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Szanowni Mieszkañcy,
wzorem lat ubieg³ych, przekazujê za poœrednictwem Biuletynu Sêdziszowskiego informacje o najwa¿niejszych zadaniach realizowanych
w roku 2005 przez Samorz¹d Gminy Sêdziszów M³p.

Inwestycje komunalne
1. Wybudowano kanalizacjê sanitarn¹ na
tzw. „Trójk¹cie” przy ulicach Weso³ej i
Wêglowskiego. Wykonawc¹ by³a firma
„Santex” z Sêdziszowa M³p. Koszt inwestycji to 171 637,00 z³.
2. Zakoñczono budowê II etapu bardzo potrzebnej i oczekiwanej przez mieszkañców
Zagorzyc inwestycji, a mianowicie wodoci¹gu. Koszt tej inwestycji, wykonanej przez firmê Pana Krzysztofa Kluzy z Bukowca to
551 425,00 z³. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ 1 300 932,00 z³. Nale¿y tu równie¿ zaznaczyæ, ¿e podpisano ju¿ umowê na budowê III etapu wy¿ej wymienionego wodoci¹gu z firm¹ „Budomont” z £añcuta, która
zosta³a wy³oniona w drodze przetargu.
3. Rozpoczêto budowê kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rêdziny w Sêdziszowie
M³p. Wykonawc¹, wy³onionym w drodze
przetargu, zosta³a firma „Hydrogeowiert”
z Przemyœla. W roku 2005 wydatkowano
na ten cel kwotê 606 185,00 z³. Na poczet tej inwestycji gmina zaci¹gnê³a kredyt w Narodowym Funduszu Ochrony
Œrodowiska w wysokoœci 1 200 000,00 z³.
Sp³ata po¿yczki nast¹pi w latach 20072010 (istnieje mo¿liwoœæ umorzenia 41%
zaci¹gniêtego zobowi¹zania). Ca³kowity
koszt inwestycji wyniesie 2 335 042,00 z³,
a termin zakoñczenia przypada na koniec wrzeœnia 2006 roku.
4. Rozpoczêto rozbudowê oczyszczalni œcieków w Sêdziszowie M³p. W sk³ad konsorcjum, które wygra³o przetarg, wchodz¹
firmy „Hydrogeowiert” z Przemyœla i
„Otech” z Gorlic. Wykonano ju¿ p³ytê
denn¹ reaktora. W roku 2005 wydatkowano na ten cel kwotê 306 202,00 z³, ca³kowity koszt inwestycji to 4 270 007,00 z³.
Projekt uzyska³ dofinansowanie w ramach
funduszy strukturalnych z programu
ZPORR Dzia³anie 3.1. Gmina Sêdziszów
M³p. uzyska w ramach tego programu dofinansowanie w wysokoœci 85% kosztów
kwalifikowanych, tj. 3 429 374,50 z³.
5. Zakoñczono prace projektowe przy wodoci¹gu wiejskim w Rudzie. Jest to jedno
z ostatnich so³ectw (obok Szkodnej), które nie posiada jeszcze wodoci¹gu. W I
kwartale br. Gmina powinna uzyskaæ pozwolenie na budowê, a zakoñczenie inwestycji planowane jest na koniec wrzeœnia. W Szkodnej zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
6. Na prze³omie roku 2004/2005 zakoñczo-
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no inwestycjê pod nazw¹ III etap budowy kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie
M³p. Kwota wydatkowana w roku 2005
na wy¿ej wymienion¹ inwestycjê wynosi³a 250 701,00 z³. Ca³kowity koszt budowy
wyniós³ 1 932 021,00 z³.
7. W roku 2005 rozpoczê³a siê bardzo d³ugo
oczekiwana przebudowa budynku Domu
Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. W przetargu
najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o konsorcjum w sk³ad którego wesz³y nastêpuj¹ce
firmy: PGKiM Sêdziszów M³p. jako lider
konsorcjum, „PROFBUD” Rzeszów – partner konsorcjum, „SANTEX” Sêdziszów
M³p.– partner konsorcjum. Cena brutto
inwestycji wynosi 1 126 066,17 z³. W roku
2005 wydatkowano kwotê 150 000,00 z³.
Przebudowa budynku ma siê zakoñczyæ
we wrzeœniu 2006 r.
Drogi
W ubieg³ym roku wykonano prace zwi¹zane z modernizacj¹, remontem i odnow¹
dróg na ³¹czn¹ kwotê 1 652 325,00 z³.
Drogi powiatowe
Gmina Sêdziszów M³p. dofinansowa³a inwestycje na drogach powiatowych w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1. ul. Partyzantów (chodnik 360 mb) –
30 000,00 z³
2. Sygnalizacja œwietlna na Osiedlu M³odych
– 40 000,00 z³
3. odcinek drogi Cierpisz-Krzywa-Olchowa
(2,9 km) – 80 000,00 z³
Razem 150 000,00 z³
Drogi gminne
1. Bêdziemyœl
· zakup gruntu pod drogê – 10 691,00 z³
· dokumentacja na przebudowê drogi
Grudna – 7 500,00 z³
2. Borek Wielki
· remont drogi Grobla – 76 971,00 z³
· dokumentacja na remont mostu k/
koœcio³a – 8 000,00 z³
· remont drogi na pó³noc od koœcio³a
– 5 200,00 z³
3. Boreczek
· odbudowa rowu przy Domu Stra¿aka – 4 000,00 z³
· monta¿ wiaty przystankowej – 800,00 z³
4. Cierpisz
· roboty ziemne – 15 461,00 z³
5. Czarna Sêdziszowska
· naprawa przepustu – 3 307,00 z³
6. Góra Ropczycka
· remont drogi na stadion – 22 157,00 z³
· zabezpieczenie mostu Góra Ropczycka-Budy – 19 000,00 z³
· remont drogi ko³o cmentarza –
3 500,00 z³

7. Kawêczyn
· wykonanie zatok przystankowych i
monta¿ 2 wiat – 2 000,00 z³
8. Klêczany
· przebudowa wejœcia przy Szkole Podstawowej – 2 000,00 z³
· dowieszenie 2 opraw oœwietlenia ulicznego – 3 000,00 z³
9. Ruda
· roboty ziemne (przebudowa przepustu) – 16 178,00 z³
10 Wolica Piaskowa
· remont drogi Wolica-Za³u¿e (dofinansowanie z FOGR 20 000,00 z³) –
42 738,00 z³
· remont drogi Wolica Piaskowa-Wisy –
21 000,00 z³
11.Szkodna
· remont drogi So³tysówka – 46 371,00 z³
· remont drogi Budy – 26 449,00 z³
· dokumentacja na zabezpieczenie osuwiska – 10 000,00 z³
· zabezpieczenie osuwiska na Budach
– 127 873,00 z³
· roboty ziemne – 2 373,00 z³
12.Zagorzyce Dolne
· remont mostu k/Jarzêbia wraz z dojazdem – 70 000,00 z³
· remont k³adki (Malskówka) – 455,00 z³
· remont drogi na Przymiarki – 5 500,00 z³
· zabezpieczenie osuwiska na Poklasnym – 5 000,00 z³
13.Zagorzyce Górne
· remont drogi Ratajówka (700mb) –
136 630,00 z³
· roboty ziemne – 18 613,00 z³
15. Sêdziszów M³p.
· remont ulicy Blich – 40 655,00 z³
· remont ul. Garncarskiej i Szerokiej –
56 019,00 z³
· przebudowa chodnika przy ul. Armii
Krajowej – 81 722,00 z³
· plac targowy (utwardzenie p³ytami) –
37 150,00 z³
· remonty cz¹stkowe – 20 000,00 z³
· roboty ziemne – 9 931,00 z³
· remont ulicy £ugowej – 2 000,00 z³
· remont k³adki na stadion w Sêdziszowie M³p. – 14 000,00 z³
· prze³o¿enie linii energetycznej na osiedlu „Trójk¹t” – 109 000,00 z³
· dobudowa opraw oœwietlenia ulicznego przy ulicy Borkowskiej (zamontowano 5 opraw, zap³acono w 2006 r.)
· dobudowa opraw oœwietlenia ulicznego przy ulicy £ugowej (zamontowano 3 oprawy – 12,200,00 z³
· budowa oœwietlenia ul. Piaskowej, w ci¹gu tej ulicy zamontowano 11 opraw oœwietlenia ulicznego za kwotê 18 043,00 z³
· budowa oœwietlenia ul. Dzia³kowej, w ci¹gu tej ulicy zamontowano 6 opraw oœwietlenia ulicznego, zap³acono w 2006 r.
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Na remonty dróg kruszywem we wszystkich
miejscowoœciach gminy, wraz z transportem, wydatkowano w 2005 r. 176 066,00 z³.
Na utrzymanie zimowe placów i dróg wydatkowano w 2005 roku kwotê 98 815,00 z³.
Na utrzymanie czystoœci na ulicach, drogach i placach w 2005 roku wydatkowano
kwotê 148 445,00 z³.
Administrowanie
terenami zielonymi
Na utrzymanie czystoœci i administrowanie
terenami zielonymi na terenie gminy Sêdziszów M³p. wydatkowano 25 281,00 z³
Oœwiata
W gminie Sêdziszów M³p funkcjonuje 14
szkó³ podstawowych (dwie w ramach zespo³ów szkó³ wraz z przedszkolami), 3 gimnazja
oraz 2 publiczne przedszkola. We wszystkich
jednostkach oœwiatowych zatrudnionych
jest 360 nauczycieli.
Wydatki w oœwiacie za rok 2005 wynios³y
15 393 073,00 z³ i przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
· p³ace wraz z pochodnymi – 12 448 788,00 z³
· media – 602 432,00 z³
· stypendia socjalne dla uczniów spe³niaj¹cych kryteria dochodowe – 260 592,00 z³
· remonty – 72 555,00 z³, nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ ¿e znaczna czêœæ remontów
zosta³a wykonana si³ami w³asnymi gminy,
poprzez pracowników interwencyjnych,
co znacznie obni¿y³o koszty remontów:
- Wykonano dokumentacjê na wymianê stropu i przebudowê dachu w Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu – 22 936,00 z³
- Zakupiono grunt pod budowê sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. – 70 618,00 z³
- Wykonano koncepcjê budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. – 7 000,00 z³. Zlecono tak¿e wykonanie projektu sali gimnastycznej.
- Uruchomiono do¿ywianie w szko³ach w
Klêczanach, Bêdziemyœlu i Kawêczynie
na bazie sto³ówki w Szkole Podstawowej
w Krzywej.
- Zakupiono wyposa¿enie do uruchomienia sto³ówek szkolnych w Borku Wielkim,
Boreczku i Górze Ropczyckiej
Pomoc spo³eczna
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy, która realizuje zadania w³asne i zlecone gminie
z zakresu pomocy spo³ecznej. Ca³kowity
bud¿et jednostki za rok 2005 zamkn¹³ siê
kwot¹ 6 146 736,00 z³ w tym:
· Na zadania zlecone Oœrodek Pomocy
otrzyma³ œrodki finansowe w wysokoœci
131 143,00 z³ w tym:
- 120 479,00 z³ – na zasi³ki sta³e,
- 10 664,00 z³ – sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj¹ce

niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej i œwiadczenia rodzinne.
Z zadañ zleconych w 2005 roku wyp³acono:
· 41 zasi³ków sta³ych na kwotê 120 479,00 z³
· 34 osobom op³acono sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne na kwotê 10 664,00 z³.
Na realizacjê zadañ w³asnych gminy z bud¿etu gminy wydatkowano œrodki w wysokoœci 510 810,00 z³ oraz w wysokoœci
292 659,00 z³ otrzymane z bud¿etu pañstwa.
Kwoty te przeznaczono:
· 312 136,00 z³ na zasi³ki celowe i pomoc w
naturze
· 48 545,00 z³ na us³ugi opiekuñcze
· 309 729,00 z³ na do¿ywianie dzieci i m³odzie¿y (dofinansowanie zadania w³asnego w kwocie 159 600, 00z³)
· 133 059,00 z³ na zasi³ki okresowe.
W ramach zadañ w³asnych gminy w 2005
roku udzielono zasi³ków celowych na kwotê 312 136,00 z³ dla 531 rodzin, w tym:
· 416 rodzin otrzyma³o zasi³ek na zakup
¿ywnoœci
· 308 rodzin otrzyma³o zasi³ek na zakup
opa³u,
· 272 rodziny otrzyma³o zasi³ek na zakup
odzie¿y i obuwia
· 90 rodzin otrzyma³o zasi³ek na pokrycie
kosztów leczenia
· 6 rodzin otrzyma³o pomoc na remont
mieszkania w zwi¹zku ze zdarzeniem losowym
· 172 rodziny otrzyma³o zasi³ki okresowe
Ponadto:
· 5 osób skorzysta³o z pomocy w formie
us³ug opiekuñczych na kwotê 48 545,00 z³
· 995 uczniów objêto pomoc¹ w formie
do¿ywiania – kwota 170 580,00 z³, z tego:
- w ramach zadañ w³asnych na kwotê
78 469,00 z³
- dofinansowanie ze œrodków zleconych na kwotê 92 111,00 z³
· 1 093 osoby otrzyma³o zasi³ki celowe na
posi³ki, na kwotê 102 513,00 z³
· zakupiono sprzêt do sto³ówek szkolnych,
konieczny do przygotowywania posi³ków,
na kwotê 36 636,00 z³.
MGOPS w Sêdziszowie M³p. kwotê
4 832 287,00 z³ przeznaczy³ na œwiadczenia
rodzinne, z czego wyp³acono:
· dla 2 072 rodzin – zasi³ki rodzinne wraz z
dodatkami na kwotê 3 814 611,00 z³
· dla 275 osób – zasi³ki pielêgnacyjne na
kwotê 475 776,00 z³
· dla 60 osób – œwiadczenia pielêgnacyjne
na kwotê 254 082,00 z³
· dla 65 osób – zaliczkê alimentacyjn¹ na
kwotê 83 774,00 z³.
oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne dla
osób pobieraj¹cych niektóre œwiadczenia
rodzinne – na kwotê 64 612,00 z³.
Administracja
lokalami mieszkalnymi
W ramach prowadzonego zarz¹du budynkami komunalnymi w 2005 r. wykonano szereg
robót, niezbêdnych do utrzymania tych obiektów we w³aœciwym stanie technicznym i tak:

1. Oœrodek Sportu i Rekreacji w Sêdziszowie M³p.:
· konserwacja pokrycia dachowego,
czapki kominów – 5 322,00 z³
· kapitalny remont ³azienki, wymiana
rur wodnych, malowanie 12 pokoi –
9 970,00 z³
· wymiana 19 szt. okien – 8 768,00 z³
· zakup drzwi wejœciowych – 3 520,00 z³.
2. Budynek sportowy w Kawêczynie Sêdziszowskim:
· malowanie pokrycia dachowego i rur
spustowych – 7 007,00 z³
3. Budynek wielofunkcyjny w Czarnej Sêdziszowskiej:
· zakup wyk³adzin i p³ytek do pomieszczeñ Oœrodka Zdrowia – 1 620,00 z³
· zamontowanie œniego³azów – 500,00 z³
4. Dom Kultury w Bêdziemyœlu:
· zakup sto³ów – 1024,00 z³
· naprawa kot³a gazowego – 1 249,00 z³
5. Dom Ludowy w Wolicy Piaskowej:
· wyposa¿enie budynku w sprzêt p.po¿.
– 1 300,00 z³
· remont instalacji wodnej, sprawdzenie inst. elektrycznej – 530,00 z³
6. Lokal mieszkalny w Sêdziszowie M³p. ul.
Jana Paw³a II 6:
· wykonano instalacjê gazow¹ oraz c.o.
– 12 430,00 z³
7. Lokal mieszkalny w Górze Ropczyckiej
1D/1:
· wymieniono w pokoju pod³ogê – koszt
1 327,00 z³
Ponadto w budynkach komunalnych wykonano systemem gospodarczym szereg drobnych remontów i napraw np. konserwacje i
naprawy rur i rynien spustowych, naprawy
czapek kominów, tynki kominów, naprawy
schodów wejœciowych, w³azów do piwnic itd.
Koszt przegl¹dów instalacji gazowych, urz¹dzeñ grzewczych, instalacji elektrycznej,
sprawdzenia stanu przewodów kominowych, sprzêtu p.po¿. wyniós³ 4 100,00 z³.
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim w 2005 roku by³ organizatorem m.in. takich imprez jak:
· Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek
· Akcja Ferie dla dzieci i m³odzie¿y
· Eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego
· Eliminacje œrodowiskowe oraz rejonowe
Konkursu „Poeci i pisarze dzieciom”
· Wielkanocny Kiermasz Palm i Pisanek
· Powiatowy Konkurs Krasomówczy
· Tygodniowy cykl imprez zorganizowanych w ramach obchodów „Dni Sêdziszowa” na które z³o¿y³y siê:
- XXV Jarmark Folklorystyczny
- VII Prezentacje Artystyczne Szkó³
- Wybory Miss Nastolatek
- Wielki Festyn rekreacyjno-rozrywkowy, którego gwiazd¹ by³a Eleni
· IV Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)
· Lato z Radiem Rzeszów – du¿a impreza
plenerowa, której gwiazd¹ by³ zespó³
D¿em
· Œwiêto plonów – Do¿ynki 2005
· Koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia
dzia³alnoœci ZPiT „ROCHY”
· XV Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej „Sêdziszów Ma³opolski’2005”
· Zabawa sylwestrowa.
Przy MGOK w Sêdziszowie M³p. ponadto
dzia³aj¹: Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy” z
kapel¹ ludow¹, Zespó³ Tañca Estradowego
„Blues”, Kapela Podwórkowa „Paka Sêdzisza”, M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny „Carpe
Diem”.
Koszt dzia³alnoœci Miejsko Gminnego
Oœrodka Kultury w 2005 r. to 932 594,00 z³.
W roku 2005 zosta³a wyremontowana sala
lustrzana, zosta³a zamontowana nowa centrala telefoniczna oraz zakupiono now¹
profesjonaln¹ kamerê dla telewizji miejskiej.
Biblioteka publiczna
W 2005 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej wchodz¹cej w sk³ad MiejskoGminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie
Ma³opolskim dzia³a³y: biblioteka w Sêdziszowie M³p. – Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i
Oddzia³ dla Dzieci oraz filie biblioteczne w
Bêdziemyœlu, Borku Wielkim, Czarnej Sêdziszowskiej, Górze Ropczyckiej, Klêczanach, Wolicy £ugowej, Zagorzycach. Biblioteka w Zagorzycach zosta³a przeniesiona do
nowego, funkcjonalnego lokalu.
W 2005 roku do bibliotek przyby³o 2426
ksi¹¿ek, w tym:
· 436 ksi¹¿ek w ramach w³asnych œrodków,
za kwotê 6 435,00 z³
· 857 ksi¹¿ek z dotacji Ministerstwa Kultury, za kwotê 12 500,00 z³
Mieszkañcy gminy w ubieg³ym roku odwiedzili biblioteki 26 786 razy, wypo¿yczaj¹c
ogó³em 77 022 pozycji.
Z czytelni i ksiêgozbiorów podrêcznych skorzysta³o 7437 osób, udostêpniono im na
miejscu 2561 ksi¹¿ek, 3799 czasopism oraz
udzielono 2138 informacji.
Przez ostatni rok czytelnicy mogli równie¿
korzystaæ z bezp³atnego dostêpu do internetu w ramach programu IKONKA. Skorzysta³o z tej mo¿liwoœci 3280 osób.
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
W gminie Sêdziszów Ma³opolski funkcjonuje 16 jednostek OSP. Jednostki te posiadaj¹
20 samochodów po¿arniczych. Na ich utrzymanie z bud¿etu gminy przeznaczono 126
730,00 z³, w tym na:
· wynagrodzenia kierowców (w tym sk³adki ZUS i inne) – 19 152,00 z³
· ubezpieczenie (budynków, samochodów,
stra¿aków) – 10 626,00 z³
· zakup paliwa oraz innych materia³ów –
19 219,00 z³
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· zakup sprzêtu w ramach uzupe³nienia
wyposa¿enia bojowego jednostek OSP –
65 704,00 z³
· utrzymanie obiektów administrowanych
przez OSP – 10 729,00 z³
· zawody stra¿ackie – 1 300,00 z³
· inwestycje w nowo wybudowanej remizie stra¿ackiej w Szkodnej – 9 998,00 z³
· dofinansowanie zakupu samochodu po¿arniczego dla PSP w Ropczycach –
20 000,00 z³
· remont Domu Stra¿aka w Rudzie – 17
500,00 z³
· doprowadzenie pr¹du do remizy stra¿ackiej w Cierpiszu – 1 175,00 z³
· remont dachu i rynien w Domu Stra¿aka w Czarnej – 7 000,00 z³
· remont œcian w budynku Dom Stra¿aka
w Borku Wielkim – 1 000,00 z³
· remont samochodów po¿arniczych OSP
Wolica £ugowa i OSP Krzywa
Sport
W roku 2005 zorganizowano szereg imprez
sportowych i rekreacyjnych. Wiele
z nich jest ju¿ imprezami cyklicznymi i na
sta³e wpisa³o siê w kalendarz imprez sportowych naszej gminy. Do najciekawszych mo¿na zaliczyæ:
· III Zimowy Turniej Halowy Pi³ki No¿nej
Amatorów i Niezrzeszonych o Puchar
Burmistrza
· II Uliczny „Bieg Sêdzisza”
· II Turniej Pi³ki Siatkowej Amatorów
· Mistrzostwa Polski LZS i Szkó³ Juniorów i
Juniorek w Podnoszeniu Ciê¿arów
· II edycja marszów na orientacjê „CZARZIMNO” 2005
· Wêdkarski Puchar Burmistrza z okazji
Dnia Dziecka
· Zawody Wêdkarskie o Puchar Burmistrza
Koszty poniesione z tytu³u upowszechnianie kultury, sportu oraz dzia³alnoœci profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii kszta³towa³y siê w roku 2005 nastêpuj¹co:
1. Na zadanie pod nazw¹ „Praca socjalna
maj¹ca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolnoœci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie” udzielono dotacji w kwocie
15 000,00 z³ dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym Ko³o w Sêdziszowie M³p., ul.
Koœciuszki 20
2. Gmina przekaza³a dotacje dla klubów
sportowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez
szkolenie dzieci i m³odzie¿y, organizowanie imprez sportowych, wspieranie wspó³zawodnictwa sportowego w miejscowoœciach:
· Góra Ropczycka kwotê 6 500,00 z³ –
Uczniowski Klub Sportowy „Korona”
Góra Ropczycka
· Krzywa, Czarna Sêdz., Cierpisz kwotê
6 500,00 z³ – Uczniowski Klub Sporto-

wy „Sokó³” Krzywa
· Kawêczyn Sêdz., Wolica £ugowa kwotê 11 500,00 z³ – Klub Sportowy „K³os”
Kawêczyn
· Klêczany kwotê 11 500,00 z³ – Ludowy Klub Sportowy „Plon” w Klêczanach
· Boreczek, Borek Wielki, Wolica Piaskowa, Ruda kwotê 11 500,00 z³ – Ludowy Klub Sportowy „Piast” Wolica
Piaskowa
· Zagorzyce, Szkodna kwotê 6 500,00 z³
– Uczniowski Klub Sportowy „P³omieñ” Zagorzyce
· Sêdziszów M³p.:
- kwotê 6 500,00 z³ – Uczniowski Klub
Sportowy „Têcza” Sêdziszów M³p.
- 40 000,00 z³ – MLKS „Lechia” Sêdziszów M³p. Dodatkowo MLKS
„Lechia” w Sêdziszowie M³p. otrzymuje œrodki z administrowania placem targowym – w roku 2005 by³a
to kwota 64 122,00 z³.
3. Na upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu poprzez sportowe wspó³zawodnictwo miêdzyszkolne (organizacja
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, Gimnazjady)
– Gminny Szkolny Zwi¹zek Sportowy „Sêdzisz” w Sêdziszowie M³p. otrzyma³ kwotê 20 000,00 z³
4. Na prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ w
ramach profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
przeciwdzia³ania narkomanii wydatkowano kwotê:
· 30 000,00 z³ – Gminny Szkolny Zwi¹zek Sportowy „Sêdzisz” Sêdziszów
M³p.
· 5 000,00 z³ – Uczniowski Klub Sportowy „Sokó³” Krzywa
· 5 000,00 z³ – Uczniowski Klub Sportowy „Têcza” Sêdziszów M³p.
· 5 000,00 z³ – Uczniowski Klub Sportowy „P³omieñ” Zagorzyce
· 5 000,00 z³ – Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Góra Ropczycka
· 2 500,00 z³ – Uczniowski Klub Sportowy „Borkovia” Borek Wielki
5. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii
10 000,00 z³ – Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy” Sêdziszów M³p.
Dodatki mieszkaniowe
Koszty dodatków mieszkaniowych wyp³aconych w 2005 roku zamknê³y siê sum¹
186 898,00 z³, z tego u¿ytkownikom lokali
mieszkalnych tworz¹cych mieszkaniowy zasób gminy wyp³acono 8 467,00 z³, pozosta³ych – 178 431,00 z³, w tym spó³dzielczych –
92 853,00 z³, innych – 85 578,00 z³.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
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W dniu 29 grudnia odby³a siê ostatnia w 2005 roku XXVII sesja Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p., na której radni podjêli 10 uchwa³:
1.

