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1. W dniu 10 lutego 2005 r. Rada Miejska
przyjê³a bud¿et na bie¿¹cy rok. Po stro-
nie dochodów i wydatków zamyka siê
on kwot¹ 32 mln. z³. Najwiêksz¹ kwotê
(15 mln. z³.) poch³aniaj¹ œrodki, prze-
znaczone na funkcjonowanie oœwiaty w
gminie. Zgodnie z przyjêtym wczeœniej
programem rozwoju gminy zabezpie-
czono finansowanie zadañ, zwi¹zanych
z budow¹ kanalizacji sanitarnej, sieci wo-
doci¹gowej oraz modernizacj¹ i budow¹
dróg gminnych. W zwi¹zku z mo¿liwo-
œci¹ pozyskiwania œrodków struktural-
nych UE w ramach z³o¿onych ju¿ wnio-
sków, gmina liczy na dofinansowanie wy-
nikaj¹cych z nich inwestycji.

2. Na pocz¹tku lutego br. odby³o siê spo-
tkanie z dyrektorami przedszkoli, szkó³
podstawowych i gimnazjów. Narada
poœwiêcona zosta³a w zdecydowanej czê-
œci sprawom, zwi¹zanym z finansowa-
niem oœwiaty. Dyrektorzy placówek
oœwiatowych zostali zobowi¹zani do za-
chowania œcis³ej dyscypliny finansowej.

Przede wszystkim dotyczyæ to ma likwi-
dacji zbêdnych godzin ponadwymiaro-
wych (mo¿liwoœæ zatrudnienia nowych,
m³odych nauczycieli), zastêpstw doraŸ-
nych, ograniczenia godzin nauczania in-
dywidualnego i specjalnego oraz rozs¹d-
nego wydawania pieniêdzy na zakup wy-
posa¿enia i pomocy naukowych. W bu-
d¿ecie zarezerwowano te¿ œrodki na wy-
konanie dokumentacji, zwi¹zanej z prze-
budow¹ stropu w SP w Bêdziemyœlu oraz
wykup gruntu i wykonanie dokumenta-
cji na budowê sali gimnastycznej przy
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. Dyrek-
torzy zostali zobowi¹zani tak¿e do prze-
strzegania dyscypliny pracy. Dotyczy to
zarówno nauczycieli, jak i pracowników
administracji i obs³ugi szkó³ i przedszko-
li.

3. Doczekali siê wreszcie gor¹cego posi³-
ku uczniowie trzech nastêpnych szkó³
w gminie: w Kawêczynie, Klêczanach i
Bêdziemyœlu. Wszystko w oparciu o wy-
remontowan¹ kuchniê przy SP w Krzy-
wej. Zorganizowany przez dyrektorów
dowóz i wydawanie posi³ków przebiegaj¹
bez zak³óceñ, przy coraz wiêkszym zain-
teresowaniu uczniów i rodziców (wszak
gor¹cy obiad kosztuje tylko 1 z³.). W ten
sposób gmina objê³a do¿ywianiem pra-
wie 80% swoich szkó³. Czekaj¹ jeszcze
na rozwi¹zanie tego problemu szko³y w
Borku Wielkim, Boreczku i Górze Rop-
czyckiej. Ale to tylko kwestia czasu.

4. Koñcz¹ siê zebrania sprawozdawcze w
jednostkach OSP. Przypomnê, ¿e na te-

renie gminy dzia³a 16 jednostek, dyspo-
nuj¹cych 22 samochodami, zrzeszaj¹-
cych prawie 900 druhów-stra¿aków.
Dwie spoœród nich (OSP Krzywa i OSP
Sêdziszów) funkcjonuj¹ w ramach Kra-
jowego Systemu. Stra¿acy – ochotnicy
nie tylko zabezpieczaj¹ mieszkañców
przed zagro¿eniami, ale co równie wa¿-
ne, kultywuj¹ tradycjê, siêgaj¹c¹ koñca
XIX w. St¹d du¿a przychylnoœæ dla ich
dzia³añ wspó³mieszkañców, ale i w³adz
gminy. W ka¿dej z miejscowoœci, gdzie
dzia³aj¹ jednostki OSP, znajduje siê
obiekt, s³u¿¹cy statutowej dzia³alnoœci,
a równoczeœnie zaspokajaj¹cy potrzeby
lokalnej spo³ecznoœci. W bud¿ecie 2005
roku zabezpieczono 130 tys. z³otych na
utrzymanie i bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ stra¿a-
ków.

5. Zgodnie z Zarz¹dzeniem Burmistrza
Sêdziszowa M³p. odbywaj¹ siê konsul-
tacje z mieszkañcami gminy w sprawie
nazw miejscowoœci i ich czêœci. Ustalo-
ny zosta³ szczegó³owy harmonogram
spotkañ z mieszkañcami, przewiduj¹cy
zakoñczenie konsultacji 20.III.2005, tak
by Rada Miejska mog³a wydaæ opiniê i
przyj¹æ uchwa³ê w sprawie wyst¹pienia
o ustalenie, zmianê lub zniesienie urzê-
dowej nazwy, wraz z uzasadnieniem.
Obowi¹zuj¹ce nazwy urzêdowe zostan¹
opublikowane w „Wykazie urzêdowych
nazw miejscowoœci w Polsce”. Ostatni
taki wykaz publikowany by³ w 1980 r.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

W zwi¹zku z Ustaw¹ z dnia 16 grudnia
2004r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. Nr 281 poz. 2781 z
dnia 29 grudnia 2004r.), uczniom przys³u-
guje prawo do pomocy materialnej.

Jedn¹ z form pomocy o charakterze
socjalnym jest stypendium szkolne.

 I. Stypendium szkolne przys³uguje:
Uczniom szkó³ publicznych i niepublicz-

nych oraz s³uchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, kolegiów pracowni-
ków s³u¿b spo³ecznych - do ukoñczenia
kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñ-
czenia 24. roku ¿ycia, a tak¿e dzieciom i
m³odzie¿y upoœledzonym umys³owo ze
sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami - do
ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki.

Miesiêczna wysokoœæ dochodu w rodzi-
nie ucznia, uprawniaj¹ca do ubiegania siê
o stypendium szkolne, nie mo¿e przekro-
czyæ 316 z³ na jedn¹ osobê (art. 8 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. 64, poz. 593, z póŸ. zm.).

II. Stypendium szkolne mo¿e byæ przy-
znane w formie:
· ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia

kosztów udzia³u w zajêciach edukacyj-
nych, wykraczaj¹cych poza plan naucza-
nia lub realizowanych poza szko³¹,

· pomocy rzeczowej o charakterze eduka-
cyjnym, np. zakup podrêczników, przy-
borów szkolnych, obuwia sportowego,
stroju sportowego itp.,

· pokrycia kosztów, zwi¹zanych z pobiera-
niem nauki poza miejscem zamieszkania
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz s³uchaczy kolegiów.

 III. Zgodnie z przepisami, Rada Miej-
ska uchwali regulamin i ustali kryteria udzie-
lania pomocy materialnej uczniom, zamiesz-
ka³ym na terenie gminy Sêdziszów M³p.

IV. Œwiadczenia pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. – wydaj¹c decyzje administracyjne.

V. Œwiadczenia pomocy materialnej o
charakterze socjalnym przyznawane s¹ na:
- wniosek rodziców lub pe³noletniego

ucznia (po zaopiniowaniu przez dyrek-
tora szko³y, do której uczeñ uczêszcza),

- wniosek w³aœciwego dyrektora szko³y,
- z urzêdu.

VI. Wniosek powinien zawieraæ:
- imiê i nazwisko ucznia i rodziców,

- miejsce zamieszkania,
- nazwê szko³y, do której uczeñ/s³uchacz

uczêszcza,
- dane, uzasadniaj¹ce przyznanie œwiadczenia.

VII. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
- zaœwiadczenia o wysokoœci dochodów

netto z miesi¹ca poprzedzaj¹cego sk³a-
danie wniosku,

- zaœwiadczenie z urzêdu gminy o wielko-
œci gospodarstwa rolnego w ha fizycznych
przeliczeniowych,

- zaœwiadczenia o korzystaniu ze œwiadczeñ
pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkol-
nego, za okres od 01.01.2005r. – 30.06.2005,
nale¿y sk³adaæ w sekretariatach szkó³ lub w
Zespole Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Sê-
dziszowie M³p., ul. Ks. St. Maci¹ga 5, w ter-
minie do 28 lutego 2005r.

Wysokoœæ stypendium dla ucznia lub
s³uchacza kszta³towaæ siê bêdzie w grani-
cach od 44,80 z³ do 112,00 z³ miesiêcznie.

Program pomocy materialnej zostanie
uruchomiony po otrzymaniu przez Gminê
dotacji z bud¿etu pañstwa. Realizacja œwiad-
czeñ nast¹pi po przedstawieniu faktur na
wybrane formy œwiadczeñ, nie wczeœniej ni¿
koñcem kwietnia 2005 r.

Anna Budziñska
Dyrektor Zespo³u Obs³ugi

Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sêdziszów M³p.
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W dniu 31 stycznia
2005 r., w Miejsko-Gmin-
nym Oœrodku Kultury w
Sêdziszowie M³p. odby³o
siê spotkanie noworoczne,
podsumowuj¹ce wspó³pra-
cê samorz¹dów terytorial-
nych powiatu ropczycko –
sêdziszowskiego z przedsiê-
biorcami.

W spotkaniu, zorgani-
zowanym przez Starostê
Powiatu Ropczycko- Sêdzi-
szowskiego Wies³awa Rygla
i Burmistrza Sêdziszowa
M³p. Kazimierza Kie³ba,
udzia³ wziêli prezesi, dyrek-
torzy, reprezentanci firm,
dzia³aj¹cych na terenie
powiatu, a tak¿e: pos³owie
na Sejm RP Boles³aw Bu-
jak i Grzegorz Tuderek,
Wicewojewoda Podkar-
packi Stanis³aw D³ugosz,
przedstawiciele samorz¹-
du powiatowego, samorz¹-
dów gmin: Sêdziszów M³p.,
Ropczyce, Ostrów, Iwierzy-
ce i Wielopole oraz ban-
ków, zak³adów pracy i in.

Rozpoczynaj¹c tê uro-
czystoœæ Burmistrz Kazi-
mierz Kie³b powiedzia³: „Samorz¹dy i przed-
siêbiorcy próbuj¹ rozwi¹zaæ najwa¿niejszy pro-
blem gmin – ³agodzenie skutków bezrobocia.

St¹d koniecznoœæ wzajemnego zrozumienia,
wspó³pracy i pomocy. Przy dobrze prosperuj¹-
cych zak³adach, tak¿e samorz¹d bêdzie bardziej
efektywny. Gminy nie mog¹ zapomnieæ o wspie-
raniu wszelkich inicjatyw, zmierzaj¹cych do
tworzenia nowych miejsc pracy”.

Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wrê-
czenia wyró¿nieñ laureatom II konkursu

Laureaci konkursu to:
„MALAGA” PPH Barbara Siorek z Sêdziszowa M³p.,
„ARGEO” Us³ugi Geodezyjno– Kartograficzne, M. G¹tarski, W. Majka z Ropczyc,
„Motel SUPER 6” Halina Maræ z Ropczyc,
„ZM SERVICE” Spó³ka z o.o. z Ropczyc,
„GUMAT” Róg Danuta, Pawlikowski Jacek, Spó³ka Jawna z Sêdziszowa M³p.
„PPH Piekarnia” Irena Wo³owiec z Ropczyc
„STELMET” Spó³ka z o.o. S. Stec, M. G¹tarski z Sêdziszowa M³p,
„Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska”z Ropczyc,

natomiast wyró¿nienia otrzymali:
„DRUK COLOR” PPHU El¿bieta Bizoñ z Ropczyc,
„ZAK£AD BETONIARSKI Zbigniew Mazan”z Lubziny,
„BOTUS” Grzegorz Bogacki z Lubziny,
Centrum Kszta³cenia Praktycznego z Ropczyc,
„Handel – Us³ugi Franciszek BARAN”z Iwierzyc,
Remontowo – Wytwórcza Spó³dzielnia Pracy „Pokój” z Ropczyc,
„WÊGLOBUD FHU” Tadeusz Nieroda z Sêdziszowa M³p.,
„WOD KLIK” FHUP Ludwik Para z Lubziny,
„DREWEKO” Maria Baran z Iwierzyc,
„Wytwórnia Parkietów BARAN” Spó³ka Jawna z Iwierzyc,
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Spó³ka z o.o. z Ropczyc,
Ochrona Mienia „PEWNOŒÆ” Edward Wolicki z Lubziny.

El¿bieta Œwiniuch
Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p.

„Solidna Firma Powiatu Ropczycko– Sêdzi-
szowskiego 2004”. Kapitu³a konkursu, któr¹
stanowi¹: pose³ B. Bujak, przedstawiciele sa-
morz¹dów oraz lokalnego biznesu przyzna-
³a nagrody, bior¹c pod uwagê miêdzy inny-
mi:
r wielkoœæ sprzeda¿y na rynku lokalnym i

zewnêtrznym,
r wartoœæ inwestycji lokalnych,
r dynamikê i strukturê zatrudnienia,
r wyró¿nienia, nagrody, certyfikaty jako-

œci,
r sponsoring, dzia³alnoœæ charytatywn¹

na rzecz spo³ecznoœci lokalnej.

Uczestnicy spotkania. Fot. B. Czapka (2)

Jacek Pawlikowski prezentuje wyró¿nienie dla „Gumatu”.



Nr 2 (99) 24 lutego 2005 r.

4

10 lutego 2005 r. odby³a siê XX Sesja Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p., której pod-
stawowym celem by³o uchwalenie bud¿etu
gminy na rok 2005. Na tym posiedzeniu
podjêto tak¿e szereg wa¿nych dla funkcjo-
nowania gminy uchwa³.

1. Uchwa³a w sprawie utworzenia rachun-
ków dochodów w³asnych jednostek bud¿e-
towych.
Placówki oœwiatowe z terenu gminy Sêdzi-
szów M³p.:
u Szko³a Podstawowa nr 2 i nr 3 w Sêdzi-

szowie M³p.,
u Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. i w Czar-

nej Sêdz.,
u Szko³a Podstawowa w Krzywej i w Zago-

rzycach Górnych,
u Publiczne Przedszkole nr 1 i nr 2 w Sê-

dziszowie M³p.,
u Zespó³ Szkó³ w Wolicy Piaskowej: Szko³a

Podstawowa i Publiczne Przedszkole,
u Zespó³ Szkó³ w Górze Ropczyckiej: Szko-

³a Podstawowa i Publiczne Przedszkole
prowadz¹ œwietlice szkolne, przy których dzia-
³aj¹ sto³ówki. Koszty surowców do ich przy-
gotowania, pochodz¹ce z wp³at rodziców lub
M-GOPS, od tego roku gromadzone bêd¹
na tzw. rachunkach w³asnych, a nie, jak do
tej pory, na koncie œrodków specjalnych.

2. Uchwa³a w sprawie uchwalenia wielolet-
niego programu inwestycyjnego.
Realizacja wielu zadañ inwestycyjnych, któ-
re obejmuje wieloletni program, uzale¿nio-
na jest od pozyskania œrodków finansowych
z zewn¹trz, w tym z UE. Przed³u¿aj¹ce siê
procedury, zwi¹zane z ewentualnym otrzy-
maniem dofinansowania w ramach ZPORR
na rozbudowê oczyszczalni œcieków, remont
Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p., a tak¿e
niesprecyzowane terminy naboru wniosków
w roku 2005, spowodowa³y koniecznoœæ
przesuniêcia terminów rozpoczêcia tych
inwestycji. Rada Miejska, podejmuj¹c w/w
uchwa³ê, wyrazi³a zgodê na ich zmianê i wska-
za³a jednoczeœnie œrodki z NFOŒiGW jako
Ÿród³o sfinansowania budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej na Rêdzinach.

3. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Planu
Rozwoju miejscowoœci Góra Ropczycka na
lata 2005-2013.
Rada Miejska zatwierdzi³a, opracowany
przez grupê mieszkañców Góry Ropczyc-
kiej, przy wspó³pracy pracowników Urzêdu

Miejskiego, plan rozwoju tej miejscowoœci.
Decyzja ta umo¿liwia ubieganie siê o œrodki
na renowacjê parku podworskiego w Gó-
rze Ropczyckiej, w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006”, w
zakresie dzia³ania „Odnowa wsi oraz zacho-
wanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

4. Uchwa³a w sprawie bud¿etu gminy na
2005 r.
Dochody bud¿etu Gminy Sêdziszów M³p.
ustalono w wysokoœci 32.396.985 z³, a wydat-
ki w wysokoœci 32.579.670 z³. • ród³em sfi-
nansowania deficytu (182.685 z³), sp³at rat
po¿yczek (544.720 z³) i wykupu obligacji
gminnych (600.000 z³) ustalono po¿yczkê z
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
a tak¿e wolne œrodki z lat ubieg³ych.
Najwiêcej œrodków bud¿etowych zostanie
wydatkowanych na oœwiatê i wychowanie –
44,6% i pomoc spo³eczn¹ – 17,5%.
Wœród zaplanowanych na rok 2005 zadañ
inwestycyjnych, znajduj¹ siê miêdzy innymi:
u budowa sieci wodoci¹gowej w Zagorzy-

cach – 930.000 z³
u przebudowa sieci energetycznej na osie-

dlu przy ul. Weso³ej i Wêglowskiego –
150.000 z³

u przebudowa ul. Œw. Franciszka na Rê-
dzinach – 253.000 z³

u przebudowa ul. Blich w Sêdziszowie M³p.
– 150.000 z³

u przebudowa drogi gminnej Zagorzyce
Dzia³y – 71.314 z³

u opracowanie dokumentacji na przebu-
dowê ul. Piekarskiej i Ogrodowej –
39.500 z³

u opracowanie dokumentacji na budowê
obwodnicy pó³nocnej Sêdziszowa M³p.
– 55.000 z³

u opracowanie dokumentacji na przebu-
dowê kanalizacji deszczowej na Os. 500–
lecia – 9.000 z³

u przebudowa Domu Stra¿aka w Sêdziszo-
wie M³p. – 150.393z³

u opracowanie dokumentacji na wymia-
nê stropodachu w SP w Bêdziemyœlu –
25.000 z³

u opracowanie dokumentacji na budowê
sali gimnastycznej przy Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p. – 50.000 z³

u budowa kanalizacji sanitarnej na os.
Rêdziny – 1.214.400 z³

u rozbudowa gminnej oczyszczalni œcie-
ków w Sêdziszowie M³p. – 307.000 z³

u budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy
Piaskowej – 407.000 z³

u budowa kanalizacji sanitarnej na osie-
dlu przy ul. Weso³ej i Wêglowskiego –
290.000 z³

u renowacja parku w Górze Ropczyckiej
– 100.000 z³.

W bud¿ecie zaplanowano tak¿e rezerwy:
ogóln¹ i celow¹, w wysokoœci 300.000 z³.

5. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Rada Miejska uchwali³a Program, który za-
wiera zadania, jakie gmina realizowaæ bê-
dzie w bie¿¹cym roku w celu przeciwdzia³a-
nia alkoholizmowi. Dotycz¹ one w szczegól-
noœci:
u prowadzenia punktu informacyjno –

konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych
i wspó³uzale¿nionych od alkoholu,

u wprowadzenia do szkó³, na terenie gmi-
ny, programów profilaktycznych,

u prowadzenia pozalekcyjnych zajêæ spor-
towych dla dzieci i m³odzie¿y w szko³ach
i klubach sportowych,

u prowadzenia œwietlicy socjoterapeutycz-
nej, wspomaganie dzia³alnoœci grup AA,
AL-ANON, AL - ATEEN i DDA.

Koordynatorem i inicjatorem zadañ, wyni-
kaj¹cych z programu, jest Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

6. Uchwa³a w sprawie ustalenia regulami-
nu, okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szcze-
gó³owe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe
warunki obliczania i wyp³acania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraŸnych zastêpstw oraz wysokoœæ i
warunki wyp³acania nagród ze specjalnego
funduszu na nagrody za osi¹gniêcia dydak-
tyczno – wychowawcze nauczycieli, a tak¿e
wysokoœæ nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego oraz szczegó³owe zasady jego
przyznawania i wyp³acania.
Przyjêty przez Radê Miejsk¹ regulamin sto-
suje siê do nauczycieli, zatrudnionych w
przedszkolach, szko³ach podstawowych i
gimnazjach, prowadzonych przez Gminê
Sêdziszów M³p. i okreœla kryteria ustalania i
wyp³aty wszelkiego typu dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego. Zwiêkszono do-
datek za wychowawstwo klasy do 45 z³ i za
funkcjê opiekuna sta¿u do 35 z³, inne pozo-
sta³y na poziomie dotychczasowym.

7. Uchwa³a w sprawie zmiany nazwy i Statu-
tu Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli Mia-
sta i Gminy Sêdziszów M³p.
Podjêta przez Radê uchwa³a zmienia nazwê
tej jednostki organizacyjnej na Zespó³ Ob-
s³ugi Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sêdziszów
M³p. i rozszerza zakres jej zadañ statutowych
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o prowadzenie postêpowania oraz wydawa-
nie decyzji w sprawach z zakresu œwiadczeñ
socjalnych, tzw. szkolnych stypendiów socjal-
nych. O tê formê pomocy socjalnej ubie-
gaæ siê mog¹ uczniowie szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów, szkó³ œrednich, s³uchacze
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów jêzykowych i kolegiów pracowni-
ków s³u¿b spo³ecznych (do ukoñczenia 24
roku ¿ycia), pochodz¹cy z rodzin, w któ-
rych dochód netto na cz³onka rodziny nie
przekracza 316 z³.

8. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia dyrek-
tora Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
Gminy Sêdziszów M³p. do prowadzenia
postêpowania oraz wydawania decyzji w
sprawach œwiadczeñ pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
Zgodnie z przyjêt¹ uchwa³¹, dyrektor Zespo-
³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sêdzi-
szów M³p. Pani Anna Budziñska przyjmuje
wnioski, wszczyna i prowadzi postêpowanie
oraz wydaje decyzje administracyjne w spra-
wach szkolnych stypendiów socjalnych.

9. Uchwa³a w sprawie zarz¹dzenia poboru,
w drodze inkasa, podatku rolnego, leœnego
i od nieruchomoœci od osób fizycznych oraz
wyznaczenia inkasentów i okreœlenia wyso-
koœci wynagrodzenia za inkaso.
Rada Miejska wyznaczy³a so³tysów do pobo-
ru podatków na terenie wsi, a na inkasenta
na terenie miasta pani¹ W³adys³awê Pazdan

– pracownika Urzêdu Miejskiego w Sêdziszo-
wie M³p. Ustalono wynagrodzenie prowizyj-
ne dla so³tysów w nastêpuj¹cej wysokoœci:
u dla so³tysów so³ectw: Boreczek, Czarna

Sêdz., Cierpisz, Ruda, Szkodna – 9% od
zainkasowanej kwoty,

u dla so³tysów so³ectw: Bêdziemyœl, Góra
Ropczycka, Kawêczyn Sêdz., Krzywa,
Wolica £ugowa – 8% od zainkasowanej
kwoty,

u dla so³tysów so³ectw: Borek Wielki, Klê-
czany, Wolica Piaskowa, Zagorzyce Dol-
ne, Zagorzyce Górne – 7,5% od zainka-
sowanej kwoty.

10. Uchwa³a w sprawie zarz¹dzenia konsul-
tacji z mieszkañcami so³ectwa Bêdziemyœl
w zakresie zmiany granic gminy Sêdziszów
M³p. z gmin¹ Iwierzyce.
Rada podjê³a uchwa³ê o przeprowadzeniu
konsultacji w sprawie w³¹czenia do so³ec-
twa Bêdziemyœl dzia³ek, o ³¹cznej po-
wierzchni 2,30 ha, po³o¿onych w Olchowej
w gminie Iwierzyce.

11. Uchwa³a w sprawie zarz¹dzenia konsul-
tacji z mieszkañcami osiedla nr 3 w Sêdzi-
szowie M³p. oraz mieszkañcami Kawêczyna
Sêdziszowskiego w zakresie zmiany granic
miasta Sêdziszów M³p. oraz gminy Sêdzi-
szów M³p.
Rada podjê³a uchwa³ê o przeprowadzeniu
konsultacji, zwi¹zanych z w³¹czeniem do
Sêdziszowa M³p. dzia³ki o pow. 2,32 ha, po-

³o¿onej obecnie w Kawêczynie.

12. Uchwa³a w sprawie zarz¹dzenia konsul-
tacji z mieszkañcami gminy w zakresie nazw
miejscowoœci i ich czêœci.
Zgodnie z ustaw¹ o urzêdowych nazwach miej-
scowoœci i obiektów fizjograficznych (Dz.U. nr
166/03 poz.1612) Rada Miejska uchwali³a kon-
sultacje z mieszkañcami so³ectw i Osiedla nr 3
w Sêdziszowie M³p., których celem bêdzie znie-
sienie, ustalenie nazw przysió³ków b¹dŸ zmia-
na charakteru miejscowoœci.

13. Uchwa³y w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych so³tysów so³ectw:
Czarna Sêdz. i Wolica £ugowa.
Decyzj¹ Rady, maj¹ zostaæ przeprowadzo-
ne wybory so³tysów w so³ectwach: Czarna
Sêdz. i Wolica £ugowa. Wybory w Wolicy
£ugowej zarz¹dzone zosta³y wskutek rezy-
gnacji dotychczasowego so³tysa Pana Jerze-
go Sroki.

14. Uchwa³a w sprawie rozpoznania skargi
Pani Marii Branas i Pani Sabiny Branas na
nienale¿yte wykonanie zadañ przez PGKiM
Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p.
Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o uznaniu
za bezzasadn¹ skargê Marii Branas i Sabiny
Branas na nienale¿yte wykonanie zadañ
przez PGKiM Sp. z o.o w Sêdziszowie M³p.

El¿bieta Œwiniuch
Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p.

a ) nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w Borku Wiel-
kim ( budynek by³ego Przedszkola), oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako dzia³ka nr 466, o pow. 0.20 ha
- cena wywo³awcza – 95 000 z³ - wadium – 10 000 z³
Dzia³ka przeznaczona pod us³ugi, z dopuszczeniem funkcji miesz-
kaniowej.

b ) nieruchomoœci, po³o¿onej w Sêdziszowie M³p., ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1182/4,
o pow. 0.0911 ha
- cena wywo³awcza – 23 559 z³ - wadium - 1 500 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, z za-
budow¹ nisk¹ i us³ugami.

c) nieruchomoœci, po³o¿onych w Boreczku, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako dzia³ki nr:

- 413/1 o pow. 0.45 ha - cena wywo³awcza – 1 159 z³ -
wadium - 100 z³
Dzia³ka, po³o¿ona w obszarze rolnym, z dopuszczeniem zabu-
dowy w siedliskach rolniczych.

- 413/3 o pow. 0.10 ha - cena wywo³awcza – 5 024 z³
- wadium - 300 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, z za-
budow¹ nisk¹ i us³ugami.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami
(tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
og³asza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿:
d) nieruchomoœci, po³o¿onej w Cierpiszu, oznaczonej w

ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 77/3, o pow. 0.24ha
- cena wywo³awcza – 908 z³ - wadium - 100 z³
Dzia³ka, po³o¿ona w obszarze rolnym, z dopuszczeniem zabu-
dowy w siedliskach rolniczych.

e) nieruchomoœci, po³o¿onej w Szkodnej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 2277, o pow. 0.05
ha
- cena wywo³awcza - 1 871 z³ - wadium - 100 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, z za-
budow¹ nisk¹ i us³ugami.

Przetarg odbêdzie siê 2 marca 2005r. /œroda/ o godz.
10°° w budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1
pok. nr 10.

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
na konto nr 83917200030000049120000020 -Bank Spó³-
dzielczy w Sêdziszowie M³p., najpóŸniej do dnia 25.02.2005r.

 Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu (bu-
dynek by³ego Warmetu), pok. nr 11 lub 12, tel. (017) 745-83-01 .
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Jest Pan w tej chwili najstarszym so³ty-
sem w gminie Sêdziszów M³p. oraz
d³ugoletnim samorz¹dowcem – jak

zaczê³a siê Pana przygoda z funkcj¹ so³-
tysa?

Po raz pierwszy na so³tysa zosta³em
wybrany w 1974 r. i funkcjê tê pe³ni³em
przez 28 lat. W 2002 r., na
wniosek mieszkañców Zago-
rzyc Górnych, w Zagorzycach
zosta³y utworzone dwa so³ec-
twa. Od 2003 roku istniej¹ so-
³ectwa: Zagorzyce Górne i Za-
gorzyce Dolne.

Jak w czasie sprawowania
przez Pana funkcji so³ty-
sa zmienia³ siê wizerunek

Zagorzyc?

W 1974 roku, kiedy zosta-
³em wybrany na so³tysa wsi Za-
gorzyce, by³a wybudowana tyl-
ko jedna droga kamienno-
¿wirowa, obecnie jest tam dro-
ga powiatowa relacji Sêdzi-
szów – Wielopole, o na-
wierzchni asfaltowej. Nie by³o
wybudowanej ¿adnej drogi
gminnej. Dzisiaj jeszcze du¿o
dróg jest wykonanych w tech-
nologii kamienno–¿wirowej,
a poniewa¿ Zagorzyce po³o¿one s¹ w te-
renie górzystym, drogi te ulegaj¹ szyb-
kiemu niszczeniu, w zwi¹zku z tym, w
miarê mo¿liwoœci, drogi te zostaj¹ syste-
matycznie pokrywane nawierzchni¹ as-
faltow¹. Przez Zagorzyce p³ynie rzeka
Budzisz, która dzieli miejscowoœæ na
dwie czêœci, w zwi¹zku z tym zosta³o wy-
budowanych 12 metalowych k³adek
rzecznych i 7 mostów, w tym dwa mosty
betonowe o znacznej noœnoœci. Miejsco-
woœæ Zagorzyce posiada sieæ gazow¹, do
której pod³¹czono ok. 631 domostw, po-
siada sieæ telefoniczn¹, obecnie w bu-
dowie jest sieæ wodoci¹gowa. Z inwesty-
cji kubaturowych, które powsta³y w Za-
gorzycach, na pewno nale¿y wymieniæ
Szko³ê Podstawow¹ i Gimnazjum, wraz z
sal¹ gimnastyczn¹. W 2004 roku zakoñ-
czono budowê kaplicy koœcielnej, w
ostatnim czasie równie¿ wybudowano bo-
isko sportowe oraz zarejestrowano
Uczniowski Klub Sportowy „P£OMIEÑ”
przy Gimnazjum w Zagorzycach. Z boiska
tego korzystaj¹ mieszkañcy Zagorzyc
Dolnych, Górnych oraz Szkodnej.

Couwa¿a Pan za swoje najwiêksze
sukcesy jako so³tysa i samorz¹-

dowca, a co jest, z pozycji tych dwóch
pe³nionych przez Pana funkcji, naj-
wiêksz¹ pora¿k¹?

Do sukcesów na pewno mogê zali-
czyæ to wszystko, co do tej pory uda³o siê
nam zrobiæ, co po czêœci wymieni³em
powy¿ej. Najwiêksz¹ zaœ pora¿k¹ na pew-
no jest to, i¿ wszystkich pomys³ów, pla-
nów i potrzeb nie da siê zrealizowaæ, z
braku przede wszystkim mo¿liwoœci fi-
nansowych.

W roku 2002 Zagorzyce podzieli³y
siê na Zagorzyce Dolne i Górne

– jak Pan s¹dzi, co by³o tego powodem?

Patrz¹c na wszystkie inwestycje, któ-
re zosta³y zrealizowane na terenie Zago-
rzyc – wiêkszoœæ z nich ulokowanych jest
na terenie obecnego so³ectwa Zagorzy-
ce Górne. Pytanie zaœ, jakie by³y tego
powody, nale¿y skierowaæ do mieszkañ-
ców Zagorzyc Górnych.

We wsi funkcjonuj¹: Ko³o Gospo-
dyñ Wiejskich, Ochotnicza

Stra¿ Po¿arna i Uczniowski Klub Spor-
towy – jak Pan widzi przysz³oœæ tego typu
organizacji spo³ecznych w dzisiejszych
czasach?

W zwi¹zku z utrudnieniami, jakie
stwarzaj¹ obecne przepisy, dzia³anie
tego typu organizacji staje siê coraz trud-
niejsze i ich dalszy los zale¿y tylko od
determinacji ich cz³onków.

Cowed³ug Pana, powinno zostaæ
zrealizowane w najbli¿szych la-

tach na terenie so³ectwa Zagorzyce Dol-
ne?

