Kiełba i sołtysa Góry Ropczyckiej Stanisława Bochenka.

go przez mamy i nauczycielki ciasta, które serwowali cz³onkowie
Rady So³eckiej, Rady Rodziców,
Ko³a Gospodyñ Wiejskich i mieszkañcy Góry Ropczyckiej, którzy
aktywnie w³¹czyli siê w organizacjê œwiêta. Mo¿na te¿ by³o zjeœæ
lody, popcorn, cukrow¹ watê,
wypiæ herbatê, kawê i napoje.
W samym parku mo¿na by³o
postrzelaæ z ³uków, pojeŸdziæ na
konikach, a nawet zje¿d¿aæ na linie! A ile¿ atrakcji czeka³o na
goœci na trawiastym boisku szkolnym, w piêknej scenerii Buczyny,
gdzie by³a profesjonalna scena
i ³aweczki dla ogl¹daj¹cych wystêpy: uczniów ze Szko³y Podstawowej w Górze Ropczyckiej, œpiewaj¹cych piosenki i graj¹cych
utwory instrumentalne na organach i gitarze, przygotowanych
przez Bo¿enê Ziobrowsk¹, Zespo³u Tañca Estradowego Blues
z M-GOK w Sêdziszowie M³p.,
który przygotowa³a Edyta Winkowska, grupy kuglarsko-aktorskiej i walki s³owiañskich wojów

z Osady S³owiañskiej w Stobiernej. By³y te¿ pokazy udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, a ju¿ po zmroku – tañca
i akrobacji z ogniem, w wykonaniu zespo³u Made in Fire.
Du¿ym prze¿yciem dla ogl¹daj¹cych by³ koncert muzyki latynoamerykañskiej, peruwiañskiej
i z regionu andyjskiego, w wykonaniu Zespo³u Los Companieros
z Peru. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ Dwie Korony, który wykona³
znane wszystkim przeboje Krzysztofa Klenczona i Czerwonych
Gitar, z udzia³em tancerek.
Uczestnicy Gminnego Œwiêta
Chleba w Górze Ropczyckiej,
trwaj¹cego do póŸnych godzin
nocnych, bardzo mi³o spêdzili
czas w Parku Buczyna. Zabawa
taneczna „Pod Gwiazdami”
(w której wziêli udzia³ równie¿
goœcie z Peru), przy dŸwiêkach
melodii i piosenek zespo³u TRYTON, by³a dope³nieniem bardzo
udanego œwiêta i wieczoru.
Ogromne gratulacje nale¿¹
siê organizatorom, na czele
z So³tysem Stanis³awem Bochenkiem, darczyñcom, sponsorom
i wszystkim dobrodziejom, a tak¿e ochotniczo pomagaj¹cym
w zorganizowaniu i przebiegu
tego œwiêta. Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ stra¿akom z jednostki OSP w Górze
Ropczyckiej, którzy w³¹czyli siê
w organizacjê œwiêta, a nastêpnie sprawnie czuwali, w trakcie
imprezy, nad bezpieczeñstwem
uczestników i porz¹dkiem. Œwiêto odby³o siê na œwie¿ym powietrzu, wœród piêkna otaczaj¹cej
przyrody, a wiêc ka¿dy uczestnik
móg³ dostrzec uroki zabytkowego parku. Przypomina³ o nich
zebranym prowadz¹cy konferansjerkê dyrektor M-GOK
w Sêdziszowie M³p. Kazimierz
Popielarz, który zachêca³ wszystkich, aby ³¹czyæ przyjemne
z po¿ytecznym, czyli dobrze siê
bawiæ, poznaj¹c tradycje, obrzêdy i dziedzictwo kulturowe Góry
Ropczyckiej, bez uszczerbku dla
dziedzictwa przyrodniczego.

Gwiazda wieczoru – zespół „Dwie Korony”.
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Jej organizatorem by³ MiejskoGminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p. Na plenerowej
scenie wyst¹pi³y zespo³y dzia³aj¹ce przy MGOK: Zespó³ Pieœni W niedzielę, 10. sierpnia 2014 roku na sędziszowskim Rynku odbyła się impreza plenerowa
i Tañca „Rochy”, Zespó³ Tañca pod hasłem „Lato z kulturą – aktywni na 5”, promująca Lokalna Grupę Działania „PartnerEstradowego „Blues”, Zespó³ stwo 5 Gmin”.
Obrzêdowy „Rochy” oraz Kapela Podwórkowa „Paka Sêdzisza”.
Podczas imprezy odby³y siê
prezentacje kulinarne, po³¹czone z degustacj¹ potraw regionalnych, przygotowanych przez
Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich: „Szkodnianki” ze Szkodnej” i „Zagorzanki” z Zagorzyc
Dolnych. Mo¿na by³o skosztowaæ proziaków, chleba ze smalcem, ciast dro¿d¿owych i ciasteczek, pierogów, mas³a w ró¿nych
smakach i wielu innych smako³yków.
Du¿ym zainteresowanie wiPokaz kowalstwa.
dzów cieszy³y siê stoiska artystów Garncarstwo.
i twórców ludowych: Kazimierza
Czapki (rzeŸbiarz), Jaros³awa
Roga (kowal artystyczny), Karoliny Plizgi (garncarstwo artystyczne), Jana Cholewy (pszczelarstwo – wyroby z wosku pszczelego).
Przeprowadzony zosta³ tak¿e
konkurs dla publicznoœci na temat Lokalnej Grupy Dzia³ania.
Uczestnicy wykazali siê du¿¹
wiedz¹ na temat dzia³alnoœci stowarzyszenia, a laureaci otrzymali
cenne nagrody ufundowane
przez LGD i MGOK w Sêdziszowie M³p.
Impreza cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców
miasta i okolicy. Na sêdziszowskim Rynku bawi³o siê kilkaset
osób.
Rynek wypełniony mieszkańcami miasta i okolicy.
Fot (3). LGD

„Lato z kulturą – aktywni na 5”

Kierowcy rajdowi ścigali się w Zagorzycach
Maciej RzeŸnik z Przemys³awem Mazurem wygrali 23. Rajd
Rzeszowski, który stanowi³ 4.
rundê Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 4. Rundê Mistrzostw S³owacji w Rajdach i 8. rundê Mistrzostw Strefy Europy Centralnej w Rajdach.
Dla Macieja RzeŸnika to pierwsze w karierze zwyciêstwo w klasyfikacji generalnej Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw
Polski. Drugie miejsce Tomasz
Kuchar z D. Dymurski, trzecie
Maciej Oleksowicz z M. Kuœnierz.
Kolejny raz kierowcy œcigali siê
miêdzy innymi na terenie gminy
Sêdziszów M³p. – trasê 8 i 11 OS-
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Na trasie.

