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1. Wakacje, to dla wielu czas wyjazdów,
wycieczek, wypoczynku. Dla rolni-
ków natomiast jest to okres wytê¿onej
pracy zwi¹zanej przede wszystkim ze
¿niwami. Po ca³orocznym wysi³ku na-
sta³ czas zbiorów i czêsto niepewnoœci
czy nagrodz¹ one w wystarczaj¹cym
stopniu rolniczy trud.  Przecie¿ efek-
ty pracy na roli zale¿¹ równie¿ od wie-
lu czynników, na które nie mamy wp³y-
wu. Dzisiaj, gdy zbo¿a zebrane z pól, a
ziarno w komorach dziêkujê wszyst-
kim rolnikom za ich pracê i jej owo-
ce. Wyra¿am wdziêcznoœæ za to, ¿e na
naszych sto³ach nie brakuje chleba –
daru ziemi i symbolu pracy rolników.

2. Ostatnie dni wakacji, to bardzo gor¹-

cy okres w szko³ach. Du¿e i ma³e re-
monty, porz¹dki, a wszystko po to, aby
1 wrzeœnia przywitaæ dzieci w placów-
kach dobrze przygotowanych do no-
wego roku szkolnego. Najwiêcej
zmian zastan¹ uczniowie szko³y pod-
stawowej w Bêdziemyœlu, gdzie zmie-

niono dach, stropy, tynki wewnêtrzne,
okna, elewacjê oraz sêdziszowskiego
gimnazjum, którzy od paŸdziernika
powinni odbywaæ zajêcia z wychowa-
nia fizycznego w nowej hali sportowej.
Mam nadziejê, ¿e obiekty szkolne
bêd¹ harmonizowaæ z jednolitymi,
prosto spod ig³y mundurkami
uczniów wprowadzonymi od br. szkol-
nego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
Now¹ s³oneczn¹ elewacj¹ przywita na-
szych maluchów Przedszkole nr 1 w
Sêdziszowie M³p.

3. Nie wszyscy jednak w wakacje wypo-

czywaj¹, niektórzy m³odzi ludzie ciê¿-
ko „pracuj¹”, a efekty ich pracy wi-

daæ szczególnie po weekendach. Roz-
bite kosze na œmieci, po³amane znaki
drogowe i drzewka, porozrzucane
butelki na miejskich skwerach. W
pierwszych dniach sierpnia wy³amali
prawie wszystkie klony przy ul. Krocz-
ki (od ronda do mostu) zapomina-
j¹c, ¿e zosta³y tam nasadzone za nasze
wspólne pieni¹dze. Proszê wszystkich
mieszkañców o to, aby nie byæ obojêt-
nym na akty wandalizmu i zawsze na
nie reagowaæ.

4. Pojawi³a siê szansa na poprawê wize-

runku dworca kolejowego w Sêdzi-
szowie M³p. Budynek od lat nie re-
montowany straszy wygl¹dem i nie
spe³nia swojej funkcji. Brak ogrzewa-
nia, sanitariatów, brudna poczekalnia

sprawiaj¹, ¿e podró¿ni niechêtnie z
niego korzystaj¹, a stan budynku i przy-
leg³ego terenu niekorzystnie wp³ywa
na wygl¹d miasta. Po blisko 2 latach
interwencji gminy u w³aœciciela w/w
obiektów (PKP Zak³ad Gospodarowa-
nia Nieruchomoœciami) otrzymali-
œmy informacjê od pe³nomocnika Za-
rz¹du PKP S.A. ds. nieruchomoœci o
og³oszeniu przetargu publicznego na
dzier¿awê budynku dworca wraz z pra-
wem poddzier¿awy i inwestowania, z
uwzglêdnieniem funkcji eksploata-
cyjnych kolei. Mam nadziejê, ¿e pod-
jête przez kolej decyzje doprowadz¹
wreszcie do zmiany istniej¹cego sta-
nu.

5. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej rad-
ni zadecydowali o przekazaniu 10 tys.

z³ na zakup ksi¹¿ek dla Filii Woje-
wódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w

Sêdziszowie M³p. Umiejscowienie w
jednym miejscu obu bibliotek: gmin-
nej i pedagogicznej znacznie u³atwia
czytelnikom korzystanie z ich obszer-
nych ksiêgozbiorów.
Zmienia siê tak¿e wygl¹d budynku,
niedawno w Bibliotece Pedagogicz-
nej wymieniono okna (koszty prac po-
kry³a WBP), a ju¿ trwaj¹ przygotowa-
nia do wspólnego z gmin¹ remontu
instalacji wewnêtrznych w ca³ym
obiekcie.

Kazimierz Kie³b

Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Najstarsza mieszkanka gminy Sêdziszów M³p. Pani Broni-
s³awa Felon w dniu 16 sierpnia br. obchodzi³a 100 rocznicê
urodzin.

Ten radosny dzieñ œwiêtowa³a w gronie rodziny: córki, wnu-
ków i prawnuków oraz przedstawicieli samorz¹du gminnego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ, Z-ca Burmi-
strza El¿bieta Œwiniuch, kierownik USC Alicja Szarek oraz so³-
tys Borku Wielkiego Józefa Bielak z³o¿yli Jej gratulacje i ¿ycze-
nia wrêczaj¹c kwiaty, listy gratulacyjne i upominki.

Pani Bronis³awa, która cieszy siê dobrym zdrowiem, opo-
wiada³a o swoim ¿yciu, ciê¿kiej pracy na s³u¿bie „u bogatych”,
dzieciach i rodzinie.

Dostojnej Jubilatce ¿yczymy zdrowia, mi³oœci i szacunku
najbli¿szych.

(-)

Pani Bronis³awa Felon, córka Stanis³awa Bartkowicza i Katarzyny Siewierskiej  urodzi³a siê
i mieszka w Borku Wielkim. Wychowa³a czworo dzieci: dwie córki i dwóch synów, ma 11wnuków
i 22 prawnuków. Fot. M. Idzik
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M
szê œw. odprawi³ i kazanie wyg³osi³

ks. pra³at Stanis³aw Ryba, pro-

boszcz parafii pw. Narodzenia

NMP w Sêdziszowie M³p. Zwracaj¹c siê do

wiernych, zgromadzonych w œwi¹tyni, przy-

wo³a³ postaæ œwiêtego Franciszka, który spo-

¿ywaj¹c kiedyœ chleb ze swoimi wspó³braæ-

mi gorzko zap³aka³. Na pytanie, dlaczego

p³acze, odpar³: „Jak¿e nie mam p³akaæ, sko-

ro Opatrznoœæ Bo¿a przygotowa³a nam tak

wyœmienity obiad. Czym zas³u¿yliœmy sobie

na t¹ ojcowsk¹ mi³oœæ i w jaki sposób od-

wdziêczymy siê dobremu Bogu?”

W ten sposób ks. pra³at nawi¹za³ do uro-

czystoœci do¿ynkowych, bêd¹cych podziêko-

waniem za dobrodziejstwo chleba. Chleba,

który szczególnie potrafi¹ doceniæ ci, któ-

rym kiedyœ go brakowa³o. Jak wiêŸniowie obo-

zów koncentracyjnych, zmuszeni do tego, by

kawa³ek skórki chleba ¿uæ na zmianê, by cho-

cia¿ przez chwilê poczuæ jego smak, a ka¿dy

kês by³ na wagê ¿ycia.

Uroczystoœæ do¿ynkowa to

tak¿e przypomnienie roli, jak¹

w dziejach narodu odegrali

rolnicy. Najwiêkszy ch³opski

przywódca, Wincenty Witos

wo³a³ w 1928 roku w Wierzcho-

s³awicach: „Ch³op zachowa³ w

najgorszych chwilach ziemiê,

religiê i narodowoœæ. Te trzy

wartoœci da³y podstawy do

stworzenia pañstwa.”

Tak¿e i dziœ nasze spo³e-

czeñstwo, prze¿ywaj¹ce wy-

raŸny moralny kryzys, potrzebuje trwa³ych

wartoœci, na których bêdzie mog³o siê wes-

przeæ. A depozytariuszami tych tradycyjnych

wartoœci s¹ w³aœnie ch³opi, przywi¹zani do

ziemi, wierni Bogu i OjczyŸnie.

Po nabo¿eñstwie, konna banderia po-

wiod³a korowód do¿ynkowy na sêdziszow-

ski stadion, gdzie odby³ siê dalszy ci¹g uro-

czystoœci.

Razem z mieszkañcami gminy Sêdziszów

Ma³opolski, œwiêtowali zaproszeni goœcie: po-

s³owie na Sejm RP: Anna Paku³a-Sacharczuk,

Zbigniew Chmielowiec i Kazimierz Moskal z

Goœci i widzów, którzy szczelnie wype³-
nili trybuny obiektu sportowego powita³
Burmistrz Sêdziszowa M³p.:

(...) Na zaproszeniach, które zosta³y rozes³ane z
okazji dzisiejszej uroczystoœci, widniej¹ takie s³owa:

- Patrz synu, jak te pola m³odym chlebem
p³yn¹ i krzepi¹ nas na jutro promienn¹ nadziej¹.

Ta nadzieja dzisiaj bêdzie przed nami. Ta
nadzieja to bochny chleba, to kwiaty, zio³a i sym-
boliczne wieñce do¿ynkowe. Dzisiejsza uroczystoœæ
jest œwiêtem wszystkich rolników, sadowników, ho-
dowców, pszczelarzy, wszystkich pracowników oko-
³o rolniczych. Dziêki ich pracy, dziêki ich wysi³ko-

wi, a wielokrotnie dziê-
ki ich potowi, który w
ziemiê wsi¹ka³, mo¿e-
my nasze sto³y mieæ bo-
gato zaopatrzone. Ich
praca nie ma sobie
równych w dzisiejszych
czasach. (...) Praca
rolnika jest specyficz-
na, ka¿dy z nich jest
menad¿erem, kierow-
nikiem, ksiêgowym, se-
kretark¹ i bezpoœred-
nim wykonawc¹. Od
tego kiedy i jak zasieje,
jak bêdzie pielêgnowa³
swoj¹ ziemiê, zale¿y ich
i nasz los. (...)

¯yczenia sêdzi-
szowskim rolnikom
z³o¿yli równie¿

ma³¿onk¹; Radny sejmi-
ku województwa pod-
karpackiego Zdzis³aw
Pupa; Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Stanis³aw
Wozowicz; Starosta rop-
czycko-sêdziszowski Jó-
zef Rojek z ma³¿onk¹;
ks. kanonik Eugeniusz
Mi³oœ i ks. pra³at Stani-
s³aw Ryba; Dyrektor PUP
Ryszard Œwiêtoñ; Sekre-
tarz Gminy Ostrów Ma-
rian Dwojak; Sekretarz
Gminy Sêdziszów M³p.
Jan Maroñ.

Burmistrz Kazi-
mierz Kie³b i Zastêpca
El¿bieta Œwiniuch pe³ni-
li funkcjê gospodarzy
do¿ynek.

Do¿ynki dawniej zwane wieñcowinami lub ob¿ynkiem
rozpoczyna³y siê w dniu ukoñczenia prac polowych przy
¿niwach i koncentrowa³y wokó³ ostatniego snopa psze-
nicy lub owsa, który ¿niwiarze ubierali polnymi kwiata-
mi i zielem i nieœli ze œpiewem do domu gospodarzy.
Czasem wieziono go na wozie i przed domem oblewano
wod¹, by w przysz³ym roku nie brakowa³o deszczu.
Gospodarz i gospodyni wykupuj¹c przyniesiony wieniec,
czêstowali ¿niwiarzy wódk¹ lub piwem. Zwykle sprowa-
dzali tak¿e muzykantów i odbywa³a siê zabawa z tañca-
mi. Podobnie œwiêtowano zakoñczenie ¿niw przy dwo-
rach. Dziedzic wychodzi³ na spotkanie wracaj¹cych z pola,

wrêcza³ im pieni¹dze i zaprasza³ na wieñcowiny w dniu
Matki Boskiej Zielnej.