2.

3.

Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu
gminy na 2005 r.
Dokonano zwiêkszenia dochodów
gminy o 169 479 z³ z tytu³u otrzymania
od Ministra Finansów dodatkowych
œrodków podwy¿szaj¹cych czêœæ oœwiatow¹ subwencji ogólnej na rok 2005. z
przeznaczeniem na remonty placówek
oœwiatowych.
Uchwa³a w sprawie wydatków gminy,
które w 2005 r. nie wygasaj¹ z up³ywem
roku kalendarzowego.
Rada ustali³a wykaz i plan finansowy
wydatków, które nie wygasaj¹ z koñcem
bie¿¹cego roku. Dotycz¹ one:
budowy sieci wodoci¹gowej w Zagorzycach
opracowania dokumentacji na
przebudowê ul. Piekarskiej i Ogrodowej w Sêdziszowie M³p.
opracowania projektu budowlanego przebudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu 500-lecia w Sêdziszowie M³p.
opracowania projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej
w Zagorzycach Dolnych-Dzia³y
Termin realizacji w/w zadañ ustalono
na 30.06.2006 r., za wyj¹tkiem budowy
wodoci¹gu w Zagorzycach, który planuje siê rozliczyæ do 30.04.2006 r.
Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie gminy na 2005 r.
Rada wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie

4.

5.

6.

zobowi¹zania ponad kwotê wydatków
okreœlon¹ w bud¿ecie 2005 r. na budowê sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy
Piaskowej w wysokoœci 2.310.000 z³.
Realizacja tej jednej z najwiêkszych inwestycji kanalizacyjnych planowana jest
w okresie I kw. 2006 r. do IV kw. 2007 r.
Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia do
zaci¹gniêcia zobowi¹zana wekslowego.
Rada upowa¿ni³a Burmistrza Sêdziszowa M³p. do zaci¹gniêcia zobowi¹zania
wekslowego na kwotê 3.799.650 z³ stanowi¹cego zabezpieczenie prawid³owej
realizacji umowy o dofinansowanie ze
œrodków unijnych projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni œcieków”.
Na podstawie umowy zawartej w dniu
28.12.2005 r. z Wojewod¹ Podkarpackim gmina otrzyma³a dofinansowanie
w wymienionej wysokoœci ze œrodków
bud¿etu pañstwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny
ZPORR. Stanowi ono 85% kosztów
rozbudowy oczyszczalni.
Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Moc¹ tej uchwa³y Rada przeznaczy³a
œrodki GFOŒiGW na rok 2006 w wysokoœci 50 tys. z³ na budowê kanalizacji
sanitarnej w Wolicy £ugowej.
Uchwa³a w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
Po raz kolejny w tym roku Rada podjê-

Rozbudowa gminnej oczyszczalni œcieków to obecnie najwiêksza inwestycja sêdziszowskiego
samorz¹du.

³a uchwa³ê dotycz¹c¹ zmian programu,
tym razem zwi¹zane one by³y z uaktualnieniem terminu realizacji i wysokoœci œrodków g³ównie na te inwestycje,
na które rozstrzygniêto przetargi (rozbudowa oczyszczalni œcieków, budowa
kanalizacji sanitarnej na Rêdzinach,
budowa wodoci¹gu w Zagorzycach i
przebudowa budynku komunalnego
przy ul. 3-go Maja w Sêdziszowie M³p.).
7. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sêdziszowie M³p.
Podjêta przez Radê uchwa³a dotyczy
opracowania mpzp dla terenu po³o¿onego w zachodniej czêœci miasta pomiêdzy RzFM a Gumatem. Przewiduje
siê przeznaczenie tego obszaru pod
dzia³alnoœæ przemys³ow¹ i us³ugi.
8. Uchwa³a w sprawie uchwalenia rocznego programu wspó³pracy Gminy
Sêdziszów M³p. z organizacjami pozarz¹dowymi w roku 2006.
W programie okreœlono zadania w³asne, które gmina zamierza realizowaæ
we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi koœcio³ów i
zwi¹zków wyznaniowych. Wskazano
tak¿e formy tej wspó³pracy i sposób zlecania zadañ. Wysokoœæ œrodków finansowych na realizacjê programu ustali
Rada Miejska przyjmuj¹c bud¿et na rok
2006.
9. Uchwa³a w sprawie nadania nazwy ulicy.
Radni podjêli uchwa³ê o nadaniu nazwy Krokusowa dla ulicy po³o¿onej na
wschód od ulicy Piaskowej. Nazwê zaproponowali mieszkañcy tego terenu.
10. Uchwa³a w sprawie zmiany Statutu
Gminy Sêdziszów M³p.
Ulicê Krokusow¹ przypisano do Osiedla Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Z-ca Burmistrza
El¿bieta Œwiniuch

Trwaj¹ intensywne prace przy modernizacji Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p.
Fot. G. Wrona (2)
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Du¿o siê mówi w Sêdziszowie M³p. o nowo
powsta³ym zak³adzie produkuj¹cym wi¹zki przewodów elektrycznych, który przoduje w zatrudnianiu osób w obecnej chwili na naszym terenie, proszê nam powiedzieæ coœ wiêcej o tej firmie.
Przede wszystkim, zarówno ja, jak i nasi
pracownicy chcielibyœmy, aby mówiono o nas,
czyli o WF PZL ZD Sp. z o.o., kooperancie
WF PZL S.A. – dobrze. Wytwarzamy przede
wszystkim filtry, a wi¹zki przewodów elektrycznych do samochodów osobowych s¹
produkcj¹ us³ugow¹ wykonywan¹ na zlecenie. Wspó³pracujemy równie¿ w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych dla du¿ego zleceniodawcy
wêgierskiego na terenie Wêgier.
Bardzo podobna nazwa do
Wytwórni Filtrów – mo¿e Pan
nam wskazaæ ró¿nice i powiedzieæ jak Pan znalaz³ siê w tej
Spó³ce?
Wytwórnia Filtrów Polskie
Zak³ady Lotnicze Zak³ad Doœwiadczalny Spó³ka z o.o. to spó³ka, gdzie wiêkszoœæ udzia³ów
maj¹ pracownicy. Formalnie
spó³ka istnieje od lipca 2004r.,
produkcja zaœ rozpoczê³a siê od
wrzeœnia 2004r. Zak³ad Doœwiadczalny – poniewa¿ by³a to wczeœniejsza nazwa wydzia³u prototypowni, na bazie którego zosta³a
utworzona Spó³ka. W zwi¹zku z
tym utrzymaliœmy logo i powróciliœmy do starej nazwy – Zak³ad Doœwiadczalny, zgodnie
zreszt¹ z istot¹ prowadzonej dzia³alnoœci.
Daje nam to mo¿liwoœæ bycia postrzeganym
jako pewna grupa kapita³owa, choæ Wytwórnia nie ma ¿adnego procentu udzia³u w naszej firmie i jesteœmy od niej niezale¿ni. Jesteœmy kooperantami Wytwórni, mamy w zwi¹zku z tym szereg ograniczeñ, uregulowanych
umow¹, która ogranicza np. nasz¹ samodzielnoœæ na rynku produkcji filtrów i wk³adów. Z
drugiej strony, s¹ ustalone sta³e warunki tej
wspó³pracy.
A sk¹d moja osoba tutaj? Prezes Wytwórni Filtrów Pan Robert Komisarczuk prowadzi³ dzia³ania w kierunku utworzenia spó³ki
pracowniczej w porozumieniu z pracownikami i przysz³ymi udzia³owcami. Poszukiwa³,
wraz z pracownikami, osób, które mog³yby
podj¹æ siê tego zadania. Ja spe³nia³em przedstawiane wymagania – posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz doœwiadczenie w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi. Moja oferta
zosta³a wybrana w drodze konkursu jako
najlepsza.
Jakie s¹ relacje pomiêdzy Zak³adem Doœwiadczalnym a WF PZL Sêdziszów?
Jesteœmy dla WF PZL Sêdziszów partnerem, który stanowi¹c dodatkowy potencja³,
buduje nasz¹ wspóln¹ si³ê na rynku – si³ê
wzajemnie siê wspieraj¹c¹, szukaj¹c¹ nowych mo¿liwoœci produkcyjnych. Mam nadziejê, ¿e równie¿ przy wspólnym poszukiwaniu rozwojowych œrodków pomocowych.
Nasze rozmowy, na ró¿nych forach biznesowych doprowadzi³y do tego, ¿e us³yszawszy o mo¿liwoœci produkcji wi¹zek elektrycznych do samochodów osobowych, uznali-
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œmy, ¿e warto spróbowaæ. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie to dobry przyk³ad wprowadzenia ciekawej produkcji, przyk³ad zatrudnienia bardzo wielu osób, szczególnie z tego powiatu
o widocznym przecie¿ wskaŸniku bezrobocia i braku nasycenia produkcj¹ kierowan¹
do osób z ni¿szym wykszta³ceniem i daj¹c¹
mo¿liwoœæ sukcesywnego zmniejszania bezrobocia. Poznawszy warunki kontraktu, zdecydowa³em o usytuowaniu produkcji w hali
WF PZL S.A, która jest przez nas dzier¿awiona. Wi¹za³o siê to równie¿ z okreœlonym
ryzykiem, by z w³asnych, wypracowanych
œrodków zainwestowaæ na rzecz otwarcia

nowej produkcji. Wspólnie z naszymi pracownikami postanowiliœmy, by nie trwaæ tylko przy produkcji filtrów i wk³adów, ale by
rozwijaæ tê spó³kê o dalsze produkty czy
wydzia³y. Uda³o mi siê to, podpisaliœmy kontrakt i wyremontowaliœmy czêœæ hali, w której teraz jest ju¿ wysoka kultura pracy. Myœlê, ¿e wszystko idzie w dobrym kierunku i
choæ mija dopiero rok od rozpoczêcia produkcji i to doœwiadczenie jest jeszcze niewielkie, warto ju¿ teraz zauwa¿yæ, ze nasze
wyniki finansowe s¹ w przewa¿aj¹cej czêœci
efektem powstania wydzia³u produkcji wi¹zek elektrycznych i kontraktu wêgierskiego.
Du¿o mówi siê i¿ powsta³ oddzia³ Lear
Automotive w Sêdziszowie M³p.
Siedzib¹ Lear Automotive jest Mielec.
Firma ta jest jednym z naszych g³ównych zleceniodawców. Istnieje kontrakt, który bêdzie przed³u¿any co roku. W chwili obecnej mam nadziejê podpisaæ kontrakt na
kolejne 2 lata z firm¹ Lear Automotive
(EEDS) Poland. Kontrakt ten warunkuje
wspó³pracê, wielkoœæ produkcji, konieczn¹
wydajnoœæ, jakoœæ itp. Ogólnie mówi¹c,
wszystkie nasze relacje biznesowe to kolejna szansa na du¿e zatrudnienie w powiecie.
Czy spó³ka Zak³ad Doœwiadczalny legitymuje siê jakimiœ certyfikatami jakoœci?
Tak, spó³ka wprowadzi³a i stosuje system
zarz¹dzania jakoœci¹ w zakresie produkcji i
dystrybucji filtrów i wk³adów do oczyszczania powietrza, paliw, olejów i innych p³ynów
EN ISO 9001: 2000. Jesteœmy w³aœnie po kontroli audytorskiej jednostki certyfikuj¹cej i
dziœ mogê powiedzieæ, ¿e w opinii inspektorów wypadliœmy bardzo dobrze. Myœlimy o
wdra¿aniu nastêpnych certyfikatów.

Co stanowi g³ówny produkt wytwórczy
spó³ki?
W spó³ce funkcjonuj¹ obecnie 2 wydzia³y stacjonarne. Jeden wydzia³ to wydzia³ budowy filtrów i wk³adów. Drugi natomiast to
wydzia³ budowy wi¹zek elektrycznych do samochodów osobowych volvo. Prowadzimy
równie¿ dzia³alnoœæ eksportu us³ug wysoko
kwalifikowanych.
Czyli produkcja filtrów nadal pozostaje
w sferze zainteresowañ spó³ki?
Jak najbardziej – zak³ad produkuje nadal filtry i wk³ady. WF PZL Sêdziszów S.A.
skupiona jest na produkcji masowej, wielkoseryjnej. Zak³ad Doœwiadczalny zajmuje siê produkcj¹ innych
filtrów ni¿ WF PZL Sêdziszów
S.A. Produkujemy filtry i wk³ady na specjalne zamówienia, reagujemy praktycznie na ka¿dego klienta. Wielkoœæ naszej produkcji jest nieporównywalnie
mniejsza – waha siê od jednej
do kilkuset sztuk.
W takim razie ka¿dy mo¿e do
was przyjœæ i zleciæ wam produkcjê okreœlonego filtra?
Jeœli to bêdzie op³acalne zarówno dla nas i dla klienta to
bez wahania podejmiemy tak¹
produkcjê. To wi¹¿e siê oczywiœcie z wytworzeniem dokumentacji, zrobieniem prób i wykonaniem tych¿e filtrów, czy wk³adów w procesie ci¹g³ym.
Ilu pracowników zatrudnia na dzieñ dzisiejszy Spó³ka?
Na koniec grudnia 2005 r. zatrudnionych na pe³nym etacie by³o 155 osób. Pracuje u nas równie¿ 20 sta¿ystów.
A w jaki sposób odbywa³ siê nabór pracowników do spó³ki i jaki udzia³ mia³ w
tym Urz¹d Pracy?
To by³a dosyæ prosta sprawa, poniewa¿
wiêkszoœæ pracowników obecnego wydzia³u
filtrów i wk³adów pochodzi³o z wydzia³u prototypowni WF PZL S.A., która wed³ug opinii i
wyliczeñ przynosi³a straty. I st¹d te¿ koniecznoœæ powstania osobnej firmy, która dzia³a³aby na w³asny rachunek i znajdowa³a zlecenia
innego typu, innego rodzaju, wykorzystuj¹c
przy tym potencja³ i doœwiadczenie pracowników, którzy pracuj¹ w bran¿y 20-25 lat.
Natomiast inn¹ spraw¹ by³ nabór pracowników do wydzia³u budowy wi¹zek elektrycznych.
W momencie pojawienia siê mo¿liwoœci
utworzenia produkcji w zakresie budowy
wi¹zek elektrycznych dla koncernu samochodowego, zwróciliœmy siê do Urzêdu Pracy w
Ropczycach z wnioskiem o pomoc w rekrutacji pracowników spoœród osób zarejestrowanych w Urzêdzie. By³o i jest wiele trudnoœci zwi¹zanych z niedoborem kadry kierowniczej. Warunki, jakie postawi³ nam zleceniodawca, wymagaj¹ najwy¿szej starannoœci przy
wykonywaniu pracy. Praca ta polega na wykonywaniu czynnoœci objêtych œcis³ymi procedurami, st¹d te¿ koniecznoœæ szkoleñ i sta³ej kontroli wykonywanej produkcji.
Ka¿dy z pracowników przeszed³ kilkutygodniowe bezp³atne szkolenie, umo¿liwia-
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j¹ce rozpoczêcie pracy. W wydziale budowy wi¹zek elektrycznych pracuj¹ obecnie
ludzie, którzy byli trwale bezrobotni przez
d³u¿szy okres czasu, ludzie którzy nie mieli
zbyt wielkich perspektyw na inn¹ pracê.
Obecnie mog¹ liczyæ na sta³¹ pracê i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.
Dziêki wspó³pracy z Urzêdem Pracy w Ropczycach mamy zapewnione jednoroczne
dofinansowanie do wynagrodzeñ znacznej
czêœci pracowników, co niew¹tpliwie pomo¿e nam w pierwszym okresie rozwoju firmy.
W œwietle dalszych naszych planów i dalszego rozwoju zatrudnienia, doszliœmy do wniosku, ¿e istniej¹ powa¿ne szanse, a¿eby tê
produkcjê rozwijaæ.
Czyli spó³ka planuje wzrost zatrudnienia?
Oczywiœcie, takie szanse istniej¹ w obu
wydzia³ach. Ja, wraz z moj¹ firm¹, z pracow-

nikami i udzia³owcami, dajemy szansê na
wiêksze zatrudnienie i chcielibyœmy, ¿eby by³o
to pewnego rodzaju nasz¹ wizytówk¹. Jednak moje chêci i dobre relacje ze zleceniodawcami nie pomog¹, jeœli nie bêdzie wsparcia wszystkich czynników decyzyjnych jeœli
chodzi o likwidacjê bezrobocia w powiecie.
Myœlê ¿e dla Gmin, Powiatu jest spraw¹
wa¿n¹, aby doprowadziæ do dalszego rozwoju zatrudnienia. Bez ¿yczliwoœci i pomocy czynników decyzyjnych nie bêdê móg³, w
œwietle wysokich wymagañ postawionych
przez zleceniodawcê, w sposób p³ynny i d³ugofalowy planowaæ takiego rozwoju.
Chcia³bym podziêkowaæ w³adzom miasta
i powiatu za dotychczasowe zrozumienie i
wsparcie w realizacji naszych zamierzeñ. Dziêkuj¹c wszystkim za wspó³pracê w zakresie rozpoczêcia dzia³ania wydzia³u budowy wi¹zek

elektrycznych, zwracam szczególn¹ uwagê na
mo¿liwoœæ rozwijania tej produkcji i zatrudnienia. Praca w takim systemie, w takim uk³adzie, powoduje ugruntowanie siê œwiadomoœci istoty nowoczesnej pracy. Przede wszystkim pracy zespo³owej, która, z jednej strony
wa¿y kwalifikacje i jest zale¿na od nich, a z
drugiej strony koñczy siê niepowodzeniem,
je¿eli ca³a brygada nie dzia³a w sposób spójny
i zintegrowany. I tu nasi pracownicy z dnia na
dzieñ coraz bardziej potrafi¹ siê do tego dostosowaæ i coraz bardziej rozumiej¹ istotê tej
pracy. I tacy w³aœnie pracownicy, je¿eli mieszkaj¹ w danym terenie, powiecie, mieœcie s¹
dla inwestorów bardzo istotnym punktem
podjêcia swojej decyzji inwestycyjnej.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia
w dalszych dzia³aniach.
Rozmawia³ GW