u wyznaczono w Zagorzycach
i Szkodnej. Na trasie pojawili siê
kibice z ca³ej Polski, S³owacji
i Czech, którzy w znakomitej atmosferze dopingowali zawodników.
Jak zapowiadaj¹ organizatorzy, w przysz³ym roku tak¿e
chcieliby pojawiæ siê na terenie Sołtys Zagorzyc Górnych Barbara Traciak z uczestnikami rajdu.
naszej gminy.
Fot. K. Traciak i B. Traciak
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Regionalne Święto Pierogów
w Będziemyślu
Stowarzyszenie Kobiet „Grodzianki” w Będziemyślu wspólnie z Radą Sołecką wsi Będziemyśl już po raz czwarty zorganizowało w dniu 27 lipca 2014 r. „Regionalne Święto Pierogów w Będziemyślu”. Piękna lipcowa pogoda zachęciła
mieszkańców Będziemyśla oraz okolicznych miejscowości
do licznego przybycia całymi rodzinami.
W trakcie imprezy trwa³ kiermasz z tradycyjnymi pierogami,
pieczonym chlebem, domowym
ciastem, racuchami. Tym razem
„Grodzianki” przygotowa³y ponad 5 tysiêcy pierogów, które
rozchodzi³y siê w b³yskawicznym
tempie. Pierogi przygotowywane by³y przez dwa dni przed imprez¹ i to nie tylko przez same
„Grodzianki”, ale w pracê w³¹czyli siê synowie, mê¿owie, wszyscy lepili. A by³o z czego wybieraæ, by³y pierogi z kapust¹ i grzybami, ze s³odka kapust¹, bobem,
ruskie, ruskie z miêt¹, ruskie
z bazyli¹, z miêsem, z kasz¹.
Zabawy dla najm³odszych prowadzi³ klaun Maciek, by³a darmowa zje¿d¿alnia, któr¹ ufundowali organizatorzy, a tak¿e trampolina, kule wodne, popcorn,
wata cukrowa i malowanie twarzy. Na scenie zaprezentowali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej
w Bêdziemyœlu, którzy zaprezentowali piosenki oraz piêkne uk³ady taneczne. Nastêpnym punktem imprezy by³ wystêp Zespo³u
Pieœni i Tañca ROCHY z Sêdziszowa M³p. Wyst¹pi³y dwie grupa: Grupa Dzieciêca z tañcami
lasowiackimi oraz Grupa Obrzêdowa z tañcami z okolic Sêdziszowa.
G³ównym punktem imprezy
by³ konkurs na najsmaczniejsze
tradycyjne pierogi. Do konkursu przyst¹pi³o piêæ Kó³ Gospodyñ Wiejskich i Stowarzyszeñ
Kobiet. W trakcie prac Komisji
konkursowej wszystkie Ko³a Gospodyñ mia³y okazjê zaprezentowania siê szerokiej publicznoœci licznie zgromadzonej przed
Domem Ludowym w Bêdziemyœlu. Na scenê jako pierwsze wysz³y panie z KGW z Klêczan, które brawurowym wykonaniem
przyœpiewek zwi¹zanych z pierogami tak zawy¿y³y poziom, ¿e
pozosta³ym uczestniczkom trudno by³o dorównaæ ich poziomowi. „S³owianki Klêczanianki” na
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d³ugo zapadn¹ w pamiêci publicznoœci.
Komisja konkursowa, której
przewodniczy³ Wies³aw Rygiel –
Dyrektor Powiatowego Urzêdu
Pracy w Ropczycach, pierwsze
miejsce przyzna³a paniom z Czarnej Sêdz. za „Wigilijne pierogi”,
drugie miejsce zajê³y panie z Klêczan za „Pierogi Jaœkowe”, trzecie
„Szkodnianki” za „Pierogi z bobem”, czwarte „Grodzianki” za
„Pierogi Jackowymi” oraz pi¹te
SGW z Wolicy Piaskowej za „Zielonymi pierogi z nadzieniem miêtowym”. Wszystkie Panie w nagrodê otrzyma³y sprzêt gospodarstwa
domowego, ufundowany przez
sponsorów i organizatora. Ponadto dodatkow¹ nagrodê dla wszystkich pañ ufundowa³a Barbara
Traciak, Przewodnicz¹ca Gminnej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich
w Sêdziszowie M³p., która równie¿
zasiada³a w jury konkursu.

Nagroda dla Będziemyśla.

Mistrzostwa w lepieniu pierogów.

Kolejnym punktem programu
by³ Olimpijsko-Wiejski Piêciobój
Kobiet. Wszystkie zaproszone
Ko³a wytypowa³y swoj¹ reprezentantkê, która musia³a wykazaæ
siê sprawnoœci¹ i sprytem.
A wœród konkurencji by³y m.in.:
finezyjne wi¹zanie krawata na
wybranym z publicznoœci modelu, precyzyjne wbijanie gwoŸdzi
na czas, ubranie pe³nego bojowego stroju stra¿ackiego na czas
i slalom z mini taczk¹ wype³nion¹
pi³kami na czas w strojach stra¿ackich. I tak pierwsze miejsce
w Olimpijsko-Wiejskim Piêcioboju Kobiet zdoby³a Cecylia
Pondo z Wolicy Piaskowej, drugie miejsce ex aequo zajê³y Anna
Niemiec z Klêczan oraz Edyta

Szlachta z Czarnej Sêdz. Trzecie
miejsce przypad³o Juli Drozd e
Szkodnej oraz czwarte Zofii
Marsza³ek z Bêdziemyœla.
Wszyscy nie mogli siê doczekaæ nastêpnego punktu programu, którym by³y czwarte otwarte mistrzostwa œwiata w lepieniu
pierogów przez mê¿czyzn na
czas. Najwiêkszym kunsztem kulinarnym wykaza³ siê Adrian Zagulski. Drugie miejsca zajêli ex
aequo Piotr Anyszek i Piotr Baran.
Na zakoñczenie imprezy organizatorzy zapewnili dla wszystkich bezp³atn¹ otwart¹ zabawê
ogrodow¹.
Jerzy Baran

Fot. (2) Anna Baran i Barbara Traciak
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Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

w Zespole Szkół Technicznych
im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

Przemawia dyrektor ZST Grzegorz Patro.

W poniedziałek, 1. września
społeczność sędziszowskiego Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęła kolejny cykl
pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Pierwsze spotkanie nast¹pi³o
w sêdziszowskiej farze, w koœciele pod wezwaniem NNMP w Sêdziszowie M³p. Umocnieni duchowo dyrekcja szko³y, grono
profesorskie, m³odzie¿ szkolna
pomaszerowali do Auli, gdzie

Poczet sztandarowy ZST podczas Mszy św.

kontynuowano uroczystoœci.
Pan dyrektor mgr Grzegorz Patro szczególnie serdecznie przywita³ pierwsze klasy. Wszystkich
wezwa³ do intensywnej pracy.
Wita³ równie¿ nowych profesorów i profesorki, wszak wraz
z odradzaniem siê zawodu drzewiarz trzeba by³o dokonaæ uzupe³nieñ w kadrze nauczaj¹cej.
Po czêœci oficjalnej wychowawcy klas mieli spotkania ze swoimi
podopiecznymi.
JF

CITY
BOUND PRAGA «2014
W dniach 16-23 sierpnia 2014 roku uczniowie LO im. ks. Piotra Skargi uczestniczyli w międzynarodowym projekcie
z cyklu „CITY BOUND EUROPE” finansowanym ze środków
UE w programie ERASMUS+.
Ju¿ po raz drugi uczniowie
sêdziszowskiej szko³y mieli mo¿liwoœæ udzia³u w tym wakacyjnym programie organizowanym
przez niemieck¹ organizacjê
Fahrten-Ferne-Abenteuer.
W roku 2013 spotkanie odby³o siê w Berlinie, w tym roku by³
to projekt „CITY BOUND PRAGA”.
Oprócz grupy polskiej projekcie uczestniczyli uczniowie
z Czech, Niemiec, S³owacji i Sardynii (W³ochy).
Program przewidywa³ poznawanie Pragi indywidualnie
i w grupach miêdzynarodowych
podczas gry miejskiej, za dnia
i w nocy, na rowerach, na piechotê, statkiem, metrem, a nawet rowerkiem wodnym.
Projekt „CITY BOUND EUROPE” bazuje na pedagogice
prze¿yæ, wspiera rozwój kompe-
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tencji psychospo³ecznych m³odzie¿y: kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ, w³asna inicjatywa i dynamizm w dzia³aniu, wspó³praca w grupie. Umiejêtnoœci te,
oprócz dobrego wykszta³cenia
i praktycznej znajomoœci jêzyków
obcych bardzo cenione s¹ przez
pracodawców i przydatne do
wykonywania ka¿dego zawodu.

