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1. Po kilku latach wyremontowana zosta³a
droga wojewódzka ³¹cz¹ca Sêdziszów
M³p. z Kolbuszow¹. Myœlê, ¿e pañstwo
pamiêtacie jaki by³ jej stan techniczny. W
pierwszej kolejnoœci zosta³ przebudowany most przed wiaduktem kolejowym, a
póŸniej sukcesywnie, wiêkszymi lub mniejszymi odcinkami, zmodernizowana zosta³a ca³a, ³¹cz¹ca te dwa miasta droga. W
chwili obecnej wykonywany jest remont
na jej ostatnim odcinku. Wiele rozmów
musia³o byæ przeprowadzone z Marsza³kami, Dyrektorem dróg wojewódzkich by
ta inwestycja znalaz³a szczêœliwe zakoñczenie. Pomoc¹ s³u¿yli nam nasi parlamentarzyœci. Dziœ chcê za tê pomoc podziêkowaæ Pos³owi Boles³awowi Bujakowi, Senatorowi Zdzis³awowi Pupie i Pos³owi Zbigniewowi Chmielowcowi. Im to miêdzy
innymi kierowcy-u¿ytkownicy tej drogi

zawdziêczaj¹ wygodn¹ i mam nadziejê, ¿e
bezpieczn¹ jazdê swoimi pojazdami.
Oczywiœcie to nie ostatnia droga wojewódzka w naszej gminie wymagaj¹ca modernizacji lub przebudowy. Bêdziemy
czyniæ starania, by w roku nastêpnym
rozpocz¹æ prace przy ul. Grunwaldzkiej,
tym bardziej, ¿e na zlecenie gminy wykonana zosta³a dokumentacja techniczna
na budowê chodnika po jej po³udniowej stronie. Wierzê, ¿e w dalszym ci¹gu
towarzyszyæ nam bêdzie ¿yczliwoœæ Marsza³ka z jego s³u¿bami oraz naszych parlamentarzystów.
2. Dobra wspó³praca dotyczy tak¿e modernizacji dróg powiatowych na terenie naszej gminy. W chwili obecnej trwaj¹ prace przy drodze powiatowej na odcinku
od rampy kolejowej na ul. Konopnickiej,
przez Wolicê Piaskow¹ a¿ do Boreczku.
Starostwo powiatowe uzyska³o pomoc
finansow¹ ze œrodków rz¹dowych w ramach tzw. „schetynówek”, a gmina dofinansowa³a po³owê wk³adu w³asnego (950
tys. z³). Na odcinku od rampy, a¿ prawie
po szko³ê wybudowany zastanie chodnik.
Remont dotyczyæ bêdzie tak¿e znajduj¹cego siê w ci¹gu tej drogi mostu.
3. Przebudowa dróg ¿wirowych na bitumiczne dotyczy tak¿e tych znajduj¹cych

Podziêkowania
Na rêce Burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³ba wp³ynê³y podziêkowania od
gospodarzy gmin dotkniêtych czerwcow¹
powodzi¹: Czes³awa Leji – Wójta Wielopola
Skrzyñskiego i Boles³awa Bujaka – Burmistrza Ropczyc. Gmina Sêdziszów M³p. udzieli³a wsparcia finansowego gminom Ropczyce i Wielopole Skrz. na usuwanie skutków
powodzi, zosta³a tak¿e zorganizowana
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zbiórka œrodków czystoœci, odzie¿y, artyku³ów spo¿ywczych, mebli i innych niezbêdnych rzeczy wœród mieszkañców gminy, na
rzecz poszkodowanych.
Zebrane dary jeszcze w lipcu, za poœrednictwem oœrodków pomocy spo³ecznej w
Wielopolu Skrz. i Ropczycach trafi³y do rodzin, które najbardziej ucierpia³y w wyniku
¿ywio³u.
(-)

siê w zarz¹dzie gminy. W roku bie¿¹cym
powsta³o kilka takich odcinków min.:
Ruda–Zagacie, Cierpisz–Zajezierze, Czarna Sêdz.–Stara Wieœ, Wolica Piaskow
Potok, Klêczany –Majdan, Bêdziemyœl–
Grudna (I etap), Zagorzyce Dolne –na
Jaworka, Zagorzyce Górne –most na
Ocha³ówkê, Szkodna–Dudkówka, a w
Sêdziszowie M³p. ul. Koœciuszki (I etap).
Dodatkowo ze œrodków powodziowych
pozyskanych z MSWiA nawierzchniê bitumiczn¹ zyskaj¹ odcinki dróg w Zagorzycach Dolnych (na Jaworka i Stankówki) oraz w Zagorzycach Górnych (W¹wozy).
4. Trwaj¹ prace remontowe trzech domów
ludowych: w Borku Wielkim, Bêdziemyœlu i Czarnej Sêdz. Po³owê kosztów kwalifikowanych gmina pozyska³a ze œrodków
unijnych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Mieszkañcy i organizacje wiejskie z tych miejscowoœci jeszcze w tym roku otrzymaj¹ odnowione
obiekty do swojej dzia³alnoœci. Gmina
przymierza siê do nastêpnych remontów
– trwaj¹ prace dokumentacyjne dotycz¹ce modernizacji domów ludowych w
Krzywej i Klêczanach.
5. Mieszkañcy Kawêczyna i Krzywej doczekali siê rozpoczêcia budowy kanalizacji
sanitarnej w swoich miejscowoœciach.
Wykonawcy ju¿ w tym roku wejd¹ z pracami kanalizacyjnymi. Wierzê, ¿e przebiegaæ one bêd¹ spokojnie i sprawnie, a
mieszkañcy szybko skorzystaj¹ z dobrodziejstwa kanalizacji sanitarnej. Trzeba
tu te¿ wspomnieæ, ¿e trwaj¹ prace dokumentacyjne w nastêpnych miejscowoœciach: Borku Wielkim i Czarnej Sêdz.
6. Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny w naszych placówkach oœwiatowych. Jak zwykle okres wakacyjny to czas wielu remontów. W ka¿dej placówce oœwiatowej trwa³y
wiêksze lub mniejsze prace. Bardziej istotne remonty to:
• SP Zagorzyce Dolne – remont kapitalny
sanitariatów
• SP 2 Sêdziszów M³p. – wymiana instalacji
elektrycznej, malowanie ca³ej szko³y
• SP Czarna Sêdz. – szatnie przy sali gimnastycznej
• SP Krzywa – cyklinowanie i malowanie
parkietu w dwóch salach, przebudowa
wejœcia do szko³y
• SP Kawêczyn – remont kapitalny dwóch
sal
• PP nr 2 Sêdziszów M³p. – remont kapitalny kuchni.
Najwiêksz¹ tegoroczn¹ inwestycj¹ oœwiatow¹ jest budowa sali gimnastycznej wraz
z zapleczem i remont budynku szko³y w
Borku Wielkim. W paŸdzierniku bie¿¹cego roku przewidywane jest zakoñczenie prac budowlanych.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
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Jubileusz Ojca Hieronima
W niedzielê, 6 wrzeœnia donios³y jubileusz œwiêtowa³ ojciec Hieronim Warachim z klasztoru oo.
Kapucynów w Sêdziszowie M³p. Podczas uroczystej Mszy œw. dziêkowa³ Bogu za 70 lat kap³añstwa i
78 lat ¿ycia w zakonie.
Zebranych w koœciele klasztornym, by modliæ siê wraz z dostojnym Jubilatem, powita³
gwardian o. Janusz Pa³ka. W tym uroczystym
dniu zawitali do Sêdziszowa bracia w zakonie
o. Hieronima, rozsiani po klasztorach kapucyñskich w ca³ym kraju, m.in.: o. Stanis³aw Padewski, biskup senior diecezji charkowskiej; o.
Medard Parysz, rówieœnik Jubilata, ostatni ¿yj¹cy
kapelan powstania warszawskiego, który w maju
br. œwiêtowa³ taki sam jubileusz; o. Jacek Waligóra, minister prowincjalny; o. Józef Moñko,
o. Gustaw Tyburczy i wielu innych. Obecny by³
tak¿e i modli³ siê wraz Jubilatem ks. pra³at Stanis³aw Ryba, proboszcz parafii pw. Narodzenia
NMP w Sêdziszowie M³p.
Kazanie wyg³osi³ o. Józef Moñko, d³ugoletni gwardian klasztoru w Krakowie, obecnie w Kielcach, s³yn¹cy z p³omiennych patriotycznych homilii, wyg³aszanych podczas
nabo¿eñstw w œwiêta narodowe. Kaznodzieja wielokrotnie odwo³ywa³ siê do wieku Jubilata – ojciec Hieronim ma 94 lata – nie
czyni¹c go jednak równowa¿nym ze staroœci¹, ale z ogromnym doœwiadczeniem i
ogromn¹ iloœci¹ dobra, jak¹ Jubilat w ci¹gu
swojego ¿ycia wyœwiadczy³ ludziom.
Po Mszy œw., któr¹ Jubilat jak zawsze odprawi³ z wielkim namaszczeniem, przyszed³
czas ¿yczeñ. W imieniu JE ks. bpa Kazimierza
Górnego z³o¿y³ je ks. pra³at Stanis³aw Ryba,
dalej pospieszyli minister prowincjalny, odczytuj¹c ¿yczenia od genera³a zakonu, bp
senior Stanis³aw Padewski, o. Medard Parysz,
grupy liturgiczne dzia³aj¹ce przy sêdziszowskim klasztorze, rodzina Jubilata, która przyby³a do Sêdziszowa M³p. z wielu zak¹tków
kraju, przedstawiciele Zwi¹zku „Strzelec”, Jan
Flisak w imieniu senatora Zdzis³awa Pupy i
wielu innych.
Mamy ogromn¹ satysfakcjê, ¿e Ojciec
Hieronim wielokrotnie goœci³ na ³amach
Biuletynu Sêdziszowskiego, zarówno jako
autor, jak i bohater naszych wywiadów.
Z wielk¹ radoœci¹ i dum¹, z mo¿liwoœci
obcowania z tak wyj¹tkow¹ osobowoœci¹
dziêkujemy za niestrudzon¹ pos³ugê na
rzecz wiernych, za p³omienne homilie, trafiaj¹ce prosto do serca.
Czcigodnemu Jubilatowi serdecznie
¿yczymy zdrowia i si³ do dalszej pos³ugi Chrystusowi.
¯yczymy wielu chwil radoœci, ³aski Bo¿ej i wszelkich potrzebnych darów po najd³u¿sze lata.
Obyœmy mogli spotkaæ siê na brylantowym jubileuszu kap³añstwa Ojca Hieronima, lwowiaka, kapucyna, kap³ana, zwyk³ego zakonnika i niezwyk³ego cz³owieka.
Benedykt Czapka

Karol Warachim (imiê zakonne
Hieronim), syn Andrzeja i Magdaleny z
Jaworskich, urodzi³ siê 6 wrzeœnia 1916
roku we Lwowie. W 1931 roku wst¹pi³ do
nowicjatu przy klasztorze oo. Kapucynów
w Sêdziszowie M³p. W 1937 r. z³o¿y³ œluby
wieczyste, a 3 wrzeœnia 1939 roku
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Okupacjê
sowieck¹ i niemieck¹ prze¿y³ w rodzinnym
Lwowie. W 1944 roku decyzj¹ w³adz zakonnych zosta³ przeniesiony do Sêdziszowa M³p,
gdzie pracowa³ tak¿e jako wikariusz parafialny. Po wojnie pracowa³ m.in. w Bia³ogardzie,
Wa³czu, Gdañsku, Nowej Soli, Wroc³awiu. W latach 1964-70 przez dwie kadencje
sprawowa³ urz¹d prowincja³a Krakowskiej Prowincji Kapucynów.
W latach 1979-81 pe³ni³ obowi¹zki spowiednika w bazylice Domku Matki Bo¿ej w
Loreto. W 1982 roku zosta³ prze³o¿onym domu zakonnego w Wiener Neustadt w Austrii.
Dziesiêæ lat póŸniej wróci³ do Polski i osiad³ w Sêdziszowie M³p., gdzie przebywa do
dzisiaj.
Ojciec Hieronim ma na swoim koncie ponad 50 publikacji prasowych i ksi¹¿kowych,
m.in. w L’Osservatore Romano, Niedzieli, t³umaczeñ z jêzyka ³aciñskiego, w³oskiego,
niemieckiego. Najwa¿niejsze ksi¹¿ki jego autorstwa to: „Polskie pami¹tki w Loreto”,
„W³óczêga Bo¿y” – biografia o. Serafina Kaszuby, „Kapucyn, kap³an, robotnik” – biografia
o. Adama Jakubka, „Kapucyñska Odyseja. Przez Podole i Wo³yñ”.
Fragmenty wypowiedzi Ojca Hieronima Warachima:
O powo³aniu zakonnym:
(...)Ka¿de powo³anie pochodzi od Boga. Obecnie
widzê bardzo wyraŸnie dzia³anie £aski Bo¿ej w
moim powo³aniu przez cz³owieka, którym by³ Ojciec Kosma Lenczowski, mój katecheta we Lwowie
na Zamarstynowie. Pamiêtam ten dzieñ – mia³em mo¿e 10 lat – przyszed³ do naszego domu i w
pewnym momencie mówi tak do mojej matki:
„Proszê Pani¹, ja Karolek i on Karolek. Ja Kapucyn, i on bêdzie Kapucyn”. Od tego momentu
zaczê³o siê mówiæ: Lolo bêdzie Kapucynem. Gdy
chodzi³em do gimnazjum mówiono o mnie Lolo –
Kapucyn. Po IV klasie gimnazjum Ojciec Kosma
zapyta³ mnie czy chcê iœæ do Kapucynów. Odpowiedzia³em – chcê. Zaprosi³ mnie na d³u¿sz¹ rozmowê, powiedzia³ jak napisaæ podanie i t¹ drog¹
posz³o. Dzia³anie £aski Bo¿ej przez ludzi bardzo
jest widoczne.
O pocz¹tkach ¿ycia w sêdziszowskim
klasztorze:
(...) To by³ pierwszy pi¹tek sierpnia 1931 r. Moja
matka i mój brat towarzyszyli mi przy odjeŸdzie ze
Lwowa. Matka potem wspomina³a, ¿e wyp³aka³a swoj¹ matczyn¹ radoœæ przed o³tarzem, a Lolo
– tak mnie nazywano, od imienia Karol – pojecha³ do Sêdziszowa. W poci¹gu pozna³em dwóch
m³odzieñców, którzy te¿ jechali do Sêdziszowa.
Wysiedliœmy na dworcu i ¿ydowsk¹ furmank¹
zostaliœmy zawiezieni przed klasztor. Zadzwoniliœmy przy furcie. Po chwili zazgrzyta³ zamek, furta
siê otwar³a i przed nami stan¹³ brat Leon. Zaprowadzi³ nas do ogrodu i przedstawi³ Gwardianowi. Gwardianem by³ wówczas Ojciec Kazimierz.