Do¿ynki w obecnym kszta³cie ukszta³towa³y siê w okresie
miêdzywojennym z inicjatywy rozwijaj¹cego siê ruchu ludo-

wego. Po poœwiêceniu wieñców w koœciele, przewozi siê je na
miejsce uroczystoœci, co jest symbolem powrotu ¿niwiarzy z pola.

Nastêpnie wieñce wrêczane s¹ gospodarzom do¿ynek, za co ci od-
wdziêczaj¹ siê upominkiem. Wykonywane przy tej okazji przyœpiewki i

20 grup wieñcowych wziê³o udzia³
w tegorocznych gminnych do¿ynkach, które odby³y siê w niedzielne popo³udnie, 19 sierpnia. Uroczystoœæ, bêd¹c¹
tradycyjnie podziêkowaniem za ciê¿k¹ pracê rolników, rozpocz¹³ przejazd korowodu do¿ynkowego przez miasto
do koœcio³a parafialnego na Mszê œwiêt¹.

wyg³aszane oracje nawi¹zuj¹ do tra-
dycyjnego repertuaru do¿ynkowego.

Na podstawie:
Krzysztof Ruszel,  Leksykon kultury

ludowej w Rzeszowskiem,
Rzeszów 2004.

obecni na uroczystoœciach parlamentarzy-
œci oraz starosta Józef Rojek.

A póŸniej rozpoczê³a siê oczekiwana
zapewne od poprzednich do¿ynek prezen-
tacja wieñców.

Na pierwszy ogieñ poszli niepe³nospraw-
ni z DCA i ŒDS w Sêdziszowie. Przedstawili
wieniec, w którego centrum umieszczone
zosta³y tablice Dekalogu, a wierszami i pio-
senkami wprawili widzów w dobry nastrój.

Nastêpnie na scenê wkroczy³a grupa z
Sêdziszowa z wieñcem w postaci otwartej
Biblii ze s³owami: „Czytaj i ¿yj Bibli¹”. A choæ
to mieszczanie, zaœpiewali, ¿e ho ho!

Musieli rumieniæ siê ze wstydu parla-
mentarzyœci, s³ysz¹c s³owa:

Gromadzi nas tu wiara, ¿e jutro bêdzie lepsze
Nie braknie nam pracy, a zatem i chleba,
¯e bêdziem ¿yæ bezpieczniej.

¯eby nasi rz¹dz¹cy troszeczkê se ujêli
By myœleli zdrowo o ca³ym narodzie
Biednych nie zapomnieli.

Szczególnie bolesne, bo prawdziwe by³y
s³owa o m³odych, wyje¿d¿aj¹cych z rodzin-
nych stron za prac¹:

Pracuj¹ w innych krajach, przewa¿nie nielegalnie
Bo u nas m³odzie¿y dobrej i uczciwej
Nie da siê ¿yæ normalnie

W Polsce trzeba zatrzymaæ naszych dobrych
fachowców

Przedstawiciele PSOUU ko³o w Sêdziszowie M³p. (ci¹g dalszy na str. 4)
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By nasz¹ ojczyznê sw¹ prac¹ wspierali
A nie fala uchodŸców

Dotychczas ludzie starsi maj¹ swoje grosiêta
Ale za kilka lat bêd¹ boso chodziæ
I w podartych porciêtach.

Trybuny sêdziszowskiego stadionu szczelnie wype³nili widzowie. Na pierwszym planie honorowi goœcie do¿ynek. Fot. (4) B. Czapka

Grupa wieñcowa z Krzywej.

Przejazd do koœcio³a parafialnego.

Œpiewaj¹ Gronicki. Fot. (2) J. Maroñ

Grupa z Rudy.

B³ogos³aw panie Bo¿e naszej ca³ej OjczyŸnie
By by³a tu praca – byœmy nie musieli
Tu³aæ siê na obczyŸnie.

Kolejn¹ grupê, z Krzywej, przywiod³a
nowa pani so³tys Maria Dziadosz. Krzywscy
rolnicy uwili wieniec w kszta³cie kielicha z
hosti¹. A dalej by³a Wolica Piaskowa ze
œwiec¹ paschaln¹, Zagorzyce Dolne z pol-
skim or³em spoczywaj¹cym na Biblii, z tarcz¹
na piersi z wizerunkiem Matki Boskiej i ko-

lejne grupy, prezentuj¹ce wykonane przez
siebie wieñce. Najczêœciej nawi¹zywa³y one
do symboliki religijnej, patriotycznej i rolni-
czej. By³y wiêc krzy¿e, figury Matki Boskiej i
Chrystusa, ró¿aniec, ambona z Ewangeli¹,
serce, imiê Maryi w aureoli z gwiazd, wóz ze
zbo¿em, a tak¿e sporych rozmiarów makie-

ta koœcio³a parafialnego pw. œw. Jacka w Bê-
dziemyœlu.

Po prezentacji wieñców na scenê wkro-
czy³y góralki z zespo³u Gronicki – cztery sio-
stry Paluchówny, wystêpuj¹ce wspólnie od
1995 roku. Ich repertuar z pewnoœci¹ przy-
pad³ sêdziszowianom do gustu: góralskie
piosenki w popowych, tanecznych i soulo-
wych aran¿acjach porywa³y do zabawy. Nic
dziwnego, ¿e przeci¹gnê³a siê ona do póŸ-
nych godzin nocnych.

Benedykt Czapka

(ci¹g dalszy ze str. 3)



5

Nr 7 (126) 24 sierpnia 2007 r.

5

26 lipca zosta³ oddany do u¿ytku 602-metrowy odcinek drogi Zagorzyce
– Sielec, wykonany za kwotê 1,2 mln z³otych. Inwestycja by³a realizowa-
na od listopada ubieg³ego roku przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i
Mostów w Rzeszowie.
To kolejna z tegorocznych inwestycji drogowych w gminie. Dotychczas
oddano do u¿ytku m.in.: czêœæ ulicy Dzia³kowej, ulicê S³oneczn¹, ³¹cznik
miêdzy Osiedlem Tysi¹clecia i ulic¹ Pi³sudskiego w Sêdziszowie, odcinki
dróg w Czarnej i Klêczanach.

Budowa drogi Zagorzyce-Sielec napotka³a na szereg trudnoœci, ze wzglêdu na pagórkowaty
teren.

Ponad kilometr asfaltowej drogi powstanie w Szkodnej. Fot. (5) G. Wrona

Dwustumetrowy odcinek gminnej drogi w Krzywej pokryje siê asfaltem.

Zagorzyce-W¹wozy: dotychczasowa droga utwardzona zyska trwa³¹ nawierzchniê bitumiczn¹.

Ponad 800-metrowy odcinek drogi w Bêdziemyœlu wkrótce zostanie odnowiony.

Droga Zagorzyce – Sielec przebiega w pagórkowatym terenie,
dlatego jej realizacja napotka³a na sporo trudnoœci. W niektórych
miejscach konieczne by³o wykonanie nasypów ziemnych, w innych
– niwelowanie oraz stabilizacja pod³o¿a. Wzd³u¿ drogi wybudowa-
no rowy, wy³o¿one p³ytkami, które w przypadku opadów deszczu
odprowadz¹ wodê, chroni¹c przed zalewaniem po³o¿one ni¿ej go-
spodarstwa.

W tym roku remontu doczekaj¹ siê jeszcze drogi gminne w
kilku innych miejscowoœciach. Zakoñczy³y siê ju¿ przetargi i wy³o-
niono wykonawców, którzy odnowi¹ nastêpuj¹ce odcinki dróg:
� Szkodna-Budy – firma SKANSKA S.A. wykona podbudowê i

nawierzchniê bitumiczn¹ na odcinku 1150 m,
� Zagorzyce-W¹wozy – firma PDM Dêbica wykona podbudowê i

nawierzchniê bitumiczn¹ na odcinku 1200 m,

� Bêdziemyœl k. koœcio³a – firma DROGBUD z Rudnej Ma³ej wy-
kona nawierzchniê bitumiczn¹ na odcinku 825 m,

� Krzywa-Pañskie – MPDiM z Rzeszowa wykona podbudowê i
nawierzchniê bitumiczn¹ na odcinku 200 m oraz parking przy
Szkole Podstawowej o powierzchni 532 m2,

� Klêczany-Poprzeczka – MPDiM z Rzeszowa wykona podbudo-
wê i nawierzchniê bitumiczn¹ na odcinku 200 m,

� Borek Wielki-Grobla – firma PDM Dêbica wykona podbudowê
i nawierzchniê bitumiczn¹ na odcinku 550 m.
Warto zauwa¿yæ, ¿e coraz wiêcej dróg gminnych, dotychczas

jedynie utwardzonych, zyskuje nawierzchniê asfaltow¹, co zapewni
im odpowiedni¹ trwa³oœæ. (-)
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Najwiêkszy remont
przeprowadzony zo-
sta³ w Szkole Podsta-
wowej w Bêdziemyœlu.
Tu m.in wymieniono
stropy drewniane na
¿elbetowe, wykonano
nowe instalacje, wy-
mieniono okna, dach,
docieplono œciany, wy-
konano now¹ elewa-
cjê. Trwaj¹ ju¿ koñco-
we prace, tak by
uczniowie mogli roz-
pocz¹æ naukê w „no-
wej-starej” szkole.

Dziêki staraniom dyrektorów placówek
i wsparciu finansowemu Burmistrza Sêdzi-
szowa M³p., osiem szkó³, z terenu Miasta i
Gminy Sêdziszów M³p., pozyska³o bogato wy-
posa¿one pracownie internetowe. S¹ one
tworzone  w ramach projektu: „Pracownie
komputerowe dla szkó³”, realizowanego w
latach 2004-2006 przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, a wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego.

W maju 2006 r. Podkarpacki Kurator
Oœwiaty wytypowa³ szko³y, które, po uprzed-
nim z³o¿eniu wniosku, spe³niaj¹c odpowied-
nie kryteria, mia³y otrzymaæ pracownie.

Jednym z elementów projektu instalacji
szkolnych pracowni internetowych by³o szko-
lenie dyrektorów i nauczycieli, finansowane

Wszystkie te inwestycje warte s¹ ponad
5 mln z³, z czego hala ok. 4 mln, remont
szko³y w Bêdziemyœlu ok. 800 tys., remont
³azienek w dwóch szko³ach podstawowych
w Czarnej i Krzywej – 110 tys., wymiana okien
w dwóch szko³ach – 38 tys., zaœ elewacja
przedszkola – 35 tys.

(-)

Wakacje dobiegaj¹ koñca, wkrótce zabrzmi pierw-
szy dzwonek w roku szkolnym 2007/2008.
W szko³ach tymczasem, przez ca³y dwumiesiêcz-
ny okres letniej przerwy, trwa³y inwestycje i re-
monty, dziêki którym nauka przebiegaæ bêdzie w
wygodniejszych i bezpieczniejszych warunkach.

W Gimnazjum w Czarnej
Sêdziszowskiej i w Szkole Pod-
stawowej w Krzywej wyremon-
towano ³azienki. W Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Sêdziszowie
M³p. i Szkole Podstawowej w
Boreczku wymieniono okna,
zaœ w „Dwójce” w Sêdziszowie
wymieniony zosta³ parkiet w sali
gimnastycznej, wyczyszczono
parkiety w ca³ej szkole oraz wy-
remontowano kuchniê,

Tak¿e przedszkolaki z
Przedszkola nr 1 cieszyæ siê
bêd¹ z odnowienia budynku.
Nowa elewacja z pewnoœci¹ zachêci do co-
dziennych wizyt w przedszkolu.

