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Projekt bêdzie realizowany w okresie od 1
wrzeœnia 2009 do 31 lipca 2011 roku. Planuje
siê, ¿e w ci¹gu 2 lat weŸmie w nim udzia³ oko³o
360 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat
objêtych edukacj¹ przedszkoln¹ w na terenie
gminy Sêdziszów M³p. Placówki oœwiatowe
objête projektem to dwa publiczne przed-
szkola w Sêdziszowie M³p., oraz przedszkola w
Górze Ropczyckiej i Wolicy Piaskowej.

Zajêcia realizowane w ubieg³ym roku
cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem
zarówno dzieci jak i rodziców. Projekt stwo-
rzy³ maluchom mo¿liwoœæ wyrównania szans
edukacyjnych, gdy¿ przyczyni³ siê do umu-
zykalnienia dzieci, zwiêkszonej sprawnoœci
ruchowej, wykrycia talentów i zaintereso-
wañ, niwelowania wad wymowy oraz pro-
blemów wychowawczych wœród dzieci.

Kolejny projekt wyznacza jeszcze bar-
dziej ambitne cele do zrealizowania, gdy¿
Gmina Sêdziszów M³p. zdoby³a bogate do-
œwiadczenie zwi¹zane z realizacj¹ przedsiê-
wziêæ edukacyjnych. W ankietach ewaluacyj-
nych rodzice sygnalizowali, ¿e chc¹ aktyw-
nie w³¹czyæ siê w realizacjê projektu, cho-

cia¿by w formie uczestnictwa w zajêciach
wraz z dzieæmi, organizowania ciekawych
zajêæ czy wyjazdów. Obecnie rodzice chc¹
bardziej œwiadomie uczestniczyæ w proce-
sie wychowawczym i edukacyjnym swoich
dzieci, co niew¹tpliwie bardzo cieszy. W
zwi¹zku z tym projekt zak³ada aktywne dzia-
³ania Rad Rodziców w ramach projektu.
Mamy nadziejê, ¿e decyzja ta przyczyni siê
do osi¹gniêcia zamierzonych efektów w jak
najwy¿szym stopniu.

Co wiêc ciekawego oferuje projekt
przedszkolakom?

Po pierwsze, interesuj¹ce zajêcia z jêzyka
angielskiego, rytmiki oraz konsultacje z lo-
goped¹ i psychologiem prowadzone przy
u¿yciu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych,
co zachêci dzieci do aktywnej nauki poprzez
zabawê. Zajêcia prowadziæ bêd¹ wykwalifi-
kowani trenerzy, którzy maj¹ doœwiadczenie
w pracy z dzieæmi. Nowoœci¹ bêd¹ spotkania
z aktorem, które bêd¹ æwiczyæ wyobraŸniê
przedszkolaka oraz uka¿¹ sposób powstawa-
nia spektaklu i pantomimy.

Po drugie, dzieci bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

„Bo wszystkie dzieci nasze s¹ …”
Interesuj¹ce zajêcia, spotkania z ciekawymi ludŸmi, fascynuj¹ce wyjazdy edukacyjne oraz wiele innych
atrakcji czeka na naszych przedszkolaków od 1 wrzeœnia 2009 r. To wszystko dziêki œrodkom finanso-
wym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na realizacjê projektu pn.: „W ka¿dej ma³ej
g³owie kryje siê wielka wyobraŸnia.” Stanowi on kontynuacjê dzia³añ rozpoczêtych w ubieg³ym roku w
ramach dwóch projektów wspó³finansowanych równie¿ ze œrodków Unii Europejskiej.

lepiej poznaæ otaczaj¹cy œwiat dziêki zapla-
nowanym spotkaniom z ludŸmi o ciekawych
zainteresowaniach. Przedszkolaki poznaj¹
pszczel¹ rodzinê, skosztuj¹ przysmaków z ula
oraz bêd¹ pomocnikami pszczelarza pod-
czas wykonywania woskowych ozdób. Co
wiêcej, w leœnym zaciszu bêd¹ poszukiwaæ
œladów zwierzyny, poznaj¹ zwyczaje leœnych
mieszkañców oraz leœne savoir- vivre. Oprócz
tego zaproszone do przedszkola gospody-
nie wraz z dzieæmi przygotuj¹ apetyczne,
wiejskie mase³ko oraz inne kulinarne spe-
cja³y oraz ró¿nokolorowe ozdoby.

Po trzecie, nasi mali odkrywcy odwiedz¹
kopalniê soli, gdzie dowiedz¹ siê kim by³y
skrzaty solne oraz skarbnik, zobacz¹ dawne
narzêdzie górnicze do wydobywania soli
oraz ulepi¹ skrzaty z masy solnej. Ponadto
maluchy zawitaj¹ tak¿e w stadninie koni,
gdzie naucz¹ siê pielêgnowaæ konia, rozpo-
znawaæ rodzaje ziarna oraz piec prawdziwy
wiejski chlebek.

Po czwarte, kontynuowane bêd¹ zajê-
cia dodatkowe stanowi¹ce wyd³u¿enie cza-
su pracy przedszkola, podczas których zor-
ganizowane zostan¹ gry i zabawy zespo³owe
maj¹ce na celu naukê wspó³dzia³ania dzieci
w grupie.

Po pi¹te, zorganizowany zostanie Pik-
nik Przedszkolaka czyli œwiêto naszych milu-
siñskich, który bêdzie podsumowaniem zre-
alizowanych dzia³añ. Dzieci przedstawi¹ za-
proszonym goœciom przygotowany program
artystyczny.

Jak widaæ, atrakcji z pewnoœci¹ malu-
chom nie zabraknie. Nie bêd¹ siê nudziæ ani
dzieci ani rodzice. Projekt jest szczególnie
istotny z punktu widzenia tych przedszkola-
ków, które ze wzglêdu na sytuacjê materialn¹
rodziców nie uczestniczy³y do tej pory w od-
p³atnych zajêciach organizowanych w przed-
szkolu. Zaledwie 50% maluchów mia³a szan-
sê nauki jêzyka angielskiego w przedszkolu.
Projekt obejmuje wszystkie dzieci w przed-
szkolu, co z pewnoœci¹ przyczynia siê do wy-
równania szans edukacyjnych.

Warto wspomnieæ, ¿e na realizacje pro-
jektu Gmina Sêdziszów M³p. pozyska³a po-
nad 700 tys. z³ z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki. Teraz pozostaje tyl-
ko patrzeæ na radoœæ przedszkolaków i ko-
rzyœci p³yn¹ce z powziêtych dzia³añ.

M. Kubacka

Beneficjent:
Gmina Sêdziszów Ma³opolski

Jedziemy tam na zaproszenie zespo³u
„Rancho Folklorico de S. Miguel de Anre-
ade”, który w lipcu goœciliœmy w Sêdziszowie
M³p. na VI Miêdzynarodowych Spotkaniach
Folklorystycznych. Wœród uczestników Fe-
stiwalu bêdzie miêdzy innymi bardzo dla nas
egzotyczny zespó³ z Timoru.

Poza niewygodami, które jesteœmy zmu-
szeni znieœæ, jad¹c do tego s³onecznego kra-
ju, czeka nas wiele atrakcji. Bêd¹ wœród
nich: koncert i degustacja najlepszych mo-

Rochy jad¹ do Portugalii
Siedem tysiêcy kilometrów do pokonania, wiele godzin spêdzonych w autokarze, wiele nieprzespa-
nych nocy – to tylko niektóre z niedogodnoœci jakie czekaj¹ Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy” w drodze
do Portugalii na Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Resende (7-21 sierpnia).

zelskich win w Rachtig Zeltingen w Niem-
czech, zwiedzanie Pary¿a, San Sebastian,
Fatimy i Barcelony, a tak¿e k¹piele w Oce-
anie Atlantyckim i Morzu Œródziemnym.
Lazurowe Wybrze¿e zobaczymy niestety tyl-
ko z okien autokaru, a w Monako nie zagra-
my w ¿adnym kasynie, bo musimy oszczê-
dzaæ.

Wra¿enia z podró¿y w kolejnym nume-
rze Biuletynu.

KS
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Najczêœciej by³y to nowe ko³dry, rêczni-
ki, poœciel, koce, naczynia kuchenne oraz
artyku³y ¿ywnoœciowe i œrodki czystoœci. Dary
(ok. 20 m3) z Sêdziszowa M³p., Góry Rop-
czyckiej, Zagorzyc Górnych i Dolnych oraz
Szkodnej zosta³y przewiezione w dn. 13 lip-

Pomoc trafi³a do powodzian
Bardzo gor¹co odpowiedzieli mieszkañcy gmi-
ny na apel o pomoc dla powodzian z gmin Rop-
czyce i Wielopole. W trakcie zbiórki, któr¹ prze-
prowadzono w dniach od 8 do 10 lipca br. ze-
brano oko³o 50 m3 ró¿nego rodzaju darów.

ca br. do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Wielopolu Skrzyñskim, a pomoc z Wolicy
Piaskowej, Wolicy £ugowej, Kawêczyna, Bê-
dziemyœla, Klêczan, Krzywej, Czarnej, Bor-
ku Wielkiego, Boreczku, Rudy i Cierpisza
(³¹cznie ok. 30 m3) przetransportowano do
szko³y w NiedŸwiadzie Dolnej w Gminie
Ropczyce.

Ponadto mieszkañcy Kawêczyna zebra-
li równie¿ pieni¹dze, za które zakupiono 3
wersalki i 2 lodówki, a artyku³y te w pi¹tek,
17 lipca, trafi³y do poszkodowanych w Brze-

zinach, Gliniku i Ropczycach. Dziêkujemy
Wszystkim Tym, którzy w³¹czyli siê w akcjê
pomocy dla powodzian, którzy przekazali
dary, którzy pomogli w organizacji zbiórki.
S³owa podziêkowania kierujemy równie¿ do
Pana Zbigniewa Szeligi oraz Panów £yszcza-
ka i Jaworka ze sklepu ¯elazny, którzy bez-
p³atnie przetransportowali zebrane dary do
Gmin Wielopole i Ropczyce.

W akcjê pomocy dla poszkodowanych
w powodzi w³¹czy³ siê MGOK w Sêdziszo-
wie, organizuj¹c kwestê podczas pi¹tkowe-

go targu. Zebrano prawie 2 tys. z³.
Z kolei Biblioteka Pedagogiczna apelu-

je o pomoc dla ropczyckiej biblioteki, któ-
ra straci³a wiêkszoœæ zbiorów. Ksi¹¿ki mo¿-
na przekazywaæ do siedziby Biblioteki Pe-
dagogicznej przy ulicy Fabrycznej.

Nie jest to koniec pomocy powodzia-
nom. Pod koniec sierpnia lub na pocz¹tki
wrzeœnia zorganizowana zostanie zbiórka
p³odów rolnych dla rolników, którym czerw-
cowy ¿ywio³ zniszczy³ uprawy.