Zobaczy³ mnie – „Ach to ty ze Lwowa! I co, bêdziesz mówi³ ta joj?” „Ta pewnie ¿e tak” – odpowiedzia³em i rozeœmialiœmy siê. Zaraz zaprowadzono nas na obiad. Dosta³em celê na drugim
piêtrze i zacz¹³em poznawaæ braci, kolegów. W celi
by³ jakiœ marny stolik, na pod³odze siennik, w
k¹cie taboret z miednic¹ i dzbanek na wodê. Mn¹
zaj¹³ siê mój kolega ze Lwowa, Innocenty Trojanowski. Zaczê³o siê wprowadzanie nas w ¿ycie
zakonne.(...)
O opiece Bo¿ej Opatrznoœci:
(...) By³em kapelanem Armii Krajowej, gdy Lwów
przygotowywa³ siê do uwolnienia spod okupacji
niemieckiej. W lutym 1944 roku ówczesny prowincja³, Ojciec Kazimierz Niczyñski, poleci³ mi
wyjechaæ ze Lwowa i przenieœæ siê do Sêdziszowa.
Przedstawiciel dowództwa AK interweniowa³ w
Krakowie dowodz¹c, ¿e jestem tam potrzebny jako
Lwowianin doskonale znaj¹cy teren. Prowincja³
siê nie zgodzi³, wiêc podporz¹dkowa³em siê prze³o¿onemu i znalaz³em siê w Sêdziszowie. (...) Na
prze³omie czerwca i lipca 1944 r. Lwów zosta³
uwolniony od Niemców. Przyszli Sowieci. Gratulowali AK uwolnienia Lwowa, z³o¿yli wizytê w
dowództwie AK i poprosili o rewizytê. Wydano
stosowny rozkaz i wszyscy oficerowie udali siê do
dowództwa Armii Czerwonej. Gdybym by³ na
miejscu, musia³bym tam pójœæ. W sztabie Armii
Czerwonej wszyscy polscy oficerowie zostali aresztowani. Mnie Opatrznoœæ Bo¿a oszczêdzi³a – by³em w Sêdziszowie. Wiêkszoœæ polskich oficerów
(ci¹g dalszy na str. 4)
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W 1982 roku, podczas audiencji generalnej, papie¿ Jan Pawe³ II w t³umie wiernych rozpozna³ o. Hieronima.

Jubileusz Ojca Hieronima
(ci¹g dalszy ze str. 3)
przepad³a. Mój szef, pseud. „Siewierz”, po 16 latach ³agrów sowieckich szczêœliwie wróci³ do Lwowa i osobiœcie opowiedzia³ mi tê historiê. Ja sobie
wtedy uœwiadomi³em, ¿e Opatrznoœæ Bo¿a „wziê³a mnie za czuprynê” i przenios³a do Sêdziszowa.
O czasach okupacji:
(...)Pod koniec lipca 1944 roku front przebiega³
ko³o Trzciany. Niemcy uciekali i dla postrachu
strzelali w powietrze. S³ysz¹c strza³y, trzech ch³opców zaczê³o uciekaæ. Z³apali ich Niemcy stacjonuj¹cy w naszym klasztorze i rozstrzelali w ogrodzie.
To byli jacyœ ch³opcy z Iwierzyc. W czasie okupacji,
w bibliotece klasztornej odbywa³a siê tajna matura. Po dziedziñcu chodzili Niemcy, jeŸdzi³y ich samochody, a ja mia³em zadanie czuwaæ, by ktoœ
niepowo³any nie zbli¿y³ siê do biblioteki. Inna przygoda: do furty dobija siê oficer wysoki, postawny
mê¿czyzna – mnie wysy³ano zawsze do Niemców i
Rosjan, bo zna³em jêzyki. Odezwa³ siê do mnie po
³acinie – okaza³o siê, ¿e jest to niemiecki kapelan z
zakonu benedyktynów – i poprosi³ o pomieszczenie dla rannych. Ja zaoferowa³em refektarz, a
wówczas on powiedzia³: „Prusk¹ krwi¹ nie bêdê
wam brudzi³ refektarza”. Odprowadzi³em go do
furty. On zatrzyma³ siê chwilê przed figur¹ Matki
Boskiej i odszed³.(...)
O podró¿ach zagranicznych:
(...) Chyba w 1978 roku, z pismem polecaj¹cym
od prymasa Wyszyñskiego i naszego genera³a pojeŸdzi³em po Europie, odwiedzaj¹c ró¿ne oœrodki
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zajmuj¹ce siê problemami alkoholizmu i narkomanii. By³em w Austrii, Szwajcarii, W³oszech,
Francji, Niemczech i przez Berlin wróci³em do
Gdañska. To mnie bardzo ubogaci³o w poznaniu
problematyki z dzia³alnoœci ró¿nych instytucji.
Przywioz³em sporo materia³ów, które przekaza³em
do Kapucyñskiego Instytutu TrzeŸwoœci w Zakroczymiu pod Warszaw¹. Pog³êbi³em te¿ znajomoœæ
jêzyków obcych: niemieckiego, francuskiego, w³oskiego. (...) Na proœbê Ojca Genera³a, chyba w
1979 roku zosta³em skierowany na spowiednika
w bazylice Domku Nazaretañskiego w Loreto. Trzy
razy tam by³em, w sezonie pielgrzymkowym, trwaj¹cym od wiosny do jesieni. Tam te¿ prze¿ywa³em
zamach na papie¿a. W 1981 roku, póŸn¹ jesieni¹, po zakoñczeniu sezonu w Loreto wraca³em
przez Austriê do Polski. Porozumieliœmy siê wówczas z prowincja³em wiedeñskim w sprawie przejêcia przez polskich kapucynów klasztoru w Wiener Neustadt, 50 kilometrów od Wiednia. Od tej
pory datuje siê obecnoœæ polskich kapucynów w
Wiedeñskiej Prowincji. W 1981 roku, na dwa
tygodnie przed og³oszeniem stanu wojennego, z
polecenia prze³o¿onych wyjecha³em do Wiener
Neustadt. By³em pierwszy, a teraz jest tam chyba
24 polskich kapucynów...
O kapucynach na Wschodzie:
(...) Przesz³o 300 lat prze¿ywali kapucyni na tamtym terenie swoist¹ Odysejê: przybywali, pracowali, wyganiano ich, powracali. Przesz³o 16 klasztorów kapucyñskich przepad³o. Teraz, w samym
Kijowie powstaje koœció³ i klasztor budowane przez
Polaków, kapucyni wrócili do klasztorów w Starym Konstantynowie, Winnicy, s¹ w Krasi³owie,

Fot. Zb. prywatne o. Hieronima Warachima
gdzie prowadz¹ Dom Kultury Chrzeœcijañskiej, w
Dniepropietrowsku, Dnieprodzier¿yñsku, a w
Charkowie polski kapucyn jest biskupem. O ich
losach mo¿na by tworzyæ powieœci, filmy.
O spotkaniach z Janem Paw³em II:
(...) Mia³em okazjê czêsto spotykaæ siê z Karolem
Wojty³¹, arcybiskupem krakowskim, a potem kardyna³em. W latach 1964-70, bêd¹c prowincja³em mieszka³em w Krakowie i z urzêdu i przy innych okazjach
spotyka³em go wielokrotnie. Jakie we mnie pozosta³y
wspomnienia? Co mogê o nim powiedzieæ? Niew¹tpliwie by³ to cz³owiek niezwyk³y, cz³owiek o wielkich
walorach duchowych, cz³owiek wielkiej kultury, wielkiej wiedzy, wielkiej dobroci, g³êbokiej wiary, wielkiej
modlitwy…(...) Ilekroæ siê z nim spotyka³em, to spotyka³em nie hierarchê, nie cz³owieka wysokiej godnoœci, który jakby z wysokoœci tronu biskupiego patrzy
na mnie, ale przeciwnie – cz³owieka mi³ego, ciep³ego,
serdecznego. Mo¿e to wra¿enie jest niegodne, ale to
by³ ludzki cz³owiek. (...)
W maju 1982 roku pojecha³em specjalnie na
audiencjê generaln¹, aby ewentualnie spotkaæ siê
z papie¿em. I rzeczywiœcie mia³em tê ³askê, ¿e go
spotka³em i – przede wszystkim – pozna³ Warachima. Ja uj¹³em jego rêkê, ¿eby uca³owaæ i wtedy
on jakoœ tak mnie przycisn¹³ i z wielkim wzruszeniem trzykrotnie powtórzy³: Kraków, Kraków,
Kraków. Ja by³em wzruszony do ³ez, on poczu³
jak¹œ tak¹ bliskoœæ, ¿e jest ktoœ z Krakowa.(...)
Wypowiedzi pochodz¹ z wywiadów z Ojcem
Hieronimem Warachimem, jakich udzieli³
Biuletynowi Sêdziszowskiemu w 2003 i 2005
roku.
Wybra³ (b)
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INWESTYCJE GMINNE

Przebudowa Domu Ludowego w Borku Wielkim

Przebudowa Domu Ludowego w Bêdziemyœlu

Zakres przebudowy obejmuje:
• Wyminê stolarki okiennej i drzwiowej.
• Docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie tynków.
• Wykonanie p³ytki odbojowej wokó³ budynku
• Malowanie pokrycia dachowego
• Malowane œcian wewnêtrznych
Wykonawca: Zak³ad Remontowo-Budowlany Roman Olszowy
Kosowy 73, 36-107 Przy³êk
Kwota: 449 033,80 z³
Termin wykonania: 15.12.2009

Zakres przebudowy obejmuje:
• Wymianê stolarki okiennej i drzwiowej
• Docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie tynków
• Wykonanie p³ytki odbojowej wokó³ budynku
• Malowanie dachu i remont kominów
• Malowane œcian wewnêtrznych
• Remont posadzek
• Wymiana balustrad
Wykonawca: Remontowo-Wytwórcza Spó³dzielnia Pracy
POKÓJ
39-100 Ropczyce, ul. Przemys³owa 15
Kwota: 426 663, 72 z³
Termin wykonania: 30.11.2009

Przebudowa Domu Ludowego w Czarnej Sêdziszowskiej
Zakres przebudowy obejmuje:
• Wyminê stolarki okiennej i drzwiowej.
• Docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie tynków.
• Wykonanie p³ytki odbojowej wokó³ budynku
• Malowanie pokrycia dachowego
• Malowane œcian wewnêtrznych i stolarki
• Remont klatki schodowej
Wykonawca: Zak³ad Remontowo-Budowlany Roman Olszowy
Kosowy 73, 36-107 Przy³êk
Kwota: 540 826,19 z³
Termin wykonania :15.11.2009
Opracowa³ G. Wrona

2X

(pi¹tek) w sêdziszowskim Ratuszu odbêdzie siê Konwentwójtów i burmistrzów powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Przedmiotem rozmów bêdzie zakup wielofunkcyjnego aparatu USG dla szpitala powiatowego
w Sêdziszowie M³p. oraz kwestia dodatku
uzupe³niaj¹cego dla nauczycieli. Oprócz samorz¹dowców, w Konwencie udzia³ wezm¹:
dyrektor ZOZ M. Litwa, ordynator oddzia³u chorób wewnêtrznych Z. Ziêtek i ordynator oddzia³u neurologii Z. Dzija.

