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1 . Finalizuje siê sprawa budowy sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoœci Ruda. Podpisana zosta³a umowa o roboty budowlane z wykonawc¹
wy³onionym w drodze przetargu publicznego. Ca³oœæ inwestycji kosztowaæ
bêdzie 430 tys. z³. Do dobrej jakoœci
wody ze Stacji Uzdatniania pod³¹czonych zostanie 61 gospodarstw. Po stronie wszystkich korzystaj¹cych z projektu bêdzie istnia³a koniecznoœæ wp³acenia kwoty 1100 z³. z tytu³u wykonania przy³¹cza wodoci¹gowego. Jest to
ostatnia miejscowoœæ na pó³nocy gminy, która nie korzysta z dobrodziejstwa
wodoci¹gu. W roku obecnym rozstrzygniêty zosta³ równie¿ przetarg na wykonanie dokumentacji sieci wodoci¹gowej w Szkodnej. To bêdzie ostatnie
so³ectwo, w którym budowany bêdzie
wodoci¹g. W ten sposób wszyscy mieszkañcy naszej gminy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania z dobrej jakoœci wody
przesy³anej ze Stacji Uzdatniania
Wody usytuowanej w Sêdziszowie.
2 . Woda to tak¿e ¿ywio³, mogliœmy siê o
tym przekonaæ podczas tegorocznych
powodzi. Trzy przep³ywaj¹ce przez nasze miasto i gminê rzeczki pokaza³y
swoje niszczycielskie mo¿liwoœci. Podtopione domy i zabudowania gospodarcze, zniszczone k³adki i przyczó³ki
mostów, zalane dziesi¹tki hektarów
upraw rolnych. Najwiêksze szkody poczyni³a rzeka Budzisz. St¹d pojawi³ siê
pomys³ powrotu do istniej¹cej od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych koncepcji budowy zbiornika retencyjnorekreacyjnego na tej¿e rzece w miejscowoœci Góra Ropczycka. Gmina podjê³a rozmowy na ten temat z Podkarpackim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie. Tym bardziej, ¿e zbiornik ten znalaz³ siê na
liœcie w ramach Programu Ma³ej Retencji dla województwa podkarpackiego na lata 2000-2015 i zdaniem fachowców jest inwestycj¹ celow¹. Zbiornik pe³ni³by funkcjê ochronn¹ przed
powodzi¹ dla terenów po³o¿onych
poni¿ej zbiornika(Sêdziszów i miejscowoœci le¿¹ce nad rzek¹ a¿ do jej
ujœcia do Wielopolki). Mo¿e te¿ pe³niæ funkcjê rekreacyjn¹ dla miesz-
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kañców okolicznych miejscowoœci, a
mo¿e i pobudzaæ rozwój gospodarczy
(rolnictwo, przemys³, us³ugi). Powierzchnia tego zbiornika mo¿e mieæ
oko³o 60 ha lustra wody. Oczywiœcie
wi¹¿e siê to z wykupem terenu pod
czaszê zbiornika i wykonaniem w
100% kanalizacji sanitarnej dla gospodarstw i sfery us³ugowej dla wszystkich miejscowoœci po³o¿onych w górnym biegu rzeki Budzisz.

roku odcinek nowej nawierzchni bitumicznej. W ubieg³ym tygodniu przyby³ nam odcinek 400m wraz z czêœci¹
chodnika na skrzy¿owaniu w Czarnej
Sêdz. Rok nastêpny winien byæ tym, w
którym droga ta na terenie naszej
gminy bêdzie wyremontowana. Dodaæ
trzeba, ¿e modernizacja odbywa siê ze
œrodków Marsza³ka Województwa Podkarpackiego i gmina nie musi wyk³adaæ swoich œrodków.

3 . Gmina korzysta ju¿ ze œrodków powodziowych przyznanych przez rz¹d.
Na usuniêcie szkód w infrastrukturze
gminnej samorz¹d sêdziszowski otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 550 tys. z³.
Nie pokryje to wszystkich strat, ale jest
du¿¹ pomoc¹ dla naszego bud¿etu.
Zniszczone zosta³y prawie wszystkie
k³adki na rzece Budzisz (odbudowywane s¹ tak, by nastêpna wysoka woda
ich nie zabra³a), uszkodzone przyczó³ki mostów, podmyte drogi, uruchomi³y siê osuwiska. Jednoczeœnie razem z
PZMiUW przyst¹piono do udro¿nienia koryta rzeki Budzisz. Wycinane
bêd¹ wszystkie drzewa i krzewy utrudniaj¹ce przep³yw wody i powoduj¹ce
rozlewiska.

7 . Trwaj¹ prace przy budowie placu zabaw dla dzieci po³¹czonego z miasteczkiem ruchu drogowego. Przedsiêbiorstwo realizuj¹ce to zadanie wykonuje ogrodzenie. Po zamontowaniu urz¹dzeñ dla dzieci i wykonaniu
alejek dla rowerów plac bêdzie ozdob¹
Osiedla M³odych. Myœlê, ¿e korzystaæ
z niego bêd¹ nie tylko mieszkañcy
tego¿ osiedla, ale i uczniowie okolicznych szkó³ i dzieci z ca³ej gminy.
Wszystkie prace planujemy zakoñczyæ
przed rozpoczêciem roku szkolnego.

4 . Tr waj¹ prace remontowe w placówkach oœwiatowych. Nie ma praktycznie szko³y gdzie nie trwa³yby wiêksze
b¹dŸ mniejsze roboty. Z najistotniejszych trzeba wymieniæ remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej
w Klêczanach. Nowa jadalnia i zmywalnia dla naczyñ powsta³a w Szkole
Podstawowej w Borku Wielkim – placówka ta bêdzie mog³a wydawaæ dla
swoich uczniów gor¹ce posi³ki. Nowego blasku nabierze sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej w Krzywej. Odnowiony parkiet, nowe okna i œwie¿o
malowane œciany spodobaj¹ siê
uczniom. Podobnie jak odremontowane toalety w Gimnazjum w Czarnej.
Wszystkie zaplanowane remonty zakoñcz¹ siê przed rozpoczêciem roku
szkolnego.
5 . Maj¹c na uwadze poprawê estetyki
naszego miasta gmina zmienia chodniki przy ulicach gminnych. Trwa przebudowa przy ul. Fabrycznej i przy
Al.1000-lecia. Rozstrzygniêty zosta³
przetarg na przebudowê chodnika
przy ul. Wyspiañskiego na wysokoœci
budynku Zespo³u Szkó³ Zawodowych.
Nowe chodniki powstaj¹ te¿ przy budowanych ulicach na osiedlu Rêdziny.
6 . Ka¿dy, kto jedzie do Kolbuszowej
widzi postêpuj¹c¹ poprawê tej drogi
wojewódzkiej. Nowy most i w ka¿dym