Na pewno w obecnej chwili najwa¿-
niejsz¹ spraw¹ jest to, by wszyscy miesz-

kañcy, którzy chc¹, mogli siê cieszyæ
bie¿¹c¹ wod¹ w swoich domostwach –
czyli nale¿y zakoñczyæ budowê wodo-
ci¹gu. Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest rozwi¹-
zanie problemu œmieci, które szczegól-
nie widoczne s¹ na dzikich wysypi-
skach i w korycie rzeki. Nale¿y poczy-
niæ starania w kierunku budowy kana-

lizacji w Zagorzycach, Szko³a Podstawo-
wa w Zagorzycach Dolnych zosta³a wy-
budowana w ramach tzw. 1000-latek,
wiêc liczy sobie ju¿ ponad 30 lat i wy-
maga kapitalnego remontu, wraz z do-
budow¹ sali gimnastycznej, by dzieci
mia³y dobre warunki do æwiczeñ –
szczególnie w okresie zimowym. Pal¹-
cym problemem jest równie¿ stan dróg
powiatowych i gminnych, a szczególnie
tych dojazdowych do pól uprawnych,
poniewa¿ dzisiejszy ciê¿ki sprzêt rol-
niczy nierzadko ma problemy z dojaz-
dem do pól.

Pragn¹³bym w tym miejscu zaznaczyæ,
i¿ wszystko, co do tej pory uda³o mi siê
zrobiæ, w du¿ej mierze zawdziêczam
mieszkañcom Zagorzyc, którzy s¹ ludŸ-
mi bardzo pracowitymi i bardzo aktyw-
nie w³¹czali siê w realizacjê wszystkich
inwestycji. Szczególne podziêkowania
chcia³bym skierowaæ do cz³onków kolej-
nych rad so³eckich i cz³onków spo³ecz-
nych komitetów, które wspiera³y realiza-
cjê poszczególnych inwestycji.

Dziêkuj¹c Panu za rozmowê, ¿yczê
realizacji wszystkich zamierzonych ce-
lów.

Rozmawia³:
Grzegorz Wrona
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l Od 7 lutego do 20 marca br. potrwaj¹
prace Powiatowej Komisji Poborowej i
Powiatowej Komisji Lekarskiej. Do po-
boru stanêli mê¿czyŸni, urodzeni w 1986
roku. W stosunku do lat ubieg³ych brak
jest reklamacji, zaœ du¿e zainteresowa-
nie poborowi wykazuj¹ wst¹pieniem do
zawodowej s³u¿by wojskowej.

l 18 lutego br. odby³a siê XIX zwyczajna
Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego. Podczas Sesji podjête zosta-
³y nastêpuj¹ce uchwa³y:
Uchwa³a Nr XIX/111/2005  w  sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
na 2005 r.
Uchwa³a Nr XIX/112/2005  w sprawie
zatwierdzenia planów pracy sta³ych Ko-
misji Rady Powiatu na 2005 r.
Uchwa³a Nr XIX/113/2005  w  sprawie
zawarcia porozumienia z Powiatem Dê-
bickim.
Uchwa³a Nr XIX/114/2005 w spra-
wie zmiany uchwa³y w³asnej Nr XVII/
108/2004.
Uchwa³a Nr XIX/115/2005  w spra-
wie ustalenia regulaminu, okreœlaj¹cego
wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodze-
nia zasadniczego, szczegó³owe warunki
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw, wysokoœæ nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i
wyp³acania.
Uchwa³a Nr XIX/116/2005 w spra-
wie regulaminu przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla na-
uczycieli szkó³ i placówek oœwiatowo-
wychowawczych, prowadzonych przez
Powiat Ropczycko-Sêdziszowski.
Uchwa³a Nr XIX/117/2005 w sprawie
zawarcia porozumienia o œwiadczenie
us³ug przez Oœrodek Adopcyjno-Opie-
kuñczy w Rzeszowie na rzecz Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Uchwa³a Nr XIX/118/2005 w sprawie
zawarcia umowy z Samorz¹dem Woje-
wództwa o finansowanie ”Rozbudowy i
modernizacji budynków Przychodni
Zdrowia w Sêdziszowie Ma³opolskim”.

WYDZIA£ DRÓG

l Og³oszono przetarg nieograniczony na
wykonanie remontu cz¹stkowego na-
wierzchni dróg powiatowych, z podzia-
³em na 5 zadañ:
m Zad. Nr 2 - Drogi, po³o¿one na tere-

nie gminy Ostrów
m Zad. Nr 3 – Drogi, po³o¿one na te-

renie gminy Ropczyce
m Zad. Nr 1 – Drogi, po³o¿one na te-

renie gminy Iwierzyce
m Zad. Nr 4 – Drogi, po³o¿one na te-

renie gminy Sêdziszów M³p.
m Zad. Nr 5 – Drogi, po³o¿one na te-

renie gminy Wielopole Skrz.

INWESTYCJE

l Og³oszony zosta³ przetarg nieograniczo-
ny na „Rozbudowê i modernizacjê bu-
dynków Przychodni Zdrowia w Sêdziszo-
wie M³p.”
Jednoczeœnie Zarz¹d wyst¹pi³ z wnio-
skiem do Rady Powiatu o wyra¿enie zgo-

dy na zawarcie umowy z Samorz¹dem
Województwa o finansowanie „Rozbu-
dowy i modernizacji budynków Przy-
chodni Zdrowia w Sêdziszowie M³p.” w
ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny”-
dzia³anie 3.5 „Lokalna infrastruktura
Spo³eczna” – poddzia³anie 3.5.2 „Lokal-
na Infrastruktura Ochrony Zdrowia”
ZPORR 2004-2006.
Zgodnie z projektem, zabezpieczenie pra-
wid³owej realizacji umowy nast¹pi
w formie weksla in blanco na kwotê
696.500,00 z³, wraz z deklaracj¹ wekslow¹
oraz poprzez notarialne oœwiadczenie o
dobrowolnym poddaniu siê egzekucji na
kwotê 298.425,00 z³, które nastêpowaæ bê-
dzie z dochodów w³asnych powiatu, okre-
œlonych w bud¿ecie w latach 2005-2009.

l 18 lutego br. nast¹pi³ czêœciowy odbiór
koñcowy Hali Widowiskowo-Sportowej
w Ropczycach, z wy³¹czeniem parkingu
i elewacji. Po oddaniu hali do eksplo-
atacji, w najbli¿szym okresie czasu bê-
dzie ona u¿ytkowana przez m³odzie¿
szkoln¹.
Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole
Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczy-
cach, o wymiarach 45 x 26 m, posiada no-
woczeœnie i wszechstronnie urz¹dzone
wnêtrze (szatnie dla zawodników, sanita-
riaty dla niepe³nosprawnych z podjazdami
z zewn¹trz), ruchome trybuny, wraz z dwo-
ma pionowymi kotarami. Nowo powsta³a
hala liczy oko³o 460 miejsc siedz¹cych.

PROMOCJA

l 15 lutego br. odby³y siê konsultacje œro-
dowiskowe „Strategii rozwoju spo³eczno-
gospodarczego powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego do 2009 r.”. Udzia³ w nich

wziêli przedstawiciele samorz¹dów, oœwia-
ty, biznesu oraz organizacji pozarz¹do-
wych, dzia³aj¹cych na terenie powiatu.
Sugestie i uwagi, zaproponowane przez
uczestników konsultacji, zostan¹ uwzglêd-
nione przez autorów dokumentu. Osta-
teczna wersja Strategii zostanie przedsta-
wiona na sesji Rady Powiatu.

l Zakoñczone zosta³y
prace, zwi¹zane z reali-
zacj¹ projektu „Zasady
zrównowa¿onego roz-
woju w gospodarowa-
niu zasobami œrodowi-
ska naturalnego w re-
gionach przygranicz-
nych z uwzglêdnieniem
ekosystemów leœnych”,
przeprowadzanego w
ramach programu
Wspó³pracy Przygra-
nicznej Polska-S³owacja
Phare 2002/2003. Pro-
duktem koñcowym
projektu jest kompute-
rowa baza danych o sta-

nie œrodowiska w Powiecie Ropczycko-
Sêdziszowskim i Powiecie Stropkov oraz
wydanie folderu, dokumentuj¹cego re-
alizacjê projektu, który zawiera³ bêdzie
zdjêcia i teksty, dotycz¹ce problematyki
ochrony œrodowiska.

l Podejmowane s¹ starania, maj¹ce na
celu zainteresowanie potencjalnych in-
westorów dostêpnymi w powiecie tere-
nami inwestycyjnymi. W zwi¹zku z tym
zosta³y przes³ane oferty inwestycyjne
powiatu celem zamieszczenia ich na stro-
nach internetowych „doliny lotniczej”.

l Informacje na temat powiatu zosta³y
zamieszczone równie¿ w serwisie inter-
netowym sonda.info.pl. Serwis ten poœwiê-
cony jest ma³ej, œredniej i du¿ej przed-
siêbiorczoœci. Ma s³u¿yæ zarówno tym,
którzy ju¿ wypracowali sobie dobr¹ po-
zycjê na rynku i chcieliby j¹ konsekwent-
nie umacniaæ jak te¿ tym, którzy dopie-
ro zaczynaj¹ siê rozwijaæ i chcieliby pro-
mowaæ swoje us³ugi lub produkty na
naszym rynku.

l Zarz¹d powiatu pozytywnie rozpatrzy³
wnioski gazet: „Ziemia Ropczycka” i „G³os
Powiatu”. Na dotychczasowych warun-
kach przed³u¿one zosta³y umowy, w za-
kresie wspó³pracy, o dalsze 6 miesiêcy.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŒCIAMI

l Zarz¹d wyrazi³ zgodê na wygaszenie
trwa³ego zarz¹du, ustanowionego na
rzecz Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Ropczycach, dla czêœci dzia³ki nr 1763

(ci¹g dalszy na str. 8)
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po³o¿onej w Ropczycach przy ul. Ko-
nopnickiej, zabudowanej budynkiem
internatu oraz zajêtej pod budowê hali
widowiskowo-sportowej.

l Zarz¹d postanowi³ obni¿yæ o 20% cenê
dzia³ki Nr 1747/4, po³o¿onej w Rop-
czycach przy ul. Witosa, w obrêbie Rop-
czyce – Witkowice. Dotychczasowa
cena dzia³ki, wynosz¹ca 58 880,00 z³,
obni¿ona zosta³a do kwoty 47 104,00
z³otych.

l Jednoczeœnie w zwi¹zku z ma³ym zainte-
resowaniem dzia³k¹ nr 1539/88, po³o-
¿on¹ w obrêbie Ropczyce – Witkowice I
- zarz¹d zastosowa³ obni¿enie ceny wy-
wo³awczej o 10% tj. do kwoty
214.380,00 z³. Og³oszony zosta³ kolejny
przetarg ustny na sprzeda¿ przedmio-
towej dzia³ki.

WYDZIA£ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU

l Og³oszony zosta³ przetarg na dostawê
tablic rejestracyjnych. Ze wzglêdu na
kwotê zamówienia, zastosowana zosta³a
uproszczona procedura og³oszenia.

EDUKACJA

l Prowadzone s¹ dzia³ania, zwi¹zane z
utworzeniem Nauczycielskiego Kole-
gium Jêzyków Obcych. Zarz¹d wyst¹pi³ z
wnioskiem do rady powiatu o u¿yczenie
Samorz¹dowi Województwa Podkarpac-
kiego czêœci dzia³ki nr 1763, po³o¿onej w
Ropczycach, zabudowanej dwukondy-
gnacyjnym budynkiem pod potrzeby
Kolegium Jêzyków Obcych. Wk³ad finan-
sowy na rzecz Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego, w zwi¹zku z realizacj¹
przedmiotowego zadania w 2005 roku,
wynosi³ bêdzie 30 000 z³otych.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
POWIATU

l W zakresie realizacji zadañ opieka nad
dzieckiem i rodzin¹ w Powiecie Ropczyc-
ko-Sêdziszowskim Zarz¹dzeniem Starosty
powo³any zosta³ Zespó³ ds. kwalifikacji
kandydatów do pe³nienia funkcji rodzi-
ny zastêpczej lub placówki rodzinnej. Do
najwa¿niejszych zadañ Zespo³u nale¿y:
1. Kwalifikowanie kandydatów do pe³-

(ci¹g dalszy ze str. 7)

nienia funkcji rodziny zastêpczej lub
placówki rodzinnej, zgodnie z opra-
cowanym Regulaminem.

2. Prowadzenie specjalistycznego po-
radnictwa i terapii rodzin w zakre-
sie opieki nad dzieckiem i rodzin¹.

3. Wspó³praca z s¹dami opiekuñczymi,
w szczególnoœci powiadamianie s¹-
dów o okolicznoœciach, uzasadnia-
j¹cych wszczêcie z urzêdu postêpo-
wania opiekuñczego i sporz¹dzanie
opinii w sprawach, dotycz¹cych
umieszczania dzieci w rodzinie za-
stêpczej lub placówce rodzinnej.

l Od 2005 r. zadania z zakresu opieki nad
dzieckiem i rodzin¹ przesz³y do kompeten-
cji powiatu. Maj¹c powy¿sze na uwadze,
zarz¹d postanowi³ wyst¹piæ z wnioskiem do
rady powiatu w zakresie zawarcia porozu-
mienia z Miastem Rzeszów – miastem na
prawach powiatu o œwiadczenie us³ug przez
Oœrodek Adopcyjno – Opiekuñczy w Rze-
szowie. Roczny koszt dofinansowania wy-
nosiæ bêdzie 4000,00 z³otych.

l 16 lutego 2005 roku odby³o siê pierwsze
w nowym sk³adzie posiedzenie Powiato-
wej Rady Zatrudnienia. Ze strony po-
wiatu zarz¹d asygnowa³ przedstawicieli
w osobach: Wies³aw Rygiel, Stanis³aw
Ziemiñski, Tadeusz Sowa. Przewodnicz¹-
cym Rady Zatrudnienia wybrany zosta³
Wies³aw Rygiel – Starosta Powiatu.

Inf. w³asna

nieograniczony przetarg ustny
(licytacjê)

na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci,
po³o¿onej w Ropczycach – Witkowicach,

zabudowanej budynkiem
by³ego Oœrodka Zdrowia w Ropczycach, ul. Kolonia 3

nieograniczony przetarg publiczny
(licytacja)

na dzier¿awê nieruchomoœci zabudowanej,
po³o¿onej w Ropczycach, przy ul. Robotniczej 38

nieograniczony przetarg publiczny
(licytacja)

na sprzeda¿ dzia³ki nr 1539/88,
po³o¿onej w obrêbie Ropczyce - Witkowice I

ZARZ¥D POWIATU ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO
w Ropczycach

OG£ASZA

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
mgr Wies³aw Rygiel

Dodatkowych informacji o nieruchomoœciach bêd¹cych
przedmiotem zbycia udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u Geo-
dezji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. Konop-
nickiej 5 pok. nr 118 lub pod nr tel. (0-17 ) 22 28 960, 22
28 970, 22 28 967.

drugi nieograniczony przetarg publiczny
(licytacja)

na sprzeda¿ dzia³ki nr 1747/4,
po³o¿onej w Ropczycach, przy ul. Witosa

rokowania po drugim przetargu,
zakoñczonym wynikiem negatywnym,

na sprzeda¿ 20 dzia³ek
po³o¿onych w obrêbie: Ropczyce-Witkowice I
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10 FILMÓW, CIESZ¥CYCH SIÊ NAJWIÊKSZ¥ POPULARNOŒCI¥
W KINIE „JEDNOŒÆ” W LATACH 1994 - 2004

Lp. TYTU£ FILMU PROD. ILOŒÆ WIDZÓW
1. QUO VADIS POL 4 055
2. PASJA USA 2 656
3. PAN TADEUSZ POL 1 737
4. W PUSTYNI I W PUSZCZY POL 1 691
5. KRÓL LEW USA 1 612
6. ZEMSTA POL 1 372
7. PRYMAS POL 1 239
8. OGNIEM I MIECZEM POL 1 209
9. PIANISTA USA 1 171
10. PRZEDWIOŒNIE POL 1 061

ZESTAWIENIE DANYCH ZA OKRES OSTATNICH 11 LAT

ROK LICZBA ILOŒÆ ŒREDNIA ŒREDNIA
WIDZÓW SEANSÓW WIDZ/SEANS WIDZÓW/M-C

1994 4 545 113 40 379
1995 7 671 139 55 639
1996 5 495 170 32 458
1997 6 021 183 33 502
1998 6 146 160 38 512
1999 3608 134 30 301
2000 4 641 138 34 387
2001 9 576 190 50 798
2002 5 257 185 28 438
2003 1 937 156 12 161
2004 7 579 239 32 632

Opracowa³:
Bogus³aw Kmieæ

Ubieg³y rok by³ okresem prze³omu w pol-
skich kinach. Po raz pierwszy od wielu lat fre-
kwencja przekroczy³a 32 mln widzów. Spowo-
dowane to by³o z pewnoœci¹ tym, ¿e mogliœmy
podziwiaæ wiele premier znakomitych filmów.
W wiêkszoœci by³y to amerykañskie superpro-

dukcje, takie, jak: „Pasja” Mela Gibsona,
która przyci¹gnê³a do kin prawie 4 mln,
„W³adca pierœcieni – Powrót Króla” czy
te¿ wysoko bud¿etowa „Troja”. Oczywiœcie
nie zabrak³o i polskich g³oœnych tytu³ów,
jak choæby znakomita komedia pt. „Nigdy
w ¿yciu”, tragikomiczne „Wesele” czy te¿
poruszaj¹cy widzów film pt. „Prêgi”. Rok
2004 okaza³ siê byæ równie¿ bardzo do-
brym dla sêdziszowskiego Kina „Jednoœæ”,
bowiem sprzedano a¿ 7 579 biletów, wy-
œwietlaj¹c 239 seansów (w 2003 r. – 1937

biletów). W statystykach z ostatnich 10-ciu lat
daje to trzeci wynik. Lepszy okaza³ siê tylko
2001 rok (9 576 sprzedanych biletów) i 1995
rok (7 671 sprzedanych biletów). Najwiêksz¹
popularnoœci¹ w Sêdziszowie M³p. w ostatnim
roku cieszy³ siê znakomity film Mela Gibsona
pt. „Pasja”, który obejrza³o w sumie 2 656 wi-

dzów. Po raz pierwszy, równie¿ za spraw¹ „Pasji”, sêdziszowskie Kino
sta³o siê kinem premierowym, bowiem tego samego dnia, co w
Sêdziszowie M³p., odby³a siê jego premiera europejska.

Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu kilka charakterystycznych ze-
stawieñ za rok ubieg³y i poprzednie lata.

FILMY O NAJWIÊKSZEJ FREKWENCJI
W KINIE „JEDNOŒÆ” W 2004 r.

Lp. TYTU£ FILMU ILOŒÆ
WIDZÓW

1. PASJA 2 656
2. W£ADCA PIERŒCIENI – POWRÓT KRÓLA  872
3. GDZIE JEST NEMO  531
4. STARA BAŒÑ  496
5. POLSKIE KRONIKI FILMOWE  355
6. TROJA  373
7. MÓJ BRAT NIED•WIED•  315
8. NIGDY W ̄ YCIU  311
9. RYBKI Z FERAJNY  231
10. SHREK 2  217

ZESTAWIENIE DANYCH ZA 2004 ROK

MIESI¥C LICZBA SEANSÓW ILOŒÆ WIDZÓW
STYCZEÑ 12  169
LUTY 27 1487
MARZEC 27 2887
KWIECIEÑ 22  867
MAJ 26  388
CZERWIEC 24  487
LIPIEC 19  170
SIERPIEÑ 14  40
WRZESIEÑ 10  58
PA• DZIERNIK 23  315
LISTOPAD 17  421
GRUDZIEÑ 18  290
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W okresie poddanym analizie, jednostki taktyczne Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach oraz Jednostki OSP z terenu powia-
tu wzywane by³y 570 razy do zdarzeñ, zwi¹zanych z likwidacj¹ za-
gro¿eñ, powsta³ych na terenie operacyjnego dzia³ania Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach.
Zaistnia³e zdarzenia to w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci miejscowe za-
gro¿enia, czyli sytuacje, zagra¿aj¹ce ludzkiemu ¿yciu lub zdrowiu,
jego mieniu lub œrodowisku naturalnemu, nie bêd¹ce po¿arami.
Zdarzeñ tego typu w roku 2004 by³o 449, blisko o sto wiêcej ni¿ w
roku 2003. Analizuj¹c te zdarzenia zauwa¿amy, ¿e wzrost ten nast¹-
pi³ w wyniku dzia³añ, zwi¹zanych z usuwaniem skutków gwa³tow-
nych i d³ugotrwa³ych opadów deszczu w okresie letnim, które by³y
przyczyn¹ lokalnych podtopieñ domów mieszkalnych i budynków
gospodarczych, i zak³adów przemys³owych. Znacz¹co spad³a liczba
po¿arów w porównaniu do analogicznego czasu roku 2003. Naj-
wiêksz¹ iloœæ zdarzeñ zanotowano w lipcu.
Do ciekawostek nale¿y fakt, ¿e najczêœciej do zdarzeñ dochodzi³o
w ubieg³ym roku, jak i w latach poprzednich - w pi¹tki, a¿ 115
zdarzeñ mia³o miejsce w pi¹tek.

Ogó³em, podczas wszystkich zdarzeñ, w dzia³aniach bra³o udzia³
3325 stra¿aków, w tym z KP PSP Ropczyce 1479 stra¿aków, z OSP
1846.

Podczas wszystkich zdarzeñ zanotowano 6 przypadków wypad-
ku ze skutkiem œmiertelnym, natomiast we wszystkich zdarzeniach
zosta³o rannych 33 osoby.

Iloœci i rodzaj zdarzeñ w rozbiciu na poszczególne gminy.

Lp. Po¿ary Miejscowe zagro¿enia Gmina
1 Iwierzyce 14 35
2 Ostrów 15 25
3 Ropczyce 32 198
4 Sêdziszów M³p. 49 158
5 Wielopole Skrz. 9 33

Razem: 119 449

Udzia³ jednostek OSP w dzia³aniach ratowniczo - gaœniczych

GMINA/NAZWA
Po¿ary

Miejscowe
 JEDNOSTKI OSP zagro¿enia

Razem

SÊDZISZÓW M£P.
1. Sêdziszów M³p. 29 10 39
2. Krzywa 15 26 41
3. Zagórzyce G. 1 1 2
4. Zagórzyce D. 5 0 5
5. Wolica P. 0 1 1
6. Wolica £. 3 5 8
7. Bêdziemyœl 0 1 1
8. Borek W. 0 6 6
9. Boreczek 11 9 20
10. Góra Ropcz. 5 4 9
11. Kawêczyn 4 1 5
12. Klêczany 2 3 5
13. Czarna Sêdziszowska 1 1 2
14. Szkodna 1 0 1
15. Cierpisz 0 1 1
16. Ruda 0 0 0

ROPCZYCE
1. Lubzina 7 7 14
2. Gnojnica 0 14 14
3. NiedŸwiada 2 0 2

4. Ma³a 1 0 1
5. Brzezówka 0 3 3
6. Ropczyce Œród. 0 27 27
7. £¹czki Kuch. 0 1 1
8. Ropczyce - Witkowice 1 14 15

IWIERZYCE
1. Iwierzyce 5 8 13
2. Nockowa 2 1 3
3. Bystrzyca 1 1 2
4. Olchowa 4 5 9
5. Wiœniowa 1 1 2
6. Sielec 3 2 5

OSTRÓW
1. Ostrów 12 10 21
2. Skrzyszów 6 0 6
3. Kamionka 0 0 0
4. Wola Ociecka 0 1 1
5. Kozodrza 3 2 5
6. Ocieka 0 1 1

WIELOPOLE
1. Wielopole 8 11 19
2. Brzeziny 11 8 19
3. Nawsie 2 0 2
4. Broniszów 0 0 0
5. Glinik 2 0 2

Du¿e akcje:
- NR meldunku 002/2004

W dniu 8.01.2004r., w godzinach nocnych, powsta³ po¿ar stogu
s³omy (piramida widokowa) w miejscowoœci Sêdziszów M³p. (Pod-
lasek). Dzia³ania trwa³y oko³o 3 godzin, w trudnych warunkach
atmosferycznych - niska temp. -200C, silny wiatr. Dzia³ania gaœnicze
prowadzi³y 3 zastêpy JRG, 5 zastêpów OSP. Wstêpnie straty oszaco-
wano na kwotê 10.000 z³.

- NR meldunku 529/2004
W dniu 15.06.2004r., w godzinach popo³udniowych, w miejscowo-
œci Ropczyce,ul. Grunwaldzka, mia³ miejsce wypadek drogowy, w
którym uczestniczy³y dwa samochody osobowe. W wyniku czo³owe-
go zderzenia samochodów: polonez i Renault Clio œmieræ ponios³y
trzy osoby, a jedna zosta³a powa¿nie ranna. W dzia³aniach ratowni-
czych uczestniczy³y 4 zastêpy ratownicze z JRG Ropczyce.

- NR meldunku 529/2004
W dniu 21.11.2004r., w godzinach nocnych, w miejscowoœci Wielo-
pole Skrz. mia³ miejsce po¿ar hal produkcyjnych firmy Drewsys-
tem. Po¿ar zosta³ zakwalifikowany jako du¿y, ze wzglêdu na po-
wierzchniê, jaka objêta by³a po¿arem oraz ze wzglêdu na straty
popo¿arowe. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze polega³y na podawa-
niu œrodków gaœniczych w natarciu i obronie s¹siednich budynków,
ewakuacji mienia, wykonywaniu prac rozbiórkowych konstrukcji
i elementów budowlanych, oddymianiu pomieszczeñ. W dzia³aniach
bra³o udzia³ 5 zastêpów z KP PSP Ropczyce oraz 12 zastêpów OSP.
Dzia³ania trwa³y blisko 10 godz.

Zarówno w przypadku po¿arów, jak i miejscowych zagro¿eñ,
wiêkszoœæ dzia³añ prowadzona by³a si³ami i œrodkami Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, przy znacznym wsparciu jednostek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo
- Gaœniczego i spoza niego. Pragniemy podziêkowaæ wszystkim tym,
którzy przy³¹czyli siê do niesienia pomocy osobom poszkodowa-
nym. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e 570 interwencji to tyle¿ samo ludzkich
nieszczêœæ, bo niemal ka¿dy wyjazd wi¹¿e siê z tym, ¿e ktoœ potrze-
buje naszej pomocy. Na progu nowego roku ¿yczmy sobie wszyscy,
aby tych nieszczêœliwych wypadków by³o jak najmniej, aby naszych
interwencji by³o jak najmniej, choæ liczyæ siê musimy z tym, ¿e ka¿dy
rok przynosi wiêcej i coraz to nowsze zagro¿enia.

Sporz¹dzi³: asp. in¿. B. Drozd

ANALIZA
zdarzeñ, zaistnia³ych na terenie operacyjnego dzia³ania

Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach w 2004 r.
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dla Liceum Ogólnokszta³c¹cego im ks.
Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.

¯yjemy w czasach ogromnego postêpu
cywilizacyjnego, kiedy u¿ytkowanie dóbr
wytwarzanych przez cz³owieka czêsto niesie
za sob¹ niekorzystne skutki dla otaczaj¹cej
nas przyrody. Zachowania proekologiczne
wœród spo³eczeñstwa nale¿y kszta³towaæ na
ka¿dym etapie jego rozwoju. Szczególne
pole do dzia³ania maj¹ w tym wzglêdzie szko-
³y. Nauczyciele odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê
w podnoszeniu œwiadomoœci ekologicznej
uczniów.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im ks. Piotra
Skargi w Sêdziszowie M³p. w swojej pracy
dydaktycznej i wychowawczej uwzglêdnia te
zagadnienia i od pocz¹tku pobytu uczniów
w liceum obejmuje ich edukacj¹ ekolo-
giczn¹. Jednym z priorytetowych zadañ na-
szej szko³y jest wykszta³ciæ absolwenta, który
dostrzega piêkno przyrody i potrafi w spo-
sób odpowiedzialny korzystaæ z zasobów
œrodowiska naturalnego. Od wielu lat na-
uczyciele chemii, biologii, geografii, fizyki
sêdziszowskiego liceum w ramach dodatko-
wych zajêæ z uczniami zainteresowanymi t¹
tematyk¹, podejmuj¹ ró¿norodne dzia³ania
promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia w czystym œro-
dowisku przyrodniczym. Dotychczas orga-
nizowano m.in.
· sesje naukowe „Rozprawa nad wod¹”,

„Wêgiel niejedno ma imiê”, „Wszêdobyl-
ski tlen”

· konkurs ekologiczny „Matce naturze d³oñ
podajmy”, „Kosmos w moich oczach”

· akcje sprz¹tania terenu wokó³ szko³y
· akcje „Sprz¹tania œwiata”

Kontynuuj¹c te dzia³ania, z pocz¹tkiem
bie¿¹cego roku szkolnego nauczyciele
przedmiotów przyrodniczych podjêli siê tru-
du napisania projektu „Kszta³towanie œwia-
domoœci i zainteresowañ ekologicznych wœród
uczniów szkó³ Powiatu Ropczycko – Sêdziszow-
skiego”. Uwzglêdniono w nim przedsiêwziê-
cia proekologiczne planowane na najbli¿-
sze miesi¹ce. Obejmowaæ one bêd¹:
a) dzia³ania teoretyczne:
· przygotowanie sesji naukowych „Metale

ciê¿kie – groŸni truciciele”, „Kosmos w
moich oczach”, „Promieniotwórczoœæ
wokó³ nas”, „Badacze promieniotwórczo-
œci”, „Einstein i jego dziedzictwo”

· organizowanie powiatowych konkursów
ekologicznych

· wydanie specjalnego numeru szkolnej
gazetki LO-komitywa, poœwiêconego te-
matyce ekologicznej

· zakup nowoczesnego sprzêtu do szkolnej
pracowni chemicznej, s³u¿¹cego do re-
alizacji zadañ wynikaj¹cych z za³o¿eñ pro-
jektu

· zakup pomocy naukowych – odczynni-
ków chemicznych, foliogramów tema-
tycznych, ksi¹¿ek

· udzia³ w akcji „Sprz¹tanie œwiata”
b) dzia³ania doœwiadczalne:
· organizowanie wycieczek dydaktycznych
·  organizowanie zajêæ eksperymentalnych

w szkolnej pracowni chemicznej.
Realizacja takiego projektu wymaga spo-

rych œrodków finansowych i o dotacjê na
ten cel dyrekcja szko³y zwróci³a siê do Fun-
dacji Bankowej im. Leopolda Kronenber-
ga.

Szacowna Rada Fundacji pozytywnie
rozpatrzy³a nasz wniosek o wsparcie finan-
sowe. Zarz¹d Fundacji Bankowej im. Le-
opolda Kronenberga przyzna³ szkole dota-
cjê w wysokoœci 24 tysiêcy z³otych.

Dyrekcja Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. i 
realizatorzy projektu sk³adaj¹ Radzie i Za-
rz¹dowi Fundacji im. Leopolda Kronenber-
ga g³êbokie wyrazy wdziêcznoœci i   podziê-
kowania,, za przychylnoœæ okazan¹ nasze-
mu przedsiêwziêciu oraz przyznanie dota-
cji na jego dofinansowanie.

Dziêkujemy Panu Dyrektorowi Oddzia-
³u w Rzeszowie Banku Handlowego w War-
szawie S.A. za rekomendacjê i przekazanie
projektu Kierownictwu Fundacji w Warsza-
wie.

Dziêkujemy za poparcie wniosku Panu
Kierownikowi Wydzia³u Rolnictwa, Leœnic-
twa i Ochrony Œrodowiska Powiatu Rop-
czycko – Sêdziszowskiego.

Nieoceniona pomoc Fundacji przyczy-
ni siê do poprawy warunków procesu edu-
kacji przyrodniczej lekcyjnej i pozalekcyj-
nej w naszej szkole.

Sk³adam wyrazy uznania - przede wszyst-
kim - autorkom projektu: Halinie Szeli,
Marcie Lalickiej-Saj, Iwonie Flis, Annie Maræ
i Urszuli Saj, których nieoceniona praca
zakoñczy³a siê tak du¿ym sukcesem.

Gratulujê pomys³u i ¿yczê dalszych suk-
cesów w pracy.

Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.

Lucyna Doroba

„Bo coœ w szaleñstwach jest m³odoœci,
Wœród lotu wichru, skrzyde³ szumu,
Co jest m¹drzejsze od m¹droœci,
I rozumniejsze od rozumu.....”

Taki cytat z utworu Leopolda Staffa to-
warzyszy³ uczestnikom Zabawy Studniówko-
wej, która odby³a siê 22 stycznia 2005r. w sali
bankietowej „Sêdzisz”.

Wspania³¹ imprezê otworzy³ Przewod-
nicz¹cy Komitetu Studniówkowego p. Bo-
gus³aw Malski, który w imieniu rodziców po-
wita³ wszystkich uczestników balu. Ze stro-
ny maturzystów, aktu tego dokona³a uczen-
nica klasy IIId Alicja Czapka. W swoim wy-
st¹pieniu wyrazi³a wdziêcznoœæ nauczycie-
lom, w szczególnoœci wychowawcom, za trud
wychowania i opiekê. Wyrazem tego by³y
piêkne bukiety kwiatów, przekazane nauczy-
cielom.

Nie mniej ciep³e s³owa powitania, z

¿yczeniami szampañskiej zabawy, do wszyst-
kich zebranych skierowa³a p. Dyrektor Li-
ceum Lucyna Doroba. Tradycyjnym: „Polo-

neza czas zacz¹æ” zaprosi³a wszyst-
kich do tañca. Pani dyrektor
Lucyna Doroba, wicedyrektor
Halina Szela, wychowawcy: Ber-
nadeta Rogowska, Roman Dzie-
dzic i Jacek Magdoñ, w towa-
rzystwie przedstawicieli poszcze-
gólnych klas maturalnych, po-
prowadzili korowód taneczny.