3X

(sobota) odbêdzie siê uroczysta Msza œw. w koœciele Bo¿ego Mi³osierdzia w podziêkowaniu za b³ogos³awieñstwo przy wznoszeniu œwi¹tyni. Nabo¿eñstwo odprawiane jest
co roku w sobotê najbli¿sz¹ dnia liturgicznego wspomnienia œw. Faustyny Kowalskiej,
przypadaj¹cego w dniu 5 paŸdziernika.

20X

(wtorek) odbêd¹ siê
gminne obchody
Dnia Edukacji Naro-

owej. Tradycyjnie rozpocznie je Msza œwiêta w koœciele parafialnym (godz. 16.00).
Czêœæ oficjalna, podczas której wyró¿niaj¹cy siê pracownicy oœwiaty otrzymaj¹ Nagrody Burmistrza Sêdziszowa M³p., czêœæ artystyczna oraz bankiet, odbêd¹ siê tym razem
w hali sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

24X

(sobota) planowane
jest oddanie do u¿ytku kompleksu boisk
„Orlik” na Osiedlu M³odych. Budowa rozpoczê³a siê 29 lipca i szybko zbli¿a siê do
koñca. Do 18 wrzeœnia 2009 w kraju otwarto ju¿ 600 boisk w ramach programu Orlik
2012.
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XXVII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
Pierwsza po wakacjach Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. odby³a siê w dniu 16 wrzeœnia 2009 r.
W porz¹dku obrad znalaz³o siê 20 uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia do
zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego.
Rada wyrazi³a zgodê na wystawienie weksla in blanco dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego na kwotê 500.000 z³
wraz z ewentualnymi odsetkami, jako zabezpieczenie umowy o przyznanie pomocy na projekt pn. „Przebudowa Domów
Ludowych w Bêdziemyœlu, Borku Wielkim i Czarnej Sêdziszowskiej”.
2. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie Gminy na 2009 r.
Rada Miejska postanowi³a zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie Gminy na 2009 r. w kwocie 428.000 z³ z przeznaczeniem na przebudowê Centrum Ratuszowego w Sêdziszowie M³p.
3. Uchwa³a w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 2014.
Radni postanowili o dokonaniu zmian w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
które dotycz¹ terminów i wartoœci kilku
inwestycji. Do WPI wpisane zosta³y rzeczywiste koszty realizacji inwestycji wynikaj¹ce z wybranych ofert przetargowych.
4. Uchwa³a w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy Sêdziszów M³p.”
Zmiana zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego polega na:
– zmniejszeniu zakresu wykonania w 2009 r.
zadania – budowa kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim o kwotê 200.000 z³,
– zwiêkszeniu zakresu wykonania w 2010 r.
zadania – budowa kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim o kwotê 500.000 z³,
– zmniejszeniu wydatków w 2010 r. na zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej o kwotê 2.704.853,35 z³ na skutek obni¿enia wartoœci zadania po przetargu,
– zmniejszeniu wydatków w 2010 r. na zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w
Kawêczynie Sêdz. o kwotê 1.474.074,60
z³ na skutek obni¿enia wartoœci zadania
po przetargu,
– zmianie nazwy zadania „budowa dróg
gminnych wraz z kanalizacj¹ deszczow¹
na osiedlu budownictwa mieszkaniowego i us³ug oraz przebudowa ulicy S³onecz-
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czeñ rodzinnych – 5.000 z³,
– rozliczenia z lat ubieg³ych – œrodki z konta
wydatków niewygasaj¹cych – 117.060 z³,

nej w Sêdziszowie M³p.” na „poprawa
uk³adu komunikacyjnego przemys³owous³ugowo-mieszkaniowej czêœci Sêdziszowa M³p. poprzez budowê i remont dróg
gminnych” i zwiêkszeniu zakresu wykonania w 2010 r. o kwotê 5.025.000 z³,

– op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu – 35.000 z³,

– zwiêkszeniu zakresu wykonania w 2011 r.
zadania – budowa kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim o kwotê 500.000 z³,

Zwiêkszono wydatki bie¿¹ce bud¿etu o kwotê 98.940 z³ z przeznaczeniem na:

– zmniejszeniu wydatków w 2011 r. na zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej o kwotê 1.803.235,57 z³ na skutek obni¿enia wartoœci zadania po przetargu,
– zmniejszeniu wydatków w 2011 r. na zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w
Kawêczynie Sêdz. o kwotê 982.716,40 z³
na skutek obni¿enia wartoœci zadania po
przetargu.
5. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XXII/207/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w
sprawie bud¿etu gminy na 2009 r.
Radni dokonali zmiany za³¹cznika do
uchwa³y bud¿etowej okreœlaj¹cego „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne realizowane na terenie miasta i gminy Sêdziszów M³p.”. Zwi¹zane jest
to z urealnieniem kwot po przetargu na
budowê kanalizacji w Krzywej i Kawêczynie, wycofaniem w 2009 r. œrodków na
budowê kanalizacji sanitarnej w Borku
Wielkim oraz dopisaniem zadania, na
które bêdzie z³o¿ony wniosek w ramach
„schetynówki”.
6. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Rada postanowi³a udzieliæ pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie
1.800 z³ dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w Ropczycach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
„Wiemy wiêcej, dzia³amy skuteczniej” w
ramach rz¹dowego programu ograniczania przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ „Razem bezpieczniej”.
7. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2009 r.

– dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
zleconych z zakresu administracji rz¹dowej – 10.000 z³.

– realizacjê projektu „IdŸmy w przysz³oœæ
pod rêkê z przesz³oœci¹” przez Szko³ê Podstawow¹ w Klêczanach – 12.140 z³,
– zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem – 35.000 z³,
– zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem – 5.000 z³,
– wydatki na zadania wynikaj¹ce z gminnego programu profilaktyki i przeciwdzia³ania alkoholizmowi – 35.000 z³,
– wydatki Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
na egzekwowanie nale¿noœci od d³u¿ników alimentacyjnych – 10.000 z³,
– pomoc finansow¹ dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania pn. „Wiemy wiêcej, dzia³amy skuteczniej” w ramach rz¹dowego programu ograniczania przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ „Razem bezpieczniej” – 1.800 z³.
Zwiêkszono wydatki maj¹tkowe bud¿etu o
kwotê 117.060 z³ z przeznaczeniem na:
– dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹
na budowê drogi w Wolicy Piaskowej –
Za³u¿e Wisy – 59.260 z³,
– projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy i nadbudowy budynku komunalnego przy ul. Rynek 2 – 39.040 z³,
– dokumentacjê na budowê oœwietlenia w
Szkodnej – 9.760 z³,
– projekt budowlano-wykonawczy iluminacji Ratusza – 9.000 z³.
Zmniejszono wydatki maj¹tkowe bud¿etu o
kwotê 1.398.581 z³, w tym na:
– budowê kanalizacji sanitarnej w Borku
Wielkim - 200.000 z³,

Zwiêkszono dochody bie¿¹ce bud¿etu gminy o kwotê 214.200 z³, w tym z tytu³u:

– przebudowê drogi ³¹cz¹cej ul. Fabryczn¹
z ul. S³oneczn¹ w Sêdziszowie M³p. –
600.000 z³.

– œrodków z Fundacji Bankowej imienia
Leopolda Kronenberga – 12.140 z³,

– przebudowê Domu Ludowego w Czarnej Sêdz. – 146.000 z³,

– zwrotu nienale¿nie pobranych œwiadczeñ rodzinnych w latach ubieg³ych –
35.000 z³,

– przebudowê Domu Ludowego w Borku
Wielkim – 143.00 z³,

– odsetek od nienale¿nie pobranych œwiad-

– przebudowê Domu Ludowego w Bêdziemyœlu - 114.000 z³,

Nr 9 (148) 30 wrzeœnia 2009 r.
– dotacjê celow¹ dla instytucji kultury na
inwestycje i wydatki inwestycyjne –
195.581 z³.
8. Uchwa³a w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Rada Miejska zdecydowa³a o wyemitowaniu 6.500 obligacji o wartoœci nominalnej 1.000 z³ ka¿da na ³¹czn¹ kwotê
6.500.000 z³. Emisja obligacji bêdzie przeznaczona na:
– sp³atê zobowi¹zañ zaci¹gniêtych w poprzednich latach w kwocie 1.138.820 z³, w tym:
l wykup obligacji gminnych wyemitowanych w 2006 r. – 750.000 z³,
l sp³atê rat po¿yczki zaci¹gniêtej w
WFOŒiGW w Rzeszowie na budowê
kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie
M³p. – 104.820 z³,
l sp³atê rat po¿yczki zaci¹gniêtej w
NFOŒiGW w Warszawie na budowê
kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie
M³p. – Rêdziny – 284.000 z³,
– sfinansowanie deficytu bud¿etu Gminy
Sêdziszów M³p. w kwocie 5.361.180 z³ wynikaj¹cego z koniecznoœci sfinansowania
wydatków maj¹tkowych z zakresu infrastruktury drogowej i oœwiatowej.
9. Uchwa³a w sprawie zmian w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Rada dokona³a zmiany w harmonogramie wydatków na realizacjê zadañ okreœlonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych o 35.000 z³ z tytu³u op³at za
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych. Œrodki te przeznaczone zostan¹
na zakup sprzêtu sportowego dla wszystkich szkó³ podstawowych i gimnazjów.
10.Uchwa³a w sprawie przyjêcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Sêdziszów Ma³opolski na lata 2009-2015.
Przyjêty przez Radê Miejsk¹ Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sêdziszów Ma³opolski na lata 2009-2015 jest oficjalnym
dokumentem umo¿liwiaj¹cym podmiotom
lokalnym oraz samorz¹dowi ubieganie siê
o fundusze unijne na realizacjê dzia³añ rewitalizacyjnych. Realizacja programu ma
spowodowaæ o¿ywienie gospodarcze i spo³eczne, w tym tak¿e zwiêkszenie potencja³u tego obszar poprzez wsparcie kompleksowych projektów, dzia³añ technicznych
oraz renowacjê zabudowy, w tym g³ównie
obiektów o szczególnym znaczeniu architektonicznym i historycznym.
11.Uchwa³a w sprawie zmian w „Gminnym
programie poprawy bezpieczeñstwa drogowego w Sêdziszowie M³p.”
Rada dokona³a zmiany zadania 4, które
otrzyma³o brzmienie: „Poprawa uk³adu

komunikacyjnego przemys³owo-us³ugowo-mieszkaniowej czêœci Sêdziszowa M³p.
poprzez budowê i remont dróg gminnych” a dotyczy ono budowy dróg i niezbêdnej infrastruktury drogowej na tzw.
„trójk¹cie”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: drogi – 2.617 m, chodniki – 9.863
m2, parkingi – 1543 m2, kanalizacjê deszczow¹ – 1.070 m oraz oœwietlenie uliczne.
12.Uchwa³a w sprawie wyboru zadania i z³o¿enia wniosku do „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Radni postanowili o przyst¹pieniu naszej
Gminy do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” ustanowionego przez Radê Ministrów. W ramach powy¿szego programu na terenie
Gminy Sêdziszów M³p. wybrano do realizacji zadanie zwi¹zane z budow¹ dróg
w Sêdziszowie M³p. na tzw. „trójk¹cie”
pomiêdzy ul. Weso³¹ i Wêglowskiego wraz
z przebudow¹ ul. S³onecznej.
13.Uchwa³a w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminê Sêdziszów M³p.
Rada Miejska postanowi³a, ¿e Gmina Sêdziszów M³p. sprawia pogrzeb osobom
zmar³ym, które w chwili zgonu zamieszkiwa³y lub przebywa³y na terenie Gminy i nie
ustalono osób zobowi¹zanych do sprawienia im pogrzebu. Gmina mo¿e sprawiæ
pogrzeb tak¿e osobom zmar³ym, które w
chwili zgonu zamieszkiwa³y lub przebywa³y
na terenie Gminy, posiadaj¹cym rodzinê,
przy czym rodzina ta nie mo¿e takiego
pogrzebu sprawiæ ze wzglêdów materialnych lub innych uzasadnionych przyczyn.
14.Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieæ Szerokopasmowa z siedzib¹ w Rzeszowie”.
Radni zdecydowali o przyst¹pieniu Gminy Sêdziszów M³p. do stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego pn.
„Podkarpacka Sieæ Szerokopasmowa z
siedzib¹ w Rzeszowie”. Do reprezentowania Gminy w pracach organów stowarzyszenia wyznaczono Pana Jana Maronia – Sekretarza Gminy, jako osobê upowa¿nion¹ przez Burmistrza Sêdziszowa
M³p. oraz Pana Andrzeja Zawiszê – Radnego Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
15.Uchwa³a w sprawie przed³u¿enia czasu
obowi¹zywania dotychczasowych taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2009 r. nie ulegnie
zmianie cena wody i w dalszym ci¹gu
mieszkañcy Klêczan za 1 m3 wody w gospodarstwach domowych zap³ac¹ 3,05 z³
brutto pozostali odbiorcy 4,17 z³.
16.Uchwa³a w sprawie przed³u¿enia czasu
obowi¹zywania dotychczasowych taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.