Trwa budowa hali przy gimnazjum w Sê-
dziszowie M³p. Termin jej oddania do u¿yt-
ku wyznaczono na koniec paŸdziernika. To
bardzo wa¿na inwestycja, bowiem lekcje wy-
chowania fizycznego w szkole odbywa³y siê
dot¹d w niezwykle trudnych warunkach.

Wnêtrze budowanej hali przy Gimnazjum w Sêdziszowie. Fot. (2) G. Wrona

Nowa elewacja Przedszkola nr 1. Fot. B. Czapka

Szko³a w Bêdziemyœlu przesz³a kapitalny remont.

sprzêt, a nastêpnie dokona³a jego instalacji.
Nowe pracownie w  gimnazjach: w Czarnej
Sêdz., Sêdziszowie M³p. i Zagorzycach Gór-
nych oraz w szko³ach podstawowych: w Bê-
dziemyœlu, Górze Ropczyckiej, Kawêczynie,
Wolicy Piaskowej i Zagorzycach Górnych zo-
sta³y wyposa¿one w zestawy komputerowe z
oprogramowaniem, wideoprojektory, ska-
nery i notebooki.

Inf. w³asna

Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej jeszcze pusta, za kilka dni
wype³ni siê uczniami. Fot. G. Wrona

przez organ
prowadz¹cy.
W³aœciwe przy-
gotowanie na-
uczycieli jest
bowiem gwa-
rantem prawi-
d³owego wyko-
rzystania pracowni w ca³ym procesie eduka-
cyjnym uczniów i stwarza mo¿liwoœæ wykorzy-
stania otrzymanego sprzêtu w nauczaniu ró¿-
nych przedmiotów. Szko³y by³y zobowi¹zane
równie¿ do przygotowania pomieszczenia na
pracowniê komputerow¹  z wykonan¹ insta-
lacj¹ elektryczn¹, wyposa¿enie sali w meble i
³¹cze internetowe.

W czerwcu 2007 r. Ogólnopolska Fun-
dacja Edukacji Komputerowej dostarczy³a
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W ZAKRESIE DRÓG

W trosce o bezpieczeñstwo kierowców
� Starostwo Powiatowe co roku wydaje na

budowê i modernizacjê dróg ok.
1.500.000 z³. W tym roku jednak nak³ad
œrodków finansowych na drogi kilkakrot-
nie wzroœnie. Og³oszone zosta³y obecnie
przetargi na najwiêksze tegoroczne in-
westycje drogowe na terenie powiatu
ropczycko- sêdziszowskiego, wspó³finan-
sowane miêdzy innymi przez Uniê Euro-
pejsk¹ w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego. Œrodki na realizacjê projektu pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 342 Sê-
dziszów M³p. – Zagorzyce – Wielopole Skrz.”
pochodz¹ w znacznej czêœci, tj. w 60%, z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, pozosta³e 40% ze œrodków w³a-
snych. Planowane rozpoczêcie prac prze-
widziane jest na trzeci kwarta³ 2007 r. a
zakoñczenie robót nie póŸniej ni¿ w maju
2008 roku.

� Przebudowa ci¹gu dróg powiatowych
Sêdziszów M³p. – Zagorzyce – Wielopole
Skrz. o ³¹cznej d³ugoœci 12,39 km, obej-
muje drogi w miejscowoœci: Góra Rop-
czycka, Zagorzyce, Szkodna i w m. Wie-
lopole Skrz. W ramach przebudowy wy-
konane zostanie: poszerzenie jezdni,
wzmocnienie istniej¹cej nawierzchni,
przebudowa istniej¹cej konstrukcji na-
wierzchni, oczyszczenie rowów odwad-
niaj¹cych, wykonanie obustronnych po-
boczy gruntowych, wybudowanie urz¹-
dzeñ bezpieczeñstwa ruchu (bariery sta-
lowe) oraz przebudowê 5 szt. przepu-
stów. Planuje siê przebudowaæ istniej¹ce
chodniki w ci¹gu drogi powiatowej. Stan
chodnika na chwilê bie¿¹c¹ jest bardzo
z³y (popêkane p³ytki chodnikowe i ich
deformacja praktycznie nie pozwalaj¹-
ca na dalsze u¿ytkowanie). Realizacja
projektu pozwoli zwiêkszyæ mo¿liwoœci
równomiernego rozwoju gospodarcze-
go, udogodnienia mieszkañców w dojaz-
dach, zwiêkszenie atrakcyjnoœci terenów
inwestycyjnych poprzez poprawê dostêp-
noœci do nich.

� Kolejnymi wa¿nymi inwestycjami prowa-
dzonymi przez Starostwo bêd¹ zadania
realizowane pod nazw¹: „Odbudowa dro-
gi powiatowej nr 1353 R Bêdziemyœl – Klêcza-

ny – Bratkowice” w m. Klêczany na odcin-
ku d³. 1150 m, a tak¿e „Obudowa drogi po-
wiatowej nr 1347 R Ma³a - £¹czki Kuchar-
skie” w m. Ma³a na odcinku o d³. 1050 m.
Roboty drogowe obejm¹ tu miêdzy in-
nymi: wyrównanie nawierzchni drogi,
wykonanie warstwy œcieralnej oraz robo-
ty ziemne z formowaniem i zagêszczanie
nasypów.

� Og³oszony zosta³ przetarg na „Przebudowê
drogi powiatowej nr 1328 R Sêdziszów – ̄ dza-
ry – Witkowice” w m. Kozodrza. Jest to
mniejsze w skali zadanie, ale za to znacz-
nie wp³ywaj¹ce na poprawê jakoœci ko-
munikacji na drogach powiatowych. Przy-
bli¿ony termin zakoñczenia powy¿szych
inwestycji to koniec wrzeœnia 2007 r.

� „Likwidacja przyczyn powstawania osuwiska
oraz skutków powodowych powstaniem osuwi-
ska w miejscowoœci Ma³a wzd³u¿ drogi powiato-
wej relacji Wielopole – Dêbica” oraz „Likwida-
cja osuwiska przy drodze nr 1 324R Sêdziszów –
Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sêdziszów
w miejscowoœci Szkodna” to nastêpne wa¿ne
zadania, które bêdzie realizowaæ w tym
roku Starostwo Powiatowe w Ropczycach.
Zakres robót zosta³ podzielony na dwa za-
dania: pierwsze to stabilizacja i odbudowa
osuwiska. Odbêdzie siê to poprzez wyko-
nanie œcian oporowych w systemie T-Wall.
Polega na zastosowaniu prefabrykowa-
nych elementów ¿elbetowych w kszta³cie
litery T, które bêd¹ s³u¿yæ jako wzmocnie-
nie osuwiska. Kolejnymi etapami prac bê-
dzie osuszenie terenu wokó³ osuwiska a
tak¿e wykonanie odwodnienia typu „fran-
cuskiego”. Dren francuski – dren, w któ-
rym funkcjê tkaniny filtracyjnej filtra spe³-
niaj¹ geow³ókniny, zaœ funkcjê wewnêtrz-
nego wype³nienia drenu odtransportowu-
j¹cego przefiltrowan¹ wodê, spe³nia mate-
ria³ mineralny. Jednoczeœnie bêd¹ prowa-
dzone prace przy ciekach otwartych oraz
kana³ach deszczowych. Zaœ drugie zada-
nie to odbudowa uszkodzonej nawierzch-
ni drogi. Wszystkie te zdania realizowane
przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach
maj¹ na celu zapewnienia bezpieczeñstwa
mieszkañcom a tak¿e osobom, które prze-
je¿d¿aj¹ przez teren Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego.

INWESTYCJE

� 12 lipca br. Zarz¹d Powiatu Ropczycko–
Sêdziszowskiego podj¹³ decyzjê w spra-
wie wszczêcia procedury organizacyjno-
technicznej w zakresie realizacji inwesty-
cji pn. „Budowa Sali gimnastycznej na tere-
nie Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowaw-
czego w Ropczycach” wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem pozwoleñ oraz
og³oszeniem przetargu na wykonanie
dokumentacji projektowo kosztoryso-
wej. Powy¿sza inwestycja zosta³a ujêta w
Kierunkach Rozwoju Powiatu Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiego wraz z programem
dzia³añ w poszczególnych dziedzinach
¿ycia spo³ecznego w okresie kadencji
2007-2013.

� Zarz¹d Powiatu og³osi³ przetarg nieogra-
niczony na zakup II transzy sprzêtu re-

habilitacyjnego i urz¹dzeñ pomocni-
czych dla Wypo¿yczalni Sprzêtu Rehabi-
litacyjnego i Urz¹dzeñ Pomocniczych w
Ropczycach. Przedmiot zamówienia bê-
dzie obejmowa³ dostawê nastêpuj¹cych
sprzêtów: wózki inwalidzkie, ³ó¿ka reha-
bilitacyjne, materace rehabilitacyjne,
przeciwodle¿ynowe, rotory koñczyn dol-
nych i górnych, balkoniki: krocz¹ce, pod-
³okciowe, na kó³kach, z przednimi ko³a-
mi, rowery stacjonarne, bie¿nie, nebuli-
zatory, krzes³a sedesowe, siedziska do
wanny, stolik do æwiczeñ manualnych,
kule ³okciowe, tutor stawu skokowego
i kolanowego.

� W oparciu o opracowan¹ koncepcjê –
zabudowy istniej¹cego strychu w budyn-
ku Starostwa Powiatowego w Ropczycach
przy ulicy Konopnickiej 5 (przez arch. Jan
Bobula), zlecono po dokonanych nego-
cjacjach opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na „Dobudowê szy-
bu dŸwigowego oraz przebudowê wiêŸby dacho-
wej budynku Starostwa Powiatowego w Rop-
czycach z przeznaczeniem na Bursê – Internat
firmie E.B.G – Instalacje Sanitarne Pro-
jektowanie – Wykonanie w Rzeszowie.

� Zatwierdzony zosta³ przetarg nieograni-
czony na „Remont i adaptacjê czêœci pomiesz-
czeñ piwnicznych w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnic-
kiej 5 z przeznaczeniem na archiwa dla wy-
dzia³u Geodezji i Gospodarki Gruntami.”
Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a fir-
ma Remontowo – Wytwórcza Spó³dziel-
nia Pracy „POKÓJ” z Ropczyc. Roboty
zosta³y rozpoczête.

� Zarz¹d Powiatu przeznaczy³ œrodki finan-
sowe na wykonanie prac budowlanych
i elektrycznych w 2 salach wyk³adowych
na I piêtrze od strony zachodniej w bu-
dynku Internatu przy ul. Konopnickiej 3
dla potrzeb Nauczycielskiego Kolegium
Jêzyków Obcych. Roboty te zostan¹ wy-
konane do 20 wrzeœnia 2007 r.

� W najbli¿szych dniach rozpoczête zo-
stan¹ roboty budowlane w Specjalnym
Oœrodku Szkolno - Wychowawczym w
Ropczycach w zakresie:
� remont korytarzy na parterze i I piê-

trze oraz WC na I piêtrze z przystoso-
waniem dla potrzeb osób niepe³no-
sprawnych,

� remontu sali gimnastycznej na parte-
rze Oœrodka.

INNE

Zarz¹d Powiatu postanowi³ skierowaæ
do Rady Powiatu projekt uchwa³y dotycz¹-
cy dofinansowania dzia³alnoœci Warsztatów
Terapii Zajêciowej Caritas w Ropczycach w
czêœci nieobjêtej dofinansowaniem ze œrod-
ków PFRON w 2007 r. Jednoczeœnie Staro-
stwo Powiatowe w Ropczycach zwróci³o siê
do gmin z terenu Powiatu Ropczycko - Sê-
dziszowskiego o udzia³ finansowy w tym za-
daniu. Wstêpny udzia³ finansowy zadekla-
rowa³y gminy: Iwierzyce, Ostrów i Wielopo-
le Skrz. Natomiast gmina Ropczyce
i Sêdziszów przes³a³y odpowiedŸ negatywn¹.

