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Panie Burmistrzu, bie¿¹ca kadencja
w³adz samorz¹dowych zbli¿a siê do koñca,
czas na podsumowania i oceny. Jak w ci¹gu
ostatnich czterech lat zmieni³a siê gmina
Sêdziszów Ma³opolski?

Pocz¹wszy od roku1989, roku przemian
ustrojowych w naszym pañstwie, zmiany te
widoczne s¹ równie¿ w naszej gminie. Ka¿-
da z minionych kadencji wnosi³a wiele w
rozwój miasta i so³ectw. Podsumowywana
dzi� IV kadencja jest kontynuacj¹ dzia³añ
rozpoczêtych kilkana�cie lat temu. Oczywi-
�cie, ¿e pojawiaj¹ siê nowe wyzwania, a w
�lad za tym nowe zadania, jakie staj¹ przed
samorz¹dem. Uwa¿am, ¿e miasto i gmina
Sêdziszów zmieni³a siêna lepsze. ¯yje siênam
wygodniej. Du¿e �rodki finansowe s¹ inwe-
stowane w budowê i modernizacjê ulic,
dróg i chodników. My�lê, ¿e ka¿dy z Pañ-
stwa, kto je�dzi po gminie dostrzega te zmia-
ny. Budujemy nie tylko drogi gminne, ale
wspó³finansujemy tak¿e znajduj¹ce siê na
naszym terenie drogi powiatowe (dla przy-
k³adu powiem, ¿e tylko w roku bie¿¹cym
do³o¿yli�my Starostwu ponad 600 tys. z³).
Dziêki dobrej wspó³pracy z Urzêdem Mar-
sza³kowskim zmienia wygl¹d droga relacji
Sêdziszów-Kolbuszowa. Dobrze uk³ada siê
wspó³praca z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg
Krajowych. Chc¹c wykorzystaæ mo¿liwo�ci,
jakie stwarza modernizacja przebiegaj¹cej
przez nasz¹ gminê drogi krajowej A-4 pod-
pisali�my stosowne porozumienia dotycz¹-
ce budowy drogi zbiorczej od ul. Letniej do
ul. Po³udniowej z wjazdem na �czwórkê�,
chodnika od Rozdzielni Gazu do ul. Witosa
i drogi zbiorczej z chodnikiem od ul. Weso-
³ej do granicy z gmin¹ Ropczyce. Gmina
przygotowa³a dokumentacjê techniczn¹, a
realizacjê tych zadañ sfinansuje GDDKiA.

Ale do idea³u na naszych drogach jesz-
cze daleko. Powiem tylko, ¿e Gmina posia-
da Strategiê Rozwoju, w której rozwój in-
frastruktury komunikacyjnej uznano za je-
den z celów strategicznych, nadrzêdnych.
Wykorzystuj¹c mo¿liwo�æ pozyskiwania
�rodków unijnych jest szansa, by w nastêp-
nej kadencji, z nowym okresem programo-
waniaUE, stan nawierzchni na naszych dro-
gach zmieni³ siê na lepsze. ¯yczyæ sobie tyl-
ko nale¿y dobrej i uczciwej wspó³pracy z
wszystkimi zarz¹dcami dróg znajduj¹cych siê
na terenie naszej gminy. Koñczymy w gmi-
nie prace zwi¹zane z budow¹ wodoci¹gów.
Przypomnê, ¿e w mijaj¹cej kadencji wybu-
dowano je w Czarnej Sêdz., Boreczku, Cier-
piszu, ZagorzycachDolnych i Górnych (po-
tê¿na inwestycja, przy której posi³kowali�my
siê �rodkami unijnymi), koñczy siê budowa
wRudzie, a Szkodna � ostatniamiejscowo�æ
bez wody z SUW-u jest na etapie realizacji
dokumentacji technicznej. W ten sposób
wszyscy chêtni mieszkañcy gminy mog¹ ko-
rzystaæ z dobrej jako�ci wody.

Olbrzymie wyzwanie stoj¹ce przed
gmin¹ i mieszkañcami to kanalizacja sani-
tarna.Wszyscy wiemy, ¿e jest ona niezbêdna
w dzisiejszych czasach, ale i zdajemy sobie
sprawê jak jest skomplikowana i droga. Ju¿
w roku 2000 dysponowali�my koncepcj¹ ska-
nalizowania ca³ej gminy. Od tej pory konse-

kwentnie jest ona realizowana. Ca³e miasto
posiada sieæ kanalizacyjn¹, a roboty zwi¹za-
ne z budow¹przenios³y siê do so³ectw: trwaj¹
w Wolicy Piaskowej, rozpoczynaj¹ siê wWo-
licy £ugowej i Górze Ropczyckiej. Jedno-
cze�nie trwaj¹ prace nad dokumentacj¹
techniczn¹ dla Borku Wielkiego, Kawêczy-
na i Krzywej. Koñcz¹ siê prace przy rozbu-
dowie oczyszczalni �cieków przy ul. Borkow-

Ale najwiêkszym skarbemnaszej o�wiaty
jest kadra pedagogiczna. Nigdy nie sk¹pili-
�my na dop³aty dla szkol¹cych siê nauczy-
cieli i teraz widaæ efekty. Wed³ug zestawie-
nia zrobionego przez Kuratorium O�wiaty
po przeprowadzonym sprawdzianie na za-
koñczenie VI klasy, gmina Sêdziszów zajê³a
18miejsce w�ród 159 gmin wwojewództwie,
za� je�li chodzi o egzamin gimnazjalny, w
tym samym towarzystwie znale�li�my siê na
8 miejscu. Jednym s³owem op³aca³o siê in-
westowaæ w o�wiatê. Mam wielk¹ nadziejê,
¿e o naszej m³odzie¿y g³o�no bêdzie na naj-
lepszych polskich uczelniach.

Wszyscymusimy pamiêtaæ o tym, kim je-
ste�my i sk¹d pochodzimy. St¹d konieczno�æ
pamiêtania o naszej przesz³o�ci i jej zabyt-
kach. Jestem przekonany, ¿e z wielk¹ przy-
jemno�ci¹ spacerujecie Pañstwo po odno-
wionym w³a�nie XVIII-wiecznym parku w
Górze Ropczyckiej. Tym bardziej mnie to
cieszy, ¿e prace renowacyjne w 75% sfinan-
sowane zosta³y z funduszy unijnych. My�lê,

skiej (przyjmie �cieki z ca³ej gminy za wyj¹t-
kiemKlêczan i Bêdziemy�la). Przyjêta przez
Radê Miejsk¹ strategia zak³ada, ¿e do roku
2013 ca³a gmina bêdzie skanalizowana.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e zawsze oczkiem
w g³owie dla gminy by³a o�wiata. Wszyscy
bowiem zdajemy sobie sprawê z konieczno-
�ci zapewnienia naszymdzieciomodpowied-
niej, na miarê XXI wieku, bazy dydaktycz-
nej. I powiem to wyra�nie, ¿e w sêdziszow-
skiej gminie dzieci i m³odzie¿maj¹ napraw-
dê dobre warunki do nauki. Kilka przyk³a-
dów: szko³y pracuj¹ na jedn¹ zmianê, dys-
ponuj¹ dobrze wyposa¿onymi pracownia-
mi komputerowymi, bibliotekami, pomoca-
mi naukowymi do nauczania poszczegól-
nych przedmiotów i dobrymwyposa¿eniem.
Wiêkszo�æ szkó³ posiada sale gimnastyczne
(w tej kadencji wybudowano je przy Gim-
nazjum w Zagorzycach, przy szko³ach pod-
stawowych w Górze Ropczyckiej i Wolicy
Piaskowej), w roku bie¿¹cym rozpoczn¹ siê
prace zwi¹zane z budow¹ hali sportowej
przy sêdziszowskim gimnazjum i pozostan¹
do wybudowania sale w Zagorzycach Dol-
nych i BorkuWielkim.M³odzie¿ ma do dys-
pozycji boiska sportowe o nawierzchni tra-
wiastej i bitumicznej.

W ci¹gu ostatnich trzech lat objêli�my
do¿ywianiem w formie ciep³ego posi³ku
wszystkie szko³y, oprócz Góry Ropczyckiej
(szukamy pomieszczenia na jadalniê), gdzie
drugie danie dzieckomo¿e zje�æ za 1,20 z³!!

¿e nie mo¿na zapominaæ i o innych zabyt-
kach naszej historii.

Startuj¹c w wyborach samorz¹dowych
przed czterema latymia³ Pan okre�lone pla-
ny i zadania, które przedstawia³ Pan wybor-
com ujête w has³o: �Równomierny i har-
monijny rozwój gminy�. Kry³y siê za tym
dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwoju o�wiaty,
infrastruktury drogowej, wodoci¹gowej,
kanalizacyjnej itp. Jak obecnie, przy koñcu
kadencji, wygl¹da realizacja tych zamierzeñ?
Czy rzeczywi�cie gmina rozwija siê równo-
miernie?

Tak. My�lê, ¿e to has³o �Równomierny i
harmonijny rozwój gminy� by³o realizowa-
ne w tej kadencji samorz¹du, a w nastêpnej
powinno byæ kontynuowane.Wka¿dejmiej-
scowo�ci realizowali�my inwestycje, które
podnosz¹ poziom i jako�æ ¿ycia mieszkañ-
ców.W jednych wiêkszy nacisk po³o¿ono na
kanalizacjê, w innych na budowê dróg czy
remonty szkó³. Pamiêtaæ trzeba, ¿e oczeki-
wania spo³eczne w tym wzglêdzie s¹ bardzo
ró¿ne, wszêdzie jednak, gdzie mieszkaj¹
obywatele naszej gminy, mamy im zapewniæ
godziwe warunki ¿ycia. Nie mo¿na zrobiæ
wszystkiego od razu, st¹d czasem trudny
problem wyboru. W minionej ju¿ kadencji
wybudowali�my kilkadziesi¹t kilometrów
dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej (nie
licz¹c udzia³u gminy w odnowie dróg po-
wiatowych i wojewódzkich), wyremontowa-
no kilka kilometrów dróg rolniczych korzy-
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staj¹c z pomocy finansowej z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, odnowiono kilka ci¹gów
chodnikowych w mie�cie, zwiêkszono ilo�æ
lamp o�wietleniowych przy drogach, czy
wreszcie poprawiono ich oznakowanie. A
jak chodzi o kanalizacjê, to mogê powie-
dzieæ, ¿e wybudowano 33km sieci kanaliza-
cji sanitarnej z przy³¹czami, a nastêpnych
72km jest w trakcie realizacji. Mo¿na by jesz-
cze powiedzieæ o wodoci¹gach, ale ode�lê
Czytelników do kilku poprzednich nume-
rów Biuletynu Sêdziszowskiego, gdzie w for-
mie wk³adek ukaza³y siê informacje o tym,
co zrobiono w gminie na przestrzeni kilku
ostatnich lat, z podzia³em na: drogi, wodo-
ci¹gi, kanalizacjê, o�wiatê, inwestycje kuba-
turowe, sport i rekreacjê. Uwa¿am, ¿e by³
to �wietny pomys³ redakcji, bo w ten sposób
przybli¿yli�cie problemy, ale i sukcesy gminy
naszymmieszkañcom.

Spotyka siê Pan czêsto z mieszkañcami
� zdarza siê, ¿ewypominaj¹ co�, coPanobie-
ca³ przed poprzednimi wyborami, a nie zo-
sta³o zrealizowane?

Spotykam siê z mieszkañcami w ka¿dy
pi¹tek w urzêdzie. Nie jest to sztywny grafik.
Przyjmujê zawsze, kiedy tylko jestemnamiej-
scu w Ratuszu, poniewa¿ zdajê sobie spra-
wê, ¿e jestem dla ludzi. Nigdy te¿ nie odma-
wiam spotkañ z mieszkañcami, w formie
zebrañ czy spotkañ. Otwarte s¹ te¿ drzwi w
moimmieszkaniu po godzinach pracy. Nie-
mniej nauczy³em siê jednego: nie obiecy-
waæ rzeczy niemo¿liwych do spe³nienia, bo
to jest bardzo szybko weryfikowalne.W pra-
cy staram siê byæ realist¹.

Czego nie uda³o siê zrealizowaæ? Plano-
wali�my budowê I etapu obwodnicy pó³noc-
nejmiasta (odcinek od ul. Konopnickiej do
Biedronki) zak³adaj¹c, ¿e w okresie 2004-
2006mo¿liwymbêdzie opracowanie projek-
tu i budowa. Okaza³o siê, ¿e proces projek-
towania siê przed³u¿a, przede wszystkim ze
wzglêdu na uzgodnienia z PKP, dotycz¹ce
odprowadzania wód z projektowanej drogi
oraz z ulicy Armii Krajowej i Kolejowej na
tereny kolejowe. S¹dzê, ¿e w ci¹gu 2007 r.
uda siê uzyskaæ pozwolenie na budowê, a
nastêpnie j¹ rozpocz¹æ.

A co jest dla Pana najwiêkszym powo-
dem do dumy?

Patrzê na gminê przez pryzmat zwyk³e-
go obywatela, który chce po prostu wygod-
nie, spokojnie pracowaæ i ¿yæ razem ze swoj¹
rodzin¹. Je¿eli wiêc mieszkaniec naszego
miasta lub wioski bêdzie dumny ze swojej
gminy to bêdzie to dla mnie najwiêksza sa-
tysfakcja.

A odpowiadaj¹c na Pana pytanie � je-
stem dumny, ¿e jestem mieszkañcem tej
gminy, ¿emam szansê co� dla niej zrobiæ, ¿e
zrealizowano wiele wa¿nych inwestycji, o
których mówi³em wcze�niej. Na co dzieñ
mo¿e nie zauwa¿amy tych zmian, ale do-
strzegaj¹ je ludzie, którzy przyje¿d¿aj¹ z za-
granicy czy innych zak¹tków kraju i z gmin¹
Sêdziszów M³p. chc¹ zwi¹zaæ swoje dalsze
losy. Jestem dumny tak¿e z tego, ¿e kilka lat
temu uda³o siê do gminy �ci¹gn¹æ Snecmê.
O tym kroku francuskiego inwestora zade-

cydowa³o g³ównie przyjêcie przez Radê
Miejsk¹ uchwa³y o zwolnieniu z podatku od
nieruchomo�ci, oczywi�cie nie bezwarunko-
wej. Efekt tej decyzji to nowemiejsca pracy,
ale tak¿e utrzymanie zatrudnienia w Rze-
szowskich Fabrykach Mebli, które mog³y
przeprowadziæ postêpowanie uk³adowe z
wierzycielami.

I powód do dumy z ostatniego okresu,
to kolejny nowy zak³ad pracy, który uda³o
siê �ci¹gn¹æ do Sêdziszowa. Mówiê tu o fir-
mie ULTRATECH PLUS, która naby³a w
ostatnich dniach halê od gminy i w najbli¿-
szych tygodniach bêdzie uruchamia³a pro-
dukcjê. Trafia do nas nastêpna firma z bran-
¿y lotniczej i z Doliny Lotniczej. Sêdziszów
M³p. bêdzie bardziej znany w Polsce i Euro-
pie. Cieszy to tym bardziej, ¿e ludzie zarz¹-
dzaj¹cy t¹ firm¹ s¹ sêdziszowianami.

Panie Burmistrzu, w trakcie tej kaden-
cji RadaMiejska uchwali³a Strategiê rozwo-
ju miasta i gminy Sêdziszów M³p. na lata
2004-2013. Chcia³bym, aby�my po�wiêcili jej
trochê czasu. Jest do dokument, o którego
istnieniu nie wiedz¹ nawet niektórzy z lo-
kalnych polityków, tymczasem ³atwo go zna-
le�æ chocia¿by na internetowej stronie mia-
sta. Jak w �wietle tego dokumentu rysuje
siê przysz³o�æ gminy i miasta, a co za tym
idzie jakie inwestycje powinny zostaæ zreali-
zowane w najbli¿szych latach?

Tak panie Redaktorze. Rada Miejska
uchwa³¹ z dnia 12 lipca 2004 roku przyjê³a
jeden z najwa¿niejszych dokumentów dla
naszej spo³eczno�ci � Strategiê rozwojumia-
sta i gminy Sêdziszów M³p. Jest ona podsta-
wowym narzêdziem zarz¹dzania rozwojem
lokalnym, zapewniaj¹cym ci¹g³o�æ polityki
wspierania rozwoju i zgodnie z obszarem
programowania Unii Europejskiej obejmu-
je lata 2004-2013. Strategia zawiera diagno-
zê stanu gospodarczego i spo³ecznego, wi-
zjê rozwoju, strategiczne cele, zasady finan-
sowania, planowane przedsiêwziêcia i zasa-
dy ich wdra¿ania. Oczywi�cie strategia roz-
wojumiasta i gminy jest dokumentemotwar-
tym i mo¿e, a nawet powinna podlegaæ
modyfikacjom w zale¿no�ci od warunków
zewnêtrznych i wyzwañ rozwojowych. Po-
wodzenie jej realizacji zale¿y od integracji
wokó³ niej dzia³añ samorz¹du, �rodowisk
lokalnych, instytucji i mobilizacji spo³eczeñ-
stwa. Nade wszystkomusi ona byæ wszystkim
znana, zw³aszcza tym, którzy bêd¹ lub chc¹
decydowaæ o przysz³o�ci gminy. Dlatego je-
stem trochê zdziwiony, ¿e nawet lokalni
politycy jej nie znaj¹. A przecie¿ jest dostêp-
na w urzêdzie, u Pañstwa radnych no i oczy-
wi�cie na stronach internetowych Urzêdu
Miejskiego. Strategia pokazuje mocne i s³a-
be strony poszczególnych obszarów gminy.
Logicznym jest, ¿e nie mo¿na przeskoczyæ
podstawowych dla mieszkañców obszarów
dzia³añ. Wizja miasta i gminy zak³ada, ze
zachowa ona swój charakter rolniczy przy
jednoczesnym wzmacnianiu sektora us³ug
oraz ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci.
Mówi tak¿e o tym, ¿e nale¿y skierowaæ �rod-
ki na rozwój infrastruktury komunikacyjnej,
komunalnej, bazy o�wiatowej, poprawê sta-
nu bezpieczeñstwa, co zapewni zmniejsze-

nie bezrobocia i zahamuje odp³ywm³odych
mieszkañców. W strategii zapisane s¹ rów-
nie¿ szczegó³owe cele, których realizacjama
zapewniæ równomierny rozwój miasta i
gminy przy jednoczesnym umacnianiu po-
zycji miasta Sêdziszów M³p., jako o�rodka
stanowi¹cego centrum rozwoju. Urzeczy-
wistnienie tych za³o¿eñ nast¹pi poprzez zre-
alizowanie konkretnych, nazwanych w tym
dokumencie zadañ. Jest tam wiêc mowa
g³ównie o inwestycjach z zakresu ochrony
�rodowiska (oczyszczalnia, kanalizacja,
zbiórka odpadów), infrastruktury drogowej,
ale tak¿e o budowie kompleksu sportowo-
rekreacyjnegonaOsiedluM³odych czy prze-
budowie po³udniowej czê�ci rynku w Sêdzi-
szowie M³p.

Ju¿ dzisiaj fragment dzia³ki gminnej na
Os.M³odych zosta³ zagospodarowany, urz¹-
dzono plac zabaw z miasteczkiem ruchu
drogowego, jest boisko sportowe i s³u¿¹ one
nie tylko m³odym mieszkañcom osiedla.
Pojawiaj¹ siê g³osy o budowie basenu � za-
pewne kiedy� powstanie. Ale dzi�, kiedy nie
wszyscy jeszczemaj¹ dostêp dobie¿¹cej wody
(np. Szkodna), kiedy gmina wesz³a mocno
w budowê kanalizacji sanitarnej, kiedy naj-
wiêkszy nacisk spo³eczny jest na budowê
dróg i ulic, kiedy bezpieczeñstwo wymaga
budowy nowych chodników, kiedy do sub-
wencji o�wiatowej gmina z w³asnych �rod-
ków musia³a choæby w br. do³o¿yæ oko³o 5
mln z³, basenmusi poczekaæ na swoj¹ kolej.

W�wietle owej Strategii, a przedewszyst-
kimdziêki integracji zUni¹ Europejsk¹, jed-
nym z najwa¿niejszych �róde³ finansowania
inwestycji gminnych powinny byæ �rodki
unijne. Proszê powiedzieæ, na ile skuteczne
s¹ starania o ich pozyskanie?

Tak, nasza strategia zak³ada ró¿ne �ró-
d³a finansowania, ale jest ukierunkowana na
maksymalne wykorzystanie �rodków ze-
wnêtrznych, pochodz¹cych z funduszy struk-
turalnychUnii Europejskiej, a w szczególno-
�ci z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Dysponujê na dzieñ dzisiejszy
danymi ze strony internetowej Urzêdu Wo-
jewódzkiego (dane na dzieñ 02.10.2006r.) i
wed³ug przygotowanego zestawienia gmina
za ostatnie dwa lata podpisa³a umowy na
dofinansowanie projektów ze �rodków unij-
nych na kwotê prawie 7,6 miliona z³. Do tej
kwoty doliczyæ trzeba jeszcze 10% dotacji z
bud¿etu pañstwa. S¹ to �rodki na rozbudo-
wê oczyszczalni (3,3 mln z³), budowê wodo-
ci¹gu w Zagorzycach Górnych (0,5 mln z³),
budowê dróg na Rêdzinach (0,5 mln z³) czy
te¿ inwestycjê pod nazw¹ �Ochrona zbiorni-
ka GZWP-425�, inaczej budowê kanalizacji
sanitarnej wWolicy Piaskowej, Wolicy £ugo-
wej i Górze Ropczyckiej (3,8 mln z³). To tyl-
ko w ramach ZPORR. Ale korzystali�my tak-
¿e z pieniêdzy unijnych np. na odbudowê
parku w Górze Ropczyckiej. Muszê tu po-
wiedzieæ, ¿e na tle innych gmin wygl¹damy
naprawdê dobrze, a jest to zas³ug¹ pracow-
nikówUrzêduMiejskiego.

Pomimo tego, ¿e w ostatnich latach poja-
wi³o siê na terenie gminy kilka nowych zak³a-

(ci¹g dalszy na str. 4)
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dów pracy, nadal ogromnym problemem jest
wysokie bezrobocie. Jakie dzia³ania podjê³y
w³adzegminne,byprzyci¹gn¹æ inwestorówdo
Sêdziszowa iwesprzeæpodmiotygospodarcze
ju¿ na naszym terenie funkcjonuj¹ce?

Sama gmina problemu bezrobocia nie
rozwi¹¿e. Niemniej staramy siê ³agodziæ to
zjawisko, nawet je¿eli s¹ to dzia³ania dora�-
ne. St¹ddu¿owgminie i instytucjach jej pod-
leg³ych sta¿ystów, corocznie przyjmowani s¹
pracownicy w ramach robót publicznych,
prac interwencyjnych i spo³ecznie u¿ytecz-
nych. Ale tak naprawdê stabilizacjê daje do-
piero sta³a praca. I tu mamy siê czym po-
chwaliæ. Najwiêksze osi¹gniêcie gminy to
oczywi�cie sprowadzenie francuskiej firmy
Snecma (dzi� Hispano-Suiza), która nie tyl-
ko daje zatrudnienie, ale i jest wizytówk¹
miasta. Pojawi³y siê te¿ nowe firmy jak Diva
czy Ultratech, o którymmówi³em wcze�niej.
To dobry znak dla gminy. �wiadczy to o tym,
¿e gmina jest przyjazna inwestorom.Oczywi-
�cie nie zapominamy o ju¿ dzia³aj¹cych pod-
miotach gospodarczych i w razie potrzeby
pomagamy im namiarê mo¿liwo�ci, choæby
poprzez udzielanie pomocy publicznej zwi¹-
zanej z rozk³adaniemna raty, przesuwaniem
terminów p³atno�ci podatków czy umarza-
niem odsetek (np. Wytwórnia Filtrów).

Wielu mieszkañców gminy musi ostat-
nio walczyæ z powtarzaj¹cymi siê powodzia-

mi. Jak zabezpieczyæ dorobek ich ¿ycia i ich
samych przed niszcz¹c¹ si³¹ ¿ywio³u?

Ostatnie powodzie to prawdziwy kata-
klizm i dlamieszkañców i dla gminy. Nikogo
z poszkodowanych mieszkañców nie zosta-
wili�my bez pomocy, chocia¿ zdajê sobie
sprawê, ¿e nikt nie jest w stanie zrekompen-
sowaæ im poniesionych strat.

Je�li chodzi o infrastrukturê gminn¹, to
straty zosta³y oszacowane na prawie 980 tys.
z³. Gmina wyst¹pi³a do MSWiA ze stosow-
nym wnioskiem i na usuwanie szkód powo-
dziowych przyznano nam kwotê 550 tys. z³.
Korzystaj¹c z tych �rodków i dok³adaj¹c z
bud¿etu gminy odbudowali�my 6 k³adek w
Zagorzycach, tam te¿ odbudowane zosta³y
przyczó³ki 3 mostów (ko³o Ochronki, na
Jarzêbia, Ratajówka) oraz po³o¿ony dywa-
nik na drodze Zagorzyce-Poklasne (750m)
i Zagorzyce-Ratajówka (1000m).W ramach
usuwania szkód przeprowadzono tak¿e re-
mont mostu na Budach w Górze Ropczyc-
kiej. W porozumieniu z Urzêdem Marsza³-
kowskim przyst¹piono do prac zmierzaj¹-
cych do udra¿niania rzeki Budzisz. Pracow-
nicy gminy oraz Podkarpackiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych dokonali
inwentaryzacji drzew rosn¹cych w korycie
rzeki Budzisz wstrzymuj¹cych przep³yw
wody, przeznaczonych do wyciêcia, po czym
natychmiast wydali�my dla PZMiUW sto-
sown¹ decyzjê na wycinkê.

Powód� ta wywo³a³a jeszcze jeden temat
� budowê zbiornika retencyjno-rekreacyjne-
go na rzece Budzisz w Górze Ropczyckiej.
Wrócono do dawnej koncepcji, gmina zleci-
³a jej aktualizacjê, a co najwa¿niejsze zbior-
nik znajduje siê w programie wojewódzkim.

Jeste�my te¿ coraz lepiej przygotowani orga-
nizacyjnie do udzielania pomocy w trakcie
powodzi i przy usuwaniu jej skutków. Przy tej
okazji powiem, ¿e najbardziej poszkodowa-
ni przez powód� otrzymali pomoc finansow¹
na kwotê ponad 100 tys. z³ wyp³acan¹ przez
MGOPS w Sêdziszowie M³p.

Panie Burmistrzu, podoba siê Panu wi-
dok z okna Pañskiego gabinetu? � pytam o
to w kontek�cie odnowienia centrum Sê-
dziszowa. Jako historyka � z zawodu i zami-
³owania � bardzo cieszy mnie odnowienie
czê�ci parku dworskiego wGórze Ropczyc-
kiej, dlatego ciekaw jestem, jakie s¹ szanse
na odrestaurowanie innych zabytkowych
obiektów, w tym i najbli¿szego otoczenia
Ratusza?