(-)

Ju¿ po raz szósty zawita³y do Sêdziszowa M³p.
zespo³y folklorystyczne z ró¿nych zak¹tków
Europy, by wzi¹æ udzia³ w Miêdzynarodowych
Spotkaniach Folklorystycznych. W tym roku w
naszym mieœcie goœciliœmy grupy z Grecji, Por-
tugalii i S³owacji.

(ci¹g dalszy na str. 8)

Fot. (3) J. Maroñ

Burmistry Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b i Wójt Gminy Œwilcza Wojciech Wdowik dokonali uroczystego otwarcia VI Miêdzyna-
rodowych Spotkañ Folklorystycznych. Fot. J. Maroñ
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XXVI Nadzwyczajna Sesja
Rady Miejskiej

1. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Ropczyce.
Rada postanowi³a udzieliæ pomocy finan-
sowej dla Gminy Ropczyce w formie do-
tacji celowej w kwocie 80.000 z³ z prze-
znaczeniem na usuwanie skutków powo-
dzi w infrastrukturze drogowej.

2. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Wielopole Skrzyñ-
skie.
Rada postanowi³a udzieliæ pomocy finan-
sowej dla Gminy Wielopole Skrzyñskie w
formie dotacji celowej w kwocie 40.000
z³ z przeznaczeniem na usuwanie skut-
ków powodzi w infrastrukturze drogo-
wej.

W zwi¹zku z powodzi¹, jaka w dniach 25 i 26
czerwca br. nawiedzi³a Gminê Ropczyce i Gminê
Wielopole Skrzyñskie, na dzieñ 1 lipca 2009 r.
zwo³ana zosta³a XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p., celem udzielenia
pomocy finansowej dla poszkodowanych gmin
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. W porz¹d-
ku obrad znalaz³o siê ³¹cznie 5 uchwa³.

3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego.
Rada postanowi³a udzieliæ pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej w kwocie
950.000 z³ dla Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie zadania „Przebudowa uk³adu
dróg powiatowych: ulica Konopnickiej
w Sêdziszowie M³p., Ruda – Sêdziszów
M³p., Ostrów – Borek Wielki – Boreczek
w miejscowoœci Sêdziszów M³p., Wolica
Piaskowa i Boreczek”

4. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2009 r.
Rada dokona³a zwiêkszenia przychodów
bud¿etu o kwotê 1.070.000 z³ z tytu³u wol-
nych œrodków i przeznaczy³a je na:

� pomoc finansow¹ dla Gminy Ropczyce
na usuwanie skutków powodzi w infra-
strukturze drogowej – 80.000 z³,

� pomoc finansow¹ dla Gminy Wielopole
na usuwanie skutków powodzi w infra-
strukturze drogowej – 40.000 z³,

� na pomoc finansow¹ dla Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego na przebudowê
dróg powiatowych – 950.000 z³.

5. Uchwa³a w sprawie przyjêcia do realiza-
cji projektu wspó³finansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego.
Radni przyjêli do realizacji projekt pod
nazw¹: „W ka¿dej ma³ej g³owie kryje siê
wielka wyobraŸnia” wspó³finansowany ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX. Roz-
wój wykszta³cenia i kompetencji w regio-
nach, Poddzia³anie 9.1.1 Zmniejszanie
nierównoœci w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej.

Biuro Rady Miejskiej

Gminne
inwestycje

Nazwa inwestycji: Wykonanie termomodernizacji budynku Szko³y Podstawowej nr
2 w Sêdziszowie Ma³opolskim – etap II
Zakres inwestycji: Wymiana instalacji co. i elektrycznej, docieplenie stropu i œcian zewnêtrznych,
wymiana pokrycia dachowego, skrobanie, szpachlowanie i malowanie tynków wewnêtrznych.
Wartoœæ: 298 978,07 z³
Wykonawca: Zak³ad Remontowo – Budowlany, Kosowy 73, 36-107 Przy³êk
Termin realizacji: 15.08.2009 r.

Nazwa inwestycji: Budowa mostu w Zagorzycach Górnych
Zakres inwestycji: Budowa mostu przez potok Budzisz wraz z odwodnie-
niem, dojazdami, zjazdem z drogi powiatowej oraz umocnieniem skarp i

dna rzeki
Wartoœæ: 352 320,85 z³.

Wykonawca: Firma „ANGOPOL” ,Wêgierska Górka
Termin realizacji: 31.08.2009 r.

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Bêdziemyœl – Grudna, etap I
Zakres inwestycji: Roboty przygotowawcze, budowa przepustu na d³ugoœci 30 m, roboty ziem-
ne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 200 m
Wartoœæ: 1 144 663,04 z³ / etap I – 400 000,00 z³
Wykonawca: POLDIM DÊBICA
Termin realizacji: 30.08.2010r. / etap I – 30.09.2009 r.

Oprac.
G. Wrona
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W pierwszym dniu, podczas otwarcia
Festiwalu, uczestnicy (nasi tancerze rów-
nie¿) zaprezentowali siê na Rynku wroc³aw-
skim w wielkim wspólnym pokazie – zaba-
wie Rueda Gigant (salsa tañczona na wiel-
kim kole). Pomimo, ¿e pogoda nie rozpiesz-
cza³a tancerzy, to wszyscy emanowali wielk¹
energi¹ i radoœci¹. Do póŸnych godzin noc-
nych nasza m³odzie¿ tañczy³a przy kubañ-
skich rytmach, nawet nie przeszkadza³ im
deszcz. Przez nastêpne dwa dni zespó³ bra³
udzia³ w warsztatach tanecznych. Uczestni-
cy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierw-
sza pod okiem wybitnych mistrzów zg³êbia-
³a tajniki kubañskiej salsy. Druga natomiast
bra³a udzia³ w nowym przedsiêwziêciu (po-
mys³ pani Izabeli Torres): w ci¹gu tych
dwóch dni pod okiem znakomitego tance-
rza, choreografa programu „YOU CAN
DANCE” oraz „TAÑCA Z GWIAZDAMI”
Konrada Dêbskiego, uczy³a siê bardzo trud-
nego uk³adu choreograficznego na bazie
figur i kroków salsy. Efektem tego przedsiê-
wziêcia by³ wystêp przed wszystkimi uczest-

Celem koncertu by³a zbiórka pieniêdzy
na rzecz najbardziej poszkodowanych w
powodzi, która nie dawno przesz³a przez
gminê Ropczyce oraz Wielopole. Podczas
koncertu w bezp³atnym wystêpie zaprezen-
towa³y siê 4 zespo³y: Ortodox z Dêbicy (punk

,,CARNAVAL DE SALSA” – WROC£AW 2009

W dniach od 10-13 lipca zespó³ taneczny Blues
uczestniczy³ w VIII Miêdzynarodowym Festiwalu
Salsy „Carnaval de Salsa” we Wroc³awiu. Orga-
nizatorem imprezy byli Izabela i Jose Torres,
ambasadorzy kubañskiej salsy w Polsce.

nikami Festiwalu w ostatnim dniu. Cieka-
wostk¹ by³o to, ¿e sk³ad tej grupy stanowili
nie tylko „nasi”, ale przede wszystkim osoby
z d³ugoletnim sta¿em tanecznym, czyli pro-
fesjonaliœci. Ze wzglêdu na trudne figury
akrobatyczne w choreografii, wiele par zre-
zygnowa³o i w koñcowym efekcie zosta³o tyl-
ko cztery najlepsze pary, z czego trzy two-
rzyli tancerze z „Bluesa”.

W fina³owym pokazie w niedzielny wie-
czór tancerze zaprezentowali siê znakomi-
cie. Nie by³o koñca oklaskom. Pani Iza Tor-
res by³a pe³na podziwu, ¿e w tak krótkim
czasie m³odzie¿ potrafi³a siê nauczyæ tak
trudnego technicznie uk³adu.

„Blues” wzi¹³ udzia³ w Carnaval de salsa we Wroc³awiu.

Grupa wróci³a do domu szczêœliwa ¿e
mog³a pokazaæ siê tak szerokiej i znakomi-
tej publicznoœci. To jeszcze bardziej mobili-
zuje do dalszego poznawania i zg³êbiania
wiedzy na temat salsy kubañskiej.

EW

Zagrali dla powodzian

Fot. (4) T. Dumara

17.07.2009 r. oko³o godziny 20 w sêdziszow-
skim klubie „7” rozpocz¹³ siê kolejny koncert
charytatywny zorganizowany przez grupê
twórcz¹ Animus. Tym razem wsparcia udzieli³
serwis muzyczny www.podziemnyrocknroll.pl.

rock), Purehate z Rzeszowa (hardcore),
Snafu z Kolbuszowej (punk rock) oraz sê-
dziszowski zespó³ D¿idajla King (reggae).
Impreza przyci¹gnê³a ponad 160 osób, któ-
re udowodni³y, ¿e taka forma inicjatywy jak
najbardziej siê sprawdza. Ca³oœæ zebranych

œrodków pieniê¿nych zostanie przekazana
najbardziej poszkodowanym w powodzi.
Podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim tym,
którym nie obojêtny jest los osób pozosta-
wionych bez œrodków do godnego ¿ycia.

M. Lach



Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 7 (146) 31 lipca 2009 r.

6

Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 7 (146) 31 lipca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 7 (146) 31 lipca 2009 r.

Redaguje:
m³. asp.
Dominika Oleœ
– Oficer Prasowy
Komendanta
Powiatowego Policji
w Ropczycach

SÊDZISZOWSKA
KRONIKA POLICYJNA

Nowe mundury ropczyckich policjantów
Z pocz¹tkiem lipca, pierwsze nowe
mundury odebrali policjanci rop-
czyckiego ruchu drogowego. Ju¿ nie-
d³ugo w takich uniformach bêd¹ pe³-
niæ s³u¿bê wszyscy policjanci.
Decyzj¹ ministra zmienione zosta³o
policyjne umundurowanie s³u¿bowe
czyli to, w którym najczêœciej pracuj¹
policjanci. Do 2013 roku z naszych
ulic znikn¹ funkcjonariusze ubrani
w niebieskie koszule, czarne spodnie
w „kantkê” oraz szare kurtki „olim-
pijki”. W zamian za to, stró¿e prawa
bêd¹ nosiæ nowe, bardziej wygodne
uniformy. Bez zmian pozostanie po-
licyjne „moro” oraz strój galowy.

Areszt dla mê¿czyzny
znêcaj¹cego siê nad rodzin¹

30-go czerwca, trzy miesi¹ce aresztu
zastosowa³ s¹d wzglêdem mieszkañ-
ca gminy Sêdziszów Ma³opolski. Na
50-letnim mê¿czyŸnie ci¹¿y zarzut
znêcania siê nad rodzin¹. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Policjanci z komisariatu w Sêdziszowie prowadz¹ dochodzenie prze-
ciwko mê¿czyŸnie, podejrzanemu o znêcanie siê nad rodzin¹. 50-
letni mieszkaniec gminy Sêdziszów znêca³ siê nad ¿on¹ i córk¹ po-
mimo tego, ¿e mia³ wyrok pozbawiania wolnoœci w zawieszeniu za
takie samo przestêpstwo.
Sêdziszowscy policjanci wyst¹pili do prokuratury rejonowej o tym-
czasowe aresztowanie mê¿czyzny. Prokurator, po zapoznaniu siê ze
zgromadzonym materia³em dowodowym popar³ wniosek stró¿ów
prawa. S¹d przychyli³ siê do wniosku i zastosowa³ wzglêdem podej-
rzanego œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego areszto-
wania na okres trzech miesiêcy.