Udana, trwaj¹ca do bia³ego
rana zabawa odbywa³a siê w gu-
stownie udekorowanej sali ba-
lowej, przy dobrej muzyce i suto
zastawionych sto³ach.

Mi³a atmosfera i kulturalne
zachowanie siê uczniów w cza-
sie zabawy by³y dowodem na to,
¿e m³odzie¿ osi¹gnê³a poziom
dojrza³oœci, który, mamy nadzie-
jê, utrzyma do majowych egza-
minów.

Halina Szela

Bal Studniówkowy Anno Domini 2005
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.

Od lewej: Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Bogus³aw Malski, dy-
rektor LO Lucyna Doroba, uczeñ kl. III b Maciej Cender, uczennica kl. III d Alicja
Czapka. Fot. R. Cio³kosz
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Karolina Feret: Witamy Pana bardzo
serdecznie. Wszyscy podziwiamy poœwiêce-
nie stra¿aków, ochotników. Chcielibyœmy siê
dowiedzieæ czegoœ interesuj¹cego o Panu i
OSP w Krzywej.

Justyna Bezara: Czy jako dziecko ma-
rzy³ Pan, ¿eby zostaæ stra¿akiem?

 Jak ka¿dy ch³opiec marzy³em o tym, ¿eby
przejechaæ siê stra¿ackim wozem. Pocho-
dzê z Borku Wielkiego, gdzie z domu do
stra¿aka by³o daleko. Nie mia³em wiêc mo¿-
liwoœci wst¹pienia w szeregi stra¿aków. Do-
piero w Krzywej spe³ni³y siê dzieciêce ma-
rzenia.

Ola Kwarta: Co sprawi³o, ¿e zosta³ Pan
stra¿akiem?

 Wszyscy s¹siedzi byli stra¿akami, mój teœæ
te¿ by³ zapalonym stra¿akiem, wiêc i mnie
to wci¹gnê³o.

Dorota Warian: Jakie warunki trzeba
spe³niaæ, by zostaæ przyjêtym do OSP?

Trzeba siê przede wszystkim udzielaæ
najpierw w m³odzie¿owych dru¿ynach stra-
¿ackich, a potem, systematycznie i chêtnie
braæ udzia³ w ró¿nych pracach i akcjach.
Przyjmujemy chêtnych bez ograniczeñ, naj-
pierw na rok próbny, a gdy siê wyka¿¹, to na
sta³e.

Karolina Feret: Czy trzeba mieæ specjal-
ne kwalifikacje, by zostaæ kierowc¹ wozu
stra¿ackiego?

Trzeba mieæ odpowiedni¹ kategoriê

prawa jazdy i specjalistyczne badania lekar-
skie psychotechniczne. Otrzymuje siê wte-
dy specjaln¹ wk³adkê, uprawniaj¹c¹ do pro-
wadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Wojtek Zawadzki: Ile lat jeŸdzi Pan wo-
zem stra¿ackim?

10 lat.
Gra¿yna Ocha³: Czy ktoœ, oprócz Pana,

pe³ni jeszcze tê funkcjê?
Oprócz mnie jest jeszcze szeœciu stra¿a-

ków, uprawnionych do prowadzenia wozów
stra¿ackich. Jeœli jestem w pracy, to ktoœ mnie
zastêpuje.

Karolina Feret: Jakimi cechami powi-
nien odznaczaæ siê stra¿ak?

Chêci¹ niesienia pomocy innym. Musi
byæ dzielnym i odwa¿nym cz³owiekiem, gdy¿
czêsto bierze udzia³ w niebezpiecznych ak-
cjach. Powinien tak¿e szybko podejmowaæ
decyzje i mieæ zaufanie do kolegów, bo od
tego mo¿e zale¿eæ czyjeœ ¿ycie. Musi braæ
czynny udzia³ we wszystkich dzia³aniach
OSP.

Darek Jasiñski: Z czego sk³ada siê ubiór
stra¿acki?

W tej chwili mamy specjalne ubrania
sk³adaj¹ce siê z kurtki, spodni, rêkawic
ochronnych i he³mów. Wykonane s¹ z ¿aro-
odpornego, trudnopalnego materia³u. W
sk³ad wyposa¿enia osobistego wchodzi te¿
toporek i zatrzaœnik do zapinania siê na
wysokoœci.

Justyna Bezara: Czy jest w nim bardzo
gor¹co?

Raczej tak. W zimie jest ch³odniej, ale
latem gor¹co. Ubranie nie parzy, gdy¿ ma
specjaln¹ podpinkê, która izoluje. W bar-
dzo wysokiej temperaturze kombinezon
uleg³by zniszczeniu.

Dawid K³usek: Jaki ma Pan stopieñ?
U nas s¹ funkcje. Stopnie wystêpuj¹ w

stra¿y zawodowej. Ja pe³niê funkcjê naczel-
nika OSP w Krzywej.

£ukasz Budziñski: Od ilu lat jest pan
stra¿akiem?

Od 15 lat.
Justyna Bezara: Ile ma pan medali?
Trzy: Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa (od

br¹zowego do z³otego), Wzorowy Stra¿ak i
za wys³ugê lat.

Dorota Warian: Ile macie samochodów,
kto siê nimi opiekuje?

Obecnie mamy dwa samochody: stara i
jelcza. Przewa¿nie s¹ na mojej g³owie. Po
akcjach trzeba wysuszyæ wê¿e, na³adowaæ
akumulatory, uzupe³niæ paliwo, umyæ i po-
sprz¹taæ samochody. Czêsto pomagaj¹ mi
koledzy.

Darek Jasiñski: W co wyposa¿ony jest
stra¿acki wóz bojowy?

W wê¿e - najbardziej potrzebne w ka¿-
dej akcji( ³¹czna d³ugoœæ 360 metrów), dra-
biny, wid³y, ³opaty, pi³ê spalinow¹, dzia³ko
wodne, pr¹dnice i ubrania. Star ma pojem-
noœæ 2,5 tys. litrów wody, wydajnoœæ auto-
pompy to 1600 l./min., a motopompy 800
l./min.

Mariola So³tys: W jaki sposób jest Pan
informowany o po¿arze?

Dawniej z komendy dzwonili do s¹sia-
da, bo nie by³o we wsi telefonów. On w³¹-
cza³ alarm. Obecnie jest selektywne wywo³y-
wanie i komenda w Ropczycach za pomoc¹
radia uruchamia bezpoœrednio syrenê alar-
mow¹. Jest to szybsze i sprawniejsze.

Ewa Rój: W jakim czasie jesteœcie goto-
wi do akcji?

W ci¹gu szeœciu, siedmiu minut od mo-
mentu zaalarmowania.

Darek Jasiñski: Ilu stra¿aków jedzie do
akcji?

Obsada stara to szeœæ osób, a jelcza czte-
ry – w sumie dziesiêæ, ale czêsto jedzie wiê-
cej, gdy¿ trudno zostawiaæ tych, którzy przy-
biegli na alarm.

Jacek Œwiderski: Czy to prawda, ¿e œpi
Pan w butach?

To jest takie powiedzenie. W butach nie
œpiê, ale zawsze s¹ pod rêk¹.

Artur Zawisza: Do jakich zdarzeñ wzy-
wana jest stra¿ po¿arna?

Do ró¿nych. Dawniej jeŸdziliœmy tylko
do po¿arów, a teraz te¿ do wypadków dro-
gowych, podtopieñ, powodzi, usuwania os i
szerszeni.

£ukasz Budziñski: Czy jad¹c do akcji
musi pan przestrzegaæ ograniczeñ prêdko-
œci?

Samochód bojowy, jad¹cy do akcji, jest
z niektórych przepisów zwolniony i nie mu-
szê przestrzegaæ ograniczeñ prêdkoœci.

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Krzywej, w wywiadach z cyklu Znani-nieznani, staraj¹
siê przybli¿yæ sylwetki mieszkañców najbli¿szej okolicy, którzy nie s¹ szeroko znani, a maj¹
coœ do powiedzenia o swoich zainteresowaniach i pasjach.

15. lutego 2005r. klasa IV zaprosi³a kierowcê wozu stra¿ackiego i jednoczeœnie prezesa
OSP w Krzywej – pana Henryka Zaj¹ca.

 Spotkanie prowadzi³a przewodnicz¹ca samorz¹du klasowego Karolina Feret, pod kie-
runkiem wych. G. Kie³b.

SPOTKANIE Z HENRYKIEM ZAJ¥CEM
– PREZESEM Z OSP Z KRZYWEJ
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Eryk Czapka: Czy mo¿e Pan z³amaæ ja-
kieœ przepisy ruchu drogowego?

Na œwiat³ach muszê zachowaæ szcze-
góln¹ ostro¿noœæ, ale mogê wjechaæ na czer-
wonym œwietle, gdy jest droga wolna.

Ewa Rój: Jakich œrodków u¿ywacie do
gaszenia po¿arów?

My stosujemy tylko wodê, gdy¿ nie mamy
œrodków pianotwórczych. Do gaszenia ma-
³ych po¿arów u¿ywamy koców azbestowych.

Justyna Bezara: Czy ba³ siê Pan przy
pierwszym po¿arze?

Przy pierwszym to mo¿e nie, bo by³ to
ma³y po¿ar, ale swego czasu mieliœmy niez³e-
go pietra. £opatami i wid³ami gasiliœmy po-
¿ar podszycia w m³odniku. Przyszed³ po-
dmuch wiatru i ogieñ obj¹³ wierzcho³ki
drzew. Czuliœmy siê jak w piecu. Musieliœmy
szybko uciekaæ.

 Jacek Œwiderski: Jak czêsto zdarzaj¹ siê
po¿ary?

Latem to nawet kilka razy w
tygodniu, zim¹ rzadziej. W ci¹gu
roku oko³o czterdziestu po¿arów.

 Ewa Rój: Jakie s¹ najczêstsze
przyczyny po¿arów?

Obecne najczêstsz¹ przy-
czyn¹ jest nieuwaga, zaprószenie
ognia oraz bezmyœlne wypalanie
traw i palenie s³omy po ¿niwach.
Czasami stanowi to zagro¿enie
dla ¿ycia wypalaj¹cych.

Klaudia Kret: Jakie niebezpie-
czeñstwa czyhaj¹ na stra¿aka w
czasie po¿aru?

Przeró¿ne. Trzeba uwa¿aæ na
spadaj¹ce dachówki, p³yty eter-
nitowe, zawalaj¹ce siê stropy i
œciany. Najpierw odcinamy dop³yw pr¹du i
gazu, ale butle gazowe stwarzaj¹ ogromne
zagro¿enie.

Klaudia Kret: Czy dzieci czêsto powo-
duj¹ po¿ary?

Teraz doœæ rzadko, dawniej zdarza³o siê
to czêœciej. Chyba jest to skutek wiêkszego
uœwiadomienia i lepszej opieki nad dzieæmi.

Karolina Feret: Jak powinniœmy siê za-
chowaæ w czasie po¿aru?

Zawiadomiæ stra¿ i s¹siadów, odsun¹æ
dzieci od ognia. Jeœli to mo¿liwe, doroœli
powinni staraæ siê wyprowadziæ zwierzêta.

Aleksandra Kwarta: Jaka by³a Pañska
najtrudniejsza akcja ratunkowa?

Wszystkie s¹ trudne, ale podczas wiel-
kiej powodzi w gminie Borowa uk³adaliœmy
worki z piaskiem dzieñ i noc. Uda³o nam siê
uratowaæ wa³, ale niestety, zosta³ przerwany
w innym miejscu.

Katarzyna Siewierska: Czy zdarzaj¹ siê
fa³szywe alarmy? Jakie s¹ ich konsekwencje?

Zdarzaj¹ siê od czasu do czasu – jeden,
dwa w roku. W razie z³apania, ¿artowniœ
musi pokryæ koszty akcji. Najgorsze jest w
tym to, ¿e jednostki mog¹ byæ potrzebne w
innym miejscu.

Gra¿yna Ocha³: Ile lat istnieje OSP w
Krzywej?

83 lata. Za³o¿ona zosta³a w 1922 roku.
Na 75-lecie p. G.Kie³b przygotowa³a specjal-

ny program artystyczny.
Jacek Œwiderski: Ilu liczy cz³onków OSP

w Krzywej?
58 czynnych, kilku honorowych i grupa

m³odzie¿y.
Wojtek Przydzia³: Co wp³ywa na to, ¿e

OSP jest jedn¹ z najlepszych jednostek w
gminie?

Przede wszystkim sprawnoœæ i szybkoœæ
dzia³ania w razie alarmu oraz zaanga¿owa-
nie stra¿aków w pracê na rzecz jednostki.

Wojtek Zawadzki: Sk¹d bierzecie pieni¹-
dze na dzia³alnoœæ?

Czêœæ wypracowujemy sami, czêœæ dofi-
nansowuje gmina, a z centrali otrzymujemy
niewielk¹ dotacjê na drobny sprzêt.

Mariola So³tys: Czy Pañscy synowie na-
œladuj¹ ojca?

Tak, dwóch doros³ych synów ju¿ wst¹pi-
³o do stra¿y.

Karolina Rogala: Lubi Pan to dodatko-
we i trudne zadanie?

Gdybym nie lubi³, to pewnie nie zosta³-
bym stra¿akiem i nie poœwiêca³bym temu
tyle czasu. T¹ pasj¹ mo¿na siê zaraziæ- wcho-
dzi w krew i tam zostaje.

Dorota Warian: Kiedy stra¿acy maj¹
swoje œwiêto i jak je obchodzicie?

Czwartego maja – w dzieñ œw. Floriana,
gdy¿ jest on patronem stra¿aków. Zamawia-
my mszê œw., potem w galowych mundurach
maszerujemy ze sztandarem przez wieœ do
remizy. Podczas towarzyskiego spotkania wrê-
czane s¹ odznaczenia i medale. Na zakoñcze-
nie mo¿na wzi¹æ udzia³ w zabawie tanecznej.

Karolina Rogala: Czy istniej¹ jakieœ zwy-
czaje, zwi¹zane ze stra¿akami?

Jakichœ specjalnych zwyczajów nie ma.
Czasami stra¿acy zwracaj¹ siê do siebie dru-
hu, ale my mówimy sobie po imieniu. Zwy-
kle po wygranych zawodach dowódcê wrzu-
ca siê do zbiornika z wod¹.

Aleksandra Kwarta: Które cechy stra-
¿aka przydadz¹ nam siê w ¿yciu, nawet jeœli
nie zostaniemy kierowcami samochodów
stra¿ackich?

Chêæ niesienia pomocy innym, szybkoœæ
podejmowania decyzji i umiejêtnoœæ radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach.

Mariola So³tys: Jak Pan myœli, dlaczego
wszyscy tak podziwiaj¹ stra¿aków?

Dlatego, ¿e zawsze œpiesz¹ na ratunek,
czêsto nara¿aj¹ w³asne zdrowie, poœwiêcaj¹
siê dla innych, budz¹ zaufanie, mo¿na na
nich polegaæ, no i ³adnie wygl¹daj¹ w mun-
durach.

Eryk Czapka: W jakim wieku mo¿na zo-
staæ stra¿akiem?

Od dwunastego roku ¿ycia mo¿na zapi-
saæ siê do m³odzie¿owej dru¿yny po¿arniczej.

Artur Zawisza: Czy to prawda, ¿e zawsze
jest pan pierwszy podczas alarmu?

Nie zawsze- tak mówi¹, ale czasami je-
stem w polu i inni s¹ szybsi.

Artur Zawisza: Czy pana koledzy szanuj¹
pana i licz¹ siê z pañskim zdaniem?

Tak.
Darek Jasiñski: Co robicie, gdy jad¹c

do po¿aru z³apiecie kapcia?
Mamy ko³o zapasowe i zmieniamy – tak

jak w ka¿dym samochodzie.
Barbara Feret kl.III: Gdy je-

dzie pan do po¿aru to ustêpuje
pan pierwszeñstwa karetce ja-
d¹cej na sygnale?

Karetka jest te¿ pojazdem
uprzywilejowanym. Zwykle jedzie
szybciej, wiêc j¹ przepuszczam.

Katarzyna Siewierska: Za co
mo¿na zostaæ usuniêtym ze stra-
¿y?

Je¿eli nie przychodzi siê na
zebrania, nie bierze udzia³u w
akcjach i pracach, zachowuje
siê niestosownie. Regulamin
okreœla zasady postêpowania,
nagradzania i karania.

Gra¿yna Ocha³: Czy zaspa³
pan kiedyœ do po¿aru?

Nie zdarzy³o mi siê nigdy zaspaæ. Zawsze
jestem do dyspozycji, bez wzglêdu na oko-
licznoœci.