I urodziny Przedszkola w Wolicy Ługowej
W sobotê 13 wrzeœnia 2014 r.
spo³ecznoœæ przedszkola w Wolicy £ugowej œwiêtowa³a I urodziny swojej placówki. Nie zabrak³o oczywiœcie tortu urodzinowego, który zrobiony by³ z muffinek. Animator uatrakcyjni³
dzieciom czas œwiêtowania poprzez przeprowadzenie interesuj¹cych zabaw wraz z rodzica-

mi, natomiast zaproszeni magicy przedstawili najm³odszym ciekawe sztuczki magiczne. Najbardziej zaintrygowa³a ma³ych obserwatorów maszynka do robienia pieniêdzy, które po w³o¿eniu
do kieszonki ubrania dziecka
dziwnym trafem znika³y.
Wœród zaproszonych goœci
znaleŸli siê: Kazimierz Kie³b –

Burmistrz Sêdziszowa M³p., El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca Burmistrza Burmistrz Sêdziszowa
M³p., Jan Maroñ – Sekretarz
Gminy, Irena Lewicka – Dyrektor ZOSiP oraz Eleonora ¯urad
– So³tys Wolicy £ugowej. Dzieciom ¿yczymy, aby w przedszkolu nauczy³y siê „wszystkiego, co
naprawdê trzeba wiedzieæ” natomiast wszystkim pracownikom
placówki satysfakcji i radoœci
z pracy z maluchami.
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Polski folklor nad Jeziorem Ochrydzkim

Już w kwietniu tego roku zapadła decyzja, że Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” weźmie
udział w sierpniowej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Ohrid
Sun”, w Macedonii. Jest to
jeden z wielu festiwali organizowanych od kilku lat
w ciągu lata w całej Europie
przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali Folklorystycznych – EAFF.
Jest to organizacja dzia³aj¹ca
na podobnych zasadach jak
C.I.O.F.F (Miêdzynarodowa
Rada Stowarzyszeñ Folklorystycznych), z t¹ ró¿nic¹, ¿e uczestnicy festiwali p³ac¹ za ka¿dy dzieñ
pobytu, trochê mniej ni¿ szeregowi turyœci, „dop³acaj¹c” wystêpami na festiwalowych scenach.
Chêtnych na wakacje z folklorem nie brakuje. Od czerwca do
wrzeœnia, w cyklu dwutygodniowym, odbywaj¹ siê tu imprezy
folklorystyczne œci¹gaj¹ce dzieci, m³odzie¿ i seniorów z ca³ego
œwiata. Tego lata odwiedzi³y
Ochryd 74 zespo³y z 2732 uczestnikami. Magnesem nie jest
z pewnoœci¹ profesjonalna organizacja (przekonaliœmy siê o tym
my i inne zespo³y bêd¹ce tu
przed nami), ale piêkno Macedonii, a w szczególnoœci najstarszego i podobno najczystszego
jeziora w Europie, jakim jest Jezioro Ochrydzkie.
W „naszym” festiwalu wziê³o
udzia³ 8 zespo³ów. W dniach od
21 do 25 sierpnia razem z „Rochami” tañczyli i œpiewali: Litwini
– zespó³ „Gaja”, Polacy z Litwy –
zespó³ „Wilia”, Rumuni – „Ceata
Junilor Sibu”, Chorwaci – „Kud
Mihovil Kruslin”, Chór z Rumunii – „Ansamblul Coral”, Jakuci
z Rosji – „The Covenantof the
ancestors” oraz Holendrzy – „De
Klepperklumpkes van,t Walfort”.
Ci ostatni zadziwili nas swoim temperamentem, zwa¿ywszy, ¿e œrednia wieku przekracza³a z pewnoœci¹ 60 lat. Ich pe³en radoœci
i poczucia humoru taniec oraz
sprawnoœæ fizyczna uzmys³owi³y
niektórym z nas, zw³aszcza starszym, ¿e nawet w podesz³ym wieku mo¿na realizowaæ swoje pasje, a kultywuj¹c i promuj¹c narodow¹ kulturê, podró¿owaæ
i zwiedzaæ œwiat. Zespó³ holender-
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Koncert na tle XI wiecznej budowli kościoła św. Zofii.

skich seniorów by³ autentyczn¹,
amatorsk¹ grup¹, zaœ zawodowy
zespó³ rumuñski „Ceata Junilor
Sibu”, prezentowa³ folklor wystylizowany, dopracowany w ka¿dym szczególe, bardzo widowiskowy. Jego ozdob¹ by³y piêkne
tancerki i sprawni tancerze. Te
dwa zespo³y podoba³y nam siê
najbardziej. Podczas dwóch festiwalowych koncertów ka¿da
z grup dawa³a 15 minutowy program, a reszta czasu up³ynê³a
uczestnikom na zwiedzaniu miasta Ochryd z jego zabytkami
z czasów greckich, rzymskich i œredniowiecznych oraz przepiêknych koœcio³ów z najciekawszym,
po³o¿onym na pó³ce skalnej tu¿
nad jeziorem, koœcio³em œw. Jana.
Ponoæ w samym Ochrydzie jest

tych koœcio³ów 365. Przy jednym
z nich, XI-wiecznym koœciele œw.
Zofii ustawiono jedn¹ z festiwalowych scen. Mieliœmy równie¿
okazjê zobaczyæ antyczny amfiteatr oraz usytuowan¹ na samej
górze twierdzê cara Samuela z X
wieku, sk¹d roztacza siê wspania³y widok na ca³y Ochryd, jezioro
i otaczaj¹ce go góry. Zachwyci³y
nas nie tylko zabytki Macedonii,
ale tak¿e przyroda. Podczas wycieczki do Parku Narodowego
Galicica, z wysokoœci ponad 2000
m n.p.m podziwialiœmy 2 jeziora:
Ochrydzkie i Prespa oraz ma³e
osady po³o¿one nad jeziorem,
przytulone do górskich zboczy.
Nie odwa¿yliœmy siê jednak na
wejœcie w g³¹b parku bez przewodnika na choæby najkrótsz¹ z

tras, ostrzegani przed wjazdem
przez stra¿nika przed licznymi
wê¿ami (przewodnicy s¹ zaopatrzeni w surowice).
Mi³ym akcentem pobytu na
macedoñskiej ziemi by³y spotkania z Polakami, turystami podró¿uj¹cymi po Ba³kanach i ¿o³nierzami stacjonuj¹cymi w Kosowie. Ci ostatni towarzyszyli
nam podczas koncertów i gor¹co oklaskiwali. ¯eñska czêœæ zespo³u uprawia³a tradycyjny shopping zaopatruj¹c siê w tani¹ jak
barszcz sztuczn¹ bi¿uteriê, tak¿e t¹ z tzw. „ochrydzkich pere³”
wykonanych rzekomo z oœci endemicznych ryb z ochrydzkiego
jeziora. Zaœ mêska czêœæ grupy
degustowa³a trunki i ¿ywnoœæ,
aby przywieŸæ do Polski ¿ó³t¹

Rochy nad Ochrydem.
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Kadra i tancerze w Dubrowniku.