Rowerzystka wjecha³a pod samochód
1.07.2009 r., Sêdziszowscy policjanci wykonywali czynnoœci na miej-
scu kolizji drogowej w Sêdziszowie Ma³opolskim. Z ustaleñ funk-
cjonariuszy wynika, ¿e 80-letnia rowerzystka wjecha³a pod samo-
chód. Na szczêœcie w ca³ym zdarzeniu „ucierpia³” jedynie rower.
Po godzinie 16 sêdziszowscy policjanci zostali skierowani przez dy-
¿urnego na ulicê Fabryczn¹ w Sêdziszowie. Jak wynika³o ze zg³osze-
nia mia³o tam dojœæ do zdarzenia drogowego.
Kiedy stró¿e prawa dojechali na miejsce ustalili, ¿e 30-letnia miesz-
kanka gminy Sêdziszów M³p. jecha³a mitsubishi carism¹ ulic¹ Fa-
bryczn¹ w kierunku stacji PKP. Na wysokoœci sklepu „Marysia”, po
lewej stronie jezdni sta³a 80-letnia kobieta z rowerem. W pewnym
momencie wjecha³a ona rowerem na prawy pas ruchu, nie ustêpu-
j¹c pierwszeñstwa jad¹cej mitsubishi. Na szczêœcie kieruj¹ca samo-
chodem zd¹¿y³a wyhamowaæ i pomimo tego, ¿e rowerzystka wje-
cha³a jej pod ko³a samochodu ¿adnej z pañ nic siê nie sta³o.
Policjanci sprawdzili stan trzeŸwoœci uczestniczek tej kolizji. Panie
by³y trzeŸwe. Za pope³nione w ruchu drogowym wykroczenie ro-
werzystka zosta³a pouczona przez funkcjonariuszy.
 

Pijany jeŸdzi³ kradzionym rowerem
Równie¿ pierwszego lipca, policjanci z Sêdziszowa interweniowali
w sprawie je¿d¿¹cego ca³¹ szerokoœci¹ drogi rowerzysty. Okaza³o

siê, ¿e mê¿czyzna jest pijany. Przyzna³ równie¿, ¿e rower którym
jeŸdzi zabra³ z przystanku autobusowego i nie wie kto jest jego
w³aœcicielem. Rowerzysta odpowie teraz przed s¹dem karnym.
Przed godzin¹ 21 dy¿urny ropczyckiej Policji otrzyma³ zg³oszenie,
¿e drog¹ biegn¹c¹ przez jedn¹ z podsêdziszowskich wsi jeŸdzi kra-
dzionym rowerem pijany mê¿czyzna. Funkcjonariusze z komisaria-
tu pojechali we wskazane miejsce. Kiedy rozpytali wskazanego mê¿-
czyznê okaza³o siê, ¿e rower zabra³ z przystanku w s¹siedniej miej-
scowoœci i jecha³ nim do domu. Nie wiedzia³ komu go ukrad³.
Policjanci sprawdzili stan jego trzeŸwoœci. Okaza³o siê, ¿e 63-letni
mieszkaniec gminy Sêdziszów ma ponad promil alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Funkcjonariusze sprawdzili rowerzystê w poli-
cyjnej bazie danych. Okaza³o siê, ¿e ma on s¹dowy zakaz kierowa-
nia rowerami do stycznia 2015 roku.
Nastêpnie stró¿e prawa ustalili w³aœcicielkê i oddali jej skradziony
pojazd.
Pijany z³odziej odpowie za kradzie¿, jazdê rowerem w stanie nie-
trzeŸwoœci oraz niestosowanie siê do zakazów s¹dowych.

Policyjne dzia³ania „Prêdkoœæ”
8.07.2009 r., po raz czwarty w tym roku, odby³y siê dzia³ania policyj-
ne pod kryptonimem „PRÊDKOŒÆ”. Policjanci naszego powiatu
baczniej przygl¹dali siê kierowcom na naszych drogach. Ich g³ów-
nym zadaniem by³a kontrola prêdkoœci pojazdów.
W ci¹gu roku, cyklicznie powtarzane s¹ dzia³ania pod nazw¹ „Prêd-
koœæ”. Ich g³ównym za³o¿eniem jest ograniczenie liczby zdarzeñ
drogowych. W wyznaczone dni, na naszych drogach pojawia siê
wiêcej ni¿ zazwyczaj patroli.
Podczas tych dzia³añ, policjanci k³ad¹ nacisk g³ównie na prêdkoœæ
pojazdów. To w³aœnie nadmierna prêdkoœæ jest czêstym powodem
kolizji i wypadków, dlatego funkcjonariusze bêd¹ starali siê wp³y-
n¹æ na kierowców, aby ci nie ³amali przepisów o ruchu drogowym.
Jednoczeœnie funkcjonariusze zwracaj¹ baczniejsz¹ uwagê na inne
wykroczenia w ruchu drogowym pope³niane, nie tylko przez kieru-
j¹cych samochodami, ale równie¿ rowerzystów i pieszych.
Prosimy o rozwagê i zdjêcie nogi z gazu. Pamiêtajmy, ¿e lepiej póŸ-
niej, ale bezpieczniej dojechaæ do celu.

Sklepowi w³amywacze zatrzymani
Kilkunastu minut potrze-
bowali sêdziszowscy poli-
cjanci, aby zatrzymaæ w³a-
mywaczy. W nocy z niedzie-
li na poniedzia³ek (12/
13.07.2009 r.) dwóch m³o-
dych mê¿czyzn w³ama³o siê
do sklepu w Sêdziszowie
Ma³opolskim. £upem cie-
szyli siê jednak krótko. Za-
trzymani przyznali siê do
w³amania. Funkcjonariusze odzyskali ca³oœæ skradzionego przez
nich mienia.
Tu¿ po pó³nocy dy¿urny Policji zosta³ powiadomiony o w³amaniu
do jednego z sêdziszowskich sklepów. Na miejsce pojecha³ partol z
komisariatu w Sêdziszowie Ma³opolskim. Po kilkunastu minutach
funkcjonariusze zatrzymali dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy mieli
przy sobie skradzione przedmioty. W³amywaczami okazali siê miesz-
kañcy gminy Ropczyce w wieku 18 i 22 lat. Obaj byli pijani, m³odszy
mia³ 1,6 promila, a starszy - ponad 3 promile alkoholu w organi-
zmie.
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M³odzi mê¿czyŸni zostali osadzeni w policyjnym pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych. Spêdzili tam noc. W poniedzia³ek funkcjona-
riusze przedstawili im zarzut kradzie¿y z w³amaniem. Obaj przyzna-
li siê do winy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
Policjanci odzyskali wszystkie skradzione ze sklepu przedmioty. Te-
raz zwróc¹ je w³aœcicielowi. Wartoœæ niedosz³ego ³upu z³odziei wy-
nosi oko³o 2 tysiêcy z³otych.
 

Pilnujmy swojego mienia podczas wypoczynku
Coraz czêœciej policjanci przyjmuj¹ zg³oszenia kradzie¿y telefonów,
portfeli, torebek czy pieniêdzy od osób wypoczywaj¹cych nad wod¹.
Apelujemy o rozwagê oraz zwrócenie baczniejszej uwagi na cenne
przedmioty, które mamy przy sobie podczas wakacyjnych wyjaz-
dów i spotkañ z przyjació³mi.
Policjanci z ropczyckiej komendy przyjêli, 20-go lipca, zawiadomie-
nie o kradzie¿y telefonu komórkowego. Skradziona nokia le¿a³a na
stoliku przy jednym z domków wypoczynkowych w Kamionce. Z³o-
dziej wykorzysta³ chwilê nieuwagi w³aœciciela i ukrad³ telefon. Ta-
kich lub podobnych zg³oszeñ jest coraz wiêcej.
Wakacje, s³oneczna pogoda, wypoczynek w gronie rodziny i przyja-
ció³ powoduj¹, ¿e czêœæ z nas przestaje byæ czujna. Zapominamy o

Na wy¿szy stopieñ policyjny awansowa³
Komendant Powiatowy w Ropczycach – m³.
insp. Robert Pastu³a. Wy¿sze stopnie otrzy-
ma³o tak¿e 24 innych policjantów z naszego
powiatu, a dwóch funkcjonariuszy odebra-
³o nagrody Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego.

W czasie kiedy na placu przy Komedzie
trwa³ uroczysty apel, nasz kolega podkom.
Józef WoŸny, w Warszawie, odbiera³ podpi-
san¹ prze Prezydenta RP nominacjê na
pierwszy stopieñ oficerski.

Do Ministra MSWiA trafi³ wniosek, zaak-
ceptowany przez komendanta wojewódzkie-
go, dotycz¹cy przyznania ministerialnej nagro-
dy jednemu z naszych stró¿ów prawa. Oprócz
tego Komendant Powiatowy Policji w Rop-
czycach wyró¿ni³, dodatkowym 2-dniowym

czyhaj¹cych w okolicy z³odziejach i oszustach. Pamiêtajmy, ¿e z³o-
dzieje nie odpoczywaj¹.
Jednoczeœnie prosimy o w³aœciwe zabezpieczanie mieszkañ przed
wyjazdem na urlop oraz pilnowanie dzieci. Wystarczy chwila nie-
uwagi doros³ych, a dziecku mo¿e staæ siê krzywda.

Areszt dla ojca znêcaj¹cego siê nad rodzin¹
Policjanci przewozili, 24 lipca 2009 r., do s¹du 61-letniego miesz-
kañca gminy Sêdziszów M³p. Mê¿czyzna podejrzany o znêcanie siê
nad rodzin¹, zosta³ decyzj¹ s¹du aresztowany na trzy miesi¹ce.
Sêdziszowscy policjanci prowadzili postêpowanie w sprawie znêca-
nia siê nad rodzin¹, mieszkañca jednej z okolicznych wsi. Zebrany
przez nich materia³ dowodowy pozwoli³ na przedstawienie mê¿czyŸ-
nie zarzutu. Nastêpnie funkcjonariusze przekazali materia³y tej spra-
wy do prokuratury. 22-go lipca podejrzany zosta³ zatrzymany. Noc
spêdzi³ na komendzie. Wczoraj, ropczyccy stró¿e prawa przekonwo-
jowali go na posiedzenie s¹du. Wniosek prokuratury o zastosowanie
wzglêdem podejrzanego aresztu zosta³ zatwierdzony przez s¹d. Mê¿-
czyzna spêdzi najbli¿sze trzy miesi¹ce w zak³adzie karnym.
To ju¿ drugi tymczasowy areszt dla sprawcy znêcania siê nad ro-
dzin¹. Oba areszty dotycz¹ mieszkañców z gminy Sêdziszów M³p.