8 . Rozpoczynaj¹ siê rozgr ywki ligowe.
Na boiskach spotykaæ siê bêd¹ pi³karze a na trybunach zasi¹d¹ ich sympatycy. Rozgrywki pi³ki no¿nej ciesz¹ siê
wielk¹ popularnoœci¹. Kibicowaæ przychodz¹ ca³e rodziny. Ale oczekuj¹ oni
spokoju i kulturalnego zachowania.
Wszyscy musimy czuæ siê dobrze na
meczu. W IV lidze gra nasza Lechia.
Na jej mecze przychodz¹ równie¿ m³odzi ludzie zorganizowani w Klubie
Kibica. Kolorowo ubrani, zorganizowani, ¿ywio³owo dopinguj¹ swoj¹ dru¿ynê. Tu¿ przed rozpoczêciem sezonu spotkaliœmy siê z przedstawicielami Klubu Kibica w Ratuszu. Rozmawialiœmy o kulturalnym dopingu i wzajemnym szacunku. Przy okazji kibice
mogli ogl¹dn¹æ koncepcjê nowych
trybun (900 miejsc siedz¹cych i 400
stoj¹cych a wszystkie pod dachem) i
ka¿dy z nich dosta³ w prezencie koszulkê z logo Sêdziszowa. Do zobaczenia na stadionie.
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b
Sprostowanie
W poprzednim numerze Biuletynu
w Wiadomoœciach z Ratusza nieco
zamieszania poczyni³ drukarski chochlik. Za jego spraw¹ b³êdnie podany zosta³ koszt remontu ulicy prowadz¹cej do Przedszkola nr 2 na
Osiedlu M³odych. W³aœciwa kwota
to 34.229 z³. Ponadto za 14.000 wyremontowany zosta³ parking przy tej
ulicy. Czytelników za pomy³kê przepraszamy.
Red.
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Witam Pana – jest pan w³aœcicielem bodaj¿e najwiêkszej firmy transportowej
w regionie – jak zaczê³a siê Pana przygoda z transportem?
Tato by³ kierowc¹, a ja ukoñczy³em szko³ê œredni¹ o profilu samochodowym, wiêc
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to po³¹czenie
wiedzy i tradycji. Dzia³alnoœæ rozpocz¹³em
w 1986 roku jako kierowca jednego samochodu ciê¿arowego „wywrotki”. Muszê przyznaæ, z perspektywy czasu, ¿e by³ to dosyæ
dobry okres. W 1992 roku zacz¹³em obs³ugê firmy – wtedy jeszcze „SPEDPOL”, a obecnie „SCHENKER”. Wraz ze wzrostem zamówieñ zacz¹³em sukcesywnie dokupywaæ samochody. Na pocz¹tku samochody sta³y
ko³o domu, dopiero w 1996 roku od likwidatora Spó³dzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Ropczycach zakupi³em teren w Sêdziszowie M³p. na Osiedlu 1000-lecia przy
ul. Mickiewicza. W 2002 roku zakupi³em
nastêpny teren, tym razem w Rzeszowie, przy
ul. Wspólnej. By³a to czeœæ bazy firmy „Skanska”, na terenie której ulokowana by³a stacja paliw i myjnia. Tam obecnie gara¿ujê
czêœæ swojego taboru samochodowego, a
stacja paliw jest ogólnodostêpna – zapraszam, posiadamy znakomite paliwo oraz niskie ceny. Niedawno wykupi³em teren przy
ul. Fabrycznej po by³ych „Trans-meblach”.
Obecnie jest on w trakcie modernizacji i w
przysz³ym roku planujê przenieœæ tam siedzibê firmy.
Czym zajmuje siê Pañstwa firma, czy
transportuje Pan wszystko, czy raczej
specjalizujecie siê Pañstwo w jakimœ
konkretnym rodzaju transportu?
G³ównym odbiorc¹ naszych us³ug jest
firma „Schenker”, a konkretnie jej oddzia³y
w Rzeszowie i w Krakowie. Jest to firma spedycyjna. Ja zapewniam im transport na terenie Polski. Obs³ugujê równie¿ takie firmy
jak „TBD Dêbica” (dawny Polifarb), „Nowy
Styl Krosno” i wiele pomniejszych.
Jaki tabor Pañstwo posiadacie na dzieñ
dzisiejszy?
Obecnie mamy ok. 60 samochodów, z
czego ok. 50% to samochody wysokotona¿owe. Pozosta³e to samochody dostawcze i
pó³ciê¿arówki, g³ównie na potrzeby firmy
„Schenker”,
Ilu zatrudniacie Pañstwo pracowników?
Na dzieñ dzisiejszy zatrudniamy 70. pracowników.
Pañstwa samochody je¿d¿¹ po ca³ej Polsce, co Pan s¹dzi o stanie dróg w kraju
i naszym powiecie?
Na terenie naszego powiatu muszê powiedzieæ, ¿e jest on dosyæ dobry, zw³aszcza
ostatnimi czasy dosyæ du¿o siê robi w kierunku poprawy infrastruktury drogowej.
Znacznie gorzej jest na terenie kraju. Pomijam ju¿ brak dawno obiecywanych autostrad. A przecie¿ znaczna czêœæ pobieranych
od nas op³at, pobierana jest na cele drogowe.

A jakie op³aty „spadaj¹” na barki przewoŸników?
Obecnie op³acamy tzw. „winietê”, która
od samochodu wysokotona¿owego na okres
roku wynosi ok. 2000 z³ oraz podatek drogowy do Urzêdu Miejskiego w wysokoœci ok.
2800 z³ za ci¹gnik i naczepê.
Dla przeciêtnego kierowcy samochodu
osobowego pojecie „winieta” jest dosyæ obce. Czy móg³by Pan nam wyt³umaczyæ, co oznacza to s³owo?
Winieta jest to op³ata za korzystanie z

Samych kierowców raczej nie brakuje,
natomiast co do dobrych fachowców kierowców to powoli mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e zaczyna ich brakowaæ. Ja jeszcze nie
odczuwam braków, natomiast w rozmowach z kolegami z bran¿y ten temat jest coraz
czêœciej poruszany.
Pañstwa Firma jest sponsorem klubu
Lechia Sêdziszów, co sk³oni³o Pana do
sponsorowania pi³ki no¿nej?
Niegdyœ gra³em w Lechii i st¹d moje zami³owanie do tego klubu. Po rozmowach z
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dróg krajowych, obowi¹zuje pojazdy o masie powy¿ej 3,5 tony.
Jak kszta³tuje siê konkurencja na rynku
transportowym?
Nasz region, myœlê tu o okolicach Dêbicy,
mo¿na by nazwaæ swoistym „zag³êbiem transportowym”. Ulokowa³o siê tu kilka du¿ych i
znacz¹cych firm. A to poci¹ga za sob¹ konkurencyjnoœæ. Co do naszej firmy, myœlê ¿e dajemy sobie dobrze radê na tym trudnym rynku.
Najgorsze lata mamy chyba ju¿ za sob¹.
Co myœli Pan o odci¹¿eniu dróg poprzez
przewozy ca³ych tirów na pocz¹tek w
ruchu tranzytowym, a póŸniej wszêdzie
tam gdzie kolej dojedzie?
Ruch tranzytowy, np. ze wschodu na
zachód, jak najbardziej – w niektórych krajach ju¿ to funkcjonuje. Myœlê, ¿e sprawnie
realizowane by³oby to dobre rozwi¹zanie.
Natomiast na terenie samego kraju to raczej nie ma przysz³oœci.
Czy brak wykwalifikowanych pracowników, myœlê tu o kierowcach, dotyka równie¿ bran¿y transportowej?

Panem Prezesem Jerzym £yszczakiem i kierownikiem dru¿yny Panem Arkadiuszem
Chor¹¿ym doszliœmy do porozumienia o
naszej pomocy dla sekcji pi³ki no¿nej i wspomagam klub finansowo ju¿ trzeci sezon
Jak spêdzacie Pañstw wolny czas? Czy
ma Pan jakieœ szczególne zainteresowania?
Oprócz pi³ki no¿nej moim hobby jest
¿u¿el, motocykle, a w zimie staramy siê aktywnie razem z ¿on¹ jeŸdziæ na nartach. Natomiast raz w roku staramy siê rodzinnie
wyjechaæ gdzieœ dalej do zagranicznych kurortów.
Dziêkujê za rozmowê.
Ja równie¿ dziêkujê, a korzystaj¹c z Pañstwa poœrednictwa, chcia³bym podziêkowaæ
s¹siadom z Osiedla 1000-lecia za wyrozumia³oœæ i przeprosiæ za wszelkie utrudnienia,
wynikaj¹ce z lokalizacji firmy. Jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej, w nastêpnym roku planujemy przenieœæ firmê na ulice Fabryczn¹.
Rozmawia³ GW
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Budowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Sêdziszowie M³p.