Od 1 paŸdziernika 2008 r. nie ulegnie
zmianie cena wody i w dalszym ci¹gu
mieszkañcy Krzywej i Kawêczyna Sêdz.
oraz inne podmioty za 1 m3 wody zap³ac¹
1,80 z³ brutto
17.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2009 r. za 1 m3 wody w
gospodarstwach domowych mieszkañcy Bêdziemyœla zap³ac¹ 2,30 z³ brutto (poprzednio 2,20 z³) pozostali odbiorcy 2,60 z³ (poprzednio 2,51 z³).
18.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2009 r. za 1 m3 wody w
gospodarstwach domowych mieszkañcy
Góry Ropczyckiej zap³ac¹ 2,03 z³ brutto
(poprzednio 1,97 z³) pozostali odbiorcy
2,85 z³ (poprzednio 2,78 z³).
19.Uchwa³a w sprawie uznania za bezzasadny wniosku Pani Heleny Schab zam. Ropczyce z dnia 4 czerwca 2009 r. o zmianê
uchwa³y Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Nr XVII/156/08 z dnia 29 lipca
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu osiedla
mieszkaniowego w Sêdziszowie M³p. przy
ul. Weso³ej.
W dniu 4 czerwca 2009 r. Pani Helena
Schab ponownie z³o¿y³a wniosek o zmianê Uchwa³y Nr XVII/156/08 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dnia 29 lipca
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sêdziszowie M³p. przy ulicy
Weso³ej. W porównaniu do wniosku z³o¿onego w dniu 6 stycznia 2009 r. zosta³
on rozszerzony jedynie o kwestiê zasadnoœci ujêcia w planie drogi KD9.
Rada Miejska stanê³a na stanowisku, i¿
droga KD9 jest niezbêdna dla projektowanego osiedla, poniewa¿ s³u¿y do obs³ugi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego przy ul. Weso³ej w Sêdziszowie M³p.
Jej pas drogowy posiada szerokoœæ 10 m
z mo¿liwoœci¹ umieszczenia w nim jezdni, chodnika, pasa zieleni oraz infrastruktury technicznej. Taki uk³ad komunikacyjny zosta³ uzgodniony przez Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w
Rzeszowie na etapie sporz¹dzania przedmiotowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
20.Uchwa³a w sprawie przekazania sprawy
Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.
Rada Miejska uzna³a siê za niew³aœciw¹
do rozpoznania wniosków Pana Jana Idzika oraz Pana Tadeusza Jarosza i przekaza³a je do Burmistrza Sêdziszowa M³p.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
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Pami¹tka tragicznej wojny

Ods³oniêcie pomnika poœwiêconego pomordowanym mieszkañcom Góry Ropczyckiej. Po lewej Józef Baran, wnuk Józefa Fereta
i Krystyna Grudziñska z d. Wozowicz, córka Jana Wozowicza. Po prawej Salomea Drzyma³a córka Józefa Fereta. Fot. J.F.

Pierwszego wrzeœnia, w 70 rocznicê rozpoczêcia II wojny œwiatowej i 65 rocznicê zbrodni niemieckich i
radzieckich na mieszkañcach wioski, spo³ecznoœæ Góry Ropczyckiej w miejscowym koœciele parafialnym
uczestniczy³a w uroczystej, koncelebrowanej Mszy Œw. Po zakoñczeniu Eucharystii nast¹pi³o poœwiêcenie
i ods³oniêcie pomnika ku czci Jana Wozowicza, Józefa Fereta i Leona ¯ó³kiewicza (przesiedleñca ze
wschodu), rozstrzelanych przez Niemców 17 sierpnia 1944 roku na placu koœcielnym.
Pomnik jest ho³dem dla tych, którzy woleli wyjœæ z piwnicy i ryzykowaæ ¿yciem, niŸli zdradziæ miejsce ukrycia towarzyszy niedoli. Otó¿
w plebañskiej piwnicy na czas przejœcia frontu
w 1944 roku ukry³o siê 25 osób, w tym m³ody
proboszcz Góry Ropczyckiej ksi¹dz Wojciech
Œwiês. Trójka najstarszych ukrywaj¹cych siê,

nie mog¹c z³apaæ oddechu bardzo kaszla³a i
nie chc¹c nara¿aæ dalej wspó³ukrywaj¹cych
siê, wysz³a na zewn¹trz, aby ukryæ siê w plebani, poœród znajduj¹cych siê tam rannych. Niestety, zostali rozpoznani przez Niemców, którzy natychmiast ich rozstrzelani na placu koœcielnym. Spo³ecznoœæ Góry Ropczyckiej w

symbolicznym pomniku tych trzech zabitych
odda³a czeœæ wszystkim zabitym, zamêczonym
Polakom w czasie owej wojny. Sama spo³ecznoœæ wioski równie¿ ponios³a ciê¿kie straty –
wystarczy choæby wspomnieæ spalenie ¿ywcem ca³ej rodziny Pelców przez ¿o³nierzy radzieckich (najprawdopodobniej obawiali siê,
¿e w piwnicy ich rodzinnego domu ukrywali
siê Niemcy, wiêc na wszelki wypadek zlikwidowali „potencjalne niebezpieczeñstwo”).
Obelisk jest rezultatem dzia³añ komitetu w sk³adzie: Józef Baran (wnuczek zamordowanego, który nie pozwoli³ nikomu „do³o¿yæ siê” do sfinansowania przedsiêwziêcia),
so³tys Góry Ropczyckiej Stanis³aw Bochenek
i pan Stanis³aw Wozowicz – pomys³odawca i
wykonawca obelisku. Wartê honorow¹
przed obeliskiem pe³nili harcerze ze Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Modlitwy w czasie uroczystoœci poprowadzili: Julian Jarz¹b – proboszcz Parafii pod
wezwaniem œw. Jakuba Starszego Aposto³a
w Górze Ropczyckiej, emerytowany proboszcz tej¿e parafii ks. Eugeniusz Regu³a,
ks. proboszcz Zagorzyc Dolnych Wojciech
Wiœniowski.
Wœród licznie zgromadzonych dostrzec
by³o mo¿na Senatora RP Zdzis³awa Pupê,
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³awa Wozowicza,
cz³onków Rady So³eckiej m.in. Jana Barana, Dyrektora ZS w Górze Ropczyckiej Mariusza Kaziora, grono pedagogiczne, wychowanków szko³y, harcerzy.
Jan Flisak

Turza

– Katyñ Podkarpacia

Rokrocznie w trzeci¹ niedzielê wrzeœnia w Turzy, przy pomniku ofiar
zamordowanych przez radzieckie NKWD, odbywaj¹ siê Msze Œw. polowe ku czci ofiar komunizmu. Tegoroczna by³a odprawiona 20 wrzeœnia i mia³a szczególnie uroczysty charakter.
Koncelebrze przewodniczy³ biskup ordynariusz diecezji rzeszowskiej Kazimierz
Górny, obecny by³ sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, senator RP Zdzis³aw
Pupa, liczni pos³owie na Sejm RP, radni Sejmiku Wojewódzkiego, radni rady Soko³owa
M³p., ksiê¿a z nieocenionym Ojcem Hieronimem Warachimem z Klasztoru OO Kapucynów w Sêdziszowie M³p. By³y obecne
rodziny ofiar radzieckiej zbrodni- ¿o³nierzy
Armii Krajowej z placówki Ropa w Ropczycach: Zdzis³awa £askowca ps. „Monter”,
Zdzis³awa Brunowskiego ps. „Cygan” i Eu-
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Uroczystej Mszy œw. w Turzy przewodniczy³ JE ks. biskup Kazimierz Górny.

geniusza Zymroza ps. „Macedoñczyk”. Warto przypomnieæ, ¿e to jedyne zidentyfikowane ofiary z byæ mo¿e setek pochowanych w turzañskim lesie.
Wzorowo prezentowa³a siê delegacja
Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec z pocztem
sztandarowym, harcerze z ZHP i ZHR, kombatanci z delegacj¹ Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Ropczycach. Byli reprezentanci równie¿ innych œrodowisk w tym ZSZ w Sêdziszowie M³p. (Technikum w Sêdziszowie).
Na zebranych wstrz¹saj¹ce wra¿enie

Fot. (2) J.F.

zrobi³o kazanie wyg³oszone przez Ojca Hieronima Warachima. Ten kapelan Armii Krajowej Okrêg Lwów – Pó³noc przedstawi³
ogrom nieszczêœæ, jakie dotknê³y naród
polski w latach II wojny œwiatowej. Szczególnie bolesnymi dla nas by³y te fragmenty, które mówi³y o przedmiotowym traktowaniu
sprawy polskiej przez naszych zachodnich
sojuszników. Mówca wielokrotnie powtarza³
rzymsk¹ sentencjê: „Historia magistra Vita
Est” (Historia jest nauczycielk¹ ¿ycia) i przypomina³, ¿e nasz¹ powinnoœci¹ jest z tej m¹droœci skorzystaæ. Wiele uwagi Ojciec Hie-

Nr 9 (148) 30 wrzeœnia 2009 r.

Ojciec Hieronim Warachim podczas uroczystoœci.

Obóz NKWD w Trzebusce
Koñcem lipca 1944 roku w Trzebusce
pojawili siê ¿o³nierze Armii Czerwonej. Pocz¹tkowo miejscowi byli im nawet przychylni, wszak- myœleli- zakoñczy³a siê d³uga wojna. Nied³ugo po nich pojawili siê NKWDziœci , rozpoczê³y siê aresztowania AKowców. Patrioci polscy musieli z powrotem
zejœæ do podziemia.
15 sierpnia do Trzebuski przyjecha³o 70
¿o³nierzy I Frontu Ukraiñskiego i funkcjonariuszy NKWD. Na terenie pastwiska gromadzkiego i dawnego domu spó³dzielczego oraz czêœci parceli nale¿¹cych do Jana
Chorzêpy, Jana Rumaka i Walerii Noworól
zorganizowali polowy obóz NKWD. Do kopania do³ów na przysz³e ziemianki zmuszono miejscowych ch³opów- mia³y to byæ ziemianki na przechowywanie jarzyn- t³umaczyli im NKWD- ziœci. Wielkoœæ poszczególnych do³ów ró¿ni³a siê. Wg Jana Chorzêpy
mia³y one 4 m d³ugoœci, 3m szerokoœci i 2 m
g³êbokoœci. On te¿ twierdzi³, ze by³o ich piêæ.
Inni œwiadkowie pamiêtaj¹ inn¹ ich liczbê.
Ch³opów poganiano i straszono broni¹, gdy¿
„samochody z kartoflami i marchwi¹ mia³y
nadjechaæ niebawem”. Pracowali do póŸnego wieczora. ¯o³nierze radzieccy ob³o¿yli œciany ziemianek deskami, z desek wykonali zadaszenie, po czym dach ziemianek
ob³ozono darni¹. Ziemianki mia³y dwa otwory: jedno malutkie okienko-lufcik, pe³niacy
rolê wentylacji pomieszczenia, oraz drugi
otwór w dachu- w³az. Przez ten w³az wprowadzano póŸniej wiêŸniów do ziemianek,
pomagaj¹c sobie przynoszon¹ za ka¿dym
razem drabink¹. Jedynym wyposa¿eniem
ziemianek by³a s³oma, któr¹ wymoszczono
dó³ pomieszczenia oraz wiadro na nieczystoœci. Kiedy do œrodka ziemianki wprowadzono wiêŸniów, duchota by³a niesamowita, w razie deszczu woda by³a po kolana.
Nied³ugo musia³y tam zagnieŸdziæ siê wszy i
pluskwy. Na wiêzienie wykorzystano równie¿
dom spó³dzielczy. Ten budynek, zbudowany z pustaków zabite deskami okna, w
drzwiach zrobiono wizjery. W najmniejszym
pomieszczeniu tego domu urz¹dzono kuchniê dla wiêŸniów, resztê wykorzystano jako
wiêzienie. Ca³oœæ oko³o 50 arów obozu otoczono dwumetrowymi palami i drutem kolczastym.
Po zakoñczeniu prac z budow¹ obozu
sowieci zajêli znaczn¹ czêœæ pobliskich do-

ronim poœwiêci³ zbrodniom niemieckiego
faszyzmu i -co jest zrozumia³e ze wzglêdu na
miejsce uroczystoœci- sowieckiego komunizmu. W charakterystycznie bezkompromisowym dla siebie stylu Ojciec Hieromim
Warachim wykrzycza³ tê prawdê, ¿e obecnie nadal niektórzy próbuj¹ fa³szowaæ historiê. Powiedzia³, ¿e zbrodnie radzieckie
na narodzie polskim (w tym katyñska) by³y
ludobójstwem, a jeœli w uchwale Sejmu III
RP znajduje siê zwrot o „zbrodni katyñskiej
maj¹cej znamiona ludobójstwa”, to „postêpowanie pos³ów uchwalaj¹cych tak¹ dekla-

racjê ma znamiona targowicy”.
Po Eucharystii odby³a siê uroczystoœæ
udekorowania poœmiertnie Jana Chorzêpy
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Order przyj¹³ syn – Kazimierz
Chorzêpa. Po wspomnieniach o trudnej
drodze prowadz¹cej do ujawnienia i udokumentowania zbrodni NKWD w Trzebusce i Turzy odby³ siê apel poleg³ych, po czym
rozleg³a siê salwa honorowa. Uroczystoœæ
zakoñczona zosta³a sk³adaniem wieñców i
wi¹zanek kwiatów. Z naszej gminy wi¹zankê
z³o¿y³ Senator RP Zdzis³aw Pupa.