Obchody Œwiêta Policji

24 lipca 2009 r.
po raz 90-ty policjanci obchodzili
swoje œwiêto. Z tej okazji o godzinie 13:00,
na wewnêtrznym dziedziñcu Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach rozpocz¹³ siê uroczysty apel. Podczas jego trwania
wrêczono nominacje na wy¿sze stopnie policyjne oraz nagrody.
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego reprezentowa³ Naczelnik Sztabu KWP Rzeszów.

urlopem, 30 policjantów naszego powiatu,
których postawa podczas w akcji powodzio-
wej zas³ugiwa³a na uznanie. Komendant przy-
zna³ tak¿e nagrody pieniê¿na dla prawie wszyst-
kich funkcjonariuszy z powiatu.

Z KP Sêdziszów 4 policjantów awanso-
wa³o na wy¿szy stopieñ, 3 otrzyma³o nagrodê
w postaci dwudniowego urlopu, zaœ 1 - na-
grodê Komendanta Wojewódzkiego Policji.

m³. asp. Dominika Oleœ

Goœcie Œwiêta Policji w Ropczycach.

Ropczyccy ko-
mendanci, jeszcze
przed oficjalnymi
uroczystoœciami, od-
wiedzili w domu poli-
cjanta, który od d³u¿-
szego czasu dochodzi
do siebie bo bardzo
ciê¿kiej chorobie.
Sier¿. Micha³ Piêta
odebra³ od nich no-
minacjê na stopieñ
m³odszego aspiranta.
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Historia miêdzynarodowych spotkañ ze-
spo³ów folklorystycznych w Sêdziszowie siê-
ga 1999 roku. Od tego czasu regularnie
mieszkañcom miasta i okolicy serwowane
s¹ koncerty, przybli¿aj¹ce kulturê innych na-
rodów. Podczas piêciu dotychczasowych

(ci¹g dalszy ze str. 3)

oraz Thrakiki Estia of Serres z pó³nocnej Gre-
cji. By³a to wiêc spora dawka folkloru, w du-
¿ej czêœci dla nas doœæ egzotycznego, ponie-
wa¿ dot¹d grupy z Grecji i Portugalii na sce-
nie w Sêdziszowie nie wystêpowa³y.

Goœcie, podczas pobytu w Polsce, kilka-
krotnie koncertowali: w Polañczyku, Strzy-
¿owie, Sêdziszowie i Œwilczy. Mieli równie¿
okazjê zapoznaæ siê z nasz¹ kultur¹, zwie-
dzaj¹c £añcut i Kraków, a tak¿e z... ofert¹
handlow¹ polskich sklepów, podczas wypraw
na zakupy do Rzeszowa.

Galowy koncert VI Miêdzynarodowych
Spotkañ Folklorystycznych w Sêdziszowie
odby³ siê w sobotê, 25 lipca o godzinie 18.

Organizatorom szyki pokrzy¿owa³a kapry-
œna aura, która zmusi³a do przeniesienia
koncertu z Rynku do hali sportowej na Osie-
dlu M³odych. Nie doszed³ do skutku tak¿e
barwny przemarsz ulicami miasta. Tym nie-
mniej wszyscy, którzy przybyli do hali przy
Liceum Ogólnokszta³c¹cym mogli czuæ siê
usatysfakcjonowani.

Uroczystego otwarcia imprezy dokona-
li wspólnie: Burmistrz Sêdziszowa M³p. Ka-
zimierz Kie³b oraz Wójt Gminy Œwilcza Woj-
ciech Wdowik. Koncert poprowadzili: Kry-
styna Szczerbiak i dyrektor MGOK Kazi-
mierz Popielarz – oboje w rzeszowskich stro-
jach ludowych. I... rozpoczê³a siê podró¿
po Europie wraz z pojawiaj¹cymi siê na sce-
nie zespo³ami. Zaczêli Pu³anie z Trzciany –
Polonezem. Po nich na estradê weszli go-
œcie z Grecji. Grupa ta reprezentowa³a Sto-
warzyszenie Thrakiki Estia of Serres – jedno
z najwiêkszych w Grecji, zrzeszaj¹ce oko³o
700 cz³onków. W ramach stowarzyszenia
dzia³a 14 grup tanecznych, chóry i zespo³y
muzyczne. Wszystkie kultywuj¹ folklor i kul-
turê Tracji, poprzez taniec, œpiew, muzykê,

Spotkanie w Ratuszu z w³adzami Sêdziszowa M³p.

Na scenie grupa œw. Miko³aja z Portugalii.

spotkañ, mogliœmy podziwiaæ zespo³y: Tsi-
skari Tbilisi z Gruzji, Citta di Grotte, Balco-
ne delle Marche, La Sgrilla i Castel Mada-
ma z W³och, E Talon z Wêgier, Stropkovcan
ze S³owacji, The Gallowmill Billes ze Szko-
cji, Yunost z Rosji i Slezan z Czech. Ponadto
zawsze mogliœmy liczyæ na miejscowe Rochy
oraz zaproszonych goœci: Lubenkê z Lube-
ni, Halicz z Ropczyc i Pu³an z Trzciany.

W tym roku z zaproszenia do Sêdziszowa
i Œwilczy (tegoroczne spotkania organizowa-
ne by³y wspólnie przez gminy: Sêdziszów M³p.
i Œwilcza), skorzysta³y zespo³y: Grupo Folklo-
rico de S. Miguel de Anreade z pó³nocnej
Portugalii, Toplan z Giraltoviec na S³owacji
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naukê gry na tradycyjnych instrumentach.
I g³ównie tañce trackie zobaczyli sêdziszo-
wianie w wykonaniu Greków. Oczywiœcie nie
zabrak³o i najs³ynniejszego greckiego tañca
– Zorby, który artyœci wykonywali przy gor¹-
cej owacji widzów (ciekawe, ¿e Zorba, zwa-
ny te¿ Sirtaki to taniec „sztuczny” powsta³y
na bazie ludowego tañca Sirtos, spopulary-
zowany przez film „Grek Zorba”).

Portugalczycy z Grupo Folklorico de S.
Miguel de Anreade reprezentowali, le¿¹cy
w pó³nocnej czêœci ich kraju, dystrykt Viseu
w regionie Douro. Zespó³ bazuje na zaso-
bach muzyki, tañców, pieœni i instrumentów
z koñca XIX wieku. Podobne pochodzenie
maj¹ stroje tancerzy. Tañce nawi¹zywa³y do
zabaw portugalskich rolników, symbolizo-
wa³y ró¿ne prace polowe. Ciekawe, ¿e czêœæ
tancerzy wystêpowa³a boso. Bogaty by³ ze-
staw instrumentów zespo³u akompaniuj¹ce-
go tancerzom: gitara, koncertina (odmia-
na harmonii rêcznej), kastaniety, trójk¹t, flet
czy bêben. Tañce portugalskie nieco przy-
pominaj¹ ogl¹dane ju¿ w Sêdziszowie tañce
w³oskie. Nie s¹ przesadnie dynamiczne, co
mo¿e dziwiæ, bo przecie¿ i w jednym i w
drugim przypadku mamy do czynienia z
„po³udniowcami”.

Zaciekawienie widzów budzi³a grupka
starszych osób, nie bior¹ca udzia³u w zaba-
wie, ale obecna na scenie podczas wystêpu
w ludowych strojach. Szczególnie rzuca³y
siê w oczy postacie przybrane w stroje wy-
konane ze s³omy.

Za to prawdziwy „dynamit” w nogach
pokazali S³owacy z Giraltovic. Toplan po-
pularyzuje tañce z regionu Sarisz, które
charakteryzuj¹ siê dynamik¹ i temperamen-
tem – zarówno polki, tañczone w parze, jak
i akrobatyczne tañce mêskie. S³owacy za-
wsze bardzo podobaj¹ siê widowni – nie tyl-
ko sêdziszowskiej. Toplan to zespó³ bardzo
utytu³owany, a ostatni¹ ze swoich wielu na-
gród zdoby³... w przeddzieñ koncertu w
Sêdziszowie, podczas XIV Miêdzynarodo-
wych Olsztyñskich Dni Folkloru „Warmia
2009”, w pokonanym polu zostawiaj¹c ze-
spo³y z Gruzji, Turcji, W³och czy Indii.

Toplan czêsto bywa w naszej okolicy,
bowiem Giraltovce blisko wspó³pracuj¹ z
gmin¹ Wielopole Skrzyñskie.

Tañce naszego regionu – z okolic Prze-
worska – zaprezentowali Pu³anie. Na zakoñ-
czenie wyst¹pi³y Rochy w tañcach ³owickich.

Koncert trwa³ ponad dwie i pó³ godziny
i z pewnoœci¹ zadowoli³ wszystkich mi³oœni-
ków folkloru.

Tradycj¹ jest, ¿e delegacje zespo³ów,
odwiedzaj¹cych Sêdziszów M³p. spotykaj¹
siê z w³adzami naszego miasta. Jest to okazja
do wymiany pami¹tek, sympatycznej rozmo-
wy, ale i... próby podjêcia systematycznej
wspó³pracy na zasadzie partnerstwa miast
czy gmin. Ot choæby jak wspomniane wy¿ej
Wielopole i Giraltovce, wspó³pracuj¹ce na
niwie kultury, sportu i po¿arnictwa. Mo¿e
tegoroczne spotkanie w Sêdziszowie zaowo-
cuje podobn¹ inicjatyw¹?

Benedykt Czapka

Imprez¹ towarzysz¹c¹ VI Miêdzynarodowym Spotka-
niom Folklorystycznym by³a wystawa fotograficzna, za-
tytu³owana „Twarze folkloru œwiata”. Jej autor, Jerzy
Dynia, to znany dziennikarz Rozg³oœni Polskiego Ra-
dia w Rzeszowie i Telewizji Rzeszów. Od lat tworzy
programy, w których prezentuje twórców ludowych
Podkarpacia i innych regionów. Za swoj¹ dzia³al-
noœæ, na rzecz propagowania i dokumentowania
folkloru by³ dwukrotnie nagradzany nagrod¹ im. Fran-
ciszka Kotuli oraz nagrod¹ im. Oskara Kolberga.

Na wystawie, która zosta³a uroczyœcie otwarta w dn. 27 lipca, znalaz³ siê
zbiór fotografii prezentuj¹cych folklor wielu krajów z ca³ego œwiata. Autor, odwiedza-
j¹c wiele festiwali zespo³ów folklorystycznych, fotografowa³ ich uczestników. Uda³o mu
siê zatrzymaæ w kadrze nie tylko rodzime zespo³y i wykonawców, ale te¿ artystów z tak
egzotycznych krajów jak Meksyk, Indie, Chiny, Malezja czy Wyspa Wielkanocna.