Zakoñczy³ siê remont nawierzchni Alei Tysi¹clecia. Jeszcze w sierpniu rozpocznie siê budowa
chodnika przy tej ulicy.

Nowa nawierzchnia asfaltowa zosta³a po³o¿ona na odcinku od ul. S³onecznej do Przedszkola
nr 2 na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p.
Remont Domu Sportu w Kawêczynie.
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Generalny remont przeprowadzany jest w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krzywej.

Na Osiedlu M³odych ruszy³y prace przy budowie placu zabaw i miasteczka rowerowego dla dzieci.

W Szkole Podstawowej w Borku Wlk. powstaje sto³ówka.

Trwa rozbudowa oczyszczalni œcieków przy ulicy Borkowskiej.
Fot. G. Wrona i J. Maroñ

Nr 7 (116) 24 sierpnia 2006 rr..

Podobnie jak w przypadku drogowych znaków informacyjnych równie¿ inwestycje realizowane wspólnie ze œrodków gminnych i UE wymagaj¹ stosownych oznakowañ. Im tego typu tablic na naszym terenie wiêcej, tym oznacza to wiêksz¹ aktywnoœæ inwestycyjn¹ samorz¹du lokalnego
i wiêksz¹ iloœæ zgromadzonych zewnêtrznych œrodków finansowych.

Projekt Nr 35/SPO/2.3/15/05
pn. Renowacja i waloryzacja zasobów
przyrodniczo-kulturowych
w zabytkowym parku w Górze Ropczyckiej

80% œrodków
kwalifikowalnych
na realizacjê projektu
pochodzi z UE

Inwestycja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i Modernizacja sektora ¿ywnoœciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
INWRESTOR - GMINA SÊDZISZÓW M£P.
Projekt realizowany w miejscowoœci
Góra Ropczycka

Wymaga to jednak stworzenia rozumiej¹cej siê grupy dzia³ania a
wiêc zespo³u przygotowuj¹cego i monitoruj¹cego projekty infrastrukturalne.
Ponadto konieczne jest tu dobre przygotowanie zawodowe, zarówno pedagogiczne, historyczne, socjologiczne jak te¿ z zakresu budownictwa, ekonomii i informatyki.

Projekt Nr Z/2.18/III/3.1/80/04
pn. „Rozbudowa gminnej
oczyszczalni œcieków
w Sêdziszowie Ma³opolskim”

75% œrodków kwalifikowalnych
na realizacje projektu pochodzi
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa oczyszczalni jest wspó³finansowana
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wa¿nym elementem w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie jest wybór odpowiednich kierunków rozwojowych tak, by ceni¹cy je
wieloetapowo i d³ugofalowo najpierw wojewódzki zespó³ pracowniczy
UM, a póŸniej panel ekspertów, Komitet Steruj¹cy, Zarz¹d Województwa Podkarpackiego i w koñcu Wojewoda, mogli rekomendowaæ wniosek do dofinansowania. Jest to istotne, bowiem chêæ pozyskania œrodków wnioskuje wielokrotnie wiêcej samorz¹dów ni¿ wynosi alokacja przyznanych Polce funduszy Unii Europejskiej. Taki zespó³ za spraw¹ i pod

Projekt Nr Z/2.18/III/3.1/60/05
pn. „Wzrost atrakcyjnoœci gminy
poprzez budowê sieci wodoci¹gowej
w Zagorzycach”

50% œrodków kwalifikowalnych
na realizacje projektu pochodzi
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Inwestycja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i bud¿et pañstwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

kierownictwem Burmistrza Sêdziszowa M³p. zosta³ powo³any w naszej
gminie, co przynios³o i przynosi okreœlone efekty w postaci przyznanych
dofinansowañ unijnych. Du¿ym atutem jest tu wieloletnie i wielorakie
doœwiadczenie zarówno kadry zarz¹dzaj¹cej jak i przygotowuj¹cej projekty infrastrukturalne.
W chwili obecnej, oprócz tablic informuj¹cych o pozyskanych ju¿
œrodkach przedakcesyjnych, pojawiaj¹ siê nowe tablice informacyjne
dotycz¹ce obecnie przyznanych œrodków alokacyjnych. Ich wygl¹d jest
œciœle okreœlony i zawiera takie elementy jak:
- logo UE i programu pomocowego,
- nazwê zadania,
- procentowy udzia³ œrodków Unii Europejskiej,
- inne dopuszczalne informacje dotycz¹ce beneficjenta programu.
Przemieszczaj¹c siê po terenie naszej gminie warto zwróciæ na nie
uwagê.

Projekt Nr Z/2.18/III/3.1/61/05
pn. „Przebudowa wêz³a drogowego
wraz z kanalizacj¹ deszczow¹
w Sêdziszowie Ma³opolskim
– Rêdziny Wschód”

50% œrodków kwalifikowalnych
na realizacje projektu pochodzi
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Inwestycja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud¿et pañstwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Nale¿y tu równie¿ nadmieniæ, ¿e kwota poszczególnych dofinansowañ nie przekracza przewa¿nie 50% kwoty œrodków kwalifikowanych
realizowanego zadania inwestycyjnego. Oznacza to, ¿e w przypadku inwestycji liniowych, takich jak wodoci¹gi czy kanalizacje, dotacja otrzymywana jest jedynie do sieci g³ównej i przepompowni, z dofinansowania
wy³¹czona jest natomiast realizacja przy³¹czy. Ten zakres inwestycyjny
wspomagany jest finansowo przez mieszkañców.

Projekt Nr Z/2.18/I/1.2/17/06
pn. „Ochrona zbiornika GZWP-425
poprzez budowê kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Sêdziszów Ma³opolski”

60% œrodków kwalifikowalnych
na realizacje projektu pochodzi
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Inwestycja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
INWRESTOR - GMINA SÊDZISZÓW M£P..
Miejscowoœci objête projektem:
Wolica Piaskowa, Wolica £ugowa, Góra Ropczycka
Koszt ca³oœci inwestycji wynosi: 8 736 828, 56 (PLN)
W tym œrodki UE (EFRR): 3 766 706,47 (PLN)

By lokowaæ na terenie Gminy Sêdziszów zadania powiatu ropczyckosêdziszowskiego wspierane œrodkami UE, Rada Miejska i Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego w znacznym stopniu finansowo wspieraj¹ równie¿ te dzia³ania, choæ nie nale¿¹ one do zadañ gminy. Prowadzone s¹
równie¿ rozmowy z samorz¹dem wojewódzkim o wspó³finansowaniu tego
typu inwestycji, najczêœciej w zakresie drogownictwa. Takie dzia³ania
sprzyjaj¹ rozwojowi regionu. Wymagaj¹ jednak du¿ego doœwiadczenia,
rozwagi finansowej i umiejêtnoœci wspó³dzia³ania w pozyskiwaniu partnerów do tego typu wspó³pracy.
inf. w³asna – Referat RGiP
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O g ³ o s z e n i e
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (tj. Dz.U. Nr 261 z 2004r., poz.2603)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego og³asza:

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1) nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. objêtych
KW nr 31 011 pomiêdzy ulicami: W
êglowskiego, W
eso³a
Wêglowskiego,
Weso³a
oraz drog¹ krajow¹ nr 4, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

- II przetarg ustny ograniczony (dla w³aœcicieli dzia³ek przyleg³ych) na sprzeda¿:
1) nieruchomoœci po³o¿onej w Boreczku
Boreczku,, objêtej KW nr
43 450, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka 423
o pow
pow.. 0.15 ha
- cena wywo³awcza – 1 600,00 z³ - wadium – 100 z³
Dzia³ka po³o¿ona w obszarze rolnym z dopuszczeniem zabudowy
w siedliskach rolniczych, w 1/3 czêœci przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z zabudow¹ nisk¹ i us³ugami.
2) nieruchomoœci po³o¿onej w Wolicy Piaskowej
Piaskowej,, objêtej KW
nr 40 553, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka
776 o pow
pow.. 0.11ha
- cena wywo³awcza (netto) – 3 000 z³, - wadium – 200 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z zabudow¹
nisk¹ i us³ugami.
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1) nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. objêtych
KW nr 31 011 przy drodze krajowej nr 4, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako dzia³ki:

2) nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. przy ulicy
Dzia³kowej, objêtych KW nr 40 556, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

Wszystkie przeznaczone do przetargu dzia³ki s¹ wolne od
jakichkolwiek obci¹¿eñ hipotecznych.
UW
AGA!
WA

3) nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. przy ulicy
Piaskowej objêtych KW nr 17 072, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

4) nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Borku Wielkim
(budynek by³ego Przedszkola), objêtej KW nr 46 744, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 466 o pow
pow..
0.20 ha
- cena wywo³awcza – 65 000 z³ - wadium – 10 000 z³
Dzia³ka przeznaczona pod us³ugi z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Do wylicytowanej ceny dzia³ek budowlanych (z wyj¹tkiem dz.
AT w wysonr 466 Borku Wielkim) zostanie doliczony podatek V
VA
koœci 22%.
Przetarg odbêdzie siê 15 wrzeœnia 2006r
2006r.. /pi¹tek/ o godz. 10.00
w budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1 pok. nr 10.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto 83917200030000049120000020
Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p.
najpóŸniej do dnia 12.09.2006r
12.09.2006r..
Wp³acenie maksymalnego wadium upowa¿nia uczestnika przetargu do
udzia³u w licytacji wszystkich dzia³ek bior¹cych udzia³ w przetargu lecz
mo¿e on zostaæ kandydatem do nabycia tylko jednej dzia³ki.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym przez sprzedaj¹cego do zawarcia umowy sprzeda¿y, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od sprzeda¿y, a
wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu /budynek by³ego W
ar
metu pok. nr
War
armetu
11 lub 12/, tel. 745-36-26.

O g ³ o s z e n i e
Dzia³aj¹c na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603/

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:

prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci po³o¿onej w
Sêdziszowie M³p. wraz z w³asnoœci¹ budynków
budynków,, objêtej Kw
Kw.. nr
47 868, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
2815/13 o pow
pow.. 0.2835 ha
zabudowana budynkiem portierni murowanym, jednokondygnacyjnym o
pow. ca³k.130 m2 wraz z budynkiem socjalnym jednokondygnacyjnym (przewi¹zka portierni) o pow. ca³k.153 m2 oraz magazynem dwukondygnacyjnym z czêœci¹ socjaln¹ o pow. ca³k.2625 m2.
Cena wywo³awcza – 845 000 z³ - wadium – 50 000 z³
Nieruchomoœæ przeznaczona jest pod budownictwo przemys³owo-us³ugowe. Przedmiotowa nieruchomoœæ wolna jest od jakichkolwiek obci¹¿eñ hipotecznych.
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Przetarg odbêdzie siê 6 paŸdzier
paŸdziernika
nika 2006 rr. (pi¹tek) o godz.
10.00 w budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1
pok. nr 10.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto nr 83917200030000049120000020 Bank
Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p., najpóŸniej do dnia
3.10.2006 rr..
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym przez sprzedaj¹cego do zawarcia umowy sprzeda¿y, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od sprzeda¿y, a
wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w siedzibie
Urzêdu (budynek by³ego Warmetu) pok. nr 11 lub 12, tel. (017) 745-36-26.
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Okres wakacyjny najczêœciej kojarzy siê
ze s³oneczn¹ pogod¹, wypoczynkiem i wyjazdami. Jednak dla wielu z nas to okres wytê¿onej pracy zwi¹zanej ze zbiorem plonów.
¯niwa to zakoñczenie wielomiesiêcznej pracy rolników, którzy
robili wszystko, aby zapewniæ
jak najwiêksze plony.
Równie¿ dla Policjantów z
naszego komisariatu ostatnie
miesi¹ce oznacza³y czas wiêkszego ni¿ zazwyczaj wysi³ku. W wyniku zmian personalnych chwilowo zmniejszono liczbê Policjantów, zarówno w pionie prewencji, jak
równie¿ w pionie kryminalnym. Oczywiœcie,
pomimo zmniejszenia liczby etatów nie
zmniejszy³a siê iloœæ pracy, któr¹ Policjanci
musz¹ wykonywaæ.
Policjanci pionu prewencji oprócz swoich
„normalnych” obowi¹zków w okresie letnim
„zabezpieczaj¹” mecze oraz pilnuj¹ porz¹dku
podczas organizowanych imprez plenerowych.
Pracownicy kryminalni tak¿e odczuwaj¹ „niedobory” kadrowe, jednak nie mog¹ powiedzieæ, ¿e nie maj¹ czasu lub si³ na wykonywanie
obowi¹zków tj. prowadzenie postêpowañ oraz
ustalanie sprawców przestêpstw.
Pomimo tych niedogodnoœci, nasi Policjanci mog¹ powiedzieæ, i¿ dla nich tegoroczne ¿niwa s¹ owocne. Dziêki wspó³pracy
pomiêdzy pionami oraz wytê¿onej pracy poszczególnych Policjantów w ostatnim czasie
osi¹gniêto kilka sukcesów, pozwalaj¹cych
poczuæ siê mieszkañcom choæ trochê bezpieczniej.

Wœród mieszkañców naszych okolic panuje moda na zasilane energi¹ s³oneczn¹
lampy ogrodowe. Œwiec¹ce noc¹ „punkciki” mo¿na ogl¹daæ w prawie ka¿dym ogrodzie. Niestety, jednoczeœnie powsta³o du¿e
zapotrzebowanie na tego typu lampy na tzw.
„czarnym rynku” – czyli po prostu na lampy
kradzione. Z³odzieje nie pró¿nowali i w nied³ugim czasie zg³oszeñ kradzie¿y takich lamp

by³o coraz wiêcej. Pracowali równie¿ Policjanci, którzy odzyskali 50 skradzionych
lamp, nale¿¹cych do 13. pokrzywdzonych.
Sprawcy tych kradzie¿y, mieszkañcowi Ocieki, przedstawiono zarzuty, a lampy powróci³y do prawowitych w³aœcicieli.
W tym samym czasie Policjanci rozpracowywali grupê z³odziejsk¹, która dokonywa³a na naszym terenie kradzie¿y i w³amañ.
Sprawcami tych przestêpstw okazali siê
mieszkañcy z terenu Zagorzyc i Ropczyc.
Dziêki wytê¿onej pracy ustalono, i¿ dokonali oni 5. kradzie¿y oraz 5. w³amañ na naszym terenie. Jednoczeœnie ustalono, ¿e
mieszkaniec Gnojnicy zajmowa³ siê handlem
kradzionymi przedmiotami, czyli paserstwem. Czêœæ skradzionego przez tê grupê
mienia odzyskano i oddano w³aœcicielom.
Sprawcom przedstawiono zarzuty.
O tym, ¿e narkotyki szkodz¹, a wrêcz
niszcz¹ ¿ycie – zw³aszcza m³odych ludzi –
nie trzeba nikogo przekonywaæ. Teoretycznie wszyscy o tym wiedz¹, a jednak ci¹gle
czêœæ m³odych ludzi z naszego terenu „po-

W dniach 5-6 czerwca 2006 roku odby³ siê powiatowy etap konkursu ekologicznego pod tytu³em: „Las to nie miejsce dla œmieci” realizowany w ramach
projektu „„Likwidacja
Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk œmieci na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego
”, który jest finansowany ze œrodków Unii
ropczycko-sêdziszowskiego”,
Europejskiej oraz Bud¿etu Pañstwa.
W konkursie wziê³y udzia³ wszystkie szko³y œrednie, dziesiêæ szkó³ gimnazjalnych i
osiemnaœcie szkó³ podstawowych
Konkursowi towarzyszy³y ogromne emocje do samego koñca i nie oby³o siê bez dogrywek.
W kategorii szkó³ œrednich zwyciê¿y³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ropczycach,
drugie miejsce zdoby³ Zespó³ Szkó³ w
Ropczycach, a trzecie Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie Ma³opolskim
Indywidualnie zwyciê¿y³ Mateusz Kieba³a reprezentuj¹cy LO Ropczyce, drugie miejsce zaj¹³ £ukasz Wodzieñ z ZS w Ropczycach, a trzecie Kamil Ba³ucki z ZS AgroTechnicznych w Ropczycach