mów na kwatery. W obejœciu Wiktorii Noworól umieszczono kuchniê polow¹, a w jej
mieszkaniu urz¹dzono jadalniê. Rodzinie
Noworólów kazano zamieszkaæ w stodole.
W domu Marcina Chorzêpy (ojca Jana)
kwaterowa³ komendant obozu „pu³kownik
kompanijny” wraz z adiutantem, a w ca³ym
obejœciu 50 stra¿ników obozu. U Tadeusza
Stopy kwaterowali „sêdziowie” (Wojennego
Trybuna³u - JF) podczas cotygodniowych
posiedzeñ. Obóz strzegli ¿o³nierze radzieccy wycofani z frontu dla odpoczynku przed
dalszymi walkami. Mundury NKWD nosili
przes³uchuj¹cy oficerowie œledczy oraz przyje¿d¿aj¹cy do Trzebuski raz na tydzieñ „sêdziowie”. Pijani ¿o³nierze radzieccy niejednokrotnie ostrzegali przed nimi miejscowych: „nios¹ oni wiêzienia i œmieræ”.

– zniej by³y dwa „wyjœcia”: do Turzy, ewentualnie do karnych batalionów na front. Zapewne ta druga ewentualnoœæ dotyczy³a tylko jeñców sowieckiej, Polakom pozostawa³a tylko pierwsza mo¿liwoœæ.

Pierwsi wiêŸniowie
Prawdopodobnie 17 sierpnia przyjecha³y zapowiadane „kartofle i marchew” – byli
to wiêŸniowie. Do domu spó³dzielczego zakwaterowano oko³o stu. Nosili oni ubrania
cywilne, lub pozbawione dystynkcji mundury polskie i radzieckie. By³a tam te¿ m³oda
dziewczyna. W nastêpnych dniach zaczê³y
siê przes³uchania, które wg Jana Chorzêpy
pocz¹tkowo by³y prowadzone w domach
m.in. Heleny Kwiecieñ, Tadeusza Stopy,
£ukasza B¹ka i Jana Rumaka. Prowadzili
przes³uchania oficerowie NKWD. Noc¹
poza stra¿nikami obozu strzeg³y swobodnie
biegaj¹ce za drutami psy-wilczury. Ju¿ 24
sierpnia czwórka wiêŸniów z ³opatami , pod
eskort¹ , pieszo pod¹¿y³a w odleg³y o 3 km
Las Turzañski. Nie wiadomo, czy po wykopaniu masowego grobu wrócili, czy na miejscu spotka³a ich œmieræ. Tego samego dnia,
w nocy z obozu wyjecha³ samochód ciê¿arowy, z ty³u jecha³ gazik z oficerami NKWD
i oœwietla³ œwiat³ami ciê¿arówkê. Na pace
ciê¿arówki siedzieli nago lub w samej bieliŸnie powi¹zani ludzie, obok nich po bokach
paki siedzieli ¿o³nierze z pepeszami gotowymi do strza³u. Samochód pojecha³ w kierunku Turzy. Wróci³ bez tych skrêpowanych
wiêŸniów. O przygotowaniach przed egzekucj¹ wiemy nie tylko z relacji Jana Chorzêpy, ale równie¿ wiêŸnia Trzebuski – por. Zygmunta £anowskiego ps. „Damian”, adiutanta gen. AK W³adys³awa Filipkowskiego ps.
„Janka”. WiêŸniów z wyrokami gromadzono w oddzielnej ziemiance z napisem „BT”

Obozowa codziennoœæ
Wg Jana Chorzêpy i Micha³a Sobienia
ps. „Wrzos” – AK-owca z placówki w Muninie ko³o Jaros³awia mo¿na pokusiæ siê o
otworzenie „obozowego rozk³adu dnia”.
O œwicie by³a pobudka i kolejny wymarsz
wiêŸniów czwórkami w po³udniowowschodni fragment obozu, gdzie mogli za³atwiæ potrzeby fizjologiczne. By³ tam wykopany rów, nad którym zamocowano ¿erdŸ,
to ca³e wyposa¿enie latryn. Nastêpnie jeñcy
wracali do miejsc uwiêzienia, by pojawiæ siê
w po³udnie na 20 minutowy spacer. Do latryny byli wyprowadzani dopiero przed
zmierzchem. Co 10 dni brano jeñców do
³aŸni , a rzeczy do prania. Wszystkim strzy¿ono g³owy, a mê¿czyznom dodatkowo golono brody. £aŸnia znajdowa³a siê najprawdopodobniej na terenie domu spó³dzielczego. Wy¿ywienie wg. Micha³a Sobienia stanowi³o: rano „herbata” z ga³êzi i zió³, na
obiad bêd¹cy zarazem kolacj¹ cienka zupa
i kromka chleba. Relacje wspominaj¹ te¿ o
czêstej kartoflance.
Warunki w ziemiankach
W ziemiance by³o oko³o 18- 20 wiêŸniów,
dusznoœæ, udrêki poza wszami potêgowa³
kube³ z nieczystoœciami. W razie deszczów
„lokatorzy” stali w wodzie- tylko raz dziennie pozwolono im na wylanie wody z ziemianki. Pocz¹tkowo (sierpieñ-wrzesieñ)
wiêŸniom by³o stosunkowo ciep³o, potem
dosz³y cierpienia spowodowane coraz czêstszymi przymrozkami. Posiadali tylko tê
odzie¿, w jakiej zostali aresztowani, a by³o
to na ogó³ w sierpniu. W domu spó³dzielczym by³o ciaœniej- tam by³o oko³o 150- 200
wiêŸniów. WiêŸniowie nie mieli ¿adnej pomocy medycznej.
Zielony autobus
Ka¿dy wiêzieñ by³ kilkakrotnie po kilka
godzin przes³uchiwany. Polaków wypytywano na ogó³ o Akcjê „Burza”. S¹d przyje¿d¿a³
do obozu zielonym autobusem. S¹dy odby(ci¹g dalszy na str. 10)
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Turza – Katyñ Podkarpacia
(ci¹g dalszy ze str. 9)
wa³y siê w czwartki. Po ka¿dym jego pobycie
ziemianki opró¿nia³y siê w znacznym stopniu, rotacja wiêŸniów w obozie by³a bardzo
du¿a. Najd³u¿ej ze znanych nam wiêŸniów
przetrzymywany by³ wspomniany „Wrzos”by³ w obozie 27 dni. Samochody ci¹gle kogoœ
przywozi³y i wywozi³y. NKWD- ziœci pracowali bardzo szybko, wyroki zapada³y niemal
b³yskawicznie. By³y to kary œmierci- wywózka do lasu, zsy³ki w g³¹b ZSRR (nawet do 25
lat). •le na psychikê wiêŸniów oddzia³ywa³y
pozorne wyroki œmierci. Tak sowieci post¹pili dwukrotnie z ¿o³nierzem AK z Jaros³awia – Zdzis³awem Baranem. Ten, razem z
innymi, by³ wywieziony do lasu w Turzy i tam
kopali do³y 6m d³ugie i 2 m szerokie. Po
pracy NKWD-ziœci odczytali wyroki œmierci,
po czym zaczêli strzelaæ w powietrze. WiêŸniów zabrano z powrotem do Trzebuski.
Ucieczki
Nie wiadomo, czy komuœ uda³o siê uciec
z obozu. Wiadomo o jednej ucieczce, kiedy
to wiêzieñ przedosta³ siê poza ogrodzenie,
niestety ucieczkê szybko spostrzeg³a warta i
spuœci³a za uciekaj¹cym wspomniane wczeœniej cztery wilczury. Nieszczêœnik co prawda uciek³ przed psami na drzewo, ale wkrótce nadszed³ poœcig. Musimy tylko domyœlaæ
siê , jaki by³ dalszy los uciekiniera.
Znani wiêŸniowie
Na kilka tysiêcy wiêŸniów, jacy przewinêli siê przez obóz NKWD w Trzebusce
mo¿emy z imienia i nazwiska wymieniæ niewielu. Najbardziej znacz¹c¹ postaci¹ by³ Ge.
W³adys³aw Filipkowski, komendant Obszaru Po³udniowo- Wschodniego AK (LwówJF) oraz inni cz³onkowie delegacji AK zaproszonej do ¯ytomierza na rozmowy maj¹ce dotyczyæ utworzenia V Dywizji Piechoty AK. W Trzebusce by³ z-ca Filipkowskiego,
komendant Okrêgu Tarnopol- p³k Franciszek Studziñski ps. „Rawicz”, szef sztabu i
oddzia³u II Komendy Obszaru- pp³k Henryk Pohorski ps. „Walery”, komendant
Okrêgu AK Lwów- p³k Stefan Czerwiñski ps.
„Karabin”, adiutant gen Filipkowskiego- por.
Zygmunt £anowski. Wy¿ej wspomnianych
wywieziono na Wschód. Spoœród nich Pohorski zbieg³ z transportu we Lwowie., reszta trafi³a do Targówna na terenie ZSRR.
Gen. Filipkowski przebywa³ m.in. w ³agrach
w Charkowie i Diagilewie. Z relacji Micha³a
Sobienia i Zdzis³awa Barana znamy: hrabiego Jana Drohojowskiego spod Jaros³awia,
st. wachm. spod Jaros³awia Szczepana Bajerskiego, wicestarostê z Sanoka- W³adys³awa Haducha, , nauczycieli z placówki w
Muninie: Benedykta Puchalskiego i Kseka
(brak imienia- JF), a tak¿e Szymona Stanis³awszczaka, W³adys³awa Jakubika, Antoniego Koniecznego, Zenona Libicza i Andrzeja Korzenia. W obozie by³ te¿ Ukrainiec:
porucznik SS „Galizien” z ¯ytomierza- Piotr
Makarewicz. ¯ona zmar³ego Zdzis³awa Ba-
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rana poda³a za mê¿em nastêpuj¹ce nazwiska wiêŸniów NKWD: Antoniego Konecznego, Jana Konecznego, Antoniego £aszka. Poza tym WiêŸniami byli, wspominani
ju¿, Tadeusz Baran, Antoni Sobieñ oraz
Antoni Urban z Przeworska. Okoliczni
mieszkañcy Trzebuski pamiêtaj¹ uwiêzionego ksiêdza katolickiego.
Trójka AK-owców z Ropczyc
Po dokonanej w 1990 roku ekshumacji
szcz¹tków ludzkich , pozosta³ych po zamordowanych jeñcach obozu w Trzebusce, a
dokonanej w Turzy poznaliœmy jeszcze
trzech wiêŸniów: Zdzis³awa £askowca ps.
„Monter”, Zdzis³awa Brunowskiego ps. „Cygan” i Eugeniusza Zymroza ps. „Macedoñczyk”.
Pozostali wiêŸniowie
Wed³ug relacji okolicznych ludzi z Trzebuski wiêkszoœæ wiêŸnów) pos³ugiwa³a siê
mowa ze wschodnim akcentem. Wed³ug
relacji Sobienia i £anowskiego dominowali
„Sowieci”, np. z Sobieniem siedzia³ uwiêziony Azerbejd¿anin, a z £anowskim Mongo³.
Azerbejd¿anin siedzia³ za zniewa¿enie portretu Stalina, inny „Sowiecki” siedzia³ z sprzedanie samochodu wojskowego.
Likwidacja obozu
w Trzebusce
Likwidacja obozu NKWD w Trzebusce
nast¹pi³a w pierwszych dniach listopada
1944 roku, po wywiezieniu b¹dŸ straceniu
ostatnich wiêŸniów. Zatarcia œladów po obozie dokonali ¿o³nierze radzieccy. Wszystkie
deski s³upy i drut kolczasty zdemontowano
i wywieziono. Miejsca po ziemiankach po
uprzednim kilkakrotnym przekopaniu zasypano. Wczeœniej okoliczne oddzia³y AK
rozrzuca³y ulotki informuj¹ce o mordach
NKWD. W Trzebusce pojawi³ siê genera³
radziecki i wkrótce obóz zosta³ zlikwidowany. Wed³ug Jana Chorzêpy przez obóz mog³o przejœæ oko³o 2,5 tysi¹ca wiêŸniów, a w
Turzy zosta³o zamordowanych oko³o 300 z
nich.
Mord w Turzy
„Jedna kula kosztuje 5 kopiejek, wiêc kul
szkoda”
Tak powiedzia³ w pijackim amoku komendant obozu w Trzebusce do m³odego,
przygrywaj¹cego na akordeonie Jana Chorzêpy. Mówi³, ze „musieli ludzi riezaæ i rêce
ma po ³okcie we krwi, jedna kula kosztuje 5
kopiejek, wiêc kul szkoda.” Takie wynurzenia mieli te¿ i inni funkcjonariusze NKWD.
Okoliczni ludzie pokazywali sobie potem
tych, co „rzezali” w lesie Turzañskim. Jeden
z oficerów – w stopniu majora- nosi³ przy
pasie d³ugi (ok. 30 cm)- na koñcu lekko zakrzywiony nó¿.. Równie¿ i on pijany krzycza³, ¿e „ma ca³e rêce krwi”. Egzekucje w
Lesie Turzañskim odbywa³y siê w czwartki.
Czêœci ofiar poœwiêcano jednak kule- strza³y pada³y ty³ g³owy, kiedy skazany klêcza³ lub
sta³ nad do³em œmierci.