Benedykt Czapka

Twarze folkloru œwiata

U góry Toplan ze S³owacji. U do³u tancerze z Tracji w pó³nocnej Grecji. Fot. (9) J. Maroñ
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Prawda jest jedna

Na czele legalnych w³adz Zwi¹zku Pola-
ków na Bia³orusi stoi Angelika Borys i aby
zniszczyæ autentyczn¹ polsk¹ organizacjê,
w³adze Bia³orusi nie cofaj¹ siê przed ¿adn¹
pod³oœci¹ i ¿adnym przestêpstwem (z punk-
tu widzenia miêdzynarodowego prawa cz³o-
wieka i obywatela).

Podam kilka przyk³adów antypolskich
szykan przedstawicieli w³adz Bia³orusi.

17 lutego 2009 roku do prokuratora
miasta Baranowicze zosta³a wezwana kie-
rownik Domu Polskiego, prezes Klubu Pol-
skiego Teresa Sieliwoñczyk. Wrêczono jej
oficjalne zawiadomienie o niedopuszczal-
noœci ³amania prawa. To ³amanie prawa ma
polegaæ na tym, ¿e Teresa Sieliwoñczyk jest
aktywn¹ cz³onkini¹ Zwi¹zku Polaków na
Bia³orusi pod kierownictwem And¿eliki
Borys. Prokurator oficjalnie ostrzeg³ Tere-
sê Sieliwoñczyk, ¿e jeœli nadal bêdzie bra³a
udzia³ w dzia³alnoœci ZPB, mo¿e zostaæ po-
ci¹gniêta do odpowiedzialnoœci karnej z
artyku³u 193-1 Kodeksu Karnego Bia³orusi
(groŸba do dwóch lat wiêzienia).Tego sa-
mego dnia nieznani sprawcy przek³uli opo-
ny w samochodzie wiceprezesa ZPB Józefa
Porzeckiego. Dwoje cz³onków Rady Naczel-
nej ZPB bez podania powodów wezwano
do inspekcji podatkowej.

3 marca 2009 roku do wszystkich skrzy-
nek pocztowych bloku, w którym mieszka
przez And¿elika Borys podrzucono ulotki

pornograficzne, na których doklejono jej
wizerunek.

5 marca 2009 roku Wiktorii Jaœkiewicz,
¿onie Mieczys³awa Jaœkiewicza, prezesa Miej-
skiego Oddzia³u ZPB i Oksanie Poczobut,
¿onie Andrzeja Poczobuta, cz³onka Rady
Naczelnej ZPB, gro¿ono zwolnieniem z pra-
cy za aktywn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ mê¿ów.

9 marca 2009 roku Prazes Oddzia³u ZPB
w Mo³odecznej Irenie Tokarskiej grozi zwol-
nienie z pracy. Jej kierowniczkê wezwano
do Rejonowego Komitetu Wykonawczego i
powiedziano, je¿eli Tokarska pojedzie na
zjazd, to zostanie zwolniona zarówno To-
karska, jak i ona

Urzêdnicy z dzia³u z dzia³u ideologii
Rejonowego komitetu Wykonawczego w
Smorgoniach grozili prezes Oddzia³u ZPB
w Smorgoniach Teresie Pietrowej zwolnie-
niem z pracy.

Cz³onkini Rady Naczelnej ZPB Marii
Ho³owni na spotkaniu z wicedyrektorem ds.
Ideologii Grodzieñskich Zak³adów Miê-
snych gro¿ono zwolnieniem z pracy.

10 marca 2009 roku szef Dzia³u Oœwiaty
rej. Rac³awskiego grozi³ zwolnieniem z pra-
cy nauczycielce jêzyka polskiego Halinie
Gajdamowicz.

Dzia³acz ZPB w Bras³awiu W³odzimierz
Szawe³³o, który pracuje jako kierowca w
gospodarstwie leœnym, równie¿ nie mo¿e
jechaæ na zjazd ZPB, poniewa¿ w weekend
(14-15 marca) ma pracowaæ, bo w przeciw-
nym razie mo¿e zostaæ zwolniony.

15 marca Dzia³ Oœwiaty rej. Bras³awskie-
go og³osi³ dniem pracy dla wszystkich na-
uczycieli jêzyka polskiego pracuj¹cych w
tym rejonie.

13 marca 2009 roku kierownictwo za-
k³adów pracy, w których pracuj¹ krewni
kandydata na zjazd ZPB z Ostrowa Zenona
Miekina, poinformowano go, ¿e jeœli weŸmie
udzia³ w zjeŸdzie, cz³onkowie jego rodziny
zostan¹ zwolnieni z pracy.

14 marca 2009 roku Jerzy Wróblewski, je-
den z kandydatów na zjazd z Bras³awia (obw.
Witebski) dosta³ anonimowy telefon z pogró¿-
kami. Nieznajomy grozi³, ¿e jeœli Wróblewski
wyjedzie z Bras³awia, ¿eby wzi¹æ udzia³ w zjeŸ-
dzie, nigdy ju¿ nie bêdzie móg³ wróciæ i miesz-
kaæ w tym mieœcie. Wed³ug relacji Wróblew-
skiego, ca³e miasto by³o obstawione przez
patrole drogówki, które sprawdza³y wszystkie
samochody wyje¿d¿aj¹ce z miasta.

Delegaci z Klecka po odebraniu kandy-
data na zjazd ze stacji Horodzieje zostali
zatrzymani przez drogówkê dwa kilometry
za Horodziejami. Zarzucono im spowodo-
wanie rzekomego wypadku samochodowe-
go i odstawiono na komisariat w Nieœwie¿u,
gdzie do póŸnych godzin wieczorowych
trwa³a ekspertyza auta.

To tylko drobny wycinek dzia³añ anty-
polskich w³adz Bia³orusi. Ostatecznie do VII
SZ Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi dosz³o i
na kolejn¹ kadencjê prezesem zosta³a wy-
brana And¿elika Borys.

Na zjeŸdzie delegaci przyjêli m. in. Ode-
zwê do Aleksandra £ukaszenki, w której czy-
tamy m.in.: „My, delegaci VII Zjazdu Zwi¹zku
Polaków na Bia³orusi, zwracamy siê do Pana z
apelem o pomoc w nawi¹zaniu normalnych
stosunków pomiêdzy w³adzami pañstwowymi
Bia³orusi a naszym zjednoczeniem spo³ecz-
nym. Uwa¿amy, ¿e tylko dialog prowadzony w
warunkach wzajemnego szacunku, mo¿e byæ
drog¹ do za³agodzenia wieloletniego konflik-
tu, który nie sprzyja, ani Zwi¹zkowi polaków
na Bia³orusi, ani bia³oruskim w³adzom…”.

Jaka by³a reakcja £ukaszenki ka¿dy wi-
dzia³. Tak pan Olek podsumowuje udzia³ w
owym zjeŸdzie: „Jestem dumny, ¿e by³em na
tym ZjeŸdzie wœród tych 167 œmia³ków, kto
nie przestraszy³ siê i przyjecha³ do Grodna.
Oczywiœcie ci wszyscy 167 Polaków s¹ na czar-
nej liœci sowietów. I jeœli bêdzie oddan rozkaz
z góry, to z nami siê rozlicz¹. Musimy byæ
gotowi ponieœæ konsekwencjê swej œmia³oœci”.

My obywatele III Rzeczypospolitej Polskiej
pamiêtajmy, ¿e nale¿ymy do polskiej wspólno-
ty narodowej i elementarnym obowi¹zkiem
tej wspólnoty jest dba³oœæ o ka¿dego Polaka,
o ka¿dego obywatela Polski. Nie mo¿emy byæ
g³usi na przeœladowania naszych rodaków, a
w³adze polskie przez nas wybierane musz¹ po-
czuwaæ siê do obowi¹zku dba³oœci o naród
(lud) niezale¿nie gdzie jego przedstawiciele
mieszkaj¹. Jan Flisak

Z dawnych Kresów
Rzeczypospolitej

Polak z wyboru jest wiêkszym Polakiem, ni¿ Polak z urodzenia.
I pod tym wzglêdem mnie jest ciê¿ko z³amaæ.
– tak pisze Olek, delegat na Zjazd Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi z oddzia³u lidzkiego, Polak z wyboru, przedstawiciel milio-
nowej spo³ecznoœci polskiej na terenach pañstw postradzieckich. Sytuacja Polaków na Bia³orusi jest szczególnie ciê¿ka. Tamtejszy
prezydent Aleksander £ukaszenka buduj¹c autorytarny system w³adzy d¹¿y do ca³kowitego podporz¹dkowania obywateli
swojej w³adzy. Jedn¹ z ostatnich niezale¿nych organizacji by³ (jest) Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi. Piszê „by³”, bo w 2005 roku
w³adzom uda³o siê czêœciowo rozbiæ tê organizacjê. Pod wp³ywem gróŸb, szanta¿u i innych dzia³añ powsta³ nielegalny z punktu
widzenia statutu Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi konkurencyjny zarz¹d tej organizacji z Józefem £ucznikiem na czele. Ten
dysponuj¹c poparciem w³adz Bia³orusi jest prezentowany jako „prawdziwy” ZPB i przej¹³ siedzibê zwi¹zku.

Marta Magdoñ ma 14 lat i mieszka w Zagorzycach
Górnych, gdzie równie¿ uczêszcza do gimnazjum. Przy-
godê z wierszami zaczê³a rok temu. Pisze bardzo
czêsto, kiedy tylko ma woln¹ chwilê. Interesuje siê
przyrod¹, zwierzêtami i ogólnie œwiatem. Pisze wier-
sze zazwyczaj o ¿yciu, ludziach o tym co Nas otacza.

Czas tak p³ynie...
Wczoraj... ¿yliœmy jakby koñczy³ siê œwiat...
Nie patrzyliœmy na zegar ¿ycia...
Chcieliœmy wszystko mieæ... wszêdzie byæ..
Nie pytaliœmy którêdy dalej iœæ... gdzie jest droga...
Po prostu cieszyliœmy siê tym co teraz jest...
Z uœmiechem na twarzy... braliœmy ka¿dy
dzieñ...
Dzisiaj... kiedy wiemy ju¿...
¯e nie tak ³atwo jest ¿yæ tym co jest...
Czasem ktoœ potrzebuje nas... a my nie widzimy tego..
Druga osoba czeka... na nas... lecz my zapatrze-
ni... w œwiat...
Nie widzimy innych... jedynie tylko jesteœmy my...
Lecz kiedyœ to my bêdziemy potrzebowali
Aby ktoœ przy nas by³... poda³ nam sw¹ d³oñ..
Wiêc teraz to my dajmy j¹... aby kiedyœ nie musieæ...
Ocieraæ cichych w k¹cie ³ez...

Jeszcze
Gdy ju¿ si³y brak, a tak strasznie jeszcze siê chce
Goniæ z wiatrem z œpiewem ptaków budziæ siê...
¯yæ dalej walczyæ ci¹gle siê uczyæ w³asn¹
droga kroczyæ
I zostawiæ ka¿dego dnia po sobie œlad
Jedno s³owo ma³y gest uœmiech serca kawa³ek
Siebie
  Marta Magdoñ
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Oko poety i malarza bez trudu dostrze¿e
na niebie niezwykle zestrojone barwy, kszta³-
ty i linie. Poczyni skojarzenia niedostêpne
tzw. zwyk³emu œmiertelnikowi. Inaczej jesz-
cze wejrzy na niebosk³on myœliwy, który:
Gdzie chcesz, jak¹ chcesz drog¹ buja po przestworzu!
Czyli jak prorok patrzy w niebo, gdzie w ob³oku
Wiele jest znaków widnych strzeleckiemu oku.