Na koniec grudnia 2005 w mieœcie i gminie Sêdziszów Ma³opolski zamieszkiwa³o
23 111 osób zameldowanych na pobyt sta³y.
W samym mieœcie mieszka 7 401 osób (wiêcej
o 23 od roku poprzedniego), z czego na Osiedlu M³odych z ulicami: S³oneczn¹, Fabryczn¹
i Weso³¹ – 3 216, zaœ w pozosta³ej czêœci miasta – 4 185. W pozosta³ych miejscowoœciach
gminy mieszka 15 710 osób (wiêcej o 76). Dla
porównania, 10 lat temu na terenie gminy
mieszka³o nas 22 215 (mniej o 1 019), a Sêdziszów M³p. liczy³ 6 870 mieszkañców.
Na pobyt czasowy na naszym terenie zameldowanych by³o 185 osób, mniej o 158 w
stosunku do roku ubieg³ego, czasowo nieobecnych naszych mieszkañców zaewidencjonowanych by³o 258 (nauka, praca na
terenie kraju), natomiast spora grupa m³odych mieszkañców wyjecha³a za granicê w
poszukiwaniu pracy – ich liczba nie jest znana z uwagi na brak wymeldowania (o fakcie
tym œwiadczy wymiana dowodów osobistych
spowodowana przekroczeniem granicy
pañstw unijnych).
W stosunku do 2004 roku nast¹pi³ przyrost rzeczywisty ludnoœci o 99 osób, jest to
ró¿nica miêdzy przyrostem naturalnym, a
saldem migracji, które w tym roku wynios³o
+ 20 osób. Nap³ynê³o do naszej gminy 238
osób, wymeldowa³o siê 218, natomiast w
obrêbie samego miasta i gminy przemeldowanych zosta³o 329 osób
W minionym roku urodzi³o siê 260 dzie-

ci (wiêcej o 35), zmar³o 181osób (wiêcej o
cy £ugowej w maju br. skoñczy 97 lat,
16), zwi¹zek ma³¿eñski zawar³o 232 pary
- Pani Wytrwa³ Anna z Zagorzyc w maju br.
(wiêcej o 22).
skoñczy 97 lat,
Noworodkom najczêœciej nadawano
- Pani Kania Aniela z Sêdziszowa M³p. w marimiona dominuj¹ce od kilku lat: Szymon,
cu br. skoñczy 96 lat,
Patryk, Kamil, Jakub, Pawe³, Konrad, Kac- Pani Jab³oñska Helena z Sêdziszowa M³p.
per, Natalia, Karolina, Patrycja, Martyna,
we wrzeœniu br. skoñczy 96 lat,
Zuzanna, Julia, Gabriela. Nadawano rów- Pani Koszowska Katarzyna z Sêdziszowa
nie¿ imiona ma³o pospolite np. MaksymiM³p. w paŸdzierniku br. skoñczy 96 lat,
lian, Miko³aj, Wiktor, Leon, Alan, Mi³osz,
- Pani Kocoñ Maria z Sêdziszowa M³p. w
Albert, Fabian, Klemens, Nikoletia, Klara,
paŸdzierniku br. skoñczy 96 lat.
Wiktoria, Oliwia, Julita, Aurelia, Amelia,
Wszystkim jubilatkom ¿yczymy 200 lat
£ucja, Milena.
¿ycia.
Mê¿czyŸni na terenie naszej gminy staNa podstawie danych
nowi¹ liczbê 11 296, natomiast kobiety 11
z referatu organizacyjnego
815, czyli na statystyczne 100 panów przypaopracowa³ Grzegorz Wrona
da 104,6 pañ.
Kobiety stanowi¹ 51,12 %
Liczba mieszkañców Gminy Sêdziszów M³p.
ogó³u mieszkañców naszej gminy.
W bie¿¹cym roku po raz
pierwszy do szkó³ pójdzie 288 siedmiolatków, do gimnazjum 351
trzynastolatków, a 393 pe³noletnich odbierze swój pierwszy dowód osobisty. Do poboru stanie
202 ch³opców dziewiêtnastolatków, a do rejestracji przedpoborowych 203 ch³opców osiemnastolatków.
W minionym roku wydano
2 023 nowe dowody osobiste, natomiast od chwili wejœcia w ¿ycie
ustawy o nowych dowodach osobistych, tj. od 01.01.2001r., 5963
osoby posiada nowe dowody co
stanowi 34,5 % ogó³u pe³noletnich mieszkañców.
Nie nale¿y zwlekaæ z wyrobieniem nowego dowodu osobistePrzekrój wiekowy
go, gdy¿ dowody osobiste ksi¹¿eczkowe wa¿ne s¹ do 31.12.
2007r.
Najstarszymi mieszkañcami
naszego terenu s¹:
- Pani Baran Maria z Borku Wielkiego w styczniu br. skoñczy 99
lat,
- Pani Felon Bronis³awa z Borku
Wielkiego w sierpniu br. skoñczy 99 lat,
- Pani Piszczyk Katarzyna z Woli-
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dziszowa M³p., Bogus³aw Kmieæ – Pe³nomocnik powiatowy struktur PiS i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.,
Andrzej Czochara – Przewodnicz¹cy ropczyckiej Solidarnoœci, Waldemar Zima – Dyrektor biura poselskiego w Dêbicy oraz ks.
proboszcz Jan Delekta, który poœwiêci³
wszystkie pomieszczenia biura. Wszyscy zaproszeni goœcie ¿yczyli sobie na przysz³oœæ
wielu sukcesów oraz udanej wspó³pracy.
2 stycznia 2006 roku w budynku przy
ulicy Floriana 1 w Ropczycach odby³o siê
oficjalne otwarcie biura pos³a PiS Kazimierza Moskala. W uroczystoœci uczestniczyli
miêdzy innymi Stanis³aw F¹fara – burmistrz
Ropczyc, Kazimierz Kie³b – burmistrz Sê-

INWESTYCJE
DPS w Lubzinie spe³ni unijne standardy
Sukcesem zakoñczy³y siê nasze starania
o œrodki finansowe na rozbudowê Domu
Pomocy Spo³ecznej w
Lubzinie. Pozyskaliœmy
w 2005 roku ³¹cznie
580.000 z³. z samorz¹du Wojewódzkiego i
Urzêdu Wojewódzkiego, co przy udzia³ach
w³asnych w wysokoœci
450.000 z³, pozwoli³o
na radykalne przyœpieszenie prac.
W ci¹gu kilku miesiêcy
stan¹³ budynek, wykonaliœmy wiêŸbê dachow¹ wraz z pokryciem, zosta³o wykonane docieplenie, osadzono
stolarkê
okienn¹. Zaawansowaliœmy wykonywanie prac instalacyjnych i
weszliœmy w etap prac wykoñczeniowych.
Prowadzimy obecnie intensywne starania o œrodki zewnêtrzne i planujemy po
ich pozyskaniu oddanie do u¿ytku obiektu o powierzchni 1 257,20 m 2 i ³¹cznej
wartoœci 2.431.153,02 z³. jeszcze w br. Tym
samym uzyskamy wymagane standardy
unijne, zapewnimy godne warunki pobytu podopiecznym a tak¿e dalsz¹ pracê
za³odze DPS, co w przypadku niezrealizowania inwestycji znalaz³oby siê pod
znakiem zapytania.
14 grudnia 2005 roku odby³o siê uroczyste otwarcie i przekazanie do u¿ytkowania pomieszczeñ nowo wyremontowanego Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych w
Przychodni Zdrowia w Sêdziszowie M³p.
Wartoœæ wykonanych robót zamknê³a siê
kwot¹ w wysokoœci 1 101 184,00 z³, w tym:
œrodki pozyskane ze Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynios³y 802 220,00 z³, zaœ
œrodki w³asne powiatu - 298 964,00 z³.

8

A oto godziny otwarcia biura:
Poniedzia³ki:
9.00 – 17.00
Wtorki:
9.00 – 16.00
Œrody:
13.00 – 16.00
Czwartki:
13.00 – 16.00
Pi¹tki:
9.00 – 16.00

Od 1999 roku inwestorem by³ Powiat
Ropczycko-Sêdziszowski. W tym okresie
czasu Powiat zainwestowa³ 3 miliony 200
tysiêcy z³otych, a w koñcowej fazie 1 milion 200 tysiêcy z³otych.
Na przestrzeni ostatnich lat szpital zosta³

Dy¿ury poselskie odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, natomiast Dyrektor Biura Poselskiego Beata Prokop przyjmuje we wtorki i
czwartki w godzinach od 13.00 do 16.00.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
pod numerem telefonu 017 222 70 57
e-mailem: kontakt@kazimierz-moskal.pl
lub na stronie internetowej:
www.kazimierz-moskal.pl
Pose³ posiada równie¿ biuro poselskie
w Dêbicy ul. Rynek 32 II p. czynne w
godz.9.00 – 16.00. Ponadto w planach ma
tak¿e otwarcie oddzia³u w Sêdziszowie M³p.
Przyg. £.M.

ków na tê inwestycjê. Dopiero w przypadku pozytywnej decyzji ministerialnej
nasz wniosek bêdzie wdro¿ony do realizacji.
Wykonaliœmy remont dachu wraz z pokryciem na budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. P. Skargi w Sêdziszowie M³p. za ³¹czn¹ kwotê ponad 83.000
z³. Przy udziale dotacji ministerialnej w
wysokoœci 66.000 z³, któr¹ uda³o siê pozyskaæ koñcem ub. roku.
Koñczymy remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku „D” Zespo³u Szkó³
im. ks. dr J. Zwierza w Ropczycach za
³¹czn¹ kwotê 230.000 z³. z czego blisko
100.000 z³ pozyskaliœmy z tzw. rezerwy
subwencji oœwiatowej.
GOSPODARKA
NIERUCHOMOŒCIAMI

przeniesiony do nowo wybudowanej czêœci Przychodniowej. Obecnie zakoñczy³
siê stan tymczasowoœci i szpital powróci³
na poprzednie miejsce, lecz gruntownie
zmodernizowany.
W obecnym stanie ca³y budynek Zespo³u S³u¿y Zdrowia w Sêdziszowie M³p. jest
wykorzystywany na leczenie stacjonarne,
tworz¹c tym samym Szpital Powiatowy.
Wykonaliœmy kolejny etap modernizacji
obiektu Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie, gdzie niedawno oddaliœmy do u¿ytku basen otwarty, a w ostatnich tygodniach wybudowaliœmy chodniki z kostki brukowej za ³¹czn¹ kwotê 40.000 z³.
Niestety, nie powiod³y siê nasze starania
o dofinansowanie prac inwestycyjnych ze
œrodków unijnych w Zespole Szkó³ Zawodowych im. K. Olszewskiego w Sêdziszowie Ma³opolskim. Pomimo pozytywnej oceny nasz wniosek z braku œrodków
znalaz³ siê na tzw. liœcie rezerwowej.
Trwaj¹ starania o zwiêkszenie puli œrod-

Na posiedzeniu Zarz¹du Powiatu pozytywnie rozpatrzyliœmy wniosek Gminy
Ropczyce, która zwróci³a siê o sprzeda¿
5 dzia³ek budowlanych na obszarze tzw.
„Osiedla pod Pa³acem” w RopczycachWitkowicach.
Og³osiliœmy przetarg na opracowanie
numerycznej mapy zasadniczej na terenie Ropczyc, Ropczce-Pietrzejowa, Sêdziszów M³p. Wykonanie map poprawi
czytelnoœæ i u¿ytecznoœæ map. U³atwi ustalenie przebiegu urz¹dzeñ podziemnych.
Uproœci gospodarowanie nieruchomoœciami przez w³aœcicieli, projektowanie
i wykonywanie inwestycji indywidualnych
i celu publicznego.
Pozytywnie rozpatrzyliœmy na posiedzeniu Zarz¹du Powiatu wniosek Gminy
Ropczyce o nieodp³atne przekazanie na
jej rzecz 1/2 nieruchomoœci, któr¹ zabudowaliœmy budynkiem hali Widowiskowo – Sportowej w Ropczycach. Stosowny projekt uchwa³y skierujemy pod obrady Rady Powiatu w³adnej do podjêcia
decyzji o zbyciu mienia powiatowego.
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W zwi¹zku ze zwolnieniem mieszkania w
Domu Nauczyciela przy ul. Witosa Zarz¹d wynaj¹³ przedmiotowe mieszkanie.
Czas wynajmu ustalono na okres jednego roku z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia.
OCHRONA ŒRODOWISKA
Zajêliœmy 1 miejsce na liœcie rankingowej Województwa Podkarpackiego za
projekt pn.: „Likwidacja, rekultywacja
dzikich wysypisk na terenie powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego”. Tym samym pozyskaliœmy 135.525,00 z³. œrodków unijnych, które przy deklarowanym
dofinansowaniu ze strony gmin i udziale naszego funduszu ochrony œrodowiska zostan¹ u¿yte do likwidacji ponad
100 nielegalnych wysypisk na terenie
powiatu.

absolwenci tej szko³y bêd¹ decydowaæ
o sile ropczyckiej pi³ki no¿nej i siatkowej.
PROMOCJA
Maj¹c na celu promocjê walorów turystycznych naszego regionu opracowaliœmy i wydaliœmy informator z map¹ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. Wykonanie „Informatora” by³o mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu pracowników starostwa oraz wielu firm i instytucji, które sta³y
siê sponsorami publikacji. Niniejszy informator s³u¿y niezbêdn¹ informacj¹ dla
tych wszystkich, którzy s¹ zainteresowani
zwiedzeniem powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
INNE

Opracowaliœmy dokumentacjê budowlan¹ I etapu na likwidacjê osuwisk przy
drogach powiatowych w Ma³ej i Szkodnej wraz z budow¹ kilkukilometrowych
odcinków dróg. Na powy¿szy cel pozyskaliœmy œrodki z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, które ³¹cznie
zadeklarowa³o przekazanie ponad 4 mln
z³ na przedmiotowe prace - wymagaj¹ce
20% finansowego udzia³u ze strony Starostwa.
EDUKACJA SPORT TURYSTYKA
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach otrzyma³ pomoce dydaktyczne na ³¹czn¹ kwotê 54.129,80 z³
do kszta³cenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, które zosta³y
przekazane nieodp³atnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu wspó³finansowanego ze œrodków z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Otrzymane pomoce usprawni¹ proces
zdobywania umiejêtnoœci, nabywania
nowych wiadomoœci przez dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹.
W ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy baza
dydaktyczna zosta³a doposa¿ona o nowoczesny sprzêt wspomagaj¹cy rozwój dzieci.
Oœrodek dysponuje urz¹dzeniem do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metod¹ Tomatisa, równie¿ otrzymanym nieodp³atnie od MEN wspó³finansowany ze
œrodków EFS.
Powodzeniem zakoñczy³y siê starania Starosty Ropczycko-Sêdziszowskiego i Dyrekcji Zespo³u Szkó³ im dr Jana Zwierza w sprawie utworzenia w Zespole Szkó³ od 1 wrzeœnia 2005r. Liceum Sportowego.
M³odzi ch³opcy z terenu naszego powiatu realizuj¹ swoje zainteresowania w pi³ce siatkowej i pi³ce no¿nej. ZnaleŸli tutaj
doskonale przygotowan¹ kadrê nauczycielsk¹, bazê sportow¹ w postaci nowoczesnej hali sportowej, boisk, basenów.
Wszystko wskazuje na to, ¿e za kilka lat

„Pomo¿emy niepe³nosprawnym”
Powodzeniem zakoñczy³y siê nasze starania maj¹ce na celu pomoc osobom
niepe³nosprawnym i chorym, których nie
staæ na zakup drogiego sprzêtu rehabilitacyjnego.
Ju¿ od br. rozpocznie dzia³alnoœæ w budynku starostwa wypo¿yczalnia sprzêtu
dla osób niepe³nosprawnych, która nieodp³atnie bêdzie œwiadczyæ us³ugi.
Ze œrodków w wysokoœci 1,5 mln w okresie 5 lat planujemy zakupiæ specjalistyczny sprzêt rehabilitacyjny, wyremontowaæ
pomieszczenia wypo¿yczalni i œwiadczyæ
pomoc osobom niepe³nosprawnym wymagaj¹cym szczególnej troski. Pozyskane œrodki bêd¹ pochodziæ z PFRON, a
dodatkowy udzia³ w³asny Starostwa siêgnie ok. 400.000 z³.
Dokonaliœmy wyboru najkorzystniejszej
oferty i zatwierdziliœmy przetarg na dostawê mebli do nowoutworzonego
Oœrodka Interwencji Kryzysowej w DPS
Lubzina. Od pocz¹tku br. Oœrodek ten
gotów jest udzielaæ pomocy rozbitym
rodzinom w dramatycznych okolicznoœciach ¿yciowych, œwiadcz¹c pomoc
szczególnie matkom i dzieciom z rodzin

problemowych.
Zarz¹d Powiatu upowa¿ni³ Dyrektora
PCPR do sk³adania oœwiadczeñ woli, zawierania porozumieñ i umów przy realizacji projektów: „Diagnoza potrzeb podstaw¹ skutecznego dzia³ania na rzecz
osób niepe³nosprawnych” oraz „Prze³amaæ biernoœæ – profesjonalne poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla osób
niepe³nosprawnych”.
Zarz¹d zawar³ porozumienie z wojewod¹
podkarpackim w sprawie powierzenia
niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku. Pobór
przeprowadzony zostanie w budynku
Internatu Zespo³u Szkó³ w Ropczycach
od 6 lutego 2006 r.
Zarz¹d ustali³ rozk³ad godzin pracy aptek w dni powszednie wraz z harmonogramem dy¿urów aptek w porze nocnej
ogólnodostêpnych na terenie powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego. Poni¿ej druk
harmonogramu.
29 grudnia 2005 r. odby³a siê XXVII zwyczajna Sesja Rady Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego. Podczas Sesji podjête
zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:
Uchwa³a Nr XXVII/167/05 w sprawie
nadania Domowi Pomocy Spo³ecznej
w Rudzie imienia Jana Paw³a II.
Uchwa³a Nr XXVII/168/05 w sprawie zatwierdzenia projektu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz jego realizacji
Uchwa³a Nr XXVII/169/05 w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Nr XX/120/05 z dnia
15 marca 2005 r. okreœlaj¹cej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych, na które przeznacza siê œrodki z PFRON w 2005 r.
Uchwa³a Nr XXVII/170/05 w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿ecie powiatu na 2005 rok.
Inf. w³asna

Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych otrzymali ju¿ pierwsz¹ czêœæ stypendium przyznanego na rok szkolny 2005/2006. Pieni¹dze zosta³y przekazane na konta bankowe rodziców lub uczniów. Dalsze wyp³aty dokonywane bêd¹ sukcesywnie w najbli¿szych miesi¹cach.
Na wyp³atê oczekuj¹ jeszcze uczniowie, którzy nie podali numerów kont i w póŸniejszym
terminie otrzymaj¹ stypendium w postaci gotówkowej.
Natomiast zaleg³e wyp³aty stypendiów za czerwiec 2005 r. wyp³acone bêd¹ dopiero w
marcu 2006 r. Powodem tak du¿ego opóŸnienia s¹ trudnoœci z zebraniem przez wszystkich
uczniów dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie wydatków zwi¹zanych z pobieraniem
nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Brak rachunków, faktur lub biletów oznaczaæ
bêdzie dla nich stratê ok. 20 tysiêcy z³.
Stanis³aw D¹broœ
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Wydzia³ Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach informuje, ¿e z dniem 1 stycznia 2006 r. wszed³ w
¿ycie art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, który informuje, ¿e rejestracji pojazdu po raz pierwszy dokonuje siê po przedstawieniu oprócz obecnie wymaganych dokumentów dowodu wp³aty, o którym mowa
w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia
2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oœwiadczenia o podleganiu obowi¹zkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11
ust. 4 tej ustawy albo faktury, zawieraj¹cej
takie oœwiadczenie, je¿eli pojazd rejestrowany jest po raz pierwszy.
Przepis ten dotyczy pojazdów samocho-

dowych zaliczonych do kategorii M1 i N1 –
s¹ to pojazdy:
Kategoria M1 – pojazdy samochodowe
przeznaczone do przewozu osób maj¹ce nie
wiêcej ni¿ 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy.
Kategoria N1 – pojazdy samochodowe
przeznaczone do przewozu ³adunków maj¹ce max. dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ nieprzekraczaj¹c¹ 3,5 tony.
Informujemy ponadto, zgodnie z art. 12
ustawy o recyklingu – wprowadzaj¹cy pojazdy na terytorium kraju nie wiêcej ni¿ 1000
pojazdów w roku kalendarzowym, mo¿e nie
zapewniaæ sieci.
Wprowadzaj¹cy pojazd oraz podmiot
nie bêd¹cy przedsiêbiorc¹, który dokonuje
wewn¹trz wspólnotowego nabycia lub im-

Koñcem grudnia
2005 roku rozstrzygniêto konkurs pt.:
„Cztery
por y
roku – Lato” organizowany pod auspicjami Rady Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego.

Przedmiotem konkursu by³y prace malarskie ukazuj¹ce walory krajobrazowei architektoniczne Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego latem.
Do rywalizacji zg³oszono a¿ 344 prace. Komisja konkursowa do oceny
przyjê³a 312, odrzucaj¹c 32 prace nie spe³niaj¹ce wymogów regulaminu. 23
prace zosta³y zakwalifikowane na wystawê zorganizowan¹ w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, a spoœród nich wy³oniono 10 zwyciêzców.
W I kategorii ( 7-12 lat):
I miejsce - Karolina Marchut, Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Ropczycach
II miejsce - Krzysztof Kisiel, Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Ropczycach
III miejsce - Agnieszka Cis³o, Szko³a Podstawowa w Klêczanach
W II kategorii ( 13-17 lat):
I miejsce - Justyna Ciosek, Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej
II miejsce - Anna Kocur, Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p.
II miejsce - Ewelina Potwora, Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Ropczycach
III miejsce – Kinga Wrona, Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Ropczycach
W III kategorii ( 18 lat i wiêcej):
II miejsce - Karolina G³odek, Zespól Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p.
II miejsce - Ma³gorzata Poœko z Gnojnicy
II miejsce - Anika Pach z Ropczyc
Serdecznie dziêkujemy dyrekcjom oraz nauczycielom szkó³ powiatu za
pomoc w rozpropagowaniu konkursu, a wszystkim uczestnikom za zainteresowanie.
Gratulujemy zwyciêzcom, którzy zostan¹ powiadomieni listownie o terminie wrêczenia nagród.
Inf. w³asna
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portu pojazdu, jest obowi¹zany do wniesienia, na odrêbny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej, op³aty w wysokoœci 500
z³ od ka¿dego pojazdu wprowadzonego na
terytorium kraju.
Dowód wp³aty musi zawieraæ okreœlenie
cech identyfikacyjnych pojazdu.
Wprowadzaj¹cy pojazd jest obowi¹zany
do³¹czyæ do faktury wystawionej nabywcy
pojazdu oœwiadczenie o podleganiu obowi¹zkowi zapewnienia sieci lub dowód wp³aty.
Wp³at nale¿y dokonywaæ na rachunek
NFOŒiGW w BGK III Oddzia³ Warszawa Nr
65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Przypominany, ¿e zgodnie z art. 4 ustawy o recyklingu, wprowadzenie pojazdu nastêpuje:
1. z dniem dopuszczenia go do obrotu na
terytorium kraju, w przypadku importu,
2. z dniem wystawienia faktury potwierdzaj¹cej wewn¹trzwspólnotowe nabycie,
3. z dniem wydania pojazdu z magazynu, w
przypadku pojazdów wyprodukowanych
w kraju.
Tadeusz Hulek
Kierownik Wydzia³u
Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego

Nie zwlekaj z wymian¹
starego prawa jazdy
na nowe,
1 lipca bêdzie ju¿ za póŸno
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury termin wymiany praw jazdy up³ywa 30
czer wca 2006 r.
Do dnia 30 czerwca 2006 r. wymianie podlegaj¹
prawa jazdy wydane od 1 maja 1993 roku do 30 czerwca 1999 r. – za datê wydania uznaje siê datê wydania
ostatniego druku prawa jazdy.
Wnioski dotycz¹ce wymiany uprawnieñ s¹ dostêpne w
Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, pok.207 i w
Zamiejscowym Referacie Komunikacji w Sêdziszowie
M³p ul. Rynek 10.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
- wyraŸn¹ fotografiê o wymiarach 3,5 na 4,5 cm bez
nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami, lewy
pó³profil z widocznym lewym uchem z zachowaniem
równomiernego oœwietlenia twarzy,
- kserokopiê prawa jazdy,
- dowód uiszczenia op³aty za wydanie prawa jazdy w
wysokoœci 70 z³ + 1 z³ op³aty ewidencyjnej,
- znaki op³aty skarbowej w wysokoœci 5 z³ od podania
i 0.50 z³ od ka¿dego za³¹cznika.
Zapraszamy do wymiany od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. od 7.30 do 15.00
Tadeusz Hulek
Kierownik Wydzia³u Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego
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Na

podstawie danych statystycznych wyliczono, ¿e w 2005 r.
stwierdzono 490 przestêpstw.
Z tej iloœci, w 365 przypadkach wykryto
sprawców. Da³o to ³¹czny wskaŸnik wykrywalnoœci ogólnej w wysokoœci 73,7%. Przestêpstwa kryminalne wykryto w blisko 60%,
gospodarcze - na poziomie 73,7%.
Na podstawie powy¿szych danych - w 283
przypadkach skierowano wnioski do prokuratury o objêcie osób podejrzanych aktem oskar¿enia. £¹cznie oskar¿ono 283 osoby, z których osiem – ju¿ w trakcie prowadzonego œledztwa – tymczasowo aresztowano.
Dodatkowo, ze wszystkich wszczêtych i
prowadzonych postêpowañ karnych w Komisariacie Policji w Sêdziszowie M³p., 121
spraw umorzono z powodu niewykrycia
sprawców przestêpstwa, a w 103 przypadkach postêpowanie umorzono z powodu
braku w nich znamion przestêpstwa. Przeciwko nieletnim sprawcom czynów karalnych i chuliganom skierowano ponad 80
wniosków o ukaranie do s¹du rodzinnego i
s¹du grodzkiego.
Dla pe³niejszego zobrazowania struktury przestêpczoœci, jaka mia³a miejsce w 2005
r. na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w
Sêdziszowie M³p. mog¹ pos³u¿yæ nastêpuj¹ce dane.
Odnotowano m.in.:
· 2 przypadki zgwa³ceñ (obydwa wykryte),
· 16 bójek i pobiæ (wszystkie wykryte),
· 3 rozboje i wymuszenia rozbójnicze
(wszystkie wykryte),
· 4 kradzie¿e samochodu (jedno wykryte),
· 69 kradzie¿y mienia (blisko po³owê wykryto),
· 104 kradzie¿e z w³amaniem (co trzecie
wykryte, a obecnie od pocz¹tku 2006 r.