Domaszn¹ Samoilov¹ rakijê,
macedoñskie wino Tikvesz, pyszne pikantne salami i oliwki.
Poza zwiedzaniem i zakupami
trochê czasu spêdziliœmy równie¿
na pla¿y hotelu Desaret, w którym mieszkaliœmy, a który po³o¿ony by³ tu¿ nad jeziorem, u zbocza „czerwonej góry”. Z okien
jadalni podziwialiœmy jezioro
i okalaj¹ce go góry Albanii.
Ciekawy by³ równie¿ rejs statkiem do pobliskiego St. Neum,
gdzie zwiedzaliœmy klasztor œw.
Neuma. Niektórzy z nas rezygnuj¹c z pla¿owania zafundowali sobie wycieczkê ³ódk¹ do
Ÿróde³ Ochrydu. Jest to urocze
miejsce ze sceneri¹ jak z bajki
i krystalicznie czyst¹, bardzo
zimn¹ (sta³a temperatura
8-10 o C) i bardzo smaczn¹
(sprawdzaliœmy organoleptycznie) wod¹. Na koñcu trasy jest
maleñka kaplica, wewn¹trz której w okr¹g³ym, kamiennym obramowaniu widaæ bij¹ce Ÿród³o,
którego strumienie tworz¹
kszta³t krzy¿a.
25 sierpnia po¿egnaliœmy
piêkn¹ Macedoniê, ojczyznê
œwiêtych, Cyryla i Metodego
i ruszyliœmy w stronê Chorwacji.
Tego samego dnia, w drodze
do boœniackiego Neum, który
mia³ byæ nasz¹ baz¹ wypadow¹
do zwiedzania Dubrownika Trogiru i Krka, przekroczyliœmy
5 granic i przeszliœmy 10 odpraw
celnych, na ka¿dej z nich daj¹c
„³apówkê” w postaci piwa w puszkach. Iloœæ zale¿a³a od pragnienia danego celnika. Najwiêcej
wzi¹³ albañski. Przejazd przez
stolicê tego kraju by³ równie¿
doœæ emocjonuj¹cy. Mieliœmy
nadzieje ,¿e Tiranê „objedziemy” autostrad¹. Ale nieee! Autostrada „urwa³a siê” tu¿ przed
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Wizytówka Macedonii – kościół św. Jana.

wjazdem do miasta, wiêc zmuszeni zostaliœmy do przebijania
siê przez centrum. Dziwne zachowania tutejszych kierowców,
w równie dziwnych pojazdach,
jak równie¿ pieszych przechodz¹cych regularnie i gromadnie
przez ulicê na czerwonym œwietle, wzbudzi³y pocz¹tkowo nasz¹
weso³oœæ, ale po pewnym czasie
zaczêliœmy siê baæ, ¿e dojdzie do
karambolu z nami w roli g³ównej, a wtedy utkniemy w tym mieœcie na d³u¿ej i ¿egnaj Chorwacjo. Albañskim kierowcom obce
s¹ wszelkie zasady europejskiego (przecie¿ to Europa!) kodeksu drogowego. Poza tym na doœæ
szerokich ulicach nie ma pasów,
wiêc ka¿dy jeŸdzi jak chce, ruch
jest bardzo chaotyczny, a niektórzy uczestnicy zachowuj¹ siê co
najmniej dziwnie.
Scenka 1: tu¿ przed naszym autobusem zatrzymuje siê nagle jad¹cy przed nami samochód osobowy, z którego wysiada kierowca i zaczyna najspokojniej w œwiecie rozmawiaæ przez telefon.
Scenka 2:jedziemy spokojnie,
zgodnie z przepisami, jad¹cy za
nami samochód osobowy wykonuje nerwowe ruchy usi³uj¹c nas
wyprzedziæ raz z jednej, raz
z drugiej strony, a gdy w koñcu
mu siê to udaje, otwiera drzwi
w czasie jazdy, wychyla siê mocno i patrz¹c na nas kreœli na czole wymowne kó³ko. Dobrze, ¿e
nie rozumie jêzyka polskiego.
Scenka 3: w chaotyczny i nerwowy ruch na g³ównej ulicy miasta wchodzi m³oda kobieta
z maleñkim dzieckiem œpi¹cym
w jej ramionach i podchodzi do
stoj¹cych w korku samochodów,
podchodzi do tych, które maja
odkrêcone szyby i wyci¹gaj¹c
rêkê, prosi o datek. Obok na

chodniku, na kartonie, œpi drugie dziecko, nieco starsze.
Scenka 4: na rondo, wymuszaj¹c pierwszeñstwo, wje¿d¿a dziwny pojazd z przyczepk¹ za³adowan¹ do granic mo¿liwoœci, przykryt¹ nie jak¹œ tam plandek¹ z
certyfikatem, ale bia³ym, furkoc¹cym na wietrze przeœcierad³em. Uczepiony z ty³u przyczepy pasa¿er, zabezpiecza towar.
Jedziemy za nim i staramy siê
rozpoznaæ rodzaj pojazdu.
Okazuje siê, ¿e jest to maleñki
motorower ci¹gn¹cy nieproporcjonalnie du¿¹ przyczepê.
Przypuszczamy, ¿e to albañska
drobna przedsiêbiorczoœæ.
Po ulicach Tirany przemykali
równie¿ rowerzyœci z sianem na
plecach.
Poza albañskimi bunkrami z
czasów komunistycznego dyktatora Envera Hod¿y, które widzieliœmy po drodze, a o których
wczeœniej ka¿dy z nas czyta³ lub
s³ysza³, przejazd przez Tiranê
bêdzie tym co bêdziemy d³ugo
wspominaæ i kojarzyæ z Albani¹.
Po komfortowym noclegu w
Neum, zarezerwowanym poprzez rzeszowskie biuro podró¿y „Barbaratravel” ca³y dzieñ
poœwiêciliœmy na zwiedzanie
Dubrownika, per³y Dalmacji. Za
jedyne 80 z³ wyjechaliœmy kolejk¹
linow¹ na górê Srd, z której
mogliœmy podziwiaæ urzekaj¹c¹
panoramê miasta. W fortach
obronnych znajduje siê muzeum, w którym udokumentowano obronê Dubrownika, podczas ostatniej wojny ba³kañskiej,
a olbrzymie fotogramy pokazuj¹
zbombardowany i p³on¹cy Dubrownik. Trudno w to uwierzyæ,
patrz¹c na piêkne, têtni¹ce
¿yciem i pe³ne bezcennych zabytków miasto, ¿e ktoœ chcia³ je