Na ich podstawie trafnie okreœla i przewi-
duje zachowanie siê zwierzyny. Podobnie
praktyczne intencje zawsze przyœwieca³y
mieszkañcom wsi, którzy swe gospodarskie
zajêcia œciœle wi¹zali z rytmami natury i ze
œwiêtami koœcielnymi. Wnikliwe obserwacje
œwiata zwierz¹t, roœlin i zjawisk atmosferycz-
nych pozwala³y im przewidzieæ pogodê na
najbli¿sze dni, tygodnie, miesi¹ce. Wyniki
onych spostrze¿eñ zawarte zosta³y m.in. w
czêsto rymowanych, ³atwych do zapamiêta-
nia przys³owiach. Od wieków s³u¿y³y one ko-
lejnym pokoleniom, pe³ni³y rolê swoistego
doradztwa i pomaga³y w planowaniu prac
gospodarskich.
Przepowiednie wynikaj¹ce z obserwowania
przyrody pozwala³y niejednokrotnie pro-
gnozowaæ pogodê d³ugoterminow¹, co nie
jest zadaniem ³atwym nawet w dobie kom-
puterów i innych nowoczesnych urz¹dzeñ.
Cz³owiek wspó³czesny w znacznym stopniu
zatraci³ zdolnoœæ obserwowania i pojmowa-
nia praw natury; byæ mo¿e dlatego coraz
czêœciej „pozwala siê zaskakiwaæ” gwa³tow-
nym burzom, nawa³nicom i innym katakli-
zmom. Nasi przodkowie czujnie œledzili

wszelkie zmiany zachodz¹ce w otoczeniu i –
znacznie czêœciej ni¿ my obecnie spogl¹dali
w niebo. Pozostawili nam w spadku warto-
œciowy dorobek, nie tylko materialny. Za-
sób ich doœwiadczeñ i przemyœleñ to nasza
chluba i powód do dumy. Nie nale¿y zapo-
minaæ te¿ o rodzimej, ludowej meteorolo-
gii gromadz¹cej wielowiekowe obserwacje i
analizy dokonane przez naszych poprzed-
ników. W niniejszym tekœcie znajd¹ siê spo-
strze¿enia zachowane w pamiêci tych miesz-
kañców naszej ma³ej Ojczyzny, których wia-
ra i przezornoœæ ratowa³y od klêsk i g³odów.
Dotyczyæ one bêd¹ przede wszystkim ró¿-
nych zjawisk atmosferycznych. Jeszcze oko-
³o 20, 30 lat wstecz ka¿dy roztropny gospo-
darz, tu¿ po przebudzeniu i przekroczeniu
progu rozgl¹da³ siê wokó³ i zerka³ w górê.
Œledzi³, jak wschodzi s³oñce, sk¹d wieje wiatr
i p³yn¹ chmury, jak unosi siê mg³a i zabarwia
niebo. Od trafnoœci przewidywañ i wierzeñ
zale¿a³ przecie¿ los jego rodziny, tudzie¿ po-
wodzenie w gospodarowaniu. Szczególnie
wa¿ne one by³y w okresie sianokosów i ¿niw,
które „czas zacz¹æ” od 13VII: „W lipcu k³osek
korzy, ¿e niesie dar Bo¿y, a najpierwsza Ma³go-
rzata sierp w zbo¿e za³o¿y”; zaœ „Od dnia œwiêtej
Marty ze ¿niwami ju¿ nie ¿arty” (29VII).
Dzisiaj zapewne nikt ju¿ nie kieruje siê regu³¹
tradycji, wed³ug której ¿niwa nale¿y rozpo-
czynaæ w sobotê. Dzieñ ten poœwiêcony jest
Matce Bo¿ej, od wieków uwa¿anej za najlepsz¹
Opiekunkê pól, sadów i ³¹k. W dniu Jej Wnie-
bowst¹pienia (15VIII) wdziêczny lud dziêko-
wa³ Maryi za zebrane plony, œwiêc¹c wieñce

sporz¹dzone z darów ziemi. U
nas szczególnym szacunkiem
otacza siê te¿ œw. Annê – Matkê
Matki Bo¿ej Jagodnej, Zielnej,
Siewnej. Znane jest powszech-
nie przys³owie: „Od œw. Hanki
ch³odne poranki” (26 VII). Czer-
wiec i lipiec od lat uchodzi³y za
miesi¹ce najbardziej skwarne i
burzowe. Dziœ niewielu ju¿ pa-
miêta, ¿e jeszcze do niedawna
inaczej kopiono siano „na po-
godê”, a inaczej „na deszcz” –
tutaj kopy musia³y byæ bardziej
strome, z w¹skim fundamen-

tem i z za³o¿onym s³omianym chocho³em. Ta
sama zasada dotyczy³a sk³adania kopek zbó¿.
Teraz, w dobie pras i kombajnów coraz trud-
niej zobaczyæ mo¿na szeregi kop siana nie mó-
wi¹c ju¿ o zbo¿u. Kiedyœ nasi dziadowie nie
wyobra¿ali sobie np. zwo¿enia siana bez
uprzedniego kopienia.
Zmieniaj¹ siê czasy i obyczaje, ale cz³owiek
wci¹¿ z utêsknieniem wypatruje piêknych i
s³onecznych dni, które pozwol¹ mu spraw-
nie uwin¹æ siê z pracami polowymi, a tak¿e
godziwie wypocz¹æ. Oczekuje udanej po-
gody, której zwiastunem jest niebo bez-
chmurne lub pokryte œnie¿nobia³ymi, p³a-
skimi spodem ob³okami k³êbiastymi (cumu-
lusami). Winny siê one przesuwaæ wraz z wia-
trem. Nie wró¿¹ równie¿ deszczu drobne,
pierzaste chmurki (cirrusy) przybywaj¹ce z
kierunku wschodniego. Zapowiedzi¹ bez-
deszczowych dni s¹ te¿ niepozorne, zanika-
j¹ce w ci¹gu dni chmurki – baranki osadzo-
ne na b³êkitnym niebie. Ludowe przys³owie
zaleca nawet: „Gdy baranki na niebie, pomyœl
ch³opie o siewie”. Cieszy tak¿e obfita rosa.
Równie¿ deszcz z samego rana nie powinien
zabieraæ nadziei na poprawê pogody – w
myœl przys³owia: „Deszcz ranny, p³acz panny”
(oba trwaj¹ krótko). Zapowiedzi¹ dobrej
pogody jest te¿ szaroniebieskie niebo o po-
ranku i opadaj¹ca mg³a. Cz³owiek:
„Rad, ¿e siê wypogadza, mg³a nie sz³a do góry,
Jak siê dziaæ zwyk³o, kiedy zbieraj¹ siê chmury,
Ale coraz spada³a; wiatr rozwin¹³ d³onie
I mg³ê muska³, wyg³adza³, rozœciela³ na b³onie”.

Zapowiedzi¹ wspania³ego nastêpnego dnia
jest jasnoró¿owa zorza przy zachodzie s³oñ-
ca i s³abn¹cy pod wieczór wiatr:
„S³oñce ju¿ gas³o, wieczór by³ ciep³y i cichy,
Okr¹g niebios gdzieniegdzie chmurkami zas³any,
U góry b³êkitnawy, na zachód ró¿any,
Chmurki wró¿¹ pogodê, lekkie i œwiec¹ce (…)”

W ci¹gu najbli¿szej doby mo¿na siê spodzie-
waæ deszczu, gdy we³niste, pierzaste chmur-
ki nap³ywaj¹ od zachodu, z czasem gêstnie-
j¹c i przybieraj¹c szary odcieñ. Z³owrogie
s¹ te k³êbiaste, spiêtrzone, o rozmazanych

DOŒÆ
G£OWÊ

PODNIEŒÆ…

„U nas doœæ g³owê podnieœæ, ile¿ to widoków!
Ile¿ scen i obrazów z samej gry ob³oków!

Bo ka¿da chmura inna (…)”

(ci¹g dalszy na str. 12)
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Ekipa z Kawêczyna, w drodze do fina³u
lipcowych rozgrywek futbolistów z gminy Sê-
dziszów M³p., pokona³a juniorów Lechii Sê-
dziszów M³p. oraz w pó³finale Soko³a Krzywa.

Plon Klêczany wygra³ z Borkovi¹ i s¹sia-
dem zza miedzy – Grodem Bêdziemyœl.

Fina³owy mecz rozpocz¹³ siê od wzajem-
nego badania si³ przez obie dru¿yny. Pierw-
si sk³adn¹ akcjê przeprowadzili pi³karze Plo-
nu, jednak Damian D³ugosz spud³owa³.

Z czasem wiêcej podañ potrafili wymie-
niæ miêdzy sob¹ zawodnicy z Kawêczyna,
jednak nie potrafili stworzyæ sobie dogod-
nej sytuacji. Próbowali zaskoczyæ stoj¹cego
w bramce Plonu Sebastiana Szlêzaka strza-
³ami z dystansu, jednak by³y one bardzo nie-
udane. Plon tymczasem ogranicza³ siê do
gry z kontrataku, licz¹c na umiejêtnoœci D³u-
gosza. Taka taktyka przynios³a efekt w 15

Puchar
Burmistrza

dla Progresu
Kawêczyn

Progres Kawêczyn zdoby³ g³ówne trofeum w rozgrywanym po raz dziewiêtnasty Pucharze Burmistrza.
Podopieczni Antoniego Twardowskiego w fina³owym meczu pokonali 3:1 Plon Klêczany.

minucie, gdy napastnik z Klêczan znalaz³ siê
przed polem karnym Progresu i uderzy³ na
bramkê. Wydawa³o siê, ¿e m³ody Dawid Bo-
rek obroni ten strza³, gdy pi³ka po rêkawi-
cach, mimo jego rozpaczliwych prób inter-
wencji, wtoczy³a siê do bramki.

Progres wyrówna³ kwadrans póŸniej.
Gol Zenona Filipka by³ ukoronowaniem
znakomitej, koronkowej akcji Progresu. Eki-
pa z Kawêczyna dominowa³a w pierwszej po-
³owie, i dopiero pod koniec D³ugosz mia³
szansê na pokonanie Pietkiewicza, który w
25. min. zast¹pi³ Borka w bramce Kawêczy-
na, jednak przerzuci³ pi³kê nad bramk¹. W
odpowiedzi wzd³u¿ linii koñcowej przedzie-
ra³ siê £ukasz Borek, lecz jego zagranie Szlê-
zak wybi³ na rzut ro¿ny. Do przerwy remis
ze wskazaniem na Progres.