Zaciêta rywalizacja by³a w kategorii szkó³
gimnazjalnych i tak w klasyfikacji dru¿ynowej zwyciê¿y³ Zespó³ Szkó³ w £¹czkach Kucharskich, drugie miejsce zajê³o Publiczne
Gimnazjum w Wielopolu Skrzyñskim, a trzecie miejsce zdoby³y ex-aequo szko³y: Gimnazjum w Zagorzycach Górnych oraz Zespó³ Szkó³ w Ma³ej.
W klasyfikacji indywidualnej po zaciêtej
walce zakoñczonej dogrywk¹ zwyciê¿y³a
Anna Mucha z Publicznego Gimnazjum w
Wielopolu Skrz., drugie miejsce zdoby³ Jacek Pieprzak reprezentuj¹cy Gimnazjum w
Zagorzycach Górnych, a trzecie Justyna
Marciniec z Zespo³u Szkó³ w £¹czkach Kucharskich.

prawia sobie humor” i zapewnia „dobr¹
zabawê” poprzez za¿ywanie ró¿nego rodzaju u¿ywek. Do tej pory na naszym komisariacie prowadzone by³y postêpowania dotycz¹ce posiadania i handlu narkotykami w
postaci suszu konopi indyjskich czyli tzw.
„trawki” – uwa¿anej powszechnie za naj³agodniejszy z narkotyków. Niestety, jak siê
ostatnio okaza³o, niektórzy z naszych m³odych mieszkañców potrzebuj¹
„czegoœ mocniejszego”. Obecnie prowadzone jest postêpowanie dotycz¹ce posiadania
oraz handlu amfetamin¹. W
sprawie tej przedstawiono zarzut mieszkañcowi Sêdziszowa
o posiadanie amfetaminy – za co grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolnoœci – oraz zarzut
handlu amfetamin¹ mieszkance Rzeszowa
– za co grozi kara do 10 lat pozbawienia
wolnoœci. Jednak ustalenie „dilera” (czyli
osoby handluj¹cej narkotykami) przez Policjê nie wyeliminuje problemu za¿ywania
narkotyków przez nasz¹ m³odzie¿. W tym
zakresie potrzebna jest wspó³praca ró¿nych
instytucji, ale przede wszystkim niezbêdny
jest dobry kontakt rodziców z dzieæmi, którzy jako jedyni znaj¹ swoje pociechy i s¹ w
stanie okreœliæ czy ich dziecko nie zachowuje siê „dziwnie” – co mo¿e byæ spowodowane „braniem” narkotyków.
Mam nadziejê, ¿e opisane powy¿ej nasze sukcesy spowoduj¹ podniesienie poczucia bezpieczeñstwa wœród spo³ecznoœci Sêdziszowa i okolic. Bêdziemy dok³adaæ starañ – jako Policjanci – aby by³o ich na naszym koncie coraz wiêcej.
Oficer prasowy KPP Ropczyce
sier¿. Dominika Oleœ

Równie zaciêta rywalizacja by³a w kategorii szkó³ podstawowych, gdzie zwyciê¿y³
Zespó³ Szkó³ w Ma³ej, drugie miejsce zajê³a
Szko³a Podstawowa w Szkodnej, a trzecie
Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciê¿y³a Dominika Oskroba ze Szko³y Podstawowej w
Górze Ropczyckiej, drugie miejsce zajê³a
Agnieszka Chmiel ze Szko³y Podstawowej w
Szkodnej, a trzecie Faustyna Panek z Zespo³u Szkó³ w Ma³ej.
G³ównym celem konkursu by³o uœwiadomienie m³odzie¿y zagro¿eñ zwi¹zanych z
wysypywaniem œmieci do lasu i w inne niekontrolowane miejsca. S¹dz¹c z zainteresowania, które towarzyszy³o konkursowi, mo¿na mieæ nadziejê, ¿e m³ode pokolenie w przysz³oœci bêdzie bardziej odpowiedzialne za
otaczaj¹ce nas œrodowisko.
Marcin Hendzel
Starostwo Powiatowe
w Ropczycach
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INWESTYCJE POWIATOWE
Remonty w Szko³ach Ponadgimnazjalnych
Ø Wszystko wskazuje na to, ¿e od 1 wrzeœnia br. m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ AgroTechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach rozpocznie naukê otrzymuj¹c do
u¿ytku sale gimnastyczn¹ wraz z zapleczem wyremontowan¹ w okresie wakacyjnym przez Starostwo Powiatowe w
Ropczycach.
Wykonawc¹ prac jest Przedsiêbiorstwo
Budowlane „PROFBUD” Sp. z o.o. z Rzeszowa, które przeprowadza kompleksow¹ przebudowê sali gimnastycznej oraz
wejœcia do sali. Zosta³a wymieniona stolarka okienna oraz drzwiowa. Wykonano prace zwi¹zane z robotami malarskimi i monta¿em instalacji elektrycznej, jak równie¿ zamontowano nowe centralne ogrzewanie. Aktualnie trwaj¹ prace zwi¹zane z wykonaniem pod³ogi sportowej z wyk³adziny Linodur o powierzchni 270 m² (w dwóch kolorach) na której bædà wytyczone
boiska do piùki siatkowej, koszykówki oraz badmintona. Tym samym postulowana od wielu lat koniecznoúã remontu stanie siæ faktem. Przewidywany koszt remontu
wyniesie 174 302,28 z³.
Jest to jeden z wielu remontów wakacyjnych realizowanych przez
Starostwo Powiatowe w szko³ach
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.
Ø Obok tych dzia³añ trwaj¹ równie¿ prace
remontowe, a tak¿e inwestycyjne w budynku dydaktycznym Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. K. Olszewskiego w Sêdziszowie M³p. Zwi¹zane one s¹ z wykonaniem nowej elewacji wraz z ociepleniem,
wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej
œciany wschodniej, po³udniowej i zachodniej oraz remontem pomieszczeñ WC na
parterze. Umowny termin zakoñczenia i
odbioru w/w robót to 25 sierpnia br.
Wartoœæ robót wyniesie 190 129,41 z³.
Ø Opracowany zosta³ projekt wykonawczy
na przebudowê dachu wraz z ³¹cznikiem
miêdzy budynkiem A i D Zespo³u Szkó³
im. ks. dr J. Zwierza w Ropczycach. Prace zosta³y rozpoczête z dniem 31 lipca
br., natomiast planowany termin zakoñczenia to: 31 sierpnia 2006 r. Koszt tej
inwestycji wynosi³ bêdzie oko³o 200 tys. z³.
Ø Przystêpujemy do II etapu modernizacji
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Na ten cel zosta³y pozyskane œrodki finansowe w wysokoœci 152 958,76 z³ z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, które przeznaczymy miêdzy innymi na doposa¿enie pracowni biologicznej, komputerowej oraz bazy sportowo
– terapeutycznej.
Z pieniêdzy tych zostanie zakupione dodatkowe wyposa¿enie do pomieszczeñ internatu, co znacznie wp³ynie na poprawê jego funkcjonalnoœæ oraz standard.
Prace modernizacyjne obejm¹ przebudowê g³ównego wejœcia oraz pomieszczenia WC na parterze. Ze œrodków zostanie zakupiony samochód do przewozu
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dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej.
Wk³ad w³asny w tej inwestycji wyniesie
18 090,76 z³.
Ø Rozpoczynamy kolejny etap rozbudowy
Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków
Obcych, gdzie planujemy wykonaæ modernizacjê i adaptacjê pomieszczeñ I piêtra od strony zachodniej. W wyniku tych
prac powstan¹ kolejne sale dydaktyczne
oraz zorganizowana zostanie multimedialna pracownia komputerowa.
Na ten cel Starostwo Powiatowe przeznaczy³o 180 tys. z³ natomiast pozosta³a
kwota w wysokoœci 200 tys. z³ zosta³a pozyskana z tzw. kontraktu wojewódzkiego.

