21 września 2021

Dni Żelechowa 2021- 100-lecie KS „Sęp” Żelechów

W dniach 18-19 września odbyły się uroczyste obchody Dni Żelechowa – corocznej imprezy
upamiętniającej nadanie praw miejskich. Tegoroczne święto miasta miało wyjątkowy charakter,
bowiem połączone zostało z Jubileuszem 100-lecia Klubu Sportowego „Sęp”.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym sprawowana w intencji zmarłych
założycieli, zawodników, trenerów, działaczy Klubu Sportowego „Sęp’ Żelechów w setną rocznicę
powstania Klubu oraz w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Gminy Żelechów.
Program uroczystości podzielony był na dwie części. W części pierwszej uczczono setną rocznicę
powstania klubu, natomiast część drugą wypełniły występy rozrywkowe. Pomimo niesprzyjającej
pogody na żelechowski stadion sportowy przybyli zaproszeni goście, sympatycy Klubu Sportowego
„Sęp” oraz mieszkańcy Żelechowa i okolic, aby wspólnie uczcić podwójne święto.
Organizatorami uroczystości był burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz oraz Komitet
Organizacyjny Obchodów reprezentowany przez prezesa Klubu Sportowego „Sęp”
Grzegorza Kapczyńskiego. Wśród przybyły gości znaleźli się m.in. Grzegorz Woźniak – poseł na
Sejm RP, Magdalena Sałata – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Siedlcach reprezentująca Janinę Ewę Orzełowską – członka Zarządu Województwa
Mazowieckiego, Sławomir Pietrzyk – prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie,
Robert Parzonka – prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach, Marek Ziędalski –
wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Urszula Kobielus – radna Rady Powiatu Garwolińskiego,
Krzysztofa Ośka – członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego i zarazem Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Żelechowie, Marcin Jaroń – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Garwolinie, ks. prałat
Eugeniusz Filipiuk – Proboszcz żelechowskiej parafii, radni Rady Miejskiej w Żelechowie na czele z

przewodniczącym Rady Danielem Kocielnikiem, sołtysi sołectw z terenu gminy Żelechów, dyrektorzy
placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Żelechów, kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych, Przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie na
czele z wiceprezesem Zarządu druhem Jackiem Boguszem oraz komendantem gminnym OSP druhem
Janem Dziubakiem, Orkiestra Dęta OSP w Żelechowie na czele z kapelmistrzem druhem Stefanem
Solarczykiem, Sponsorzy Klubu Sportowego „Sęp”: Grażyna, Tadeusz i Hubert Kowalscy z Firmy
„San-Kow”, Andrzej Oleniacz z Firmy „Witpol”, Dorota Stefaniak-Żak z Niepublicznego ZOZ
„Medicus”, Elżbieta Dziubak z TUiR „Warta” S.A. w Żelechowie, Bożena i Witold Wiśniccy. Liczną
grupę gości stanowili także byli i obecni zawodnicy Klubu Sportowego „Sęp”, trenerzy, działacze i
sympatycy klubu.
Klub Sportowy „Sęp” Żelechów jest najstarszym klubem piłkarskim w regionie siedleckim. Swoją
tradycją sięga do 1921 r. kiedy to przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie zorganizowana
została sekcja piłki nożnej.
Rys historyczny Klubu przedstawił prezes KS „Sęp” Grzegorz Kapczyński.
Na przestrzeni stu lat istnienia żelechowskiego klubu sportowego, w jego rozwój zaangażowanych
było kilka pokoleń sportowców i działaczy. Uroczystość 100lecia istnienia klubu była wspaniałą
okazją, by wyrazić naszą wdzięczność założycielom klubu oraz wszystkim tym, którzy przez lata go
współtworzyli oraz byli autorami jego sukcesów.

Jako pierwsze zostały wręczone Odznaki Honorowe Polskiego Związku Piłki Nożnej, które z rąk
Sławomira Pietrzyka – prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie oraz Roberta
Parzonki – prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach otrzymał Klub Sportowy „Sęp”
Żelechów oraz indywidualnie: Ryszard Maszkiewicz – najstarszy żyjący zawodnik klubu,
Sławomir Kowalski i Wojciech Zawadzki.