zniszczyæ. Po raz drugi podczas
tego wyjazdu natykamy siê na
œlady wojny. Jad¹c do Macedonii spêdziliœmy kilka godzin
w Belgradzie, gdzie do tej pory
stoj¹ potê¿ne budynki z wyrwami po bombardowaniu miasta
przez NATO w 1999 roku.
Zje¿d¿amy na dó³, na dubrownick¹ starówkê, wchodzimy do
zabytkowych koœcio³ów, spacerujemy w¹skimi, pe³nymi uroku
uliczkami, jemy pyszne lody
i wracamy do Neum, aby przed
koñcem dnia pop³ywaæ i w Adriatyku, i w hotelowym basenie.
Nastêpnego dnia krótka wizyta
w Trogirze i przejazd do Skradina, gdzie wsiadamy na wys³u¿on¹ ³ajbê aby podp³yn¹æ rzek¹
Krka pod najwiêkszy wodospad
Roski slap. Jest imponuj¹cy i co
najwa¿niejsze mo¿na tam nie tylko spacerowaæ i podziwiaæ , ale
tak¿e pop³ywaæ. Obserwujemy
œmia³ka, który wchodzi na najwy¿szy próg wodospadu, a ludzie
w wodzie na chwilê zamieraj¹
widz¹c, ¿e zbiera siê do skoku.
Samobójca! Ch³opak wykonuje
piêkny skok i wy³ania siê z wody.
Jest piêknie, a¿ ¿al wracaæ. Wieczorem w³óczymy siê jeszcze trochê po ma³ym, uroczym miasteczku Skradin, podziwiamy na
przystani piêkne jachty z ca³ej
Europy i ich w³aœcicieli odpoczywaj¹cych lub biesiaduj¹cych na
pok³adzie swych komfortowych,
p³ywaj¹cych domów. Szczêœliwcy!
A przed nami ca³a noc i dzieñ
w drodze do Polski, w komfortowym autokarze firmy Arriva
Sêdziszów.
Dziêkujemy sponsorom wyjazdu: Firmie Hispano –Suiza Polska oraz BS w Sêdziszowie M³p.
Krystyna Szczerbiak
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Na Kresach Wschodnich (tych bliższych)
W dniu 23 sierpnia 2014 r., na
cmentarzu Orląt Lwowskich
i w Zadwórzu odbyły się uroczystości ku czci niezłomnych
obrońców naszej Ojczyzny.
Obecni byli na tych obchodach przedstawiciele wszystkich pokoleń naszej sędziszowskiej społeczności. Młode pokolenie reprezentowali
druhny i druhowie ze Stowarzyszenia Strzeleckiego Strzelec, dwa starsze: członkowie
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Solidarność.
Podróż i uroczystości na Cmentarzu
Orląt
Wszyscy jad¹ w kierunku przejœcia granicznego w Medyce
z pewnymi obawami – wszak
u naszego s¹siada wojna. Na miejscu okazuje siê, ¿e granicê bez
zbêdnych utrudnieñ mo¿na by³o
przekroczyæ bardzo szybko i bez
spóŸnienia zameldowaæ siê na
cmentarzu £yczakowskim. Po
drodze na cmentarz Orl¹t zwiedzamy jedn¹ z najwa¿niejszych nekropolii narodowych: Cmentarz
£yczakowski. Tocz¹ca siê wojna widoczna by³a œwie¿ymi grobami
¿o³nierzy ukraiñskich na wschodzie. Nasi wschodni s¹siedzi maj¹
uroczystoœci z okazji swojego œwiêta niepodleg³oœci, a myœmy idziemy uczciæ tych, którzy w latach
1918- 1919 w nierównej walce,
w³asn¹ krwi¹ potwierdzili polskoœæ
miasta. Uroczystoœæ jest uœwietniona przysiêg¹ z³o¿on¹ przez Strzelców ze Lwowa, a koñczy siê z³o¿eniem wieñców i kwiatów. W asyœcie delegacji Marsza³ka Województwa Podkarpackiego jest

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości na Cmentarzu Orląt Lwowskich.

pani prof. Renata Bia³ek. Równie¿
delegacja Ko³a NSZZ Solidarnoœæ
Oœwiaty I Wychowania przy Zespole Szkó³ Technicznych w Sêdziszowie M³p. sk³ada kwiaty: ró¿ê
i wi¹zankê suszek (ciekawy miejscowy zwyczaj).
Do Zadwórza
Przed wyjazdem do Zadwórza
spotkanie z miejscowymi Polakami- sprzedawcami ulicznymi oferuj¹cymi przewodniki, p³yty z piosenkami, s³odycze. Najwiêksze
wra¿enie robi na nas ich nienaganna, œpiewnie kresowa polszczyzna. Pytamy siê wzajemnie:
dlaczego w Polsce nasz jêzyk codzienny nie jest ju¿ taki piêkny.
Podró¿ do Zadwórza trwa tak
d³ugo, ¿e na Eucharystiê ledwo
zd¹¿amy. To wynik fatalnego stanu dróg. Po drodze krajobrazy
ukraiñskiej prowincji (w g³owie
ko³ata, ¿e to przecie¿ tylko kilkanaœcie kilometrów od Lwowa): malownicze stada gêsi, rozleg³e pola i ³¹ki, pas¹ce siê krowy, kozy i stada koni. Wokó³ co-

Składanie wieńców pod pomnikiem na kurhanie, w którym obok kilkuset innych spoczął
Roman Czechowski.
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raz biedniejszych domów drzewa owocowe uginaj¹ce siê od
dojrzewaj¹cych œliw, jab³ek. Wra¿enie robi¹ krzewy czerwonej
kaliny, na których owoców jak
u nas jarzêbiny. Na miejscu postoju pojawiaj¹ siê dzieci: uprzejme z dystansu asystuj¹ce naszej
marszrucie na miejsce uroczystoœci. Wojtek Buczak (Przewodnicz¹cy Regionu NSZZ Solidarnoœæ) opowiada, jak te dzieci
sprawiedliwie dziel¹ siê wszystkim, co dostan¹ od nas: ciesz¹
siê najprostszymi rzeczami: zeszytem, o³ówkiem, s³odyczami,
drobn¹ kwot¹ pieniêdzy. Przed
pomnikiem ku czci naszych Termopil polscy harcerze ze Lwowa. Schludny mundur, nienaganna polszczyzna, s³owem godni nastêpcy tych, co le¿¹ pod tym
kurhanem. Przyjechali na w³asny
koszt, opowiadaj¹ o k³opotach
dnia codziennego: brakach
wody, obawach o pracê dla rodziców, a przede wszystkim
o ma³ym ruchu turystów z Polski.
Wróæmy jednak do oficjalnych ceremonii. Znacznie wiêcej ludzi ni¿ na Cmentarzu Orl¹t: przedstawiciele polskich
w³adz, polskich organizacji na
Ukrainie, gospodarzy Ukraiñców. W czasie Mszy Œwiêtej porywaj¹ca homilia, potem przemówienia i sk³adanie kwiatów
i zapalanie zniczy. Strzelcy z Polski wzorowo pe³ni¹ s³u¿bê. Pomagaj¹ wszystkim. Wszyscy czcimy 330 walcz¹cych pod rozkazami kapitana Boles³awa Zaj¹czkowskiego. 17 sierpnia 1920 roku
jego oddzia³ niespodziewanie zatrzyma³ Konarmiê pod dowództwem Siemiona Budionnego.
Zginê³o 317 m³odziutkich ¿o³nie-

Pani Maria Mirecka-Latyś, siostra jedynego ocalonego z pogromu, późniejszego
księdza Bronisława Mireckiego.