S¹ i mam nadziejê, ¿e du¿e. Wspólnie z
gminami nale¿¹cymi do Stowarzyszenia Roz-
woju RegionówRopczycko-Sêdziszowskiego
i Dêbickiego z³o¿yli�my wniosek w ramach
programuLider +, a uzyskane �rodki, w przy-
padku zakwalifikowania projektu, chcemy
przeznaczyæmiêdzy innymi na opracowanie
dokumentacji zagospodarowania centrum
wokó³ Ratusza. Mam nadziejê, ¿e rok 2007
przybli¿y realizacjê ¿yczeñ Pana Redaktora.

I na koniec pytanie: kiedy sêdziszowscy
kibice doczekaj¹ siê odpowiednich warun-
ków do dopingowania pi³karzy Lechii?

Ju¿ nied³ugo. Gmina dysponuje doku-
mentacj¹ techniczn¹ na budowê nowych
trybun z 900 miejscami do siedzenia, 150
stoj¹cymi, zadaszeniem i mam nadziejê, ¿e
bêd¹ ozdob¹ stadionu. Prace przy budo-
wie rozpoczn¹ siê w nastêpnym roku.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Benedykt Czapka

(ci¹g dalszy ze str. 3)

1. Uchwa³a w sprawie aktualno�ci Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta i Gminy
SêdziszówM³p.
Rada przyjê³a ocenê aktualno�ci Studium
dokonan¹ przez Gminn¹ Komisjê Urbani-
styczno-Architektoniczn¹. Komisja stwier-
dzi³a, ¿e jest ono aktualne w kontek�cie
zmianwzagospodarowaniuprzestrzennym
iwaspekcieobecnychpotrzebrozwojuspo-
³eczno-gospodarczegogminy. Stopieñdez-
aktualizacji Studium umo¿liwia jego funk-
cjonowanie jako dokumentu stanowi¹ce-
gopodstawêpolityki przestrzennej gminy.

2. Uchwa³a w sprawie aktualno�ci miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego na terenie Miasta i Gminy
SêdziszówM³p.

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. sesjê w dniu 26 wrze�nia 2006 rRada Miejska w Sêdziszowie M³p. sesjê w dniu 26 wrze�nia 2006 rRada Miejska w Sêdziszowie M³p. sesjê w dniu 26 wrze�nia 2006 rRada Miejska w Sêdziszowie M³p. sesjê w dniu 26 wrze�nia 2006 rRada Miejska w Sêdziszowie M³p. sesjê w dniu 26 wrze�nia 2006 r. rozpo-. rozpo-. rozpo-. rozpo-. rozpo-
czê³a od wizytacji inwestycji gminnych realizowanych w mie�cie. Ogl¹danoczê³a od wizytacji inwestycji gminnych realizowanych w mie�cie. Ogl¹danoczê³a od wizytacji inwestycji gminnych realizowanych w mie�cie. Ogl¹danoczê³a od wizytacji inwestycji gminnych realizowanych w mie�cie. Ogl¹danoczê³a od wizytacji inwestycji gminnych realizowanych w mie�cie. Ogl¹dano
m.in. plac zabaw i miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu M³odych, nowem.in. plac zabaw i miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu M³odych, nowem.in. plac zabaw i miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu M³odych, nowem.in. plac zabaw i miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu M³odych, nowem.in. plac zabaw i miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu M³odych, nowe
nawierzchnie dróg na Rêdzinach-Wschód, odremontowan¹ Alejê 1000-lecianawierzchnie dróg na Rêdzinach-Wschód, odremontowan¹ Alejê 1000-lecianawierzchnie dróg na Rêdzinach-Wschód, odremontowan¹ Alejê 1000-lecianawierzchnie dróg na Rêdzinach-Wschód, odremontowan¹ Alejê 1000-lecianawierzchnie dróg na Rêdzinach-Wschód, odremontowan¹ Alejê 1000-lecia
oraz Dom Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. Nastêpnie Rada realizuj¹c porz¹dekoraz Dom Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. Nastêpnie Rada realizuj¹c porz¹dekoraz Dom Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. Nastêpnie Rada realizuj¹c porz¹dekoraz Dom Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. Nastêpnie Rada realizuj¹c porz¹dekoraz Dom Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. Nastêpnie Rada realizuj¹c porz¹dek
obrad przyjê³a 13 uchwa³.obrad przyjê³a 13 uchwa³.obrad przyjê³a 13 uchwa³.obrad przyjê³a 13 uchwa³.obrad przyjê³a 13 uchwa³.

4. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gmi-
ny na 2006 r.
Zwiêkszono wydatki bud¿etu o kwotê
779.544 z³ z przeznaczeniem na:
- roboty dodatkowe na przebudowie
dróg Rêdziny-Wschód � 91.882 z³,
- rozbudowê oczyszczalni �cieków �
127.370 z³,
- pomoc finansow¹ dla Starostwa w Rop-
czycach na likwidacjê dzikich wysypisk
� 23.800 z³,
- opracowanie dokumentacji na budo-
wê ulicy 1KZ w Sêdziszowie M³p. �
55.000 z³,
- opracowanie dokumentacji na przebu-
dowê ul. Piekarskiej � 18.500 z³,
- opracowanie dokumentacji na przebu-
dowê ul. Ogrodowej � 15.500 z³,
- opracowanie dokumentacji na przebu-
dowê kanalizacji deszczowej na Osie-
dlu 500-lecia � 8.100 z³,
- opracowanie projektu przebudowy
drogi Zagorzyce-Dzia³y � 5.392 z³,
- przebudowê skrzy¿owania ulic: Fa-
bryczna � Kroczki � 400.000 z³,
- remont drogi rolniczej w Krzywej �
31.500 z³,
- zakup dzia³ki pod przepompowniê w
Wolicy Piaskowej � 2.500 z³.

5. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobo-
wi¹zania w zakresie inwestycji o warto-
�ci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie Gminy na 2006 r.
Zaci¹gniêto zobowi¹zania ponad kwotê

XXXIII

Radaprzyjê³a ocenê aktualno�ci Studium
dokonan¹ przez Gminn¹ Komisjê Urba-
nistyczno-Architektoniczn¹. Komisja
stwierdzi³a aktualno�æ planów w zakresie
zgodno�ci z wymogami ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. S¹ one równie¿ aktualne w kontek-
�cie zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym iw aspekcie obecnychpotrzeb
rozwoju spo³eczno-gospodarczegogminy.

3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Starostwa Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego.
Wuchwale postanowionoudzieliæ pomo-
cy finansowej Starostwu Powiatowemu w
Ropczycachw kwocie 23.800 z³ z przezna-
czeniem na likwidacjê dzikich wysypisk
�mieci na terenie gminy SêdziszówM³p.
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wydatków okre�lon¹ w bud¿ecie gminy
na 2006 r. z przeznaczeniem na:
- budowêhali sportowej przyGimnazjum
w SêdziszowieM³p. � 3.000.000 z³,
- przebudowê drogi gminnej Zagorzyce-
Dzia³y � 800.000 z³,
- budowê kanalizacji sanitarnej w Woli-
cy £ugowej � 1.109.000 z³,
- budowê kanalizacji sanitarnej w Górze
Ropczyckiej � 1.211.000 z³.

6. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia do
zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego.
Rada upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gniê-
cia zobowi¹zania wekslowego na kwotê
3.766.706,47 z³, stanowi¹cego zabezpiecze-
nieumowyzWojewod¹nadofinansowanie
budowykanalizacji sanitarnejwnaszej gmi-
nie, w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

7. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y o
emisji obligacji gminnych.
Rada dokona³a zmian w uchwale o emi-
sji obligacji gminnych. Gmina wyemituje
300 szt. (w poprzedniej uchwale 3.000
szt) obligacji o warto�ci nominalnej ka¿-
dej obligacji 10.000 z³ (w poprzedniej
uchwale 1.000 z³).

8. Uchwa³a w sprawie regulaminu utrzyma-
nia czysto�ci i porz¹dku na terenie Gmi-
ny SêdziszówM³p.
Radni podjêli uchwa³ê o wprowadzeniu
nowego regulaminu utrzymania czysto�ci
iporz¹dkunatereniegminySêdziszówM³p.
W sposób bardziej precyzyjny ni¿ dotych-
czasowy okre�la on obowi¹zki w³a�cicieli
nieruchomo�ci (wspó³w³a�cicieli, posiada-
czy, w³adaj¹cych) w zakresie gromadzenia
orazwywozunieczysto�ci sta³ych i ciek³ych.
Miêdzy innymi:
- dopuszcza gromadzenie odpadów sta-
³ych w workach (oprócz pojemników i
kontenerów) oraz okre�la czêstotliwo�æ
ich wywozu w zale¿no�ci od rodzaju bu-
dynków (jedno czy wielorodzinne),

- opisuje zasady postêpowania z odpa-
dami niebezpiecznymi, wielkogabaryto-
wymi i powsta³ymi w wyniku prac bu-
dowlanych, remontowych, itp.,
- nak³ada na prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹ w budynkach o pow. wiêk-
szej ni¿ 50 m2 obowi¹zek selektywnej
zbiórki odpadów,
- nak³ada obowi¹zek wyposa¿enia nieru-
chomo�ci w zbiornik bezodp³ywowy lub
w przydomow¹ oczyszczalniê �cieków
w przypadku, gdy przy³¹czenie nieru-
chomo�ci do kanalizacji sanitarnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuza-
sadnione i przechowywania przez okres
2 lat rachunków za wywóz �cieków do
oczyszczalni.

9. Uchwa³a w sprawie przed³u¿enia czasu
obowi¹zywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê.
Rada przed³u¿y³a do 30 wrze�nia 2007 r.
czas obowi¹zywania dotychczasowej ceny
wody z sieci wodoci¹gowej zasilanej przez
ujêcie wody w Krzywej, cena 1 m3 wyno-
siæ bêdzie nadal 1,70 z³ brutto.

10.Uchwa³a w sprawie przed³u¿enia czasu
obowi¹zywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê.
Rada przed³u¿y³a do 30 wrze�nia 2007 r.
czas obowi¹zywania dotychczasowej ceny
wody z sieci wodoci¹gowej zasilanej przez
ujêcie wody w Górze Ropczyckiej, cena

1 m3 wynosiæ bêdzie dalej dla gospo-
darstw domowych 1,81 z³ brutto a dla
pozosta³ych 2,45 z³ brutto.

11.Uchwa³a w sprawie przed³u¿enia czasu
obowi¹zywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê.
Rada przed³u¿y³a do 30 wrze�nia 2007 r.
czas obowi¹zywania dotychczasowej ceny
wody z sieci wodoci¹gowej zasilanej przez
ujêcie wody w Bêdziemy�lu, cena 1 m3

wynosiæ bêdzie nadal dla gospodarstw
domowych 1,90 z³ brutto a dla pozosta-
³ych 2,19 z³ brutto.

12.Uchwa³a w sprawie utworzenia odrêb-
nego obwodu g³osowania w wyborach
samorz¹dowych.
Utworzonododatkowyobwódg³osowania
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie do
przeprowadzenia wyborów samorz¹do-
wych zarz¹dzonychna12 listopada2006 r.

13.Uchwa³a w sprawie wyznaczenia dodat-
kowych przedstawicieli Gminy Sêdziszów
M³p. w Zgromadzeniu Zwi¹zkuGminDo-
linyWielopolki i Tuszymki.
Rada wyznaczy³a El¿bietê �winiuch,Ma³-
gorzatê Siciarz, Jana Maronia i Piotra
Czeladkê na dodatkowych przedstawicie-
li naszej Gminy w Zgromadzeniu Zwi¹z-
ku Gmin Doliny Wielopolki i Tuszymki.
Nale¿y dodaæ, ¿e z urzêdu przedstawi-
cielemGminy w Zgromadzeniu Zwi¹zku
jest równie¿ Burmistrz � Kazimierz Kie-
³b.

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. odby³a w dniu 9 pa�dziernika 2006 r. nadzwyczajn¹
sesjê, w porz¹dku obrad której znalaz³a siê tylko jedna uchwa³a.

Rada na wniosek Dyrekcji ZOZ-u w Ropczycach podjê³a uchwa³ê w sprawie utworzenia
dodatkowego obwodu g³osowania w Oddziale Chorób Wewnêtrznych i Zak³adzie Opie-
kuñczo-Leczniczym w Sêdziszowie M³p. do przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych
zarz¹dzonych na 12 listopada 2006 r.

Sekretarz Gminy - Jan Maroñ

XXXIV � NADZWYCZAJNA

XXXV

1. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XXVIII/275/06 z dnia 31 stycznia w spra-
wie bud¿etu gminy na 2006 r.
Uchwa³a dotyczy zmiany limitów wydat-
ków na zadania inwestycyjne ob-
jêteWieloletnimProgramem In-
westycyjnym zwi¹zane z budow¹
kanalizacji sanitarnej w Wolicy
Piaskowej, Wolicy £ugowej i Gó-
rze Ropczyckiej. Limity zosta³y
urealnione do kwot uzyskanych
w przetargach na te inwestycje.

2. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿e-
tu gminy na 2006 r.
Moc¹ uchwa³y zwiêkszono do-
chody bud¿etu o kwotê 82.500 z³
uzyskane z tytu³u podatku odnie-
ruchomo�ci od osób prawnych
(75.200 z³) oraz darowizny
(13.500 z³) i przeznaczono je na:
- remont wie¿y i budowê parkin-
gu przy Domu Stra¿aka w Sê-
dziszowieM³p.,
- prze³o¿enie sieci energetycznej
w Gimnazjum w Zagorzycach

Górnych,
- zakup serwera dla MOPS,
- opracowanie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla te-

renu rekreacyjnego w Rudzie.
W zwi¹zku z rozstrzygniêciem przetargu
na budowê kanalizacji sanitarnej wWoli-
cy Piaskowej dokonano równie¿ zmniej-
szenia wydatków bud¿etu o kwotê
1.018.962 z³, a tym samym planowanego
deficytu bud¿etu.

3. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹-
zania w zakresie inwestycji o warto�ci
przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿e-
cie gminy na 2006 r.

Radni postanowili zaci¹gn¹æ zobo-
wi¹zaniewwysoko�ci 700.000 z³ prze-
kraczaj¹ce rok bud¿etowy 2006 z
przeznaczeniem na budowê hali
sportowej przy Gimnazjumw Sêdzi-
szowie M³p. (650.000 z³) i opraco-
wanie dokumentacji na przebudo-
wê ul. Ko�ciuszki, Szkarpowej i Bed-
narskiej (50.000 z³).
4.Uchwa³a w sprawie przyjêcia Stra-
tegii Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych gminy SêdziszówM³p.
na lata 2006 � 2020.
W tym wa¿nym dokumencie opra-
cowanymprzezMGOPSw Sêdziszo-
wie M³p. dokonano analizy proble-
mów spo³ecznych gminy i wyodrêb-
niono cele strategiczne, któremaj¹
s³u¿yæ ich rozwi¹zaniu. Strategia

24 pa�dzier24 pa�dzier24 pa�dzier24 pa�dzier24 pa�dziernika 2006 rnika 2006 rnika 2006 rnika 2006 rnika 2006 r. w sali lustrzanej Domu Kultur. w sali lustrzanej Domu Kultur. w sali lustrzanej Domu Kultur. w sali lustrzanej Domu Kultur. w sali lustrzanej Domu Kultury odby³o siê ostatnie wy odby³o siê ostatnie wy odby³o siê ostatnie wy odby³o siê ostatnie wy odby³o siê ostatnie w
tej kadencji XXXV posiedzenie Rady Miejskiej. W czasie sesji radni jednog³o-tej kadencji XXXV posiedzenie Rady Miejskiej. W czasie sesji radni jednog³o-tej kadencji XXXV posiedzenie Rady Miejskiej. W czasie sesji radni jednog³o-tej kadencji XXXV posiedzenie Rady Miejskiej. W czasie sesji radni jednog³o-tej kadencji XXXV posiedzenie Rady Miejskiej. W czasie sesji radni jednog³o-
�nie podjêli 10 uchwa³:�nie podjêli 10 uchwa³:�nie podjêli 10 uchwa³:�nie podjêli 10 uchwa³:�nie podjêli 10 uchwa³:

Prezydium Rady Miejskiej IV kadencji podczas ostatniego posiedzenia. Od lewej:
Z-ca Przewodnicz¹cego RM Edward Kuc, Przewodnicz¹cy RM Bogus³aw Kmieæ,
Z-ca Przewodnicz¹cego RM Jan Ziajor. Fot. J. Maroñ. (ci¹g dalszy na str. 6)
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Wiêkszo�æ z nas obu-Wiêkszo�æ z nas obu-Wiêkszo�æ z nas obu-Wiêkszo�æ z nas obu-Wiêkszo�æ z nas obu-
rza siê kiedy w tele-rza siê kiedy w tele-rza siê kiedy w tele-rza siê kiedy w tele-rza siê kiedy w tele-
wizji s³yszy o kolej-wizji s³yszy o kolej-wizji s³yszy o kolej-wizji s³yszy o kolej-wizji s³yszy o kolej-
nym zmaltretowanymnym zmaltretowanymnym zmaltretowanymnym zmaltretowanymnym zmaltretowanym
dziecku, okrutnychdziecku, okrutnychdziecku, okrutnychdziecku, okrutnychdziecku, okrutnych
�zabawach� nasto-�zabawach� nasto-�zabawach� nasto-�zabawach� nasto-�zabawach� nasto-
latków czy innychlatków czy innychlatków czy innychlatków czy innychlatków czy innych
przejawach przemo-przejawach przemo-przejawach przemo-przejawach przemo-przejawach przemo-
cycycycycy, zarówno w do-, zarówno w do-, zarówno w do-, zarówno w do-, zarówno w do-
mach jak i w ¿yciu co-mach jak i w ¿yciu co-mach jak i w ¿yciu co-mach jak i w ¿yciu co-mach jak i w ¿yciu co-
dziennym. Mówimydziennym. Mówimydziennym. Mówimydziennym. Mówimydziennym. Mówimy
wtedy: �co za potwo-wtedy: �co za potwo-wtedy: �co za potwo-wtedy: �co za potwo-wtedy: �co za potwo-
ry�, �có¿ za okrucieñ-ry�, �có¿ za okrucieñ-ry�, �có¿ za okrucieñ-ry�, �có¿ za okrucieñ-ry�, �có¿ za okrucieñ-
stwo� oraz pytamy:stwo� oraz pytamy:stwo� oraz pytamy:stwo� oraz pytamy:stwo� oraz pytamy:
gdzie byli rodzice,gdzie byli rodzice,gdzie byli rodzice,gdzie byli rodzice,gdzie byli rodzice,
rodzina czy s¹sie-rodzina czy s¹sie-rodzina czy s¹sie-rodzina czy s¹sie-rodzina czy s¹sie-
dzi?dzi?dzi?dzi?dzi?

£atwo oceniaæ nam tych ludzi, ogl¹da-
j¹c ca³e zdarzenie na ekranie telewizora, ale
czy my, w realnym, ¿yciu postêpujemy za-
wsze zgodnie z zasadami etyki i dobrego ser-
ca? Czy przypadkiem nie wy³¹czamy nasze-
go sumienia w niektórych sytuacjach, i woli-
my nie widzieæ i nie s³yszeæ wielu rzeczy, ni¿
zareagowaæ, stan¹æ w obronie, poinformo-
waæ w³a�ciwe osoby lub instytucje?

Niestety z punktu widzenia mojej pracy
� czyli od strony Policji �muszê powiedzieæ,
i¿ wielu z nas zachowuje siê jak strusie: kiedy
dzieje siê co� z³ego, wielu � aby nie powie-
dzieæ wiêkszo�æ � �chowa g³owê w piasek�.
Bo czy reagujemy s³ysz¹c przeklinaj¹c¹, pa-
l¹c¹ papierosy czy zachowuj¹c¹ siê w wul-
garny lub brutalny sposóbm³odzie¿? Zazwy-
czaj nie, bo przecie¿ oni maj¹ swoich rodzi-
ców, wiêc niech oni siêmartwi¹. A poza tym,
byæ mo¿e ci m³odzi ludzie obrzuc¹ nas ste-
kiem wyzwisk i bêdzie nam wstyd przed in-
nymi. Ale czy to taki wielki wstyd dbaæ aby
m³odzie¿ wyros³a na dobrych ludzi i obywa-
teli, aby wiedzia³a co jest z³e i jak nale¿y re-
agowaæ w sytuacjach kiedy kto� �le siê za-
chowuje? Nie s¹dzê, a kiedy� ci m³odzi lu-
dzie bêd¹ rodzicami i to oni bêd¹ musieli
przekazaæ swoj¹ wiedzê i zasady swoim dzie-
ciom. Je�li jednak nie nauczymy tego m³o-
dzie¿y, oni nie bêd¹ potrafili nauczyæ tego
swoich pociech� i tak ko³o siê zamyka. Poza
tym wulgarno�æ i przemoc m³odzie¿y mo¿e
przenie�æ siê w ich doros³e ¿ycie, mo¿e co
gorsza staæ siê ich sposobem na ¿ycie i sty-
lem bycia, a wtedy do prawdziwej tragedii
ju¿ nie daleko.

W naszej pracy czêsto spotykamy siê z
brutalno�ci¹ i przemoc¹ nie tylko w wyko-
naniu m³odzie¿y, ale równie¿ w zaciszu do-

mowego ogniska. Dom, miejsce które po-
winno sprzyjaæ rozwojowi dzieci i byæ dla
nich ostoj¹, wype³nion¹ mi³o�ci¹ rodziców,
zamienia siê czasami w �piek³o na ziemi�.

Nie prowadzimy, jako Policja, statystyk
odno�nie liczby interwencji domowych wy-
konywanych przez nasze patrole. O ogrom-
nej ich liczbie mo¿e �wiadczyæ fakt, i¿ w ci¹-

gu roku w naszym Komisariacie Policji pro-
wadzonych jest kilkadziesi¹t postêpowañ
przygotowawczych z art. 207 kodeksu kar-
nego, czyli o fizyczne i psychiczne znêcanie
siê nad rodzin¹. Zdecydowana wiêkszo�æ
tych postêpowañ koñczy siê aktem oskar¿e-
nia dla sprawcy cierpieñ rodziny.

Pomimo, ¿e liczba tychpostêpowañprze-
ra¿a, nale¿y stwierdziæ, i¿ dotyczy ona jedy-
nie niewielkiej czê�ci rodzin. Wszczêcie po-
stêpowania oznacza, ¿e w tej rodzinie ge-
henna jej cz³onków trwa³a latami, podkre-
�lam: LATAMI !!!

W naszej jednostce postêpowania z
art.207 kk, w g³ównej mierze, prowadzi:
sier¿. sztab. Krzysztof Bieszczad i jak sam
mówi: S¹ to trudne do prowadzenia postêpowa-
nia, poniewa¿ �wiadkami zazwyczaj s¹ osoby
najbli¿sze, cz³onkowie rodzin. S¹siedzi czy znajo-
mi, w wiêkszo�ci przypadków, nawet je�li posia-
daj¹ informacje na ten temat nie chc¹ zeznawaæ.

Proszêmi wierzyæ, ¿e wachlarz sposobów
gnêbienia cz³onków rodziny jest potê¿ny i
przera¿aj¹cy. Czasem a¿ trudno uwierzyæ, ¿e
bliska osoba, mo¿e postêpowaæ w taki spo-
sób, mo¿e byæ tak okrutna i brutalna.

W tymmiejscu mo¿na postawiæ te same
pytania, które zadajemy widz¹c zjawiska
skrajnej przemocy w mediach: �co za po-
twory�, �có¿ za okrucieñstwo�, �gdzie byli
rodzice, rodzina, s¹siedzi czy znajomi?�

Bo czy naprawdê w bloku, czy po s¹-
siedzku nie widaæ, ¿e w rodzinie dzieje siê
co� z³ego? Czy my s³ysz¹c krzyki i p³acz re-
agujemy? Czy pytamy co siê sta³o widz¹c si-
niaki na ciele s¹siadki lub dziecka s¹siada?
Czy powiadamiamy Policjê, je�li wiemy, ¿e w
jakiej� rodzinie dzieje co� z³ego? Zazwyczaj
nie. T³umaczymy sobie: przecie¿ nie widzia-
³em, mo¿e mi siê wydawa³o, to nie mój pro-
blem, nie bêdê siê wtr¹caæ bo nikt minie o
to nie prosi³, itd.

Ale czy gdyby to nam dzia³a siê krzywda,
gdyby�my wo³ali o pomoc, nawet nic nie
mówi¹c, ale spojrzeniem czy gestem, czy
chcieliby�my aby nikt siê nie wtr¹ca³???

Dlatego nie b¹d�my obojêtni! Reagujmy
gdydzieje siê co� z³ego!!!Bokiedy�byæmo¿e
to my bêdziemy potrzebowaæ pomocy.

Oficer prasowy KPP Ropczyce
sier¿. Dominika Ole�

wskazuje tak¿e podmioty i �ród³a finan-
sowania dzia³añ s³u¿¹cych udzielaniu jak
najskuteczniejszej pomocy osobom w
trudnej sytuacji ¿yciowej.

5. Uchwa³a w sprawie uchwalenia I zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta
i gminy SêdziszówM³p.
Uchwalona przez radê zmiana polega na
okre�leniu na terenie gminy trzech no-
wych obszarów inwestycyjnych z przezna-
czeniem pod cele:
- us³ugowe � w miejscowo�ci Ruda
- przemys³owo � us³ugowe w miejscowo-
�ci Czarna Sêdz.
- mieszkaniowe � wmiejscowo�ci Wolica
Piaskowa
Wprowadzona zmiana umo¿liwi zago-
spodarowanie terenów zgodnie z aktu-
alnymi potrzebami rozwoju spo³eczno �
gospodarczego.

6. Uchwa³a w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego nr 4/2006 terenu zabudowy
mieszkaniowej po³o¿onegowmiejscowo-
�ci Wolica Piaskowa.
Uchwalony mpzp wydziela na terenie

Wolicy Piaskowej obszar o pow. oko³o
3,32 ha z przeznaczeniem pod zabudo-
wêmieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i obszar
o pow. oko³o 2,68 ha pod urz¹dzenia
sportu, rekreacji, drogi wewnêtrzne, zie-
leñ i wody powierzchniowe.

7. Uchwa³a w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego nr 5/2006 terenu rekreacyj-
nego �Cyziówka� w miejscowo�ci Ruda.
Plan obejmuje strefê o pow. oko³o 3 ha i
tworzy formalne podstawy do zabudowy o
charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

8. Uchwa³a w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego nr 6/2006 terenu produkcyj-
no - us³ugowego w Czarnej Sêdz.
Podjêcie planu umo¿liwi przeznaczenie
terenu o pow. 0,75 ha pod dzia³alno�æ
produkcyjn¹ i us³ugow¹ z dopuszczeniem
sk³adów i magazynów oraz handlu.