p³ytek œciennych. Na ten cel pozyskaliœmy
dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego w wysokoœci 250 tys.z³.
Budujemy budynek dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Ropczycach
Ø Opracowaliœmy dokumentacjê techniczn¹ i zosta³ rozstrzygniêty przetarg na
dobudowê budynku o powierzchni
123 m3 do budynku Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach dla potrzeb Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które pod numerem alarmowym 112 zapewni mo¿liwoœæ natychmiastowej obs³ugi
wywo³añ ratunkowych w sytuacji zagro¿enia ¿ycia, zdrowia, mienia lub
œrodowiska. W lipcu br. zosta³ przekazany plac pod budowê. Planowany termin zakoñczenia robót to: 15
paŸdziernika br. Wartoœæ umowna
robót wynosi 295 091,16 z³.
Ø W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie „Budowy chodników przy drodze powiatowej Nr 1337R Sêdziszów –
Bystrzyca – Wielopole w m. Iwierzyce” za najkorzystniejsz¹ zosta³a uznana oferta Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Sêdziszowa M³p.

Nieodp³atne studia jêzykowe w publicznej placówce stanowi¹ niepowtarzaln¹
szansê dla m³odzie¿y z naszego terenu,
dlatego ca³y czas d¹¿ymy do pozyskiwania nowych œrodków na dalsz¹ rozbudowê.
Ø Zosta³a opracowana dokumentacja remontu elewacji budynku g³ównego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki w Ropczycach, która zosta³a zatwierdzona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku uzyskania œrodków zewnêtrznych rozpoczniemy remont jeszcze w tym roku.
Ø Zarz¹d Powiatu og³osi³ przetarg nieograniczony na wykonanie dobudowy szybu
dŸwigu oraz nadbudowy ³¹cznika na budynku Przychodni Rejonowej ZOZ przy
ul. Wyszyñskiego 54 w Ropczycach. Na
czêœciowe sfinansowanie wykonania widny uzyskaliœmy promesê z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Pozosta³e œrodki bêd¹ zabezpieczone przez Starostwo Powiatowe i
ZOZ Ropczyce.
Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie spe³ni
unijne standardy
Ø Kontynuowane s¹ roboty wykoñczeniowe w budynku DPS-u w Lubzinie. W 2004
roku Starostwo Powiatowe w Ropczycach
rozpoczê³o budowê nowego budynku,
³¹cz¹c go ze starym gmachem. Nowo wybudowany obiekt jest zadaszony, ocieplony, osadzona zosta³a stolarka okienna,
zrobiono tynki wewnêtrzne i instalacje. W
chwili obecnej przeprowadzamy monta¿
windy, wykonujemy monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Prowadzone s¹ równie¿ prace
malarskie oraz zwi¹zane z po³o¿eniem

GOSPODARKA
NIERUCHOMOŒCIAMI
Ø Zarz¹d Powiatu og³osi³ drugi nieograniczony przetarg publiczny (licytacja) na
sprzeda¿ dzia³ki o powierzchni 0,2251 ha
po³o¿onej w Ropczycach przy ul. Witosa
z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub mieszkaniow¹.
Ø Zarz¹d Powiatu og³osi³ drugi nieograniczony przetarg publiczny (licytacja) na
sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej,
po³o¿onej w Ropczycach przy ul. Robotniczej z przeznaczeniem na cele produkcji, wytwórczoœci i sk³adowania.
Ø Trwa sprzeda¿ dzia³ek budowlanych przy
ul. Pa³acowej w Ropczycach, obecnie
zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y 23
dzia³ki. Szczegó³owe informacje na temat
dzia³ek mo¿na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pod numerem telefonu
017 22 28 960, 22 28 970. Zapraszamy.
INNE
Ø Zarz¹d Powiatu wyst¹pi³ z wnioskiem do
Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Wspó³pracy Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2006 rok.
Program okreœla zasady, zakres i formy
tej wspó³pracy oraz stanowi propozycjê
dla wszystkich organizacji wyra¿aj¹cych
wolê wspó³pracy w dzia³aniach na rzecz
powiatu i jego mieszkañców. Zarówno
organizacje pozarz¹dowe jak te¿ samorz¹d terytorialny powinien ³¹czyæ wspólny cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb
mieszkañców.
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Ø Starostwo Powiatowe w Ropczycach pozyska³o œrodki finansowe z PFRON-u w
wysokoœci 194 745,00 z³. Pieni¹dze te zosta³y przeznaczone na zakup sprzêtu rehabilitacyjnego i urz¹dzeñ pomocniczych dla nowopowsta³ej wypo¿yczali.
Bêdziemy dysponowaæ takim sprzêtem
jak: wózki inwalidzkie, ³ó¿ka rehabilitacyjne, podnoœniki elektryczne, kule pachowe i ³okciowe, rotory koñczyn górnych i dolnych, pionizatory, wózki toaletowo-prysznicowe, schodo³az, bie¿nia,
wioœlarze, ciœnieniomierze, glukometry,
trójnogi, czwórnogi, pi³ki rehabilitacyjne i inne. Dostawc¹ sprzêtu jest Medyczne Centrum Produkcyjno-HandlowoKonsultingowe PROMEDICOM z Krakowa. Powiatowa Wypo¿yczalnia Sprzêtu
Rehabilitacyjnego i Urz¹dzeñ Pomocniczych z siedzib¹ w Ropczycach ju¿ w najbli¿szym czasie planuje pierwsze wypo¿yczenia sprzêtu, które odbywaæ siê bêd¹
bezp³atnie.
„Spo³eczeñstwo Informacyjne”
Ø Uzyskaliœmy dofinansowanie ze œrodków
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokoœci
180 tys. z³ i tym samym rozpoczynamy realizacje projektu pn. „E–Urz¹d Infrastruk-

tura Spo³eczeñstwa Informacyjnego w
Powiecie Ropczycko–Sêdziszowskim”
G³ównym celem tego projektu jest wspieranie rozwoju powiatu poprzez rozbudowê lokalnej infrastruktury spo³eczeñstwa informacyjnego i wykorzystanie Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Realizacja projektu przewiduje podwy¿szenie
jakoœci ¿ycia mieszkañców, zmniejszenie
kosztów administracji publicznej oraz zapewnienie wysokiej jakoœci obs³ugi klienta poprzez sprawne zarz¹dzanie.
Ø Od 28.08.2006 r. wchodzi w ¿ycie nowa
ustawa o paszportach biometrycznych.
Wprowadzi ona du¿e zmiany zarówno w
zdjêciach, op³atach jak i organizacji pracy punktów paszportowych.
Pierwsz¹ istotn¹ zmian¹ jest wprowadzenie ju¿ od 27 lipca br. nowych zdjêæ paszportowych. Ró¿ni¹ siê one od poprzednich zarówno wielkoœci¹ jak równie¿ sposobem ukazania osoby fotografowanej.
Na zdjêciach tych nos osoby musi siê znajdowaæ dok³adnie w linii pionowej zdjêcia, a osoba fotografowana nie mo¿e siê
uœmiechaæ.
Od 28 sierpnia br. zmienia siê równie¿
wysokoœæ op³at paszportowych. Podsta-