rzy, 12 dosta³o siê do niewoli,
prze¿y³ jeden ¿o³nierz 16 letni
Bronis³aw Mirecki, którego cywilne ubrania zmyli³y bolszewików i puœcili go wolno (na uroczystoœci 23 sierpnia przemawia
jego 98 letnia siostra Maria Mirecka-Latyœ). Wœród poleg³ych
znalaz³ siê Roman Czechowski.
To najm³odszy brat por. Tadeusza Czechowskiego, naszego rodaka z Sêdziszowa M³p. Wdziêczni za jego poœwiêcenie sk³adamy
pod pomnikiem wi¹zankê kwiatów i zapalony znicz.
Na dole pod kurhanem, ju¿
po uroczystoœci Strzelcy z Polski
i harcerze z Ukrainy czêstuj¹ bigosem i chlebem przywiezionym
z Zespo³u Szkó³ w Le¿ajsku (Sanoku), wybornie smakuje miejscowa woda mineralna. Teren
pustoszeje. Harcerze czêstuj¹
miejscowe dzieci bigosem i chlebem. Te zaspokoiwszy g³ód nie
chc¹ robiæ zapasów, bochenki
polskiego chleba powêdruj¹ do
jakiejœ organizacji charytatywnej, mo¿e wspólnoty religijnej.
Powracanie
Powrót polnymi drogami,
wreszcie jest czas przyjrzeæ siê tej
ziemi. Trochê ¿al opuszczaæ okolice, gdzie cz³owiek poczu³ siê jak
w okresie dzieciñstwa, bo w Polsce podobnie by³o w latach szeœædziesi¹tych XX wieku. Tylko maszyny pracuj¹ce w polu przypominaj¹ nasze stulecie, no i my goœcie z bezpieczniejszej czêœci Europy. Nasz powrót trwa równie¿
24 sierpnia i prowadzi ulicami starego Lwowa, przez sanktuarium
Matki Bo¿ej w Kochawinie, poprzez Drohobycz i Sambor.
Zdjęcia i tekst Jan Flisak
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Sędziszowscy licealiści
na wymianie w Niemczech
W dniach 4.-12.09.2014. grupa 20 uczniów LO w Sędziszowie
Młp. pod opieką prof. Lucyny Kopciuszyńskiej i Aldony Homy
po raz drugi odwiedziła rówieśników z partnerskiej szkoły
w Meldorf nad Morzem Północnym.
Podczas pobytu uczniowie zamieszkali u rodzin swoich niemieckich kolegów, z których
wiêkszoœæ goœci³a w ubieg³ym
roku szkolnym w Sêdziszowie
M³p. Podobnie, jak niemieccy
uczniowie w Polsce, tak teraz
sêdziszowscy licealiœci uczestniczyli w lekcjach, np. jêzyka angielskiego, matematyki, biologii, muzyki oraz prezentowali
kraj, region i w³asn¹ szko³ê. Jêzykiem spotkania by³ angielski
i niemiecki.
Program wyjazdu obejmowa³
równie¿ gracjê m³odzie¿y w czasie wolnym oraz liczne atrakcje
turystyczne.
Piêkna s³oneczna pogoda pozwoli³a spêdziæ ca³y dzieñ w nadmorskim kurorcie Sankt-PeterOrding, s³yn¹cym z najszerszej
pla¿y w Niemczech, gdzie m³odzie¿ obserwowa³a przyp³ywy
i odp³ywy morza wattowego.
W Hamburgu uczniowie zwiedzili œródmieœcie z ratuszem
i port oraz odbyli rejs wycieczkowy po £abie, by zobaczyæ z bliska terminale kontenerowe, do
których przybijaj¹ najwiêksze
kontenerowce œwiata. Wœród
portów obs³uguj¹cych kontenerowce Hamburg zajmuje drugie
miejsce w Europie i siódme na
œwiecie.
Najciekawsz¹ atrakcj¹ by³ dla
uczestników wymiany rejs
z Büsum na wyspê Helgoland,
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oddalon¹ od wybrze¿a Niemiec
o 70 km. Podró¿ statkiem
w jedn¹ stronê zajmowa³a ponad 3 godziny i nie uda³o siê
unikn¹æ choroby morskiej. Jednak krajobrazy, jakie mo¿na

by³o podziwiaæ na wyspie wynagrodzi³y trud podró¿y. Na wyspie brak jest samochodów.
Oprócz piaszczystej pla¿y Helgoland zachwyca rezerwatem
przyrody na masywie skalnym

z czerwono-be¿owego piaskowca, gdzie znajduj¹ siê kolonie lêgowe g³uptaków. Ta bajeczna
przyroda na zawsze pozostanie
w pamiêci zwiedzaj¹cych.
W drodze powrotnej no Polski uczniowie wst¹pili do Berlina, by zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie pod Bram¹ Brandenbursk¹,
tam te¿ zwiedzili Reichstag
i Mahnmal – Pomnik Pomordowanych ¯ydów Europy.
Czas wymiany szybko dobieg³
koñca, opiekunowie wymiany
podjêli plany dalszej wspó³pracy miêdzyszkolnej. Obie strony
dostrzegaj¹ ogromne obustronne korzyœci p³yn¹ce ze wspólnych dzia³añ.
Inicjatywa współpracy międzynarodowej młodzieży od lat spotyka się
z uznaniem i wsparciem
Pana Stanisława Ziemińskiego,
Starosty Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego,
firm:
Zakłady Magnezytowe
„Ropczyce” S.A.,
ZM Invest S.A.
i Stal Bud
oraz organizacji
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży,
za co organizatorzy i uczestnicy składają ogromne podziękowania.
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V Turniej Orlika
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp.
W dniach 6-7 września br. na kompleksie sportowym ORLIK
na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Młp. rozegrano V Turniej
Orlika o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp., w młodszych
kategoriach wiekowych, który był jednocześnie eliminacją
gminną V Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP.
Rywalizacja prowadzona by³a
w kategoriach wiekowych 10-11
lat zarówno wœród dziewcz¹t jak
i ch³opców
W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli:
DZIEWCZĘTA – gr. młodsza 10-11 lat
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej
III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2
Sędziszowie Młp.
CHŁOPCY – gr. młodsza 10-11 lat
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3
w Sędziszowie Młp.
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2
Sędziszowie Młp.
Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, szczególnie dziewczêta pokaza³y futbol z ogromnymi emocjami i du¿¹ iloœci¹ bramek.
W dniach 12-13 wrzeœnia br.
dokoñczono V Turniej Orlika
o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. Tym razem rywalizowa³y dru¿yny w kategorii 12-13 lat
dziewcz¹t i ch³opców.
W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli:
DZIEWCZĘTA – gr. starsza 12-13 lat
I miejsce – Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej
III miejsce – Gimnazjum Zagorzyce Górne
CHŁOPCY – gr. starsza 12-13 lat
I miejsce – Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
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II miejsce – SP w Klęczanach
III miejsce – Gimnazjum Czarna Sędziszowska.
Zwyciêzcy w poszczególnych
kategoriach bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ gminê w eliminacjach
rejonowych V Turnieju Orlika
o Puchar Premiera. Fundatorem nagród tego turnieju by³
Burmistrz Sêdziszowa M³p.,
a w jego imieniu wrêcza³ je Sekretarz Gminy Jan Maroñ. Ponadto ka¿dy uczestnik zawodów
otrzyma³ gad¿ety ufundowane
przez Ministra Sportu.
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Sport

Piłka nożna

Do gminnych derbów w klasie okrêgowej dojdzie w 10. kolejce, 5 paŸdziernika, o godz.
14.00.

0:1 D. Kamiński (10.)
0:2 D. Kamiński (38.)
0:3 W. Śliwa (66.)
1:3 bramka dla Czarnych (71.)
1:4 D. Kamiński (76.)
1:5 A. Nowak (80.)
1:6 K. Potwora (81.)

4 kolejka
Sokół – Strażak Lubzina 1:2
Plon – Victoria Ocieka 3:2
Płomień – Pogórze 1:3