9. Uchwa³a w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego nr 7/2006 terenu us³ugowo
� produkcyjnego w Sêdziszowie M³p.
W dotychczas obowi¹zuj¹cym mpzp te-
ren o pow. oko³o 2,70 ha po³o¿ony w pó³-
nocno � zachodniej czê�ci miasta by³
przewidziany do zabudowy gara¿owej.

Uchwalony przez radnych plan zmienia
jego przeznaczenie pod dzia³alno�æ pro-
dukcyjn¹ i us³ugow¹.

10. Uchwa³a w sprawie woli przejêcia nieru-
chomo�ci gruntowej.
Rada Miejska po zapoznaniu siê z wnio-
skiem Urzêdu Parafialnego w Sêdziszo-
wie M³p. zaaprobowanym przez Radê
Parafialn¹, wyrazi³a wolê przejêcia na
rzecz gminy dzia³ek stanowi¹cych teren
obecnego cmentarza oraz terenów przy-
leg³ych pod jego poszerzenie.
Na zakoñczenie obrad Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej Pan Bogus³aw Kmieæ przed-
stawi³ informacjê o analizie o�wiadczeñma-
j¹tkowych (za rok 2005) Burmistrza Sêdzi-
szowa M³p., Przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej, radnych, kierowników gminnych jed-
nostek organizacyjnych i pracownikówUrzê-
duMiejskiego.

Nastêpnie Przewodnicz¹cy dokona³
podsumowania IV kadencji Rady i wraz z
BurmistrzemPanemKazimierzemKie³bem
wrêczyli radnym listy z podziêkowaniem za
pracê na rzecz rozwoju gminy Sêdziszów
M³p. oraz pami¹tkowe albumy �27 lat pon-
tyfikatu Jana Paw³a II�.

El¿bieta �winiuch
Z-ca Burmistrza

(ci¹g dalszy ze str. 5)



77777

Nr 9 (118) 6 listopada 2006 rNr 9 (118) 6 listopada 2006 rNr 9 (118) 6 listopada 2006 rNr 9 (118) 6 listopada 2006 rNr 9 (118) 6 listopada 2006 r.....

77777

INWESTYCJE POWIATOWE
u Starostwo Powiatowe zakoñczy³o prace
remontowe na budynku dachu Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach. Ro-
boty budowlane w swoim zakresie objê³y
odbudowê starych kominów na budyn-
ku g³ównym a tak¿e by³y prowadzone
prace zwi¹zane z pomalowaniem po-
wierzchni dachu blaszanego.

u Kontynuowane s¹ prace przy moderni-
zacji i rozbudowie Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Lubzinie.Umowny termin od-
dania inwestycji to koniec czwartego
kwarta³u tego roku. �rodki finansowe
jakimi dysponuje Starostwo Powiatowe
w Ropczycach na dokoñczenie zadania
to 650 000 z³ z czego 300 000 z³ to �rodki
w³asne (pozosta³e pozyskane z kontrak-
tu wojewódzkiego).

u Starostwo realizuje II etap zadania inwe-
stycyjnego pn. �Przebudowa i nadbudo-
wa istniej¹cego budynku Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arniczej�.W chwili
obecnej kontynuowane s¹ prace doty-
cz¹ce rozbudowy i wykoñczenia, w tym
piêciu pomieszczeñ pod potrzeby Cen-
trumPowiadamiania Ratunkowegowbu-
dynku Komendy Powiatowej. Zakoñcze-
nie robót modernizacyjno- remonto-
wych w siedzibie PPSP w Ropczycach
przewidziane jest na IV kwarta³ tego
roku.

u W Nauczycielskim Kolegium Jêzyków
Obcych w Ropczycach przeprowadzany
jest II etap robót adaptacyjnych po-
mieszczeñ pod potrzeby Kolegium. Pro-
wadzone s¹ roboty wykoñczeniowe w
pomieszczeniach na parterze od strony
zachodniej. Prowadzone s¹ prace zwi¹-
zane ze szpachlowaniem �cian. Po zakoñ-
czeniu prac zostanie umieszczona tam
biblioteka wraz z czytelni¹ pod potrzeby
studentów i wyk³adowców. Prowadzone
s¹ równie¿ prace remontowe I piêtra
budynku Kolegium. Zakoñczone zosta³y
ju¿ prace mokre, tj. roboty tynkarskie,
wykonano wylewki, zosta³a zamontowa-
na stolarka okienna na parterze i I piê-
trze. Docelowo zostan¹ wykonane trzy
sale dydaktyczne na I piêtrze. Umowny
termin zakoñczenia II etapu inwestycji
jest przewidziany na 30 listopada 2006 r.

u Starostwo Powiatowe wraz z Zespo³em
Opieki Zdrowotnej w Ropczycach konty-
nuuje roboty budowlane zwi¹zane z bu-
dow¹ ³¹cznikapomiêdzy budynkiemPrzy-
chodni Rejonowej wRopczycach przy ul.
Wyszyñskiego oraz przy wznoszeniu szy-
bu d�wigu. Prace te s¹ na etapie murar-
sko-betonowym, stan surowy. Planowany
termin zakoñczenia robót przewidziany
jest na 15 grudnia 2006 r.Warto�æ umow-
na inwestycji to 240 885.31 z³,w tym �rod-
ki pozyskane z PRFON to 139 918 z³.

u Zatwierdzony zosta³ przetarg nieograni-
czony na �Likwidacjê barier w O�rodku
Zdrowia w Ostrowie w zakresie umo¿li-
wienia osobom niepe³nosprawnym po-
ruszanie siê i komunikowania� (pochyl-
nia + przystosowanie WC). Wykonawc¹
robót bêdzie Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych Sp. z o.o. z Ropczyc. Zo-
sta³ przekazany plac budowy w celu wy-
konania podjazdu dla niepe³nospraw-

nych przy Gminnym O�rodku Zdrowia
wOstrowie.Warto�æ tej inwestycji wynie-
sie 46 346 z³ i jest wspó³finansowane z
�rodków PFRON.

u Starostwo Powiatowe zleci³o wykonanie
podjazdu dla niepe³nosprawnych przy
Specjalnym O�rodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Ropczycach oraz u³o¿enie
kostki Resbud od strony pó³nocnej. Ro-
boty powinny byæ wykonane w IV kwarta-
le tego roku. �rodki finansowe przezna-
czone na te inwestycje wynios³y14 000 z³.

u Na prze³omie pa�dziernika i listopada
zostanie wykonany remont chodnika
wzd³u¿ ul. Konopnickiej w Ropczycach.

u Zosta³ ca³kowicie rozliczony projekt pt.
�Edukacja � poprawa pomocy w dostê-
pie do nauki dzieci i m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej� realizowany przez Starostwo
Powiatowe.Ca³kowity koszt finansowy jaki
zosta³ poniesiony przez Starostwo to315
171 z³ z czego �rodki w³asne to37 817 z³,
a �rodki jakie Powiat pozyska³ z PFRON-
u to277 354 z³.

u Z³o¿ony projekt przez Starostwo Powia-
towe pn. �Termomodernizacja budyn-
ków u¿yteczno�ci publicznej w Powiecie
Ropczycko-Sêdziszowskim� w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskie-
goObszaruGospodarczego i Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego zosta³ wy-
soko oceniony i tym samym znalaz³ siê na
li�cie projektów oczekuj¹cych na dofi-
nansowanie. W jego ramach Starostwo
planuje dociepliæ elewacjê, wymieniæ sto-
larkê okienn¹ i instalacjê centralnego
ogrzewania w 12 obiektach powiatowych
szkó³ i ZOZ-u, na ³¹czn¹ kwotê ponad
8mln z³. Strona polska zwraca³a siê z
pro�b¹ do strony norweskiej o zwiêksze-
nie puli �rodków na projekty z obszaru
termomodernizacji o kwotê dostêpn¹ w
ramach priorytetów �rodowiskowych na
ca³y okres wdra¿ania Mechanizmów Fi-
nansowych, tj. 73 mln euro, co pozwoli-
³oby na sfinansowanie wiêkszo�ci pozy-
tywnie ocenionych projektów. Jednak
wniosek ten nie spotka³ siê z akceptacj¹
strony norweskiej i w z zwi¹zku z tym
podejmowane s¹ dzia³ania, aby tê decy-
zjê zmieniæ.

WYDZIA£ DRÓG
Unijna inwestycja

Starostwo Powiatu dok³ada wszelkich
starañ aby poprawiæ jako�æ naszych dróg.
Przyk³adem jest modernizacja drogi powia-

towej Ostrów � Borek Wlk. w m. Boreczek,
na ³¹cznej d³ugo�ci 2,6 km, w dwóch odcin-
kach wmiejscowo�ciach Borek Wlk. (1.016
km) i Boreczek (1.584 km). Roboty budow-
lane polega³y m. in. na wykonaniu podbu-
dowy z kruszywa ³amanego stabilizowanego
mechanicznie, nawierzchni z betonu asfal-
towego oraz robót ziemnych. Remont ten
by³ mo¿liwy dziêki realizowanemu projek-
towi pn.�Przebudowa drogi powiatowej Nr
1331 ROstrów � BorekWlk. � Boreczek� w
ramach Zintegrowanego ProgramuOpera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet
3 � Rozwój lokalny, Dzia³anie 3.1 � Obszar
wiejski. Wykonawc¹ projektu by³o Przedsiê-

biorstwo Drogowo-Mostowe S.A
wDêbicy. Ca³kowita warto�æ pro-
jektu wynosi 985 853,34 z³w tym:
50% dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Priorytetu 3
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego, 10% stanowi wspó³fi-
nansowanie z bud¿etu pañstwa.

Remonty dróg powiatowych
Starostwo Powiatowe zakoñ-

czy³o cz¹stkowe prace remonto-
we na drogach powiatowych. Pra-
ce te zosta³y przeprowadzone na
nastêpuj¹cych odcinkach dróg:

· ulica powiatowa 1358R Wyszyñskiego w
Ropczycach

· droga powiatowa 1343 RGnojnica � Bro-
niszów w m. Gnojnica

· droga powiatowa 1286 R Anastazów �
Skrzyszów w m. Skrzyszów

· droga powiatowa 1340 R Bystrzyca �
Nowa Wie� w m. Wi�niowa

· droga powiatowa 1350RWielopole Skrz.
� Ró¿anka w m. Wielopole Skrz.

· droga powiatowa 1344 R Lubzina � Brze-
zówka w m. Brzezówka.

· droga powiatowa 1336 R Bêdziemy�l �
D¹browa w m. Bêdziemy�l
W trakcie prac remontowych natomiast

s¹ jeszcze nastêpuj¹ce odcinki:
· droga powiatowa 1347 R Ma³a � £¹czki
Kucharskie w m. £¹czki Kucharskie

· droga powiatowa 1343 R Zagorzyce �
Bystrzyca w m. Zagorzyce � przebudowa
mostu w Zagorzycach

· droga powiatowa 1329 R Zd¿ary �Wikto-
wice wm. Zd¿ary � odbudowa przepustu.
�rodki finansowe przeznaczone na ro-

boty remontowe pozyskane zosta³y przez Po-
wiat ze �rodków �na likwidacje szkód powo-
dziowych� w wysoko�ci 1 500 000 z³ z Pod-
karpackiegoUrzêduWojewódzkiego, a 20%
tej kwoty to �rodki w³asne Powiatu.
u Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ przetarg nie-
ograniczony na zabezpieczenie osuwiska
przydrodze1343RGnojnica �Broniszów
w m. Broniszów. Prace te w swoim zakre-
sie obejm¹ uporz¹dkowanie koryta rzeki
i terenu osuwiska tj. wycinka drzew, krza-
ków oraz karczowanie pni, wykonanie
robót ziemnych z regulacj¹ koryta rzeki,
umocnienie stopy osuwiska koszami siat-
kowo � kamiennymi, odbudowa oberwa-
nego pobocza drogi i korpusu drogi wraz
z nawierzchni¹ bitumiczn¹, a tak¿e wyko-

(ci¹g dalszy na str. 8)
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nanie odwodnienia terenuwobrêbie osu-
wiska poprzez wykonanie betonowych
korytek �ciekowych. Wykonawc¹ tych ro-
bót jest Zak³ad Budowlano �Regulacyjny
i Melioracyjny w Dêbicy. Koszt inwestycji
wyniesie33 907,63 z³.

u Zarz¹d Powiatu dokona³ 5 uzgodnieñ o
warunkach zabudowy w zakresie zadañ
samorz¹dowych Powiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego s³u¿¹cych realizacji inwe-
stycji celu publicznego o znaczeniu po-
nadlokalnym.
Ponadto Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³

przetarg nieograniczony na:
· �wiadczenie us³ug przy zimowym utrzy-
maniu dróg powiatowych w sezonach
zimowego utrzymania 2006 - 2009 z po-
dzia³em na 14 zadañ.Do przetargu przy-
st¹pi³o 10 wykonawców.

oraz
· �wiadczenie us³ug przy zimowym utrzy-
maniu ulic i chodników powiatowych na
tereniemiasta Ropczyce i na tereniemia-
sta Sêdziszów M³p. w sezonach zimowe-

go utrzymania 2006 - 2009 z podzia³em
na 4 zadania.Do przetargu przyst¹pi³o 3
wykonawców.

OCHRONA �RODOWISKA
u Udzielono firmie �JAREMA AKRYL� z
Sêdziszowa M³p. zezwolenia na zbiera-
nie odpadóww tymzu¿ytego sprzêtu elek-
trycznego i elektronicznego.

u Udzielono PGKM w Sêdziszowie M³p.
pozwolenia wodno-prawnego na pobór
wód podziemnych z ujêcia Kawêczyn �
Wolica Piaskowa.

INNE
u Zarz¹d Powiatu og³osi³ przetarg nieogra-
niczony w ramach projektu �E-urz¹d.
Infrastruktura spo³eczeñstwa informa-
cyjnego w Powiecie Ropczycko-Sêdzi-
szowskim�, dofinansowany w ramach
Zintegrowanego ProgramuOperacyjne-
go Rozwoju Regionalnego. Przetarg ten
obejmuje zakup sprzêtu komputerowe-
go i oprogramowania dla Starostwa Po-
wiatowego w Ropczycach zgodnie z har-
monogramem etapu I. Do przetargu

przyst¹pi³o cztery firmy.
u Zarz¹d Powiatu postanowi³ zawrzeæ po-
rozumienie pomiêdzy Powiatem Rop-
czycko-Sêdziszowskim a Gminami Rop-
czyce, Sêdziszów M³p., Iwierzyce w spra-
wie wspólnego wykonania zadania pt.
�Systemmonitoringu powodziowego na
rzece Wis³oce i jej dop³ywach� w zakre-
sie opracowania dokumentacji technicz-
nej i wykonania punktów pomiarowych.

u Wdniu 25 pa�dziernika 2006 r. w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Ropczy-
cach odby³a siê uroczysta XXXV Sesja
Rady Powiatu Ropczycko � Sêdziszow-
skiego. W sesji udzia³ wziêli przedstawi-
ciele ró¿nych szczebli w³adz samorz¹do-
wych, radni, pracownicy starostwa a tak-
¿e zaproszeni go�cie. Starosta oraz Prze-
wodnicz¹cy Rady poprzez swoje wyst¹-
pienia podsumowali zrealizowane zdania
powiatu. Nastêpnie odby³o siê wrêcze-
nie okoliczno�ciowych dyplomów i po-
dziêkowañ zarówno ze strony W³adz Sa-
morz¹dowych jaki i przyby³ych na posie-
dzenie go�ci.

Inf. w³asna

(ci¹g dalszy ze str. 7)

1. Celem konkursu jest promocja w³asnego regionu, twórców nie-
profesjonalnych i profesjonalistów.

2. Przedmiotem konkursu s¹ prace malarskie ukazuj¹ce piêkno,
walory krajobrazowe i architektoniczne Powiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego jesieni¹.

3. Ka¿dy z uczestników powinien zaprezentowaæ jeden obraz o wy-
¿ej wymienionej tematyce w formacie dowolnym, lecz nie mniej-
szym od A-4.

4. Technika malarska dowolna.
5. Przewidziano podzia³ prac na trzy kategorie wiekowe: kat. I -

uczestnicy od 7 do 12 lat, kat. II - uczestnicy od 13 do 17 la-
t, kat. III -18 i powy¿ej 18 roku ¿ycia. W ka¿dej kategorii przy-
znane bêd¹ po trzy nagrody.

6. Praca winna byæ opatrzona na odwrocie god³em (tj. pseudonim),
rodzajem kategorii wiekowej, tytu³em lub krótkim opisem. Do-
datkowo w osobnej zaklejonej kopercie, przyklejonej do odwro-
tu pracy winno byæ umieszczone to samo god³o wraz z danymi
autora: imiê i nazwisko, kategoria wiekowa, adres dla korespon-
dencji, numer telefonu kontaktowego.

7. Konkurs trwa od 09 pa�dziernika 2006 r. do 10 grudnia 2006 r.
Prace nale¿y przysy³aæ poczt¹ w terminie do 10 grudnia 2006 r.
pod adres organizatora konkursu: Rada Powiatu, ul. Konopnic-
kiej 5, 39-100 Ropczyce z dopiskiem �konkurs plastyczny�, b¹d�
sk³adaæ w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 328.

8. Powo³ane przez Przewodnicz¹cego Rady Powiatu jury zakwalifiku-
je prace na wystawê oraz wy³oni zwyciêzców. Od decyzji jury nie
s³u¿y odwo³anie. Nastêpnie zostanie zorganizowany wernisa¿ prac.

9. O wrêczeniu nagród uczestnicy konkursu, których prace zajê³y I,
II lub III miejsce w konkursie, zostan¹ powiadomieni listownie.

10. Przedk³adaj¹c prace do konkursu uczestnik wyra¿a zgodê na ich
nieodp³atne wykorzystanie poprzez publikacje i ekspozycje wraz
z podaniem danych osobowych, oryginalnego tytu³u pracy oraz
miejsca, które zajê³a w konkursie. Przed³o¿one prace nie bêd¹
zwracane, staj¹ siê one w³asno�ci¹ organizatora konkursu.

Choroba i niepe³nosprawno�æ to czynniki, które prowadz¹ do
pogorszenia kondycji ka¿dej rodziny, bez wzglêdu na jej przynale¿-
no�æ spo³eczno-zawodow¹ czy miejsce zamieszkania. Powiat rop-
czycko-sêdziszowki wychodz¹c naprzeciw potrzebom tych osób w
zakresie rehabilitacji przyst¹pi³ do programu Powiatowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych pt. �Program ograni-
czania skutków niepe³nosprawno�ci�. W ramach ww. programu
zorganizowana zosta³a Powiatowa Wypo¿yczalnia Sprzêtu Rehabi-
litacyjnego i Urz¹dzeñ Pomocniczych z siedzib¹ w Ropczycach przy
ul. Konopnickiej 5.

Wypo¿yczalnia dzia³a czynnie od 1sierpnia 2006r. Dzia³alno�æ
nasza finansowana jest ze �rodków PFRON oraz ze �rodków w³a-
snych powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

Udostêpniamy swój sprzêt rehabilitacyjny i urz¹dzenia pomoc-
nicze nieodp³atnie osobom niepe³nosprawnym w zale¿no�ci od
rodzaju tej niepe³nosprawno�ci z uwzglêdnieniem potrzeb w za-
kresie ich samodzielno�ci i funkcjonowania oraz rehabilitacji.

Obecnie do wypo¿yczenia posiadamy stabilizatory, laski inwa-
lidzkie, kule pachowe, balkoniki (podpory), materace i poduszki
przeciwodle¿ynowe, krzes³a sedesowe, siedziska do mycia w wan-
nie. Ponadto pi³ki rehabilitacyjne, przyrz¹d do æwiczeñ stawu sko-
kowego, krzese³ka rehabilitacyjne dla dzieci, stoliki manualne do
æwiczeñ r¹k, sto³y rehabilitacyjne, ci�nieniomierze i glukometry.

Sprzêt jest udostêpniany po podpisaniu umowy u¿yczenia. Przy
podpisywaniu umowy wypo¿yczaj¹cy jest zobowi¹zany przedstawiæ
dowód to¿samo�ci, za�wiadczenie lekarskie, potwierdzaj¹ce koniecz-
no�æ korzystania ze sprzêtu oraz z³o¿enia pisemnego o�wiadczenia
o zapoznaniu siê ze sposobem u¿ytkowania. Sprzêt mo¿e byæ u¿y-
czonymaksymalnie na okres 6miesiêcy zmo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia
w sytuacji gdy korzystanie z tego sprzêtu jest konieczne.

Us³ugi Wypo¿yczalni s¹ �wiadczone w godzinach urzêdowania
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starostwie Powiatowym
wRopczycach tj. odponiedzia³kudopi¹tkuwgodzinach7.30 � 15.30.

Wszystkie informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
017 2228957. ZAPRASZAMY!

Karolina Pszeniczny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Zapraszamy do uczestnictwaZapraszamy do uczestnictwaZapraszamy do uczestnictwaZapraszamy do uczestnictwaZapraszamy do uczestnictwa
w czwartej edycji konkursu plastycznegow czwartej edycji konkursu plastycznegow czwartej edycji konkursu plastycznegow czwartej edycji konkursu plastycznegow czwartej edycji konkursu plastycznego

TTTTTym razem czekamy na prace malarskie przedstawiaj¹ceym razem czekamy na prace malarskie przedstawiaj¹ceym razem czekamy na prace malarskie przedstawiaj¹ceym razem czekamy na prace malarskie przedstawiaj¹ceym razem czekamy na prace malarskie przedstawiaj¹ce
piêkno Ziemi Ropczycko-Sêdziszowskiej jesieni¹. Szczegó³owe in-Szczegó³owe in-Szczegó³owe in-Szczegó³owe in-Szczegó³owe in-
formacje dla uczestników konkursu w zamieszczonym poni-formacje dla uczestników konkursu w zamieszczonym poni-formacje dla uczestników konkursu w zamieszczonym poni-formacje dla uczestników konkursu w zamieszczonym poni-formacje dla uczestników konkursu w zamieszczonym poni-
¿ej regulaminie. Ewentualne pytania proszê kierowaæ pod¿ej regulaminie. Ewentualne pytania proszê kierowaæ pod¿ej regulaminie. Ewentualne pytania proszê kierowaæ pod¿ej regulaminie. Ewentualne pytania proszê kierowaæ pod¿ej regulaminie. Ewentualne pytania proszê kierowaæ pod
nr tel.: (0-17) 22 28 920.nr tel.: (0-17) 22 28 920.nr tel.: (0-17) 22 28 920.nr tel.: (0-17) 22 28 920.nr tel.: (0-17) 22 28 920.

Regulamin konkursu plastycznegoRegulamin konkursu plastycznegoRegulamin konkursu plastycznegoRegulamin konkursu plastycznegoRegulamin konkursu plastycznego
�Cztery pory roku � Jesieñ�.�Cztery pory roku � Jesieñ�.�Cztery pory roku � Jesieñ�.�Cztery pory roku � Jesieñ�.�Cztery pory roku � Jesieñ�.

organizowanego przez Radê Powiatuorganizowanego przez Radê Powiatuorganizowanego przez Radê Powiatuorganizowanego przez Radê Powiatuorganizowanego przez Radê Powiatu
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Po czterech latach, przy wspó³pracy Pro-
gramu Ochrony �rodowiska ONZ, akcja
�Sprz¹tania Australii� przekszta³ci³a siê w
akcjê �Sprz¹tanie �wiata�. Dzi� ponad czter-
dzie�ci milionów ludzi ze stu trzydziestu

Wniedzielê 15 pa�dziernika br. pomimo niesprzyjaj¹cej po-
gody mia³o miejsce oficjalne otwarcie placu zabaw i mia-
steczka ruchu drogowego na Osiedlu M³odych w Sêdzi-

szowie M³p. Konkursy zabawy i inne atrakcje przygotowane przez
pracowników Domu Kultury zgromadzi³y oko³o setki dzieci i ich
rodziców. Dzieci ju¿ wcze�niej chêtnie korzysta³y z piaskownicy,
zje¿d¿alni, hu�tawek i rowerowych alejek. Obecnie, po ustawieniu
znaków drogowych, �wiate³, wymalowaniu znaków poziomych na
asfalcie, plac jest w pe³ni profesjonalnym i bezpiecznym miejscem
zabawy i nauki dla najm³odszych. (-)

Lasy wCierpiszu i Czar-
nej by³y w sobotê 14 pa�-
dziernika br. miejscem
æwiczeñ jednostek OSP z
naszej gminy. Ka¿da dru¿y-
na mia³a do odszukania w
terenie znak, zaznaczony
uprzednio na mapie. Ce-
lem æwiczeñ by³o uspraw-
nienie poruszania siê w te-
renie le�nym z wykorzysta-
niem dróg po¿arowych. Wszyscy wykonali powierzone zadania w
zakre�lonym czasie, a pó�niej zostali uraczeni grochówk¹ przez
gospodarzy, czyli stra¿aków OSP w Cierpiszu. (-)

Akcja �Sprz¹tanie �wiata� jest ju¿ �wietnie zna-Akcja �Sprz¹tanie �wiata� jest ju¿ �wietnie zna-Akcja �Sprz¹tanie �wiata� jest ju¿ �wietnie zna-Akcja �Sprz¹tanie �wiata� jest ju¿ �wietnie zna-Akcja �Sprz¹tanie �wiata� jest ju¿ �wietnie zna-
na na ca³ym �wiecie, w tym tak¿e w Polsce. Roz-na na ca³ym �wiecie, w tym tak¿e w Polsce. Roz-na na ca³ym �wiecie, w tym tak¿e w Polsce. Roz-na na ca³ym �wiecie, w tym tak¿e w Polsce. Roz-na na ca³ym �wiecie, w tym tak¿e w Polsce. Roz-
pocz¹³ j¹ australijski ¿eglarz Ian Kiernan w rokupocz¹³ j¹ australijski ¿eglarz Ian Kiernan w rokupocz¹³ j¹ australijski ¿eglarz Ian Kiernan w rokupocz¹³ j¹ australijski ¿eglarz Ian Kiernan w rokupocz¹³ j¹ australijski ¿eglarz Ian Kiernan w roku
1989. Wtedy to, siedemna�cie lat temu, posprz¹-1989. Wtedy to, siedemna�cie lat temu, posprz¹-1989. Wtedy to, siedemna�cie lat temu, posprz¹-1989. Wtedy to, siedemna�cie lat temu, posprz¹-1989. Wtedy to, siedemna�cie lat temu, posprz¹-
tano Zatokê Sydneytano Zatokê Sydneytano Zatokê Sydneytano Zatokê Sydneytano Zatokê Sydney, a pomys³ sprz¹tania od sa-, a pomys³ sprz¹tania od sa-, a pomys³ sprz¹tania od sa-, a pomys³ sprz¹tania od sa-, a pomys³ sprz¹tania od sa-
mego pocz¹tku zyska³ wielu zwolennikówmego pocz¹tku zyska³ wielu zwolennikówmego pocz¹tku zyska³ wielu zwolennikówmego pocz¹tku zyska³ wielu zwolennikówmego pocz¹tku zyska³ wielu zwolenników.....

pañstw ca³ego �wiata bierze
udzia³ w zainicjowanej przez
Iana Kiernana akcji na rzecz
ochrony �rodowiska naturalne-
go.