Drugą grupę wyróżnionych stanowiły osoby, którym została nadana Odznaka Honorowa
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Otrzymali je: Łukasz Bogusz, Grzegorz Gardziński,
Tomasz Gugała, Marcin Jaśkiewicz, Grzegorz Kapczyński, Henryk Lewoszewski, Leszek
Majek, Sławomir Mazurek, Grzegorz Pożarowczyk, Wiesław Rodak, Zbigniew Rodak, Józef
Włodarczyk, Mariusz Zawadzki.

Podziękowania dla wieloletnich działaczy i sportowców wręczyli także burmistrz Żelechowa i
prezes Klubu Sportowego „Sęp”, którzy uhonorowali:
Janusza Białka – wychowanka „Sępa”, który grał m.in. w pierwszoligowej „Stali” Mielec i był
również trenerem reprezentacji Polski U-19,

Marka Parzyszka – wychowanka „Sępa”, później zawodnika „Korony” Kielce,
Przemysława Rodaka – wychowanka „Sępa”, później zawodnika „Widzewa” Łódź i „Pogoni”
Siedlce,
Adama Belkę – wychowanka „Sępa”.

Następnie wręczono Podziękowania burmistrza Żelechowa i prezesa Klubu Sportowego „Sęp” dla
sponsorów klubu – Firmy „San-Kow” – Państwo Grażyna, Tadeusz i Hubert Kowalscy, Firmy
„Witpol” sp. z o.o. – Pan Prezes Andrzej Oleniacz, NZOZ „Medicus” – Pani Doroty StefaniakŻak, TUiR „Warta” S.A. Żelechów – Pani Elżbiety Dziubak, Państwa Bożeny i Witolda
Wiśnickich.
Na podsumowanie pierwszej części uroczystości burmistrz Żelechowa i prezes Klubu Sportowego
„Sęp” wręczyli podziękowania przedstawicielom MZPN i OZPN – Sławomirowi Pietrzykowi –
Prezesowi MZPN w Warszawie oraz Robertowi Parzonce – Prezesowi OZPN w Siedlcach.

W swoim przemówieniu burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz nawiązał do bogatej historii klubu oraz
podsumował realizowane na terenie gminy w ostatnim okresie zadania inwestycyjne służące
poprawie jakości życia mieszkańców. „Dzisiejszy jubileusz jest też momentem powrotu do chwil,
które na zawsze pozostaną w pamięci. Myślę, że w wielu z nas, mieszkańcach Żelechowa koszulka w
biało-niebieskich barwach wzbudza nie tylko piłkarskie emocje, ale przywołuje też niezwykłe
wspomnienia. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsc i symboli, dla których zostawiło się część
swojego życia. Z kolei wy, drodzy zawodnicy stawaliście się chlubą tego miasta i regionu. Kibice o
was mówili, czytali, przeżywali wasze kontuzje, niepowodzenia i porażki. Klub ten szczyci się
zawodnikami, którzy rozsławiali go i nasze miasto Żelechów na ogólnopolskiej arenie sportowej.
Pozwolicie Państwo, że wspomnę niektórych: Pana Janusza Białka- byłego trenera reprezentacji
Polski U-19, Marka Parzyszka- strzelca wielu bramek w „Koronie” Kielce, czy Przemysława Rodaka,
zawodnika Widzewa Łódź. Dziś tym, który odnosili sukcesy serdecznie gratuluję. Dziękuję za
przykład walki z sobą samym, za ponoszenie w życiu wielu wyrzeczeń i za godne znoszenie porażki.
Szczególne podziękowania kieruję też do kibiców, którzy oddani całym sercem Klubowi, wspierają go
zawsze i wszędzie, niezależnie od osiąganych wyników. Wszystkim piłkarzom, zawodniczkom i
zawodnikom życzę, aby z gry w barwach „Sępa” czerpali osobistą satysfakcję a zaangażowanie i
poświęcony czas owocowały sportowymi wynikami. Klub Sportowy „Sęp” to nie tylko bogata historia,
ale też codzienne, konsekwentne działanie obecnego Zarządu, zawodników, trenerów i działaczy.
Klub to wspólne dobro wszystkich mieszkańców. Dlatego jego funkcjonowanie i dalszy rozwój jest
bardzo ważny dla władz samorządowych. Jako Burmistrz Żelechowa wraz z radnymi Rady Miejskiej
w Żelechowie wspieram działania Klubu zapewniając środki finansowe na jego funkcjonowanie oraz
podejmując działania na rzecz poprawy bazy sportowej.
W ubiegłym roku zbudowano nowe trybuny sportowe. W ramach inwestycji wykonano pięciorzędową
trybunę wraz z zadaszeniem, utwardzono dojścia kostką brukową, zamontowano kosze na śmieci,
stojaki na rowery oraz wykonano nagłośnienie stadionu. W wyniku inwestycji powstało ponad 200
miejsc siedzących. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 239.733,15 zł, z czego 90.000 zł to środki
z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020. W ubiegłym roku