W sobotę 9 sierpnia sezon pił1 kolejka
5 kolejka
karski 2014/2015 zainauguro- Chemik Pustków – Lechia 0:1 (0:1)
Victoria Ocieka – Płomień 0:1
wali piłkarze sędziszowskiej
0:1 A. Nowak (5.)
Strażak Lubzina – Plon 1:6
Lechii.
Lechia: Paśko – Branas, Ciepiela, Go- Progres – Start Wola Mielecka 0:3
LKS Łopuchowa – Sokół 2:1
Dru¿yna zosta³a nieco odm³odzona. Karierê zakoñczy³ d³ugoletni kapitan zespo³u Pawe³
Idzik, a Wojciech Brudek i Igor
Wójtowicz przenieœli siê do Startu Brzóza Stadnicka. Dru¿ynê
nadal prowadzi trener Rafa³
Domarski. Nowe twarze w sk³adzie Lechii to napastnik Adrian
Wójcik ze Stali Rzeszów (ur. 23.
sierpnia 1995 r.) oraz obroñca
Tomasz Puka³a (ur. 25 lutego
1991 r.) z LKS Trzebownisko.
Pierwszy z nich zameldowa³ siê
w dru¿ynie strzelaj¹c bramkê
w inauguracyjnym meczu w Pustkowie ju¿ po 5 minutach gry.
W drugiej kolejce odby³y siê derby powiatu, w których Lechia na
w³asnym boisku bezbramkowo
zremisowa³a z B³êkitnymi Ropczyce. Boleœnie odczuli sêdziszowianie wyjazd do Kolbuszowej,
sk¹d wrócili z baga¿em trzech
bramek, pomimo optycznej
przewagi niemal przez ca³y
mecz. To jak dot¹d jedyna pora¿ka Lechii, która do siódmej
kolejki odnios³a 4 zwyciêstwa
i zanotowa³a 2 remisy.
Dzieñ póŸniej, 10 sierpnia rozgrywki zainaugurowali pi³karze
Progresu Kawêczyn, debiutuj¹cy na boiskach klasy okrêgowej.
Ze wzglêdu na remont obiektu
w Kawêczynie, Progres swoje
mecze do czasu zakoñczenia
prac rozgrywa³ bêdzie w Sêdziszowie M³p.
Przez ponad godzinê mecz
z Czarnymi Trzeœñ uk³ada³ siê po
myœli podopiecznych trenera
Wojciecha Dudusia, a historycznego, premierowego gola dla
pi³karzy z Kawêczyna zdoby³
£ukasz Borek. Niestety, pod koniec meczu gospodarze opadli
z si³, co wykorzystali pi³karze
Czarnych zdobywaj¹c dwie
bramki. Pierwszy punkt Progres
zdoby³ w pi¹tej kolejce, remisuj¹c z Radomyœlank¹, pomimo, ¿e
do przerwy prowadzi³ dwoma
bramkami. Kolejnej szansy na
pierwsze zwyciêstwo w klasie
okrêgowej Progres nie wykorzysta³ w 6. kolejce, gdy mimo du¿ej przewagi zremisowa³ z Monisem Bielowy.

Nr 7 (202) wrzesień 2014 r.

(0:1)
dek, Makuch, Pukała (Salamon), Rogóż,
Śliwa, Głodek (60. Ćwiczak), Malisiewicz, Nowak (69. Ziobro)
5 kolejka
Lechia Sędziszów Młp. – Zryw
Progres Kawęczyn – Czarni Trześń
Dzikowiec 3:1 (1:0)
1:2 (0:0)
(w Dzikowcu, Lechia gospodarzem)
1:0 Ł. Borek (56.)
1:0 T. Rogóż (32.)
1:1 bramka dla Czarnych (66.)
2:0 J. Makuch (68.)
1:2 bramka dla Czarnych (80.) – karny 3:0 J. Lesiński (75.)
Progres: Mi. Pietkiewicz – Pałka (46. 3:1 bramka dla Zrywu (83.)
Mędrygał), M. Daniel, S. Daniel, Patro,
Maślanka, Ł. Borek, Długosz, K. Borek, Radomyślanka – Progres 2:2 (0:2)
W. Pietkiewicz, Longosz (75. Malsie- bramki dla Progresu Patro i Ł. Borek
wicz)
6 kolejka
Ostrovia Ostrowy Baranowskie –
2 kolejka
Lechia 1:5 (1:1)
Lechia – Błękitni Ropczyce 0:0
(rozegrany 10 września)
Lechia: Paśko – Ciepiela, Godek, Makuch, Pukała (53. Ziobro), Rogóż, Śliwa, 1:0 bramka dla Ostrovii (29.)
Malisiewicz, Lesiński (88. Ćwiczak), 1:1 D. Kamiński (39.)
1:2 B. Głodek (49.)
Magdoń (75. Głodek), Kamiński,
Błękitni: D. Kosiba – Ochał (46.Wasz- 1:3 J. Makuch (80.)
czuk), Wolak, Pokrywka, Świder, Kukla 1:4 M. Ziobro (88.)
(57. Darłak), Sulisz, Ł.Kosiba, Orzech, 1:5 K. Potwora (90.)
Czerwona kartka: J. Lesiński (76.)
D.Zawiślak, K.Zawiślak.
Progres – Wilga Widełka 0:1 (0:0)
Progres – Monis Bielowy 2:2 (1:1)
bramki dla Progresu W. Pietkiewicz i Ł.
Borek
7 kolejka
Lechia – Czarnovia 0:0

Burmistrz Kazimierz Kiełb i Prezes
Podokręgu Dębickiego POZPN
Wiesław Lada wręczają puchary
dla drużyny Progresu za awans do
klasy okręgowej.

Po 5 kolejkach na czele tabeli
trzy dru¿yny z dorobkiem 12
punktów: Plon, Inter Gnojnica
i P³omieñ. Sokó³ Krzywa jest
ósmy z 4 punktami.

Klasa B (Dębica)
1 kolejka
Błękitni II Ropczyce – Borkovia 4:2
Piast Wolica Piaskowa – Gród
Będziemyśl 4:1
Korona Góra Ropczycka – MULKS
Pustynia 3:3
2 kolejka
Olimpia Nockowa – Korona 2:1
Gród – Olchovia 1:2
Borkovia – Piast 3:1
3 kolejka
Piast – LZS Mała 1:0
Olchovia – Borkovia 4:2
Korona – Gród 0:2
4 kolejka
Gród – MULKS Pustynia 1:4
Borkovia – Korona 1:1
Błękitni II – Piast 0:3

Po 4 kolejkach na 2. miejscu
w tabeli jest Piast Wolica PiasChemik Pustków – Progres 0:0
kowa z 9 punktami, na 6. miejscu Borkovia (4 pkt.), na 8.
Po 7 kolejkach Lechia zajmu- Gród (3 pkt.), a Korona na 10.
je 4 miejsce w tabeli (14 pkt.) zaœ z 2 pkt.
Progres jest 15, z 3 punktami na
koncie.

3 kolejka
Klasa A (Dębica)
Sokół Kolbuszowa Dln. – Lechia 3:0 1 kolejka
(1:0)
Płomień Zagorzyce – Kaskada
1:0 Adranowicz (14.)
Kamionka 4:1
2:0 Dawid Maziarz (63.)
Strzelec Frysztak – Plon Klęczany
3:0 Kornel Kołacz (82.) – karny
3:2
Lechia: Paśko – Malisiewicz (46. Doro- Huragan Przedbórz – Sokół Krzywa
ba), Godek, Ciepiela, Śliwa – Branas
3:1
(57. Nowak), Rogóż, Lesiński (70. Ziobro, Magdoń, Makuch (71. Głodek) – 2 kolejka
Kamiński (70. Ćwiczak).
Sokół – Pogórze Wielopole Skrz. 4:0
Plon – Huragan 5:1
Borowiec Straszęcin – Progres 1:0
Płomień – Strzelec 2:1
(1:0)
3 kolejka
4 kolejka
Huragan – Płomień 0:2
Czarni Trześń – Lechia 1:6
Pogórze – Plon 2:5
(z powodu złego stanu boiska
(mecz rozegrano w Klęczanach)
rozegrany 17 września)
Victoria Ocieka – Sokół 2:2

II Podkarpacka liga juniorów
1 kolejka
Lechia Sędziszów Młp.
– MKS Dębica 2:1
2 kolejka
Lechia pauzowała
3 kolejka
Lechia – Gryf Mielec 2:2
4 kolejka
Sokół Nisko – Lechia 2:1
5 kolejka
Lechia – LKS Brzyska Wola 5:3
6 kolejka
Lechia – Polonia Przemyśl 4:0
7 kolejka
Przełom Besko – Lechia 1:1

Lechia zajmuje 3 miejsce
w tabeli z 11 punktami. Prowadzi Resovia (21 pkt.) przed JKS
Jaros³aw (12 pkt.).

21

100 lat Lechii Sędziszów Młp.
Meczem z Wisłą Kraków, trzynastokrotnym Mistrzem Polski
i aktualnym liderem ekstraklasy, rozegranym w sobotę
6 września, Lechia Sędziszów Młp. rozpoczęła obchody stulecia klubu, przypadającego w bieżącym roku. Biała Gwiazda zwyciężyła 6:0 (2:0).