Inf. w³asna
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D
nia 16. lipca 2007 roku, o godzinie
1700, tancerze, muzycy i kierownic-
two zespo³u wyjechali w stronê czê-

œciowo przetartych ju¿, przez starszych
cz³onków zespo³u, szlaków. Podró¿ zosta³a
podzielona na dwa etapy. Po pierwszej nocy,
spêdzonej w autokarze, sêdziszowianie mie-
li okazjê poznaæ najwa¿niejsze zabytki s³o-
necznej Wenecji. Zaraz po opuszczeniu kli-

towej s³awy, nie przewy¿sza raczej swym sma-
kiem polskich odpowiedników. Mimo ró¿-
nic kulturowych i smakowych, w³oskie jedze-
nie pozwoli³o jednak tancerzom nie tylko
przetrwaæ wielkie upa³y, ale nawet tañczyæ,
œpiewaæ oraz maszerowaæ w licznych defila-
dach, jakie przygotowali organizatorzy.

Warunki, w jakich mieszkali tancerze i
muzycy, by³y bardzo dobre – w kilkuosobo-

oraz Azji. Oprócz Polaków, swoje tañce i
œpiewy prezentowali Albañczycy, Koreañczy-
cy, Turcy, Hiszpanie i W³osi. To wymieszanie
ró¿nych jêzyków i obyczajów nie przeszko-
dzi³o jednak w szerzeniu idei braterstwa i
jednoœci, o których mówi³ burmistrz Gravi-
ny podczas rozpoczêcia imprezy. Polacy
wziêli sobie te has³a do serca, nawi¹zuj¹c
przyjazne stosunki z innymi narodowoœcia-

Po roku ciê¿kiej pracy, grupa licealna Zespo³u
Pieœni i Tañca „Rochy” ju¿ po raz drugi uczest-
niczy³a w miêdzynarodowym festiwalu folk-
lorystycznym, tym razem w gor¹cej Italii.

matyzowanego autobusu, wszystkich zasko-
czy³ w³oski klimat – jedynym ratunkiem przed
upa³em by³o natychmiastowe przeniesienie
siê do cienia. Na szczêœcie, zwiedzaniu mia-
sta ³odzi¹ towarzyszy³ niezwykle przyjemny,
ch³odny wiatr, który pozwala³ przetrwaæ
gor¹c¹ porê dnia. Po wyjœciu na l¹d, ratun-
kiem znów by³y zacienione miejsca i w¹skie
przejœcia miêdzy budynkami.

Gdy wreszcie zwiedzanie siê zakoñczy-
³o, grupa odjecha³a w kierunku obcasa „w³o-
skiego buta”. Po kilkunastu godzinach mê-
cz¹cej drogi, wszyscy odwiedzili grób œw.
Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Wresz-
cie podró¿nicy przybyli na samo po³udnie
W³och, do miasteczka Gravina di Puglia.
Pierwszy dzieñ pobytu up³yn¹³  na nawi¹za-
niu znajomoœci z tancerzami z pozosta³ych
krajów, bior¹cych udzia³ w festiwalu oraz
zaaklimatyzowaniu siê w ciê¿kich warun-
kach. Jak trudne do zniesienia bêd¹: w³oski
klimat i styl ¿ycia, wszyscy mieli siê przeko-
naæ w ci¹gu najbli¿szych dni.

Pierwszym faktem, który zaskoczy³ Pola-
ków, by³y pory podawania posi³ków oraz samo
menu. Jeœli œniadania i obiady serwowane by³y
w „normalnych” godzinach, to kolacje czê-
sto wydawano gru-
bo po pó³nocy – na-
wet o trzeciej nad
ranem. Do tego do-
chodzi³a tak¿e nieby-
wa³a niepunktual-
noœæ W³ochów, któ-
ra wrêcz zadziwia³a
uczestników festiwa-
lu. Samo jedzenie
by³o bardzo zró¿ni-
cowane – zw³aszcza
na lunch codziennie
podawano inne…
rodzaje makaronów.
Nale¿y te¿ wspo-
mnieæ o w³oskiej piz-
zy, która, mimo œwia-

wych pokojach znajdowa³y siê ³azienki oraz
wygodne ³ó¿ka, które mia³y jednak ma³¹
wadê – wystaj¹ce, metalowe czêœci. Przyspo-
rzy³y one wielu ran i zadrapañ nie tylko Po-
lakom, ale tak¿e Turkom i Albañczykom.

Kolejnym zaskoczeniem by³y ceny na
Pó³wyspie Apeniñskim, które, jak na polskie
zarobki, by³y bardzo wygórowane. Podob-
no zosta³o to spowodowane wejœciem Italii
do strefy euro. Wyj¹tek stanowi³y owoce –
podczas gdy 400g chleba kosztowa³o od 1,5
do 2 euro , za kilogram bananów p³aci³o
siê czêsto poni¿ej 0,5 euro.

Widownia, zgromadzona w ró¿nych
miastach festiwalowych, mog³a podziwiaæ
mnogoœæ kultur z ró¿nych czêœci Europy

mi za pomoc¹ jêzyka angielskiego, niemiec-
kiego lub, w przypadku Korei, poprzez
muzykê, sport i wzajemn¹ ¿yczliwoœæ. Oby-
watele ró¿nych krajów wymieniali siê e-ma-
ilami, numerami telefonów, drobnymi pre-
zentami, a nawet monetami.

Warto zauwa¿yæ, ¿e mimo wielu piêk-
nych kobiet, obecnych na festiwalu, to w³a-
œnie polskie tancerki wzbudza³y bardzo du¿e
zainteresowanie wœród wszystkich mê¿czyzn.

Najlepsze stosunki ³¹czy³y sêdziszowian z
Turkami, którzy szczególnie upodobali so-
bie Polki oraz w³aœnie z Koreañczykami, na
czele z Kwak Soung Young, dla wygody na-
zwanym przez Polaków po prostu Marianem.

W rozmowach z organizatorami i inny-
mi W³ochami, z których niewielu mówi po
angielsku, oczywist¹ barier¹ by³ jêzyk. Ten
problem rozwi¹za³a pani El¿bieta Bezara,
która wybawi³a „Rochy” z niejednej opresji,
spowodowanej brakiem znajomoœci w³oskie-
go.

Czas wolny spêdzano w Italii miêdzy in-
nymi na zwiedzaniu okolicy. Ci, którzy mieli
si³y i chêci, mogli skorzystaæ z k¹pieli w po-
bliskim basenie. Dni w Gravinie mija³y nie-
naturalnie szybko, wielu tancerzy mia³o na-
wet problemy ze wskazaniem aktualnej daty.
Z pewnoœci¹ przyczyni³ siê do tego osobliwy
styl ¿ycia W³ochów.

Wypoczynek mia³ miejsce przewa¿nie
podczas sjesty (po obiedzie), gdy¿ w nocy
rzadko mo¿na by³o przespaæ wiêcej ni¿ 3-4
godziny. Nocne zabawy i tañce mia³y miej-

Rochy na Placu œw. Piotra. Fot. M. Kazior

Tañczy zespó³ z egzotycznej Korei. Fot. M. Kazior
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sce prawie codziennie, ze wzglêdu na zde-
cydowanie ni¿sze ni¿ w dzieñ temperatury.
Cz³onkowie zespo³ów dzielili siê z pozosta³y-
mi swoj¹ muzyk¹, tañcem i œpiewem. Pod-
czas jednej z tych nocy, mia³ nawet miejsce
mecz pi³ki no¿nej miêdzy dru¿ynami Polski
i Korei. Sêdziszowianie, zwyciê¿aj¹c 10-7,
przywrócili honor, utracony na mistrzo-
stwach œwiata w Korei Po³udniowej w 2002
roku. Mimo mnogoœci rozrywek i zmêcze-
nia, tancerze i muzycy musieli tak¿e stawiaæ
czo³a wystêpom, które w wiêkszoœci równie¿
odbywa³y siê póŸnym wieczorem i noc¹.
Wszelkiego rodzaju aktywnoœæ w ci¹gu dnia
by³a bardzo utrudniona. Dla przyk³adu –
podczas parady i ma³ego wystêpu po Mszy
Œwiêtej w niedzielê, 22. lipca, temperatura
w cieniu wynosi³a ponad 40oC, a w s³oñcu, w
którym przysz³o tañczyæ – ponad 50oC. Na
szczêœcie, organizatorzy zapewnili praktycz-
nie nieograniczony dostêp do wody, która
po sch³odzeniu w lodówkach, pozwala³a czê-
œciowo powróciæ do ¿ycia przed nastêpny-
mi punktami programu. Wszelki wysi³ek siê
op³aca³, bowiem polska grupa, dziêki ¿ywio-
³owym tañcom i radosnej muzyce, wzbudza-
³a spory entuzjazm podczas wystêpów i prze-
marszów, mimo, ¿e by³a najmniej doœwiad-
czona ze wszystkich. Pozosta³e kraje repre-
zentowa³y bowiem zespo³y narodowe lub
przynajmniej uniwersyteckie. Szczególnie
zadowoleni z przyjazdu „Rochów” na festi-
wal byli przedstawiciele Polonii we W³o-
szech, zgromadzonej doœæ licznie na wszyst-
kich wystêpach. Zdarza³y siê na nich ma³e
potkniêcia, raz nawet upadek, jednak by-
najmniej nie odebra³o to uroku polskim tañ-
com narodowym i regionalnym. Publicz-
noœæ w ogóle by³a wspania³a i bardzo ¿yczli-
wa – mimo póŸnej pory pokazów, widzowie
zape³niali trybuny a¿ po brzegi i oklaskiwali
¿yczliwie ka¿dy zespó³.

Wróæmy jednak do naszej wyprawy. Po
piêciu dniach pobytu w Gravinie, nadszed³
czas na po¿egnanie siê z nowymi znajomy-
mi. Roz³¹kê z wyj¹tkowo przystojnymi i przy-
jaznymi Turkami czy W³ochami, szczegól-
nie prze¿y³y niektóre mieszkanki Sêdziszo-
wa i okolic. Wylewa³y one potoki ³ez, które,
jak to czêsto bywa, powstrzyma³ dopiero sza³
zakupów w jednym z w³oskich marketów.
Wreszcie Zespó³ Pieœni i Tañca z Sêdziszowa
wyjecha³ w drogê powrotn¹. Gdy festiwalo-

we miasteczko dawno zniknê³o ju¿ z oczu
podró¿ników, prze¿yli oni jedn¹ z wa¿niej-
szych atrakcji podczas pobytu we W³oszech
– k¹piel w Morzu Tyrreñskim. Wszystkich
bardzo cieszy³a mo¿liwoœæ och³odzenia siê
w morskiej wodzie, lecz ju¿ pierwsze zanu-
rzenia ukazywa³y szczególny charakter w³o-
skich wód – sól niemi³osiernie dra¿ni³a oczy

i gard³a wszystkich, zw³aszcza tych gorszych
p³ywaków. Nie przeszkodzi³o to jednak w roz-
koszowaniu siê spokojnymi falami i gor¹cym
piaskiem s³onecznego wybrze¿a.