wykryto ich blisko 20, w tym wiêkszoœæ z
lat ubieg³ych),
· 24 przypadki posiadania i rozprowadzania narkotyków (wszystkie wykryte),
· 176 przestêpstw drogowych, w tym 159

Policja Sêdziszowska podsumowa³a 2005 rok. Osi¹gniête wyniki, istniej¹ce zagro¿enia, podejmowane
przedsiêwziêcia - poddano wnikliwej ocenie.
przypadków kierowania w stanie nietrzeŸwym, w których œmieræ ponios³o 14 osób
(wszystkie wykryte),
· 29 oszustw, fa³szerstw i innych przestêpstw
gospodarczych i podatkowo-skarbowych
(20 z nich wykryto),
£¹cznie wszystkich przestêpstw kryminalnych i gospodarczych odnotowano 207.
Wspó³czynnik ich wykrywalnoœci wyniós³
65,5%.
W analizowanym okresie policja sêdziszowska ujawni³a te¿ ponad 2.200 wykroczeñ, w wiêkszoœci drogowych. W przewa¿aj¹cej czêœci zakoñczy³y siê one zwróceniem uwagi, pouczeniem lub innym œrodkiem pozakarnym. W 335 przypadkach na³o¿ono jednak mandaty karne na ³¹czn¹
kwotê 45.500 z³otych. W 176 natomiast przypadkach na sprawców wykroczeñ skierowa-

no wnioski o ukaranie do S¹du Grodzkiego
w Ropczycach. Sprawcy w tych sprawach
tak¿e ponieœli stosown¹ odpowiedzialnoœæ
karn¹.
Licz¹c wszystkie policyjne interwencje,
jakie mia³y miejsce w 2005 r. - siêgn¹æ trzeba
liczby 3.799. W czasie ich realizacji wylegitymowano ³¹cznie 3.672 osób. Interwencji
domowych by³o 325. Sprawców przemocy
w rodzinie objêto specjalnym nadzorem,
a w 21 przypadkach wszczêto postêpowania
przygotowawcze o znêcanie nad najbli¿szymi, które zakoñczono skierowaniem aktów
oskar¿enia do s¹du.
Sêdziszowscy policjanci w 2005 r. zatrzymali ³¹cznie 148 osób. Do s¹dów, prokuratury, zak³adów karnych, itp. doprowadzono ³¹cznie 126 osób. Z tej liczby 59 osób
odwieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Rzeszowie. Na przymusowe leczenie odwykowe skierowano i doprowadzono zaœ 10 osób.
Podsumowuj¹c – na dobrym poziomie
oceniono pracê sêdziszowskich stró¿ów prawa. Nasi policjanci osi¹gaj¹c powy¿sze efekty swojej s³u¿by, w znacz¹cy sposób przyczynili siê równie¿ do tego, ¿e ca³a Komenda
Powiatowa Policji osi¹gnê³a I miejsce w województwie podkarpackim w dziedzinie tzw.
policyjnej wykrywalnoœci przestêpstw. Chodzi tutaj o wykrycie sprawców przestêpstw
w sprawach, w których w chwili ich zg³oszenia organom œcigania nie byli oni znani. Na
tak wysokim miejscu w województwie policja naszego powiatu jeszcze nie by³a.

KOMUNIKAT
Prokurator Rejonowy w Ropczycach informuje, ¿e w
dniach od 22 lutego do l marca 2006r. obchodzony bêdzie Tydzieñ Ofiar Przestêpstw.
Przeprowadzona bêdzie szeroko zakrojona akcja na
rzecz niesienia pomocy wszystkim osobom pokrzywdzonym
przestêpstwem.
Jedn¹ z form takiej pomocy jest udzielanie ofiarom przestêpstw informacji o przys³uguj¹cych im uprawnieniach.
Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Ropczycach w
podanym wy¿ej okresie bêd¹ przyjmowaæ osoby pokrzywdzone przestêpstwem i udzielaæ im informacji i pouczeñ o
przys³uguj¹cych uprawnieniach w siedzibie prokuratury przy
ulicy Sienkiewicza l w godzinach 7.30-15.30.
Informujê jednoczeœnie, ¿e na terenie powiatu dzia³aj¹
instytucje i organizacje pomocowe, które w podanym wy¿ej
okresie bêd¹ udzielaæ informacji o przys³uguj¹cym ofiarom
przestêpstw uprawnieniach:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania i Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w
Ropczycach – przedstawiciel Stowarzyszenia bêdzie pe³ni³
dy¿ur w siedzibie tut. prokuratury przy ul. Sienkiewicza l w
godz. 10.00-13.00 pok.12. tel.2218-518. Informacje i
porady dotyczyæ bêd¹ rodzaju i zakresu udzielanej przez
Stowarzyszenie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.
2. Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, telefon 2210048 w godz. 8.00-15.00. Informacje i porady dotyczyæ bêd¹ uprawnieñ ofiar przemocy w
rodzinie.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Prokurator Rejonowy
Janusz Nyzio
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W okresie poddanym analizie jednostki taktyczne stra¿y po¿arnych wzywane by³y 652 razy do zdarzeñ zwi¹zanych z likwidacj¹
zagro¿eñ powsta³ych na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach. Dla porównania w 2004 r.
by³o 570 zdarzeñ.

PO¯ARY W ROZBICIU NA WIELKOŒCI W 2005 ROKU

UDZIA£ JEDNOSTEK PSP I OSP W DZIA£ANIACH
RATOWNICZO-GAŒNICZYCH

Ogó³em w 2005 roku we wszystkich zdarzenia bra³o udzia³
1365 osoby z PSP, 1672 osoby z OSP oraz 492 samochody z PSP i
416 z OSP.
ZESTAWIENIE STRAT I WARTOŒCI
URATOWANEGO MIENIA W 2005 R. W TYS. Z£

W przewa¿aj¹cej mierze by³y to po¿ary traw, nieu¿ytków rolnych,
jak równie¿ budynków gospodarczych i domów mieszkalnych.
MIEJSCOWE ZAGRO¯ENIA W ROZBICIU NA WIELKOŒCI

LICZBA OSÓB RANNYCH ORAZ OFIAR ŒMIERTELNYCH
POWSTA£YCH W WYNIKU NAG£YCH ZDARZEÑ W 2005 R.

W 2005 roku wiêkszoœæ zdarzeñ spowodowana by³a licznymi
podtopieniami i zalaniami domów mieszkalnych , budynków gospodarczych.
Wyst¹pi³a tez du¿a iloœæ wypadków drogowych i kolizji z udzia³em œrodków transportu i nie tylko.
ZESTAWIENIE ZDARZEÑ POWSTA£YCH W 2005 R.

Stra¿acy KP PSP Ropczyce
przepracowali w sumie 988 godzin podczas wszystkich zdarzeñ.
- podczas gaszenia po¿arów 169
godziny
- podczas usuwania skutków
miejscowych zagro¿eñ 819 godziny
Najwiêcej wyjazdów do zdarzeñ by³o w marcu, a najmniej w
lutym.

UDZIA£ JEDNOSTEK PSP I OSP W DZIA£ANIACH
RATOWNICZO-GAŒNICZYCH
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PODZIA£ ILOŒCIOWY WYJAZDÓW DO ZDARZEÑ
RATOWNICZO-GAŒNICZYCH
W ZALE¯NOŒCI OD DNI TYGODNIA

Jak wynika z powy¿szej tabeli najwiêcej wyjazdów by³o w sobotê
a najmniej w niedzielê. Zarówno w przypadku po¿arów jak i miejscowych zagro¿eñ wiêkszoœæ dzia³añ prowadzona by³a si³ami i œrodkami Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej przy znacznym wsparciu jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaœniczego i spoza.

Sporz¹dzi³: m³. kpt. Wojciech Kozek

Wieczerza wigilijna
dla potrzebuj¹cych
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. by³ w dniu 21 grudnia 2005 r. organizatorem wieczerzy wigilijnej dla swoich podopiecznych. W spotkaniu uczestniczy³o 71 osób samotnych
z naszej gminy, znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
¿yciowej i materialnej.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goœcie:
Ks. Proboszcz – Stanis³aw Ryba, Gwardian
Klasztoru Ojców Kapucynów – ojciec Micha³
Draus, Burmistrz Sêdziszowa M³p. – Kazimierz Kie³b, Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p.
– El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p. – Jan Maroñ, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej – Bogus³aw Kmieæ, Dyrektor
MGOK w Sêdziszowie M³p. – Kazimierz Po-

W wigilijnym spotkaniu wziê³o udzia³ 71. podopiecznych MGOPS.

By³a to okazja do bycia razem ludzi samotnych, ubogich, czasem doœwiadczonych
ciê¿ko przez ¿ycie – o tych w³aœnie ludziach
pomyœleli pracownicy Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej wraz z Urzêdem
Miejskim i Parafialnym Zespo³em Caritas.
Jak podczas prawdziwej, rodzinnej wieczerzy wigilijnej, nie zabrak³o wzruszaj¹cych

¿yczeñ, ³amania siê op³atkiem i piêknych
polskich kolêd w wykonaniu chóru „Wanda” pod kierunkiem Stanis³awa Kotuli.
Na zakoñczenie podopieczni MGOPS
otrzymali okaza³e paczki ¿ywnoœciowe ufundowane przez organizatorów spotkania.
Inf. w³asna

Wzruszaj¹ca chwila ³amania siê op³atkiem i sk³adania ¿yczeñ.
Fot. J. Maroñ (2)
pielarz, Kierownik MGOPS w Sêdziszowie
M³p. – Zdzis³awa Œwider oraz chór Wanda
utworzony przez nauczycieli emerytów.
Na wigilijnym stole zagoœci³y tradycyjne
potrawy: barszcz z grzybami, przygotowano
800 pierogów z kapust¹ i grzybami, ryba, kapusta z grochem, go³¹bki i kompot z suszek.
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Na

wych z terenu Gminy Sêdziszów M³p., Gmipocz¹tek w Jase³kach zapre
szowskiego, Pan Kazimierz Kie³b - Burmistrz
ny Iwierzyce i Ropczyc, Pani Karolina Kaczzentowali siê aktorzy z grupy
Sêdziszowa M³p., Pani Janina Ziemiñska kowska, Pan Pawe³ P³ocica, Pan Wojciech
teatralnej placówek PSOUU
Zastêpca Wójta Gminy Iwierzyce, Pan BogNaja - przedstawiciele sêdziszowskich meKo³o w Sêdziszowie M³p. oraz Filii w Wierdan Kmieæ - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
diów, Rodzice naszych podopiecznych oraz
canach. W pracê nad przedstawieniem zaw Sêdziszowie M³p., Ojciec Micha³ Draus obecni i byli Pracownicy naszych placówek.
anga¿owali siê wszyscy pedagodzy i terapeuGwardian OO. Kapucynów, Ojciec £ukasz
W codziennych kontaktach zawodoci. Nim aktorzy wyst¹pili na teatralnych deStec ze Œwiêtym Miko³ajem i Braciszkami
wych i prywatnych powinniœmy wystrzegaæ
skach minê³o wiele miesiêcy przygotowañ.
z Klasztoru, Pani Zdzis³awa Œwider i Wiktosiê przekonania, ¿e to my, specjaNajpierw trzeba bowiem
liœci, wiemy lepiej, czego dana osowybraæ odpowiedni scenaba potrzebuje. W nastêpstwie
riusz. Taki, w którym mo¿urazu, choroby lub niepe³nona pokazaæ wszystko, na co
sprawnoœci intelektualnej zostaj¹
staæ naszych podopieczOkres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to czas spotkañ w
zaburzone procesy poznawcze i
nych. Nie mo¿e byæ za
gronie rodziny i przyjació³. My równie¿ mieliœmy okazjê
emocjonalne oraz procesy regutrudny, ale nie mo¿na te¿
a jednoczeœnie du¿¹ satysfakcjê uczestniczyæ we wspóllacyjne osobowoœci cz³owieka.
iœæ na tak zwan¹ „³atwinym œwiêtowaniu 20 grudnia 2005r. w MGOK w SêdziZmianie ulega poczucie w³asnej
znê”. Korzystaj¹c z gotoszowie M³p. podczas Spotkania Op³atkowego zorganizowartoœci, które czêsto jest zani¿owych scenariuszy, musimy
wanego przez sêdziszowskie Ko³o Polskiego Stowarzyszene. Pomoc innym polegaæ ma
je dostosowaæ do naszych
nia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym.
wówczas na budowaniu motywawarunków i mo¿liwoœci.
cji i wspó³dzia³aniu z tymi osobaPóŸniej zaczynaj¹ siê prómi w przygotowaniu planu wspieby i przygotowanie choreraj¹co-rehabilitacyjnego, takiego, który one
ria Pazdan - Kierownicy Oœrodków Pomocy
ografii, niemal¿e krok po kroku, oraz scesame zaakceptuj¹. Tak przygotowany proSpo³ecznej z Sêdziszowa i Iwierzyc, Pani
nografii, w której to przygotowanie w³¹czaj¹
gram wzmaga aktywnoœæ osoby, jej inicjatyWioletta Malska i Halina Krysa - Kierownicy
siê wszyscy nasi uczestnicy. Zawsze jest to
wê, zdolnoœci twórcze i zapa³ do przezwyDomów Pomocy Spo³ecznej z Lubziny i
praca zespo³owa a jej efekty mo¿na by³o
ciê¿ania trudnoœci. Budzenie motywacji poRudy, Pani Marta Gostkowska i El¿bieta
zobaczyæ podczas przedstawienia. Spotkawinno iœæ w parze z zaspokajaniem podstaMiko³ajczyk - Dyrektorzy Poradni Psychonie Op³atkowe to spotkanie o charakterze
wowych potrzeb danej osoby. Sposobem do
logiczno-Pedagogicznych z Ropczyc i Kolintegracyjnym. Ale nie mam na myœli intewewnêtrznej mobilizacji jest jasne okreœlebuszowej, Pani Józefa Barciñska - Dyrektor
gracji rozumianej przez du¿e „I”, u¿ywanej
nie celów, jakie dana osoba indywidualnie
jako wspania³e has³o
mo¿e osi¹gn¹æ i do jakich korzyœci te cele
podczas wa¿nych spoprowadz¹. Do nas nale¿y pokazanie dotkañ, konferencji, imbrych przyk³adów i potencja³u osób pozoprez, czêsto bez udziastaj¹cych w podobnej sytuacji, które dziêki
³u osób niepe³nosprawswej aktywnoœci osi¹gnê³y sukces. Powinninych. Uczestnicy spoœmy stworzyæ warunki u³atwiaj¹ce wykonatkania mieli szczêœcie
nie zamierzeñ. Wzrost poczucia w³asnej wardoœwiadczaæ tej prawtoœci i sprawczoœci pozytywnej daje poczudziwej integracji, która
cie panowania nad sob¹, daje poczucie sacoraz œmielej zdobywa
modzielnoœci w sensie niezale¿noœci od czynswoje miejsce w coników zewnêtrznych oraz wyzwala samodydziennym ¿yciu. Tej inscyplinê. Poszanowanie godnoœci osoby,
tegracji, dziêki której
przywrócenie jej wiary we w³asne mo¿liwonie ma podzia³u na
Jase³ka w wykonaniu uczestników DCA.
œci powinno opieraæ siê na wzajemnym sza„nas” i na „nich”, tej inBiblioteki Pedagogicznej w Sêdziszowie
cunku. Aby osoba szanowa³a siebie i innych,
tegracji ze wspólnym uœmiechem, podaniem
M³p., Pani Marta •dzieb³o - Dyrektor Gminnale¿y zdj¹æ z niej poczucie winy i pokazaæ
d³oni, sk³adaniem sobie ¿yczeñ i ³amaniem
nego Oœrodka Kultury Iwierzyce z siedzib¹
jej drogê, jak¹ ju¿ przeby³a i jak wiele ju¿
siê op³atkiem. Podczas tego spotkania wszyw Wiercanach, Pan Kazimierz Popielarz osi¹gnê³a. Aby osoba, któr¹ wspieramy, by³a
scy mogliœmy poczuæ siê dzieæmi tego sameDyrektor Miejsko
otwarta na zmiany,
go Boga, do których przyszed³ Œwiêty MikoGminnego Oœrodka
nie mo¿emy wysy³aæ
³aj. Byliœmy wszyscy tacy sami w swoich reakKultury w Sêdziszojej negatywnych sycjach i prze¿ywaniu tego co dzieje siê dowie M³p., Pani Gegna³ów, nie mo¿emy
oko³a. Nikt nie by³ sam, nikt nie sta³ pod
nowefa Toœ-Zaj¹c mówiæ tylko o proœcian¹ i nikt nie odszed³ bez prezentu. A
Przewodnicz¹ca
blemach i brakach.
prezenty by³y ró¿ne. Paczki ze s³odkoœciami
Ko³a Gospodyñ
Nasz¹ wiedzê powindosta³y: dzieci z Dziennego Centrum AktywWiejskich w Wiercaniœmy równie¿ wykonoœci i Œrodowiskowego Domu Samopomonach, Pani Halina
rzystaæ do zmiany pocy PSOUU, dzieci z Domu Pomocy Spo³eczSzela, Pani Otylia
staw œrodowiska. Ponej w Rudzie, dzieci z Domu Pomocy SpoW³odarska, Pani Jokazuj¹c mocne stro³ecznej w Lubzinie, dzieci ze Specjalnego
lanta Ziobro, Pani
ny osób niepe³noOœrodka Szkolno-Wychowawczego w RopEl¿bieta Skotniczny,
sprawnych, kszta³c¹c
czycach, dzieci ze Szko³y Podstawowej
Na spotkaniu op³atkowym nie mog³o zabrakn¹æ œwiêtego
Pani Teresa Parys,
cz³onków rodziny
Nr 2 w Sêdziszowie M³p. Podarunki wykoMiko³aja.
Fot. P. P³ocica (2)
Pani Anna Ziêba,
i podnosz¹c stan
nane przez uczestników DCA i ŒDS otrzyPani Jadwiga R¹czwiedzy spo³eczeñmali wszyscy zaproszeni goœcie, którzy w tym
ka, Pani El¿bieta Doroba, Pani Zofia Kustwa na temat niepe³nosprawnoœci przyczydniu mogli równie¿ poczuæ siê dzieæmi. Nie
bas, Pani Danuta Kliœ, Pan Marek Flis - Dynimy siê do poprawy jakoœci ¿ycia tych osób.
sposób wymieniæ ich wszystkich, a zaszczycirektorzy i Nauczyciele z zaprzyjaŸnionych
Szerokie rozpropagowanie wiedzy o niepe³li nas swoj¹ obecnoœci¹ m.in.: Pan Wies³aw
szkó³ œrednich gimnazjalnych i podstawonosprawnoœci wœród spo³eczeñstwa mo¿liRygiel - Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
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we jest przez stworzenie wiêkszego kontaktu, wspólnego dzia³ania osób z i bez niepe³nosprawnoœci intelektualnej czy choroby
psychicznej, czyli w³¹czenie tych osób w nurt
codziennego ¿ycia. Samopomoc powinniœmy traktowaæ jako wa¿ne ogniwo w rehabilitacji i szeroko rozumianej integracji. Dla
pobudzenia spo³eczeñstwa do aktywnoœci
wa¿na jest organizacja œrodowiska lokalnego we wspólnym wspieraniu osób wymagaj¹cych wsparcia oraz wyrównywaniu ich
szans. Specjalistyczne placówki dla osób niepe³nosprawnych to azyl, to miejsca, gdzie
podopieczni czuj¹ siê dobrze i bezpiecznie,
to ich ma³y œwiat. „Jak dobrze jest szczêœcie
dawaæ”, „Otwórzmy przed nimi ¿ycie” - to
nie tylko has³a z druków Zaproszeñ i Logo
PSOUU, to prawdy których mamy szczêœcie
doœwiadczaæ na co dzieñ, ¿yj¹c w miejscach
takich jak nasze, wœród przyjació³, dziêki
którym azylami staj¹ siê tak¿e Koœcio³y, Domy
Kultury, Szko³y, Biblioteki, Urzêdy, ale tak¿e
podwórka zabaw i domy s¹siadów. Otwierajmy wiêc œwiat i serca przez ka¿dy nastêpny dzieñ swojego ¿ycia a wówczas zostaniemy obdarowani mi³oœci¹ i szczêœciem czego
Pañstwu i sobie ¿yczê
Marzena Jakubek

„Ktoœ mi³owany tu przyjdzie
Dobre obejm¹ nas rêce
I bêd¹ nasze uœmiechy
Srebrem, b³êkitem Dzieciêce.”
D³uga jest historia Adwentu jako okresu
oczekiwania na dzieñ narodzenia Pana Jezusa. Pocz¹tki siêgaj¹ œredniowiecza (V wiek).
Adwent trwa³ wtedy szeœæ tygodni. W tym
czasie ludzie wiele siê modlili i uczestniczyli w

Takie has³o przyœwieca³o VI Powiatowemu Przegl¹dowi
Pieœni i Piosenki Religijnej pod honorowym patronatem
Parafii Rzymsko – Katolickiej w Bystrzycy. Organizatorem przegl¹du by³ Gminny Oœrodek Kultury w Iwierzycach z siedzib¹ w Wiercanach oraz Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sêdziszowie M³p.

oraz zespó³ „Stokrotki” z Publicznego Przedszkola w
Wolicy Piaskowej
przygotowany przez
nauczycielki: Renatê Daniel i Mariê
Golon. Zespó³ ten
zdoby³ II miejsce za
piosenkê „Taki tyci”.
otrzymali pami¹tkowe