Œwiadkowie
Egzekucje widzieli przypadkowi, okoliczni mieszkañcy np. Rozalia Ciupak z Turzyczy, Ba³amut z Trzebuski. Równie¿ Jan Chorzêpa przekazywa³ informacje placówce AK
z Soko³owa M³p. Mo¿na stwierdziæ, ze by³y
co najmniej dwie wyprawy AK- owców z placówek soko³owskich w miejsce grobów w
Turzy. Pierwsza by³a ju¿ w paŸdzierniku 1944
roku, wykonano nawet zdjêcia fotograficzne odkopanych ofiar. Miejsce grobów wskazali miejscowi ch³opi, a na okolicznych drzewach by³y naciêcia. Groby by³y rewelacyjnie dobrze zamaskowane- nawet ros³y na
nich drzewka, które niczym nie ró¿ni³y siê
od rosn¹cych poza grobami. Druga wyprawa by³a w listopadzie 1944 roku, ju¿ po zlikwidowaniu obozu w Trzebusce. Wœród 20
ludzi by³ te¿ lekarz Jab³oñski. W czasie obdukcji wydobytych zw³ok lekarz stwierdzi³,
ze ofiary mordowano przez przeciêcie no¿em krtani lub ¿y³ na karku. Zw³oki by³y nagie, ich rêce by³y skrêpowane drutem. Julian Kurasiñski- uczestnicz¹cy w wyprawierozpozna³ jedn¹ z ofiar. By³a ni¹ m³oda
dziewczyna, sanitariuszka jednego z dwóch
oddzia³ów AK, które z tamtejszego terenu
ruszy³y na pomoc walcz¹cej Warszawie
(trwa³o w³aœnie Powstanie Warszawskie).
Dziewczynê rozpozna³o równie¿ kilku innych uczestników wyprawy. Niestety nikt nie
zna³ jej ¿adnych personaliów, nawet pseudonimu. Znaleziono wtedy 9 masowych grobów: szeœæ o wymiarach 6m na 2 metry, a
pozosta³e by³y krótsze o 2 metry. Groby by³y
na dzia³kach ch³opów z Turzy: Jana Deca i
Józefa Nizio³a.
Trudne lata komunistycznej okupacji
W nastêpnych latach tzw. w³adza ludowa dok³ada³a wszelkich starañ, aby pamiêæ
o tragedii Trzebuski i Turzy zanik³a. Mieli w
tym wzglêdzie spore sukcesy. Œwiadkowie
tych wydarzeñ poddani byli najrozmaitszym
represjom. Wiele materia³ów skonfiskowa³o UB, czêœæ pewnie zaginê³a. Przez czêœæ
grobów prawdopodobnie przekopano
kana³ melioracyjny … Okoliczni ludzie jednak nie zapomnieli i kiedy tylko w 1980 roku
„nasta³a Solidarnoœæ” z powrotem przyst¹pili do dokumentowania zbrodni. Stan wojenny wstrzyma³ ten proces, znowu czêœæ
materia³ów przepad³o. Do tej pory odnaleziono jedynie 17 pochówków zamordowanych w Turzy. Oficjalnie sprawa zosta³a przejêta przez IPN w Rzeszowie. Dalsze poszukiwania , prowadzone przez Oœrodek TV w
Lublinie i pasjonatów zostan¹ wznowione
ju¿ tego roku „po pierwszych przymrozkach”. Kazimierz Chorzêpa w czasie uroczystoœci 20 wrzeœnia mówi³, ¿e dokumentacja zebrana w latach osiemdziesi¹tych dotar³a do Instytutu Historycznego im. gen.
W³adys³awa Sikorskiego. Tak wiêc istnieje
nadzieja, ¿e jednak wiêcej dowiemy siê o tej
makabrycznej zbrodni ludobójstwa, dowiemy siê wiêcej o tym Ma³ym Katyniu.
Jan Flisak
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Chocia¿ do XIX fina³u Konkursu Poezji Religijnej, organizowanego przez MGOK w Sêdziszowie
M³p. jeszcze ponad dwa miesi¹ce, ju¿ trwaj¹ intensywne prace organizacyjne.
Tegorocznemu konkursowi towarzysz¹ s³owa,
zaczerpniête z twórczoœci Juliusza S³owackiego
„Uczyniæ z ¿ycia poemat dla Boga”. Oddaj¹ one
wyj¹tkowo trafnie ideê konkursu. Jest to bowiem
impreza, w czasie której wykonawcy prezentuj¹
lirykê religijn¹, modlitwy, prozê i poezjê poszukuj¹c¹ sensu istnienia, rozwa¿aj¹c¹ egzystencjalne dylematy cz³owieka.

W XVIII finale Konkursu Poezji Religijnej Sêdziszów M³p. reprezentowa³a Magdalena Bia³orucka.
Konkurs Poezji Religijnej to sztandarowa impreza organizowana przez MGOK w Sêdziszowie M³p. Jej inicjatorami byli
Czes³aw Dr¹g – instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, do dziœ zaanga¿owany w jego organizacjê i œp.
Edward Zolowski – instruktor MGOK w Sêdziszowie M³p.
Tegoroczny, XIX fina³ Konkursu odbêdzie siê 11 grudnia o godz. 10.00 w sali widowiskowej MGOK w Sêdziszowie M³p.
Konkurs organizowany jest we wspó³pracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie oraz Parafi¹ Rzymskokatolick¹ pw.
Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p. Co roku z uczestnikami fina³u spotyka siê JE ks. bp ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej
Kazimierz Górny b¹dŸ JE ks. bp Edward Bia³og³owski.

Ruszy³y przygotowania do
XIX Konkursu Poezji Religijnej
Fina³ konkursu poprzedzony jest eliminacjami rejonowymi, które odbywaj¹ siê w
dziesiêciu oœrodkach kultury na terenie
województwa podkarpackiego: w Trzcianie
dla miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego, w Mielcu dla powiatu mieleckiego, w
Lubaczowie dla powiatów: lubaczowskiego,
jaros³awskiego i przemyskiego, w Kolbuszowej dla powiatów: kolbuszowskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego, w Soko³owie dla powiatu ni¿añskiego i gmin Soko-

³ów M³p. i Kamieñ, w £añcucie dla powiatów: ³añcuckiego i przeworskiego, w Rymanowie dla powiatów: kroœnieñskiego i jasielskiego, w Lesku dla powiatów: brzozowskiego, leskiego, ustrzyckiego i sanockiego, w
Giedlarowej dla powiatu le¿ajskiego, w Dêbicy dla powiatu dêbickiego, w Strzy¿owie
dla powiatów: strzy¿owskiego i ropczyckosêdziszowskiego.
Uczestnikami tych poetyckich zmagañ
s¹ uczniowie szkó³ œrednich i osoby doros³e

rywalizuj¹cy w kategoriach: poezja œpiewana, recytacja, monodram.
Eliminacje rejonowe rozpoczn¹ siê w
drugiej po³owie paŸdziernika i potrwaj¹ do
koñca listopada. Jako pierwsi do rywalizacji
przyst¹pi¹ mi³oœnicy poezji z powiatów strzy¿owskiego i ropczycko-sêdziszowskiego – ju¿
20 paŸdziernika.
Laureaci konkursów rejonowych spotkaj¹ siê w finale w Sêdziszowie M³p., tradycyjnie w drugi pi¹tek grudnia.
(w)
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Zaszumia³o jesieni¹, zap³aka³o jesieni¹,
Zastuka³o jesieni¹ do okien.
Zap³onê³o czerwieni¹, zaszkodzi³o marzeniom,
Zadudni³o, zawis³o ob³okiem.
Skoñczy³ siê wrzesieñ nazywanym dawniej „pajêcznikiem” – od snuj¹cych siê wokó³
nici babiego lata. S³oneczne, niemal bezwietrzne dni zdarzaj¹ siê jeszcze i w paŸdzierniku. Gwarantuj¹ce piêkn¹, z³ot¹ polsk¹ jesieñ uk³ady wy¿owe utrzymuj¹ siê tutaj nie-

bie wiêcej czasu spêdzaj¹ na ziemi, w pobli¿u ka³u¿, ochoczo korzystaj¹c z k¹pieli. ZapowiedŸ niepogody zauwa¿yæ te¿ mo¿na w
zachowaniu kur, które cechuje wzmo¿ona
ruchliwoœæ, ha³aœliwoœæ oraz sk³onnoœæ do
siadania na wy¿ej po³o¿onych przedmiotach. Przed noc¹ ptaki te niechêtnie wracaj¹ do kurników, s¹ osowia³e, a koguty siedz¹ce najwy¿ej piej¹ do póŸnego wieczora.
Szkoda, ¿e z ka¿dym rokiem nasze wioski
coraz bardziej „cichn¹”. Ich mieszkañcom
czêsto nie op³aca siê utrzymywanie zwierz¹t
domowych. Gdy niegdyœ w dni pochmurne
koguty pia³y w ci¹gu ca³ego dnia, ludzie z
ufnoœci¹ spogl¹dali w niebo, bowiem ozna-

pogodn¹ jesieni¹. Nadziejê na ³adn¹ pogodê daje te¿ krzykliwe zachowanie siê wróbli,
jastrzêbi i czajek. Te ostatnie s¹ u nas rzadkoœci¹, bowiem melioracje znacz¹co osuszy³y pola i ³¹ki.
Wkrótce nieuchronnie nadejdzie zima.
W zachowaniu zwierz¹t te¿ mo¿na wiele odczytaæ, jakie bêd¹ jej miesi¹ce. Gdy myszy i
muchy zakradn¹ siê do naszych domostw,
nale¿y spodziewaæ siê wczesnych ch³odów.
Ogólnie – zwierzêta wczeœniej przywdziewaj¹
zimowe szaty i wzmaga siê ich apetyt. Milkn¹
¿aby i wiêkszoœæ ptaków. Prêdzej odlatuj¹ te,
które na naszym terenie nie znalaz³yby ju¿
po¿ywienia, a póŸna jesieñ:

Jesienny œwiat, zwierzêcy œwiat
raz przez kilka tygodni. Nagrzane w lecie morza i oceany emituj¹ ciep³o, z którego tak chêtnie korzysta œwiat przyrody.
Mimo krótkich dni cz³owiek
mo¿e poprawiæ sobie nastrój
poprzez bliski kontakt z natur¹.
Przypominaj¹c fenomen „babiego lata”, warto zwróciæ uwagê na zachowanie siê paj¹ków,
których dzia³alnoœæ bacznie
obserwowali nasi przodkowie.
Zwierzêta te – to jakby ¿ywe
barometry, wyj¹tkowo wra¿liwe
na wszelkie zmiany w atmosferze. Zauwa¿ono np., ¿e gdy nitki pajêczyny unosz¹ siê wysoko
nad ziemi¹, nadchodz¹ca zima bêdzie œnie¿na, ale niezbyt mroŸna. Natomiast gêsta,
pajêcza otulina spowijaj¹ca trawê jest zapowiedzi¹ ostrych mrozów. Wszêdobylskie paj¹ki ochoczo przêd¹ swe nici, jeœli pogoda
ma siê poprawiæ. Przed za³amaniem aury
zaprzestaj¹ pracê i szukaj¹ kryjówek. Wielu
ludzi wzdryga siê na widok niepozornego
paj¹czka, miast refleksyjnie œledziæ jego zachowanie. Ju¿ dawno temu dowiedziono, i¿
zwierzêta niejednokrotnie trafniej przepowiadaj¹ pogodê ni¿ synoptycy. Nasi przodkowie bezb³êdnie kojarzyli pewne formy zachowañ zwierzêcych z nastêpuj¹cymi po nich
zjawiskami atmosferycznymi. Wyniki swych
obserwacji przekazywali z pokolenia na pokolenie, zwykle drog¹ ustn¹.
Za jakiœ czas po¿egnamy stabiln¹ aurê
z³otej jesieni i przyjdzie nam siê zmierzyæ z
kolejnym fenomenem naszego klimatu – z
jesienn¹ szarug¹. Nap³ywaj¹ce z zachodu
masy wilgotnego powietrza uracz¹ nas dniami wietrznymi i deszczowymi. Tak¹ pogodê
du¿o wczeœniej „wyczuj¹” nasze rodzime
zwierzêta. Przebywaj¹ce na pastwiskach
konie i byd³o stan¹ siê niespokojne, sk³onne
do ucieczki, skoków i bieganiny. Gêsi i kaczki bêd¹ bardziej krzykliwe, z upodobaniem
taplaj¹ce siê w wodzie: Gdy siê kaczka pleszcze,
pewne bêd¹ deszcze. Ptaki te w chwilach odpoczynku chowaj¹ g³owy pod skrzyd³a, gêsi zaœ
czasem podkurczaj¹ jedn¹ z nóg: Gêœ na jednej nodze stoi, bo siê deszczu boi. P³ochliwe go³ê-
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Czy uœmiechem jarzêbin krótkie dni
nam obrêbi
I przyjaznym odezwie siê œwierszczem?
Czy siê smutkiem zad³awi w czarnym
kluczu ¿urawi
I niedobrym po¿egna nas wierszem?

cza³o to zmianê pogody. Analogicznie w tym
czasie w nocy g³oœno szczeka³y psy oraz…
mniej lubiane lisy. Dzikie ptactwo przed
pogorszeniem siê pogody chêtnie przebywa w pobli¿u ludzkich siedzib np. ha³aœliwie
zachowuj¹ce siê wrony. Owady staj¹ siê bardziej natrêtne i k¹œliwe. W naszych mieszkaniach pojawiæ siê mog¹ mrówki i muchy, a
posiadacze akwariów zauwa¿¹, ¿e brzanki
p³ywaj¹ przy dnie. Przed laty ozdob¹ naszych
wiejskich podwórek by³y pawie, które ostatnio znów wracaj¹ do ³ask. Jeœli ptaki te g³oœno krzycz¹ póŸnym wieczorem, nale¿y spodziewaæ siê s³oty. Podobny „exodus” prze¿ywaj¹ kozy, niegdyœ utrzymywane g³ównie
przez biedotê. Te ma³o wymagaj¹ce zwierzêta równie¿ mog¹ nam wiele powiedzieæ
o pogodzie; przed deszczem, z przys³owiowym kozim uporem reaguj¹ na wszelakie
próby wyprowadzenia ich na pastwisko. O
zawirowaniach w aurze powiadamiaj¹ nas
g³oœno pohukuj¹ce sowy. Gdy zmiany zmierzaj¹ „ku lepszemu”, pod wieczór us³yszymy
ksykanie pasikoników, choæ ju¿ nie tak chóralne jak w okresie ¿niw. Zielone ¿abki
drzewne przed popraw¹ pogody skrzecz¹
donoœnie, siedz¹c wysoko na ga³¹zkach.
Pozosta³e ¿aby, których iloœæ ostatnio znacznie siê zmniejszy³a, nie bêd¹ ju¿ wychodzi³y
na drogi, czym ocal¹ swoje kruche ¿ycie. W
paŸdzierniku mo¿na jeszcze zobaczyæ barwne motyle. Ich spokojny lot dowodzi, ¿e
przez jakiœ czas bêdziemy siê jeszcze cieszyæ

Zanim rozstaniemy siê z jesieni¹, zapytajmy zwierzêta, co
nas potem czeka. Na pewno
mroŸna zima, gdy pszczo³y dok³adnie „kituj¹” wszelkie szpary w ulach, a krety i d¿d¿ownice dr¹¿¹ g³êbokie korytarze.
Wiewiórki i je¿e skrzêtnie gromadz¹ zapasy.
Doœæ póŸno opuszczaj¹ nas dzikie gêsi i kaczki. Wed³ug ludowych przepowiedni to w³aœnie ich odlot nieodwo³alnie zadaje kres jesieni. Zimuj¹ce u nas zwierzaki nêcone s¹
obfitoœci¹ dojrza³ych owoców, które d³ugo
pozostaj¹ – zw³aszcza na dziko rosn¹cych
krzewach. Uci¹¿liw¹ zimê prognozuj¹ licznie pojawiaj¹ce siê w paŸdzierniku osy i szerszenie.
Miesi¹c paŸdzierny marca obraz wierny –
kieruje nasze têskne myœli ku wioœnie; równoczeœnie przypomina, i¿ nadchodzi czas
krzepi¹cych Nabo¿eñstw Ró¿añcowych.
Jako „panowie tego œwiata” szanujmy zwierzêta, pomagajmy im i pamiêtajmy o nich
nie tylko w paŸdzierniku, który uznawany
jest za Miesi¹c Dobroci dla Zwierz¹t.
Chocia¿ nie chce siê wierzyæ, to od Ciebie zale¿y,
Ile bêdzie jesieni w tym roku.
Czy nas wiatrem zawieje, czy zabierze nadziejê
I roztopi w zbyt wczesnym pó³mroku (…).
Czy zmokniêtym szarakiem pójdzie z deszczem na
bakier
Miêdzy drogi po¿ó³k³e i sosny?
Czy jab³uszkiem weso³ym bêdzie toczyæ siê ko³em
I dotrwamy, przetrwamy do wiosny?
Tekst i ilustracje
Maria Wilczok
W tekœcie wykorzystano
fragmenty poezji Agnieszki Osieckiej.
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Sprz¹tanie Œwiata
– Polska 2009
Tegoroczna akcja „Sprz¹tanie Œwiata – Polska 2009” zosta³a
przeprowadzona w dniach od 18 do 20 wrzeœnia br., pod has³em
„POMAGAJMY ZIEMI – CODZIENNIE”. Wszyscy uczestnicy zostali
wyposa¿eni w sprzêt niezbêdny do przeprowadzenia akcji tj. worki
i rêkawice ochronne. Uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i
szkó³ œrednich wraz z opiekunami sprz¹tali tereny wokó³ szkó³, pobocza ulic oraz lasy.
W akcji wziê³o udzia³ 2335 uczestników, którzy zebrali ³¹cznie
51 m3 odpadów. Zlikwidowano 7 dzikich wysypisk œmieci.
Ca³kowity koszt przeprowadzenia akcji Sprz¹tanie Œwiata – Polska 2009 jaki zosta³ poniesiony przez Gminê Sêdziszów M³p. i wyniós³ 5,5 tys. z³.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznej akcji Burmistrz Sêdziszowa M³p. sk³ada serdeczne podziêkowania organizatorom i uczestnikom.
R. Ocha³

Pi³ka No¿na
V liga
l Lechia Sêdziszów M³p. – Zryw Dzikowiec 1-0
(0-0)
1-0 Dar³ak 77
Sêdziowa³: W. G³adyszewski (Mielec).
¯ó³ta kartka: Zawisza.
Widzów 200.
LECHIA: Kyciñski - Przybek, Godek, Zawisza, Drozd (46 Bartusik) - Magdoñ, Dar³ak, Branas (85 Szela), Szeliga (46
Potwora) - Idzik (65 Duduœ), Pazdan.
l Start Wola Mielecka – Lechia Sêdziszów M³p.
4-0 (1-0)
1-0 Pietras 15, 2-0 G. Bierzyñski 63, 3-0 Kowalik 85, 4-0 G.
Bierzyñski 86, karny
Sêdziowa³: G. Kisielewicz (Le¿ajsk).
¯ó³te kartki dla Lechii: Magdoñ, Godek.
Widzów 200.
LECHIA: Kyciñski - Przybek, Godek, Zawisza, Pazdan - Branas (66 Bartusik), Magdoñ (50 Drozd), Doroba, B. Dar³ak - Idzik, Potwora.
l Lechia Sêdziszów M³p. – Czarnovia Czarna 1-0
(0-0)
1-0 Szeliga 70
Sêdziowa³: G. Czapla (Dêbica).
Widzów 200.
LECHIA: K. Dar³ak - Pazdan, Zawisza, Przybek, Branas Godek (67 Rogó¿), Doroba, B. Dar³ak (54 Duduœ), Idzik
(46 Szeliga) - Potwora (46 Magdoñ), Szela.
l Kaskada Kamionka – Lechia 1-3 (1-2)
0-1 Idzik 25, 1-1 D³u¿eñ 37, 1-2 Godek 42, 1-3 Duduœ 52
KASKADA: M. Œwider - Perlik, Ziêba, W. Borek, Rudny - D³u¿eñ,
Furtak (60 P. Œwider), Majka, Gniewek - Œwi¹tek, M. Borek.
LECHIA: K. Dar³ak - Przybek, Doroba, Zawisza, Branas (82
Grodzki) - Pazdan, Godek (75 Potwora), Bartusik (53
Rogó¿), B. Dar³ak (46 Duduœ) - Idzik, Szeliga.

Po 8 kolejkach na czele tabeli jest Ikarus
Tuszów Narodowy – 20 punktów przed Soko³em Kolbuszowa Dln. i Lechi¹ po 19.
Klasa A Dêbica
l Or³y Borowa – Sokó³ Krzywa 0-3 (0-0)
Gole: Patro 2, G. Feret.
l Sokó³ Krzywa – Strzelec Frysztak 1-2 (1-2)
Dla Soko³a: Patro.
l Ostra Gumniska – Sokó³ Krzywa 3-3 (1-1)
Dla Soko³a: Stec, K. Cyzio, Œmia³owski.
l Sokó³ Krzywa – £êki Górne 0-1 (0-1)
l Baszta Zawada – Sokó³ 1-1 (1-1)
Dla Soko³a: Stec.
Sokó³ w 8 meczach zdoby³ 9 punktów i zajmuje 10
miejsce w gronie 16 dru¿yn.
Klasa A Rzeszów
l P³omieñ Zagorzyce – Izolator II Boguchwa³a 19 (0-5)
Bramka dla P³omienia: P. Miœ.
l Mariott Hermanowa – P³omieñ Zagorzyce 4-0
(2-0)
l P³omieñ Zagórzyce – Czarni Czudec 0-1 (0-0)
l Bratek Bratkowice – P³omieñ Zagorzyce 0-3
(0-0)
Bramki: Sikora 2, K. Charchut.
l P³omieñ – Jednoœæ Niechobrz 3-1 (1-0)
Dla P³omienia: Sz. Ocha³, Sikora, P. Miœ.
P³omieñ dziêki dwóm kolejnym zwyciêstwom
opuœci³ ostanie miejsce w tabeli. Obecnie ma
na konie 7 punktów (w 8 meczach) i zajmuje
12 miejsce wœród 14 dru¿yn.
Klasa B Dêbica
l Pewnoœæ Lubzina – Progres Kawêczyn 1-6
(1-2)