Pi³karzy wchodz¹cych na murawê tysiêczna publicznoœæ powita³a owacj¹ na stoj¹co. Wielu
wspomina³o podobny mecz, zorganizowany 16 lipca 1989 roku,
z okazji 75-lecia klubu, gdy Lechia podejmowa³a Legiê Warszawa, wówczas czwart¹ dru¿ynê
w Polsce (wynik 7:1 dla Legii).
Zanim zabrzmia³ pierwszy gwizdek odby³a siê krótka uroczystoœæ zakoñczenia kariery przez
Paw³a Idzika. Pami¹tkow¹ koszulkê Wis³y z nazwiskiem i numerem 9 wrêczy³ d³ugoletniemu
kapitanowi Lechii drugi trener
krakowskiej dru¿yny Kazimierz
Kmiecik – najlepszy strzelec w historii Wis³y (153 bramki), czterokrotny król strzelców I ligi, z³oty i srebrny medalista olimpijski
(Monachium 1972, Montreal
1976), zdobywca III miejsca na
MŒ w Niemczech (1974). Pami¹tkowy trykot z r¹k kapitana
krakowian Arkadiusza G³owackiego odebra³ tak¿e prezes Lechii Marek Ziemba. Na koszulce widnia³a liczba 100, nawi¹zuj¹ca do wieku sêdziszowskiego
klubu oraz napis „Lechia”.
Z kolei wiœlacy odebrali podziêkowania za przyjazd na Podkarpacie od wiceprezesa Podkarpackiego Okrêgowego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej Marka H³awko.
Wis³a przyjecha³a do Sêdziszowa M³p. w praktycznie najsilniejszym sk³adzie, z wielokrotnymi
reprezentantami Polski: Arkadiuszem G³owackim, Dariuszem
Dudk¹, Paw³em Bro¿kiem, £ukaszem Gargu³¹ oraz reprezentantem Boœni i Hercegowiny Semirem Štiliæem. Wszystkich trener
Franciszek Smuda desygnowa³
do gry od pierwszej minuty.
Zgodnie z przewidywaniami,
mecz rozpocz¹³ siê od ataków pi³karzy Wis³y, jednak pocz¹tkowo
nie stworzyli oni sobie czystych
sytuacji bramkowych. Na prowadzenie wyszli w 13 minucie, gdy
w charakterystyczny dla siebie spo-

sób Pawe³ Bro¿ek wyszed³ do prostopad³ego podania Štiliæa z drugiej linii i w sytuacji „sam na sam”
pewnie pokona³ golkipera gospodarzy. Chwilê póŸniej z ponad 20
metrów hukn¹³ Dariusz Dudka,
ale pi³ka po poprzeczce wysz³a na
aut bramkowy.
W 25 minucie boisko opuœci³
Pawe³ Idzik, przekazuj¹c opaskê
kapitañsk¹ Paw³owi Godkowi.
Koledzy z dru¿yny utworzyli szpaler, oklaskami ¿egnaj¹c swojego
kapitana.
Piêæ minut póŸniej pad³a druga bramka dla Wis³y. Rzut wolny
z oko³o 20 metrów, podyktowany za faul na boœniackim rozgrywaj¹cym Wis³y, wykonywa³
£ukasz Gargu³a. Pi³ka po jego
strzale trafi³a w s³upek, a nieatakowany przez nikogo Pawe³ Bro¿ek g³ówk¹ zdoby³ drugiego gola.
Lechia próbowa³a kontratakowaæ, lecz z trudem dochodzi³a pod bramkê wiœlaków.
W przerwie trener Smuda
dokona³ kilku zmian, wpuszczaj¹c na boisko miêdzy innymi
czterech aktualnych Mistrzów
Polski juniorów, nie wp³ynê³o to
jednak znacz¹co na obraz gry.
Za to pi³karze Lechii zagrali odwa¿niej i stworzyli sobie przynajmniej dwie okazje bramkowe:
strza³ g³ow¹ £ukasza Doroby, po
wrzutce z rogu, z trudem obroni³ Gerard Bieszczad, zaœ podanie Rogó¿a z prawej strony, wydawa³oby siê nieuchronnie zmie-

Przy piłce Paweł Idzik, z lewej Semir Štilić, z prawej Paweł Brożek. Fot. (2) R. Ciołkosz

rzaj¹ce pod nogi napastników
gospodarzy, w ostatniej chwili
wybili obroñcy Wis³y.
Krakowianie tych okazji mieli
wiêcej, lecz obron¹ sêdziszowian
znakomicie dyrygowa³ Pawe³
Godek. Dopiero w ostatnim
kwadransie, gdy gospodarze
opadli z si³, obrona Lechii zosta³a prze³amana a¿ czterokrotnie.
Najpierw, na kwadrans przed
koñcem meczu, £ukasz Gargu³a wymanewrowa³ sêdziszowskich defensorów i wepchn¹³
pi³kê do bramki, a dziesiêæ minut póŸniej Tomasz Puka³a pechowo podbi³ g³ow¹ pi³kê, która wyl¹dowa³a w siatce. Minutê
póŸniej ponownie £ukasz Gargu³a znalaz³ drogê do bramki,
a wynik ustali³ szalej¹cy na prawym skrzydle przez ca³¹ drug¹
po³owê Emanuel Sarki.
Lechii nie uda³o siê zdobyæ
gola i nadal jedynym strzelcem
bramki ekstraklasowej dru¿ynie
w brawach sêdziszowian pozostaje Piotr Drozd, autor honorowego trafienia w meczu z Legi¹.
Po meczu pi³karze Wis³y cierpliwie rozdawali autografy i pozowali do zdjêæ z kibicami.
Z pewnoœci¹ Bia³a Gwiazda
zdoby³a w Sêdziszowie M³p. rzesze nowych fanów.

Lechia Sędziszów Małopolski
– Wisła Kraków 0:6 (0:2)
0:1 Brożek (13.)
0:2 Brożek (30.)
0:3 Garguła (75.)
0:4 Pukała (85.) s.
0:5 Garguła (86.)
0:6 Sarki (88.)
Lechia Sędziszów Małopolski:
Maciej Paśko (57 Tomasz Stachnik,
81 Tomasz Chmiel) - Damian Ciepiela
(81 Grzegorz Gdowik), Paweł Godek,
Paweł Idzik (26 Dawid Kamiński, 73
Oskar Ćwiczak), Jakub Lesiński (46
Jakub Makuch), Kamil Potwora (53
Bartłomiej Głodek), Krystian Branas
(81 Kamil Salamon), Dominik Malisiewicz (57 Tomasz Pukała), Łukasz
Doroba (75 Sebastian Malisiewicz),
Wojciech Śliwa (46 Adrian Nowak),
Tomasz Rogóż (65 Michał Ziobro).
Wisła Kraków: Michał Buchalik
(46 Gerard Bieszczad) - Łukasz Burliga (55 Bartłomiej Kolanko), Arkadiusz Głowacki (46 Szymon Witek),
Michał Czekaj, Dariusz Dudka – Kamil Kuczak (46 Emmanuel Sarki),
Przemysław Lech (55 Piotr Żemło),
Maciej Jankowski (46 Konrad
Handzlik), Semir Štilić (73 Przemysław Lech), Łukasz Garguła - Paweł
Brożek (46 Adrian Wójcik).
Sędziowali: W. Kwaśny oraz
M. Głowacki i R. Zabawski.

Ławka rezerwowych Wisły Kraków. Pierwszy z lewej Franciszek Smuda.
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Lechia Sędziszów Młp. – Wisła Kraków

Fot.(9) R. Ciołkosz
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