W drugiej ods³onie do bardziej zdecy-

konturach. Ich wierzcho³ki przybieraj¹ po-
staæ kowad³a b¹dŸ parasola (cumulonimbus).
Duszne, wilgotne powietrze zapowiada do-
datkowo nadejœcie burzy:
Ju¿ chmura, roztaczaj¹c cienie na kszta³t sieci
Wy³awia resztki œwiat³a, a za s³oñcem leci,
Jak gdyby je pochwyciæchcia³a przed zachodem.
Kilka wichrów raz po raz przeœwisnê³o spodem,
Jeden za drugim lec¹, miec¹c krople d¿d¿yste
Wielkie, jasne, okr¹g³e, jak grady ziarniste.

Nie wró¿¹ te¿ dobrej pogody pozornie nie-
winne wyraziste baranki, które pojawiaj¹ siê
z samego rana. Burzê z gradem przepowia-
daj¹ natomiast sun¹ce nisko nad ziemi¹ sza-
robrunatne, ¿ó³tawe chmury. Malarze zwy-
kli zachwycaæ siê krwistoczerwonym, ama-
rantowym niebem o zachodzie s³oñca. Tym-
czasem zatroskany rolnik nie podziela tego
entuzjazmu. Podobnie:
Gdy s³oñce za chmury zachodzi, niebawem desz-
cze przywodzi

Gratulacje zwyciêzcom i pokonanym w finale sk³adaj¹ Bur-
mistrz K. Kie³b i Sekretarz Gminy J. Maroñ.

Niepokoi równie¿ wzmagaj¹cy siê pod wie-
czór wiatr, który wieje potem wiêcej ni¿ je-
den dzieñ. Przy upalnej pogodzie koñczy
siê to zwykle „oddeszczeniem”. Kiedyœ lu-
dzie nawet w pogodne dni zwracali uwagê
na pojawianie siê niewielkich powietrznych
wirów, które w naszych stronach nazywano
„suwo³kami”. Zwykle przepowiada³y one
nadejœcie burzy. Pogorszenie siê pogody
przepowiada³y wyj¹tkowo ciep³e wieczory i
– jak u nas mawiano – „ksiê¿yc w kole” lub
„w czapie”: „Kiedy ksiê¿yc w czapie, wnet ci na
g³owê nakapie”. Dawniej ludzie bezb³êdnie
przewidywali niepogodê ju¿ z samego rana
– z unosz¹cej siê mg³y, wyraŸnych ob³oków
– baranków i „bladego” s³oñca, które tak
sugestywnie opisa³ nasz wieszcz:
Nieznacznie z wilgotnego wykrada³ siê mroku
Œwit bez rumieñca, wiod¹c dzieñ bez œwiat³a w oku.
Dawno wszed³ dzieñ, a jeszcze ledwie jest widomy
Mg³a wisia³a nad ziemi¹ jak strzecha ze s³omy.

Jednak „doœæ g³owê podnieœæ” miêdzy 10 i
14 sierpnia. O zmroku mo¿na wtedy zoba-
czyæ nasilenie siê „spadaj¹cych gwiazd”, któ-
re w jêzyku ludu nosz¹ nazwê „ ³zy œw. Waw-
rzyñca”. W rzeczywistoœci s¹ to perseidy,
drobinki z warkocza komety Swift – Tuttle.

Wpadaj¹ce w atmosferê ziemsk¹ meteoro-
idy jaskrawo œwiec¹, od lat budz¹c podziw i
sk³aniaj¹c ludzi do wypowiadania ¿yczeñ.
Wed³ug wierzeñ ¿yczenia te maj¹ szansê siê
spe³niæ, zw³aszcza gdy cz³owiek stanie siê
bardziej pokorny wobec natury, jeœli bêdzie
kierowa³ siê jej prawami i zrozumie sens sta-
wiania w³asnych prognoz pogody. Warto
wed³ug nich zorganizowaæ sobie pracê i
zaplanowaæ letni wypoczynek. Unikniemy
wówczas alternacji, gdy przyjdzie nam siê
zetkn¹æ z nieprzyjemnymi anomaliami po-
gody. Zreszt¹…sierpieñ zwykle jest ju¿ mie-
si¹cem spokojnym, wolnym od groŸnych
burz i gradobiæ. Ciep³e dni koñcz¹ optymi-
styczne zachody s³oñca. Taki w³aœnie koniec
dnia uwieczni³ poeta:
I bór czerni³ siê na kszta³t ogromnego gmachu,
S³oñce nad nim czerwone jak po¿ar na dachu;
Wtem zapad³o do g³êbi; jeszcze przez konary
B³ysnê³o jak œwieca przez okienne szpary.

W tekœcie wykorzystane zosta³y fragmenty
utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza,
niezrównanego mi³oœnika i piewcy ojczystej
przyrody.

Tekst i ilustracje
Maria Wilczok

DOŒÆ G£OWÊ
PODNIEŒÆ…

(ci¹g dalszy ze str. 11)
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Wyniki XIX Turnieju o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.

5.07.2009 r.: Gród Bêdziemyœl – Korona Góra Ropczycka 2:2, w rzutach karnych 4:3
Borkovia Borek Wielki – Plon Klêczany 2:3

12.07.2009 r.: Sokó³ Krzywa – P³omieñ Zagorzyce 3:1
Progres Kawêczyn – Juniorzy Lechii Sêdziszów M³p. 2:0

19.07.2009 r.: Gród – Plon 1:4
Progres – Sokó³ 3:3, w rzutach karnych 4:3

26.07.2009 r.:  o III miejsce: Gród – Sokó³ 1:6

Fina³: Progres – Plon 3:1 (1:1) 0:1 D³ugosz (15.); 1:1 Filipek (30.); 2:1 Cio³ek - samob. (62.); 3:1 B. Pietkiewicz (84.)
Progres: D. Borek (M. Pietkiewicz) – Barnadzki, M. Pa³ka, £. Borek, Daniel, B. Pietkiewicz, Filipek, Tylutki,
W. Pietkiewicz, Kozak, Ciebie oraz Bezak, Krzywdzik, ̄ urek
Plon: Szlêzak – Wójcik, Cio³ek, Opaliñski, Si³ka, K. Drozd, M. Drozd, Patro, Pypeæ, D³ugosz, Fugas oraz Chmiel,
Przydzia³, Mita, Smaga³a, Pa³ka, Czerwonka.
Sêdziowali: Marek G³owacki oraz Leszek ¯egleñ i Dawid Zaj¹c.

Gratulujê zwyciêstwa. Czy spodziewa³ siê Pan takiego wyniku? To chyba niespo-
dzianka.

Ten wynik nie jest dla mnie niespodziank¹. Pracuj¹c w Kawêczynie od trzech lat
szliœmy systematycznie do przodu, zajmuj¹c trzecie, potem drugie i teraz pierwsze miej-
sce. Powiem szczerze, ju¿ w ubieg³ym roku nale¿a³ siê nam ten sukces, jednak okazaliœmy
siê gorsi o jedn¹ bramkê. Dzisiejszy mecz nie odzwierciedla poziomu dru¿yn. By³ to
mecz raczej s³aby, typowa walk o wynik.

Kilka akcji by³o jednak na niez³ym poziomie, np. pierwsza bramka pad³a po koron-
kowej akcji pañskiej dru¿yny.

Proszê mi wierzyæ, zawodnicy ma³o s³uchaj¹. Oni potrafi¹ graæ w pi³kê i gdyby
s³uchali podpowiedzi z boku, by³oby jeszcze lepiej. Tak jak powiedzia³em ten mecz by³
s³aby. W ubieg³ym tygodniu zagraliœmy o wiele lepszy mecz (wygrany pó³fina³ z Soko³em
Krzywa – przyp. BC), akcje siê nam wi¹za³y. Ja do znudzenia im powtarzam, ¿eby grali
pi³k¹, pi³k¹ i jeszcze raz pi³k¹. To jest zasada gry w pi³kê no¿n¹.

Proszê powiedzieæ, czym by³a spowodowana zmiana bramkarza jeszcze w pierwszej
po³owie: kontuzj¹ czy niepewn¹ interwencj¹ przy bramce dla Plonu?

Nie chodzi³o o interwencjê. Ja przed meczem zastanawia³em siê, czy wpuœciæ na ca³y
mecz tego m³odego ch³opaka, ze wzglêdu na stres. Wpuœci³em go i zrobi³em Ÿle. Przy
rutynowanym bramkarzu gra siê zupe³nie inaczej, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e b³¹d nie jest
tak groŸny. Pierwsza bramka to by³ „fuks” niesamowity, ale nie takie bramki siê puszcza.

Czy wœród Pañskich pi³karzy s¹ tacy, którzy mogliby graæ w wy¿szej lidze, np. w
okrêgówce?

Jest dwóch-trzech ch³opaków, którzy po kilku miesi¹cach treningów daliby radê.
Myœlê, ¿e nie odstaj¹ a¿ tak bardzo technicznie, raczej fizycznie. Jednak przeskok z klasy
B do klasy okrêgowej to by³by du¿y krok. W tej chwili raczej nie, ale po pó³ roku
treningów, myœlê, ¿e tak. Nazwiska zachowam dla siebie, ¿eby nie zapeszaæ.

Rozm. BC

dowanych ataków ruszyli pi³karze z Klêczan.
D³ugosza stara³ siê wspieraæ Konrad Pa³ka,
aktywny by³ Mateusz Drozd, który w 55. min.
uderzy³ z wolnego w okolice okienka bram-
ki strze¿onej przez Pietkiewicza, ten jednak
wspania³¹ parad¹ uchroni³ swój zespó³ od
straty bramki. Bramkarz z Kawêczyna by³
jedn¹ z jaœniejszych postaci drugiej po³owy
meczu. W tym fragmencie meczu aktywniej-
si byli zawodniczy z Klêczan, jednak nieocze-
kiwanie bramkê zdoby³ Progres. Prawym
skrzyd³em poci¹gn¹³ Borek i zagra³ wzd³u¿
bramki, a pi³ka nieszczêœliwie trafi³a w nogi
nadbiegaj¹cego Micha³a Cio³ka, który wpa-
kowa³ j¹ do w³asnej bramki. Klêczany ruszy-
³y do odrabiania strat, raz po raz nêkaj¹c
Pietkiewicza. W 72. minucie oko w oko z
Pietkiewiczem stan¹³ Pa³ka, jednak bram-
karz wyszed³ z tego pojedynku obronn¹
rêk¹. Pi³ka wróci³a jak bumerang do pi³ka-
rzy Plonu. Jeden z nich uderzy³ na bramkê,
strza³ zosta³ zablokowany rêk¹ przez jedne-
go z obroñców. Sêdzia Marek G³owacki
wskaza³ na jedenasty metr. Szansê na reha-
bilitacjê otrzyma³ niedawny pechowiec Mi-
cha³ Cio³ek, jednak jego strza³ poszybowa³
wysoko ponad bramk¹. Kolejn¹ szansê ten
sam zawodnik mia³ w 78. minucie, lecz jego
próbê strza³u zablokowali obroñcy.