Akcja ta jest dobrze znana
równie¿ wnaszej gminie.W tym
roku odby³a siê w dniach 15-17
wrze�nia. Jak co roku wziê³o w
niej udzia³ ok. 3150dzieci im³o-
dzie¿y ze szkó³ podstawowych,
gimnazjów, Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego i Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych.

Podczas tegorocznej akcji
uprz¹tniêto tereny wokó³ szkó³,
pobocza dróg, lasy, brzegi rzek

i zbiorników wodnych, a tak¿e zlikwidowa-
no 10 wysypisk �mieci. £¹cznie zebrano ok.
50m3 ró¿nego rodzaju odpadów.

Poza swoimi bardzo wymiernymi skut-
kami, akcja spe³nia niezwyk³¹ rolê eduka-

cyjn¹ i wychowawcz¹. Przy tej okazji w szko-
³ach organizowane s¹ liczne imprezy (pro-
gramy edukacyjne, konkursy, wycieczki, te-
atrzyki itp.) o tematyce proekologicznej.

Najlepszym potwierdzeniem tego, ¿e
akcje te przynosz¹ pozytywne efekty s¹
zmniejszaj¹ce siê w ka¿dym roku ilo�ci zbie-
ranych odpadów.W 2005 rokum³odzie¿ ze-
bra³a 60m3 odpadów, a w roku obecnym
niespe³na 50m3. Pomimo zmniejszaj¹cej siê
ilo�ci zbieranych odpadów, koszty przepro-
wadzenia akcji s¹ i tak stosunkowo du¿e.
Gmina SêdziszówM³p. na tegoroczn¹ akcjê
�Sprz¹tanie �wiata Polska 2006� wydatko-
wa³a prawie 4 tys. z³otych.

Za udzia³ w tegorocznej akcji uczestni-
kom i opiekunom w imieniu w³adz Gminy
SêdziszówM³p. serdecznie dziêkujê, a nam
wszystkim przypominam, ¿e nie jest czysto
tam, gdzie siê sprz¹ta, lecz tam, gdzie siê
nie �mieci.

Robert Ocha³

Pomimo przenikliwego ch³odu, zapa³u do zabawy nie brakowa³o. Fot.(2) J. Maroñ

Miasteczko ruchu drogowego bêdzie dla najm³odszych bezpiecznymmiejscem do nauki zasad
poruszania siê po ulicach.

W æwiczeniach w Cierpiszu wziê³y udzia³ jednostki z terenu ca³ej gminy. Fot.(2) J. Maroñ

Analiza map przed wyruszeniem do lasu.
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WitaCiê, owiele liczniej ni¿
2 lata temu, zgromadzona ro-
dzina � wspólnota jednocz¹ca
siêw trudziewznoszenia tej �wi¹-
tyni, któr¹ pragniemy po�wiêciæ
kuczciBo¿egoMi³osierdzia.Ksiê-
¿e Biskupie, prosimy, dokonaj
tego piêknego aktu wmurowa-
nia kamieniawêgielnego, wyjê-
tego z grobu �w. Siostry Fausty-
ny i b³ogos³aw nam na dalsze
budowanie � tymi s³owami
przedstawicielerodzinnowo
powstaj¹cejparafiiprzywitali
ks. Biskupa Ordynariusza
KazimierzaGórnego.

Ks.Pra³atStanis³awRyba,
cytuj¹c Ks. Arcybiskupa Je-
rzego Ablewicza, w swym
przemówieniu powitalnym
powiedzia³m.in.: �Dobudowy
�wi¹tyniPanBógpowo³uje tylko
niektórych,przezsiebiewybranych
i obdarza ich szczególn¹ ³ask¹�.
Tej ³aski dost¹pi³ ks. Krzysztof
Gac, który z ca³ymzaanga¿owa-
niem prowadzi dzie³o budowy. Ale do tej budowy
zostalipowo³aniwszyscyparafianie sêdziszowscy,nie
tylko parafianieOsiedlaM³odych, oni szczególnie.
Wszyscy z rado�ci¹ budujemyKo�ció³ Bo¿egoMi³o-
sierdzia, bo przecie¿ ka¿dy z nas potrzebuje Bo¿ego
Mi³osierdzia.Jestemzbudowanypostaw¹wielumoich
gorliwych i ofiarnych parafian.W tej historycznej i
niepowtarzalnej chwili w imieniu w³asnym, jako
proboszcza iw imieniuks.Krzysztofa, odpowiedzial-
nego za budowê nowego ko�cio³awitam serdecznie
pasterzanaszej diecezjiKs.BiskupaOrdynariusza
KazimierzaGórnego, który tak bardzo pragn¹³ aby
tu, na tym �trójk¹cie� przy Osiedlu M³odych po-
wsta³ nowy ko�ció³.

Ogodz. 15.00 rozpoczê³a siê uroczysta
Eucharystia. Ks. Biskup w homilii zwróci³
uwagê na rolê powstaj¹cej �wi¹tyni, która
ma g³osiæ nieskoñczoneMi³osierdzie Bo¿e,
jak tego pragnê³a �w. Siostra Faustyna.Wy-
ra¿amwielk¹ wdziêczno�æ drogiemuKs. Pra³ato-
wi Stanis³awowi, proboszczowi sêdziszowskiemu
�mówi³ ks. Biskup �za to, ¿e bardzo serdecznie
przyj¹³ ks. Krzysztofa i powiedzia³:�Razem, z ca³¹
parafi¹ Sêdziszów bêdziemywznosiæ �wi¹tyniê Bo-
¿ego Mi³osierdzia.� Dziêkujemy Ci Ks. Pra³acie
bardzo, za tê postawê, która sta³a siê jakim� piêk-
nym przyk³adem, ¿e budujemy �wi¹tyniê wszy-
scy, nie tylko to Osiedle.

Symboliczny obrazek: ks. Krzysztof Gac, budowniczy �wi¹tyni wmurowuje kamieñ wêgielny w jej �cianê.

7. pa�dziernika 20067. pa�dziernika 20067. pa�dziernika 20067. pa�dziernika 20067. pa�dziernika 2006
rrrrr. mieszkañcy Sêdziszo-. mieszkañcy Sêdziszo-. mieszkañcy Sêdziszo-. mieszkañcy Sêdziszo-. mieszkañcy Sêdziszo-
wa M³p. prze¿ywaliwa M³p. prze¿ywaliwa M³p. prze¿ywaliwa M³p. prze¿ywaliwa M³p. prze¿ywali
niecodzienn¹ uroczy-niecodzienn¹ uroczy-niecodzienn¹ uroczy-niecodzienn¹ uroczy-niecodzienn¹ uroczy-
sto�æ � wmurowanie ka-sto�æ � wmurowanie ka-sto�æ � wmurowanie ka-sto�æ � wmurowanie ka-sto�æ � wmurowanie ka-
mienia wêgielnego wmienia wêgielnego wmienia wêgielnego wmienia wêgielnego wmienia wêgielnego w
�ciany nowo budowa-�ciany nowo budowa-�ciany nowo budowa-�ciany nowo budowa-�ciany nowo budowa-
nej �wi¹tyni Bo¿ego Mi-nej �wi¹tyni Bo¿ego Mi-nej �wi¹tyni Bo¿ego Mi-nej �wi¹tyni Bo¿ego Mi-nej �wi¹tyni Bo¿ego Mi-
³osierdzia przy Osiedlu³osierdzia przy Osiedlu³osierdzia przy Osiedlu³osierdzia przy Osiedlu³osierdzia przy Osiedlu
M³odych.M³odych.M³odych.M³odych.M³odych.

JE ks. bp. Kazimierz Górny po�wiêci³ tablicê, która przykry³a kamieñ wêgielny i akt
erekcyjny.

Surowe mury nowej �wi¹tyni szczelnie wype³nili wierni. Fot.(3) R. Cio³kosz

w �ciany budowanej �wi¹-
tyni.

Wmiejscuwmurowania
umieszczono tablicê, po-
�wiêcon¹ przez Benedykta
XVI, która przez przeszkle-
nie ukazuje wmurowan¹ ce-
g³ê z grobu �wiêtej.

PodczasMszy �w.przynie-
siono do o³tarza, w darach
ofiarnychm.in.:monstrancjê
� dar dla nowej �wi¹tyni od
rodziny�widrów, stu³ê� sym-
boldaruprzekazanegoprzez
Stowarzyszenie �Pro Miseri-
cordia�,któreufundowa³o21
ornatów i kapê, ornat � dar
ofiarowany przez Ks. Bisku-
paorazZbiórEncyklikpapie-
¿a Jana Paw³a II � dar dlaKs.
Biskupa.

Dziêkuj¹c wszystkim
przyby³ymnauroczysto�æ, ks. KrzysztofGac
powiedzia³:

Wdziêczno�æ jest wa¿na, wdziêczno�æ jedno-
czy i buduje. Otwiera serca i ukazuje, ¿e kto� pa-
miêta. Je¿eli jej nie okazujemy na co dzieñ, bo
wydaje siê zbêdna, to nie mo¿e jej brakn¹æ przy
�wiêtowaniu, w chwili takiej, jak ta.[...] Wyra-
¿am ogromn¹wdziêczno�æ wszystkim tu obecnym
(i nieobecnym), czêsto bezimiennym, którzy mo-
dlitw¹ i cierpieniem, prac¹ i ofiar¹ wspierali do-
t¹d, wsparli dzi� i � ufam � nadal bêd¹ wspieraæ
wznoszenie tej �wi¹tyni ku czci Bo¿egoMi³osier-
dzia, kiedy�mamnadziejê, sanktuarium.Gor¹co
pozdrawiam tak licznie zgromadzonych Go�ci z
ró¿nych stron naszej diecezji, a nawet spoza niej.

Oby�cie siê wszyscy Pañ-
stwona tymmiejscu zawsze
czuli dobrze. Oby�cie czuli
siê dobrze odczuwaj¹c bli-
sko�æBoga, który darzymi-
³osierdziem i przywraca
utracony pokój.

Umocnieni mo-
dlitw¹ i obecno�ci¹ Ks.
Biskupa oraz jego b³o-
gos³awieñstwemnadal
bêdziemypodejmowaæ
trud budowy, aby móc
kiedy� korzystaæ z ³ask i
darów sprawowanych
przez kap³anów w no-
wej �wi¹tyni sakramen-
tów. Bêdziemy w niej
kiedy� s³uchaæ s³owa

Bo¿ego, a mo¿e zagubieni bêdziemy wra-
caæ do Boga, do wspólnoty, licz¹c na Jego
Mi³osierdzie.

Ma³gorzata Ci¿mar

Zarz¹d Stowarzyszenia �Pro Misericordia� im. �wiêtej Siostry Faustyny Kowal-
skiej wraz z ks. Krzysztofem Gacem sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do zorganizowania tak piêknej uroczysto�ci.
Niech Bóg bogaty wmi³osierdzie wszystkim za wszystko wynagradza i wspiera wszelki-
mi potrzebnymi ³askami.

W czasie uroczysto�ci przedstawiciele
duchowieñstwa i w³adz lokalnych podpi-
sali akt erekcyjny, który wraz z ceg³¹ z gro-
bu �w. Siostry Faustyny zosta³ wmurowany
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Szkodnej
zosta³a za³o¿ona w 1956 roku z inicjatywy
dyrektora Szko³y Podstawowej Franciszka
Boronowicza i so³tysa Andrzeja Drozda. W
sk³ad pierwszego Zarz¹du weszli: Feliks Bi-
zon � prezes, Stanis³aw Drozd � naczelnik,
po czym OSP zosta³a wpisana do rejestru
jako prawnie dzia³aj¹ca jednostka.

Pocz¹tkowo stra¿acy dysponowali si-
kawk¹ rêczn¹, a od 1964 r. motopomp¹.
Ca³o�æ sprzêtu wo¿ono do po¿arów konno:
wozem, a w porze zimowej � saniami.

W 1975 r. na zebraniu walnym powiêk-
szono Zarz¹d o dwóch cz³onków: dh. Jana
Szparê � skarbnika i dh. Jana Ocha³a � go-
spodarza. Jednostka liczy³awówczas 17 czyn-
nych cz³onków.

Od 1986 r. dowo¿enia sprzêtu ga�nicze-
gou¿ywano ci¹gnika rolniczego. Samochód
¯uk przyjêto na stan jednostki dopiero w
1999 r.

Funkcjê prezesów jednostkiOSPSzkod-
nape³nili: JanCzaja(1990-92),Wies³awOcha³
(1992-93), Antoni Ho³ub (1993-94), Józef
Drozd (1994-98). Od roku 1998 do chwili
obecnej jednostk¹ kieruje prezes JanZiajor.

W ci¹gu piêædziesiêciu lat dzia³alno�ci
stra¿acy ochotnicy wiernie pe³nili s³u¿bê
wobecmieszkañców Szkodnej i s¹siednich
miejscowo�ci. Brali udzia³ w gaszeniu wielu
po¿arów, usuwaniu ich skutków, a tak¿e w
likwidacji innych zagro¿eñ: powodzi, hura-
ganów itp. OSP by³a inicjatorem budowy
dróg, elektryfikacji, gazyfikacji oraz budo-
wy Domu Stra¿aka, sfinalizowanej w bie¿¹-
cym roku.

�wiêto stra¿ackie w Szkodnej rozpoczê-
³o siêMsz¹ �w. odprawion¹ przez ksiê¿y-ro-

Jednostka OSP Szkodna w niedzielê, 1. pa�dzierJednostka OSP Szkodna w niedzielê, 1. pa�dzierJednostka OSP Szkodna w niedzielê, 1. pa�dzierJednostka OSP Szkodna w niedzielê, 1. pa�dzierJednostka OSP Szkodna w niedzielê, 1. pa�dziernika brnika brnika brnika brnika br., obchodzi³a uro-., obchodzi³a uro-., obchodzi³a uro-., obchodzi³a uro-., obchodzi³a uro-
czysto�ci zwi¹zane z Jubileuszem 50-lecia dzia³alno�ci, oddaniem do u¿yt-czysto�ci zwi¹zane z Jubileuszem 50-lecia dzia³alno�ci, oddaniem do u¿yt-czysto�ci zwi¹zane z Jubileuszem 50-lecia dzia³alno�ci, oddaniem do u¿yt-czysto�ci zwi¹zane z Jubileuszem 50-lecia dzia³alno�ci, oddaniem do u¿yt-czysto�ci zwi¹zane z Jubileuszem 50-lecia dzia³alno�ci, oddaniem do u¿yt-
ku Domu Stra¿aka oraz nadaniem sztandaru.ku Domu Stra¿aka oraz nadaniem sztandaru.ku Domu Stra¿aka oraz nadaniem sztandaru.ku Domu Stra¿aka oraz nadaniem sztandaru.ku Domu Stra¿aka oraz nadaniem sztandaru.

Za wys³ugê lat:
dh Czes³aw Bujak � 35 lat
dh Edward Szpara � 35 lat
dh Julian Drozd � 35 lat
dh Zbigniew Drozd � 30 lat
dh Tadeusz Czaja � 30 lat
dh Boles³aw Bujak � 30 lat
dh Jan Szpara � 30 lat
dh Bogus³aw Drozd � 25 lat
dh Edward Bielak � 25 lat
dh Józef Drozd � 25 lat
dh Krzysztof Szpara � 15 lat
dh Grzegorz Szpara � 10 lat
dh Roman Szpara � 10 lat
dh Witold Tenczar � 10 lat

dh Wies³aw Czaja � 10 lat
dh Jan Ziajor � 10 lat
dh Bogus³aw Bujak � 10 lat
dh Józef Medygra³ � 10 lat
dh Andrzej Czaja � 10 lat
dhKazimierz Pieprzak � 10 lat
dh Sylwester Czaja � 5 lat

Wzorowy Stra¿ak:
dh Bogdan Bujak
dh Sylwester Czaja
dh Andrzej Czaja
dh Krzysztof Szpara
dh Jan Ziajor
dh Józef Medygra³

Druhowie jednostki OSP w Szkodnej
odznaczeni z okazji Jubileuszu

Podczas uroczysto�ci odznaczenia otrzymali stra¿acy legitymuj¹cy siê najd³u¿szym sta¿em i
wyró¿niaj¹cy siê wzorow¹ postaw¹. Fot.(3) J. Maroñ

daków wywodz¹cych siê ze Szkodnej: ks.
MarkaCzajêCSMA, ks.MarianaKujdê oraz
ks. proboszcza parafii �� Aposto³ów Piotra
i Paw³a w Zagorzycach Górnych Kazimie-
rza Marka.

Po Mszy �w. przed budynkiem nowej
stra¿nicy zaprezentowano sztandar i wrê-
czono odznaczenia zas³u¿onym stra¿akom.

W uroczysto�ci udzia³ wziêli: Burmistrz
SêdziszowaM³p. Ka-
zimierz Kie³b, Za-
stêpca Burmistrza
El¿bieta �winiuch,
ks. proboszcz parafii
�� Aposto³ów Piotra
i Paw³a w Zagorzy-
cach Górnych Kazi-
mierzMarek, ks. Eu-
geniusz Mi³o�, ks.
Marek Czaja CSMA
ks. Marian Kujda,
SekretarzGminy Jan
Maroñ, Inspektor
urzêdu Miejskiego
d/sOSPMarcinCie-
�lik, Radny Rady Po-
wiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego Stani-
s³awWozowicz,Wice-

prezes Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP
W³adys³aw Tabasz, Dowódca Jednostki Ra-
towniczoGa�niczejm³. bryg. JanPa�ko, Pre-
zes Zarz¹du GminnegoZOSPEugeniuszAl-
berski, Zastêpca Prezesa Zarz¹du Powiato-
wegoZOSPStanis³aw �wider, przedstawicie-
le jednostekOSP z Gminy SêdziszówM³p.,
radni RadyMiejskiej z po³udnia gminy, dy-
rektorzy szkó³ ze Szkodnej i Zagorzyc Gór-
nych orazmieszkañcy Szkodnej.

Zaproszeni go�cie w przemówieniach
gratulowali stra¿akom piêknego obiektu
oraz ¿yczyli szczê�liwych powrotów z akcji
ratowniczych.

Dogratulacji do³¹cza siê równie¿ redak-
cja Biuletynu Sêdziszowskiego.

Inf. w³asna

W czasie Mszy �w. po�wiêcony zosta³ sztandar jednostki OSP w Szkodnej.

Burmistrz Kazimierz Kie³b przecina wstêgê i przekazuje now¹
remizê stra¿akom ze Szkodnej.
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OKRÊG WYBORCZY NR 1

Lista nr 2 � KW Liga Polskich Rodzin
1. GOTKOWSKI Krzysztof, lat 26, zam. Sêdziszów M³p.
2. KMIEÆ Wies³aw, lat 26, zam. Sêdziszów M³p.
3. MICHNA Lucyna, lat 40, zam. Góra Ropczycka
4. PRZYDZIA£ Piotr, lat 31, zam. Zagorzyce
5. URBAN Leszek, lat 50, zam. Sêdziszów M³p.
6. WOZOWICZ Ryszard Julian, lat 48, zam. Góra Ropczycka

Lista nr 4 � KW Prawo i Sprawiedliwo�æ
1. KMIEÆ Bogus³aw, lat 34, zam. Sêdziszów M³p.
2. IDZIK Zbigniew, lat 56, zam. Sêdziszów M³p.
3. KACZMAREK Jerzy Ryszard, lat 33, zam. Sêdziszów M³p.
4. FRYSZTAK Bernadeta Dorota, lat 37, zam. Sêdziszów M³p.
5. SADO Krzysztof, lat 47, zam. Sêdziszów M³p.
6. FLISAK Jan Janusz, lat 42, zam. Sêdziszów M³p.
7. PICHLA Agnieszka, lat 25, zam. Sêdziszów M³p.
8. URBANEK Grzegorz, lat 35, zam. Sêdziszów M³p.
9. RATAJ Janusz, lat 39, zam. Sêdziszów M³p.
10.GRZEGORSKI Zbigniew, lat 45, zam. Sêdziszów M³p.
11.SOBECKA Agnieszka, lat 37, zam. Sêdziszów M³p.
12.LIS Tadeusz, lat 54, zam. Sêdziszów M³p.
13.ANTOÑCZAK £ukasz, lat 22, zam. Sêdziszów M³p.

Lista nr 19 � Komitet Wyborczy PS
1. £YSZCZAK Jerzy, lat 41, zam. Sêdziszów M³p. popierany

przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
2. KUBAS Andrzej Adam, lat 50, zam. Sêdziszów M³p. popie-

rany przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
3. WALCZYK Czes³aw, lat 51, zam. Sêdziszów M³p. popierany

przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
4. CYZIO Janusz, lat 43, zam. SêdziszówM³p. popierany przez

Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
5. HOMA Adam, lat 31, zam. Sêdziszów M³p. popierany przez

Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
6. DZIK Ryszard Franciszek, lat 59, zam. Sêdziszów M³p. po-

pierany przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
7. RÓJ Boles³aw, lat 64, zam. Sêdziszów M³p. popierany przez

Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
8. PARYS Teresa, lat 46, zam. SêdziszówM³p. popierana przez

Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

9. DOROBA Lucyna, lat 44, zam. Sêdziszów M³p. popierana
przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

10.SURDEL Jacek, lat 61, zam. Sêdziszów M³p. popierany
przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

11.WOJDON Ryszard, lat 59, zam. Sêdziszów M³p. popierany
przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

12.WÓJCIK Wies³aw, lat 49, zam. Sêdziszów M³p. popierany
przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

13.W¥TRÓBSKI Józef Jan, lat 54, zam. Sêdziszów M³p. popie-
rany przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

Lista nr 20 � KWW FORUM OBYWATELSKIE
1. MARKIEWICZ Andrzej, lat 53, zam. Sêdziszów M³p.
2. KRÓL Teodozja, lat 54, zam. Sêdziszów M³p.
3. URBANIK Barbara Katarzyna, lat 38, zam. Sêdziszów M³p.
4. JASIÑSKI Boles³aw Jan, lat 34, zam. Sêdziszów M³p.
5. PACYNA Szymon, lat 26, zam. Sêdziszów M³p.
6. JASIÑSKI Adam Jan, lat 26, zam. Sêdziszów M³p.
7. KROWIAK Pawe³, lat 26, zam. Sêdziszów M³p.
8. STRZELCZYK Krzysztof Jan, lat 64, zam. Sêdziszów M³p.
9. MUCHA Wojciech, lat 24, zam. Sêdziszów M³p.
10.IDZIK Arkadiusz Jaromir, lat 27, zam. Sêdziszów M³p.

Lista nr 21 � KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SA-
MORZ¥DOWE

1. �LIWA Renata, lat 40, zam. Sêdziszów M³p.
2. PRZYDZIA£ Anna, lat 37, zam. Sêdziszów M³p.
3. WIKTOR Zyta Henryka, lat 47, zam. Sêdziszów M³p.
4. ZAWISZA Andrzej, lat 44, zam. Sêdziszów M³p.
5. FLIS Jacek Czes³aw, lat 34, zam. Sêdziszów M³p.
6. KUMAN Adam, lat 56, zam. Sêdziszów M³p.
7. KWA�NY Witold, lat 29, zam. Sêdziszów M³p.
8. SKARBEK Franciszek, lat 61, zam. Sêdziszów M³p.
9. ZG£OBICKI Marian, lat 51, zam. Sêdziszów M³p.
10.HOSA Artur, lat 37, zam. Sêdziszów M³p.
11.CHMIEL-WOJDON Ewelina, lat 28, zam. Sêdziszów M³p.
12.STANEK W³adys³awa Zofia, lat 63, zam. Sêdziszów M³p.

Lista nr 22 � KW ZIEMIA SÊDZISZOWSKA
1. �WINIUCH El¿bieta, lat 49, zam. Sêdziszów M³p.
2. BO¯EK Jan, lat 54, zam. Sêdziszów M³p.
3. BARNAK Mieczys³aw, lat 53, zam. Sêdziszów M³p.
4. GARBARZ Jerzy, lat 52, zam. Sêdziszów M³p.
5. HADY� Tamara, lat 39, zam. Sêdziszów M³p.
6. JASIÑSKI Adam, lat 51, zam. Sêdziszów M³p.

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIMMIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIMMIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIMMIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIMMIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIM

z dnia 24 pa�dzierz dnia 24 pa�dzierz dnia 24 pa�dzierz dnia 24 pa�dzierz dnia 24 pa�dziernika 2006 rnika 2006 rnika 2006 rnika 2006 rnika 2006 r.....

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach listo zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach listo zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach listo zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach listo zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach list
w wyborach do Rady Miejskiej w Sêdziszowie Ma³opolskimw wyborach do Rady Miejskiej w Sêdziszowie Ma³opolskimw wyborach do Rady Miejskiej w Sêdziszowie Ma³opolskimw wyborach do Rady Miejskiej w Sêdziszowie Ma³opolskimw wyborach do Rady Miejskiej w Sêdziszowie Ma³opolskim

zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 rzarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 rzarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 rzarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 rzarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r.....
Na podstawie art. 109 ust. 5 oraz art. 64la ust. 1 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z
2004 r. Nr 25, poz. 219,Nr 102, poz. 1055,Nr 167, poz. 1760 z 2005 r.

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146,
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Sêdzi-
szowie Ma³opolskim podaje informacjê o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych oraz o grupach list

W okrêgach wyborczych zarejestrowano
nastêpuj¹ce listy kandydatów:
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7. MALSKI Kazimierz, lat 49, zam. Sêdziszów M³p.
8. PAZDAN Adam, lat 40, zam. Sêdziszów M³p.
9. RÓG Stanis³awa, lat 56, zam. Sêdziszów M³p.
10.SKWIRUT Micha³, lat 53, zam. Sêdziszów M³p.
11.�WIDER Bogus³aw, lat 49, zam. Sêdziszów M³p.
12.TOMAKA Krzysztof, lat 47, zam. Sêdziszów M³p.
13.ZACH Tadeusz, lat 60, zam. Sêdziszów M³p.
14.¯UCZEK Ewa, lat 33, zam. Sêdziszów M³p.