wowa op³ata dla osoby doros³ej ma wzrosn¹æ ze 100 do 140 z³.
Najwiêksze zmiany w op³acie nast¹pi¹ u
dzieci. U nich podstawowa op³ata ma
wzrosn¹æ z 30 do 60 z³.
Dotychczasowe paszporty dziesiêcioletnie zostan¹ zast¹pione tymczasowymi. I
tak np. dla dzieci do 5 roku ¿ycia dokument kosztowa³ bêdzie 60 z³, a wa¿ny
bêdzie tylko przez okres jednego roku.
Dla dzieci od 5 do 13 roku ¿ycia zap³acimy równie¿ 60 z³, a okres wa¿noœci wyniesie 5 lat. Do tej pory jednak nic nie
wiadomo na temat op³at dla dzieci powy¿ej 13 roku ¿ycia.
Kolejn¹ zmian¹ jest to, ¿e od 28 sierpnia
rodzice nie bêd¹ mogli, jak obecnie wpisaæ dzieci do swoich paszportów.
Zmienia siê równie¿ organizacja pracy
punktów paszportowych. Tak jak dotychczas wnioski o wydanie paszportów bêdzie mo¿na sk³adaæ w biurach paszportowych istniej¹cych przy gminach lub starostwach. Natomiast najprawdopodobniej od 15 wrzeœnia dokumenty bêdzie
mo¿na odebraæ tylko w Rzeszowie i jego
delegaturach UW w Kroœnie, Przemyœlu
i Tarnobrzegu.
Inf. w³asna

Niepe³nosprawni w centrum zainteresowania
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W czerwcu zakoñczy³y siê badania pilota¿owe osób niepe³nosprawnych i pracodawców prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach w
ramach projektu “Diagnoza potrzeb podstaw¹ skutecznego dzia³ania na rzecz osób
niepe³nosprawnych” wsó³finansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Ankietowaniu poddani zostali mieszkañcy Ropczyc, Sêdziszowa M³p., Lubziny i
Bêdziemyœla, a tak¿e kilku pracodawców z
terenu powiatu. Obecnie do 10. wrzeœnia
trwaæ bêd¹ badania w³aœciwe na terenie
wszystkich gmin powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. £¹cznie przebadanych zostanie
400 osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci oraz 100 pracodawców
Ankieterzy przyjmowani s¹ bardzo ¿yczliwie przez respondentów, z ich relacji wynika, ¿e niepe³nosprawni w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci pozytywnie odbieraj¹ próbê zdiagnozowania ich sytuacji zawodowej i spo³ecznej, chêtnie i rzetelnie odpowiadaja na
zadawane pytania, wielu z nich pok³ada du¿¹
nadziejê w kolejnych programach i projektach, które zamierza realizowaæ PCPR.
Z analizy ankiet pilota¿owych wynika, ¿e
zdecydowana wiêkszoœæ badanych wyra¿a
chêæ podjêcia pracy zawodowej, zainteresowani s¹ równie¿ alternatywnymi formami
zatrudnienia i organizacji czasu pracy, jak
praca w niepe³nym wymiarze i ruchomy czas
pracy. Barierami utrudniaj¹cymi b¹dŸ uniemo¿liwiaj¹dcymi podjêcie zatrudnienia s¹
wg oceny niepe³nosprawnych przede wszystkim brak odpowiednich kwalifikacji i niskie

wykszta³cenie, z³y stan zdrowia, brak ofert
pracy skierowanych dla niepe³nosprawnych,
nieprzychylne nastawienie ze strony pracodawców.
Wiêkszoœæ ankietowanych chcia³aby
podnieœæ swoje umiejêtnoœci i kwalifikacje
zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach
i szkoleniach zawodowych, gdy¿ ich zdaniem
zwiêkszaja one szanse na uzyskanie zatrudnienia. Wszyscy uwa¿aj¹, ¿e osoba niepe³nosprawna mo¿e byæ dobrym, wartoœciowym pracownikiem. Ciekawe jest to, ¿e po³owie ankietowanych w ogóle nie s¹ znane
programy pomocowe finansowane przez
PFRON, jak np. Pegaz, Student, Komputer
dla Homera, a a¿ 70% badanych nigdy nie
s³ysza³o o programach, projektach wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej
a kierowanych do osób niepe³nosprawnych.
Mimo to wielu z nich widzi szansê na poprawê swojej sytuacji zawodowej w zwi¹zku z
przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej.
Zdecydowana wiêkszoœæ m³odych niepe³nosprawnych, do 35 roku ¿ycia, gdyby mia³a
do wyboru rentê i pracê, wybra³aby sta³¹
pracê. W starszych kategoriach wiekowych
ok. 50% - 60% ankietowanych wybra³oby
pracê.
Wyniki ankiet pilota¿owych napawaj¹
wiêc optymizmem. Wielu niepe³nosprawnych, wbrew powszechnym opiniom, chce
pracowaæ, chce podnosiæ swoje kwalifikacje zawodowe, chcialoby skorzystaæ z pomocy doradcy zawodowego, psychologa,
prawnika. Napotykaj¹ oni jednak na wiele
barier, w tym architektonicznych które uniemo¿liwiaj¹, b¹dŸ znacznie utrudniaj¹ im

start zawodowy. Do tego dochodzi brak skutecznego poœrednictwa pracy, ukierunkowanego na osoby niepe³nosprawne. Ankietowani licz¹ w tym wzglêdzie na pomoc ze
strony ró¿nych instytucji i organizacji powiatowych. W zakresie zatrudniania i wyrównywania szans niepe³nosprawnych na rynku pracy jest wiêc jeszcze bardzo wiele do
zrobienia. Sama pomoc finansowa dla pracodawców tworz¹cych miejsca pracy dla
niepe³nosprawnych jest wa¿na, ale nie mniej
istotne jest przygotowywanie niepe³nosprawnych do zatrudnienia, zmobilizowanie ich do dzia³ania, zwiêkszenie ich potencja³u zawodowego, podnoszenie umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych. Równie¿
cz³onkostwo w Unii Europejskiej i mo¿liwoœæ
korzystania z funduszy strukturalnych otwieraj¹ nowe mo¿liwoœci przed niepe³nosprawnymi.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach zachêca niepe³nosprawnych
o umiarkowanym i znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, a tak¿e pracodawców do
udzia³u w badaniu ankietowym. Dziêki Pañstawa odpowiedziom otrzymamy aktualn¹,
naukow¹ wiedzê na temat sytuacji zawodowej niepe³nosprawnych, a tak¿e mo¿liwoœci
ich zatrudniania na terenie powiatu. Przypominamy, ¿e ankiety s¹ anonimowe.
Wszystkie osoby zainteresowane projektem, badaniami prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, pok.121., tel.
0-17 22 28 883.
Sylwia Borowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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Ju¿ po raz drugi zawita³a do Sêdziszowa ekipa Radia Rzeszów, by wspólnie z mieszkañcami miasta i okolic bawiæ siê podczas festynu „Lato z Radiem Rzeszów”.

Karuzele, baloniki, zje¿d¿alnia – atrakcje dla najm³odszych.