Dla Progresu: Kozak, M. Borek, B. Pietkiewicz 2, Filipek,
W. Pietkiewicz.
l Gród Bêdziemyœl - Ma³a 1-2 (1-2)
Michalski dla Grodu.
l Korona Góra Ropczycka – Olimpia Nockowa
1-4 (1-4)
Pondo dla Korony.
l Borkovia Borek Wielki – Olchovia Olchowa 1-1
(1-1)
Jakubek dla Borkovii.
l Olimpia Nockowa – Borkovia Borek Wielki 6-0
(1-0)
l Progres Kawêczyn – Korona Góra Ropczycka 20 (1-0)
Filipek i Borek
PROGRES: M. Pietkiewicz – K. Borek, W. Pietkiewicz, Barnacki, Pa³ka – Ciebieñ, Filipek, £. Borek, B. Pietkiewicz (80
Krzywdzik) – Kozak (60 Bezak), Daniel (30 Tylutki).
KORONA: Gil – Wójcik, Rogala, Kuras, P. Bartkowicz – K.
Zieliñski, Ziajor, Macio³ek, Pondo – Pieprzak, Ogrodnik.
l Huragan Przedbórz – Gród Bêdziemyœl 5-0
(4-0)
l Gród – Paszczyniak 2:3
l Borkovia Borek Wielki – Progres Kawêczyn
2-2 (1-2)
Jakubek, Urban – Tylutki 2
BORKOVIA: Kozak – Kaczmarski, Pichla, £. Sado, Ciepiela –
Jakubek, Wolak (55 Maciejko), £agowski, Wiktor (70 J.
Stachnik) – D. Stachnik, Krypel (83 Urban).
PROGRES: M. Pietkiewicz – W. Pietkiewicz , K. Borek, Pa³ka,
£. Borek – Filipek, B. Pietkiewicz, Tylutki, Kozak – Ciebieñ, Barnacki.
l Progres Kawêczyn – Olchovia Olchowa 4-0
(3-0)
£. Borek 2, B. Pietkiewicz, W. Pietkiewicz.
l Ma³a – Korona Góra Ropczycka 1-1 (1-0)
Piczak dla Korony.
l Gród Bêdziemyœl – Skarbek Gogo³ów 1-2
(0-0)
(ci¹g dalszy na str. 14)
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Pi³ka No¿na
(ci¹g dalszy ze str. 13)
J. Marchlik dla Grodu
l Pewnoœæ Lubzina – Gród 5-1
Korona – Huragan Przedbórz 1-0 (0-0)
Szajnowski
l Borkovia – Ma³a 3-1 (2-0)
Sypel 2, Pichla dla Borkovii
l Olimpia Nockowa – Progres 0-3 (0-2)
Dla Progresu: Kozak, Filipek, Tylutki.
Po zwyciêstwie w meczu na szczycie z
Olimpi¹, liderem pozostaje Progres – 19
punktów w 7 meczach, Korona jest 7. – 7
pkt., Borkovia 8. – 6 pkt. Tabelê zamyka
Gród z zerowym dorobkiem punktowym.
Klasa B Rzeszów
l Korona II Rzeszów – Plon Klêczany 1-1 (1-1)
D³ugosz dla Plonu.
l Plon Klêczany – Bia³a 5-1 (1-1)
Mita, Fugas, Chmiel, Si³ka, Trela.
l D¹b Kwaœniak D¹browa – Plon Klêczany 4-4
(1-1)
Si³ka i D³ugosz po 2.
l Plon Klêczany – Rudnianka Rudna Wielka 6-2
(3-1)
Opaliñski, Si³ka 2, Trela, Lis, D³ugosz.
l Orze³ Wysoka G³ogowska – Plon 1-1 (0-1)
D³ugosz dla Plonu.
Plon Klêczany zajmuje 7. miejsce z 11
punktami w 8 meczach.

Klasa okrêgowa juniorów
l Korona Rzeszów - Lechia Sêdziszów M³p. 0-5
(0-1)
Samob., Branas, D³ugosz 2, Ch³opek, D³ugosz 87
l Lechia Sêdziszów - Wis³ok Strzyów 3-3 (1-0)
J. Bizoñ 3.
l Rani¿ovia Rani¿ów – Lechia Sêdziszów M³p.
2-8 (1-4)
Dla Lechii: Czapka 4, D³ugosz 2, Branas, Œliwa.
l Lechia – Przybyszówka 3:0
l Dynovia Dynów – Lechia Sêdziszów M³p. 1-4
(1-2)
Dla Lechii: J. Bizoñ 2, Czapka, Ziemba.
l Lechia Sêdziszów M³p. - Crasnovia Krasne 3-0
vo
l Lechia Sêdziszów – Strumyk Malawa 9-0
(4-0)
Œliwa, Œwierad 3, D³ugosz, Pas 2, Stachnik, Ch³opek.
l G³ogovia – Lechia 2-4 (1-2)
Dla Lechii: Pas 3 i Babiarz.

l Lechia – Przybyszówka 2:0
l Dynovia Dynów – Lechia Sêdziszów M³p. 1-4
(1-2)
Dla Lechii: Tra³ka 3, Ciepiela.
l Lechia Sêdziszów M³p. – Crasnovia Krasne 7-1
(4-1)
Tra³ka 5. T. Draus. Froñ.
l Lechia – Strumyk Malawa 6-0
l G³ogvia – Lechia 0-7 (0-3)
Na czele tabeli Lechia i Wis³ok strzy¿ów –
obie dru¿yny zgromadzi³y po 27 punktów w
10 meczach.
Trampkarze starsi
l G³owaczowa - Lechia Sêdziszów 3-2 (1-1)
Gole: Sylwester Knych, Socha, M. Knych - Doroba, Makuch
l Lechia Sêdziszów M³p. - Ostra Gumniska 5-0
(3-0)
Gole: Surman 2, Æwiczak, Doroba, Draus.

Lechia prowadzi w tabeli z 29 punktami w
11 meczach.

Po dwóch kolejkach Lechia zajmuje 3
miejsce z 3 punktami na koncie.

Klasa okrêgowa juniorzy m³odsi

Klasa A juniorów m³odszych

l Korona Rzeszów - Lechia Sêdziszów M³p. 0-12
(0-5)
Duchañ 3, Lesiñski 2, Pyrek, T. Draus, Tra³ka 2, Froñ 2, A Draus.
l Lechia Sêdziszów – Wis³ok Strzy¿ów 2-1
(1-1)
Dla Lechii: ¯urek, Lesiñski
l Rani¿ovia Rani¿ów – Lechia Sêdziszów 0-9
(0-4)
Æwiczak 3, Duchañ 3, Tra³ka, Pyrdek, Draus.

l
l
l
l

Baszta Zawada – Sokó³ Krzywa 1-22
P³omieñ Zagorzyce – Victoria Ocieka 3-5
Sokó³ Krzywa – £opuchowa 3-1
P³omieñ Zagorzyce – Sokó³ Krzywa 3-2

Na czele tabeli Sokó³ Krzywa z 6 punktami,
P³omieñ zajmuje 7 miejsce wœród 8 dru¿yn
(3 punkty).
(b)

Podnoszenie ciê¿arów

Adam Januœ szósty
w Europie!
VI miejsce na ME sztangistów do lat 17 zdoby³ reprezentant Lechii
Adam Januœ w kat. 62 kg. Na zawodach, odbywaj¹cych siê w dniach
8-12. wrzeœnia w Eilat w Izraelu, sêdziszowianin uzyska³ 212 kg (92+110).
W imprezie startowa³ tak¿e drugi przedstawiciel Lechii Szymon
Drwal, który w kategorii +94 kg uplasowa³ siê na VIII miejscu.
Siedemnastolatek z Sêdziszowa uzyska³ 122 kg w rwaniu, 152 kg w
podrzucie i 274 kg w dwuboju.
To kolejne udane starty sêdziszowskich sztangistów w
mistrzostwach Starego Kontynentu po VI miejscu Magdaleny Pasko
w Szwecji.

Reprezentacja Polski sztangistów na ME do lat 17 w Izraelu. Drugi z lewej siedzi Adam Januœ,
drugi z prawej stoi Szymon Drwal.
Fot. PZPC

III rzut Dru¿ynowych Mistrzostw Polski
19. wrzeœnia sztangiœci Lechii rywalizowali w III rzucie Dru¿ynowych Mistrzostw
Polski na pomoœcie w Zakliczynie. Sêdziszowianie okazali siê najlepsi, pokonuj¹c gospodarzy: Spytka Zakliczyn oraz Gryf Sanok. Wynik 1590,7 punktu
uplasowa³ Lechiê na siódmym miejscu wœród drugoligowców w tej rundzie.
Po trzech rundach Lechia zajmuje 5 miejsce z dorobkiem 4724,2
pkt. Prowadzi Rzemieœlnik Malbork 5258,1 przed Gryfem Bujny
5212,6, ¯u³awami Nowy Dwór Gdañski 4843,8 oraz MOSiR-em
£aziska Górne 4784 pkt.
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Na wynik Lechii w Zakliczynie z³o¿y³y siê wystêpy nastêpuj¹cych
zawodników:
Imiê i nazwisko
Adam Januœ
Szymon Drwal
Krzysztof Januœ
Pawe³ Trojan
Patryk Dulak
Hubert Januœ

Data ur.
1993
1992
1990
1990
1993
1994

Waga Rwanie Podrzut Dwubój Punkty
62,7
95
118
213
338,8
111,3
125
150
275
329,3
84,4
110
135
245
317,8
68,4
95
115
210
307,6
69,6
87
110
197
297,2
78,5
86
115
201
284,4
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Extrans Patria
nie sprosta³a
siatkarkom
Bia³ej Gwiazdy
W ostatni weekend wrzeœnia 2009r. rozpoczê³a siê rywalizacja o mistrzostwo II ligi siatkarek. W grupie IV nie uda³a siê inauguracja sezonu dru¿ynie Extrans Patrii Sêdziszów M³p., która przegra³a z jednym z faworytów
rozgrywek - Wis³¹ AGH Kraków 0-3 (21-25, 22-25, 15-25).
Punktualnie o godzinie 16. Joanna
Chmura zdoby³a dla Patrii 1. pkt. w II lidze
i prowadzenie 1-0. Wyrównana walka w
pierwszym secie trwa³a do stanu 14-14. Wtedy siatkarki z Krakowa uzyska³y kilkupunktow¹ przewagê i wygra³y I seta. Niestety, w
drugim coœ siê zaciê³o w grze miejscowych.
Rywalki szybko wysz³y na prowadzenie 11-2 i
17-9. Sêdziszowianki doprowadzi³y jednak
do stanu 22-23, ale doœwiadczone krakowianki w koñcówce seta znów by³y gór¹. W
trzecim secie miejscowe zupe³nie odda³y
pole Wiœle i poleg³y 15-25. Wygraæ siê nie
uda³o, bo rywalki ostro serwowa³y i mia³y w
swoim sk³adzie Klaudiê Janotê, skuteczn¹ i
regularn¹ w ataku ze skrzyd³a.
Extrans Patria Sêdziszów M³p.
– Wis³a AGH Kraków 0-3
(21-25, 22-25, 15-25)
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Paulina Pyræ,
Ma³gorzata M³ocek, Ma³gorzata Ruszel, Joanna Chmura, Irena Matejek, Katarzyna
Wrona (libero) oraz Patrycja Zieliñska.
Trener: Bogdan Dudek
Wis³a AGH: Joanna Mokrzycka, Klaudia
Janota, Natalia Œroda, Paulina Stojek, Alicja Warcho³, Agata Bartuzi, Karolina Tokarczyk (libero) oraz Gabriela Gasid³o.
Trenerzy: I - Les³aw Kêdryna, II - Zenon
Matras.
Sêdziowali: Robert Bronisz i Micha³ Segit z
Lublina, sêdziowie liniowi: Anna Hajduk z
£añcuta i Jerzy Stachnik z Ropczyc, sêdziasekretarz Maciej Ziêzio z £añcuta. Widzów:
200.
Debiutancki mecz gospodyñ w II lidze
mia³ wspania³¹ oprawê. Na trybunach
obecni byli przedstawiciele w³adz Sêdzi-

Trener Dudek motywowa³ swoje zawodniczki do lepszej gry, jednak tym razem Wis³a by³a
lepsza.
Fot. (3) J. Barciñski

szowa Ma³opolskiego, Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, sponsorów Klubu,
rodzice zawodniczek, lokalne media, niezawodny Klub Kibica. Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b i Sekretarz Gminy Jan Maroñ wrêczyli, na rêce prezesa
Wies³awa Kozie³a i trenera Bogdana Dudka, okolicznoœciowy Puchar i list gratulacyjny za awans siatkarek do II ligi oraz
przekazali 10 pi³ek meczowych. Wyst¹pi³
zespó³ taneczny Immortal Dancers z Sêdziszowa M³p.
W innych spotkaniach
I kolejki:
Pogoñ Proszowice – MOSiR
Jas³o 3:2 (25:21, 21:25, 21:25,
25:16, 15:11)
Maraton Krzeszowice – AZS
UE Kraków 0:3 (20:25, 15:25,
15:25)
Siarka Tarnobrzeg – Karpaty Krosno [30.09.2009]
Tomasovia Tomaszów Lubelski – Dalin Myœlenice
[30.09.2009]
M. Kazior

Zawodniczki Patrii w debiucie pod drugoligow¹ siatk¹.

Gratulacje z awans do II ligi na rêce prezesa Wies³awa Kozie³a i trenera Bogdana
Dudka sk³adaj¹: Burmistrz Kazimierz Kie³b i Sekretarz Gminy Jan Maroñ.

Pierwsza wygrana juniorek
Po przegranej 1-3 z zespo³em UKS I LO w
£añcucie, w II kolejce Podkarpackiej Ligi
Juniorek siatkarki Extrans Patrii Sêdziszów
M³p. zwyciê¿y³y Têczê ¯o³ynia 3-1 (25-10, 2523, 22-25, 25-22).
Podopieczne Micha³a Betleji bardzo dobrze
zaprezentowa³y siê w tym spotkaniu, zw³aszcza w pierwszym secie, wyraŸnie gromi¹c
rywalki z ¯o³yni. PóŸniej gra siê nieco wy-

równa³a. Oba zespo³y gra³y nierówno, ale
gór¹ w tym meczu by³y gospodynie.
Extrans Patria: Mariola Flis, Aleksandra
Chmura, Patrycja Pieprzak (kapitan), Patrycja Ocha³, Katarzyna Paszek, Aleksandra
Mich, Magdalena O¿óg (libero) oraz Klaudia B¹k. Trener: Micha³ Betleja.
MK
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