Artur Zawisza: Czy ma pan jakieœ inne
zainteresowania?

Stra¿y poœwiêcam ca³y mój wolny czas i
na inne zainteresowania ju¿ mi go nie wy-
starcza.

Basia Feret kl.III: Gdzie pan jedzie, gdy
s¹ dwa po¿ary jednoczeœnie?

Dy¿urny komendy powiatowej decydu-
je o tym, które jednostki jad¹, do którego
po¿aru.

Justyna Bezara: Czy ¿ona siê nie z³oœci,
gdy pan tak du¿o czasu poœwiêca stra¿y?

Czasami siê denerwuje, ale ju¿ siê zd¹¿y-
³a przyzwyczaiæ przez te 15 lat.

Karolina Rogala: Czy pamiêta pan ja-
kieœ œmieszne wydarzenia?

Podczas alarmu jeden ze stra¿aków przy-
bieg³ w samych slipkach, z mundurem pod
pach¹ i butami w rêce. W okresie, gdy w lesie
by³o du¿o po¿arów, inny stra¿ak zerwa³ siê ze
snu i gotowy do akcji, przybieg³ do stra¿aka.
Okaza³o siê, ¿e alarm mu siê przyœni³.

Karolina Feret: Dziêkujemy za rozmo-
wê. ̄ yczymy powodzenia w ¿yciu osobistym
i w akcjach. Na pami¹tkê proszê przyj¹æ od
nas album „Ziemia Sêdziszowska”.

 Gaja



Nr 2 (99) 24 lutego 2005 r.

14

W dniu 23.01.2005r., w Miejsko - Gminnym
Oœrodku Kultury w Sêdziszowie odby³o siê
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Zarz¹du Ko³a PZW Amur w Sêdziszowie M³p.

Zebranie otworzy³ i przywi-
ta³ przyby³ych cz³onków Ko³a
oraz zaproszonych goœci Pre-
zes Ko³a Stanis³aw Œliwa.
Wœród goœci byli: Burmistrz Sê-
dziszowa M³p. Kazimierz Kie³b,
cz³onek Prezydium ZO w Rze-
szowie Mieczys³aw Rusza³a i
Prezes Zarz¹du Ko³a Miejsko-
Gminnego w Sêdziszowie Al-
fred Ku³ak. Zgodnie z progra-
mem zebrania dokonano wy-
boru przewodnicz¹cego, se-
kretarza, komisji wyborczej,
uchwa³ i wniosków.

 Komisja wyborcza przyst¹-
pi³a do ustalenia kandydatur na: Prezesa
Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewi-
zyjnej i S¹du Kole¿eñskiego. Po krótkiej dys-
kusji ustalono, ¿e oprócz Prezesa, Zarz¹d
powinien liczyæ13 cz³onków, a Komisja Re-

wizyjna i S¹d Kole¿eñ-
ski po 3 cz³onków. Pro-
pozycja Komisji wybor-
czej zosta³a zaakcepto-

wana w g³osowaniu jawnym, jednomyœlnie.
W nastêpnym punkcie programu Pre-

zes Ko³a Stanis³aw Œliwa z³o¿y³ sprawozda-
nie z dzia³alnoœci w ubieg³ej kadencji. Po-
dziêkowa³ ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi, Burmi-

strzowi, Prezeso-
wi Ko³a M-G, cz³.
Prezydium ZO w
Rzeszowie i
wszystkim wêdka-
rzom za dobr¹
w s p ó ³ p r a c ê .
Sprawozdania z
dzia³alnoœci z³o-
¿yli równie¿:
Krzysztof Siwiec
- Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyj-
nej, Boles³aw Rój
- Przewodnicz¹cy
S¹du Kole¿eñ-
skiego, Komen-
dant Spo³ecznej
Stra¿y Rybackiej,
Wac³aw Pojasek-
Skarbnik Ko³a.

Po dyskusji
nad sprawozda-
niami Prezesa
Zarz¹du i w/w
Komisji, zebrani
pozytywnie oce-
nili pracê ustêpu-
j¹cego Zarz¹du.
W g³osowaniu
jawnym jedno-
myœlnie udzielili
ab so lu tor ium
ustêpuj¹cemu
Zarz¹dowi.

N a s t ê p n i e

Komisja Wyborcza przedstawi³a kandyda-
tów na cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyj-
nej i S¹du Kole¿eñskiego. Przedstawione
kandydatury w g³osowaniu jawnym zosta³y
wybrane jednomyœlnie.

Nowo wybranemu Prezesowi Ko³a i cz³on-
kom Zarz¹du zaproszeni goœcie, jak i cz³on-
kowie Ko³a ¿yczyli dalszej, owocnej pracy i
dobrej wspó³pracy w nowej kadencji.

Po zakoñczonych obradach ukonstytu-
owa³ siê nowy Zarz¹d w sk³adzie:
1. Stanis³aw Œliwa - Prezes Zarz¹du
2. Andrzej Markiewicz - Wiceprezes
3. Jacek Surdel - Wiceprezes
4. Wac³aw Pojasek - Skarbnik
5. Jacek K³usek - Sekretarz
6. Janusz Rataj - Komendant SSR
7. Kazimierz Tomaszewski - Gospodarz
8. Andrzej Œliwa - Instruktor ds. m³odzie¿y
9. Stefan Kozielec - Z-ca Komendanta SSR
10.  Krzysztof Siwiec - Cz³onek Zarz¹du
11.  Artur £yszczak - Cz³onek Zarz¹du
12.  Zdzis³aw Ignas - Cz³onek Zarz¹du
13.  Cezary Butryn - Cz³onek Zarz¹du
14.  Bogdan Anyszek - Cz³onek Zarz¹du
Komisja Rewizyjna
1. Roman K³os - Przewodnicz¹cy
2. Wojciech Pojasek - Cz³onek
3. Rafa³ Nowacki - Cz³onek
S¹d Kole¿eñski
1. Boles³aw Rój - Przewodnicz¹cy
2. Wojciech Pojasek - Cz³onek
3. Marian Kaznecki - Cz³onek

Delegatami na Okrêgowy Zjazd PZW w
Rzeszowie zostali wybrani:
Wac³aw Pojasek
Stanis³aw Œliwa.

Zarz¹d Ko³a PZW Amur informuje rów-
nie¿, ¿e w okresie ferii, tj. w dniach od
17.01.2005 do 21.01.2005r., w siedzibie Ko³a,
odby³o siê szkolenie chêtnych do wst¹pie-
nia, jak i zainteresowanych wêdkarstwem.

W zajêciach uczestniczy³y 44 osoby.
Zajêcia prowadzili: instruktor ds. m³o-

dzie¿y Andrzej Œliwa iCezary Butryn.
Zapraszamy chêtnych do wziêcia udzia-

³u w takich szkoleniach w nastêpnym roku.
Wszelkie informacje o dzia³alnoœci Ko³a

Amur mo¿na uzyskaæ na stronie interneto-
wej www.amursedziszow.republika.pl

Jacek Surdel

Od lewej: Stanis³aw Œliwa, Boles³aw Rój, Alfred Ku³ak, burmistrz Kazimierz Kie³b,
Mieczys³aw Rusza³a. Fot. K. Tomaszewski

Szkolenie prowadzi Andrzej Œliwa – inspektor ds. m³odzie¿y.
Fot. K. Tomaszewski



Nr 2 (99) 24 lutego 2005 r.

15

Jeœli na staroœæ mam zostaæ malkonten-
tem, to lepiej po³o¿ê siê do ³ó¿ka
i pomodlê o rych³¹ i lekk¹ œmieræ.
Inna sprawa, ¿e szanse na pozytywne

rozpatrzenie mojego wniosku bêd¹ zni-
kome, bo œmieræ na ¿yczenie, wœród paru
innych dy¿urnych tematów, wydaje siê za-
prz¹taæ g³owy, jak na razie, tylko ziemskich
przywódców. Niebieskie w³adze widz¹ z
góry na tyle wyraŸnie i szeroko, by do-
strzec ogrom praw-
dziwych problemów,
które my tu na dole
mamy do rozwi¹za-
nia. K³opot w tym, ¿e
wcale nie kwapi¹ siê,
aby zrobiæ to za nas.
Da³y nam jednak po-
tê¿ne narzêdzie, jakim jest ludzki rozum,
rzecz zupe³nie wyj¹tkowa w œwiecie przy-
rody o¿ywionej, wrêcz wykraczaj¹ca poza
nasze potrzeby. Œwiadczy o tym fakt, ¿e
wykorzystujemy go / tu myœlê o mózgu,
który w uproszczeniu mo¿na uto¿samiaæ
z rozumem/ zaledwie w kilku procentach
i nikt nie wie, po co nam pozosta³e z gór¹
dziewiêædziesi¹t. Strach pomyœleæ, ile bez-
sensownych g³upot mo¿emy jeszcze, tak
hojnie zaopatrzeni, wymyœliæ. Wracaj¹c
do tematu. Malkontenctwo to straszna ce-
cha, a jeszcze straszniejsze jest ¿ycie w oto-
czeniu malkontentów. Nie nale¿y jej jed-
nak uto¿samiaæ z krytycznym spojrzeniem
na rzeczywistoœæ, daj¹cym wiêcej dobre-
go, ni¿, powtarzane w kó³ko, niczym nie-
uzasadnione pochwa³y.

 A dzisiaj wszystkich, którzy nie dali siê
zaraziæ obecnym w niektórych krêgach
idiotycznym hurraoptymizmem, okreœla
siê w³aœnie mianem malkontentów. Ten
hurraoptymizm ju¿ nieraz zaprowadzi³ nas
w œlepy zau³ek. Wielu m¹drych ludzi da³o
siê omamiæ tym chwytliwym be³kotem, w
którym s³owa dobrobyt, równoœæ, a póŸ-
niej sukces, tolerancja, pluralizm wylatuj¹
beztrosko spomiêdzy ruchliwych warg
osobników o ma³o ruchliwym mózgu.
Szkolenia, debaty, negocjacje, sonda¿e,
reklama, marketing, kreatywnoœæ, awans -
ten luŸny zestaw s³ów, z pozoru przypad-
kowych, okreœla jednak ramy, w których
poruszaæ siê musi dzisiaj cz³owiek. A tym-
czasem ka¿dy powinien rano i wieczór po-
wtarzaæ jak pacierz s³owa, które zawsze
oznacza³y, oznaczaj¹ i, nie ma cudów, za-
wsze bêd¹ oznaczaæ jedyny sposób osi¹-
gniêcia przez spo³eczeñstwo dostatniego
i spokojnego ¿ycia: praca, wytrwa³oœæ,
uczciwoœæ, prawo. Fakt, brzmi to górno-
lotnie, ale naprawdê innej drogi nie ma.

 Œwiat, w którym wszyscy reklamuj¹ pa-
stylki na gard³o, graj¹ na gie³dzie, wystê-
puj¹ w „Idolu” czy zasiadaj¹ w radach nad-
zorczych, tak naprawdê nie istnieje, to wy-
twór zbiorowej wyobraŸni, cynicznie pod-
sycanej, aby wykszta³ciæ w ludziach pêd do

niczym nieokie³znanej konsumpcji. Jak wy-
gl¹da œwiat rzeczywisty, przekona³em siê,
przegl¹daj¹c wnioski o pomoc stypendialn¹
dla uczniów. Ze stert dostarczanych doku-
mentów wy³ania siê mizeria, w jakiej ¿yj¹
ludzie pozbawieni nie tylko pracy i perspek-
tyw, ale te¿ wszelkiej wiary, a nawet z³udzeñ.
Proœci ludzie nie musz¹ rozumieæ mecha-
nizmów gospodarki, przez piêædziesi¹t lat
zabijano w nich inicjatywê, wiêc jak maj¹

nagle staæ siê kreatywni i pe³ni inwencji?
Teraz zaœ zniszczono etos pracy, wewnêtrz-
ny przymus, poczucie, ¿e doros³y, zdrowy
cz³owiek musi pracowaæ, aby utrzymaæ sie-
bie i swoich bliskich. Zdrowy instynkt od-
powiedzialnoœci za w³asny los zanika, wy-
pierany przez bezsilnoœæ i chêæ szukania
pomocy, gdzie tylko siê da. Jednak dop³aty,
zasi³ki, stypendia to tylko ja³mu¿na! Ka¿de
dziecko wie, ¿e lepiej daæ wêdkê ni¿ rybê.
W dodatku ta ryba jest naprawdê mizerna.
Tym ludziom trzeba daæ pracê, wymagaæ
od nich, ale i uczciwie p³aciæ. Pomagaæ
jakoœ odnaleŸæ siê w nowej rzeczywistoœci.
Od tego s¹ / a raczej powinny byæ/ elity.
Ale u nas to formacja na wymarciu. Dla-
czego tak jest, obowi¹zani jesteœmy wie-
dzieæ. Zreszt¹ wystarczy przejœæ siê na do-
wolny stary cmentarz i uwa¿nie czytaæ.
Doktor, profesor, dyrektor, kanonik, ma-
jor- wywieziony, zgin¹³ w obozie, odda³ ¿ycie
w powstaniu, zabity przez NKWD.... No,
chyba, ¿e za cz³onka elit uznamy praco-
dawcê, który p³aci swoim ludziom raz na
trzy miesi¹ce g³odow¹ pensjê, magistra
trzech fakultetów wy¿szej uczelni w miej-

scowoœci X, który przez ca³e swoje week-
endowe studia nie przeczyta³ ani nie zaku-
pi³ jednej ksi¹¿ki, czy mo¿e cwaniaczka w
bia³ym ko³nierzyku, dla którego œwiat koñ-
czy siê na rogu Marsza³kowskiej i Alei Jero-
zolimskich. Jeœli lekarz podczas wizyty u cho-
rego ca³¹ uwagê skupia na tym, jak by tu za
bezcen wycyganiæ jak¹œ star¹ rodzinn¹ pa-
mi¹tkê, a ksiêdza trzeba dowoziæ do umie-
raj¹cego, bo w³asnym autem po b³ocie jeŸ-

dzi³ nie bêdzie, to czy
ci ludzie sprostaj¹ wy-
zwaniu sprawowa-
nia,,rz¹du dusz”? Spo-
³eczeñstwo bez przy-
wództwa ludzi m¹-
drych i uczciwych nie
mo¿e funkcjonowaæ.

Tu nie chodzi o g³oszenie pozytywistycz-
nych hase³, to ch³odna kalkulacja.

 Nigdy nie by³em wyznawc¹ spiskowej
teorii dziejów. Teraz jednak, gdy s³yszê, jak
ktoœ krytykuje sposób funkcjonowania
otaczaj¹cego nas œwiata i nazywa go bez-
sensownym, coraz czêœciej myœlê: a mo¿e
to wszystko ma g³êboki sens i zosta³o ge-
nialnie obmyœlane? Mo¿e ktoœ ma interes
w tym, abyœmy byli niedouczeni, zakom-
pleksieni, biedni, sko³owani, wystraszeni i
pozbawieni jakiegokolwiek krêgos³upa?

 W krêgu znajomych funkcjonuje ¿ar-
tobliwy zwyczaj, ¿e gdy z westchnieniem
ktoœ zapyta: „ku czemu ten œwiat zmierza”,
niezawodnie odpowiadam: „ku przepa-
œci”. Czy to oznaka malkontenctwa? W
¿adnym wypadku. To czysty realizm, pe³-
ne troski spojrzenie z dystansu. Zreszt¹,
s³owne deklaracje sk³adaæ jest ³atwo. Jaka
jest prawda, oka¿e siê wtedy, gdy ju¿ bê-
dziemy wszyscy w tê przepaœæ wpadaæ. Czy
bêdê mia³ na tyle silnej woli, by odmówiæ
sobie zjadliwej satysfakcji i nie wycedziæ:
„a nie mówi³em !”.

Grzegorz Bury

Fot. G. Bury
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Jase³ka to jedna z najstarszych
tradycji chrzeœcijañskich w Polsce.

Nazwa „jase³ka” pochodzi od
s³owa „jas³a”, czyli ¿³ób bydlêcy w
stajni. Od tego ¿³obu powsta³
¿³óbek, a od jas³a – jase³ka.

Pierwsze jase³ka urz¹dzi³ daw-
no temu, w roku 1223, wielki mi³oœnik Dzie-
ci¹tka Jezus – Œwiêty Franciszek z Asy¿u, w
skalnej grocie Greccio. Wkrótce widowiska
zaczê³y gromadziæ wielkie t³umy ludzi, a po-
tem ruszy³y w podró¿, odwiedzaj¹c bogate
domy, dwory szlacheckie, królewskie, a na-
wet teatry. By³y okresy w naszej historii, gdy
zabraniano wystawiania jase³ek – tak by³o
pod zaborami, w czasie niewoli narodowej,
tak by³o w okresie ostatniej wojny i w cza-
sach stalinizmu. Tradycja wystawiania jase-
³ek jest wiêc bardzo stara, ale czy w dzisiej-
szych czasach taki spektakl mo¿e byæ alter-
natyw¹ dla wielu
telenowel, emito-
wanych w telewi-
zji? Byæ mo¿e tak.