Wszyscy uczestnicy
Konkurs odby³ siê 8 grudnia 2005 r. w
upominki.
GOK w Wiercanach. Sala wype³ni³a siê po
Fina³ VI Powiatowego Przegl¹du Pieœni
brzegi, a gor¹ca atmosfera sprzyja³a wykoi
Piosenki
Religijnej odby³ siê 11grudnia 2005
nawcom.
r. w sali sportowej przy Gimnazjum w IwiePrzegl¹d odbywa³ siê w kategoriach:
rzycach, gdzie zaprezentowa³y siê wyró¿nioI - przedszkola
ne zespo³y. Tam nast¹pi³o rozdanie pami¹tII - szko³y podstawowe - klasy I-III.
kowych dyplomów oraz cennych nagród
III - szko³y podstawowe - klasy IV-VI
ufundowanych przez sponsorów.
IV - gimnazja + szko³y œrednie.
Za mi³e przyjêcie oraz nagrody serdeczZadaniem uczestników by³o przygotonie
dziêkujemy
organizatorom GOK w Wierwanie dowolnego utworu o tematyce relicanach.
gijnej, oraz jednego obowi¹zkowego wg zaRenata Daniel
³¹cznika.
Maria Golon
Wystêpy poszczególnych wykonawców ocenia³a powo³ana przez
organizatora komisja w
sk³adzie: ks. Leszek Moryl, brat Przemys³aw Poczynek, mgr Grzegorz
Batory.
W kategorii przedszkola wziê³o udzia³ 20
grup przedszkolnych. Z
gminy Sêdziszów M³p.
przedszkola reprezentowa³y dzieci z klasy „0” ze
Szko³y Podstawowej w
Zespó³ „Stokrotki” z nagrodami oraz dyplomem za zajêcie II miejsca.
Zagorzycach Dolnych

mszach roratnych (od XIII w.), trzy dni w
tygodniu poœcili, przywdziewali skromne,
ciemne ubrania. Przygotowania do œwi¹t rozpoczynano od dnia œw. £ucji (13 grudnia).
PóŸniej przez kolejne dni obserwowano pogodê, prognozuj¹c j¹ na kolejny rok.
By³ to równie¿ czas przygotowañ do jase³ek.
Niegdyœ wystawiano je tylko w koœcio³ach
od Bo¿ego Narodzenia do œwiêta Matki
Boskiej Gromnicznej (2 lutego). W tradycji
chrzeœcijañskiej s³u¿y³y one przybli¿eniu
postaci Jezusa, podobnie jak misteria wielkanocne. Z czasem do programu jase³ek
w³¹czono elementy ludowe (np. sceny z ¿ycia
pasterzy), przenosz¹c je stopniowo poza
koœció³. Do przygotowañ coraz czêœciej w³¹cza³y siê osoby œwieckie. Widowiska te mia³y
zwart¹ kompozycjê, a wyobra¿a³y wydarzenia opisane w Ewangelii. Bardzo wa¿na by³a
oprawa muzyczna: wokalna i wokalno-instrumentalna. Wiele znanych do dziœ kolêd
oraz pastora³ek powsta³o w XVII i XVIII w.
W obecnych czasach nadal kultywowany jest zwyczaj wystêpowania jase³ek (ich
twórca to œw. Franciszek z Asy¿u). To zadanie czêsto podejmuj¹ dzieci i m³odzie¿ szkolna. Teatralne przedsiêwziêcia urozmaicaj¹:
sugestywnoœæ s³owa, gest sceniczny, rekwizyty, kostiumy, scenografia oraz odpowiednio
dobrana oprawa muzyczna.
Podobnie jak w latach poprzednich,
uczniowie Szko³y Podstawowej w Kawêczynie przygotowali i wystawili nowy program
jase³kowy. Pracowali pod kierunkiem nauczycieli: p. mgr J. Sadowskiej, p. mgr W.
Sali, p. mgr M. Wilczok. W scenariuszu znalaz³y siê wiersze, fragmenty prozy, kolêdy,
pastora³ki i uk³ady choreograficzne. Pracê
nad tekstami i scenariuszem rozpoczê³a
autorka tej informacji ju¿ pod koniec listopada. Efekt pracy uczniów i opiekunów
obejrzeli w dniu 15 stycznia br. wierni, którzy przybyli do Koœcio³a Parafialnego w Kawêczynie. Jase³ka wystawiono dwukrotnie,
po obu mszach œw.
Dobrze, ¿e w wielu miejscowoœciach
przetrwa³ jeszcze zwyczaj chodzenia grup
kolêdniczych, które przynosz¹ do naszych
domów ,,dobr¹ nowinê” i krzepi¹ce s³owa
¿yczeñ noworocznych.
Maria Wilczok
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Piêkn¹ tradycj¹ wœród harcerzy sta³o
siê przekazywanie ka¿dego roku, tu¿
przed Bo¿ym Narodzeniem, Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju. Po raz kolejny
dotar³o ono równie¿ do Polski.

R

ok 2005 dla kin w Polsce okaza³ siê nie
byæ tak dobrym jak poprzedni. Do
sal kinowych uda³o siê o wiele mniej
osób, ni¿ mo¿na siê by³o tego spodziewaæ po
nadzwyczaj optymistycznym roku 2004. W tej
sytuacji równie¿ i sêdziszowskie kino zanotowa³o spadek widzów w stosunku do roku poprzedniego i zakoñczy³o rok z wynikiem 4 808
sprzedanych biletów (7 597 sprzedanych biletów w roku 2004). Powodów obni¿enia zainteresowania kinem w Sêdziszowie M³p. mo-

Betlejemski Ogieñ p³onie bezustannie
w Grocie Narodzenia Pana w Betlejem, upamiêtniaj¹c przyjœcie na œwiat Chrystusa. Œwiat³o zapalone w Grocie Narodzenia Pañskiego w Betlejem przewo¿one jest na pok³adzie samolotu austriackich linii lotniczych
do Wiednia i stamt¹d jest rozwo¿one po
ca³ym kraju. W tym roku harcerze polscy
otrzymali Œwiate³ko w dniu 17 grudnia 2005
z r¹k skautów s³owackich na przejœciu granicznym na £ysej Polanie, w Oœrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „G³odówka”

- niedaleko Zakopanego.
We wtorek 20 grudnia o godz.12.00 w
Koœciele Œw. Krzy¿a w Rzeszowie w³adze samorz¹dowe i wojewódzkie oraz harcerze z
chor¹gwi podkarpackiej otrzymali BŒP z r¹k
hm. W³adys³awy Domaga³y – Komendantki
Chor¹gwi.
Na uroczystej Mszy Œw. obecni byli równie¿ harcerze z Dru¿yny nr.7 „B³êkitna Laguna” z Klêczan wraz ze swoj¹ dru¿ynow¹
Dorot¹ Kaczmarsk¹. Przynieœli oni Œwiate³ko do koœcio³ów w Klêczanach oraz w Borku Wielkim, sk¹d parafianie zanieœli Je do
swoich domów. Równie¿ sami harcerze zanieœli Œwiate³ko do znajomych i rodzin.
W tym roku has³o BŒP brzmi: „Jeden
œwiat, jedno œwiat³o”.
Dorota Kaczmarska

¿emy doszukiwaæ siê wielu. Jedni uwa¿aj¹, ¿e
to wysokie ceny biletów odstraszaj¹ widzów,
drudzy, ¿e by³o zbyt ma³o du¿ych tytu³ów w
tym roku, a jeszcze kolejni tym, ¿e trudno
jest nam konkurowaæ z premierowym kinem
wielosalowym jakim jest rzeszowski „Helios”.
Prawdy, jak to zwykle bywa, nale¿y doszukiwaæ siê poœrodku. Pewnym jest jednak to, ¿e
w roku ubieg³ym podobnie jak w poprzednich staraliœmy siê zapewniæ sêdziszowskim
widzom premierowe seanse najg³oœniejszych
filmów. Rekordzist¹ – co nie by³o
niespodziank¹ –

by³ film ukazuj¹cy biografiê Karola Wojty³y
pt. „Karol - cz³owiek, który zosta³ papie¿em”,
który obejrza³o w sumie 2 508 widzów, co stanowi ponad po³owê wszystkich sprzedanych
biletów w 2005 roku. Inne tytu³y by³y ju¿ mniej
interesuj¹ce i nie œci¹gnê³y do sali kinowej
tak du¿ej liczby amatorów „du¿ego ekranu”.
Jednak z wielk¹ nadziej¹ na lepszy wynik wchodzimy w nowy 2006 rok poniewa¿ zapowiadanych jest bardzo wiele premier g³oœnych i
du¿ych tytu³ów.
Poni¿ej przedstawiamy pañstwu kilka
charakterystycznych zestawieñ, tak za rok
ubieg³y jak i z lat wczeœniejszych.

Opracowa³:
Bogus³aw
Kmieæ

Frekwencja w kinie „Jednoœæ”
w okresie ostatnich dwunastu lat
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Lista filmów na które sprzedano powy¿ej 1 tys. biletów
w latach 1994-2005

Frekwencja w 2005 roku
wg miesiêcy

Filmy o najwiêkszej frekwencji
w kinie „Jednoœæ” w 2005 r.
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Rok 2005 dla jednych by³ bardziej szczêœliwy, zaœ dla innych nieco mniej. Ka¿dy z nas
chcia³by, aby kolejny by³ lepszy. Jakie mamy wspomnienia z ubieg³ego 2005 roku, a co
zamierzamy zrobiæ w obecnym? O odpowiedŸ na te i na inne pytania postanowiliœmy zapytaæ mieszkañców Sêdziszowa Ma³opolskiego.
A oto pytania które zadaliœmy mieszkañcom:
1. Jaki by³ dla Pani(a) poprzedni 2005 rok?
2. Czy uda³o siê Pani(u) zrealizowaæ w ubieg³ym roku jakieœ wiêksze plany, marzenia?
3. Czego oczekuje Pan(i) od nowego 2006 roku?
4. Jakie ma Pan(i) plany na ten rok?

mgr Halina Szela
– Wicedyrektor LO w Sêdziszowie M³p.
1. Z natury jestem optymistk¹, wiêc zamiast
mówiæ, ¿e „nigdy nie jest tak dobrze ¿eby
nie mog³o byæ lepiej”, mówiê „nigdy nie
jest tak Ÿle, ¿eby nie mog³o byæ gorzej”.
Miniony rok zarówno zawodowo jak i
prywatnie oceniam jako dobry. Zakoñczy³ siê on jednak dla mojej rodziny smutno, gdy¿ po d³u¿szej chorobie, przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zmar³ mój
tato.
2. Miniony rok w szkole up³yn¹³ pod has³em przygotowañ do Jubileuszu 60-lecia
liceum. Aktywnie wiêc pracowa³am w Komitecie Organizacyjnym jubileuszowych
obchodów. Jestem szczêœliwa, ¿e uczestnicy tej uroczystoœci zgodnie oceniaj¹ j¹
jako bardzo udan¹. Ponadto w tym szczególnym dla szko³y dniu, odebra³am z r¹k
Kuratora Oœwiaty w Rzeszowie p. Stanis³awa Rusznicy Medal Komisji Edukacji
Narodowej – a wiêc zaszczytne dla nauczyciela odznaczenie.
Jako nauczyciel chemii i opiekun pracowni chemicznej w szkole, bardzo siê cieszê, ¿e dziêki œrodkom pozyskanym z Fundacji Bankowej Leopolda Kronenberga
na realizacjê projektu „Kszta³towanie œwiadomoœci i zainteresowañ ekologicznych wœród
uczniów szkó³ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego”, którego by³am koordynatorem,
uda³o siê gruntownie zmodernizowaæ
pracowniê chemiczn¹ w LO im. ks. P.
Skargi w Sêdziszowie M³p.
3. Chcia³abym ¿eby ten rok nie by³ gorszy
od ubieg³ego. ¯yczy³abym sobie, aby wszyscy uczniowie naszej szko³y – w tym równie¿ mój syn, który w 2006r. bêdzie zdawa³ maturê – zdali ten egzamin i osi¹gnêli satysfakcjonuj¹ce ich wyniki.
W czasie wakacji chcia³abym wyjechaæ
na d³u¿szy wakacyjny wypoczynek, bo w
ostatnich latach jakoœ nie mia³am ku
temu okazji.

4. Nadal pracowaæ na miarê swoich mo¿liwoœci, dostrzegaæ potrzeby innych, s³u¿yæ
uczniom i mieæ z nimi dobry kontakt.
Najcenniejsz¹ nagrod¹ za pracê nauczyciela jest wdziêcznoœæ i pamiêæ uczniów i wychowanków, chcia³abym tak postêpowaæ,
aby zapracowaæ sobie na tak¹ nagrodê.
Wszystkim czytelnikom „Biuletynu Sêdziszowskiego” ¿yczê wszystkiego lepszego
na Nowy 2006 Rok.

2. Z powodu ma³ej emerytury zaplanowany remont mieszkania zosta³ przesuniêty. Na kiedy? Nie wiadomo.
3. W tym roku liczê na odrobinê wy¿sz¹
emeryturê, mniej nerwów, a tym samym
lepsze zdrowie.
4. W roku 2006 chcia³abym odnowiæ mieszkanie, ale wiele rzeczy dro¿eje. Bêdzie
ciê¿ko. Oby ten rok by³ szczêœliwy i ¿eby
na œwiecie panowa³ spokój.
Katarzyna – uczennica LO
1. Rok 2005 by³ w miarê dobry i ciekawy,
aczkolwiek myœlê ¿e 2006. pobije go we
wszystkim.
2. Nie, gdy¿ na ten ubieg³y rok nie mia³am
¿adnych wiêkszych planów.
3. Mam nadziejê, ¿e bêdzie to dla mnie bardzo szczêœliwy i udany rok pod ka¿dym
wzglêdem. A czego bym sobie ¿yczy³a?
Najlepiej wygranej w totka.
4. Chcê skoñczyæ szko³ê z dobrymi wynikami, a tak¿e wyjechaæ na wymarzone wakacje do Grecji. Po za tym mo¿e zmieniæ
nieco image. Oby siê uda³o.
Marcin – student

mgr Maria Chuderska
– Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2
w Sêdziszowie M³p.
1. Bardzo mile wspominam 2005 rok, który
min¹³ pod znakiem sukcesów, zarówno
w ¿yciu osobistym jak i zawodowym.
2. Zrealizowa³am wiele planów i marzeñ.
Cieszy mnie nowa elewacja szko³y, w której pracujê. W maju spo³eczeñstwo lokalne mia³o szansê uczestniczyæ w przepiêknej uroczystoœci 60-lecia istnienia
placówki; ods³oniêciu i pob³ogos³awieniu nowej tablicy pami¹tkowej poœwiêconej pamiêci naszego patrona W³adys³awa Wêglowskiego. Poza tym uda³o mi
siê równie¿ zdobyæ osiem dwutysiêczników w Tatrach Wysokich (S³owacja) oraz
najwy¿sze szczyty Ma³ej Fatry.
3. Pragnê³abym, aby 2006 rok utrzyma³ siê
na dotychczasowym poziomie i w miarê
mo¿liwoœci stwarza³ kolejne szanse rozwoju. Jeœli tylko zdrowie dopisze chcia³abym kontynuowaæ czynne, aczkolwiek
amatorskie uprawianie sportu i zdobywaæ kolejne szczyty górskie.
4. Nie chcê zapeszaæ, ale moja g³owa jest
nieustannie przepe³niona ró¿nymi pomys³ami, które w wiêkszoœci udaje mi siê zrealizowaæ. ¯yczê sobie zatem, aby i w tym
roku tak by³o.

1. By³ w miarê udany. Mimo wielu przykrych chwil i zdarzeñ takich na przyk³ad
jak œmieræ Ojca Œwiêtego, która to zmusi³a nas wszystkich do g³êbszego zastanowienia siê nad istot¹ ¿ycia.
2. Nie uda³o mi siê zrealizowaæ jakiœ wiêkszych planów, bo takowych nie by³o z
ró¿nych wzglêdów ale przede wszystkim
finansowych.
3. Mam nadzieje, ¿e bêdzie lepszy od mijaj¹cego.
4. Chcia³bym nadal rozwijaæ swoje mo¿liwoœci i zbieraæ kolejne doœwiadczenia.
Nie mam jakiœ wiêkszych planów poniewa¿ czêsto plany „bior¹ w ³eb”. Po prostu „carpe diem”.
Wojciech – mechanik
1. Ubieg³y rok nie przyniós³ nic nowego, lepszego, a wrêcz przeciwnie ceny wszystkiego, co potrzebne do ¿ycia posz³y w
górê.
2. Nie uda³o mi siê zrealizowaæ jakiœ wiêkszych planów, poza tygodniowym pobytem nad Morzem Ba³tyckim wraz z rodzin¹.
3. Oczekujê, ¿e bêdzie lepszy i wiele razy
mile mnie zaskoczy.
4. Nie mam póki co ¿adnych wiêkszych planów, ale mo¿e przyjd¹ z czasem.

Maria – Emerytka
1. Rok 2005 by³ takim samym jak ubieg³e lata.
Nie by³o podwy¿ek ani rent ani emerytur.