Wieczorem polski autokar zajecha³ do
Rzymu, w którym strudzonym tancerzom
przysz³o spêdziæ noc. Wczesna pobudka

pozwoli³a w miarê szybko siê spakowaæ i za-
cz¹æ zwiedzanie Wiecznego Miasta. Tam, z
pomoc¹ polskiego ksiêdza Grzegorza Soko-
³owskiego, „Rochy” ruszy³y szlakiem najwa¿-
niejszych zabytków Rzymu. W planie znala-
z³y siê, m.in.: wszystkie cztery bazyliki wiêk-
sze – Œw. Piotra, Œw. Jana na Lateranie, Œw.
Paw³a za Murami oraz Matki Bo¿ej Wiêk-

szej, a tak¿e Panteon, Kolo-
seum, Schody Hiszpañskie i
Fontanna di Trevi. Zwiedza-
nie znów utrudnia³y bardzo
wysokie temperatury, wiêc w
godzinach wieczornych,
zmêczeni, ale szczêœliwi, sê-
dziszowanie wyruszyli w stro-
nê ojczyzny, zatrzymuj¹c siê
jeszcze nastêpnego dnia w
Czechach, gdzie wszyscy z
radoœci¹ zjedli obiad wresz-
cie bez makaronu, zast¹pio-
nego przepysznym, paniero-
wanym serem.

Po d³ugiej i mêcz¹cej
podró¿y, godzinê po pó³no-
cy, 26. lipca, cz³onkowie Ze-
spo³u Pieœni i Tañca „Ro-
chy”, lekko opaleni i za-
chrypniêci, wysiedli z auto-
busu, ubrani jeszcze po w³o-

sku. Pod Domem Kultury, oprócz stêsknio-
nych rodziców, na tancerzy czeka³a tak¿e
polska wersja lata. 12oC szybko ostudzi³o
wszystkich wêdrowców, którzy po wypako-
waniu baga¿y, udali siê wreszcie do swoich
rodzin.

Wyjazd do W³och z pewnoœci¹ wniós³
wiele nowego do zespo³u – grupa naby³a
wiele nowych doœwiadczeñ oraz bardzo siê
z¿y³a. Powsta³o nawet kilka nowych piose-
nek, których sens potrafi¹ zrozumieæ tylko
ci, którzy prze¿yli smutki i radoœci tej wypra-
wy. Miejmy nadziejê, ¿e ten wyjazd by³ zapo-
wiedzi¹ wielu nastêpnych, które czekaj¹ jesz-
cze grupê licealn¹ „Rochów”.

Za tegoroczn¹ wyprawê, tancerze i mu-
zycy serdecznie dziêkuj¹: Prezesowi Stowa-
rzyszenia „Rochy” Pani Krystynie Szczer-
biak, Dyrektorowi M-GOK Panu Kazimie-
rzowi Popielarzowi, Sponsorom oraz Ro-
dzicom.

Miros³aw Kazior

PrzyjaŸñ polsko-turecka. Fot. M. Tomaka Sfilata ulicami Graviny. Fot. E. Bezara

Chwila relaksu na wodzie. Fot. M. Kazior

Fontanna di Trevi. Fot. M. Kazior
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Ju¿ po raz siódmy
Stowarzyszenie Folklo-
rystyczne „Rochy” we
wspó³pracy z MGOK w
Sêdziszowie M³p. organizowa³o obóz ta-
neczno-terapeutyczny dla dzieci z Zespo³u
Pieœni i Tañca „Rochy” oraz dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym, wielodzietnych
i ubogich. Doskona³e warunki do przepro-
wadzenia tego rodzaju letniego wypoczyn-
ku organizatorzy znaleŸli w niedalekim
Cmolasie. Grupa 48 dzieci zamieszka³a w
miejscowej Szkole Podstawowej, która jest
czêœci¹ Zespo³u Szkó³. W tym samym kom-
pleksie budynków mieœci siê równie¿ kryta
p³ywalnia. Przy kapryœnej pogodzie, jaka to-
warzyszy³a dzieciom w czasie tego pobytu,
by³a to jedyna okazja do k¹pieli i zabaw w
wodzie. W programie nie zabrak³o oczywi-
œcie zajêæ tanecznych i muzycznych, gier ple-
nerowych i zajêæ œwietlicowych, a tak¿e wy-

Pami¹tkowa fotografia na „Œwierczówce”

cieczki œcie¿k¹ zdrowia
„Œwierczówka”, po której
oprowadza³ grupê pra-
cownik nadleœnictwa w
Cmolasie.

Obóz by³ realizacj¹
pomys³u na wakacyjny
wypoczynek, którego
g³ównym celem by³a pro-
mocja zdrowego trybu

¿ycia i ciekawego oraz twórczego spêdza-
nia wolnego czasu.

Jego organizacja by³a mo¿liwa  dziêki
funduszom otrzymanym z Urzêdu Miejskie-
go w Sêdziszowie M³p. w ramach „Progra-
mu prowadzenia profilaktycznej dzia³alno-
œci edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania
problemów alkoholowych i przeciwdzia³a-
nia narkomanii”.

KSZajêcia taneczne. Fot. (2) K. Szczerbiak

S
iedziba Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Sêdziszowie M³p. to jeden
z najbardziej rozpoznawalnych bu-

dynków w naszym mieœcie. Usytuowany przy
g³ównej ulicy, wyró¿nia siê monumentaln¹
bry³¹, charakterystyczn¹ dla epoki w której
powsta³. Zbudowany w latach 1953-57, w sty-
lu socrealistycznym, mia³ tak¿e tu, na dale-
kiej prowincji œwiadczyæ o sile komunistycz-
nego pañstwa.

Przytoczona na pocz¹tku z³oœliwa aneg-
dota na szczêœcie nie jest prawdziwa. Analiza
dokumentów, zw³aszcza protoko³ów z posie-
dzeñ Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezy-
dium,  przeprowadzona przez pana Jana Droz-
da, najbli¿szego s¹siada domu kultury, pozwa-
la to jednoznacznie stwierdziæ. Budowa domu
kultury by³a dzia³aniem zamierzonym i zapla-
nowanym. Nic nie wskazuje w dokumentach
na przypadek, za to wiele – na œwiadome dzia-
³ania ówczesnych w³adz miejskich, dla których
budowa placówki kulturalnej by³a jedn¹ z
priorytetowych inwestycji.

Koniecznoœæ stworzenia miejsca, w któ-
rym mog³oby rozwijaæ siê ¿ycie kulturalne
miasta, wynika³a st¹d, ¿e wykorzystywany
dotychczas do tego celu obiekt musia³ zo-
staæ rozebrany. Sala „Jednoœæ”, w której w
okresie miêdzywojennym odbywa³y siê
przedstawienia teatralne, uroczystoœci pañ-
stwowe, akademie, bale, wyœwietlane by³y
filmy ucierpia³a w czasie wojny. Zreszt¹ nie

by³ to obiekt typowo kulturalny, ale...
uje¿d¿alnia koni, któr¹ zbudowali jeszcze
Austriacy, przystosowana do organizacji
rozmaitych imprez.

Sala „Jednoœæ” mieœci³a siê niedaleko Ryn-
ku, przy ulicy Teatralnej (obecnie Wyspiañ-
skiego) na ty³ach Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go (obecnie Szko³a Podstawowa nr 2). Pa-
miêæ o niej przetrwa³a do dziœ w nazwie sê-
dziszowskiego kina, choæ zapewne tylko naj-
starsi kojarz¹ j¹ z przedwojenn¹ sal¹ teatraln¹.

Budowa domu kultury by³a jedn¹ z oœmiu
wa¿nych inwestycji, które mia³y zostaæ zreali-

zowane w Sêdziszowie w ramach planu sze-
œcioletniego (1950-55). Podczas obrad Miej-
skiej Rady Narodowej ju¿ od pocz¹tku lat
piêædziesi¹tych wielokrotnie podkreœlano
rangê i potrzebê tej inwestycji.

O powodzeniu ambitnych zamierzeñ
ówczesnych w³adz miejskich zdecydowa³
zapa³ wielu ludzi, m.in. Stanis³awa Marnika,
wówczas pracownika Wojewódzkiej Rady
Narodowej, Antoniego Tobiasza – Przewod-
nicz¹cego Miejskiej Rady Narodowej czy
Franciszka Brandysa – Sekretarza Miejskiej
Rady Narodowej.

Obiekt zlokalizowano na dzia³ce nale-
¿¹cej do rodziny Krecznerów, pomiêdzy
rzek¹ Gnojnic¹ i nieistniej¹c¹ dziœ ulic¹ RzeŸ-
nicz¹. W zamian rodzina Krecznerów otrzy-
ma³a od miasta inny teren.

Budowa ruszy³a wiosn¹ 1953 roku. Pocz¹t-
kowo planowano jej ukoñczenie na 22 lipca
1956 roku, jednak zmiany wykonawców spo-
wodowa³y opóŸnienie realizacji inwestycji, tak,
¿e dopiero pod koniec 1957 roku dom kultu-
ry otworzy³ swe podwoje dla sêdziszowian.

Inwestycja objêta by³a planem central-
nym i finansowana z funduszy Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszo-
wie. Jej ostateczny koszt zamkn¹³ siê w kwo-
cie 7 mln z³otych.

Z³oœliwi mawiaj¹, ¿e stan¹³ w Sêdziszowie M³p.
przypadkowo. ¯e kierowcy, zwo¿¹cy materia³y
budowlane pomylili miejscowoœci i zamiast do
Sêdziszowa w obecnym województwie œwiêtokrzy-
skim, trafili do miasta o tej samej nazwie w po-
bli¿u Rzeszowa. A skoro by³y ju¿ materia³y, przy-
st¹piono do budowy. Czy tak by³o naprawdê?

(b)
Wykorzystano m.in. wywiad z Panem Janem
Drozdem, bêd¹cy w posiadaniu MGOK w Sê-
dziszowie M³p.
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Pierwszy dzieñ, niedziela, 12 sierpnia po-
œwiêcony by³ prezentacji ksi¹¿ek o. Józefa
Ocha³a, kapucyna rodem z Zagorzyc, obec-
nie przebywaj¹cego we wspólnocie kapu-
cyñskiej w Kroœnie.

13. sierpnia odby³o siê nabo¿eñstwo fa-
timskie oraz wieczór muzyki organowej i ka-
meralnej. Specjalnie z tej okazji do koœcio³a
w Zagorzycach przybyli Anna i Bartosz Ja-
kubczakowie z Warszawy, artyœci o europej-
skiej renomie. Szkoda tylko, ¿e nie wszyscy
chcieli doceniæ wirtuozeriê mistrzów – wie-
lu uczestników koncertu nie kry³o wstydu
widz¹c osoby opuszczaj¹ce œwi¹tyniê w trak-
cie wystêpu artystów. Czy¿by kultura na wy-
sokim poziomie nie by³a Zagorzycom po-
trzebna?

Kolejny dzieñ to uroczysta Msza œwiêta
koncelebrowana, pod przewodnictwem o.
Józefa Ocha³a i poœwiêcenie na cmentarzu
parafialnym symbolicznego grobu dziecka
poczêtego, ale nie narodzonego. W ten spo-
sób parafia Zagorzyce Górne dobitnie po-
wiedzia³a „Tak” ¿yciu, a „Nie” – zabijaniu.

Podczas homilii o. Józef Ocha³ z ca³¹ moc¹
da³ wyraz wadze wydarzenia, w któ-
rym wszyscy obecni uczestniczyli:

(...) Zgromadzaliœmy siê dziœ na
Mszy œw., aby przygotowaæ siê w sposób
duchowy, a przez Eucharystiê nabraæ
mocy do realizacji nowej historii, do no-
wej misji, któr¹ wyznaczy³a parafii Za-
gorzyce Górne Opatrznoœæ. Po Mszy œw.
pójdziemy na cmentarz, aby poœwiêciæ po-
mnik i niejako ods³oniæ go, wzniesiony
dla tych, którym nie pozwolono przyjœæ
do Jezusa, bo ich zamordowano, nie tyl-
ko zamordowano, ale pozbawiono pra-
wa do pamiêci. Nie tylko pozbawiono,

ale postawiano stra¿, zwan¹ cenzur¹,
aby informacje o nich nie ujawnia³y siê
wcale. Dziœ gromadzi siê w ramach Dni
Zagorzyc Górnych wspólnota parafial-
na, aby wyklêtym, przekreœlonym, skre-

œlonym, wykreœlonym z pamiêci ludzkiej
i wprowadzonym w niebyt, przywróciæ

pamiêæ.