OKRÊG WYBORCZY NR 2

Lista nr 2 � KW Liga Polskich Rodzin
1. CHARCHUT Kazimierz, lat 53, zam. Góra Ropczycka
2. CZAJA Dorota, lat 29, zam. Szkodna
3. KOZAK Bernadetta, lat 42, zam. Góra Ropczycka
4. OCHA£ Ma³gorzata Stanis³awa, lat 32, zam. Zagorzyce
5. PRZYDZIA£ Edward, lat 57, zam. Zagorzyce
6. TOTOÑ Zofia, lat 50, zam. Zagorzyce

Lista nr 4 � KW Prawo i Sprawiedliwo�æ
1. ZIAJOR Jan, lat 44, zam. Szkodna
2. BYKOWSKA Halina, lat 31, zam. Zagorzyce
3. WALCZYK Marek, lat 36, zam. Góra Ropczycka
4. NOWAK Maria, lat 48, zam. Zagorzyce
5. SIWIEC Janina, lat 44, zam. Zagorzyce
6. CHARCHUT Marek, lat 41, zam. Góra Ropczycka
7. RÓG Katarzyna, lat 42, zam. Zagorzyce
8. ZAWI�LAK Edward, lat 57, zam. Zagorzyce
9. KONEFA£ Anna, lat 22, zam. Zagorzyce

Lista nr 19 � Komitet Wyborczy PS
1. DZIK Piotr Edward, lat 40, zam. Zagorzyce, popierany przez

Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
2. KIEBA£A Jerzy Wojciech, lat 32, zam. Bêdziemy�l, popie-

rany przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
3. MALSKI Jan, lat 40, zam. Zagorzyce, popierany przez Sto-

warzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
4. KU£AK Alfred Jan, lat 48, zam. Góra Ropczycka, popiera-

ny przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
5. SIWIEC Bo¿ena, lat 41, zam. Zagorzyce, popierana przez

Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
6. CZAJA Emil Stanis³aw, lat 57, zam. Szkodna, popierany

przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
7. BOCHNAK Mieczys³aw, lat 44, zam. Zagorzyce, popierany

przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
8. TOTON Alfred Kazimierz, lat 56, zam. Zagorzyce, popie-

rana przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
9. ZAWI�LAK Franciszek, lat 53, zam. Zagorzyce, popierany

przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
10.MA� Waldemar, lat 29, zam. Bêdziemy�l, popierany przez

Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
11.OLEKSY Marek Adam, lat 39, zam. Góra Ropczycka, popie-

rany przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

Lista nr 21 � KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SA-
MORZ¥DOWE

1. OCHA£ Adam, lat 59, zam. Zagorzyce
2. SZCZÊCH Magdalena El¿bieta, lat 25, zam. Zagorzyce

3. ROGIÑSKA-OLECH Bo¿ena, lat 32, zam. Szkodna
4. ANYSZEK LES£AW, lat 50, zam. Bêdziemy�l
5. RÓG Czes³aw Józef, lat 49, zam. Zagorzyce
6. GAC Micha³, lat 51, zam. Bêdziemy�l
7. KUJDA Maria Bo¿ena, lat 28, zam. Zagorzyce

Lista nr 22 � KW ZIEMIA SÊDZISZOWSKA
1. BOCHENEK Stanis³aw, lat 46, zam. Góra Ropczycka
2. BOCHNAK Franciszek, lat 58, zam. Zagorzyce
3. KOZEK Stanis³aw, lat 44, zam. Zagorzyce
4. B¥CZKOWSKI Marek, lat 45, zam. Zagorzyce
5. BU£ATEK Maria, lat 40, zam. Bêdziemy�l
6. DUDKA Edward, lat 53, zam. Zagorzyce
7. LORENC Dominik, lat 26, zam. Bêdziemy�l
8. MARCINIEC Krzysztof, lat 22, zam. Zagorzyce
9. MEDYGRA£ Józef, lat 74, zam. Szkodna
10.WALCZYK Józef, lat 65, zam. Zagorzyce
11.WO£OS Henryk, lat 45, zam. Góra Ropczycka
12.ZIAJOR Wojciech, lat 39, zam. Szkodna

OKRÊG WYBORCZY NR 3

Lista nr 2 � KW Liga Polskich Rodzin
1. PA£KOÑ Stanis³aw Adam, lat 43, zam. Krzywa
2. RÓ¯AÑSKI Marian, lat 46, zam. Cierpisz
3. PATRO Ewa, lat 33, zam. Wolica Piaskowa
4. DRAUS Jan, lat 45, zam. Czarna Sêdz.
5. KRZYWDZIK Zbigniew, lat 47, zam. Kawêczyn Sêdz.
6. OLSZOWY Ireneusz, lat 52, zam. Wolica £ugowa
7. STARZEC Jan, lat 48, zam. Borek Wielki

Lista nr 4 � KW Prawo i Sprawiedliwo�æ
1. ZIOBRO Marek, lat 27, zam. Krzywa
2. SZELIGA Tadeusz £ukasz, lat 55, zam. Borek Wielki
3. DUTKA Kazimierz, lat 58, zam. Wolica £ugowa
4. MACIEJCZYK Piotr, lat 53, zam. Kawêczyn Sêdz.
5. SADO Wojciech, lat 29, zam. Borek Wielki
6. PSZENICZNA Lucyna, lat 37, zam. Wolica Piaskowa
7. TWARDOWSKI Rafa³, lat 22, zam. Klêczany
8. DAR£AK Stanis³aw, lat 62, zam. Kawêczyn Sêdz.
9. WOLAK Grzegorz, lat 32, zam. Borek Wielki

Lista nr 19 � Komitet Wyborczy PS
1. DROZD Robert Stanis³aw, lat 38, zam. Klêczany, popiera-

ny przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
2. PRZYPEK Ryszard, lat 45, zam. Borek Wielki, popierany

przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
3. SÊD£AK Barbara, lat 50, zam. Czarna Sêdz., popierana

przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
4. PRZYDZIA£ Ignacy, lat 70, zam. Wolica Piaskowa, popie-

rany przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
5. �WIDER Stanis³aw, lat 46, zam. Boreczek, popierany przez

Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
6. SROKA Jerzy, lat 40, zam. Wolica £ugowa, popierany przez

Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe
7. OLEJCZAK Maria, lat 52, zam. Kawêczyn Sêdz., popierana

przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

(ci¹g dalszy na str. 14)
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1. KIE£BKazimierz

lat 49, wykszta³cenie wy¿sze, zam. Krzywa, zg³o-
szony przez KomitetWyborczy ZIEMIASÊDZI-
SZOWSKA, nie nale¿y do partii politycznej

2. SZCZÊCHW³adys³aw

lat 56, wykszta³ceniewy¿sze, zam. SêdziszówMa-
³opolski, zg³oszony przez KWWPOROZUMIE-
NIEGOSPODARCZO-SAMORZ¥DOWE, cz³o-
nek Polskiego Stronnictwa Ludowego

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sêdziszowie Ma³opolskimMiejskiej Komisji Wyborczej w Sêdziszowie Ma³opolskimMiejskiej Komisji Wyborczej w Sêdziszowie Ma³opolskimMiejskiej Komisji Wyborczej w Sêdziszowie Ma³opolskimMiejskiej Komisji Wyborczej w Sêdziszowie Ma³opolskim

z dnia 24 pa�dzierz dnia 24 pa�dzierz dnia 24 pa�dzierz dnia 24 pa�dzierz dnia 24 pa�dziernika 2006 rnika 2006 rnika 2006 rnika 2006 rnika 2006 r.....
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiegoo zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiegoo zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiegoo zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiegoo zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego

w wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 rw wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 rw wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 rw wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 rw wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r.....

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o
bezpo�rednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z

2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457)Miejska
Komisja Wyborcza w Sêdziszowie Ma³opolskim podaje informa-
cjê o zarejestrowanych kandydatach:

(ci¹g dalszy ze str. 13)

3. ZIEMIÑSKI Stanis³aw

lat 53, wykszta³cenie �rednie, zam. Sêdziszów
Ma³opolski, zg³oszony przez Komitet Wybor-
czy PS, cz³onek Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, popierany przez Stowarzyszenie Porozu-
mienie Samorz¹dowe

Przewodnicz¹cy
Miejskiej Komisji Wyborczej

WojciechGórka

8. DZIK Janusz, lat 36, zam. Krzywa, popierany przez Stowa-
rzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

9. PIERA Krystyna, lat 51, zam. Wolica Piaskowa, popierana
przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

10.BRANDYS Adam, lat 59, zam. Krzywa, popierany przez Sto-
warzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

11.BOCHNAKMa³gorzata, lat 44, zam. Ruda, popierana przez
Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe

Lista nr 20 � KWW FORUM OBYWATELSKIE
1. KRUPA Marian Mieczys³aw, lat 44, zam. Ruda
2. PARYS Maria, lat 43, zam. Krzywa
3. JURUSIK Stanis³aw, lat 53, zam. Wolica £ugowa
4. PRZYDZIA£ Wies³aw, lat 47, zam. Boreczek
5. CHAJEC Mariusz, lat 32, zam. Cierpisz
6. BARTKOWICZ S³awomir Jacek, lat 26, zam. Borek Wielki

Lista nr 21 � KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SA-
MORZ¥DOWE

1. BIELAK Józefa Anna, lat 64, zam. Borek Wielki
2. WEBER Emil, lat 70, zam. Klêczany
3. MAJKA Józef, lat 52, zam. Czarna Sêdz.
4. �WIDER Leszek, lat 38, zam. Ruda
5. PONDO Tomasz, lat 30, zam. Wolica Piaskowa
6. SZCZÊCH Zofia, lat 49, zam. Boreczek
7. POCZ¥TEK Zbigniew, lat 34, zam. Krzywa
8. ZAJ¥C Teresa, lat 50, zam. Wolica £ugowa

Lista nr 22 � KW ZIEMIA SÊDZISZOWSKA
1. HULEK Tadeusz, lat 48, zam. Klêczany
2. KUC Edward, lat 45, zam. Wolica Piaskowa

3. RÓ¯AÑSKI Jan, lat 57, zam. Czarna Sêdz.
4. W¥SIK Marian, lat 49, zam. Krzywa
5. G£ODEK Jacek, lat 47, zam. Kawêczyn Sêdz.
6. JAKUBEK Janusz, lat 49, zam. Borek Wielki
7. KANACH Janusz, lat 50, zam. Wolica Piaskowa
8. KWARTA Antoni, lat 51, zam. Boreczek
9. KWA�NIK Barbara, lat 34, zam. Klêczany
10.POLEK Edward, lat 69, zam. Borek Wielki
11.POTWORA Józef, lat 53, zam. Wolica £ugowa
12.SÊD£AK Piotr, lat 27, zam. Czarna Sêdz.
13.STACHNIK Dariusz, lat 41, zam. Borek Wielki
14.�WIDER Mieczys³aw, lat 52, zam. Cierpisz
15.�WIDERSKI Czes³aw, lat 68, zam. Krzywa
16.ZIOBRO Stanis³aw, lat 59, zam. Ruda

Nastêpuj¹ce listy komitetów wyborczych, zgodnie z art. 64la
ust. 1, tworz¹ grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w
podziale mandatów:

Grupa list obejmuj¹ca listy:
Lista nr 2 � KW Liga Polskich Rodzin
Lista nr 19 � Komitet Wyborczy PS
Lista nr 20 � KWW FORUM OBYWATELSKIE

Grupa list obejmuj¹ca listy:
Lista nr 4 � KW Prawo i Sprawiedliwo�æ
Lista nr 22 � KW ZIEMIA SÊDZISZOWSKA

Przewodnicz¹cy
Miejskiej Komisji Wyborczej

Wojciech Górka
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Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu 12 listopada 2006 r. w godzinach 6.00 � 20.00
BURMISTRZ SÊDZISZOWAM£P.

/-/ Kazimierz Kie³b

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz.
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pó�n. zm.)podaje siê do publicznej wiadomo�ci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone g³osowanie w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz g³osowanie w wyborach burmistrza zarz¹dzonych na 12 listopada 2006 r.

INFORMACJA BURMISTRZA SÊDZISZOWINFORMACJA BURMISTRZA SÊDZISZOWINFORMACJA BURMISTRZA SÊDZISZOWINFORMACJA BURMISTRZA SÊDZISZOWINFORMACJA BURMISTRZA SÊDZISZOWA M£PA M£PA M£PA M£PA M£P.....
z dnia 10 pa�dzierz dnia 10 pa�dzierz dnia 10 pa�dzierz dnia 10 pa�dzierz dnia 10 pa�dziernika 2006 rnika 2006 rnika 2006 rnika 2006 rnika 2006 r.....
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19. pa�dziernika br. w Sêdziszowie M³p.
odby³y siê gminne obchody Dnia Edukacji
Narodowej. Uroczysto�ci rozpoczê³a Msza
�wiêta w ko�ciele parafialnym, któr¹ odpra-
wi³ i kazanie wyg³osi³ ks. dr Artur Zi¹ber. W
trakcie czê�ci oficjalnej w Domu Kultury,
któr¹ prowadzi³ Przewodnicz¹cy RadyMiej-
skiej Bogus³aw Kmieæ,Wicewojewoda Pod-
karpacki Robert Godek odznaczy³ Burmi-
strza Kazimierza Kie³ba � samorz¹dowca,
pedagoga, nauczyciela - SrebrnymKrzy¿em
Zas³ugi, przyznanym przez Prezydenta RP.

Sêdziszowskie �wiêto o�wiaty u�wietnili
swoj¹ obecno�ci¹: Wicewojewoda Podkar-
packi Robert Godek, Starszy Wizytator Ku-
ratorium O�wiaty w Rzeszowie Maciej Sto-
pa, Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz
Kie³b, Zastêpca Burmistrza SêdziszowaM³p.
El¿bieta �winiuch, Sekretarz Gminy Sêdzi-
szówMa³opolski JanMaroñ, Przewodnicz¹-
cy RadyMiejskiej w SêdziszowieM³p. Bogu-

s³awKmieæ, Przewodnicz¹cyKomisjiO�wiaty
Rady Miejskiej Jan Ró¿añski, Zastêpca Dy-
rektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego Hali-
na Szela, Przewodnicz¹cy NSZZ �Solidar-
no�æ� Pracowników O�wiaty w Rzeszowie
Alfred Kopeæ, Prezes Zarz¹du Oddzia³u
ZNP w Sêdziszowie M³p. Zyta Wiktor, Dy-
rektorM-GOKKazimierz Popielarz, Kierow-
nik Referatu Rozwoju Gospodarczego i
Promocji Urzêdu Miejskiego Ludwik Sta-
warz, Kierownik Filii Wojewódzkiej Biblio-
teki Pedagogicznej Józefa Barciñska, Kie-
rownik DCA W³adys³aw Antos.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Bur-
mistrz SêdziszowaM³p.KazimierzKie³bprzy-
zna³ dyrektorom, nauczycielom i pracow-
nikom o�wiaty 16 nagród pieniê¿nych, któ-
re otrzymali: Anna Budziñska � Dyrektor
ZOSiP w Sêdziszowie M³p., Janusz Barciñ-
ski � Dyrektor ZS w Wolicy Piaskowej, Ma-
ria Chuderska � Dyrektor SP nr 2 w Sêdzi-
szowie M³p., Stefania Czapka � Dyrektor
SP w Kawêczynie, Marek Flis � Dyrektor SP
w Klêczanach, Renata Haraf � Nauczyciel
SP w Krzywej, Katarzyna Kania � Nauczy-
ciel SP w Kawêczynie, Mariusz Kazior � Dy-
rektor ZSwGórzeRopczyckiej, El¿bieta Ko-
ziara � Dyrektor SP w Zagorzycach Gór-

nych, HelenaNizio³ek � Dyrektor PP nr 2 w
Sêdziszowie M³p., Maria Ocha³ � Dyrektor
SP w Zagorzycach Dolnych, S³awomir Sko-
czek � Dyrektor SP w Krzywej, Krystyna
Surman � Dyrektor PP nr 1 w Sêdziszowie
M³p., Marta Tobiasz � Wicedyrektor Gim-
nazjum w Sêdziszowie M³p., Wies³awa Za-
grodnik � Dyrektor SP w Szkodnej, Ewa
¯uczek � G³ówny Ksiêgowy ZOSiP w Sêdzi-
szowie M³p.

W imieniu nagrodzonych podziêkowa-
³a dyrektor SP w Zagorzycach Grn. El¿bieta
Koziara.

Bogus³aw Kmieæ poinformowa³ rów-
nie¿, ¿eMinister Edukacji Narodowej przy-
zna³ odznaczenia resortowe � Medale Ko-
misji Edukacji Narodowej: El¿biecie Kozia-
rze � dyrektorowi SP w Zagorzycach Grn.,
Marii Ocha³ - dyrektorowi SP w Zagorzy-
cach Dln., Wies³awie Zagrodnik - dyrekto-
rowi SPw Szkodnej, Kazimierzowi Kie³bowi
� Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.

Burmistrz Kazimierz Kie³b podziêkowa³
wicewojewodzie podkarpackiemu za tak
zaszczytne wyró¿nienie. Podkre�li³, ¿e na-
uczyciele naszej Gminy odpowiedzialnie
wype³niaj¹ swoj¹ misjê nauczania i wycho-
wania m³odego pokolenia. Dobrze wyposa-
¿one obiekty szkolne, nowoczesne pracow-
nie, wykszta³cona kadra to efekt odpowied-
nich starañ Gminy Sêdziszów M³p. o o�wia-
tê. Te wszystkie dzia³ania przek³adaj¹ siê na
coraz lepsze wyniki. W 2006r. Gmina Sêdzi-
szówM³p. zajê³a 18. miejsce (na 159 gmin w
województwie) w ogólnopolskim sprawdzia-
nie klasy szóstej, 8.miejsce w egzaminie gim-
nazjalnym i pierwszemiejsce w powiecie. ToWicewojewoda Robert Godek odznaczy³ Burmistrza Kazimie-

rza Kie³ba Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi przyznanym przez Pre-
zydenta RP.

Nagrodzeni pracownicy o�wiaty z terenu gminy.

efekt ¿mudnej, codziennej pracy nauczycieli
i pedagogów � podkre�li³ burmistrz Kie³b.

¯yczenia sukcesów w pracy pedagogicz-
nej i o�wiatowej sk³adali równie¿: wicewoje-
woda podkarpacki Robert Godek, a w imie-
niu o�wiatowych zwi¹zków zawodowych �
Alfred Kopeæ i Zyta Wiktor. Maciej Stopa
odczyta³ list od Podkarpackiego Kuratora
O�wiaty Macieja Karasiñskiego, a Bogus³aw
Kmieæ list do burmistrza Kie³ba i nauczycie-
li od pos³a na SejmRPKazimierzaMoskala,
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Wystarczy³o, ¿e Wicepremier i Minister
Edukacji Narodwej Roman Giertych rzuci³
has³o ¿eby szko³a wychowywa³a w duchu pa-
triotyzmu, to od razu media (�te� w³a�nie
media) zaczê³y faworyzowaæ przedstawicie-
li wszystkich tych opcji, które by³y za swo-
i�cie podjêt¹ tolerancyjno�ci¹, wolno�ci¹,
europejsko�ci¹, nowoczesno�ci¹ i inn¹
�o�ci¹�. Nie jestem strasznie zachwycony
wszystkimi pomys³ami naszegoministra, ale
moim zdaniem nale¿a³oby wcze�niej (przy-
najmniej) dok³adnie pos³uchaæ (przeczy-
taæ), co te¿ sam pan minister nam propo-
nuje. W kwestii wychowania patriotyczne-
go wcale nie narzuca³ gotowych rozwi¹zañ,
tylko zainicjowa³ wielk¹ pracê nad stworze-
niem komplementarnego systemu wycho-
wania patriotycznego. Tak wiêc zaczê³a siê
o¿ywiona dyskusja na ten temat, m.in. w ra-
mach �Podkarpackiego programu wycho-
wania patriotycznego� realizowanego przez
Kuratorium O�wiaty w Rzeszowie. Progra-
mu otwartego dla wszystkich osób i instytu-
cji, które czuj¹ potrzebê uczestniczenia w
jego formu³owaniu i realizacji.

My równie¿ postanowili�my podj¹æ ten
temat.

Jak to w ¿yciu bywa, trzeba zacz¹æ od
spraw najprostszych, to jest od zdefiniowa-
nia podstawowych pojêæ.

Czym jest patriotyzm?
Najpro�ciej by³oby powie-

dzieæ, ¿e jest to mi³o�æ Ojczy-
zny.Leczkiedyzaczniemywg³ê-
biaæ siê we wspó³czesne zna-
czenie s³ów sk³adowych w/w
definicji, to dochodzimy do
wniosku, ¿e trzeba u¿yæ innej
definicji. Dla mnie osobi�cie
najtrafniej to pojêcie sformu-
³owa³ Jan Pawe³ II Wielki: �Pa-
triotyzm, to twórcza, kreatywna, od-
powiedzialno�æ za Ojczyznê�.

Dla cz³owieka wierz¹cego,
jakimby³�NaszPapie¿� istotnym

elementemwiary jestzaufanieOpatrzno�ci.Wg
niego fakt, ¿ekto�urodzi³ siêw³a�niewPolsce i
w³a�niew tymczasie, to nie jest przypadek: tak
w³a�nie zadecydowa³aOpatrzno�æ.Naszymre-
ligijnym obowi¹zkiem jest wyci¹gn¹æ z tego
wnioski.Dla JanaPaw³a II brzmi¹one tak: �Nie
kochaæ Ojczyzny, to po prostu grzech�, �Nie kochaæ
w³asnego narodu, to po prostu grzech�.

Dla niewierz¹cych aspekt religijny nie
istnieje, ale pozostaje ludzka uczciwo�æ, a
przecie¿:

- Patriotyzm, to zwyk³a wdziêczno�æ wobec
minionych pokoleñ.

-To odpowiedzialno�æ za ca³y dorobek, dzie-
dzictwo materialne i duchowe innych pokoleñ.

Aby okazaæ ow¹ wdziêczno�æ i odpowie-
dzialno�æ trzeba:

- Szanowaæ dziedzictwo narodowe (ro-
dzinê, szko³ê, wspólnoty lokalne, ojczyznê).

- Wykazywaæ odpowiedzialn¹ troskê o
zachowanie tego dziedzictwa (z rozwa¿nym
korzystaniem z dorobku tego dziedzictwa).

- Umiejêtnie promowaæ dorobek w³a-
snego narodu (w kraju, poza Polsk¹, w�ród
wszystkich pokoleñ Polaków).

- Przekonywaæ ludzim³odych, ¿e jednym
z najpiêkniejszych przejawów patriotyzmu
jest troska o w³asny osobowy rozwój.

- Nauczaæ szacunku do innych narodów.
Patriotyzm, tak pojmowany, nigdy nie

jest konfliktogenny, niema nic wspólnego z
wrogo�ci¹ do innych narodów, do proce-
sów integracyjnych. Tak pojêty patriotyzm
jest wielkim naszym sojusznikiem: tylko Po-
lak �wiadomy swojej warto�ci, warto�ci w³a-
snej ojczyzny mo¿e zdobyæ równorzêdn¹
pozycjê w �wiecie narodów ca³ego �wiata.

Dla Jana Paw³a II pozostaje jeszcze je-
den aspekt pielêgnowania tej cnoty (tj. pa-
triotyzmu), jest nim: modlitwa za ojczyznê,
naród, rodzinê, wspólnotê.

Jednym z niezbêdnych warunków poko-
chania kogo� jest jego poznanie. Jak mo¿e-
my byæ patriotami, jak mog¹ byæ patriotami
nasze dzieci, je�li tej naszej Polski nie znaj¹.
Trzeba wysi³ku, aby przyswoiæ sobie historiê
naszego narodu, jego wielk¹ literaturê, mu-
zykê, malarstwo. Trzeba wysi³ku, by poznaæ
jej tera�niejszo�æ: nie wystarczy przeczytaæ
czy wys³uchaæ kilku komuna³ówwmasowych
mediach, trzeba aktywno�ci w tymwzglêdzie.
Cz³owiek po to ma rozum, ¿eby z niego ko-
rzystaæ. Poznawajmy rzeczywisty obraz kraju
(z jegomankamentami i zas³ugami), pozna-
wajmy ca³e bogactwo ¿ycia politycznego,
gospodarczego i kulturalnego! Nie b¹d�my
pesymistami, skoñczmy z czarnowidztwem!

Polska to jeden z najpiêkniejszych kra-
jów �wiata! Dlaczego od kilkunastu lat lan-
suje siê wczasy zagraniczne, a zapomina o
urokach ziemi ojczystej? Przekonujmy sie-
bie, przekonujmy nasze dzieci o niepowta-
rzalnychwalorach polskiego krajobrazu. Jak
tego lepiej dokonaæ, jak nie poprzez ró¿ne
formy turystyki. Pomocnymw tymmo¿e byæ
wy¿ej wspomniany program.

Nasze pokolenie ju¿ wiêkszo�æ ¿ycia ma za
sob¹,alerosn¹nastêpne.Czybêd¹onitwórczymi
kontynuatorami dorobkunaszych ojców i dziadów?

Namawiamy Szanownych Czytelników
do dyskusji na te tematy, prosimy o nadsy³a-
nie w³asnych przemy�leñ, propozycji.

My, ze swej strony, problem bêdziemy
dr¹¿yæ w kolejnych numerach BS.

Jan Flisak

Dla niektórych nadal aktualne jest przekleñ-Dla niektórych nadal aktualne jest przekleñ-Dla niektórych nadal aktualne jest przekleñ-Dla niektórych nadal aktualne jest przekleñ-Dla niektórych nadal aktualne jest przekleñ-
stwo: �Oby ci przysz³o ¿yæ w ciekawych cza-stwo: �Oby ci przysz³o ¿yæ w ciekawych cza-stwo: �Oby ci przysz³o ¿yæ w ciekawych cza-stwo: �Oby ci przysz³o ¿yæ w ciekawych cza-stwo: �Oby ci przysz³o ¿yæ w ciekawych cza-
sach!�. Wydaje siê, ¿e cz³owiek ju¿ tak wielesach!�. Wydaje siê, ¿e cz³owiek ju¿ tak wielesach!�. Wydaje siê, ¿e cz³owiek ju¿ tak wielesach!�. Wydaje siê, ¿e cz³owiek ju¿ tak wielesach!�. Wydaje siê, ¿e cz³owiek ju¿ tak wiele
widzia³, prze¿y³, i¿ nic go nie jest w stanie za-widzia³, prze¿y³, i¿ nic go nie jest w stanie za-widzia³, prze¿y³, i¿ nic go nie jest w stanie za-widzia³, prze¿y³, i¿ nic go nie jest w stanie za-widzia³, prze¿y³, i¿ nic go nie jest w stanie za-
skoczyæ, a tu� jednak.skoczyæ, a tu� jednak.skoczyæ, a tu� jednak.skoczyæ, a tu� jednak.skoczyæ, a tu� jednak.