Przygotowa³
£ukasz Majka
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do Rzeszowa Graboœ Franciszek (z Tyczyna?) przeprowadzi³ rozeznanie, co do przynale¿noœci wszystkich Delegatów na WKZ w
Rzeszowie i ku naszemu zdumieniu na 49
tylko 12 z nas nie nale¿a³o do organizacji
prorz¹dowej (ZSL, PZPR itp.).
Pan W³adys³aw Dar³ak, ur. 17.06.1934
J.F.: Jaki by³ wasz program, czego doroku w Gnojnicy, syn Józefa i Honoraty Ramagaliœcie siê od w³adz?
taj, zamieszka³y w Zagorzycach od 1953 roku,
W.D.: Postulatów by³o mnóstwo, przede
kiedy to wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski z Czewszystkim by³y to sprawy dotycz¹ce codziens³aw¹.
nego bytu: a to jakiœ naczelnik gminy bar• ród³em utrzymania by³o niewielkie, 3,5
dzo szkodzi³ ludziom i trzeba by³o go wyhektarowe gospodarstwo i warsztat stolarmieniæ, a to prezes banku spó³dzielczego
ski. Ten ostatni by³ konieczny, gdy¿ wychozamiast pomagaæ rolnikom, to robi³ jakieœ
wanie i wykszta³cenie pi¹tki dzieci kosztoniejasne interesy…
wa³o znacznie wiêcej ni¿ wynosi³y dochody
Przypomnê, ¿e w ka¿dym tygodniu by³o
z gospodarstwa rolnego. Obecnie na skromzebranie w Rzeszowie, na którym trzeba by³o
nej emeryturze (miesiêcznie 553 z³ote), po
byæ, a potem przekazaæ informacje do gmin
wylewie krwi do mózgu. Wysokoœæ emerytui wiosek oraz zebraæ informacje z terenu
dla Rzeszowa.
Do bardziej spektakularnej akcji dosz³o jesieni¹ 1981
roku. By³a to okupacja Pañstwowego Oœrodka Maszynory jest tym bardziej bulwego w Ropczycach (na Brzyznej).
wersuj¹ca, ¿e pan W³aPo piêciu delegatów z gmin: Iwierzydys³aw kilkadziesi¹t lat
ce, Ostrów, Wielopole, Ropczyce, Sêp³aci³ sk³adki na ZUS nie
dziszów M³p. mia³o zorganizowaæ
tylko z tytu³u posiadania
strajk, czyli okupacjê POM-u. Progospodarstwa rolnego,
blemem by³o znalezienie lokalu,
ale i pracy w warsztacie.
gdzieby mo¿na by³o przygotowaæ
Od wielu lat nale¿a³
akcjê. Wybór pad³ na Dworzec PKS
do Zwi¹zku Cechów w
w Ropczycach. Przewodnicz¹cym
Ropczycach i – jak sam
Komitetu Protestacyjnego by³ Micha³
wspomina – rzemios³o
Gil z Ropczyc (zamieszka³y w Gnojnie mia³o nigdy racji
nicy), ja by³em jego zastêpc¹. Wczebytu w Polsce Ludowej,
Pan W³adys³aw Dar³ak podczas zebrania zwi¹zkowego (po prawej Józef Œlisz)... i w swoim warsztacie. œniej wynajêliœmy z PKS-u w Sêdziszoniejednokrotnie rzewie autobus, który czeka³ na nas w
mieœlnicy musieli siê kryæ pod p³aszczykiem
Ropczycach. Na dworcu w Ropczycach, za
Pewexie, czy sklepach komercyjnych 1 . Jeœli
ktoœ mia³ rodzinê w Ameryce, to mu by³o
dzia³alnoœci rolniczej. Z traktowaniem rolrad¹ Józefa Zawiszy z Góry Ropczyckiej, roztrochê l¿ej.
nika te¿ nie by³o lepiej. W latach siedempoznawaliœmy „swoich” za pomoc¹ has³a 2 .
Na miejsce rolniczego protestu wybraliœmy
J.F.: Panie W³adys³awie, jak rodzi³a siê
dziesi¹tych nie by³o ju¿ co prawda obowi¹zPOM, gdy¿ by³ widoczny z g³ównej drogi,
Solidarnoœæ Rolnicza na naszym terenie?
kowych dostaw, ale zaopatrzenie siê w nadoœæ daleko od posterunku milicji i mieliW.D.: W naszej gminie Solidarnoœæ Rolwozy sztuczne czy maszyny rolnicze by³o kiepœmy dobre rozpoznanie budynków tej instyników Indywidualnych powsta³a dziêki strajskie i wymaga³o ci¹g³ego „kombinowania”.
tucji. Wœród za³ogi POM-u by³ cz³owiek Sokom rzeszowskim. JeŸdzi³em na te strajki do
Sytuacjê poprawia³o Kó³ko Rolnicze, gdzie
lidarnoœci, Dziedzic z Wielopola, który poDomu Kolejarza w Rzeszowie i tam poznamo¿na by³o wynaj¹æ niektóre maszyny. O
kaza³ nam rozk³ad pomieszczeñ oœrodka i
³em Józefa Œlisza, ten z kolei wci¹gn¹³ mnie
trudnoœciach w zaopatrzeniu gospodarstwa
dok³adnie nas poinstruowa³ jak przerwaæ
do Komitetu Za³o¿ycielskiego naszego zwi¹zmo¿e œwiadczyæ to, ¿e 500 (piêæset) sztuk
³¹cznoœæ POM- u ze œwiatem zewnêtrznym 3 .
ku. Zaj¹³em siê dzia³alnoœci¹ w gminie sêdzicegie³ potrzebnych na podmurówkê i koTak wiêc wsiedliœmy do autobusu i pojeszowskiej: mia³em prywatny samochód (Syminy do prostego, drewnianego, domu
chaliœmy w kierunku Sêdziszowa M³p. Na
renkê) i dziêki temu mog³em ³atwo dotrzeæ
musia³ kupowaæ a¿ w Trzcianie i ¯yrakowie
wysokoœci POM-u wysiedliœmy i przypuœcilido ka¿dej wioski. Powsta³o 13 kó³ Solidar(po 250 sztuk), sk¹d do Zagorzyc nale¿a³o
œmy „atak” na ten oœrodek: zajêliœmy ponoœci Wiejskiej m.in. w Szkodnej, Zagorzyj¹ przywieŸæ zwyk³¹ furmank¹. Móg³ je kumieszczenia biurowe, odciêli ³¹cznoœæ i rozcach, Bêdziemyœlu, Borku. Pocz¹tkowo by³o
piæ, gdy¿ Urz¹d Gminy w Sêdziszowie M³p.
poczê³a siê dwutygodniowa okupacja. Akmi bardzo trudno, lecz z czasem zyska³em
da³ mu taki przydzia³.
cja zrobi³a siê g³oœna, przekazaliœmy w³adobrych pomocników, m.in. z Zagorzyc ze
Tak wiêc w latach siedemdziesi¹tych trzedzom nasze postulaty i po przyjeŸdzie delemn¹ dzia³ali Józef Róg i Bronis³aw Kubik.
ba by³o wiêkszoœæ prac w polu wykonywaæ
gacji z Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Józek bardzo du¿o jeŸdzi³ ze mn¹ po okolikonno. Co prawda ch³opi nale¿eli do kó³ka
rozpoczê³y siê negocjacje. W³adze reprezency. Powsta³o Ko³o Gminne z siedzib¹ w Domu
rolniczego, ale aby doczekaæ siê na przytowali Cyron i Giergoñ. Wœród naszych poParafialnym w Sêdziszowie M³p., zosta³em
jazd zamawianej us³ugi trzeba by³o poczestulatów by³y sprawy bardzo konkretne, jak
wybrany na jego przewodnicz¹cego. Naszym
kaæ, a tu pogoda nie czeka³a. Z dobrych
zmieniæ Dyrektora Banku Spó³dzielczego w
opiekunem duchowym by³ nieoceniony
stron tamtych czasów nale¿y wymieniæ to,
Wielopolu, czy Przewodnicz¹cego Gminnej
ksi¹dz Sorota. Korzystaliœmy z pomocy ksiê¿e nie by³o ¿adnego problemu ze sprzeda¿¹
Rady Narodowej w Ostrowie. Negocjacje
¿y i ludzi dobrej woli. Z bardziej nam sprzyprodukcji rolnej.
toczy³y siê bardzo d³ugo, naszym radc¹ prawjaj¹cych mo¿na wymieniæ Jana Ró¿añskieNastroje polityczne na wsi by³y „anty”,
nym by³ Rojek, który normalnie pracowa³ w
go, ówczesnego kierownika Szko³y Podstaale ludzie byli wystraszeni, wielu ba³o siê naPZU. Pan Cyron powiedzia³ mi kiedyœ w przywowej w Czarnej.
wet g³oœniej narzekaæ na oczywiste absurdy
p³ywie szczeroœci, ¿e „oni mogliby nam to
By³em równie¿ Delegatem do Wojetamtej rzeczywistoœci. Szczera rozmowa w
wszystko podpisaæ, ale w³adze i tak porozuwódzkiego Komitetu Za³o¿ycielskiego w
gronie najbardziej zaufanych znajomych
mieñ nie dotrzymaj¹”. Pewnie coœ ju¿ wieRzeszowie. W nasze szeregi starali siê wejœæ
by³a dla W³adys³awa Dar³aka swoistym „œwiêdzia³ o zbli¿aj¹cym siê stanie wojennym.
ludzie z obozu w³adzy. Jeden z Delegatów
tem”.
Jan Flisak: Jak pan reagowa³ na wiadomoœci o protestach spo³ecznych w 1980 r.?
W³adys³aw Dar³ak: Ju¿ przed 80-tym rokiem, w latach 1978-79., kiedy papie¿em
zosta³ Polak Karol Wojty³a, ludzie nabrali
wiêcej œmia³oœci. W 1980 r. niektórzy mówili
nawet za du¿o.
J.F.: Jak zaczê³a siê pañska czynna dzia³alnoœæ w opozycji? Co pana do tego sk³oni³o?
W.D.: Jak powiedzia³em, za komuny ucisk
by³ du¿y. To „rz¹dzenie by³o nieludzkie”. By³em wówczas rolnikiem i rzemieœlnikiem,
dlatego nie przys³ugiwa³y mojej rodzinie
kartki na cukier, a przecie¿ trzeba by³o czymœ
os³odziæ choæby herbatê. Byliœmy 30 lat po
wojnie. Tak wiêc najpierw musia³em u kogoœ
kupiæ, za³atwiæ sobie kartki, abym potem
móg³ kupiæ cukier. Wêdliny dostêpne by³y w
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Nawiasem mówi¹c wspomnê o innej sprawie, charakterystycznej dla tamtego okresu. Otó¿ wioskom po³o¿onym w terenach
podgórskich nale¿a³ siê tzw. dodatek górski. Mia³y go np. Nawsie i Zawadka, a my
chcieliœmy, by obj¹³ równie¿ nasze okolice,
w tym Zagorzyce. Nasza delegacja w koñcu
dotar³a i do Urzêdu Wojewódzkiego, do
wojewody Ficka i jakie¿ by³a nasze zaskoczenie, kiedy okaza³o siê, ¿e Zagorzyce s¹ uprawnione do takiego dodatku, ale nikt tego
prawa nie respektowa³! Niestety wkrótce zosta³ wprowadzony stan wojenny i ju¿ nie uda³o siê nam zmusiæ lokalnych decydentów do
wyp³acania naszej wiosce owego „górskiego”.
J.F: Czy zachowa³y siê u pana materia³y
z tamtej dzia³alnoœci?
W.D.: Materia³y z tamtych wydarzeñ zabra³a mi milicja w czasie rewizji w stanie wojennym. Osobiœcie mia³em dwa miesi¹ce
aresztu domowego, mia³em zakaz wyjazdu
samochodem i co kilka dni by³o u mnie UB.
Na mojego „opiekuna”, znalaz³em pewien
sposób: jak ju¿ za d³ugo przesiadywa³ i ja nie
mog³em pracowaæ w warsztacie, to zaczyna³em czyœciæ deski czyszczark¹ – kurz by³
taki, ¿e niepo¿¹dany goœæ musia³ wychodziæ.
Ci¹gle namawia³ mnie do wspó³pracy z bezpiek¹ – bezskutecznie. Ludzie we wsi zachowywali siê ró¿nie. Wróci³ powszechny strach.
J.F.: Jak pan prze¿y³ 13 grudnia 1981r.?
W.D.: Doœæ dziwnie. To by³a niedziela,
wiêc umówi³em siê z przewodnicz¹cymi kó³
wiejskich Solidarnoœci na spotkanie w lokalu MKK Solidarnoœæ na ul. Fabrycznej (jak
mawialiœmy „u Marysi Tarnawskiej”), ja mia³em jedn¹ z córek w Sêdziszowie M³p. i wozi³em jej mleko. Tak wiêc rano za³adowa³em mleko do Syrenki i pojecha³em. Po drodze by³em na Mszy Œw. w Górze Ropczyckiej. Kiedy dotar³em do Sêdziszowa M³p. zauwa¿y³em na ulicy Fabrycznej wyj¹tkowo
du¿o znajomych (nie zwi¹zanych bynajmniej
z Solidarnoœci¹), trochê mnie to zastanowi³o. Kiedy spotka³em córkê, ta przera¿ona
dziwi³a siê, jak mnie uda³o siê przyjechaæ do
Sêdziszowa M³p., wtedy dowiedzia³em siê o
wprowadzeniu stanu wojennego. Postanowi³em wiêc zostawiæ jej mleko i jakoœ nawet
szczêœliwie wróciæ do domu w Zagorzycach.
Nastêpnego dnia przyjecha³a do mnie bezpieka i na³o¿y³a na mnie areszt domowy. Ta
podró¿ by³a o tyle dla mnie pouczaj¹ca, ¿e
na ulicy Fabrycznej by³o zebranie Ormowców i tajniaków – wiedzia³em, kogo potem
siê wystrzegaæ i z kim mo¿na by³o byæ szczerym w rozmowie.

W.D.: Œwiêtej pamiêci Czes³awa ci¹gle
J.F.: Jak wygl¹da³a dzia³alnoœæ w stanie
mi powtarza³a, ¿e zamiast pilnowaæ gospowojennym?
darstwa ci¹gle gdzieœ je¿d¿ê i chodzê, ¿e mi
W.D.: Dzia³alnoœæ w tamtych warunkach
nic z tego nie przyjdzie… Dzieci pewnie dowymaga³a wiêkszej odwagi, ale w³aœnie w tastrzeg¹ moj¹ dzia³alnoœæ po latach. Ostakim czasie mo¿na by³o rzeczywiœcie sprawtecznie cieszy, ¿e teraz ktoœ prosi córkê o
dziæ ile kto jest wart. My z Solidarnoœci spomoje pami¹tki z tamtych lat walki.4
tykaliœmy siê w ró¿nych miejscach, by³y to
J.F.: Dziêkujê za rozmowê.
rozmowy w w¹skim gronie dzia³aczy SolidarW.D.: Ja równie¿.
noœci robotniczej (np. Stanis³aw Wiktor,
Rozmawia³: Jan Flisak
Maria Tarnawska, Andrzej Kubik) i rolniZdjêcia i dokument pochodz¹
czej (ja, Stanis³aw Marcinek). W dobie poze zbiorów W. Dar³aka
wszechnych kartek ¿ywnoœciowych i ci¹g³ego kryzysu gospodarczego staraliœmy siê soW sklepach komercyjnych mo¿na by³o kupowaæ za z³otówki, tyle,
¿e ceny by³y kilkakrotnie wy¿sze od przeciêtnych, w Pewexie mo¿bie wzajemnie pomagaæ.
na by³o kupiæ towary za dewizy i bony towarowe PKO (wartoœci
J.F.: W 1989 roku Solidarnoœæ Rolników
1 dol. amer.), w tym towary z tzw. eksportu wewnêtrznego, np.
polski samochód- Jan Flisak.
Indywidualnych wysz³a z podziemia…
Has³em by³o pytanie: „Czy jesteœ z Bundeswehry?”.
W.D.: W 1989 roku dzia³a³em w KomitePoza g³ówn¹ lini¹ telefoniczn¹, któr¹ potem przerwano wy³¹czaj¹c centralkê by³a dodatkowa, bezpoœrednia do bezpieki- aparat
cie Obywatelskim przy Lechu Wa³êsie w Sêtelefoniczny znajdowa³ siê w zamkniêtej szafie pani Laskowa
dziszowie M³p, odbudowywa³em i rozbudoW Rzeszowie odbywa siê wystawa, w której wykorzystano znaczki i
wywa³em Solidarnoœæ Rolników Indywidubibu³ê przechowan¹ przez pana W³adys³awa przez lata komuny.
alnych, trochê dzia³a³em w Polskim Stron- Oto odpowiedŸ ZUS w Rzeszowie na ponaglenie, jakie w 1978 roku pan W³adys³aw Dar³ak
nictwie Ludowym wys³a³ do Rzeszowa po tym jak od trzech miesiêcy nie móg³ doczekaæ siê wyp³aty odszkodo„Solidarnoœæ”.
wania za zmia¿d¿on¹ ³opatkê. W piœmie argumentowa³, ¿e ZUS za ka¿dy dzieñ zw³oki w
J.F.: Jak pan oceop³atach sk³adki ubezpieczeniowej pobiera wysokie kary, natomiast klient musi czekaæ na
nia zmiany w Polsce? odszkodowanie i nic za zw³okê nie dostaje. Pismo by³o krótkie, wiêc owych „b³êdów” nie
W.D.: Teraz odwa- mog³o byæ wiele. Pan Dar³ak ma podstawowe wykszta³cenie. Zwróæ Czytelniku uwagê, jak
ga stania³a, wszystko
przedstawiciel „organu w³adzy” traktowa³ klienta.
mo¿na mówiæ, najg³oœniej krzycz¹ nie
zawsze ci, którzy zachowywali siê za komuny chocia¿ przyzwoicie. Oprawcy
polskich patriotów
chodz¹ dumni ulicami wolnej Polski, a ich
ofiary ledwo wi¹¿¹
koniec z koñcem, pobieraj¹c œwiadczenia
na poziomie minimum socjalnego. Wydawa³o mi siê, ¿e rz¹d
Jana Olszewskiego coœ
zmieni – zosta³ obalony. Ci¹gle mam jednak nadziejê, ¿e bêdzie lepiej. Dzia³a³em
w 1995 roku, dzia³a³em jeszcze w 1997r.
Obecnie ju¿ nie jestem w stanie, gdy¿ jestem czêœciowo sparali¿owany, a i ju¿ lata
nie te.
J.F: Jak na pañsk¹
dzia³alnoœæ reagowa³a rodzina, ¿ona?

Dwudziesta czwarta rocznica wprowadzenia stanu wojennego zosta³a upamiêtniona w Sêdziszowie M³p. tradycyjn¹ Msz¹ Œw.
Eucharystiê o godzinie 18-tej koncelebrowali: ks. Krzysztof Gac (przewodniczy³), ks. Wa-

c³aw Stok³osa i ks. Andrzej Piersiak. Intencjodawców reprezentowa³ poczet sztandarowy
NSZZ „Solidarnoœci” Wytwórni Filtrów. Oprawê artystyczn¹ zapewni³a m³odzie¿ z Parafialnego Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y. W przejmuj¹cym programie s³ownomuzycznym przypomnia³a nam grozê nocy
13 grudnia 1981r., wspomnia³a bohaterstwo
tych, którzy „postanowili s³owem i duchem
walczyæ z czo³gami komuny”.
Po Mszy Œw., przed obeliskiem b³. ks. Jerzego Popie³uszki zosta³y z³o¿one kwiaty (do-

1

2
3

4

konali tego: Zbigniew Idzik, Marek Krê¿el i
Adam Stynczy³ów), a ks. Krzysztof Gac i Przewodnicz¹cy MKK w Sêdziszowie M³p. Zbigniew Idzik wyg³osili przemówienia. Ten ostatni w dramatycznych s³owach poinformowa³
zebranych o z³ej sytuacji pracowników Wytwórni Filtrów oraz zapewni³, ¿e zwi¹zek zawodowy Solidarnoœæ nikogo nie pozostawi
bez pomocy, ¿e NSZZ „Solidarnoœæ”, po 25
latach istnienia, nadal wie, i¿ reprezentuje
pracowników i temu pozostanie wierna.
JF
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odpowiedni¹ iloœæ odpoczynku, wspieramy
siê nawzajem i jest weselej. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w du¿ej grupie nie bêdziemy w
stanie iœæ szybko, ani zapuszczaæ siê w trudno dostêpne leœne czy górskie ostêpy. Ka¿dy, kto jeŸdzi³ na grupowe wycieczki wie, ¿e
cen¹ za zwiedzanie w grupie jest to, ¿e obaczy siê stosunkowo niewiele, bo koniecznoœæ
dostosowania siê do ka¿dego z uczestników
nie pozwala na realizowanie zbyt ambitnego planu. Podobnie jest w ¿yciu. Aby osi¹gn¹æ coœ wyj¹tkowego trzeba wykonaæ do-

zawodowego – aczkolwiek konsekwencje
dotycz¹ innych ludzi – i bardzo du¿¹ odpowiedzialnoœci¹. Wynagrodzenie za tego rodzaju pracê powinno byæ odpowiednio wysokie, aby zapewniæ maksymaln¹ jakoœæ ich
pracy, motywuj¹c do dobrej pracy, zapewZastanawiaj¹c siê nad skutecznym i uniniaj¹c warunki do ci¹g³ego kszta³cenia i nie
wersalnym narzêdziem pozwalaj¹cym w
powoduj¹c koniecznoœci dorabiania na komiarê logicznie oceniaæ otaczaj¹c¹ nas rzelejnych etatach.
czywistoœæ, dochodzê do wniosku, ¿e warto
Przedsiêbiorcy to z definicji ludzie, któspróbowaæ spojrzeæ na ni¹ w kategoriach
rzy posiadaj¹ sk³onnoœæ do ryzyka w stopzale¿noœci pomiêdzy ryzykiem a zyskiem.
niu wy¿szym ni¿ pracownicy etatowi, ceni¹Definicja encyklopedyczna ujmuje tylcy sobie oœmiogodzinny dzieñ prako negatywne konsekwencje zwi¹cy, sta³¹ pensjê, powtarzalne czynzane z ponoszonym ryzykiem:
noœci i ustawowy urlop. Decyduj¹
Ryzyko: mo¿liwoœæ niepowodzenia,
siê na podjêcie dzia³alnoœci gospopora¿ki, straty; przedsiêwziêcie, czyn, któdarczej i ponoszenie zwi¹zanego z
rego wynik jest niepewny, w¹tpliwy1
tym ryzyka licz¹ na zyski, które
W definicji tej brakuje ujêcia
przewy¿sz¹ wartoœæ wynagrodzeprawdopodobieñstwa wyst¹pienia
nia, które otrzymywaliby jako prasytuacji pozytywnej. W statystyce zacownicy.
le¿noœæ pomiêdzy ryzykiem a
WchodŸcie przez ciasn¹ bramê. Bo szeroka jest brama i przestronna
Ubezpieczenia spo³eczne
strat¹/zyskiem zosta³a gruntownie
ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez
a ryzyko
przebadana, co mo¿na sprawdziæ
ni¹ przechodz¹. Jak¿e ciasna jest brama i w¹ska droga, która
W ustroju socjalistycznym i
w literaturze fachowej. Na grunprowadzi do ¿ycia a ma³o jest takich, którzy j¹ znajduj¹.
jego pochodnych, wmawiano lucie praktycznym i codziennym zaMt. 7, 13-14
dziom, ¿e najlepszym zabezpieczesadê tê mo¿na sprowadziæ do naniem przed ryzykiem konsekwenstêpuj¹cej zale¿noœci:
datkowy wysi³ek, pójœæ pod pr¹d ,wymyœliæ
cji finansowych choroby, niezdolnoœci do
Im wiêksze ryzyko (podejmowanych dzia³añ,
coœ nowego i wprowadziæ to w ¿ycie, mo¿e
pracy czy podesz³ego wieku jest system oboinwestowania na gie³dzie, zaufania innym w rzenawet wbrew radom innych, ryzykuj¹c w ten
wi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych. Teoczach istotnych) tym wiêkszy jest prawdopodobny
sposób wiele, ale te¿ zwiêkszaj¹c szansê na
retycznie zasada jest s³uszna – przez lata p³azysk/strata, które mo¿emy osi¹gn¹æ.
koñcowy wiêkszy zysk.
cimy sk³adki, kiedy nas na to staæ, aby w syNale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e mówimy
Teraz kilka przyk³adów zastosowania tej
tuacji awaryjnej otrzymaæ odpowiednie
jedynie o zysku prawdopodobnym, zaœ prawregu³y, któr¹ gor¹co polecam.
wsparcie. Dodatkowo, aby uchroniæ nas
dopodobieñstwo poniesienia straty jest taRyzyko a praca.
samych przed ryzykiem spowodowanym
kie samo. Na tym zreszt¹ polega ryzyko –
Zgodnie z zasad¹ ryzyko-zysk, poziom
nasz¹ nieroztropnoœci¹ (mo¿e siê bowiem
podejmuj¹c dzia³ania ryzykowne nigdy nie
zarobków powinien byæ dostosowany do
okazaæ, ¿e pozostawieni samymi sobie zawiemy czy wynikiem bêdzie zysk czy strata.
poziomu ponoszonego ryzyka. Myœlê tutaj
miast siê zabezpieczaæ, kwotê sk³adki wydaDruga strona medalu jest znacznie prostsza
o ryzyku zarówno dotycz¹cym stabilnoœci
my na przyjemnoœci doraŸne) sk³adki te s¹
– nie podejmuj¹c ryzyka nie nara¿amy siê
zatrudnienia (ryzyka utraty pracy) jak i przeobowi¹zkowe. Tym samym ca³e spo³eczeñwprawdzie na stratê, ale i na zysk nie powinwidywalnoœci efektów pracy i jej znaczenia
stwo pozbawione jest mo¿liwoœci ponoszeniœmy liczyæ. Anglicy ujmuj¹ to swoim przy(ryzyko katastrofy). Przeanalizujmy kilka
nia ryzyka lub zwiêkszania zabezpieczenia
s³owiem „Nie ma bólu – nie ma zysku”. Zasaprzyk³adów.
przed nim. Jakie s¹ praktyczne skutki takiej
da ta, o ile jest stosowana konsekwentnie,
Urzêdnicy – z wyj¹tkiem zajmuj¹cych
centralizacji zabezpieczenia przed ryzypomagaæ powinna w podejmowaniu decywysokie stanowiska, nara¿onych na fluktukiem? Pozbawieni wyboru, wp³acamy sk³adzji i choæby czêœciowym zrozumieniu i inacjê zwi¹zan¹ ze zmieniaj¹cymi siê kadenki emerytalne przez ca³e ¿ycie, a mo¿e gdyterpretacji œwiata nas otaczaj¹cego.
cjami – maj¹ stabiln¹ pracê, której ryzyko
by ich nie by³o mielibyœmy lepsze pomys³y.
Podobn¹ myœl wyra¿a cytat, przytoczoutraty jest niewielkie, efekty pracy nie nios¹
Móg³by to byæ zakup dzia³ki czy mieszkania,
ny na pocz¹tku. Biblijny wybór bramy w¹ze sob¹ powa¿nego ryzyka ani dla nich saktóre po latach mo¿na by spieniê¿yæ z kilkaskiej, niewygodnej, która zapewne nie pomych ani dla otoczenia. Z tego te¿ powodu
krotnym zyskiem. Mo¿e pomoc dla dzieczwala na zbadanie, co jest poza ni¹ obarich wynagrodzenie w porównaniu do innych
ka, które dziêki temu skoñczy³oby lepsz¹
czony jest ryzykiem. Musimy uwierzyæ, ¿e
zawodów, czy te¿ do œredniego poziomu
szko³ê i by³o w stanie w wiêkszym stopniu
warto jest podj¹æ wysi³ek, gdy¿ w nagrodê
krajowego, nie powinno byæ zbyt wysokie.
nam kiedyœ pomóc. Mo¿e zainwestowalibytrafimy do zaplanowanego celu. DecyduTu powinnam uczciwie zaznaczyæ, ¿e sama œmy w akcje?
j¹c siê na bramê wygodn¹, pod¹¿ymy drog¹,
jestem takim w³aœnie urzêdnikiem, i staram
Takich mo¿liwoœci jednak nie mamy. Co
któr¹ wielu pod¹¿a, drog¹ popularn¹,
siê w odniesieniu do siebie równie¿ tak¹ zagorsza, okazuje siê, ¿e to op³acane przez
³atwiejsz¹. Nie bêdzie ona wymagaæ wysi³ku,
sadê stosowaæ. Innymi s³owy nie oczekiwaæ
nas zabezpieczenie przed ryzykiem wcale nie
ani nieœæ ze sob¹ ryzyka czy niebezpieczeñzbyt wiele od miejsca pracy, które charaktejest skuteczne. W przypadku bardziej skomstwa. Tyle, ¿e pod¹¿aj¹c ni¹ celu nie osi¹ryzuje siê du¿ym poziomem stabilizacji. Inna
plikowanych schorzeñ, œrodki gromadzone
gniemy.
rzecz, ¿e pracuj¹cy w takich warunkach,
i zarz¹dzane centralnie s¹ niewystarczaj¹W ¿yciu bardzo czêsto mamy mo¿liwoœæ
wiedz¹c, ¿e nie ponosz¹ du¿ego ryzyka, nie
ce, kolejki do specjalistów d³ugie a coraz
wyboru pomiêdzy dwoma sposobami postês¹ zmotywowani do podejmowania dodatczêœciej p³acimy za us³ugi medyczne ponowpowania. Mo¿emy pójœæ drog¹ pewn¹,
kowych wyzwañ, zdaj¹c sobie sprawê, i¿ nie
nie, tym razem bezpoœrednio z w³asnej kieznan¹ i bezpieczn¹, któr¹ przed nami pojest to konieczne, a ich wysi³ek bynajmniej
szeni. Brak dostêpu do polskiego rynku
sz³o ju¿ wielu ludzi. Mamy nadziejê, potwiernie bêdzie mia³ wp³ywu na ich warunki praus³ug medycznych prywatnych ubezpieczydzon¹ przez doœwiadczenie, ¿e zapewni nam
cy ani p³acy.
cieli, którzy mogliby stanowiæ alternatywê
to spokój i stabilizacjê, nie bêdziemy traciæ
Lekarze z kolei ka¿d¹ swoj¹ diagnoz¹
dla publicznej s³u¿by zdrowia pozbawia nas
nerwów na zastanawianie siê, czy postêpudecyduj¹ o zdrowiu i ¿yciu pacjentów. Ich
tak naprawdê kontroli na ryzykiem, jakie
jemy w³aœciwie czy te¿ nie. Idziemy w grupraca wi¹¿e siê z du¿ym poziomem ryzyka
chcielibyœmy ponosiæ i przed jakim chcielipie, jest raŸniej. Czêste przystanki zapewniaj¹
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byœmy siê uchroniæ. Zachowanie zasady zale¿noœci ryzyko – zysk znacznie u³atwi³oby
dochodzenie do w³aœciwych docelowych
rozwi¹zañ. Brakuje zaufania w stosunku do
obywateli, którzy powinni mieæ prawo wyboru, nawet gdyby mieli uczyæ siê na w³asnych b³êdach.
Ryzyko a rzeczywistoœæ
Zdajê sobie sprawê, ¿e w naszej rzeczywistoœci zale¿noœci, o których piszê czêsto wygl¹daj¹ zgo³a inaczej. Dotyczy to w szczególnoœci finansów sfery publicznej oraz kwestii
zwi¹zanych z bezrobociem. W tym pierwszym
przypadku konieczna jest g³êboka reforma
obowi¹zuj¹cych zasad, brak œrodków w bud¿ecie nie mo¿e byæ ci¹g³ym usprawiedliwie-