Przywracamy im pamiêæ umieszcza-
j¹c na pomniku obraz dziecka pierwszo-
komunijnego. Przywracamy tê pamiêæ
milionom, wielkim milionom, których
wyeliminowano z historii ziemi, nie po-

zwalaj¹c im nawet pod sercem matki na
nazwê cz³owieka.

Wielkie miliony z zaœwiatów, poprzez

ten pomnik z obrazem dziecka pierwszo-
komunijnego wo³aæ bêd¹, niemal krzy-
czeæ na wszystkie strony œwiata, powta-

Tego jeszcze w Zagorzycach nie by³o. Za spraw¹ ks. proboszcza Kazimierza Marka, po raz pierwszy
w historii zosta³y zorganizowane Dni Parafii Zagorzyce Górne. W dniach od 12 do 15 sierpnia odby³
siê cykl imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz uroczystoœci religijnych, w których udzia³ wziêli
nie tylko cz³onkowie zagorzyckiej wspólnoty, ale i wiele osób z bli¿szej i dalszej okolicy.

rzaj¹c s³owa Jezusa: Pozwólcie naszym rówieœni-
kom przychodziæ do Jezusa, nie przeszkadzajcie im.
Natomiast wszystkim matkom, które wyda³y na
nich wyrok œmieræ stawiaæ bêd¹ pytanie: Dlaczego
nie chcia³aœ mnie mamo?

(...) Zagorzyce Górne poprzez ten pomnik staj¹
siê matk¹ pozbawionych matek dzieci. Zagorzyce
Górne staj¹ siê matk¹ dzieci, które mia³yby ro¿ne
twarze z racji koloru skóry.

Matko, Parafio Zagorzyce Górne, b¹dŸ czu³¹
matk¹ wobec tych, których pozbawiono czu³oœci,
bo im nie pozwolono ¿yæ.

Dzieci których pomnik przypomina z racji ode-
brania im prawa do ¿ycia, nie by³y w stanie us³y-
szeæ ¿adnej piosenki, które œpiewaj¹ matki narodzo-
nym. Dla tych milionów, które przypomina po-
mnik, œpiewaæ bêd¹ ptaki tej¿e miejscowoœci, mo¿e
siadaj¹ce na drzewach tego miejsca snu, to jest
cmentarza, czy te¿ przelatuj¹ce nad tym pomni-
kiem, czy mo¿e siadaj¹ce na nim, a wœród nich na
wiosnê tak lubiane przez mnie i skowronki.

(...) Sk³adam wielkie gratulacje ks. Probosz-
czowi Kazimierzowi, ¿e by³ godny, i wybra³ Go
Pan do realizacji tego dzie³a, dziêkuj¹c Bogu za
dar jakim go obdarza, dar myœlenia w wymiarze

globalnym. By³em zawsze zbuntowany od wielu
lat, ¿e nie budowano tego rodzaju pomników, aby
przypominaæ, napominaæ i upominaæ siê o ¿ycie.

(...) Parafia Zagorzyce Górne to dobra gleba.
Na tej dobrej glebie wyrós³ cz³owiek dobry, który
zafundowa³ pomnik, s¹ to Zofia i Stanis³aw Cza-
ja ze Szkodnej, zaœ wykonawc¹ pomnika jest Pan
Janusz Malski. Jako dojrza³y w chrzeœcijañstwie
w to historyczne, nadzwyczajne dzie³o w³¹czy³ siê
Pan Stanis³aw Wozowicz z Góry Ropczyckiej,
wykonuj¹c ró¿ê.

Ró¿a, symbol mi³oœci, kolce na ró¿y – symbol
cierpienia. Ró¿a przypomina, ¿e mi³oœæ Zagorzyc
Górnych obejmuje pamiêci¹ tych, których wykre-
œlono z pamiêci. Ta ró¿a przypomina, ¿e od dnia
14. sierpnia w dzieñ wigilii Matki ludzkoœci i
naszego narodu, stajecie siê matk¹ milionów przez
oddanie im serca. Kolce na ró¿y symbol cierpie-
nia, jakie odczuwa³y dzieci gdy je mordowano.

Gratulujê parafii Zagorzyce Górne wybrania,
¿yczê du¿o ³aski Bo¿ej w przezwyciê¿aniu, to jest w
zwalczaniu œmierci, a obrony ¿ycia. Z racji tego
pomnika jesteœcie w pierwszej linii na froncie wal-
cz¹c przeciw œmierci nie sami, ale ze Zmartwych-
wsta³ym.

Jestem poruszony do g³êbi i wstrz¹œniêty, gdy¿
dziœ ziemia moich Ojców, Zagorzyce Górne, staje siê
przybran¹ matk¹ milionów dzieci. Grób nieznane-
go ¿o³nierza to œwiêtoœæ dla ka¿dego narodu. Po-
mnik nieznanego dziecka, które siê nie narodzi³o,
bo zosta³o zamordowane, to œwiêtoœæ dla koœcio³a.

Ostatni dzieñ obchodów dni
parafii zbieg³ siê z uroczystoœci¹
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii
Panny, w tradycji ludowej znan¹ jako
œwiêto Matki Boskiej Zielnej. Po
Mszy œw. do¿ynkowej, podczas któ-
rej poœwiêcono wieñce i zio³a, roz-
poczê³a siê zabawa.

Na scenie wyst¹pi³a Irena Jaroc-
ka, gor¹co przyjêta przez zagorzyck¹
publicznoœæ, doskonale pamiêtaj¹c¹
jej najwiêksze przeboje: „Motylem je-
stem” czy „Odp³ywaj¹ kawiarenki”. By³
równie¿ pokaz tañców latynoamery-
kañskich, gry i zabawy dla dzieci, lote-
ria, w której do wygrania by³y m.in.:
sprzêt do æwiczeñ fitness, ³ó¿ko polo-
we, obraz „Ostatnia wieczerza”, ro-
wer czy... koza.

O godzinie 19. na scenê wesz³a
Genowefa Pigwa, a póŸniej, na za-
koñczenie odby³a siê zabawa przy
dŸwiêkach muzyki w wykonaniu ze-
spo³u „Wiktoria”.

O mieszkañcach Zagorzyc nie-
raz mówiono, ¿e to ludzie „i do tañ-
ca i do ró¿añca”. I Dni Parafii Zago-
rzyce Górne to potwierdzi³y. Kto nie
wierzy, bêdzie siê móg³ jeszcze o tym
przekonaæ, bowiem ks. proboszcz
Kazimierz Marek zapowiada kolej-
ne podobne imprezy.

(b)
Symboliczny grób dziecka poczêtego, ale nie narodzonego stan¹³ na cmentarzu
w Zagorzycach Górnych. Fot. G. Wrona
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IV liga
Od remisu na w³asnym boisku z Igloopo-

lem Dêbica rozpoczêli pi³karze Lechii rywali-
zacjê w nowym sezonie. Jeden punkt urato-
wa³ w ostatniej minucie meczu Tomasz No-
wak, pozyskany przed sezonem z... Igloopolu.
To w zasadzie jedyne wzmocnienie sêdziszo-
wian. Kadrê dru¿yny uzupe³nili ponadto zdol-
ni sêdziszowscy juniorzy oraz powracaj¹cy ze
Stali Mielec Kamil Ku³ak. Czy to wystarczy na
skuteczn¹ grê w IV lidze? Zobaczymy.

Kadra Lechii – bramkarze: Karol Dar³ak,
Wojciech Kyciñski; obroñcy: Pawe³ Ba-
bicz, Piotr B¹kowski, Jakub Drozd, Mi-
cha³ Fito³, Bogus³aw Iwañski, Marek Kla-
mut, Tomasz Nowak, £ukasz Przybek;
pomocnicy: Tomasz Magdoñ, Marcin
Majcher, Pawe³ Omiotek, Jan Pazdan, To-
masz Rogó¿; napastnicy: Wojciech Duduœ,
Pawe³ Idzik, Kamil Ku³ak, Marek Szeliga.

Lechia – Igloopol Dêbica 1:1 (0:0)
0:1 Socha (83.); 1:1 Nowak (90.)
Lechia: Kyciñski – Babicz, Fito³, Nowak,
B¹kowski, Pazdan (46. Szeliga), Magdoñ,

Klamut, Omiotek (76. Rogó¿), Duduœ (88.
Przybek), Idzik (73. Ku³ak).
Sêdziowali: Wojciech Pszeniczny oraz Wi-
told G³adyszewski i Grzegorz Babula (Mie-
lec). Widzów: 400.

Mecz toczy³ siê przy lekkiej przewadze Iglo-
opolu, który jednak zdoby³ bramkê dopiero
kilka minut przed koñcem meczu, po strzale
Sochy z rzutu wolnego. Gdy wydawa³o siê, ¿e
trzy punkty pojad¹ do Dêbicy, ju¿ w doliczo-
nym czasie gry centrê 16-letniego Tomasza
Rogó¿a strza³em g³ow¹ wykoñczy³ Nowak.

Izolator Boguchwa³a – Lechia 1:2 (1:1)
1:0 Idzik (9.) samob.; 1:1 Duduœ (12.); 1:2
Szeliga (81.)

W Boguchwale niespodziewane roz-
strzygniêcie. Lechia przetrwa³a pocz¹tkowy
napór Izolatora, a w koñcówce, pomimo
gry w „dziesi¹tkê”, po czerwonej kartce dla
Omiotka w 70. min., zdoby³a zwyciêskiego
gola. W bramce Izolatora gra³ sêdziszowia-
nin Witold Kwaœny.

Lechia – Polonia Przemyœl 0:4 (0:3)
0:1 GwóŸdŸ (21.); 0:2 Za³oga (31.); 0:3 Wila-
wer (34.); 0:4 Albinger (60.)

Trzeci mecz w ci¹gu tygodnia, do tego
kontuzje – os³abiona ekipa z Sêdziszowa nie
sprosta³a rutyniarzom z Przemyœla. Goœcie
ju¿ do przerwy zdobyli trzy gole, a sytuacjê
gospodarzy dodatkowo skomplikowa³a czer-
wona kartka (za dwie ¿ó³te) dla Nowaka ju¿
na pocz¹tku drugiej po³owy.

Klasa A (Rzeszów)
Od zwyciêstwa na w³asnym boisku z Czar-

nymi Czudec rozpoczêli sezon pi³karze A-
klasowego P³omienia Zagorzyce. Wynik z
boiska (1:0) ostatecznie zosta³ zweryfikowa-
ny na 3:0 vo dla P³omienia z powodu gry w
dru¿ynie goœci nieuprawnionych zawodni-
ków. W drugiej kolejce P³omieñ wysoko prze-
gra³ w Bratkowicach.

P³omieñ – Czarni Czudec 3:0 vo

Bratek Bratkowice – P³omieñ 4:0

Klasa B (Rzeszów)
Hokejowym wynikiem zakoñczy³a siê inau-

guracja sezonu w Klêczanach. Gospodarze
pokonali 6:4 Or³a Wysoka G³ogowska. Popisa³
siê D³ugosz, autor czterech goli dla Plonu. Dru-
gi mecz przyniós³ pora¿kê w Jasionce.
Plon Klêczany – Orze³ Wys. G³ogowska 6:4
(D³ugosz 4, Drozd, samob.1)

LKS Jasionka – Plon 2:0

Klasa B (Dêbica)
LKS £opuchowa – Borkovia Borek Wielki

1:4
(Stachnik, Bielak 2, Wiktor)

Huragan Przedbórz

– Korona Góra Ropczycka (prze³.)