Wynik meczu zosta³ ustalony w 84. mi-
nucie, gdy z kontr¹ wyszli pi³karze Progre-
su, a dzie³a dokoñczy³ Bart³omiej Pietkie-
wicz, mocnym strza³em pieczêtuj¹c sukces
swojej dru¿yny. W koñcówce szansê na pod-
wy¿szenie wyniku mieli jeszcze £ukasz Bo-
rek i z wolnego Wojciech Pietkiewicz, jed-
nak wynik nie uleg³ zmianie. Progres Kawê-
czyn zas³u¿enie pokona³ Plon Klêczany i
zdoby³ Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.

Przed spotkaniem fina³owym odby³ siê
mecz o trzecie miejsce w turnieju, w którym
Sokó³ Krzywa rozgromi³ 6:1 wracaj¹cy do
rozgrywek po kilkuletniej przerwie Gród
Bêdziemyœl.

Warto dodaæ, ¿e swój „chrzest bojowy”,
podczas fina³owych spotkañ, przesz³y trybu-
ny sêdziszowskiego stadionu. Wykonane za-
daszenie skutecznie chroni³o kibiców przed
opadami deszczu i wydatnie podnios³o kom-
fort ogl¹dania meczów.

Benedykt Czapka

Wspólne zdjêcie Progresu Kawêczyn i Plonu Klêczany z dzia³aczami i organizatorami turnieju.  Fot. (3) B. Czapka

Po fina³owym meczu rozmawialiœmy

z Antonim Twardowskim
trenerem Progresu Kawêczyn
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Pijmy smaczn¹ maœlankê Patria
Od lipca 2009

roku Okrêgowa Spó³-
dzielnia Mleczarska w
Sêdziszowie M³p. roz-
poczê³a produkcjê
„Maœlanki Patria”. To
pierwszy produkt z se-
rii: „Patria”, nastêpne
w kolejnoœci bêd¹:
„Kefir Patria”, „Mleko Patria” i „Ser Patria”.

To efekt porozumienia pomiêdzy Klubem, a

Okrêgow¹ Spó³dzielni¹ Mleczarsk¹ w Sêdziszowie

M³p. - mówi prezes Patrii Wies³aw Kozie³.
Rozpoznawalnoœæ medialna KS Patria w powie-

cie oraz na terenie Podkarpacia sprawi³a, ¿e Pre-

zes OSM Gustaw Pop³awski chêtnie przysta³ na

propozycjê wspó³pracy z Klubem. Jej celem jest zrze-

szenie, pod wspólnym logiem o nazwie „Patria”,

innych producentów z naszego powiatu i woje-

wództwa, a tym samym stworzenie dla klienta

rozpoznawalnego znaku towarowego, który bêdzie

promowa³ towary naszych producentów oraz za-

chêca³ do ich kupowania. Musimy pamiêtaæ o

tym, ¿e kupuj¹c wyroby rodzimych producentów

chronimy nasz lokalny rynek pracy. Kibiców i

sympatyków Patrii oraz wszystkich mieszkañców

Ziemi Sêdziszowskiej zachêcamy do zakupu na-

bia³u z serii „Patria”, m.in. w sklepach Centrum.

Chcia³bym dodaæ, ¿e maœlankê i inne wyroby z

serii Patria zgodzi³ siê równie¿ promowaæ Jan Such,

trener Jadaru Radom, wieloletni szkoleniowiec

Resovii, kolega Pana Prezesa Pop³awskiego z tech-

nikum w Rzeszowie.

Kibicujemy bia³o-czerwonym
Na zaproszenie Prezesa

PLPS S.A. Artura Popki i Mar-
ka Magiery, komentatora spor-
towego TV Polsat, w dniu 03
lipca br. na meczu Ligi Œwiato-
wej Polska-Wenezuela przeby-
wa³y we Wroc³awiu uczennice
klasy sportowej Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p., wraz z klu-
bowymi trenerami. Mecz wy-
grali bia³o – czerwoni 3-0
(25:15, 25:22, 25:20). W wyjeŸ-
dzie uczestniczy³y tak¿e senior-
ki Patrii i sympatycy Klubu.

Zarz¹d KS Patria sk³ada
serdeczne podziêkowania:
Burmistrzowi Sêdziszowa Ma-
³opolskiego Panu Kazimierzo-
wi Kie³bowi, Prezesowi firmy
„Veolia” Pani Halinie Krasow-
skiej oraz dyrektorowi Gimna-
zjum w Sêdziszowie M³p. Pani
Bo¿enie Michalskiej, bez któ-
rych pomocy wyjazd do Wro-
c³awia by³by niemo¿liwy. Za-
rz¹d Patrii dziêkuje równie¿
Panom: Arturowi Popce i Mar-

Wokó³ Patrii
kowi Magierze za umo¿liwienie uczestnic-
twa naszej m³odzie¿y w tym sportowym œwiê-
cie. Podziêkowania sk³adamy równie¿ Pa-
nom : Boles³awowi Jasiñskiemu, Andrzejo-
wi Szczypkowi, Micha³owi Betleji oraz Mar-
kowi Antoszowi za opiekê nad m³odzie¿¹ w
czasie wyjazdu.

Licytacja koszulki Giby
w Sêdziszowie M³p.

Staraniem prezesa Wies³awa Kozie³a, po
meczu Ligi Œwiatowej Polska-Brazylia, roze-
granym w £odzi jeden z najlepszych siatka-
rzy œwiata, graj¹cy z numerem 7. Giba prze-
kaza³ swoj¹ koszulkê, z podpisem i autogra-
fami pozosta³ych reprezentantów Brazylii,
dla KS Patria. Decyzj¹ Zarz¹du Klubu, pre-
zes Kozie³ i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Bogus³aw Kmieæ przekazali j¹ ksiêdzu
Krzysztofowi Gacowi, budowniczemu nowe-
go koœcio³a pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Sê-
dziszowie M³p. Stowarzyszenie Pro Miseri-
cordia wystawi j¹ na licytacjê, by dochód z
niej wspomóg³ budowê nowej œwi¹tyni w
Sêdziszowie M³p. Prezes Wies³aw Kozie³ za-
deklarowa³ kwotê wywo³awcz¹: 500 z³otych.

Czy III-ligowym?
   Zgodnie z Regulaminem PWZPS, Za-

rz¹d KS Patria w dniu 15 lipca 2009 r. po-
twierdzi³ udzia³ zespo³u seniorek w Podkar-
packiej III lidze i juniorek w rozgrywkach.
W³odarze Klubu stawiaj¹ dru¿ynie za cel
awans do II ligi. Istnieje jednak mo¿liwoœæ,
¿e zespó³ prezesa Wies³awa Kozie³a, ju¿ w
sezonie 2009/2010, bêdzie rywalizowaæ na

drugoligowym szczeblu. Na razie poczekaj-
my na ostateczne rozstrzygniêcia.

Tymczasem Zarz¹d zwróci³ siê z proœb¹
do Prezesa PWZPS Wies³awa Radomskiego
o dokonanie zmian w kalendarzu rozgry-
wek III ligi kobiet, organizowanych przez
PWZPS w Rzeszowie w sezonie 2009/10. Wy-
chodz¹c naprzeciw oczekiwaniom sponso-
rów, kibiców i zawodniczek, Zarz¹d Patrii
zaproponowa³, w sezonie 2009/10, rozgry-
wanie spotkañ III ligi kobiet PWZPS syste-
mem mecz-rewan¿ w pierwszej rundzie i
mecz-rewan¿ w drugiej rundzie. System ten
pozwoli na cotygodniowe rozgrywanie spo-
tkañ ligowych, podnosz¹c poziom sporto-
wy zespo³ów oraz zwiêkszy iloœæ spotkañ
przed w³asn¹ publicznoœci¹, co nie jest bez
znaczenia przy pozyskiwaniu sponsorów, a
przede wszystkim bêdzie mia³o du¿y wp³yw
na popularyzacjê siatkówki, a tak¿e w³aœci-
we promowanie klubu i miasta.

Irena Matejek
now¹ zawodniczk¹ Patrii

Po odejœciu do
drugoligowego UKS-
u MOSiR Jas³o Kata-
rzyny Kuty³y, Zarz¹d
KS Patria rozpocz¹³
poszukiwania do-
œwiadczonej atakuj¹-
cej. W drugim tygo-
dniu lipca br. pozyska-
no 21-letni¹ Irenê
Matejek z drugoligo-
wej Siarki Tarno-
brzeg, wychowankê
trenera Zbigniewa Barszcza, która prawie
ca³¹ dotychczasow¹ karierê by³a zawod-
niczk¹ MKS V LO Rzeszów. „Renia” ma 185
cm wzrostu i w drugiej czêœci sezonu 2008/
2009 by³a podstawow¹ zawodniczk¹ tarno-
brzeskiego klubu.

Prezes Wies³aw Kozie³ myœli o kolejnych
wzmocnieniach kadry swego zespo³u przed
rozpoczynaj¹cym siê jesieni¹ trzecioligowym
sezonem 2009/10. W krêgu zainteresowañ
Patrii znajduje siê œrodkowa Siarki Tarno-
brzeg Ewelina Ryznar.

Treningi rozpoczn¹ siê w sierpniu
Przygotowania do nowego sezonu roz-

poczn¹ siê w poniedzia³ek, 17 sierpnia 2009
r., o godzinie 18. Pod wprawnym okiem tre-
nera Bogdana Dudka, m.in. przejd¹ testy
przydatnoœci do zespo³u dwie zawodniczki
z Muszynianki i dwie z Mielca. Do dru¿yny
wraca, po przerwie spowodowanej kon-
tuzj¹, rozgrywaj¹ca Ma³gorzata M³ocek.
Niestety, na razie nie bêdzie mog³a graæ
kontuzjowana Sylwia Zawiœlak, któr¹ czeka
zabieg chirurgiczny. Zawodniczki, które nie
wywalcz¹ sobie miejsca w 12-osobowej ka-
drze dru¿yny na nowy sezon, zostan¹ wypo-
¿yczone do innych klubów, gdy¿ Zarz¹d Patrii
stawia na rozwój m³odych, zdolnych zawod-
niczek, które maj¹ byæ przysz³oœci¹ podkar-
packiej siatkówki.

Mariusz KaziorFot. (2) W. Kozie³



Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 7 (146) 31 lipca 2009 r.

15

Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 7 (146) 31 lipca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 7 (146) 31 lipca 2009 r.

WYDAWCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Sk³ad redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroñ, Grzegorz Wrona
Adres redakcji: Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p., ul. 3 Maja 36, tel. 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
£amanie: grafika-dtp@o2.pl Druk: DUET, Rzeszów, ul. Dêbicka 140, tel./fax (0-17) 863 55 44; O/Boguchwa³a, tel. (0-17) 87 11 281
Wszelkie prawa do tekstów i zdjêæ zastrze¿one.
Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ i reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Nak³ad: 500 egz.



Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 7 (146) 31 lipca 2009 r.

16

Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 7 (146) 31 lipca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.Nr 7 (146) 31 lipca 2009 r.