niem braku konsekwentnego wprowadzania
racjonalnych zasad. Lekarze, od których zale¿y nasze ¿ycie, lub przynajmniej jego d³ugoœæ i jakoœæ, zarabiaj¹ niewiele, mniej ni¿
urzêdnicy, którzy tak naprawdê jedynie odtwórczo egzekwuj¹ prawo. Przyk³ady mo¿na
mno¿yæ. Ogromne bezrobocie sprawia, ¿e
konkurencja i wybór nie istniej¹, w cenie jest
ka¿da praca, bez wzglêdu na p³acê czy poziom ryzyka. Pomimo to kiedyœ dojdziemy do
sytuacji, w której prawdopodobieñstwo zysku bêdzie ros³o wraz z poziomem ryzyka.
Gdy tak siê stanie konsekwencje podejmowanych przez nas decyzji bêd¹ o wiele bardziej przewidywalne i bêdziemy mogli dokonywaæ œwiadomego wyboru.

A jednak warto…
Ryzyko nie jest czymœ z³ym. Jest czynnikiem, który mobilizuje nas do dzia³ania, sprawiaj¹c, ¿e ¿ycie staje siê ciekawsze i niesie
mo¿liwoœæ wygranej. Poza tym, tak naprawdê nie ma mo¿liwoœci jego unikniêcia. Nawet nie robi¹c nic ryzykujemy, ¿e przez nasze zaniechanie mo¿emy sporo straciæ. Dlatego warto ryzykowaæ. Za którymœ razem
na pewno wygramy.
Ma³gorzata Lalicka
malgorzata.anna@op.pl

Istnieje zjawisko „powtórnego odkrywania”
rzeczy ogólnie znanych, wrêcz banalnych w swej
oczywistoœci. Ka¿demu na pewno zdarzy³o siê dokonaæ takiego odkrycia. Mi³o jest na przyk³ad po
30 latach po¿ycia ma³¿eñskiego doznaæ olœnienia,
¿e mia³o siê piêkn¹ ¿onê albo przystojnego mê¿a.
S¹ te¿, niestety, odkrycia mniej przyjemne. Oklepanej prawdy, ¿e telewizja (inne media te¿, choæ
daleko im do mistrza) og³upia swoich wielbicieli
oraz rz¹dzi nimi ze skutecznoœci¹, której nie powstydzi³by siê niejeden dyktator, nie warto nawet
powtarzaæ. Jako zaciek³y wróg ci¹g³ej obecnoœci telewizora w codziennym ¿yciu, powtarzam to na
ka¿dym kroku, komu siê da.
Kiedy jednak przeczyta³em w gazecie, ¿e do programu ,,Chcê byæ piêkna” (czy jakoœ tak, nigdy tego
nie ogl¹da³em…), w którym 32. wybranki maj¹
zostaæ oddane w rêce chirurga plastycznego, zg³osi³o swój udzia³ sto tysiêcy Polek, dozna³em wstrz¹su.
Sto tysiêcy! £atwo naprêdce policzyæ, ¿e co setna
Polka w wieku uprawniaj¹cym j¹ do takiego zabiegu liczy na pomoc telewizji w staniu siê piêkniejsz¹.
Wynika z tego, ¿e stoj¹c na sêdziszowskim rynku w
dzieñ targowy mam realne szanse mieæ w zasiêgu
wzroku nawet kilka takich marzycielek! W tym
momencie dociera do cz³owieka, i¿ problem zaniku
szarych komórek na skutek promieniowania ekranu nie jest wcale wymys³em nadgorliwych naukowców. Doprawdy, ka¿dy ma prawo do swoich marzeñ, ale czy koniecznie pod dyktando telewizji? Jak
to siê dzieje, ¿e im wiêcej mówimy o prawach do
samostanowienia etc., etc., tym krótsza robi siê smycz,
na której prowadz¹ nas spece od mass mediów?
Nikogo ta smycz nie uwiera? Wygl¹da na to, ¿e
chyba nie. Oto dowody:
PóŸne godziny popo³udniowe to czas, gdy przeciêtny cz³owiek bierze drugi oddech, doœwiadcza
przyp³ywu energii i inwencji. To pora wykonywania po¿ytecznych domowych czynnoœci, uprawiania sportu, odrabiania zadañ domowych,

nauki, oddawania siê
ulubionemu hobby. Wtedy
prowadzi siê rodzinne rozmowy, spo¿ywa kolacjê,
przyjmuje goœci. Jak to
mo¿liwe, ¿e w³aœnie wówczas mamy do czynienia z
najwiêksz¹ ogl¹dalnoœci¹
programów telewizyjnych?
Ka¿dy w³aœciciel sklepu potwierdzi, ¿e je¿eli w
œrodê telewizja zareklamuje nowy ,,cudowny” lek
lub szampon, to w czwartek klienci w³aœnie o taki
bêd¹ pytaæ. Animowane bajeczki o g³adziutko odp³ywaj¹cej z oskrzeli flegmie i pêczniej¹cych w³osach zostaj¹ kolejny raz bez oporów prze³kniête,
niczym dobranocka. Dodam: przez spo³eczeñstwo
aspiruj¹ce do miana oœwieconego.
Idê o zak³ad, ¿e gdybym z³o¿y³ wizytê w losowo
wybranych domach, w 90 % z nich musia³bym
popijaæ popo³udniow¹ kawê przy akompaniamencie w³¹czonego telewizora. Z góry uprzedzam, ¿e
¿adnych g³êbszych dyskusji w tej sytuacji prowadziæ bym nie potrafi³. Dla cz³owieka nieobytego z
ca³odobow¹ obecnoœci¹ ruchomych obrazków s¹
one pokus¹ nie do odparcia, przy której osoba
gospodarza domu, kimkolwiek by nie by³, zawsze
wypadnie blado.
Instynktownie wyczuwamy ,¿e telemania nie
jest powodem do chwa³y i wiêkszoœæ zapewnia, ¿e
odbiornik w³¹cza sporadycznie , „z powodu nat³oku innych, potrzebniejszych i ciekawszych zajêæ”. Có¿ z tego, skoro po chwili sypie jak z rêkawa
perypetiami bohaterów dziesiêciu telenoweli? Podobnie rzecz siê ma z powszechnym wytykaniem
telewizji niskiego poziomu emitowanych programów. Niech to wreszcie do nas dotrze: media dostosowuj¹ siê do poziomu odbiorców. Je¿eli wiêkszoœæ programów jest ¿enuj¹co g³upich i w dodatku pokazywane s¹ one w godzinach najwiêkszej
ogl¹dalnoœci, to znaczy, ¿e takich programów spragnieni s¹ widzowie. To tak, jak z handlem. Iloœæ
sklepów i ich asortyment jest dopasowany do gustów klientów, dlatego na jedn¹ ma³a ksiêgarniê
przypada kilkadziesi¹t sklepów z kosmetykami,
alkoholem czy papierosami.
Styl ubierania, preferencje wyborcze, jak i gdzie
wypoczywaæ, co czytaæ, a czego nie, co jeœæ, czego siê
baæ… . Telewizja ma ambicje regulowaæ wszystkie
sfery naszego ¿ycia. Ale to jej nie wystarcza!

Tak, jak w horrorze ,,Kr¹g” upiór wychodzi z
ekranu telewizora i wkracza do rzeczywistoœci, tak
telewizja pcha siê bez pardonu miêdzy swoich odbiorców, przekszta³caj¹c ich w mimowolnych aktorów. I tu ¿arty siê koñcz¹. To medium jest w
stanie zrobiæ gwiazdê z kogo zechce, ale i zniszczyæ
kogo zechce. Wystarczy niezrêczna wypowiedŸ, nieopatrzny ruch, potkniêcie, sytuacja komiczna, ziewniêcie, przymkniêcie oczu. Jeœli media to podchwyc¹, s¹ w³adne zrobiæ idiotê z najbardziej zas³u¿onego dla ogó³u cz³owieka. I odwrotnie, najgorszemu prymitywowi zdarza siê zrobiæ m¹dr¹
minê… i ju¿ jest gwiazd¹. Gdy tylko media zechc¹. Ta ich w³adza jest przera¿aj¹ca. Wielu porz¹dnych ludzi ¿yje pod ci¹g³¹ presj¹ b¹dŸ nawet
w strachu przed tym, ¿e ,,telewizja zwali siê im na
g³owê”. To przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Utrudnia podejmowanie niepopularnych decyzji. Wymusza dzia³ania pozorne, obliczone na natychmiastowy medialny efekt, wyklucza zaœ d³ugofalowe, daj¹ce trwa³e efekty. A ludzie
szybko ucz¹ siê wykorzystywaæ mo¿liwoœci mediów
do swoich niecnych zagrywek. Ju¿ ma³e dzieci
strasz¹ rodziców: „jak mi nie kupicie komputera,
to zadzwoniê do telewizji i powiem, ¿e znêcacie siê
nade mn¹!” I wcale siê nie dziwiê, ¿e na takie
dictum ci w te pêdy biegn¹ do sklepu. Zrobi¹ to
tym gorliwiej, im mniej maj¹ sobie do zarzucenia.
Bo przecie¿ ostateczny wyrok wydany przez redaktora, choæby uniewinniaj¹cy, nie ma ¿adnego
znaczenia. Po krótkim czasie nieszczêœni rodzice,
tak czy inaczej, zapadliby w pamiêæ telewidzów
jako zamieszani w aferê z przemoc¹ w rodzinie.
Jest zasadnicza ró¿nica miêdzy relacjonowaniem a kreowaniem rzeczywistoœci. O to, ¿e telewizja w coraz wiêkszym stopniu tê rzeczywistoœæ kreuje, nie powinniœmy jednak jej winiæ. Tak, jak nie
winimy salcesonu za podwy¿szony poziom naszego cholesterolu. Jak na razie ani salceson sam nie
wpe³za na talerz, ani telewizory nie w³¹czaj¹ siê
wbrew intencjom swoich w³aœcicieli.
Trudno negowaæ oczywiste korzyœci p³yn¹ce z
telewizji. Dobrze jest wiedzieæ, co siê dzieje w œwiecie. Chodzi o to, ¿eby to by³a rzetelna wiedza. A
lepszy jej brak, ni¿ wiedza nieprawdziwa.
Zawsze o tym myœlê, ilekroæ rezygnujê z w³¹czenia telewizora.

1
S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego, Przegl¹d Reader’s Digest, W-wa 2001

Grzegorz Bury

21

Nr 1 (110) 29 stycznia 2006 r.

IV Gminny Przegl¹d Piosenki
Niemieckojêzycznej

Ju¿ po raz czwarty uczniowie szkó³ podstawowych, w których odbywa siê nauka jêzyka niemieckiego, prze³amali stereotyp, i¿ jêzyk ten
nie nale¿y do zbyt melodyjnych i wziêli udzia³
w IV Gminnym Przegl¹dzie Piosenki Niemieckojêzycznej.
Tym razem impreza zosta³a zorganizowana 11.01.2006r. w Szkole Podstawowej w
Bêdziemyœlu. Udzia³ w niej wziêli uczniowie
ze Szko³y Podstawowej w Boreczku, Borku
Wielkim, Klêczanach i Bêdziemyœlu. Konkurs odbywa³ siê w dwóch grupach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VI. Ka¿da
grupa wiekowa podzielona by³a na dwie kategorie – zespo³y i soliœci. Umiejêtnoœci wokalne i taneczne uczestników ocenia³o jury
w sk³adzie: pani Anna Kopacz – nauczycielka jêzyka niemieckiego z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Dêbicy, pan Aleksander
Czy¿ – nauczyciel muzyki w Gimnazjum w
Czarnej Sêdziszowskiej oraz pan Tomasz
Czarnota – konsultant ds. jêzyka niemieckiego, przedstawiciel PWN.
Przegl¹d uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹
pani Burmistrz El¿bieta Œwiniuch, pani
Anna Dunajska – dyrektor Szko³y Podstawowej w Boreczku oraz pan Marek Flis –

Zespó³ muzyczny z kl. II z Bêdziemyœla – tegoroczni zwyciêzcy w kategorii zespo³y klas I-III. Fot. Ewa Lasoñ

dyrektor Szko³y Podstawowej w
Klêczanach.
Poziom konkursu w tym
roku, podobnie jak w latach
ubieg³ych, by³ bardzo wysoki i wyrównany, w
zwi¹zku z czym jury mia³o trudny orzech do
zgryzienia. Po burzliwych obradach jury wy³oni³o zwyciêzców. I tak w kategorii soliœci
klas I – III zwyciê¿y³a Dominika Cis³o ze Szko³y Podstawowej w Klêczanach; w kategorii
soliœci klas IV – VI zwyciê¿y³a Klaudia Dudek ze Szko³y Podstawowej w Boreczku; w
kategorii zespo³y klas I – III wygra³ zespó³
muzyczny z kl. II ze Szko³y Podstawowej w
Bêdziemyœlu, natomiast w kategorii zespo³y
klas IV – VI zwyciê¿y³ zespó³ muzyczny z kl.

VI ze Szko³y Podstawowej w Boreczku.
Konkursowi towarzyszy³a mi³a i ¿yczliwa
atmosfera. Ka¿dy wystêp nagradzany by³
gromkimi brawami, dziêki czemu uczestnikom uda³o siê w znacznym stopniu opanowaæ tremê przed wystêpem.
Po zakoñczeniu czêœci konkursowej
uczestnicy zaproszeni zostali na smaczny poczêstunek przygotowany przez Radê Rodziców. Po zregenerowaniu si³ wszyscy zostali
zaproszeni na przedstawienie „Kopciuszek”
oraz prezentacjê m³odych talentów uczniów
ze Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu.
Nad prawid³owoœci¹ przebiegu przegl¹du czuwa³a pani Teresa Dziak – dyrektor
Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu oraz ca³e
grono pedagogiczne, któremu nale¿¹
SPONSORZY:
siê serdeczne poGoethe - Institut z Krakowa
dziêkowania za poGoethe - Institut z Warszawy
moc w tegorocznej
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec z Krakowa
organizacji konkurWydawnictwo Szkolne PWN
su.
Wydawnictwo Szkolne LEKTORKLETT
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p.
Opr. Ewa Lasoñ

Nieœmia³o i cichutko,
ale jednak zagra³a!
„...siedzê na ty³ku z rêkami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba...” œpiewa³y wielokrotnie t³umy m³odzie¿y, zbieraj¹cej pieni¹dze na ratowanie ¿ycia dzieci podczas kolejnych fina³ów Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
W Sêdziszowie nie ma tradycji organizowania koncertów Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, ale s¹ ludzie, którym bierne siedzenie na ty³ku nie odpowiada. Dzieñ po ogólnopolskim finale, 9 stycznia, do akcji organizowanej przez
Jurka Owsiaka w³¹czy³ siê Samorz¹d Uczniowski Szko³y Podstawowej nr 2 w
Sêdziszowie. Kwota nieco ponad 130 z³, zebrana wœród uczniów nie jest imponuj¹ca, ale jest szczerym darem, który mo¿e pozwoliæ uratowaæ czyjeœ ¿ycie.
(-)

Przewodnicz¹ca SU Paulina G¹sior przykleja czerwone serduszka najm³odszym
sympatykom Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Fot. A. Piechowiak

Nowoczesne komputery
dla „Dwójki”

Uczniowie „Dwójki” ju¿ korzystaj¹ z czêœci nowego sprzêtu.
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Fot. (b)

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. od niedawna
korzystaj¹ z nowoczesnej pracowni komputerowej. Dziêki zabiegom dyr.
Marii Chuderskiej pod koniec ubieg³ego roku dotar³y do szko³y dobre
wiadomoœci o przyznaniu placówce sprzêtu na wyposa¿enie dwóch nowoczesnych pracowni. Ka¿da to 10 stanowisk komputerowych dla uczniów
wyposa¿onych w monitory LCD, drukarka laserowa, skaner, projektor
mulimedialny, laptop. Sprzêt pochodzi z programu MEN wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Obecnie w szkole funkcjonuje jedna, niewielka pracownia, w której pracuje czêœæ pozyskanego
sprzêtu. Trwaj¹ prace adaptacyjno-remontowe w drugiej sali. Dziêki temu,
niebawem technologie informatyczne bêd¹ mog³y byæ wykorzystywane do
(-)
nauki ró¿nych przedmiotów, a nie tylko podstaw informatyki.
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w MGOK w Sêdziszowie M³p.
30.01. Poniedzia³ek
- poranek filmowy dla dzieci – godz. 10.00
31.01. Wtorek
- zajêcia plastyczne dla dzieci po³¹czone z
konkursem plastycznym – godz. 10.00
- konkurs dla m³odzie¿y na najlepszego prezentera lub prezenterkê TVM – godz. 10.00
1.02. Œroda
- poranek filmowy dla dzieci – godz. 10.00
- zgrupowanie taneczne ZPiT „Rochy” –
godz. 10-12.00
- zajêcia taneczne dla wszystkich dzieci, taniec ludowy i narodowy – godz. 12-13.00

Od 1972 roku, co cztery lata rozgrywany jest, pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, teleturniej „Na Olimpijskim Szlaku”. Jego celem jest popularyzacja
idei olimpijskiej we wszystkich œrodowiskach
wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, propagowanie sportowego stylu ¿ycia oraz wy³onienie najlepszych znawców sportu i wyników olimpijskich w trzech kategoriach:
otwartej, szkó³ ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.
Tematykê konkursu stanowi¹: znajomoœæ
osi¹gniêæ i wyników sportowców polskich i
zagranicznych w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz problemy polskiego i miêdzynarodowego ruchu olimpijskiego.
W listopadzie 2005 r., w Urzêdzie Marsza³kowskim w Rzeszowie, odby³ siê fina³ województwa podkarpackiego. Zwyciê¿y³ w nim
Janusz Skarbek, wyprzedzaj¹c Krzysztofa
Szelê (obaj z Sêdziszowa M³p.) oraz Tadeusza Gocha z Lubaczowa. Mieli oni stanowiæ
3-osobow¹ reprezentacjê Podkarpacia w pó³finale ogólnopolskim, który odby³ siê 8 stycznia 2006 roku w Bia³ymstoku. Z powodu wycofania siê Tadeusza Gocha, do reprezentacji zosta³ dokooptowany równie¿ sêdziszowianin Mariusz Kazior, zwyciêzca fina³u województwa podkarpackiego w 2004 roku. Tak
wiêc, obok Kluczborka i £odzi, Sêdziszów
M³p. sta³ siê miastem, z którego wywodzi³a
siê ca³a reprezentacja danego województwa
w pó³finale ogólnopolskim. Nale¿y dodaæ,
¿e w podkarpackiej reprezentacji szkó³ ponadgimnazjalnych znalaz³ siê uczeñ sêdziszowskiego LO, Bart³omiej Paœko.
W niedzielê, 8 stycznia 2006 r., w Bia³ymstoku spotka³y siê reprezentacje oœmiu województw. Punktualnie o godzinie 1200 wszyscy zawodnicy pisali 20-minutowy test, sk³a-

- zgrupowanie taneczne ZPiT „Rochy” grupa licealna – godz. 14-16.00
2.02. Czwartek
- zajêcia plastyczne dla dzieci – godz. 10-12.00
- zgrupowanie taneczne ZPiT „Rochy” –
godz. 10-12.00
3.02. Pi¹tek
- poranek filmowy dla dzieci – godz. 10.00
- zgrupowanie taneczne ZPiT „Rochy” –
godz. 10-12.00
- zajêcia taneczne dla wszystkich dzieci, taniec ludowy i narodowy – godz. 12-13.00
- zgrupowanie taneczne ZPiT „Rochy” grupa licealna – godz. 14-16.00
6.02. Poniedzia³ek
- poranek filmowy dla dzieci – godz. 10.00
- teatrzyk kukie³kowy od kuchni – zajêcia
dla dzieci – godz. 16.00
7.02. Wtorek
- zgrupowanie taneczne zespo³u „Blues” –
godz. 10-14.00
- wycinanki – p(r)asowanki –