U c z n i o w i e
Gimnazjum w
Czarnej Sêdzi-
szowskiej, w dniu
30 stycznia 2005r.,
pod kierunkiem
polonistek, pani
Albiny Œwierad,
Joanny Cyzio i
Marioli Drozd,
przygotowali i
p r z e d s t a w i l i
swoj¹ wersjê jase-
³ek, wed³ug wy-
branego scenariusza. Kilka tygodni prób
oraz zaanga¿owanie rodziców, a przede
wszystkim ksiêdza proboszcza Edwarda Brza-

ny, który niejednokrotnie ju¿ ujawni³ swoj¹
duszê artysty, przynios³o oczekiwane rezul-
taty. Zimowy, niedzielny wieczór zgromadzi³

w koœciele parafialnym w Czarnej
Sêdz. wielu widzów. Znana fabu³a,
pilnie œledzona przez dzieci, rodzi-
ców i babcie, toczy³a siê powoli,
przywo³uj¹c wzruszaj¹ce sceny i

okolicznoœci naro-
dzenia Dzieci¹tka Je-
zus. Gra aktorów na
ró¿nym poziomie –
od wrêcz profesjonal-
nej roli pastuszka,
króla Heroda czy
œmierci, do pierw-
szych, nieœmia³ych
jeszcze wprawek ak-
torskich najm³od-
szych uczniów. Na-
strój narasta³ pod
wp³ywem œpiewu
ma³o popularnych
kolêd w wykonaniu
chóru szkolnego,
którym opiekuje siê
pan Aleksander Czy¿.
On równie¿ opraco-

wa³ i wyæwiczy³ akompaniament na instru-
mentach strunowych i perkusyjnych. Nie-
bagateln¹ rolê spe³nia³a scenografia, z jed-
nej strony tradycyjna szopka i ¿³óbek, z dru-
giej - multimedialne t³o, zmieniaj¹ce siê wraz
z przebiegiem akcji. Do tego oœwietlenie i na-
g³oœnienie. Nad t¹ stron¹ widowiska czuwa³
pan Andrzej Œwierad.

Nie by³ to czas stracony. Uczniowie w
swoje role w³o¿yli wiele serca, wzbudzili za-
interesowanie œrodowiska i zebrali za to za-
s³u¿one brawa. Czasu poœwiêconego na na-
ukê ról nie spêdzili przed telewizorem, wzbu-
dzili zainteresowanie œrodowiska i zebrali za
to zas³u¿one brawa

 B. Skiba

W ca³kiem niezimowej aurze zaczê³a siê
kolejna edycja konkursu – Poeci i pisarze
dzieciom „Cztery pory roku – Zima”. Elimi-
nacje œrodowiskowe przeprowadzono w
dniu 14 stycznia 2005 roku, tradycyjnie w
Miejsko- Gminnym Oœrodku Kultury w Sê-
dziszowie M³p.

 Ju¿ tyle lat, cierpliwie, kolejne roczniki
naszych dzieci z okolicznych szkó³ próbuj¹
swoich mo¿liwoœci w recytacji poezji dzie-
ciêcej. I pewno niejednokrotnie nie najwa¿-
niejsze jest to czy zostaj¹ nagrodzeni. Wy-
ró¿nieniem jest ju¿ sam wystêp na prawdzi-
wej scenie, wobec ca³kiem obcej widowni.
Stan¹æ w œwietle reflektorów, pokonaæ pa-
rali¿uj¹c¹ tremê jest niew¹tpliwie du¿ym
prze¿yciem dla ka¿dego uczestnika. Przygo-
towuj¹cy dzieci nauczyciele maj¹ okazjê
porównaæ wyniki swojej pracy, a i mo¿e coœ
siê nauczyæ od innych.

W tym roku wystêpy dzieci ocenia³a

Komisja w sk³adzie: p. Marta Tobiasz – prze-
wodnicz¹ca, p. Krystyna Taczuk i p. Józef
Barlik. W I grupie wiekowej (kl. I-III), w ka-
tegorii recytacji, laureatami zostali i tym
samym zostali zakwalifikowani do elimina-
cji powiatowych: Krystian Ziajor z SP w
Szkodnej i Marta Grzybek z SP w Zagorzy-
cach Dolnych, a wyró¿nienia przyznano:
Ewelinie Oleksy z SP w Górze Ropczyckiej,
Waldemarowi Królowi z SP w Zagorzycach
Dolnych, Marcie Matykowskiej z SP nr 3 w
Sêdziszowie i Barbarze Ocha³ z SP w Kawêczy-
nie. W kategorii piosenki laureatami zosta-
li: Izabela Skoczek z SP nr 2 w Sêdziszowie
M³p. i Kinga Maræ z tej samej szko³y. Wyró¿-
nienia przyznano: Kindze K³ósek z SP w Zago-
rzycach Górnych, Justynie Drozd z SP w Wo-
licy Piaskowej, Justynie Surowiec z SP w Klê-
czanach oraz zespo³owi dziewczynek (Alek-
sandra Przywara, Alicja Sroka, Ewelina Kaznec-
ka i Marta Matykowska) z SP nr 3 w Sêdziszo-

wie. Do eliminacji powiatowych zakwalifi-
kowa³ siê zespó³ teatralny ze SP w Zagorzy-
cach Górnych.

W drugiej grupie wiekowej: Paulina
Maroñ z SP nr 2 w Sêdziszowie, Aleksandra
Charchut z SP w Krzywej i Monika Chmiel z
SP w Zagorzycach Dolnych zosta³y laureat-
kami w kategorii recytacji, a wyró¿nienia
przyznano: Katarzynie Szosteckiej z SP nr 3 w
Sêdziszowie, Katarzynie Chmiel z SP w Bêdzie-
myœlu i Natalii Sowiñskiej z SP w Wolicy Pia-
skowej. W kategorii piosenki do eliminacji
powiatowych zakwalifikowano: zespó³ wo-
kalny z SP nr 3 w Sêdziszowie i duet w sk³a-
dzie: Klaudia Go³¹b i Diana Jezior z SP w
Górze Ropczyckiej oraz w kategorii insce-
nizacji- zespó³ teatralny z SP nr 3 w Sêdzi-
szowie M³p.

Dziêkujê wszystkim uczestnikom konkur-
su, dziêkujê nauczycielom, którzy ju¿ tyle
lat ucz¹ w ten sposób dzieci wra¿liwoœci lite-
rackiej, przybli¿aj¹ swoim wychowankom
twórczoœæ poetyck¹. W ten sposób, mam
nadziejê, wychowamy m³ode pokolenie na
ludzi wra¿liwych i piêknych wewnêtrznie.

Krystyna Taczuk
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III Turniej Amatorów i Niezrzeszonych w PALP
o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.

W turnieju, rozegranym w niedzielê,
13.lutego 2005r., wziê³o udzia³ 12 zespo³ów,
podzielonych na 4 grupy eliminacyjne.
Pierwsze 2 zespo³y z ka¿dej grupy awanso-
wa³y do drugiego etapu turnieju, który od-
bywa³ siê systemem pucharowym. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ zawodów by³o strzelanie rzu-
tów karnych po ka¿dym meczu grupowym,
niezale¿nie od wyniku spotkania. Zwyciêska
dru¿yna w karnych otrzymywa³a 1 pkt do
tabeli grupy. W wypadku równej iloœci punk-
tów, decydowa³o bezpoœrednie spotkanie.
Gdy uzyskano remis, decydowa³y rzuty kar-
ne. Wyniki rzutów karnych podano w na-
wiasie.

Gr. A
P³omieñ Zagorzyce – Dynastia Jagiellonów

Sêdziszów M³p. 4-1 (3-5)

Dynastia Jagiellonów – Grupa Kapita³owa
ZM Ropczyce 1-0 (4-3)

Grupa Kapita³owa – P³omieñ Zagorzyce 1-
6 (1-3)

1. P³omieñ 2 7 10 - 2
2. Dyn. Jagiellonów 2 5 2 - 4
3. Grupa Kapita³owa ZM 2 0 2 - 3

Gr. B
Moto-Hurt Ropczyce – Plon Klêczany

2-2 (1-2)
Plon – Placard Rzeszów 0-1 (2-3)

Placard – Moto-Hurt 1-0 (4-3)
1. Placard 2 8 2 - 0
2. Plon 2 2 2 - 3
3. Moto-Hurt 2 1 2 – 3

Gr. C
Czekaj Ropczyce – Artpress Sêdziszów

M³p. 6-0 (4-5)
Artp

ress – Adus Sêdziszów M³p. 0-0 (3-2)

Adus – Czekaj 1-1 (10-11)
1. Czekaj 2 5 7 - 1
2. Artpress 2 3 0 - 6
3. Adus 2 2 1 - 1

Gr. D
Mazak Sêdziszów M³p. – Progres Kawê-

czyn 2-2 (5-2)

Progres – Korona Góra Ropczycka
0-3 (4-2)

Korona – Mazak 1-0 (4-2)
1. Korona 2 7 4 - 0
2. Mazak 2 2 2 - 3
3. Progres 2 2 2 - 5

ÆWIERÆFINA£Y
P³omieñ – Plon 4-0
Placard – Dyn. Jagiellonów 3-2
Czekaj – Mazak 4-1
Korona – Artpress 4-0

PÓ£FINA£Y
P³omieñ – Korona 3-0
Czekaj – Placard 1-3

FINA£Y
· o III miejsce
Korona Góra Ropczycka – Czekaj Ropczy-
ce 0-3

· o I miejsce
P³omieñ Zagorzyce – Placard Rzeszów 0-0,
rzuty karne 4-5

P³omieñ: Dar³ak Piotr – Wozowicz Bart³o-
miej, Miœ Pawe³, Malski Wies³aw, Toton Woj-
ciech, Marciniec Bogus³aw, Dar³ak Krzysz-
tof.
Placard: B¹k – KuŸniar, Groñko, Witalec,
Panaœ, Knott, G¹sior, Przyby³a, Wêgrzynow-
ski, Barañski.
Sêdziowali: J. Kielar, P. Kisiel. Widzów 160.

W fina³owym spotkaniu, oba zespo³y za-
gra³y defensywnie. Mecz zakoñczy³ siê wyni-
kiem bezbramkowym. W loterii, jak¹ s¹ rzuty
karne, szczêœcie uœmiechnê³o siê do rzeszo-
wian. Najpierw, gdy: Ocha³, Marciniec, Wo-
zowicz, Miœ z P³omienia oraz: G¹sior, Groñ-
ko, Ku¿niar, Barañski z Placardu wykorzysta-
li swoje jedenastki, na tablicy widnia³ wynik 4-
4. Pecha mia³ Malski z P³omienia, który trafi³
w s³upek, natomiast Przyby³a strzeli³ do siat-
ki. Puchar Burmistrza pojecha³ do Rzeszo-
wa. Puchar i dyplomy wrêcza³ Burmistrz Sê-
dziszowa M³p. Kazimierz Kie³b. Tytu³ króla
strzelców turnieju wywalczy³ Marciniec Bo-
gus³aw z P³omienia, zdobywca 6-ciu goli.

Tadeusz Lis

Burmistrz Kazimierz Kie³b i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ gratuluj¹ kapitanowi Placardu Barañskiemu.
J. Maroñ

Przewodnicz¹cy RM Bogus³aw Kmieæ wrêcza Puchar królowi
strzelców Bogus³awowi Marciñcowi z P³omienia Zagorzyce.
Fot. J.Maroñ
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I LIGA
Junior Boñki Sêdziszów M³p. – Inter Gnoj-

nica 10-7
Sokó³ Krzywa – Moto-Hurt Ropczyce 5-11
Aj D¹t No³ Ropczyce – Celtowie DSI Rop-

czyce 1-2
Onduline Mielec – Roma Kamionka 12-1
Bia³a Gwiazda Ropczyce – Lux-Mar Rop-

czyce 1-1

1. Bia³a Gwiazda 9 24 66 – 24

2. Onduline 9 20 53 – 22

3. Lux-Mar 9 20 46 – 17

4. Celtowie DSI 9 16 23 – 28

5. Junior-Boñki 9 15 39 – 39
3 6 – 5

6. Moto-Hurt 9 15 51 – 34
0 5 – 6

7. Sokó³ 9 7 33 – 59

8. Roma 9 6 30 – 71
3 7 – 4

9. Aj D¹t No³ 9 6 26 – 46
0 4 – 7

10.  Inter 9 4 35 – 62

Król Strzelców
1. Wcis³o Grzegorz (Onduline)- 16 bramek
2. Huzarski Maciej (Bia³a Gwiazda) - 15 bramek
3. Feret Grzegorz (Sokó³) - 13 bramek
Najlepszy bramkarz: Daniel Wojciech – 1,88
Puchar Fair Play zdoby³a Roma Kamionka,
uzyskuj¹c 44 pkt.

Z³ote G³osy
2005

3-go lutego 2005r. Restauracja „S³o-
neczna” w Ropczycach pierwszy raz w
historii powiatu goœci³a najpopular-
niejszych sportowców powiatu w roku
2004.

Wed³ug g³osów czytelników „G³osu
Powiatu”, najpopularniejszym spor-
towcem powiatu ropczycko – sêdziszow-
skiego zosta³a wybrana biegaczka Da-
nuta Zatorska z Ropczyc. Drugie i trze-
cie miejsce zajêli zapaœnicy Luks Syre-
na Gnojnica: Pawe³ Pieprzak i Artur
Pieprzak. Najpopularniejszym pi³ka-
rzem wybrany zosta³, o dziwo, Bart³o-
miej Popielarz z C-klasowej Olimpii
Nockowa. Uroczysta gala zgromadzi³a
znane osoby ze sportowych aren, a tak-
¿e w³adze powiatu i gmin, ze starost¹
Wies³awem Ryglem na czele.

T. Lis

Sparingi
pi³karskie

05.02.
Izolator Boguchwa³a – Lechia 3-0 (0-0)

09.02.
Lechia – Zryw Dzikowiec 1-0 (0-0)
Bramka – Szeliga

12.02.
Unia Nowa Sarzyna – Lechia 0-1 (0-1)
Bramka – Brudek

16.02.
Lechia – Elektrociep³ownia Rzeszów 0-1 (0-1)
Lechia: Kyciñski (Kwaœny) – Franków, Idzik
(D³ugosz), Ba³a, Pondo, Fito³, Kielar (G.
Gdowik), Szeliga (Stec), Brudek, Pazdan,
Mocha (Pichla).

Na zimowym, ale dobrze przygotowanym
boisku Lechia wykaza³a dobre przygotowa-
nie kondycyjne i wolê walki. Uwa¿nie graj¹cy
goœcie bezpardonowo wkraczali w akcje. Nie
pozwalali napastnikom na stwarzanie dogod-
nych pozycji. Jedyna bramka pad³a na po-
cz¹tku meczu. Po strzale z rzutu wolnego
Kyciñski wypuœci³ pi³kê z r¹k, a nadbiegaj¹cy
napastnik goœci skierowa³ j¹ do siatki.

20.02.
Lechia – KP Ropczyce 3:1
Bramki dla Lechii: Pondo, Szeliga i Idzik z
karnego.
Bramka dla KP Ropczyce: Rachwa³ z karne-
go.