Brawurowy program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli z Boreczku by³ d³ugo oklaskiwany przez widowniê. Fot. (5) J. Maroñ

który niemóg³ przybyæ do SêdziszowaM³p.,
gdy¿ bra³ udzia³ w warszawskich uroczysto-
�ciach ku czci ks. Jerzego Popie³uszki.

W czê�ci artystycznej zaprezentowali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej w Boreczku.
Szczególny aplauz widowni wzbudzi³y po-
kazy akrobatyczne, baletowe i cyrkowe, pre-

zentowane przez szkolnych artystów. Pro-
gram przygotowa³y: dyrektor SP w Borecz-
ku Anna Dunajska, Zofia Szybisty, Bogus³a-
wa Chmiel, El¿bieta Leniart i Agnieszka
Rosa. Na zakoñczenie swojego wystêpum³o-
dzi arty�ci z Boreczku wrêczyli czerwone
ró¿e tym, którzy �ucz¹, jak siê wspinaæ na

szczyt przeznaczenia�.
Gminne obchody Dnia Edukacji Naro-

dowej zakoñczy³ bankiet w sali lustrzanej,
podczas którego pracownicy o�wiaty, eme-
ryci oraz zaproszeni go�cie bawili siê przy
muzyce zespo³u Stanis³awa Kotuli.

Mariusz Kazior
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�Lepiej z m¹drym zgubiæ ni¿ z g³upim
znale�æ� � to ulubione powiedzenie mojej
babci, podobnie jak sentencja, ¿e ,,przys³o-
wia s¹ m¹dro�ci¹ narodu�. Jedno i drugie
wydawa³o mi siê w szczeniêcych latach nic
niewartym truizmem. Zreszt¹ nastoletni
wiek ma to do siebie, ¿e cz³owiek zaczyna
dostrzegaæ z³o¿ono�æ �wiata, czego natu-
ralnym nastêpstwem jest pogarda dla wszel-
kich utartych i, jak siê wówczas wydaje,
przestarza³ych pogl¹dów. Biel i czerñ trac¹
swoj¹ soczysto�æ i przybieraj¹ wszelkie od-
cienie szaro�ci, co objawia siê pomieszaniem
pojêæ, na przyk³ad dobra i z³a, a w skraj-
nych przypadkach postawieniem wszystkie-
go do góry nogami. Z czasem znów zaczy-
na siê dostrzegaæ kontrasty �wiata
i przychodzi pora na odkurzenie sta-

rych m¹dro�ci. O dziwo, okazuje siê, ¿e
wypracowane z trudem przez wiele lat me-
tod¹ prób i b³êdów, os¹dy mieli�my od po-
cz¹tku podane na talerzu, w postaci rzu-
canych od niechcenia, jako oczywisty fakt,
przez krz¹taj¹c¹ siê po kuchni gderliw¹
babciê, tak pogardzanych �m¹dro�ci�.
Przecie¿ do tego jednego, przytoczonego

na pocz¹tku, zdania sprowadzaj¹ siê
wszelkie opas³e tomy instrukta¿y dla mene-
d¿erów, wytycznych dla pracowników dzia-
³u kadr w firmach b¹d� poradników dla
szukaj¹cych mê¿a czy ¿ony. Decyzje perso-
nalne to punkty zwrotne wytyczaj¹ce bieg
naszego ¿ycia. Szkoda tylko, ¿e u�wiado-
mienie sobie tej prawdy przychodzi czêsto
zbyt pó�no, gdy mleko ju¿ jest rozlane, a
cofniêcie biegu wydarzeñ bardzo trudne, o
ile w ogóle mo¿liwe. �miem zauwa¿yæ, ¿e
b³êdne wybory zdarzaj¹ siê czêsto ludziom
my�l¹cym, od których spodziewaæ by siê
mo¿na zgo³a trafniejszych decyzji.
Pewien model wychowania, popularny

szczególnie w krêgach inteligenckich ideali-
stów, zak³ada, ¿e nale¿y wymagaæ przede
wszystkim od siebie. Towarzyszy temu poczu-
cie misji, by drugiego cz³owieka ci¹gn¹æ w
górê, nawet kosztem swojej drogi w dó³. Dla-
tego �wiat zaludniony jest piêknymi, m¹dry-
mi i kochaj¹cymi ¿onami, wlok¹cymi za sob¹
paskudnych, gnu�nych i nieczu³ych mê¿ów.

Nie brakuje te¿ pracowi-
tych, weso³ych i zarad-
nych ma³¿onków, ci¹-
gn¹cych ponury balast
leniwych i oziêb³ych ¿on.
Odpowiedzi na py-

tanie, dlaczego tak siê
dzieje, nale¿y chyba

szukaæ w biologicznej naturze cz³owieka,
nakazuj¹cej ci¹gle mieszaæ geny. Byæ mo¿e
wiêc na naszych b³êdnych decyzjach natu-
r y matrymonialnej i id¹cych za nimi in-
dywidualnych dramatach zyskuje spo³ecz-
ny interes ca³ego gatunku.
Jednak¿e dobieranie siê w pary to tylko

niewielka, acz brzemienna w skutki czê�æ
naszych personalnych decyzji. Generalnie
istniej¹ dwie strategie dobierania sobie lu-
dzi. Mo¿na braæ jak leci, kieruj¹c siê wszyst-
kim, prócz rozs¹dku, a nastêpnie, przez
d³ugie lata, usi³owaæ nagi¹æ i ukszta³to-
waæ partnera wed³ug swoich wyobra¿eñ.
Obie strony kosztuje to mnóstwo zdrowia i
wywo³uje poczucie krzywdy u jednych i dru-
gich, w dodatku zawsze koñczy siê kata-
strof¹. Mo¿na te¿ trochê siê potrudziæ i
znale�æ kogo�, kto sprosta bezb³êdnie ocze-
kiwaniom. Przypomina mi siê anegdota o
rolniku, który wygran¹ na loterii luksu-
sow¹ limuzynê przez wiele lat w pocie czo³a
przerabia³ dot¹d, a¿ sta³a siê ci¹gnikiem.
A przecie¿ móg³ szybko i bezbole�nie limuzy-
nê sprzedaæ, zakupiæ wymarzony ci¹gnik
i jeszcze za resztê nie�le siê zabawiæ.
Spotka³em siê z opini¹, ¿e wymagaj¹cy

i charyzmatyczny szef mo¿e z ka¿dego,
choæby najbardziej leniwego i niegramot-
nego, zrobiæ stuprocentowego pracownika.
Pytanie tylko, jakim kosztem i po co, skoro
mo¿e trochê poprzebieraæ i znale�æ kogo�,
kto robotê wykona samodzielnie, bezb³êdnie
i jeszcze z u�miechem na twarzy zostanie
po godzinach. Niewielu dostrzega szansê,
jak¹ daje w³a�ciwy dobór ludzi.
Niektórzy w ogóle tego nie potrafi¹.

Wol¹ przez tydzieñ mêczyæ siê z tym, z czym
poproszony fachowiec upora siê w godzinê.
Prowadz¹c firmy, robi¹ wszystko sami,
podczas gdy pracownicy snuj¹ siê z nudów
po k¹tach. S¹ jednak ludzie obdarzeni spe-
cjalnym talentem do spo¿ytkowania �zaso-
bów ludzkich�. Ich dewiza ¿yciowa brzmi:
jak perfekcyjnie wykorzystaæ wszystko to,
co mog¹ zaoferowaæ inni. I nie chodzi by-
najmniej o oszustów i wszelkiego rodzaju
wyzyskiwaczy, �wiadomych, b¹d� nie, swo-
jej przypad³o�ci (taki wyzyskiwacz po¿ycza

wiertarkê od kolegi, poniewa¿ zamierza
budowaæ dom i nie widzi nic dziwnego w
fakcie, ¿e staje siê g³ównym u¿ytkownikiem
po¿yczonego sprzêtu, czyli de facto jego no-
wym w³a�cicielem). Chodzi o otaczanie siê
w³a�ciwymi lud�mi. Ów spryciarz, ogra-
niczaj¹c siê tylko do dokonania trafnych
wyborów, potrafi siê ustawiæ tak, jakby wy-
gra³ ¿ycie w totolotka. Otaczaj¹ go ¿yczli-
wi i pomocni przyjaciele, którym zawsze
mo¿na siê po¿aliæ i sprzedaæ swoje proble-
my. Jego odpowiedzialny wspó³ma³¿onek
my�li za dwóch, pracuje za dwóch i kocha
za dwóch. W pracy � jak w niebie, nic,
tylko siedzieæ i delektowaæ siê efektami wy-
pracowanymi przez pe³nych pasji wspó³pra-
cowników. Nasza sympatia instynktownie
odwraca siê od takiego szczê�ciarza. Nie-
s³usznie. Tylko z pozoru wygl¹da to na sy-
tuacjê, ¿e kto� ¿yje kosztem drugiego. Sub-
telna ró¿nica polega na tym, ¿e opisany
sielski ¿ywot mo¿na osi¹gn¹æ, umiejêtnie
dobieraj¹c ludzi zaopatrzonych w drzemi¹-
ce w nich pozytywne sk³onno�ci i po prostu
pozwalaj¹c im dzia³aæ. Nie ma mowy o
przymusie! Oni po prostu to lubi¹. Tylko
jak ich znale�æ i rozpoznaæ? I jak siê nie
pomyliæ?
Oto zupe³nie przeciêtna dziewczyna od-

daje swoje ¿ycie w rêce cz³owieka, który ju¿
na starcie zapewnia jej ciep³o, mi³o�æ, bez-
pieczeñstwo i materialny dobrobyt. Nie musi
zabiegaæ o jego uczucia, kombinowaæ, jak
prze¿yæ do pierwszego, martwiæ siê o miesz-
kanie i atmosferê w rodzinie. Dosta³a to
wszystko �gratis� w wyniku trafnej personal-
nej decyzji. Pomy�leæ, ¿e o ma³y w³os, drog¹
równie wolnego wyboru, mog³a swe ¿ycie za-
mieniæ w pasmo udrêk, wype³nione szarpa-
nin¹ i nêdz¹. Ca³e ¿ycie zale¿ne od jednego
�tak� powiedzianego w³a�ciwej osobie.
Piszê o tym dlatego, bo coraz czê�ciej

daje siê zauwa¿yæ zupe³ny brak proporcji
miêdzy znaczeniem podejmowanych decy-
zji, a przyk³adan¹ do nich wag¹. Niejed-
na kobieta, zanim zakupi buty, wertuje
oferty wszystkich sklepów w trzech s¹sied-
nich miastach, po czym wychodzi za m¹¿
za faceta poznanego przypadkiem na dys-
kotece. O tym, ¿e dla wielu panów ilo�æ
zaworów w wymarzonym samochodzie ma
o niebo wiêksze znaczenie, ni¿ zalety przy-
sz³ej ¿ony, nie warto nawet pisaæ. Problem
w tym, ¿e ¿ony nie da siê sprzedaæ na gie³-
dzie, kiedy jej rocznik albo sposób prowa-
dzenia przestanie nam odpowiadaæ.

Grzegorz Bury
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Go�cimy w domuwieloletniego prze-
wodnicz¹cego zwi¹zku, pana Stani-
s³awa Kozaka. Urodzi³ siê on we

wrze�niu 1957 roku i wychowywa³ siê wKrzy-
wej. Pan Stanis³aw ma ju¿ 33. letni sta¿ za-
wodowy, w tym 27 lat przepracowa³ w GS w
Sêdziszowie M³p. Od 1990 roku by³ cz³on-
kiem Zarz¹du i Sekretarzem Komisji Zak³a-
dowej NSZZ �S� przy GS w SêdziszowieM³p.
W latach 1996-2004 Przewodnicz¹cy Komi-
sji Zak³adowej NSZZ �S� przy Gminnej Spó³-
dzielni Samopomoc Ch³opska.

Jan Flisak: Proszê powiedzieæ, jakie by³y
pocz¹tki NSZZ Solidarno�æ przy Gminnej
Spó³dzielni w SêdziszowieM³p.?

Stanis³aw Kozak:Wzebraniu za³o¿yciel-
skim zwi¹zku w 1990 roku wziêli udzia³ wszy-
scy pracownicy, poza tymi, którzy nie mogli
opu�ciæ stanowiska pracy. Sytuacja zak³adu
pracy by³a z³a: sklepy traci³y rentowno�æ, pra-
cownicy obawiali siê, ¿e strac¹ pracê, wiêc
sami postanowili dzia³aæ. Za³o¿yli NSZZ �So-
lidarno�æ� przy Gminnej Spó³dzielni w Sê-
dziszowie M³p. Pomys³odawc¹ powstania
zwi¹zku zawodowego by³ ówczesny prezes
spó³dzielni, Zenon Wojdon. Innych zwi¹z-
ków zawodowych w spó³dzielni nie by³o.
Przez cztery lata sytuacja spó³dzielni ustabi-
lizowa³a siê. Co prawda kilka osób straci³o
pracê, to jednak dawali�my sobie radê i wid-
mo likwidacji zak³adu zosta³o za¿egnane.Do
zwi¹zku zawodowego zapisa³a siê wiêkszo�æ
za³ogi: ludzie, obawiaj¹c siê o swoj¹ pracê
korzystali z ochrony zwi¹zkowej. W 1996
roku w �Solidarno�ci� by³o prawie 90%pra-
cowników (na oko³o 80-86wszystkich zatrud-

W dn. 28.09.2006 r. w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Ks. Piotra Skargi odby³y siê
eliminacje powiatowe kon-
kursu ortograficznego pod
has³em: �ZOSTAÑ MI-
STRZEM ORTOGRAFII�.
Wczwartej edycji Powiatowe-
goDyktanda wziê³o udzia³ 55
uczestników wy³onionych
drodze szkolnych eliminacji.
Reprezentowali oni wszystkie
szko³y �rednie z terenu po-
wiatu ropczycko- sêdziszow-
skiego tj. Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. ks. Piotra Skar-
gi w Sêdziszowie M³p., Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Tadeusza Ko�ciuszki w Rop-
czycach, Zespó³ Szkó³ im. ks.

dr. Jana Zwierza wRopczycach, Zespó³ Szkó³
Zawodowych im. prof. Karola Olszewskie-
go. w Sêdziszowie M³p., ZS Agrotechnicz-
nych im.WincentegoWitosa wRopczycach.

Konkurs zorganizowali nauczyciele LO
im. Ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. w
ramach projektu: Europejski Dzieñ Jêzyków
Obcych. Dyktando przeprowadzono w czte-
rech jêzykach: polskim, angielskim, niemiec-
kim i rosyjskim.

W przerwie pomiêdzy poszczególnymi
czê�ciami konkursu odby³ siê koncert ze-
spo³u muzycznego �98 okien� dzia³aj¹cego
przy LO w Sêdziszowie M³p. oraz wystêpy

Uczniowie w trakcie dyktanda z jêzyka angielskiego. Fot. Miros³aw Kazior

karaoke w wykonaniu uczniów miejscowej
szko³y zorganizowane przez klasê II c tutej-
szego liceum. Zaproponowane formy roz-
rywkowe cieszy³y siê niezwyk³ym powodze-
niem. Panuj¹ca atmosfera spowodowa³a, ¿e
wszyscy przy³¹czyli siê do wspólnej zabawy.

W tak mi³ej i radosnej scenerii up³yn¹³
czas oczekiwania na og³oszenie wyników
konkursowych zmagañ. Najlepszymi z naj-
lepszych okazali siê:
- j. polski � Katarzyna Rolek, Zespó³ Szkó³
im. ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach,

- j. angielski �W³odzimierzMarkowicz, Li-
ceumOgólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Ko-

�ciuszki w Ropczycach,
- j. niemiecki � Damian Kosi-
ba, Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Tadeusza Ko�ciuszki w Rop-
czycach,
- j. rosyjski �Ma³gorzataPary�,
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie
M³p.

Szczê�liwym zwyciêzcompo-
gratulowa³ oraz wrêczy³ nagro-
dy rzeczowe honorowy go�æ ca-
³ej imprezy Starosta Powiatu
ropczycko-sêdziszowskiegoWie-
s³aw Rygiel.

Agnieszka Chuderska
LO w Sêdziszowie M³p.

wszystko zale¿a³o od prezesa i zarz¹du fir-
my. Wiele zale¿a³o od samych przewodni-
cz¹cych komisji zak³adowej. W 2005 roku
ludzie zrezygnowali z przynale¿no�ci do
zwi¹zków i Komisja Zak³adowa zosta³a roz-
wi¹zana.

JF.: Czym zajmowa³ siê zwi¹zek wGS-ie?
SK.: Sprawami pracowniczymi w tym

obron¹miejsc pracy, obron¹ firmy. Jednym
z pierwszych osi¹gniêæ zwi¹zku by³a zmiana
na stanowisku Prezesa Zarz¹du Spó³dzielni
SCH.Wpo³owie lat dziewiêædziesi¹tych ren-
towno�æ firmy uleg³a pogorszeniu: pracow-
nicy postanowili wyst¹piæ z wnioskiem o
zmianê na stanowisku prezesa zarz¹du.

JF.: Jak uk³ada³a siê wspó³praca z no-
wowybranym prezesem Januszem Bara-
nem?

SK.: Pocz¹tkowo stosunki prezesa ze
zwi¹zkiem uk³ada³y siê dobrze. Podejmowa-
li�my dzia³ania wspólne: Solidarno�æ, Zarz¹d
i Rada Nadzorcza w celu poprawy sytuacji
ekonomicznej spó³dzielni. Zosta³o podjê-
tych kilka trafnych decyzji, które pomog³y
GS-owi �wyj�æ na prost¹�. Z perspektywy
czasu, po dziesiêciu latach, widzê, ¿e pozy-
cja spó³dzielni jest du¿o lepsza, ni¿ wcze-
�niej. W tym czasiem.in. GS wszed³ w spó³kê
z Sieci¹ Handlow¹ Centrum.

JF.: Jakie ma Pan plany na przysz³o�æ?
SK.: Dopracowaæ do emerytury, konty-

nuowaæ wychowanie dzieci, z dzia³alno�ci¹
spo³eczn¹, zwi¹zkow¹ na razie �sobie odpu-
�ci³em�.

JF.: Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawia³ Jan Flisak

Kontynuujemy cykl rozpoczêty 2 lataKontynuujemy cykl rozpoczêty 2 lataKontynuujemy cykl rozpoczêty 2 lataKontynuujemy cykl rozpoczêty 2 lataKontynuujemy cykl rozpoczêty 2 lata
temu. Dzisiaj zajmiemy siê Niezale¿-temu. Dzisiaj zajmiemy siê Niezale¿-temu. Dzisiaj zajmiemy siê Niezale¿-temu. Dzisiaj zajmiemy siê Niezale¿-temu. Dzisiaj zajmiemy siê Niezale¿-
nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem Zawo-nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem Zawo-nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem Zawo-nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem Zawo-nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem Zawo-
dowym w Gminnej Spó³dzielni Samo-dowym w Gminnej Spó³dzielni Samo-dowym w Gminnej Spó³dzielni Samo-dowym w Gminnej Spó³dzielni Samo-dowym w Gminnej Spó³dzielni Samo-
pomoc Ch³opska w Sêdziszowie M³p.pomoc Ch³opska w Sêdziszowie M³p.pomoc Ch³opska w Sêdziszowie M³p.pomoc Ch³opska w Sêdziszowie M³p.pomoc Ch³opska w Sêdziszowie M³p.

nionych). Charakterystycznym zjawiskiemw
historii naszego zwi¹zku by³o swoiste �falo-
wanie�; otó¿ okresy bardzo intensywnej dzia-
³alno�ci przeplata³y siê z okresami s³abszego

dzia³ania, czy wrêcz z zaprzestawaniem funk-
cjonowania. Po bardzo burzliwych pocz¹t-
kach u progu lat dziewiêædziesi¹tych potem
zwi¹zek �przycich³� na pó³tora roku.W1996
roku zwi¹zek trzeba by³o reaktywowaæ. Jak
sytuacja zak³adu polepszy³a siê, to zwi¹zek
znowu traci³ si³y i cz³onków. Do tego do-
chodzi³y �drobne przykro�ci� natury admi-
nistracyjnej, jak utrudnienia ze �ci¹ganiem
sk³adek zwi¹zkowych. Dodatkowo przepisy
dotycz¹ce spó³dzielczo�ci i zwi¹zków zawo-
dowych zmieni³y siê: prezesmóg³ ju¿ podej-
mowaæ wiêcej decyzji bez konsultacji ze
zwi¹zkami zawodowymi. Ludzie uwa¿ali, ¿e
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W ostatnich dniach minionego roku
2005/06 Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks.
Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. pozyska³o
kolejn¹ pracowniê komputerow¹ i pokój
multimedialny dla pracowników szko³y. W
czasie minionych wakacji zainstalowano w
bibliotece szkolnej nowy sprzêt kompute-
rowy w ramach projektu ICIM wspó³finan-

sowanego przez Uniê Eu-
ropejsk¹ z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego,
dziêki czemu uczniowie
maj¹ do dyspozycji nowo-
czesne centrum multime-
dialne. W ten sposób po-
szerzona zosta³a oferta do-
stêpno�ci do Internetu w
szkole � wcze�niej funkcjo-
nowa³a ju¿ pracownia in-
formatyczna i pokój multi-
medialny dla uczniów.

Szko³a od kilku lat ma
w³asn¹ stronê internetow¹,
ostatniouczniowie klasy IIb

uruchomili profesjonalne forumdyskusyjne.
Przedkilkomamiesi¹camip. dyrektorLu-

cyna Doroba zachêci³a opiekunów strony in-
ternetowej, aby zg³osiæ szko³ê wKONKURSIE
NA SZKOLN¥ WITRYNÊ og³oszonym przez
PolskiPortalEdukacyjnyInterkl@sa.Nag³ów-
nej stronie szkolnej witryny umieszczonowiêc
logo i link konkursu.Ka¿dy kto j¹ odwiedza³w

Od ubieg³ego roku szkolne-
go w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym im. ks. Piotra Skargi w Sê-
dziszowieM³p. �wiêto Edukacji
Narodowej po³¹czone jest z ob-
chodami Dnia Patrona Szko³y.
�wiêtowanie rozpoczêto uro-
czyst¹ msz¹ �w. w Ko�ciele Para-
fialnym pod wezwaniem Naro-
dzeniaNMPwSêdziszowieM³p.
celebrowan¹ przez szkolnych
katechetów Artura Zi¹bera i
Krzysztofa Gaca.

Kolejna czê�æ uroczysto�ci
odby³a siê w szkole.

Prowadz¹ca imprezê Hali-
na Szela powita³a szanownych
go�ci i wszystkich uczestników.
- p. Stanis³awa Ziemiñskiego �
Wicestarostê Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego

- p. Kazimierza Kie³ba � Burmistrza Sêdzi-
szowa M³p.

- p. Wies³awê Bauman � d³ugoletniego na-
uczyciela biologii

- p. Antoniego Zacha � emerytowanego
nauczyciela fizyki

- przedstawicieli rodziców � p. Teresê Cy-
zio � skarbnika RR i rodziców uczniów
klas pierwszych � p. El¿bietê Goraj, p.
Agnieszkê Sobeck¹, p. Ewê Ziobro, p.
W³odzimierza Beresia

- p. dyrektor, grono profesorskie, ksiê¿y
katechetów, pracowników administracji
i obs³ugi szko³y oraz m³odzie¿.
Od czterech lat do scenariusza uroczy-

sto�ci zwi¹zanych ze �wiêtem Edukacji Na-
rodowej w sêdziszowskim ogólniaku, wpisa-
ny zosta³ akt przyjêcia pierwszoklasistów w
poczet pe³noprawnych uczniów liceum.
Uczniowie klas pierwszych w obecno�ci
wszystkich zebranych � w tym wobec swo-
ich rodziców � uroczy�cie przyrzekali �Strzec
honoru ucznia szko³y, pilnie siê uczyæ i osi¹gaæ
coraz lepsze wyniki�.

Wa¿nympunktemobchodów �wiêta Pa-
trona by³o podsumowanie szkolnych kon-

kursów po�wiêconych sylwetce ksiêdza Pio-
tra Skargi.

- jeden � na wypracowanie uczniowskie
�Uniwersalne przes³anie kazañ ks. Piotra
Skargi� - jego organizacj¹ zajê³y siê p. Otylia
W³odarska i p. Agnieszka Kwa�niak. Najlep-
sze prace z³o¿y³y uczennice: Gabriela Fito³ z
klasy IIa � I miejsce i Sylwia Branach z klasy
IIc � wyró¿nienie.

- drugi � historyczny podhas³em�Ksi¹dz
Piotr Skarga i jego epoka� � przeprowadzo-
ny przez nauczycieli historii; p. W³odzimie-
rza Lacha, p. Jacka Magdonia i p. Tomasza
Przywarê.Wyniki: Imiejsce �Krzysztof Siusz-
ko z kl. If, wyró¿nienie � Sylwia Stok³osa z kl.
If i Monika Flis z kl. Ic.

Pani dyrektor Lucyna Doroba i wicesta-
rosta wrêczyli nagrodzonym ksi¹¿ki.

Zaproszeni go�cie - panwicestarosta i pan
burmistrz w swoichwyst¹pieniach dziêkowa-
li nauczycielom i pracownikom o�wiaty za
wk³adw wychowaniem³odego pokolenia, za
nie³atw¹ pracê odkrywania przed m³odymi
lud�mi dróg prawdy, dobra i piêkna. To na-
uczyciele, wychowawcy w poczuciu obowi¹z-
ku przekazuj¹ wiedzê, kszta³tuj¹ postawy, i

przygotowuj¹ do odpowiedzial-
no�ci w doros³ym ¿yciu, bowiem
�Takie bêd¹ Rzeczypospolite jakie ich
m³odzie¿y chowanie�.

W uznaniu zas³ug, wysi³ku i
zaanga¿owania wk³adanego w
prowadzenie placówki p. Dy-
rektor Lucyna Doroba odebra-
³a z r¹k p. wicestarosty Nagro-
dê Starosty PowiatuRopczycko-
Sêdziszowskiego.W tym samym
dniu pani Lucyna Doroba pod-
czas uroczysto�ci wojewódzkich
zosta³a wyró¿niona tak¿e na-
grod¹ Kuratora O�wiaty w Rze-
szowie.

Pani Dyrektor, sk³adaj¹c
¿yczenia wszystkim pracowni-
kom szko³y i osobom zwi¹zanym
z jej funkcjonowaniem, podziê-
kowa³a za wspó³pracê i codzien-

ne zaanga¿owanienauczycielom,wychowaw-
com, pracownikom administracji i obs³ugi.
Szczególne podziêkowanie z³o¿y³a rodzicom
za partnerstwo i pomoc w wychowywaniu
m³odzie¿y a w³adzom samorz¹dowym za po-
moc udzielan¹ szkole.