- konkurs dla dzieci – biblioteka – godz. 10.00
- g³oœne czytanie bajek dla dzieci – godz. 11.00
8.02. Œroda
- poranek filmowy dla dzieci – godz. 10.00
- zgrupowanie taneczne zespo³u „Blues” –
godz. 10-13.00
- zajêcia taneczne dla wszystkich dzieci –
taniec towarzyski – godz. 13-14.00
9.02. Czwartek
- zgrupowanie taneczne zespo³u „Blues” –
godz. 10-13.00
- zajêcia taneczne dla wszystkich dzieci –
taniec towarzyski – godz. 13-14.00
10.02. Pi¹tek
- zabawa z ksi¹¿k¹ – program dla dzieci –
godz. 10-11.00
- poranek filmowy dla dzieci – godz. 10.00
- g³oœne czytanie bajek dla dzieci – godz. 11.00
11.02. Sobota
- bal karnawa³owy dla dzieci „Karnawa³owe przebieranki” – godz. 15.00
ZAPRASZAMY

daj¹cy siê z 15 pytañ, bardzo trudnych, np.:
· podaj nazwiska biathlonistek, które zdoby³y co najmniej 2 z³ote medale olimpijskie.
· Wymieñ skoczków austriackich, którzy
zdobyli po 2 z³ote medale olimpijskie.
· Na której olimpiadzie skoczkowie narciarscy przekroczyli granicê 100 metrów?
· W którym roku Chiny po raz pierwszy
wystartowa³y w Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich?
· W jakiej reprezentacji i jakiej dyscyplinie
wystartowa³ na ZIO w 2002 roku Mariusz
Musia³?
Po podliczeniu wszystkich wyników, okaza³o siê, ¿e do fina³u ustnego zakwalifikowa³y siê województwa: lubelskie (94 pkt.), œl¹skie (84 pkt.), podlaskie (81 pkt.) i mazowieckie (80 pkt.). Podkarpacie, z dorobkiem
69 pkt., zajê³o 5. miejsce: Janusz Skarbek
uzyska³ 28, Krzysztof Szela 24, a Mariusz
Kazior – 17 pkt. Nasi zawodnicy wyprzedzili
Œwiêtokrzyskie (o 30 pkt.) i WarmiñskoMazurskie (a¿ o 41 pkt.).
Znakomicie natomiast zaprezentowa³a
siê podkarpacka reprezentacja szkó³ ponadgimnazjalnych, w sk³adzie z Bart³omiejem
Paœko, która zwyciê¿y³a w turnieju i zakwalifikowa³a siê do fina³u centralnego, który
odbêdzie siê 22 stycznia w Warszawie.
Na pewno warto podkreœliæ determinacjê sêdziszowian, którzy stawili siê w Bia-

³ymstoku w komplecie, mimo i¿ M. Kazior
dzieñ przed wyjazdem zachorowa³ na anginê i z wysok¹ temperatur¹ oraz reklamówk¹
leków wyruszy³ na Podlasie.
Wynik dru¿yny to sukces czy pora¿ka?
To najlepsze miejsce Podkarpacia w 34-letniej historii teleturnieju. Na pewno mo¿na
by³o zdobyæ kilka punktów wiêcej, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e przeciwnicy byli bardzo
mocni. Niektórzy z nich rywalizuj¹ w teleturnieju ju¿ 30 lat, a tegoroczne zmagania
mia³y wyj¹tkowo siln¹ obsadê. Doœæ powiedzieæ, ¿e Ryszard Wieñsko z Lublina uzyska³
komplet 35 punktów.
W porównaniu z VIII. teleturniejem
Podkarpacie, za spraw¹ sêdziszowian, uplasowa³o siê trzy miejsca wy¿ej. To dobra pozycja wyjœciowa spróbowania walki o awans
do fina³u ogólnopolskiego ju¿ za dwa lata,
w 2008 roku, przy okazji Igrzysk w Pekinie.
Mamy nadziejê, ¿e Stanis³aw Sienkiewicz ze
Stowarzyszenia „Super Kibic”, Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Sportu i TVP
zorganizuj¹ X teleturniej ju¿ za 2 lata i ¿e
nagrody bêd¹ wiêkszej wartoœci, gdy¿ olimpizm: osi¹gniêcia i wyniki sportowców oraz
problemy ruchu olimpijskiego w wymiarze
tego teleturnieju staj¹ siê ogromn¹ dziedzin¹ wiedzy, porównywaln¹ z poziomem
Wielkiej Gry czy „Miliarda w rozumie”.
Bogus³aw Kmieæ

Z ostatniej chwili
W rozegranym w dniu 22.01.2006r. w Warszawie ogólnopolskim finale IX Teleturnieju
„Na Zimowym Olimpijskim Szlaku – od Chamonix do Tur ynu”, w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych, reprezentacja Podkarpacia, w sk³adzie której wyst¹pi³ uczeñ sêdziszowskiego LO Bart³omiej Paœko, zajê³a pierwsze miejsce, pokonuj¹c wszystkich rywali.
Szerzej o sukcesie B. Paœki napiszemy w nastêpnym numerze Biuletynu.
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Gimnazja
Koszykówka
Dnia 15.12.2005 r. w Gimnazjum w Iwierzycach odby³y siê powiatowe zawody w koszykówce ch³opców. Doskonale spisa³a siê w
nich dru¿yna Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej, która wygra³a wszystkie swoje
mecze i awansowa³a do dalszych rozgrywek.
Oto wyniki:
Ropczyce – Czarna 7:14 Ostrów – Iwierzyce 10:22 Ropczyce – Ostrów 5:16 Czarna
– Iwierzyce 20:12 Ropczyce – Iwierzyce 12:11
Czarna – Ostrów 21-13.
Koñcowa kolejnoœæ:
1. Czarna Sêdz.
2. Iwierzyce
3. Ostrów
4. Ropczyce
Zwyciêzcy wyst¹pili w sk³adzie: Mateusz
Pas, Wojciech Nyzio, Mateusz Goraj, Wojciech Malski, Mateusz Skwirut, Rafa³ Pocz¹tek, Micha³ Gniewek, Karol ¯urad, Micha³
Guzy, Marcin Czapka, Bart³omiej Kamiñski,
Dawid Placek.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³
Mateusz Pas.
Halowa pi³ka no¿na
Dnia 07.01.2006 r. odby³y siê w Zagorzycach gminne zawody w pi³ce halowej ch³opców klas I, II i III. Najlepsi z kategorii klas I i
II wyst¹pi¹ na zawodach powiatowych, 18
lutego w sêdziszowskiej hali.
Oto wyniki turnieju (klasy I):
Czarna – Zagorzyce 6:1
Sêdziszów – Zagorzyce 10:2
Czarna – Sêdziszów 1:7
1. Sêdziszów
2. Czarna
3. Zagorzyce

Szko³y podstawowe
Mini-pi³ka rêczna
W wraz z nadejœciem zimy rozpoczê³y
siê rozgrywki w halowych grach zespo³owych.
W dniu 16.12.2005 roku w Górze Ropczyckiej odby³y siê gminne zawody szkó³ podstawowych w mini-pi³kê rêczn¹ dziewcz¹t.
W zawodach wziê³o udzia³ osiem szkó³. Zosta³y one podzielone na dwie grupy, w których rozgrywano mecze systemem „ka¿dy z
ka¿dym”.
Wyniki meczy w grupie I:
SP3 Sêdziszów – SP Zagórzyce Dln. 3:4
SP Zagorzyce Grn. – SP Krzywa 5:6
SP3 Sêdziszów – SP Zagorzyce Grn. 4:9
SP Zagorzyce Dln. – SP Krzywa 4:5
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Wœród klas drugich bezkonkurencyjna okaza³a siê ekipa z Czarnej –
zreszt¹ kolejny rok z rzêdu.
Oto wyniki:
Zagorzyce – Sêdziszów 9:4
Czarna – Zagorzyce 6:1
Czarna – Sêdziszów 5:2
1. Czarna
2. Zagorzyce
3. Sêdziszów
Trzecie klasy walczy³y w miarê równo i
by³y to najpiêkniejsze mecze w ca³ym turnieju – bez fauli i czysta gra.
Czarna – Sêdziszów 6:8
Zagorzyce – Sêdziszów 7:2
Czarna – Zagorzyce 5:7
1. Zagorzyce
2. Sêdziszów
3. Czarna
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ bramkarze z Sêdziszowa M³p. (III klasa) oraz z
Czarnej (Damian Majka, Marcin Czapka,
Micha³ Gniewek), którzy dokonywali cudów, broni¹c strza³y teoretycznie „nie do
obrony”.
Pi³ka rêczna
14.01.2006 r. odby³y siê gminne zawody
w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców. Najlepsi bêd¹ reprezentowaæ szko³y na zawo-

Reprezentacja dziewcz¹t Gimnazjum w Czarnej Sêdz. w sportach halowych.
Fot. R. Skomra
SP3 Sêdziszów – SP Krzywa 4:7
SP Zagorzyce Dln. – SP Zagorzyce Grn. 1:8
Kolejnoœæ:
1. SP Krzywa
2. SP Zagorzyce Grn.
3. SP Zagórzyce Dln.
4. SP 3 Sêdziszów
Wyniki meczy w grupie II:
SP2 Sêdziszów – SP Wolica 6:6
SP Czarna Sêdz. – SP Góra Rop. 6:4
SP 2 Sêdziszów – SP Czarna Sêdz. 2:12
SP Wolica – SP Góra Rop 4:6
SP 2 Sêdziszów – SP Góra Rop. 3:8
SP Wolica – SP Czarna Sêdz. 1:10
Kolejnoœæ:
1. Czarna Sêdz.
2. Góra Rop.
3. SP 2 Sêdziszów
4. SP Wolica

dach powiatowych.
Oto wyniki spotkañ:
Dziewczêta:
Zagorzyce – Czarna 10:8 (6:4)
Ch³opcy:
Zagorzyce – Sêdziszów 13:11 (9:7)
Czarna – Zagorzyce 11:9 (7:6)
Czarna – Sêdziszów 13:9 (6:4)
1. Czarna
2. Zagorzyce
3. Sêdziszów
Zawodnicy z Zagorzyc wykorzystuj¹c pozycjê gospodarza, grali w sposób bardzo
agresywny czêsto w brutalny sposób powstrzymuj¹c ataki rywali. Bardzo ³adna i
czysta gra by³a w ostatnim meczu: Czarna –
Sêdziszów.
R. Skomra
Siatkówka
Dnia 19.01.2006r. w Zagorzycach odby³y siê zawody m³odzie¿y gimnazjalnej w pi³ce siatkowej. Do turnieju zg³oszone by³y reprezentacje dziewcz¹t i ch³opców z Zagorzyc, Sêdziszowa oraz z Czarnej.
Pierwsze miejsce wœród dziewczyn zajê³o gimnazjum z Sêdziszowa przed Zagórzycami i Czarn¹. Wœród ch³opców zwyciê¿y³o
gimnazjum z Zagorzyc, wyprzedzaj¹c
Czarn¹ i Sêdziszów .
Wyniki spotkañ:
Dziewczêta
Zagorzyce – Sêdziszów 1:2 12:25) (25:12)
(10:15)
Czarna – Zagorzyce 0:2 (14:25)(18:25)
Sêdziszów – Czarna 2:0 (25:19)(25:10)
Ch³opcy
Zagorzyce – Czarna 2:1 (21:25) (25:23)
(15:11)
Sêdziszów – Zagorzyce 0:2 (17:25) (19:25)
Sêdziszów – Czarna 0:2 (18:25)(20:25)
Sportowcom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Opracowali:
Wojciech Nyzio
Marcin ¯urad
W walce o III miejsce Zagorzyce Dln.
pokona³y Górê Ropczyck¹ 10:1.
W meczu fina³owym (ma³e derby) dru¿yna z Czarnej Sêdz. okaza³a siê bezkonkurencyjna wygrywaj¹c z Krzyw¹ 6:1.
W dniu 17.12.2005 r. w goœcinnej Szkole
Podstawowej w Górze Ropczyckiej odby³y
siê gminne rozgrywki w mini-pi³kê rêczn¹
ch³opców. Do rozgrywek zg³osi³o siê 6 szkó³
podstawowych, które podzielono na dwie
grupy eliminacyjne.
Wyniki rozgrywek w grupie I:
SP 3 Sêdziszów – SP 2 Sêdziszów 4:3
SP 3 Sêdziszów – SP Czarna Sêdz. 4:12
SP 2 Sêdziszów – SP Czarna Sêdz. 1:10
Kolejnoœæ:
1. SP Czarna Sêdz.
2. SP 3 Sêdziszów M³p.
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3. SP 2 Sêdziszów M³p.
Wyniki rozgrywek w grupie II :
SP Wolica – SP Krzywa 2:5
SP Wolica – SP Zagorzyce Dln. 1:7
SP Zagorzyce Dln. – SP Krzywa 1:10

Kolejnoœæ:
1. SP Krzywa
2. SP Zagorzyce Dln.
3. SP Wolica
W walce o III miejsce spotka³y siê SP 3 Sê-

Reprezentacja SP w Czarnej Sêdz. Stoj¹ od lewej: Tomasz Plis, Krystian Majka, Piotr Goraj, S³awomir Orzech, Arkadiusz Je¿, Krupa Pawe³. W dolnym rzêdzie: Arkadiusz Siwiec, Adrian Przydzia³, Bart³omiej G³odek, Micha³ Przydzia³, Marek Pocz¹tek, Dawid Wiktor-Zaj¹c.

dziszów i SP Zagorzyce Dln. (wynik 7:3 dla
sêdziszowian). Podobnie jak w rozgrywkach
dziewcz¹t, bój o I miejsce stoczy³a SP Czarna Sêdz. z SP Krzywa, pokonuj¹c swoich
rywali 7:1.
Grzegorz Wolak

Zwyciêska dru¿yna z Czarnej Sêdz. Stoj¹ od lewej: Agnieszka Grendysa, Angelika Ró¿añska,
Marika Szybisty, Marta Strzêpek, Weronika Ziobro-Feret. W dolnym rzêdzie od lewej: Aneta
Zawisza, Karolina Pocz¹tek, El¿bieta Grendysa, Magdalena Sroka, Patrycja Zaj¹c.

Rozgrywki PALP na finiszu
I liga – 7 kolejka
Stal-Bud Sêdziszów M³p. – Bia³a Gwiazda ProfiSport Ropczyce 4:5 Puk Team Ropczyce – Onduline Mielec 0:2 Roma Kamionka – Sokó³ Krzywa 8:6 Aj D¹t No³ Ropczyce – Lux-Mar Ropczyce 1:3 Junior Boñki Sêdziszów M³p. – Celtowie DSI 3:4
1. B.G. Profi-Sport
7
17
35-23
2. Lux-Mar
7
17
33-21
3. Stal-Bud
7
15 33-20
4. Onduline
7
15 47-22
5. Puk Team
7
11 32-17
6. Celtowie DSI
7
10
25-23
7. Roma Kamionka
7
7
43-47
8. Junior-Boñki
7
6
25-43
9. Aj D¹t No³
7
3
20-38
10. Sokó³
7
0
30-69

3. Blue Star
7
8
21-29
4. Ulmar
7
8
20-21
5. Plon
7
7
25-32
6. Santex
7
6
23-33
Król strzelców:
22 bramki – Mariusz Wiktor (Cukrownia)
17 bramek – Grzegorz Wcis³o (Onduline), Pawe³ Idzik (Adus Team)
14 bramek – Stanis³aw Ruszel (Roma) Wies³aw Fabianowicz (Mazak)
Najlepszy bramkarz:
1. Piotr Dar³ak (P³omieñ)
2. Wojciech Kyciñski (Adus Team)
Klasyfikacja Fair Play
1. Roma Kamionka +17
2. Adus Team +8
3. K³os Kawêczyn +7
4. Zryw Iwierzyce +2
T. Lis

II liga – 7 kolejka
P³omieñ Zagorzyce – LZS Gêste Krzoki Ropczyce 4:1 Tau Sêdziszów – Sneyers Ropczyce 8:4 K³os Kawêczyn – All Stars Ropczyce
6:2 Zryw Iwierzyce – Adus Team SêdziszówM³p. 5:14 Artpress Sêdziszów M³p. – Black Sheep Ropczyce 2:3
1. Adus Team Sneyers
7
19
51-22
2. Tau
7
15 37-24
3. LZS Gêste Krzoki
7
15
33-20
4. P³omieñ
7
13 27-17
5. K³os
7
12
22-20
6. Sneyers
7
10
33-36
7. Black Sheep
7
7
19-24
8. Zryw
7
6
27-47
9. Artpress
7
3
20-32
10. All Stars
7
0
17-44

Pi³karski op³atek

III liga – 7 kolejka
Santex Sêdziszów M³p. – Ulmar Ropczyce 3:4 Mazak Sêdziszów –
Cukrownia S.A. Ropczyce M³p. 8:7
1. Mazak
7
19
35-24
2. Cukrownia
7
11
43-28

Ju¿ po raz drugi sêdziszowski Dom Kultury goœci³ dzia³aczy klubowych Podokrêgu Dêbica Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
na spotkaniu noworocznym. Wœród goœci byli m.in. cz³onkowie Zarz¹du PZPN: Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greñ, Przewodnicz¹cy Wydzia³u Sêdziowskiego Andrzej Biñkowski, a tak¿e
Prezes Podokrêgu Rzeszów Tadeusz Kulik, cz³onek Zarz¹du Podkarpackiego ZPN Przewodnicz¹cy Wydzia³u M³odzie¿owego Marek H³awko, Prezes Podokrêgu Dêbica Bronis³aw B³aszkiewicz.
W czasie spotkania prezes Kazimierz Greñ dokona³ wrêczenia
odznaczeñ zwi¹zkowych. Wœród odznaczonych byli równie¿ dzia³acze z naszej gminy: Tadeusz G³odek – cz³onek Komisji Dyscypliny
Podokrêgu Dêbica i Kazimierz Popielarz – Prezes KS Kaskada Kamionka otrzymali Srebrne Odznaki „Zas³u¿ony dla Podkarpackiego ZPN”. Ponadto podczas uroczystoœci 60-lecia Podkarpackiego
ZPN Br¹zow¹ Odznakê „Za zas³ugi dla Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej” z r¹k Prezesa PZPN Micha³a Listkiewicza otrzyma³ Tadeusz Lis – sêdzia pi³karski, cz³onek Komisji Gier Podokrêgu w Dêbicy.
(-)
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I Regionalny Turniej Oldboys
o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
Powiatowej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej PALP
(Ropczyce - Sêdziszów M³p.)
15 stycznia 2006 w sêdziszowskiej hali
sportowej przy LO odby³ siê I Regionalny
Turniej Oldboyów. W zmaganiach uczestniczy³o cztery dru¿yny: z Rzeszowa, Mielca,
dru¿yna ksiê¿y i reprezentuj¹cy gospodarzy Team PALP. Dru¿yna z³o¿ona z zawodników z naszego powiatu okaza³a siê bardzo goœcinna, bowiem z jednym punktem
na koncie uplasowa³a siê na czwartym miej-

scu. Zwyciê¿y³a ekipa Dan Cake Polonia z
Rzeszowa.
W turnieju punkty zdobywano wg nastêpuj¹cych zasad:
3 pkt – zwyciêstwo
1 pkt – zwyciêstwo w rzutach karnych
1 pkt – remis
0 pkt – pora¿ka

Oto wyniki:
Dan Cake Polonia Rzeszów – Oldboys Team
PALP Ropczyce-Sêdziszów M³p. 11:4 (rz.k.
4-3)
Onduline Mielec – Ksiê¿a Roma Oldboys
Kamionka 1:4 (rz.k. 4-3)
Onduline – Oldboys 7:2 (rz.k. 5-4)
Dan Cake – Ksiê¿a 10:3 (rz.k. 5-4)
Ksiê¿a – Oldboys 3:2 (rz.k. 2-3)
Dan Cake – Onduline 1:0 (rz.k. 4-5)
Tabela
1. Dan Cake Polonia
2. Ksiê¿a Roma
3. Onduline
4. Oldboys Team

3
3
3
3

11 22-7
6 10-13
6
8-7
1 8-21

Zwyciêzcy pozosta³ych klasyfikacji:
Najlepszy zawodnik – Surówka Marek
(Dan Cake)
Król strzelców – Korab Krzysztof (Dan
Cake) – 10 bramek
Najsympatyczniejszy zawodnik – Chmiel
Jacek (Oldboys Team)
Najstarszy uczestnik Jacek Chmiel – 58 lat
Sk³ad zespo³u PALP – Leszek Chmiel,
Mieczys³aw Caryk, Zbigniew Bielak, Andrzej
Michalski, Stanis³aw Kot, Jacek Chmiel,
Marek H³awko, Grzegorz Ch³opek, Maræ
Leszek, Cyzio Andrzej, Tomasz Hendzel.
Nastêpny turniej, IV Regionalny Turniej
Amatorów i Niezrzeszonych PALP, odbêdzie
siê 12 lutego.
Reprezentacja PALP zajê³a w turnieju czwarte miejsce.
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DO CZYTELNIKÓW!
Które z sêdziszowskich ulic nosi³y nazwy: Krakowska, W¹ska,
Teatralna, Szkolna? Gdzie znajdowa³y siê miejskie B³onia? Co oznajmia³ dŸwiêk tr¹b, codziennie rozlegaj¹cy siê po mieœcie?
Na te i inne pytania chcemy odpowiedzieæ ju¿ wkrótce na naszych ³amach. Przygotowujemy bowiem publikacjê artyku³ów o starym, niemal ju¿ zapomnianym Sêdziszowie.

Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek
w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.
luty 2006 r.

Dlatego prosimy: Szanowni Czytelnicy, je¿eli posiadacie wiadomoœci o tym, jak wygl¹da³o nasze miasto przed laty, jak zmienia³y
siê nazwy ulic, jak ¿yli sêdziszowianie, czym zajmowali siê na co
dzieñ i od œwiêta itp. – podzielcie siê t¹ wiedz¹ z nami i pozosta³ymi
mieszkañcami miasta i okolic. Prosimy o kontakt osobisty z cz³onkami redakcji, lub pisemny (adres w stopce redakcyjnej).
Ocalmy od zapomnienia nasz¹ wspóln¹ historiê.
Redakcja
Kazimierz Czapka

FRASZKI
POLITYCZNY AWANS
Samoobrony skok szalony
Od „k³onicy” na”salony”.
BECIKOWE
W najœmielszych marzeniach
nie przewidzia³ becik
Jak wielk¹ dyskusjê
w parlamencie wznieci.
WŒRÓD POLITYKÓW
Ró¿ne s¹ odejœcia,
przejœcia i „tranzyty”,
Ale „tranzyt” Zyty
- to szczyty!
NOWE WYBORY?
Dziêki PiS-owi i Platformie
SLD znów mo¿e byæ w formie.
PUNKT WIDZENIA
Jest wœród kierowców
jêdrnej mowy,
¯e piesi chodz¹
jak „œwiête krowy”.
Lecz gdy siê sami
wybior¹ pieszo
Tymi samymi
grzechami grzesz¹.
DOBRA RADA
W „stanie wskazuj¹cym”
(a jest on nierzadki)
Czêœciej siê zdarzaj¹
wpadki i wypadki.
By tego unikn¹æ
doradzam po cichu:
Nie siadajcie... kochani
nigdy „po kielichu”!
19.01.2006.
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