przeprowadzono gruntowną modernizację wnętrza budynku Klubu Sportowego „Sęp”. Remontowi
poddano łazienki, szatnie, korytarz, pomieszczenia szkoleniowe i socjalne. Wartość prac to prawie
40.000 zł. W bieżącym roku przeprowadzono modernizację na zewnątrz budynku Klubu. Nowy
wygląd zyskała elewacja i dach budynku. Wartość prac to blisko 45.000 zł.”

Przybyli na uroczystość goście nie szczędzili słów uznania dla wszystkich dotychczasowych i
obecnych działaczy i zawodników Klubu Sportowego „Sęp” Żelechów, którzy na przestrzeni 100 lat
istnienia propagowali ducha sportowego oraz rozsławiali Żelechów.

Kulminacyjnym punktem obchodów 100-lecia Klubu Sportowego „Sęp” było uroczyste odsłonięcie i
poświęcenie tablicy pamiątkowej. Zaproszeni goście i uczestnicy uroczystości w asyście Orkiestry
Dętej OSP Żelechów pod batutą druha Stefana Solarczyka udali się pod budynek Klubu, gdzie
nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, na której umieszczono treść:
Pamięci założycieli, zawodników, trenerów, działaczy, sympatyków klubu sportowego „Sęp”
Żelechów w 100 rocznicę powstania – wdzięczni żelechowianie 19 września 2021.
Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, burmistrz Żelechowa Łukasz
Bogusz, prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Sławomir Pietrzyk, prezes Klubu Sportowego
„Sęp” Grzegorz Kapczyński. Tablicę nieodpłatnie wykonał Pan Waldemar Szczepański.
Po dokonaniu poświęcenia tablicy przez ks. prałata Eugeniusza Filipiuka i złożeniu symbolicznej
wiązanki kwiatów w barwach żelechowskiego klubu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych
założycieli, zawodników, trenerów i działaczy Klubu Sportowego „Sęp”.

Na zakończenie Jubileuszu dokonano oficjalnego oddania do użytku trybun stadionowych. Prace
budowlane związane z modernizacją trybun prowadzone były w 2020 r. w ramach zadania
realizowanego przez Gminę Żelechów pn. „Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej
zlokalizowanej przy ul. Chłopickiego w Żelechowie”. W ramach inwestycji zostały zmodernizowane
istniejące trybuny poprzez rozebranie starych oraz wykonanie nowych zadaszonych trybun, na
których zlokalizowane zostały 204 miejsca siedzące. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki
Komunalnej w Żelechowie. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pochodzących z
Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.
Symboliczną wstęgę przecięli dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach
Magdalena Sałata, burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, przewodniczący Rady Miejskiej w
Żelechowie Daniel Kocielnik, prezes Klubu Sportowego „Sęp” Grzegorz Kapczyński oraz zawodnik
„Sępa” Jakub Gałkowski. Odsłonięte trybuny poświęcił ks. prałat Eugeniusz Filipiuk.

Zgromadzeni goście i uczestnicy uroczystości zgromadzili się na trybunach, gdzie została wykonana
pamiątkowa fotografia.