Za wzorow¹ pracê i wszelkie dzia³ania
podnosz¹ce jako�æwyró¿ni³aNagrodamiDy-
rektora nastêpuj¹cych pracowników szko-
³y; p. Aldonê Homa, p. Lucynê Kopciu-
szyñsk¹, p. Bernadetê Rogowsk¹, p. Alfredê
Sura, p. Otyliê W³odarsk¹, p. Jolantê Zio-
bro, p. Zygmunta Wiciejowskiego oraz p.
Agnieszkê Stachnik, p. Zofiê Stachnik, p. Jo-
lantê Stachnik i p. Boles³awa Bochnaka.

�wiêto szkolne zakoñczy³o siê ciekaw¹
czê�ci¹ artystyczn¹ przygotowan¹ przezm³o-
dzie¿ klas 1d, 2a, 3a i 3d pod kierunkiem
wychowawców p. Urszuli Saj, p. Jacka Mag-
donia i p. Marka Skoczka.

Dzieñ Edukacji Narodowej jest dla na-
uczycieli okazj¹ do refleksji i zadumy nad
odpowiedzialn¹ prac¹ z m³odzie¿¹, która
daje wiele satysfakcji i rado�ci oraz mobili-
zuje do ci¹g³ego rozwoju.

Halina Szela

Ogromny postêp technologicznyOgromny postêp technologicznyOgromny postêp technologicznyOgromny postêp technologicznyOgromny postêp technologiczny, mo¿liwo�æ poro-, mo¿liwo�æ poro-, mo¿liwo�æ poro-, mo¿liwo�æ poro-, mo¿liwo�æ poro-
zumiewania siê przez Internet poci¹gaj¹ za sob¹zumiewania siê przez Internet poci¹gaj¹ za sob¹zumiewania siê przez Internet poci¹gaj¹ za sob¹zumiewania siê przez Internet poci¹gaj¹ za sob¹zumiewania siê przez Internet poci¹gaj¹ za sob¹
konieczno�æ dostosowania siê do tych zmian cywi-konieczno�æ dostosowania siê do tych zmian cywi-konieczno�æ dostosowania siê do tych zmian cywi-konieczno�æ dostosowania siê do tych zmian cywi-konieczno�æ dostosowania siê do tych zmian cywi-
lizacyjnych w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Przed taki-lizacyjnych w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Przed taki-lizacyjnych w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Przed taki-lizacyjnych w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Przed taki-lizacyjnych w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Przed taki-
mi wyzwaniami staj¹ równie¿ szko³ymi wyzwaniami staj¹ równie¿ szko³ymi wyzwaniami staj¹ równie¿ szko³ymi wyzwaniami staj¹ równie¿ szko³ymi wyzwaniami staj¹ równie¿ szko³y. Systematycz-. Systematycz-. Systematycz-. Systematycz-. Systematycz-
nie wiêc nale¿y doskonaliæ bazê i kszta³ciæ umie-nie wiêc nale¿y doskonaliæ bazê i kszta³ciæ umie-nie wiêc nale¿y doskonaliæ bazê i kszta³ciæ umie-nie wiêc nale¿y doskonaliæ bazê i kszta³ciæ umie-nie wiêc nale¿y doskonaliæ bazê i kszta³ciæ umie-
jêtno�ci uczniów w zakresie informatyki.jêtno�ci uczniów w zakresie informatyki.jêtno�ci uczniów w zakresie informatyki.jêtno�ci uczniów w zakresie informatyki.jêtno�ci uczniów w zakresie informatyki.

danym dniu z danego komputeramia³ mo¿li-
wo�æ oddania tylko jednego g³osu.

Konsekwencja w systematycznym g³oso-
waniu wielu cz³onków spo³eczno�ci szkol-
nej i osób odwiedzaj¹cych nasz¹ witrynê spo-
wodowa³a, ¿e wmiesi¹cu wrze�niu 2006r.za-
jêli�my pierwsze miejsce w Polsce w�ród
szkó³ ponadgimnazjalnych, obokgimnazjum
z Chorzowa i szko³y podstawowej z Sulecho-
wa. W nagrodê szko³a pozyska³a programy
antywirusowe i programy Cenzor do szkol-
nej pracowni internetowej sponsorowane
przez firmy ARCABIT i Cenzor (program
filtruj¹cy zasoby Internetu).

Wszystkich sympatyków szko³y zaprasza-
my na nasz¹ stronê internetow¹ www.lose-
dziszow.edu.pl

Zapraszamy do czytania gazetki szkolnej
LOkomitywa, która od bie¿¹cego roku wy-
dawana jest w formie elektronicznej. Zespó³
redakcyjny z³o¿ony z uczniów i nauczycieli
systematycznie przedstawia aktualne wyda-
rzenia z ¿ycia szko³y. Zapraszamy do lektury.

Halina Szela

Uroczyste �lubowanie uczniów klas pierwszych. Fot.£. Dziurzyñski
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G³ówny cel konkursu to kszta³towanie
�wiadomo�ci i postaw proekologicznych
w�ród m³odzie¿y naszego powiatu.

W konkursie wziêli udzia³ uczniowie z
nastêpuj¹cych szkó³:
· Zespó³ Szkó³ z Ropczyc, opiekunowie:
pani Aneta Dylska, pani Bo¿ena Tobiasz i
pani Ma³gorzata Bieniasz.

· Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Ropczyc,
opiekunowie: pani Bo¿ena Piekarska i
pani Dorota Ple�niak.

· Zespó³ Szkó³ Zawodowych z Sêdziszowa
M³p., opiekun: pani Sabina Kolbusz.

· Gimnazjum z Sêdziszowa M³p., opieku-
nowie: pani Aleksandra Wojton, pan
Pawe³ Gnacek.

· Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Sêdziszowa
M³p., opiekunowie: pani Iwona Flis, pani
Anna Maræ i pani Urszula Saj.
Konkurs przebiega³ w dwóch katego-

riach: piosenka ekologiczna oraz ma³a for-
ma dramatyczna o charakterze ekologicz-

Obwód Szko³y
Podstawowej w
Czarnej Sêdziszow-
skiej obejmuje
swoim zasiêgiem
wioski Czarna,
Cierpisz, Ruda.
Wioski te po³o¿one s¹ w�ród pól, ³¹k i lasów.
Na ich terenie znajduj¹ siê tak¿e cieki i zbior-
niki wodne. Tereny le�ne nale¿¹ zarówno
do osób prywatnych jak i do Lasów Pañ-
stwowych. Z tej to racji Szko³a Podstawowa
w Czarnej Sêdziszowskiej wspó³pracuje od
lat z Nadle�nictwem Lasów Pañstwowych w
G³ogowie Ma³opolskim, ko³ami ³owieckimi
orazMiejsko-GminnymKo³emWêdkarskim
w Sêdziszowie. Wspó³praca ta odbywa siê
na p³aszczy�nie kszta³towania postaw pro-
ekologicznych w�ród dzieci i m³odzie¿y a
jest realizowana m.in. poprzez:
- udzia³ w akcjach sadzenia lasu,
- udzia³ w akcji �Czysty las��

Fragment konkursowych prezentacji. Fot. £. Dziurzyñski

Dnia 25.10.2006 rDnia 25.10.2006 rDnia 25.10.2006 rDnia 25.10.2006 rDnia 25.10.2006 r. w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultur. w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultur. w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultur. w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultur. w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultury w Sêdziszowie M³p.y w Sêdziszowie M³p.y w Sêdziszowie M³p.y w Sêdziszowie M³p.y w Sêdziszowie M³p.
odby³ siê III Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod has³em ,,Matce naturze d³oñodby³ siê III Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod has³em ,,Matce naturze d³oñodby³ siê III Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod has³em ,,Matce naturze d³oñodby³ siê III Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod has³em ,,Matce naturze d³oñodby³ siê III Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod has³em ,,Matce naturze d³oñ
podajmy�. Organizatorem tej imprezy by³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sê-podajmy�. Organizatorem tej imprezy by³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sê-podajmy�. Organizatorem tej imprezy by³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sê-podajmy�. Organizatorem tej imprezy by³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sê-podajmy�. Organizatorem tej imprezy by³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sê-
dziszowie M³p. Patronat nad konkursem objê³o Starostwo Powiatowe w Rop-dziszowie M³p. Patronat nad konkursem objê³o Starostwo Powiatowe w Rop-dziszowie M³p. Patronat nad konkursem objê³o Starostwo Powiatowe w Rop-dziszowie M³p. Patronat nad konkursem objê³o Starostwo Powiatowe w Rop-dziszowie M³p. Patronat nad konkursem objê³o Starostwo Powiatowe w Rop-
czycach.czycach.czycach.czycach.czycach.

nym. Wystêpy uczestników ocenia³o jury w
sk³adzie: pan Alfred Ku³ak � przewodnicz¹-
cy, pani Krystyna Szczerbiak, pan Grzegorz
Batory i pan Marcin Hendzel.

Werdykt jury:
1. kategoria � ma³a forma dramatyczna:
I miejsce: LiceumOgólnokszta³c¹ce z Rop-

czyc ze scenk¹ pt. �S¹d nad ropuch¹�
II miejsce: Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Sê-

dziszowaM³p. ze scenk¹ pt. ,,S¹d nad
metalami ciê¿kimi�

III miejsce: Gimnazjum z Sêdziszowa M³p.
ze scenk¹ pt. �Ekologiczne fanaberie�

Uczniowie z Zespo³u Szkó³ z Ropczyc
zostali wyró¿nieni za przedstawienie scenki
o du¿ych walorach wychowawczych.

2. kategoria � piosenka ekologiczna:
Imiejsce: uczennice LOwSêdziszowieM³p.:

Arletta Madryga³, Edyta �liwa, Mag-
dalena Wozowicz

II miejsce: uczennice Gimnazjum w Sêdzi-
szowie: Magdalena Bia³orucka i Alek-
sandra Maræ

III miejsce: uczennica LO w Ropczycach:
Kinga S¹siadek.

Nagrodzone szko³y otrzyma³y dyplomy i
nagrody ksi¹¿kowe, natomiast uczniowie
otrzymali drobne upominki, ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach.

Pragniemy z³o¿yæ serdeczne podziêko-
wania panuKazimierzowi Popielarzowi � dy-
rektorowiDomuKultury w Sêdziszowie oraz
wszystkim pracownikom za ¿yczliwo�æ oraz
bezinteresown¹ i profesjonaln¹ pomoc w
zorganizowaniu konkursu.

Organizatorzy konkursu:
Iwona Flis, Anna Maræ, Urszula Saj

- okresowe zbieranie �mie-
ci na obrze¿ach lasów
pañstwowych i zbiorników
wodnych (�mieci te s¹ po-
zosta³o�ci¹ po pseudo-tu-
rystach),

- udzia³ w akcjach przeciw-
dzia³aj¹cychwypalaniutraw,

- dokarmiania zwierz¹t w
okresie zimowym, wykony-
wanieposypówikarmników.
Dziêki tym dzia³aniom

szko³a czêsto go�ci my�li-
wych, le�niczych, wêdkarzy, którzy przy-
je¿d¿aj¹ na liczne spotkania z m³odzie¿¹

podsumowuj¹ce kon-
kursy o tematyce eko-
logicznej.

Z tej to racji szko-
³a mo¿e poszczyciæ siê
znacznym dorobkiem
na przestrzeni ostat-
nich lat tj. czo³owymi
miejscami w skali wo-
jewództwa w zakresie
ochrony przyrody.

Dzia³alno�æ szko³y
w tym zakresie spoty-
ka siê z du¿ym uzna-
niem i ¿yczliwo�ci¹ La-

Dzieñ Ziemi w SP Czarna 2006. Fot. (2) Arch. SP Czarna

Finali�ci Miêdzyszkolnych Sp³awikowych Zawodów Wêdkarskich w Kañczudze.

sów Pañstwowych, my�liwych i ko³a wêdkar-
skiego.

Szko³a organizuje wystawy o tematyce
ekologicznej z udzia³em w/w organizacji.
Poni¿ej kilka fotek jednej z nich.

Tak jak dotychczas, w bie¿¹cym roku

szkolnym przyst¹pili�my do Akcji Sprz¹ta-
nia �wiata i znowu zebrali�my góry �mieci.
Uporz¹dkowany zosta³ brzeg zbiorników
wodnych przy ¿wirowni w Czarnej Sêdzi-
szowskiej o d³ugo�ci 5 km.

Po razpierwszy szko³awziê³audzia³wMiê-
dzyszkolnych Sp³awikowych Zawodach Wêd-
karskich w Kañczudze. By³y to zawody orga-
nizowane na szczeblu wojewódzkim og³oszo-
ne przez Kuratorium O�wiaty w Rzeszowie.

Dru¿yna Szko³y Podstawowej w Czarnej
Sêdziszowskiej godnie reprezentowa³a gmi-
nê. Zajê³a IV miejsce dru¿ynowo. Atmosfe-
ra by³a bardzomi³a, a cennenagrody uszczê-
�liwi³y zwyciêzców.

Spo³eczno�æ SP w Czarnej Sêdz.
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24 wrze�nia 2006r. zarz¹d Wspólnoty
Skrzynczyna zorganizowa³ zawody wêdkar-
skie o Puchar Jesieni. By³y one imprez¹
otwart¹, w której mogli wzi¹æ udzia³ cz³on-
kowie wszystkich kó³.

W sportowej rywalizacji, przy piêknej,
jesiennej pogodzie, po czterech godzinach
wêdkowania wy³oniono zwyciêzców:

I miejsce zaj¹³ Krzysztof Siwiec z wyni-
kiem 2600 punktów. Na II pozycji uplaso-

IV ligaIV ligaIV ligaIV ligaIV liga
Po serii trzech zwyciêstw (z Galicj¹, B³ê-

kitnymi i Crasnovi¹), sêdziszowian dotkn¹³
wyra�ny kryzys. W kolejnych trzech meczach
nie zdobyli nie tylko punktu, ale i bramki, tra-
c¹c ich a¿ 8. Szczególnie boli pora¿ka na w³a-
snym boisku z nisko notowan¹ Iskr¹ Sobów.
Ostatnie wyniki zepchnê³y Lechiê w dolne

rejony tabeli, stawka jest jednak wyrównana i miejmy nadziejê, ¿e
jeszcze w tej rundzie uda siê naszym pi³karzom oderwaæ od strefy
spadkowej na dystans, który pozwoli im spokojnie �przezimowaæ�.

Lechia - B³êkitni Ropczyce 3:0 (3:0)
1:0 P³onka (18.), 2:0 Pazdan (33.), 3:0 Pazdan (38.-k)
Crasnovia Krasne - Lechia 0:3 (0:1)
0:1 P³onka (30.), 0:2 P³onka (79.), 0:3 Szeliga (90.)
Rzemie�lnik Pilzno � Lechia 2:0 (1:0)
1:0 Hajec (17.), 2:0 Kêdzior (77.)
Lechia � Iskra Sobów (Tarnobrzeg) 0:2 (0:0)
0:1 Stasiak (65.), 0:2 Stefañski (78.)
Igloopol Dêbica � Lechia 4:0
1:0 Janasiewicz (10.), 2:0 Juszkiewicz (33.), 3:0 Bañka (75.) 4:0 Jusz-
kiewicz (89.),

Klasa AKlasa AKlasa AKlasa AKlasa A
P³omieñ Zagorzyce � Korona II Za³ê¿e (Rzeszów) 0:3
Granit Wysoka Strzy¿owska � P³omieñ 1:1 (dla P³omienia A. Ocha³
w 32min.)
Bratek Bratkowice � P³omieñ 3:0

Wêdkarski Puchar Jesieni cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem wêdkarzy i kibiców.
Puchar dla zwyciêzcy z r¹k Prezesa Zarz¹duWspólnoty Skrzyn-
czyna Kazimierza Szyd³o odbiera Krzysztof Siwiec.

Pi³kaPi³kaPi³kaPi³kaPi³ka
no¿nano¿nano¿nano¿nano¿na

P³omieñ�Stal IIRzeszów1:5(honorowygolby³ zas³ug¹Pluty�22min.)
Czarni Czudec � P³omieñ 2:4 (w anormalnych warunkach i pomi-
mo k³opotów kadrowych P³omieñ odniós³ drugie zwyciêstwo w roz-
grywkach. Bramki dla ekipy z Zagorzyc: Bal w 15min., Zatorski trzy:
w 33, 42 i 81 min.)

Klasa B (dêbicka)Klasa B (dêbicka)Klasa B (dêbicka)Klasa B (dêbicka)Klasa B (dêbicka)
Korona Góra Ropczycka � Inter Gnojnica 1:1 Borkovia Borek
Wielki � LKS £opuchowa 2:3 Baszta Zawada � K³os Kawêczyn 3:1
Sokó³ Krzywa � Huragan Przedbórz 3:1 K³os � Sokó³ 2:2 Inter �
Borkovia 6:1 Czekaj � Korona 0:0 Korona � Victoria 2:2 Czekaj �
Borkovia 8:1 Sokó³ � £opuchowa 2:3 Huragan � K³os 1:3 K³os �
Skarbek Gogo³ów 2:0 Inter � Sokó³ 2:0 Victoria � Borkovia 1:1
Olimpia Nockowa � Korona 3:0

Klasa B (rzeszowska)Klasa B (rzeszowska)Klasa B (rzeszowska)Klasa B (rzeszowska)Klasa B (rzeszowska)
LKSBia³a � PlonKlêczany 5:1 Plon �KPZabajka 3:2 Plon �Trzcian-
ka Trzciana 4:1 Zimovit Zalesie � Plon 4:2

Klasa A juniorówKlasa A juniorówKlasa A juniorówKlasa A juniorówKlasa A juniorów
Pogórze Wielopole Skrz. � P³omieñ Zagorzyce 0:3 UKS Glinik �
P³omieñ 2:1 P³omieñ �Czekaj Ropczyce 2:0Olchovia � P³omieñ 0:2
P³omieñ � Pogórze 4:1
(mecz Czekaj � P³omieñ (1:2) zweryfikowano na 3:0 vo z powodu
zbyt d³ugiego pobytu na boisku zawodników ur. w latach 1990-91)

Juniorzy P³omienia w 8. meczach zdobyli 16. punktów, odno-
sz¹c 5. zwyciêstw, jeden mecz remisuj¹c i ponosz¹c 2. pora¿ki, co
da³o im pozycjê lidera po rundzie jesiennej.

wa³ siê TomaszWozowicz z 2540 punktami.
W czo³ówce (III miejsce) znalaz³ siê te¿ Ka-
zimierz Skiba, który zgromadzi³ 2020 punk-
tów. Niewiele mniej, bo 1700 punktów i IV
miejsce, zdoby³ Zdzis³aw Ignas. Wyprzedzi³
on JackaK³uska, który z 1280punktami zaj¹³
V miejsce, oraz Miros³awa £opuszyñskiego
� zdobywcê 640 punktów i VI pozycji.

Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ kol. Stani-
s³aw�liwa.DziêkiprezesowiWspólnotySkrzyn-
czyna, kol.Kazimierzowi Szydle, i kol.Andrze-
jowiPasternakowi, zawodywzbudzi³y zadowo-
lenie zawodnikóworaz kibiców, którzy, korzy-
staj¹c z ostatnich ju¿, byæmo¿e, dni z³otej pol-
skiej jesieni, liczniezgromadzili siênadSkrzyn-
czyn¹. Tekst i zdjêcia: CB
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Zwyciêzcy konkurencji i reprezentanci naszej gminy)
Dziewczêta
60 m
1. Wojtaszek Anna W. Ociecka 9.06
2. Kocur Kinga Klêczany 9.15
4. Bartosz Karolina SP-3 Sêdz. 9.65
600m
1. Grendysa El¿bieta Czarna Sêdz. 2.02.79
2. Zawisza Ewa Boreczek 2.04.76
4. Pieja Beata Boreczek 2.09.86
Skok w dal
1. Przydzia³ Karolina W. Piaskowa 4.10
10. Saj Iwona Czarna Sêdz. 3.65
Rzut pi³eczk¹ palantow¹
1. Chmura Ola SP-5 Ropcz. 32.5
2. Zawisza Aneta Czarna Sêdz. 32.5
3. Chmiel Monika Zagorzyce D. 31.0
7. Mazan Berenika SP-3 Sêdz. 28.0
Ch³opcy
60m
1. Tobiasz Eryk SP-5 Ropcz. 8.53
3. Majka Grzegorz SP-3 Sêdz. 9.09
6. Ziêba Krzysztof W. Piaskowa 9.34
7. Smaga³a Jaros³aw Klêczany 9.38
100m
1. Kozek Patryk Bystrzyca 3.23.52
2. Ró¿añski Micha³ Czarna Sêdz. 3.25.42
3. F¹fara Dariusz Zagorzyce D. 3.32.33
4. F¹fara Krzysztof Zagorzyce D. 3.32.35
11. Filipek Sebastian Boreczek 3.53.12
13. Siwiec Patryk Boreczek 4.04.05
Skok w dal
1. G¹ska Dominik SP-2 Sêdz. 4.45
2. Kopala Micha³ SP-3 Sêdz. 4.30
4. Orzech Tomasz Czarna Sêdz. 4.10
6. Hady� Aleksander SP-2 Sêdz. 4.05
Rzut pi³eczk¹ palantow¹
1. Tryczyñski Damian Bêdziemy�l 55.0
5. Ignas Kamil SP-2 Sêdz. 45.0
7. Drozd Krzysztof Zagorzyce D. 44.0

Powiatowa GimnazjadaPowiatowa GimnazjadaPowiatowa GimnazjadaPowiatowa GimnazjadaPowiatowa Gimnazjada
w lekkiej atletycew lekkiej atletycew lekkiej atletycew lekkiej atletycew lekkiej atletyce

SêdziszówM³p., 28. wrze�nia 2006 r.

(Zwyciêzcy konkurencji oraz reprezentanci naszej gminy)
Dziewczêta
100m
1. Sêd³ak Joanna Czarna Sêdz. 13.53
2. Majka Magdalena Czarna Sêdz. 14.54
4. Pyc Natalia Zagorzyce G. 15.18
300m
1. G¹sior Kinga Czarna Sêdz. 50.20
2. Baran Natalia Sêdz. M³p. 50.27
3. Ró¿añska Iwona Czarna Sêdz. 50.28
Pchniêcie kul¹ 3kg
1. Pa�ko Magdalena Ostrów 10.50
6. Rolek Ma³gorzata Zagorzyce G. 8.20
7. Róg Joanna Zagorzyce G. 8.13
10. Pocz¹tek Aneta Czarna Sêdz. 7.83

600m
1. Wo�nik Barbara Iwierzyce 1.57.19
Æwiczak Magdalena Sêdz.M³p. 1.57.19
4. Kubik Agata Sêdz. M³p. 1.59.20
5. Motyka Patrycja Zagorzyce G. 2.01.18
Skok w dal
1. KlimekMonika Iwierzyce 4.30
3. Ziobro Anna Sêdz. M³p. 4.20
4. D³u¿eñ Ewelina Czarna Sêdz. 4.20
5. Haraf Anna Czarna Sêdz. 4.15
Sztafeta 4x100m
1. Czarna Sêdz. 57,17
Ch³opcy
100m
1. Przydzia³ Dawid Czarna Sêdz. 12.65/12.90
4. Ch³opek Norbert Sêdz. M³p. 12.83/13.38
5. Rogó¿ Tomasz Zagorzyce G. 12.89
Skok w dal
1. Harna� Pawe³ W. Ociecka 5.65
2. Maroñ Kamil Sêdz. M³p. 5.05
4. Ocha³ Piotr Zagorzyce G. 4.90
13. Tomaka Mateusz Sêdz. M³p. 4.40
Pchniêcie kul¹
1. Nêcko Rafa³ Ocieka 12.56
3. G¹sior Krzysztof Czarna Sedz. 10.46
4. K³ósek Zenon Zagorzyce G. 10.45
9. Pusz Dominik Sêdz. M³p. 9.86
300m
1. Majka Pawe³ Czarna Sêdz. 40.66
2. Mycek Micha³ Sêdz. M³p. 41.53
3. Wiktor Bart³omiej Czarna Sêdz. 42.04
1000m
1. Piecuch Wojciech G-3 Ropcz. 2.54.12
2. Zaj¹c Konrad Czarna Sêdz. 2.58.64
3. Pas Rafa³ Czarna Sêdz. 3.01.14
6. Babiarz Jakub Sêdz. M³p. 3.08.76
Sztafeta 4x100m
1. Czarna Sêdz. 51,51.

WynikiWynikiWynikiWynikiWyniki
gminnych zawodów indywidualnychgminnych zawodów indywidualnychgminnych zawodów indywidualnychgminnych zawodów indywidualnychgminnych zawodów indywidualnych

w biegach prze³ajowych uczniów gimnazjóww biegach prze³ajowych uczniów gimnazjóww biegach prze³ajowych uczniów gimnazjóww biegach prze³ajowych uczniów gimnazjóww biegach prze³ajowych uczniów gimnazjów
Czarna Sêdziszowska, 6 pa�dziernika 2006 r.

dziewczêta
klasy I-II
1. Motyka Patrycja � Zagorzyce
2. Ksi¹¿ek Magdalena � Czarna Sêdz.
3. Skiba Karolina � Zagorzyce
4. Haraf Ewelina � Czarna Sêdz.
klasa III
1. Kubik Agata � Sêdziszów M³p.
2. Sêd³ak Joanna � Czarna Sêdz.
3. G¹sior Kinga � Czarna Sêdz.
4. Ocha³ Karolina � Czarna Sêdz.
ch³opcy
klasy I-II
1. Pas Rafa³ � Czarna Sêdz.
2. Styczyñski Pawe³ � Czarna Sêdz.
3. Babiarz Jakub � Sêdziszów M³p.
4. Pieprzak Grzegorz � Zagorzyce
klasa III
1. Zaj¹c Konrad � Czarna Sêdz.
2. Wiktor Bart³omiej � Czarna Sêdz.
3. Przywara Pawe³ � Czarna Sêdz.
4. Rogó¿ Tomasz � Zagorzyce

(ci¹g dalszy na str. 24)

Konrad Zaj¹c na podium.