Sokó³ Krzywa – K³os Kawêczyn 2:0
(Patro 2) (b)

M³odzi pi³karze sêdziszowskiej Lechii
okazali siê najlepsi w tegorocznych zmaga-
niach o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.
W meczu fina³owym, rozegranym 29 lipca
na stadionie Lechii w Sêdziszowie, pokona-
li dru¿ynê Plonu Klêczany.

W drodze do fina³u sêdziszowianie po-
konali K³os Kawêczyn i Borkoviê Borek Wiel-
ki, aplikuj¹c im po piêæ goli. Skutecznoœæ
podtrzymali tak¿e w meczu fina³owym. Po-
mimo straty bramki w pierwszej po³owie, w
drugiej piêæ razy zmusili do kapitulacji bram-
karza z Klêczan, odnosz¹c przekonuj¹ce
zwyciêstwo.

Plon Klêczany w finale zagra³ drugi raz
z rzêdu i po raz drugi zosta³ pokonany. Za-
wodem by³a postawa ubieg³orocznego
triumfatora, Soko³a Krzywa, który nie prze-
brn¹³ fazy grupowej.

W meczu o trzecie miejsce w turnieju K³os
Kawêczyn wysoko pokona³ Koronê Góra Rop.

Puchar i sprzêt sportowy wrêczy³ uczest-
nikom turnieju jego honorowy patron, Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b.

Puchar Burmistrza dla juniorów Lechii Wyniki:

Grupa I
Lechia – K³os 5:2 (k. 6-7); K³os – Borkovia
3:2 (k. 3-4); Borkovia – Lechia 1:5 (k. 4-5)
1. Lechia – 7 pkt.; 2. K³os – 4 pkt.; 3. Borko-
via – 1 pkt.

Grupa II
Plon – Korona 2:2 (k. 4-5); Sokó³ – Plon 3:5
(k. 5-6); Korona – Sokó³ 4:4 (k. 5-4)
1. Plon – 5 pkt.; 2. Korona – 3 pkt.; 3. Sokó³
– 1 pkt.
O III miejsce: K³os – Korona 4:0
O I miejsce: Lechia – Plon 5:1 (b)

Zwyciêska ekipa i jej trenerzy wraz z organizatorami turnieju. Fot.(2) J. MaroñGratulacje zwyciêzcom sk³ada Burmistrz Kazimierz Kie³b.
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IV liga podkarpacka
1. kolejka – 11 sierpnia

Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Iglo-
opol Dêbica 1:1

2. kolejka – 15 sierpnia
Izolator Boguchwa³a – Lechia Sêdzi-
szów Ma³opolski 1:2

3. kolejka – 18. sierpnia
Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Polo-
nia Przemyœl 0:4

4. kolejka – 25 sierpnia, 17:00
Korona Za³ê¿e (Rzeszów) – Lechia
Sêdziszów Ma³opolski

5. kolejka – 29 sierpnia, 17:00
¯urawianka ̄ urawica – Lechia Sêdzi-
szów Ma³opolski

6. kolejka – 2 wrzeœnia, 17:00
Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Kro-
œnianka-Karpaty Krosno

7. kolejka – 9 wrzeœnia, 16:00
Unia Nowa Sarzyna – Lechia Sêdzi-
szów Ma³opolski

8. kolejka – 12 wrzeœnia, 17:00
Lechia Sêdziszów Ma³opolski –Stal
Mielec

9. kolejka – 15 wrzeœnia, 17:00
JKS 1909 Jaros³aw – Lechia Sêdziszów
Ma³opolski

10. kolejka – 22 wrzeœnia, 16:00
Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Rze-
mieœlnik Pilzno

11. kolejka – 30 wrzeœnia, 12:30
Zryw Dzikowiec – Lechia Sêdziszów
Ma³opolski

12. kolejka – 6 paŸdziernika, 15:00
Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Po-
goñ Le¿ajsk

13. kolejka – 14 paŸdziernika, 15:00
Kolbuszowianka – Lechia Sêdziszów
Ma³opolski

14. kolejka – 20 paŸdziernika, 15:00
Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Gali-
cja Cisna

15. kolejka – 28 paŸdziernika, 15:00
Orze³ Przeworsk – Lechia Sêdziszów
Ma³opolski

16. kolejka – 3 listopada, 14:00
Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Siar-
ka Tarnobrzeg

17. kolejka 17 – 10 listopada, 13:00
Stal Sanok – Lechia Sêdziszów Ma³o-
polski

Klasa A (Rzeszów)
1. kolejka – 12 sierpnia

P³omieñ – Czarni Czudec 3:0 vo
2. kolejka – 19 sierpnia

Bratek Bratkowice – P³omieñ 4:0
3. kolejka – 26 sierpnia

P³omieñ – Victoria Budy G³ogowskie
4. kolejka – 2 wrzeœnia

Stal II Rzeszów – P³omieñ

5. kolejka – 9 wrzeœnia
P³omieñ – Piast Nowa Wieœ

6. kolejka – 16 wrzeœnia
Granit Wysoka Strzy¿owska – P³o-
mieñ

7. kolejka – 23 wrzeœnia
P³omieñ – Zimowit Rzeszów

8. kolejka – 30 wrzeœnia
Motor Boguchwa³a – P³omieñ

9. kolejka – 7 paŸdziernika
P³omieñ – Œwilczanka Œwilcza

10. kolejka – 14 paŸdziernika
Korona II Za³ê¿e – P³omieñ

11. kolejka – 21 paŸdziernika
GKS Niebylec – P³omieñ

12. kolejka – 28 paŸdziernika
P³omieñ – Iskra Zg³obieñ

13. kolejka – 4 listopada
Wis³ok Strzy¿ów - P³omieñ

Klasa B (Dêbica)

1. kolejka – 19 sierpnia
LKS £opuchowa – Borkovia Borek
Wielki 1:4
Huragan Przedbórz – Korona Góra
Ropczycka (prze³. na 29.08)
Sokó³ Krzywa – K³os Kawêczyn 2:0

2. kolejka – 26 sierpnia
Borkovia Borek Wielki – K³os Kawê-
czyn
Korona Góra Ropczycka – Sokó³
Krzywa

3. kolejka – 2 wrzeœnia
Olchovia Olchowa – Borkovia Borek
Wielki
Sokó³ Krzywa – Pewnoœæ Lubzina
K³os Kawêczyn – Korona Góra Rop-
czycka

4. kolejka – 9 wrzeœnia
Borkovia Borek Wielki – Korona
Góra Ropczycka
Pewnoœæ Lubzina – K³os Kawêczyn
Baszta Zawada – Sokó³ Krzywa

5. kolejka – 16 wrzeœnia
Victoria Ocieka – Borkovia Borek
Wielki
Sokó³ Krzywa – Olimpia Nockowa
K³os Kawêczyn – Baszta Zawada
Korona Góra Ropczycka – Pewnoœæ
Lubzina

6. kolejka – 23 wrzeœnia
Borkovia Borek Wielki – Pewnoœæ
Lubzina
Baszta Zawada – Korona Góra Rop-
czycka
Olimpia Nockowa – K³os Kawêczyn
LKS £opuchowa – Sokó³ Krzywa

7. kolejka – 30 wrzeœnia
B³êkitni II Ropczyce – Borkovia Bo-
rek Wielki
Sokó³ Krzywa – Olchovia Olchowa
K³os Kawêczyn – LKS £opuchowa

PI£KARSKI ROZK£AD JAZDY

Terminarz spotkañ w rundzie jesiennej sezonu 2007/2008
Korona Góra Ropczycka – Olimpia
Nockowa

8. kolejka – 7 paŸdziernika
Borkovia Borek Wielki – Baszta Za-
wada
LKS £opuchowa – Korona Góra
Ropczycka
Olchovia Olchowa – K³os Kawêczyn
Victoria Ocieka – Sokó³ Krzywa

9. kolejka – 14 paŸdziernika
Huragan Przedbórz – Borkovia Bo-
rek Wielki
Sokó³ Krzywa – B³êkitni II Ropczyce
K³os Kawêczyn – Victoria Ocieka
Korona Góra Ropczycka – Olchovia
Olchowa

10. kolejka – 21 paŸdziernika
Borkovia Borek Wielki – Olimpia
Nockowa
Victoria Ocieka – Korona Góra Rop-
czycka
B³êkitni II Ropczyce – K³os Kawêczyn
Huragan Przedbórz – Sokó³ Krzywa

11. kolejka – 28 paŸdziernika
Sokó³ Krzywa – Borkovia Borek Wiel-
ki
K³os Kawêczyn – Huragan Przedbórz
Korona Góra Ropczycka – B³êkitni
II Ropczyce

Klasa B (Rzeszów)

1. kolejka – 12 sierpnia
Plon Klêczany – Orze³ Wysoka G³o-
gowska 6:4

2. kolejka – 19 sierpnia
LKS Jasionka – Plon Klêczany 2:0

3. kolejka – 26 sierpnia
Plon Klêczany – KP Zabajka

4. kolejka – 2 wrzeœnia
Elektrociep³ownia II Rzeszów – Plon
Klêczany

5. kolejka – 9 wrzeœnia
Plon Klêczany – LKS  Bia³a

6. kolejka – 16 wrzeœnia
Rudek Rudna Ma³a – Plon Klêczany

7. kolejka – 23 wrzeœnia
Plon Klêczany – Trzcianka Trzciana

8. kolejka – 30 wrzeœnia
Junak S³ocina – Plon Klêczany

9. kolejka – 7 paŸdziernika
Mrowlanka Mrowla – Plon Klêczany

10. kolejka – 14 paŸdziernika
Plon Klêczany – D¹b D¹browa

11. kolejka – 21 paŸdziernika
Polkemic Przybyszówka – Plon Klê-
czany

12. kolejka – 28 paŸdziernika
Plon Klêczany – Rudnianka Rudna
Wielka

13. kolejka – 4 listopada
Novi Nosówka – Plon Klêczany
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� Piêædziesiêciopiêcioletni letni Tadeusz Lis z
Sêdziszowa, arbiter pi³karski Grupy Szkole-
niowej Sêdziów w Ropczycach, zakoñczy³ li-
gow¹ przygodê z gwizdkiem. Powodem limit
wieku. Ten jeden z nestorów sêdziowskiej
braci w ropczyckiej grupie pierwsze sêdziow-
skie egzaminy zdawa³ w 1975 roku. Spêdzi³
zatem na ligowych murawach jako arbiter
trzydzieœci dwa lata. Przed rokiem 1975 bie-
ga³ po futbolowych murawach nie z gwizd-
kiem lecz jako pi³karz Lechii Sêdziszów M³p.,
Arki Gdynia, Gedanii Gdañsk, Zalewu From-
bork.

�W po³owie wrzeœnia startuje I liga tenisa sto-
³owego kobiet. Czwarty sezon w barwach wy-
stêpuj¹cego w tej klasie rozgrywkowej ze-
spo³u KKTS MOSiR Krosno graæ bêdzie Wio-
letta Œwiniuch. Zawodniczka rodem z Borecz-
ku zdoby³a w ubieg³ym sezonie najwiêcej
punktów dla swej dru¿yny, z któr¹ wygra³a
grupê I zaplecza ekstraklasy i walczy³a o awans
do ligowej elity tenisistek. Awansowaæ do eks-
traklasy w poprzednim sezonie nie
uda³o siê. Sympatycznej zawod-
niczce z naszej gminy, która dzier-
¿y tytu³ Najpopularniejszego Spor-
towca Krosna 2006 roku ¿yczymy
promocji do najwy¿szej klasy roz-
grywkowej w nadchodz¹cym sezo-
nie.