Tomasz Toton

1/8 fina³u
Bia³a Gwiazda Ropczyce – Puk Team Ropczyce 6-6 w karnych 4-1
Lux-Mar Ropczyce – P³omieñ Zagorzyce 2-2 w karnych 5-4
Stal-Bud Sêdziszów M³p. – Blue Star Sêdziszów M³p. 28-0
Onduline Mielec – Zryw Iwierzyce 6-2
Adus Team Sêdziszów M³p. – Celtowie DSI Ropczyce 5-2
Moto-Hurt Ropczyce – Sokó³ Krzywa 3-2
Junior-Boñki Sêdziszów M³p. – Roma Kamionka 4-2
Zw. Bran¿. Cukr. Ropczyce – Tau Sêdziszów M³p. 5-9

1\4 fina³u
Bia³a Gwiazda Ropczyce – Lux-Mar Ropczyce 4-2
Stal-Bud Sêdziszów M³p. – Onduline Mielec 5-5 w karnych 4-3
Adus Team Sêdziszów M³p. – Moto-Hurt Ropczyce 3-5
Junior-Boñki Sêdziszów M³p. – Tau Sêdziszów M³p. 8-3

1\2 fina³u
Bia³a Gwiazda Ropczyce – Stal-Bud Sêdziszów M³p. 5-5 w karnych 5-4
Moto-Hurt Ropczyce – Junior-Boñki Sêdziszów M³p. 2-2 w karnych 1-4

fina³
Bia³a Gwiazda Ropczyce – Junior-Boñki Sêdziszów M³p.

odbêdzie siê 28 lutego 2005 r. (tj. poniedzialek) o godz. 19.30.
T. Lis

PALP
II LIGA

Makaron Ten Sêdziszów M³p. – Tau Sêdzi-
szów M³p. 1-6

Czekaj Ropczyce – Dream Team Lubzina 1-5
Puk Team Ropczyce – Mazak Sêdziszów

M³p. 9-4
Atom Ropczyce – P³omieñ Zagorzyce 4-3
Stal-Bud Sêdziszów M³p. – Black Sheep Rop-

czyce 10-0 vo

1. Stal-Bud 9 25 59 – 23

2. Puk 9 20 67 – 35

3. P³omieñ 9 18 44 – 37

4. Tau 9 15 40 – 33

5. Makaron Ten 9 15 38 – 34

6. Atom 9 14 28 – 27

7. Black Sheep 9 10 31 – 43

8. Czekaj 9 9 30 – 52

9. Dream Team 9 4 35 – 64

10.  Mazak 9 1 20 – 44

Król Strzelców
1. Chmura Janusz (Puk) - 25 bramek
2. Padyku³a Marcin (Stal-Bud) - 23 bramki
3. Wiktor Mariusz (Czekaj) -20 bramek

Najlepszy bramkarz:
Indyk Arkadiusz (Stal-Bud) – 2,55

Puchar Ligi
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Podnoszenie ciê¿arów

Bogus³aw Sanocki – reprezentant Le-
chii Sêdziszów M³p. Przygodê ze sportem
rozpocz¹³ w Przemyœlu, by przez… Opole
trafiæ do Sêdziszowa. Aktualny Mistrz Pol-
ski do lat 23 w kategorii do 62 kg, silny punkt
dru¿yny, która w koñcowej tabeli sezonu
uplasowa³a siê na 9 miejscu w ekstraklasie.

Krystian Sanocki (Lechia Sêdziszów
M³p.) – brat Bogus³awa, i tak jak on Mistrz
Polski do lat 23 w kat. do 56 kg. Tytu³ ten
zdoby³ we wrzeœniu w Siedlcach.

Mi³osz Ryznar – kolejny znakomicie ro-
kuj¹cy sztangista w „stajni” trenera B³acho-
wicza – srebrny medalista Mistrzostw Polski
do lat 18 w kategorii do 94 kg.

Wojciech Mucha – pi¹ty na Mistrzo-
stwach Polski do lat 23, zawodnik Lechii
Sêdziszów M³p. Pechowiec – kontuzje nie
pozwalaj¹ mu pokazaæ pe³ni umiejêtnoœci.

Lekkoatletyka

Renata Skomra – jedyna kobieta wœród
nominowanych. Do tej pory znana pod pa-
nieñskim nazwiskiem Brandys. Jest aktualn¹
Mistrzyni¹ Polski nauczycieli w pó³marato-

nie – tytu³ ten zdoby³a w 2004 r. w Bochni, a
jej ubieg³oroczne osi¹gniêcia to: III miejsce
w biegu na 5 km w Wi¹zowej; IV miejsce w
pó³maratonie w Linzu (Austria); I miejsce
w pó³maratonie „Cracovia”; II miejsce w
biegu na 7,5 km w Kroœnie; I miejsce w Bie-
gu Siarkowca na dystansie 10 km (Tarno-
brzeg); I miejsce w biegu otwartym Mi-
strzostw Europy w biegach górskich w Kor-
bielowie na dystansie 6,6 km; II miejsce w
biegu na Pilsko; III miejsce w Mistrzostwach
Podkarpacia w Biegach Górskich; II miej-
sce w Ogólnopolskim Biegu Zdrojowym –
Busko - Zdrój na dystansie 10 km.

Bart³omiej Dzik – mieszka w Zagorzycach.
Jako zawodnik LKS Mielec wywalczy³ tytu³ ha-
lowego wicemistrza Polski juniorów m³odszych
w biegu na 60 m – z³oty medal przegra³ zaled-
wie o 0,01s. Jest równie¿ zawodnikiem trzecioli-
gowej siatkarskiej dru¿yny Têcza Sêdziszów M³p.

Siatkówka

Przemys³aw Cyrulik – czo³owy siatkarz
trzecioligowej dru¿yny Têcza Sêdziszów,
absolutnego beniaminka, który w pierw-
szym sezonie wystêpów na parkietach regio-
nu odniós³ pierwsze zwyciêstwo.

Pi³ka no¿na

Piotr B¹kowski – najbardziej doœwiad-
czony zawodnik Lechii Sêdziszów, uniwer-
salny i niezwykle po¿yteczny dla dru¿yny.

Witold Kwaœny – zawodnik Lechii, czo-
³owy bramkarz klasy okrêgowej dêbicko-
mieleckiej.

Pawe³ Idzik – czo³owy zawodnik Lechii,
bez którego trudno wyobraziæ sobie drug¹
liniê sêdziszowian.

Marek Szeliga – najlepszy strzelec dru-
¿yny Lechii, jesieni¹ zdoby³ 10 bramek w roz-
grywkach pi¹tej ligi.

Grzegorz Feret – najlepszy strzelec So-
ko³a Krzywa, postrach bramkarzy w klasie
B, grupie rzeszowskiej.

Andrzej Cyzio – graj¹cy trener Soko³a,
mimo skoñczonych czterdziestu lat, nadal
czaruje technik¹ i zadziwia wyrachowaniem
na boisku.

Mateusz Magdoñ – czo³owy zawodnik
Korony Góra Ropczycka, bramkostrzelny
napastnik – „³owca goli”, ambitny, zadzior-
ny, nieustêpliwy na polu karnym.

Roman G³odek – podpora defensywy
Piasta Wolica Piaskowa, solidny i ofiarnie
graj¹cy zawodnik.

Micha³ Pietkiewicz – przedstawiciel K³osa
Kawêczyn i… niezwykle usportowionego
„klanu Pietkiewiczów”. Zdolny bramkarz.

Bogus³aw Marciniec – zawodnik benia-
minka: P³omienia Zagorzyce. Bramkostrzel-
ny napastnik, potwierdzaj¹cy swoje zdolno-
œci tak¿e w rozgrywkach halowych.

Zbigniew Przydzia³ – popularny „Karol”,
to wci¹¿ podpora Plonu Klêczany. Rutyno-
wany zawodnik, od którego m³odsi koledzy
mog¹ siê nauczyæ pracowitoœci na boiskul

Artur Ignas – napastnik Grodu Bêdzie-
myœl. Ambitny zawodnik, nawet gdy dru¿y-
nie nie idzie, nie schodzi poni¿ej dobrego
poziomu.

Boks

£ukasz Ró¿añski – mieszkaj¹cy w Czar-
nej Sêdziszowskiej m³ody piêœciarz zdoby³
Puchar Polski Juniorów w kategorii powy-
¿ej 91 kg. Trenuje w Wis³oku Rzeszów i…
kto wie, czy Dawidowi Kosteckiemu nie ro-
œnie groŸny konkurent.

Dnia 12.02.05 w Zagórzycach Gór-
nych odby³ siê gminny turniej pi³ki
siatkowej. Uczestniczy³y w nim

wszystkie trzy gimnazja z naszej gminy-G
Czarna, G zagórzyce i Sêdziszów.
Mecze przebiega³y nastêpuj¹co:

Ch³opcy:
Zagórzyce - Czarna 2:1 (23:25,25:11,15:8)
Sêdziszów - Czarna 2:1 (21:25,27:25,15:12)
Zagórzyce - Sêdziszów 2:0 (25:19,25:12)

I Zagórzyce
II Sêdziszów
III Czarna

Dziewczêta:
Zagórzyce - Czarna 2:0 (25:8,25:12)
Sêdziszów - Zagórzyce 0:2 (14:25,14:25)
Czarna - Sêdziszów 0:2 (16:25,14:25)

Zagórzyce
II Sêdziszów
III Czarna

Renata Skomra

Dnia 05.02.05 w Zagórzycach Gór-
nych odby³ siê gminny turniej pi³ki
halowej. Uczestniczy³y w nim

wszystkie trzy gimnazja z naszej gminy:
G Czarna,G Sedziszów i G Zagórzyce.
Mecze przebiega³y nastêpuj¹co:
Klasy I Czarna: Zagórzyce 5:4

Sêdziszów: Czarna 1:1
Zagórzyce: Sêdziszów 5:2

I miejsce: Czarna
II miejsce: Zagórzyce
III miejsce: Sêdziszów

Klasy II Zagórzyce: Czarna 3:4
Sêdziszów: Zagórzyce 5:0
Czarna: Sêdziszów 3:6

I Sedziszów
II Czarna
III Zagórzyce

Klasy III Czarna: Sêdziszów 2:5
Zagórzyce: Czarna 6:3
Sêdziszów: Zagórzyce 4:2

Plebiscyt na Sportowca Roku 2004
To ju¿ ostatnia szansa, aby wzi¹æ udzia³ w plebiscycie na

Sportowca Roku 2004 Gminy Sêdziszów M³p. Poni¿ej przy-
pominamy listê kandydatów, zaœ kupon zamieszczamy na
str.19. Kupon nale¿y wype³niæ i dostarczyæ do redakcji do
dnia 10 marca 2005r.
Adres: Biuletyn Sêdziszowski (M-GOK), ul. 3 Maja 36, 39-
120 Sêdziszów M³p.

Kandydaci do tytu³u Sportowca Roku 2004 Gminy Sêdziszów M³p.

Uwaga!!! Nale¿y wype³niæ wszystkie pozy-
cje na kuponie, przy czym na jednym kuponie
nazwisko danego sportowca mo¿na umieœciæ
tylko raz, na 1, 2, 3, 4 lub 5 miejscu. Nie wolno
wpisaæ nazwiska tego samego sportowca na wiê-
cej ni¿ jednej pozycji – tak wype³niony kupon nie bêdzie bra-
ny pod uwagê!

SPORT SZKOLNY
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Zwyciêzcy turnieju.

Po raz kolejny stra¿acy z województwa
podkarpackiego 28.01.2005r. spotkali siê,
aby rywalizowaæ miêdzy sob¹ podczas VI In-
dywidualnych Mistrzostw Województwa
Podkarpackiego Stra¿aków PSP w Tenisie
Sto³owym. Tegoroczne zmagania rozegra-
ne zosta³y, jak w ubieg³ym roku, w hali wido-
wiskowo-sportowej przy LO w Sêdziszowie
M³p. Przyby³ych zawodników i goœci powi-
ta³ Pan m³.bryg.  Zdzis³aw Ciosek, Komen-
dant Powiatowy PSP w Ropczycach, a ofi-
cjalnego otwarcia dokona³ Pan Stanis³aw
Ziemiñski, W-ce Starosta Powiatu Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiego.

Poprzednie lata pokaza³y ju¿, ¿e rywa-
lizacja wœród zawodników jest bardzo du¿a,
a poziom umiejêtnoœci z roku na rok wzra-
sta.

W tegorocznych zmaganiach uczestni-
czy³o 67 stra¿aków, gra toczy³a siê systemem

do dwóch przegranych meczów. Po kilku-
dziesiêciu rozegranych, zaciêtych pojedyn-
kach, wy³oniona zosta³a najlepsza szóstka
stra¿ackich tenisistów, a klasyfikacja koñco-
wa przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
I miejsce, Wojciech Sobolak z KP PSP Brzo-

zów
II miejsce, Adam Dura³ z KP PSP Jas³o
III miejsce, Robert Wojciechowski z KP PSP

Sanok
IV miejsce, Stanis³aw Magda z KM PSP Rze-

szów,
V miejsce, Piotr Szela z KP Strzy¿ów
VI miejsca Marek Olejarz zKP Stalowa Wola.

Na zakoñcze-
nie rozgrywek za-
prezentowali siê
zaproszeni goœcie,
czyli zawodnicy
I-ligowego klubu w
tenisie sto³owym,
reprezentanci AZS
Politechnika-Izola-
tor Rzeszów: Seba-
stian Lubaœ i To-
masz Klag. Zapre-
zentowany wysoki
poziom przez tych
zawodników bê-

dzie motywacj¹ dla wszystkich stra¿aków,
graj¹cych w tenisa sto³owego

Cenne nagrody ufundowa³ Starosta
Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego, pu-

chary i dyplomy
ufundowa³ Podkar-
packi Komendant
Wojewódzki PSP
Rzeszowie, a oko-
licznoœciowe albu-
my o ziemi Sêdzi-
szowskiej burmistrz
Sêdziszowa M³p.

Organizatorem
VI Indywidualnych
Mistrzostw Woje-
wództwa Podkar-
packiego Stra¿a-
ków PSP w Tenisie
Sto³owym by³a Ko-
menda Wojewódz-
ka Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Rze-
szowie, Sportowy
Klub Po¿arniczy
„Stra¿ak”, a gospo-

darzem Komenda Powiatowa PSP w Rop-
czycach.

Organizatorzy mistrzostw sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowania za pomoc w organi-
zacji i zakup nagród Panu Wies³awowi Ry-
glowi Staroœcie Powiatu Ropczycko-Sedzi-
szowskiego oraz Pani Lucynie Dorobie Dy-
rektor LO w Sêdziszowie M³p. za udostêp-
nienie hali sportowej, a Panom Tadeuszowi
Czó³no i  Marianowi Magdoniowi za profe-
sjonalne sêdziowanie rozgrywek.

Spoœród najlepszych tenisistów sto³o-
wych zostanie wy³oniona reprezentacja woj.
podkarpackiego, która stanie do sporto-
wych zmagañ na mistrzostwach Polski Stra-
¿aków PSP.

Przygotowa³:
asp.in¿. B. Drozd

Pojedynki by³y niezwykle zaciête i wyrównane.

Zastêpca burmistrza Sêdziszowa M³p. El¿bieta Œwiniuch wrêcza zwyciêzcom turnieju albumy
„Ziemia Sêdziszowska”.
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Drogi Gimnazjalisto!

Szczegó³owych informacji nt. rekrutacji udziela sekretariat Szko³y,
czynny codziennie w godzinach 7.30-14.30, tel. (17) 22 16 112.
Polecamy te¿ nasz¹ stronê internetow¹: www.losedziszow.edu.pl

Ø Je¿eli w przysz³oœci chcesz zostaæ naukowcem, lekarzem, nauczycielem, in¿ynierem
Ø Je¿eli zamierzasz byæ artyst¹, prawnikiem, ekonomist¹ lub sportowcem
Ø Je¿eli planujesz ukoñczyæ studia wy¿sze

to najw³aœciwsz¹ dla Ciebie szko³¹ jest

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.

Je¿eli zostaniesz naszym uczniem, to do Twojej dyspozycji bêd¹:
••••• nowoczesna pracownia internetowa
••••• dobrze wyposa¿one pracownie przedmiotowe
••••• pokój multimedialny ze sta³ym dostêpem do internetu
••••• nowoczesna hala sportowa
••••• biblioteka z bogatym ksiêgozbiorem
••••• gabinet pomocy medycznej.

W roku szkolnym 2005/2006 nauka odbywaæ siê bêdzie w nastêpuj¹cych oddzia³ach:
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Plebiscyt na Sportowca Roku 2004
Gminy Sêdziszów M³p.

Wyra¿am zgodê na przechowywanie i przetwarzanie
przez „Biuletyn Sêdziszowski” moich danych
osobowych, zawartych na tym kuponie oraz ich
publikacjê w prasie, w przypadku wygrania nagrody,
zgodnie z ustaw¹ z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych.

Czytelny podpis
...........................................................................

Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.
luty-marzec 2005 r.

Fraszki
DOMINACJA

Niejeden pan w domu
nie dojdzie do g³osu

Có¿ – takie ju¿ jego
to  z r z ê d z e n i e  losu.

CI¥¯A
Ci¹¿a, jeœli mêczy

– najmniej swego sprawcê,
a najbardziej dzisiaj

chyba... pracodawcê.

CHÊTNA
Codziennie ratunek

przyj¹æ by³a chêtna
Metod¹ „usta-usta”

i szukanie têtna...

PRZEWLEK£Y  PROBLEM
Zwykle lekarstwo tu nie pomaga,
Kiedy przez lata dokucza „zgaga”.

PODZIA£ RÓL
Podzia³ ról w ma³¿eñstwie

zosta³ zachowany,
¯ona robi pranie

– m¹¿ wróci³ „naprany”!

GRZECH
Grzech jest robiæ Ÿle cieleœnie,
Lecz, czy grzechem te¿,

gdy – we œnie...?
17.02.2005.

Kazimierz Czapka