Powiatowe IgrzyskaPowiatowe IgrzyskaPowiatowe IgrzyskaPowiatowe IgrzyskaPowiatowe Igrzyska
M³odzie¿y SzkolnejM³odzie¿y SzkolnejM³odzie¿y SzkolnejM³odzie¿y SzkolnejM³odzie¿y Szkolnej
w lekkiej atletycew lekkiej atletycew lekkiej atletycew lekkiej atletycew lekkiej atletyce

SêdziszówM³p. 27. wrze�nia 2006 r.
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W niedzielê, 8.pa�dziernika w
Tarnobrzegu odby³ siê tradycyj-
ny Bieg Siarkowca. Bardzo do-
brze zaprezentowali siê w nim
zawodnicy z naszej gminy. Rafa³
Pas zaj¹³ 2. miejsce na dystan-
sie 1000mw kategorii 91-92, Ja-
kub Bizoñ zaj¹³ 3. miejsce na
1000 m w kategorii 93-94, za�
Agata Kubik uplasowa³a siê na
2. pozycji dystansie 1000 m.

nnnnn Biegaczki z Czarnej Sêdziszowskiej Renata Skomra, Sylwia G³o-
dek i Dorota Grendysa wraz z biegaczkami z Rzeszowa i Mielca
w trzeci¹ sobotê wrze�nia utworzy³y sztafetê �Ruch dla zdrowia�
uczestnicz¹c¹ w biegu sztafetowym �Ekiden� XXVIII Folra Ma-
raton w Warszawie. W stawce
osiemdziesiêciu sze�ciu zg³o-
szonych zespo³ów zajê³y
czwarte miejsce w�ród kobiet
i trzydzieste pi¹te w klasyfika-
cji generalnej.

nnnnn Tenisi�ci sto³owi UKS Wier-
cany, którzy blisko cztery lata
swe pojedynki na trzecioligo-
wych sto³ach w roli gospoda-
rza toczyli w hali sêdziszowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
tegoroczn¹ jesieni¹ zrezygnowali z rywalizacji w sezonie 2006/
07. Pingpongi�ci z s¹siedniej gminyw ligowych zmaganiachuczest-
niczyli przez osiem sezonów, siedmiokrotnie wystêpuj¹c w III
lidze i sezon w IV lidze.

nnnnn Wojciech Mucha sztangista sêdziszowskiej Lechii rozpocz¹³ w
drug¹ sobotê ubieg³ego miesi¹ca drugi sezon startów w trzecio-
ligowym niemieckim klubie GV Donaueschinghen. Inaugura-
cyjny start sezonu 2006/07 na pomostach zachodnich s¹siadów
by³ bardzo udany poniewa¿ zosta³ najlepszym zawodnikiem tego
pojedynku.

nnnnn Kraków i Krasiczyn go�ci³y we wrze�niu uczestnikówmistrzostw
Polskim³odzikóww klasycznych i sztafetowych biegach na orien-
tacjê. Startuj¹cy w krakowskich zawodach biegacze Czarnych
Czarna Sêdziszowska w sk³adzie Raf Pas oraz Dawid i Konrad
Przydzia³ (bracia bli�niacy) zajêli dziewi¹temiejsce w sztafecie w
stawce ponad trzydziestu zespo³ów. Indywidualnie za� najlepszy
z naszych zawodników by³ Rafa³ Pas plasuj¹c siê na czternastym
miejscu w�ród blisko sze�ædziesiêciu uczestników biegowej rywa-
lizacji. W Krasiczynie bracia Konrad i Patryk Zaj¹cowie oraz
rodzeñstwo Przydzia³ów startowali w kolejnych indywidualnych
zmaganiach miêdzywojewódzkich mistrzostw gdzie najszybszy z
zawodników Czarnych by³ Patryk Zaj¹c, który ukoñczy³ te zawo-
dy tak¿e na czternastym miejscu w stawce dziewiêædziesiêciu
uczestników.

nnnnn Dwa zespo³y z naszej gminy uczestnicz¹ w sportowym cyklu im-
prez Grand Prix �Sprawno�æ = efektywno�æ�.W zawodach, któ-
rych rywalizuj¹ reprezentacje firm, instytucji i przedsiêbiorstw z
powiatu ropczycko- sêdziszowskiego i dêbickiego udzia³ bra³y
dru¿yny Hispano � Suiza i Urz¹d Gminy Sêdziszów M³p. W ra-
mach Grand � Prix uczestnicy zmagali siê w turniejach p³ywac-

kim, pi³ki halowej, strzeleckim, zawodach sportowo � rekreacyj-
nych i rajdzie rowerwowym. Sêdziszowskie teamy bra³y udzia³ w
trzech z piêciu dotychczasowych zmagañ. Dru¿yna Hispano �
Suiza uczestniczy³a w zawodach sportowo-rekreacyjnych i futsa-

lowej rywalizacji zajmuj¹c odpo-
wiednio drugie i trzeciemiejsce.
Team Urzêdu Gminy rywalizo-
wa³ w turnieju strzeleckim i pi³-
karskich zmaganiach plasuj¹c
siê na drugiej i dwunastej pozy-
cji. Po rozegraniu piêciu turnie-
jów w stawce dziewiêtnastu skla-
syfikowanych zespo³ówHispano
� Suiza zajmuje siódm¹ lokatê,
a lokalni rywale gminni urzêd-

nicy dziewi¹temiejsce. Kolejne zawody Grand Prix to listopado-
wy turniej siatkówki.

nnnnn Po pa�dziernikowych zwyciêstwach nad wystêpuj¹cymi w klasie
okrêgowej dru¿ynami Wis³oka Wi�niowa i Strzelca Frysztak pi³-
karze sêdziszowskiej Lechii znale�li siê w æwieræfina³owej ósem-
ce Pucharu Polski na szczeblu Podokrêgów Rzeszów i Dêbica.
Kolejnym rywalemnaszego zespo³u, w pojedynku którego stawk¹
awans do pó³fina³u bêd¹ futboli�ci Kolbuszowianki Kolbuszo-
wa. Gdyby uda³o siê pokonaæ zespó³ znad Nilu podopieczni tre-
nera Rafa³a Domarskiego o fina³ zagraj¹ ze zwyciêzc¹ spotkania
pomiêdzy Izolatorem Boguchwa³a a Igloopolem Dêbica

nnnnn Wystêpuj¹c w pierwszej dekadzie pa�dziernika w rozgrywanych
w £êcznej M³odzie¿owychMistrzostwach Polski w sumo kolejny
sportowy sukces odnie�li uczniowie sêdziszowskiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego Katarzyna Pieprzak, Pawe³ Pieprzak i Ar-
tur Pieprzak uprawiaj¹cy zapasy i sumo w Ludowym Uczniow-
skim Klubie Syrena Gnojnica Wola. Bêd¹cy jeszcze juniorami
zawodnicy z Gnojnicy w pojedynkach ze starszymi rywalami spi-
sali siê doskonale zdobywaj¹c cztery medale. Z³oto wywalczy³a
aktualna br¹zowa medalista Mistrzostw Europy juniorek Kata-
rzyna startuj¹c w najl¿ejszej kategorii wagowej w�ród p³ci piêk-
nej � 55 kg. Br¹zowe kr¹¿ki zdobyli Artur w kategorii 85 kg i
Pawe³, który wywalczy³ ich dwa � w najl¿ejszej wadze mê¿czyzn
60 kg i w kategorii open (w sumo podczas jednych zawodów
mo¿na startowaæ w dwóch kategoriach � przyp.red.). Mieszka-
j¹cy w Szkodnej filigranowy sumoka Syreny plasuj¹c siê dwu-
krotnie na trzecim miejscu sta³ siê najwiêksz¹ rewelacj¹ zawo-
dów. Wa¿¹c bowiem 59 kilogramów zdecydowa³ siê na start w
kategorii open, w której potykaj¹c siê z wa¿¹cymi od 85 kg do
152 kg rywalami odniós³ sze�æ zwyciêstw � rzadko siê to zdarza �
daj¹cych mu trzeci¹ lokatê.

Fot. S. Siwiec

(ci¹g dalszy ze str. 23)

Rafa³ Pas i Pawe³ Styczyñski.
Fot.(2) R. Skomra

Renata SkomraRenata SkomraRenata SkomraRenata SkomraRenata Skomra
na podiumna podiumna podiumna podiumna podium

Na 2. miejscu w�ród kobiet i 15. w
klasyfikacji generalnej ukoñczy³a III
Rzeszowski Pó³maraton Renata Skom-
ra. Pani Renata 28.pa�dzernika br. na
trasie wiod¹cej rzeszowskimi ulicami
uzyska³a czas 1.31,13. Tu¿ przedni¹ bieg
ukoñczy³ Józef Kubik z Sêdziszowa (14.
miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem 1.30,45).

W rzeszowskim �wiêcie biegów wystartowa³a równie¿ reprezen-
tacja Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej. W biegu na dystansie
1500mKonrad Zaj¹c zaj¹³ 3.miejsce w kategorii klas III gimnazjum,
Rafa³ Pas na dystansie 1000m zaj¹³ 2. miejsce w kategorii klas I-II
gimnazjum.

W�ród dziewcz¹t, Ewa Zawisza z Boreczku zajê³a 8. miejsce na
dystansie 500m w kategorii klas V-VI szkó³ podstawowych.
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nnnnn W drug¹ niedzielê pa�dziernika, w Tarnobrzegu na trasach
XXVIII Nadwi�lañskiego Biegu im. Alfreda Freyera rywalizo-
wa³a czwórka zawodników z naszej gminy, z których troje stanê-
³o na podium tych zawodów.Drugie lokaty wywalczyli startuj¹cy
na dystansie jednego kilometra w roczniku 91-92 Agata Kubik z
Sêdziszowa oraz Rafa³ Pas z Czarnej Sêdziszowskiej. Na trzecim
miejscu trasê tej samej d³ugo�ci pokona³ kolejny przedstawiciel
Czarnej wystêpuj¹cy w roczniku 93-94 Jakub Bizoñ. Startuj¹cy
na piêtnastokilometrowymdystansie tato Agaty Józef Kubik zaj¹³
20 miejsce w klasyfikacji generalnej i 5 lokatê w kategorii M-4.

nnnnn Siedemdziesiêciu piêciu zawodników z ponad trzydziestu klu-
bów wziê³o udzia³ w XIVm³odzie¿owychmistrzostwach Polski w
boksie rozgrywanych w pierwszych dniach tegorocznej jesieni
na ringu we W³oc³awku. W mistrzostwach, w których walczyli
bokserzy legitymuj¹cy siê najwiêkszymi zdobyczamiw cykluGrand
Prix PolskiegoZwi¹zkuBokserskiego �medalowo� spisa³ siêmiesz-
kaj¹cy w Czarnej Sêdziszowskiej £ukasz Ró¿añski reprezentuj¹-
cy barwy Wis³oka Rzeszów. Zawodnik z gminy Sêdziszów M³p.,
który zmienia barwy klubowe przechodz¹c do Pa³acu M³odzie-
¿y Tarnów, stan¹³ w stolicy Kujaw na trzecim stopniu podium
zdobywaj¹c tym samym br¹zowy medal w kategorii 91 kg. Jest to
drugi medal w m³odzie¿owych mistrzostwach Polski chc¹cego
jeszcze przez rok walczyæ na amatorskich ringach Ró¿añskiego.
Poprzednio kr¹¿ek w kolorze srebrnym wywalczy³ w lutym ubie-
g³ego roku podczas mistrzostw w Toruniu.

nnnnn Szósty raz na kortach tenisowych sêdziszowskiej Lechii rywali-
zowali uczestnicy memoria³owych zawodów im. Dominika Czar-
nika i Ryszarda Rolka. Triumfatorami tenisowych zmagañ w,
których wystêpowa³o mniej ni¿ zwykle zwolenników �bia³ego�
sportu (powodembrakmo¿liwo�ci �ogrania� siê przez wiêkszo�æ
zawodnikówna sêdziszowskich kortach, które dwukrotnie �ucier-
pia³y� w zwi¹zku z wiosennymi powodziami) zostali Bart³omiej
Drozd w grupie wiekowej do 36 lat i Janusz �roda w grupie
powy¿ej 36 lat .Obaj zwyciêzcy powtórzyli tym samymwynik sprzed

roku trenera zespo³u z Sêdziszowa (wcze�niej pracowa³ w Kol-
buszowiance Kolbuszowa i Rzemie�lniku Pilzno) s¹ tylko graj¹cy
trenerzy Crasnovii Krasne � Artur £uczyk i ¯urawianki ¯urawica
� Pawe³ Za³oga. W klubowej kadrze Domarski ma tylko dwóch
pi³karzy starszych od siebie.

nnnnn Inauguracyjnymi zawodami Licealiady w danym roku szkolnym
s¹ zazwyczaj biegi prze³ajowe. Tak by³o i w tym roku. W tych
pionierskich zawodach szkó³ �rednich roku szkolnego 2006/07
doskonale zaprezentowali siê uczniowie sêdziszowskiego �ogól-
niaka� zajmuj¹c trzy pierwsze lokaty. Zwyciê¿y³ Konrad Ciepiela,
przed Micha³em Przystasiem i Danielem Strza³k¹. W sztafeto-
wym biegu dru¿ynowym, w którym rywalizuj¹ zespo³y dziesiêcio-
osobowe reprezentanci LO Sêdziszów zajêli drugie miejsce.

nnnnn Sztangi�ci Lechii w ostatniej dekadzie poprzedniego miesi¹ca
zakoñczyli rywalizacjê wDru¿ynowychMistrzostwach Polski 2006
roku.Najlepszym z czterech rzutów � sk³adaj¹cych siê na ligowy
sezon � dla wystêpuj¹cego w drugiej lidze pierwszego zespo³u
sêdziszowian by³ ostatni ligowy start rozegrany na w³asnych are-
nach w czasie, którego podopieczni trenera Mateusza B³acho-
wicza zgromadzili 1628, 5 pkt.

nnnnn Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczê³y siê zmagania Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej, Gimnazjady. My za� przedstawiamy wyniki
szkolnej rywalizacji w roku szkolnym 2005/06. W zawodach
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, w których uczestnicz¹ uczniowie
�podstawówek� najwy¿sze pozycje z naszej gminy w�ród 715 skla-
syfikowanych podkarpackich szkó³ zajê³y SP Czarna Sêdziszow-
ska - 28, SP Góra Ropczycka � 201 i SP Klêczany - 267. W stawce
438 gimnazjów najlepsi w gminie to gimnazjali�ci z Czarnej Sê-
dziszowskiej � zajmuj¹c 95 lokatê w województwie, drudzy sêdzi-
szowscy uczniowie 165 miejsce, a trzecia lokata dla Zagorzyc
Górnych 264 pozycja. Sumuj¹c wyniki uzyskane przez m³odych
sportowcóww IgrzyskachM³odzie¿y Szkolnej i Gimnazjadzie da³o
to naszej gminie 35 miejsce w�ród 158 gmin Podkarpacia ujê-
tych w rankingu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego.

nnnnn Rok 2009mo¿e byæ szczególny dla Rzeszowa. Stolica Podkarpa-
cia bêdzie bowiem w marcu tego¿ roku aren¹ mistrzostw �wiata
w ³ucznictwie.To ju¿ jest pewne. Tak bowiem zadecydowa³y w³a-
dze Miêdzynarodowej Organizacji £uczniczej (FITA) � Polska
by³a jej za³o¿ycielemw 1931 roku - na posiedzeniu, które odby³o
siê w drugiej dekadzie sierpnia. Zawody bêd¹ce promocj¹ na-
szego regionu odbêd¹ siê w rzeszowskiej hali Podpromie oraz w
zainstalowanej na stadionie Resovii pneumatycznej hali o wy-
miarach 100 x 40metrów. Wstêpny koszt organizacji mistrzostw
globu w stolicy Podkarpacia to kwota rzêdu 200 tysiêcy dolarów.
To jednak nie jedyna takiej rangi impreza maj¹ca szanse zago-
�ciæ w mie�cie nad Wis³okiem. Drug¹ mog¹ byæ mistrzostwa Eu-
ropy w futsalu, o których organizacjê do Europejskiej Unii Pi³-
karskiej (UEFA) wyst¹pi³ Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. W przy-
padku przyznania ich organizacji Polsce jest du¿a szansa by are-
nami tych zmagañ by³ nasz region. Kontynentalna rywalizacja,
która planowana jest na pa�dziernik 2009 roku trafi³aby wów-
czas znów do rzeszowskiej hali Podpromie oraz sanockiej Areny
i kro�nieñskiegoMOSiR.

nnnnn Pekin � stolica najludniejsze-
go kraju �wiata jakim s¹ Chiny
bêdzie za dwa lata gospoda-
rzem XXIX Letnich Igrzysk
Olimpijskich. Rozpoczêcie
tego wielkiego �wiêta sportu
zaplanowano na godzinê 8, 8 sierpnia 2008 roku. W terminie
inauguracji olimpijskich zmagañ s¹ a¿ cztery ósemki. I nie jest to
przypadek. Wszak w³a�nie tak¹ datê ustalono dlatego i¿ chiñczy-
cy ósemkê uwa¿aj¹ za magiczn¹, szczê�liw¹ liczbê. Olimpijski
�ósemkowy� start z ma sprzyjaæ udanemu przebiegowi Igrzysk.

Zwyciêzcy Memoria³u Dominika Czarnika i Ryszarda Rolka w towarzystwie organizatorów.
Fot. Org.

(ci¹g dalszy na str. 26)

roku kiedy tak¿e stanêli na najwy¿szym podiummemoria³owych
zawodów. Pierwszy raz w historii rozegrano mecz o Superpu-
char, w którym spotkali siê triumfatorzy obu kategorii. Wygra³
ten startuj¹cy w �doro�lejszej� grupie.

nnnnn Trasê licz¹c¹ 100 kilometrów w czterech etapachmieli do poko-
nania uczestnicy jubileuszowego bo rozgrywanego dwudziesty
raz Biegu Pokoju � Pamiêci Dzieci Zamojszczyzny.W tych moc-
no obsadzonych zawodach, które odby³y siê w Zamo�ciu starto-
wa³ Wies³aw Drozd z Klêczan zajmuj¹c w klasyfikacji generalnej
43 miejsce bêd¹ce zarazem 12 lokat¹ w swej kategorii wiekowej
K � 50

nnnnn Szkoleniowiec niebiesko-bia³ych pi³karzy Lechii Rafa³ Domar-
ski jest jednym z najm³odszych trenerów pracuj¹cych w IV lidze
podkarpackiej. M³odszymi o dwa lata od urodzonego w 1973
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3- sezon wystêpuj¹ w ligowych zmaganiach seniorów siatkarze Têczy SêdziszówM³p.
W przedsezonowych zapowiedziach da³o siê s³yszeæ - o czym te¿ informowali�my w
sierpniowym FLESZU � i¿ sêdziszowscy voleyboli�ci uczestniczyæ bêd¹ tylko w ligo-

wej rywalizacji juniorów. Ostatecznie jednak klubowi dzia³acze zg³osili zespó³ do senior-
skiej rywalizacji i �têczowych� mo¿na ogl¹daæ na parkietach III ligi podkarpackiej.

ST

Sztangi�ci sêdzi-
szowskiej Lechii star-
tem na w³asnych po-

mostach w ostatniej dekadzie pa�dziernika
zakoñczyli ligowe zmagania Dru¿ynowych
Mistrzostw Polski 2006.

W zawodach czwartego rzutu ligowej
rywalizacji prócz dwóch zespo³ów gospo-
darzy uczestniczy³y dru¿yny Polonii £azi-
ska, Rzemie�lnika Malbork, Pogórza Gor-
lice i LKS £u¿na. Pierwszy zespó³ Lechii wy-
stêpuj¹cy w II lidze gromadz¹c 1628, 5
punktów okaza³ siê �niego�cinny� zwyciê-
¿aj¹c w ostatnich zmaganiach ligowej ry-
walizacji przed tak¿e drugoligow¹ Poloni¹

LigowaLigowaLigowaLigowaLigowa
metametametametameta

1602 pkt. i trzecioligowym Pogórzem
1541,1 pkt. Czwarta lokata przypad³a dru-
goligowym ciê¿arowcom Rzemie�lnika
1418,5 pkt., pi¹temiejsce trzecioligowcom
z £u¿nej 1352,6 pkt. szósta drugiemu ze-
spo³owi naszych sztangistów wystêpuj¹cych
w III lidze, którzy zgromadzili 999 pkt.
Pierwszy team z naszej gminy w koñcowej
klasyfikacji z 6379, 2 punktami zaj¹³ 14 lo-
katê w dwudziestozespo³owej II lidze. Zwy-
ciê¿y³a dru¿yna Znicza Bi³goraj - 7152, 6
pkt., awansuj¹c razem z HoryzontemMe³-

no do I ligi. Drugi team Lechii zdobywaj¹c
4542,1 pkt. zamkn¹³ dziesiêciozespo³ow¹
stawkê trzecioligowców w�ród, których
triumfowa³ zespó³ TarpanaMrocza -6605,8
pkt.- zdobywaj¹c wspólnie z dru¿ynami
Hejna³u Kêty i UKS Zielona Góra awans
na zaplecze I ligi. Dru¿ynowym Mistrzem
Polski 2006 roku zosta³ zespó³ Startu
Otwock � 8354,7 pkt. (wystêpujewnimmiê-
dzy innymi tegoroczny Mistrz �wiata i Eu-
ropy Marcin Do³êga).

Stanis³aw Siwiec

W drugiej po³owie listopada rozpoczy-
naj¹ siê rozgrywki Powiatowej Amatorskiej
Ligi Pi³karskiej PALP(Ropczyce �Sêdziszów
M³p.). Zamieszczamyzgodnie z zapowiedzia-
mi z poprzedniego numeru ostatnie przed-
startowe wie�ci. Pi¹ta ju¿ edycja PALP roz-
pocznie siê 14 listopada o godzinie 19 spo-
tkaniemorganizacyjnymwhaliLiceumOgól-

(ci¹g dalszy ze str. 25)

n  n  n  n  n  Komórkimacierzyste swo-
ich nowo narodzonych dzieci
wykorzystuj¹ do leczenia kon-
tuzji tatusiowie pi³karze!!!To
nowy sposób leczenia typo-
wych pi³karskich urazów ta-
kich jak kontuzje chrz¹stek sta-

wowych czy wi¹zade³ kolanowych. Komórki pochodz¹ z zamro¿o-
nej krwi pêpowinowej pobranej od niemowlêcia tu¿ po tym jak
przysz³o ono na �wiat. Zabieg wykonywany tylko raz w ¿yciu, wy³¹cz-
nie podczas porodu jest bezbolesny, ca³kowicie bezpieczny dlamatki
i dziecka. Dotychczas komórekmacierzystych u¿ywano do leczenia
samych maluchów. Teraz z tej metody kuracji futbolowych urazów
skorzysta³o ju¿ kilku zawodników w ojczy�nie futbolu Anglii.

FLESZ przygotowa³ Stanis³aw Siwiec
siwiecst@wp.pl

PrzedstarPrzedstarPrzedstarPrzedstarPrzedstartowe wie�citowe wie�citowe wie�citowe wie�citowe wie�ci
nokszta³c¹cegowSêdziszowieM³p. gdzieod-
bywaæ bêd¹ siê futsalowe zmagania.W sezo-
nie 2006/07 organizatorzy przygotowali kil-
ka nowo�ci regulaminowych, z których bar-
dzo ciekaw¹ jest systempunktacji. Za zwyciê-
stwo w regulaminowym czasie gry dru¿yna
otrzymuje 3 pkt., zwyciêstwo po serii rzutów
karnych nagradzane jest 2 pkt., przegrana
po remisiew rzutachkarnych1pkt., pora¿ka
0 pkt. Z powy¿szegowynika zatem, ¿e ka¿de
ze spotkañ zakoñczy siê wygran¹ jednego z
zespo³ów co przyczyni siê z pewno�ci¹ do
uatrakcyjnienia ligowej rywalizacji, a taki cel
maj¹ prowadz¹cy rozgrywki. PALP tonie tyl-
ko ligowemecze, ale tak¿e turniejowa rywa-
lizacja, której terminy zamieszczali�my we
wrze�niu. W obecnym numerze informuje-
my owarunkachuczestnictwawposzczegól-
nych turniejach :VRegionalnyTurniej �wi¹-
teczno � Noworoczny (otwarte zawody, w
którychmog¹ braæ udzia³ zespo³y klubowe i
amatorskie) �VRegionalnyTurniej Amato-

rów iNierzeszonych (uczestnicy niezrzesze-
ni w rozgrywkach Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej lub co najwy¿ej wystêpuj¹cy na mu-
rawach B- klasy seniorów w 2006 roku), V
RegionalnyTurniejFirm, InstytucjiZak³adów
Pracy, Grup Zawodowych (pracownicy
musz¹byæ zatrudnieniminimum3miesi¹ce
wdanymmiejscu pracy), II RegionalnyTur-
niej Oldboys (uczestnicy w dniu rozgrywa-
nia zawodówmusz¹mieæukoñczone35 lat),
II TurniejMistrzówAmatorskich Lig Pi³kar-
skich Podkarpacia (rywalizacja mistrzów,
zdobywców pucharów lub zaproszonych
zespo³ów z amatorskich lig pi³karskich Pod-
karpacia).Wiêcej szczegó³owych informacji
o zawodach ligowych i turniejowychna stro-
nie internetowej www.ropczyce.rze.pl/
palp.php lub pod numerem telefonu
0 600 801116.Organizatorzy rozgrywek,któ-
rych redakcja �Biuletynu Sêdziszowskiego�
jest jednym z patronów medialnych zapra-
szaj¹ do wspó³pracy wszystkich chêtnych:
reklamodawców, sponsorów, osoby prywat-
ne. Auczestnikom, kibicom¿yczymynad³u-
gie jesienno� zimowewieczorywielu sporto-
wych emocji.

Stanis³aw Siwiec
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Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek
w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.

listopad-grudzieñ 2006 r.

Kazimierz Czapka

F R A S Z K I
KARIERY

Pasmo sukcesów, (albo straty)
I przejaw cnoty, (albo grzechu)
Jest z dzia³añ, w które siê przed laty
Zaanga¿owa³ z Gwiazd¹ � Lechu.
Choæ obaj mieli w tym zas³ugi
Historia taki da³a fina³
¯e pierwszy odszed³ w cieñ, a drugi?
...tym zosta³ w sumie z kim zaczyna³.

KONSEKWENCJE

Pani, (jej nazwiska
tutaj nie wymieniê)

Polsk¹ (sz)Mat¹ Hari
by³a w TVNie

Zaloty dwóch pos³ów,
¿e nie z ¿¹dzy cia³a

Z ca³¹ bezwzglêdno�ci¹
na ta�my nagra³a

Nikt ju¿ siê nie czepi
jej intymnej sfery.

W obawie, ¿e równie¿
TAM bêd¹ kamery!

W rezultacie przez to
podstêpne nagranie

Pewnie jej ju¿ tylko
owies pozostanie.

SPOSÓB BYCIA

Rzecz to dobrze znana,
choæ mo¿e przebrzyd³a,

¯e KTO�, KOMU� czêsto
wchodzi GDZIE� �bez myd³a�

I czuje siê w miejscu
owym znakomicie

- Ot, taki to jego ju¿ sposób na ¿ycie.

Zapyta³ mnie kolega Staszek
Czy mo¿na teraz w y ¿ y æ z fraszek
Owszem � odpar³em � nie ukrywam,
¯e tworz¹c, nieraz siê w y ¿ y w a m.

28.10.2006.

Wpoprzednim numerze Biuletynu Sê-
dziszowskiego w Informatorze Samo-
rz¹dowym w wypowiedzi Pana Jana
Drozda zosta³y zamienione imiona Pa-
nów Stanis³awa Tyrañskiego i Henryka
Zacha. Za pomy³kê serdecznie przepra-
szamy.
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