�Jedenastoosobowa grupa kibiców
Lechii Sêdziszów M³p. bra³a udzia³
w III pi³karskim turnieju Malta
2007 organizowanym w Rzeszowie
przez sympatyków Resovii. W zawodach ro-
zegranych na g³ównej p³ycie stadionu przy
ulicy Wyspiañskiego wziê³o udzia³ ponad 200
zawodników reprezentuj¹cych 18 dru¿yn
(m.in. MiedŸ Legnica, Wis³a Kraków, Polo-
nia Bytom). Sêdziszowianie zajêli trzecie
miejsce w swej grupie (do dalszych gier awan-
sowa³y dwa zespo³y) zwyciê¿aj¹c 2-1 fanów
KSZO Ostrowiec, remisuj¹c 0-0 z Ekip¹ Po-
gromców Resovii i ulegaj¹c po 0-4 £KS £ódŸ
oraz dru¿ynie Resovii z osiedla 1000-lecia.
Triumfatorem turnieju zostali kibice Stali
Stalowa Wola. Zespo³y rywalizowa³y w szeœcio-
osobowych sk³adach (bramkarz + piêciu gra-
czy w polu).

�W bie¿¹cym roku 6800 osób w Polsce, w tym
200 na Podkarpaciu objêtych zostanie pro-
gramem „Animator Sportu Dzieci i M³odzie-
¿y”. Wnioskodawcami mog¹ byæ kluby
uczniowskie, szkolne, miêdzyszkolne, ludo-
we oraz stowarzyszenia kultury fizycznej po-
siadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ i maj¹ce w swej
dzia³alnoœci rozwój sportu dzieci i m³odzie¿y.
W pierwszej tegorocznej edycji trwaj¹cej od
marca do czerwca animatorami z gminy Sê-
dziszów byli: Renata Skomra (UKS Czarni
Czarna – lekka atletyka) Grzegorz Drozd
(Sêdziszów M³p. – Powiatowy Organizator
Sportu Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej i Gimna-
zjady), Marek Kanach i Pawe³ Idzik (MLKS
Lechia Sêdziszów M³p. – pi³ka no¿na) oraz
Boles³aw Jasiñski (UKS Pi¹tka Ropczyce –
pi³ka siatkowa).

�Mieszkaj¹cy w Klêczanach futbolista Rafa³
Twardowski jest wychowankiem Lechii Sê-
dziszów M³p. Wystêpowa³ w niej przez kilka
sezonów w dru¿ynach m³odzie¿owych. Na-
stêpnie reprezentowa³ B³êkitnych Ropczy-
ce, Team Przec³aw, KP Ropczyce, G³ogoviê
G³ogów i ostatnio Chemika Pustków. Nad-
chodz¹cej jesieni „Twardy” wystêpuje w bia-
³o-czerwono-niebieskich barwach Korony
Rzeszów, beniaminka czwartej ligi podkar-
packiej.

�Tegoroczni absolwenci sêdziszowskiego Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego Katarzyna Pie-
przak i Pawe³ Pieprzak, zawodnicy Ludowe-
go Uczniowskiego Klubu Sportowego Syre-
na Gnojnica Wola starowali w lipcu w £êcznej
w miêdzynarodowym turnieju kadetów i ju-
niorów w sumo. Start obydwojga tegorocz-
nych maturzystów sêdziszowskiego „ogólnia-
ka” by³ bardzo udany bowiem stanêli na po-
dium tych zawodów. Kasia, ubieg³oroczna br¹-
zowa medalistka Mistrzostw Europy Kadetek
w sumo wywalczy³a z³oty medal w kategorii
wagowej 60 kg, najl¿ejszej wœród juniorek.
Pawe³ zdoby³ zaœ srebrny medal w najl¿ejszej
wadze juniorów jak¹ by³a kategoria do 80 kg.
Sukces mieszkaj¹cego w Szkodnej pod-
opiecznego trenera gnojnickiego klubu Ry-
szarda Prokopa jest tym bardziej wart pod-
kreœlenia i¿ walczy³ on z dwudziestokilogra-
mowa niedowag¹.

�Tylko jedna dru¿yna z gminy Sêdziszów wy-
stêpowa³a w I rundzie pi³karskiego Pucharu

Polski na szczeblu Podokrêgu Rzeszów i
Dêbica. By³ to rywalizuj¹cy w klasie A Pod-
okrêgu Rzeszów zespó³ P³omienia Zagorzy-
ce. Brawa dla zespo³u prezesa Marka B¹cz-
kowskiego za start w pucharowych zmaga-
niach. Dru¿yny z klas B i A nie maj¹ bowiem
takiego obowi¹zku. Rywalizowaæ obowi¹zko-
wo musz¹ zespo³y od klasy okrêgowej wzwy¿.

�Krzysztof Tomaszewski zawodnik Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Lubzina wywalczy³
pi¹t¹ lokatê podczas lipcowych Mistrzostw
Europy Kadetów w zapasach stylu klasyczne-
go w kategorii wagowej 58 kg. Zawodnika z
Lubziny, tegorocznego z³otego medalistê
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, który
startowa³ w pierwszej reprezentacji naszego
kraju, niewiele dzieli³o od zdobycia br¹zo-
wego medalu w czempionacie starego kon-
tynentu. Walkê o br¹z przegra³ bowiem nie-
znacznie. Start Tomaszewskiego w sk³adzie
bia³o-czerwonych w Mistrzostwach Europy
jest najwiêkszym sukcesem w dotychczaso-
wej trzynastoletniej historii UKS Lubzina i
najwartoœciowszym wynikiem sportowca z
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego w bie¿¹-

cym roku! Je¿eli przed mistrzostwami powiedzia-
no by mi, ¿e Krzysiek zajmie pi¹t¹ lokatê Mi-
strzostw Europy trudno by mi by³o w to uwierzyæ.
Mój wychowanek ma szesnaœcie lat. Za rok znów
mo¿e wiêc startowaæ w Mistrzostwach Europy Ka-
detów. Wtedy postaramy siê o medal –mówi³ tu¿
po sukcesie swego podopiecznego niezwy-
kle wzruszony i uradowany trener UKS Lub-
zina Andrzej Jedynak.

�Co tydzieñ pod internetowym adresem
www.studiopcam.pl aktualizowane s¹ wiado-
moœci, wyniki i zapowiedzi sportowych wyda-
rzeñ z terenu gminy Sêdziszów i powiatu rop-
czycko-sêdziszowskiego. O tym co ciekawe-
go wydarzy³o siê w lokalnym sporcie kibice
mog¹ siê dowiedzieæ czytaj¹c SPORTOWY
EXPRESS TVM.

�Najwiêkszym bud¿etem futbolowego sezonu
2007/08 w Orange Ekstraklasie dysponuje
ponoæ wicemistrz Polski PGE BOT Be³cha-
tów. Twierdzi tak portal finansowy money.pl,
który w specjalnie opracowanym raporcie

oszacowa³, ¿e be³chatowianie dyspo-
nowaæ bêd¹ bud¿etem w wysokoœci
40 milionów z³otych. Jest to piêcio-
krotnie wiêcej ni¿ w poprzednim se-
zonie. Zespó³ trenera Oresta Len-
czyka wysokoœci¹ bud¿etu wyprzedzi³
Wis³ê Kraków 30 mln z³ i Zag³êbie
Lubin 27,5 mln z³. Wed³ug raportu
portalu szesnaœcie polskich klubów
ekstraklasy, bêdzie dysponowaæ naj-
wy¿szym w historii bud¿etem szaco-
wanym na 280,5 mln z³ czyli prawie

90 mln z³ wiêcej ni¿ w sezonie 2006/07.
Ciekawe tylko czy najwy¿sze bud¿ety odzwier-
ciedlaæ bêd¹ wyniki na murawie, a poziom
rozgrywek wzroœnie?

�Piêædziesi¹t trzy europejskie reprezentacje
rywalizowaæ bêdzie o trzynaœcie miejsc przy-
znanych Europie w pi³karskich Mistrzostwach
Œwiata 2010 roku. Unia Europejskich Zwi¹z-
ków Pi³karskich (UEFA) podjê³a decyzjê w
sprawie bojów eliminacyjnych na starym kon-
tynencie. Rywalizacja toczyæ siê bêdzie w
oœmiu grupach szeœciozespo³owych i jednej
piêciodru¿ynowej. Awans do mundialu, któ-
ry za trzy lata odbêdzie siê w Republice Po³u-
dniowej Afryki – pierwszy raz na kontynen-
cie Afrykañskim – uzyskaj¹ zwyciêzcy grup
oraz cztery wygrane zespo³y ze spotkañ ba-
ra¿owych. Zagraj¹ w nich reprezentacje z
drugich miejsc z grup szeœciozespo³owych.

�Najwiêkszy kurort w Rosji, po³o¿one w Kraju
Krasnodarskim niedaleko granicy z Gruzj¹,
trzystutysiêczne Soczi zosta³o gospodarzem
22 Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2014
roku. Decyzja o tym, i¿ ta czarnomorska let-
niskowo-wypoczynkowa miejscowoœæ zosta-

nie organizatorem Igrzysk za sie-
dem lat, zapad³a z pocz¹tkiem
lipca w Gwatemali, podczas 119
sesji Miêdzynarodowego Komite-
tu Olimpijskiego (MKOl). Bu-
d¿et tego œwiatowego œwiêta spor-
tów zimowych ma wynieœæ oko³o
1,2 miliarda Euro. W decyduj¹cej
turze wyborów Soczi pokona³o
po³udniowokoreañskie Pyeong-
chang. Poprzednie Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie odby³y siê przed
rokiem w Turynie, a aren¹ naj-
bli¿szych, w 2010 roku, bêdzie
Vancouver.

Sierpniowy FLESZ
przygotowali

Ewa Janosz
i Stanis³aw Siwiec

Wœród kibiców dopinguj¹cych Krzyœka podczas Mistrzostw Europy byli Bo¿ena Pyzik pre-
zes UKS, Marek Strzy¿ z Miejsko-Gminnego Zespo³u Oœwiaty w gminie Ropczyce i trener
UKS Andrzej Jedynak. Fot. S. Siwiec
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

WYZNANIE
Zakochanych po uszy

ró¿nych mê¿czyzn wielu
Odbiera ten stan ducha

na swoim portfelu.
St¹d te¿ tej mi³oœci ich

¿eñska ostoja
Nieraz s³yszy westchnienie:

„najdro¿sza ty moja!”

ZNANA PANI
Jest pewna dobrze znana pani
(Ka¿¹ nam cicho siedzieæ na niej)
I doœæ powszechne chyba w œwiecie,

¯e kiedy ktoœ g³upoty plecie,
Jest z jej udzia³em taka mowa,
¯e coœ „przyprawia” jak niezdrowa... .

PREZENT
Z powodu imienin

czy przy jakimœ œwiêcie
Teœæ dosta³ od ziêcia

komórkê w prezencie.
I choæ o niej nie mia³

on prawie pojêcia,
To nosi³ j¹ dumnie

- bo by³a od ziêcia!

Przez upór, naukê
i nog¹ tupniêcie

Dziœ sprawnie porusza
siê ju¿ na tym sprzêcie.

ZASKOCZENIE
Wyjazd pod namiot

m³odych na wakacje
Czasem rekreacje

zmienia w prokreacje.

AUTOIRONIA

Kamufla¿em pewnym grzeszê,
Bo siê „na po¿yczkê” czeszê.
Gdy „po¿yczkê” wiatr rozgoni
- Naga prawda, jak na d³oni!

15.08.2007.

„najlepsz¹ czêœci¹ ¿ycia s¹ drobne, codzienne
niepamiêtne czyny dobroci i mi³oœci...”

/Wordsworth/

Za przekazanie naszej placówce farb i innych materia³ów,
które zosta³y wykorzystane do odnowienia dzieciêcych szatni.

Dziêkujemy za kolejny udzia³ w naszych przedsiêwziêciach.
Wraz z dzieæmi sk³adamy wyrazy uznania

za wk³ad na rzecz naszej placówki.

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne
 Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie M³p.

Pragn¹ wyraziæ serdeczne podziêkowania
FIRMIE
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