Sêdziszów goœci³ na antenie radiowej od
przedpo³udnia w niedzielê 6. sierpnia. Mieszkañcy regionu mogli poznaæ historiê miasta, walory turystyczne i rekreacyjne gminy
czy osi¹gniêcia kulturalne i sportowe mieszkañców.
O godzinie 14. rozpoczê³a siê wielka zabawa na stadionie Lechii. Najpierw przy muzyce dokazywa³y dzieci, bior¹ce udzia³ w rozmaitych konkursach, a póŸniej na estradzie
pojawi³y siê oczekiwane przez m³odzie¿ i
starszych zespo³y. Rozpoczêli hip-hopowcy
z rzeszowskiego duetu Wiatr z Po³udnia,
póŸniej mocno zagra³ metalowy Ciryam, po
nich na scenê weszli muzycy ze znanego ju¿
w Sêdziszowie zespo³u Jupa..., a w miêdzyczasie odbywa³y siê konkursy dla widzów,
chêtni korzystali z uroków karuzeli, zje¿d¿alni, samochodzików, strzelnicy. Krótko mówi¹c: „dla ka¿dego coœ mi³ego”. Zabawy nie
popsu³a nawet ulewa (na szczêœcie krótkotrwa³a), jaka przetoczy³a siê nad miastem w
czasie imprezy.
Im bli¿ej wieczoru, tym bardziej ros³o
napiêcie wœród widzów. Na scenie pojawi³a
siê zdobywaj¹ca fanów w ca³ym kraju grupa
VIR z Rzeszowa, a po niej oczekiwana zw³aszcza przez m³odzie¿ IRA z Arturem Gadowskim. Grupa da³a wspania³y koncert, podczas którego bawi³o siê blisko 8 tys. fanów
rocka. Festyn trwa³ niemal do pó³nocy, a to
dowód, ¿e sêdziszowianie spragnieni s¹ takiej rozrywki.
Inf. w³asna

Rzeszowski zespó³ Jupa po raz drugi zagra³ w Sêdziszowie M³p.

Z Mariuszem D³ugoszem, wokalist¹ Vir-a œpiewa³y t³umy fanów.

Prowadz¹cy festyn dziennikarze: Maciej Gnatowski i Janusz Majka sprawdzali wiedzê sêdziszowian w licznych konkursach.

Na scenie gwiazda tegorocznego festynu – zespó³ IRA.
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K

olejny, siódmy w historii zespo³u wyjazd zagraniczny rozpocz¹³ siê 31 lipca 2006 roku bez przeszkód i wiêkszych opóŸnieñ. Po godzinie 1700, wype³niony „po brzegi” baga¿ami, tancerzami i muzykami najnowszy autobus PKS-u Connex
znikn¹³ z oczu ¿egnaj¹cym pociechy rodzicom. Tancerze, zadowoleni z doskonale
dzia³aj¹cej klimatyzacji i dobrych warunków
jazdy, spêdzali czas na ró¿nego rodzaju rozrywkach, nie wy³¹czaj¹c œpiewu,
grania na gitarze czy nawet tañca
w pêdz¹cym autobusie!

darzy³y siê ma³e upadki. Nie zmieni³o to jednak faktu, ¿e widzowie byli oczarowani oberkiem, kujawiakiem czy tañcami kroœnieñskimi. Drugi, tak¿e 30-minutowy pokaz mia³
miejsce w salonie Spa. Tam pod³o¿e by³o
wyœmienite, jednak tancerze ledwo mieœcili
siê na ma³ej scenie.
Nastêpny dzieñ równie¿ nie up³yn¹³ bez
zmêczenia – zespó³ koncertowa³ najpierw
w Muzeum Rzemios³a, a potem trenowa³

scy zauwa¿yli jednak, i¿ sprawowa³a go kobieta. Po lunchu i szybkiej zmianie strojów,
wszystkie grupy taneczne uda³y siê na paradê, nota bene w temperaturze ponad 30.
stopni Celsjusza, która dotar³a a¿ na ogromny stadion, gdzie odby³ siê kolejny wystêp.
Wieczorem Finowie zapewnili zmêczonym
artystom dyskotekê.

Wymarzony œwiêty spokój
Poniedzia³ek by³ d³ugo
oczekiwanym dniem odpoczynku. Po œniadaniu uczestnicy festiwalu wyjechali do SauPocz¹tek przygody
vo, gdzie czeka³y na nich ró¿Pierwsza noc w autokarze dla
ne atrakcje. Odby³y siê tam
wiêkszej czêœci podró¿uj¹cych
m.in. zawody, z³o¿one z szeœciu
trwa³a d³ugo – wielu nie spa³o,
ró¿norakich konkurencji
rozmawiaj¹c o czekaj¹cych ich
(m.in. rzucania starym kaloprzygodach. Nastêpna, choæ spêszem czy test wiedzy o Turku i
dzona ju¿ na miêkkich materafestiwalu), które wygrali Polacach sali gimnastycznej w Rydze,
cy. Wreszcie nadesz³a równie¿
równie¿ zapewni³a tylko kilka gochwila odwiedzin w saunie.
dzin snu. Drugiego sierpnia zespó³
By³o to ciê¿kie, ale tak¿e intedotar³ do Tallina, sk¹d promem
resuj¹ce doœwiadczenie. Po
przep³yn¹³ do, jak s¹dzono, ch³odwdychaniu gor¹cej pary i ponej Finlandii. Tu jednak czeka³o
ceniu siê niczym na najd³u¿zaskoczenie - pogoda by³a równie
szym koncercie, tancerze z ras³oneczna, a temperatura tak samo
doœci¹ wybiegali wprost do
wysoka, jak w Polsce. Zmêczeni
ch³odnego morza, a nastêpnie
Dziêki ogromnemu wk³adowi si³, energii i pomys³owoœci
podró¿¹ tancerze dojechali wreszz powrotem pêdzili do gor¹Prezesa Stowarzyszenia „Rochy” Pani Krystyny Szczercie do fiñskiego Turku.
cego pomieszczenia lub wylebiak oraz Dyrektora M-GOK w Sêdziszowie M³p. Pana
Ju¿ w czwartek zespó³ mia³
giwali siê na s³oñcu, zajadaj¹c
Kazimierza Popielarza, grupa licealna zespo³u, na swoj¹
swój pierwszy koncert, który odby³
naleœniki i kie³baski.
pierwsz¹ zagraniczn¹ wyprawê, wybra³a siê a¿ do dasiê w Domu Spokojnej Staroœci
Finlandia zaskoczy³a wiêc
lekiej Finlandii.
Ruusukortteli. Nastêpnym punkPolaków s³oneczn¹ pogod¹
tem programu by³ wieczorek taneczny, na
przed wieczornym oraz niedzielnym popioraz obfitoœci¹ i czêstotliwoœci¹ serwowaktórym grupy z Rosji, Brazylii, Finlandii,
sem. O godzinie 1800 mia³ miejsce najwa¿nych posi³ków. Jeœli chodzi o mieszkañców,
Wêgier i Polski próbowa³y, z pozytywnym
niejszy wystêp wyjazdu – popis na Miêdzyzdaniem ¿eñskiej czêœci „Rochów” Finowie,
skutkiem, bli¿ej siê poznaæ.
narodowym Festiwalu Folklorystycznym w
choæ z natury „ch³odni”, s¹ bardzo przyHali Koncertowej w Turku. Jakby tañca by³o
stojni - niektóre dziewczyny k³óci³y siê naNie ma lekko
ma³o, organizatorzy zapewnili kolejny wiewet o jednego z nich. Z kolei Finki, niestety,
Pi¹tek zaskoczy³ wszystkich iloœci¹ punkczorek taneczny, na którym i tak wszyscy
nie zachwyca³y urod¹.Rozczarowaniem by³
tów programu. Oprócz zwiedzania Turku,
nieŸle siê bawili.
równie¿ fakt, i¿ nikomu nie uda³o siê zobadwugodzinnych zakupów czy dyskoteki w
Niedziela dostarczy³a Polakom ciekaczyæ ¿ywego renifera (za to wielu przywiostylu lat ’50-tych, „Rochy” raczy³y Finów tañwych wra¿eñ, choæby podczas luterañskiej
z³o do Polski pluszowego).
cem a¿ dwukrotnie. Pierwszy, pó³godzinny
Mszy w Katedrze w Turku, na któr¹ wybrali
wystêp odby³ siê w olbrzymim centrum hansiê oni w strojach ludowych. Nabo¿eñstwo
Tu³aczka
dlowym, w ekstremalnych warunkach –
odbywa³o siê po fiñsku, trudno wiêc by³o
Ósmy sierpnia by³ dniem po¿egnañ, gdy¿
pod³oga by³a tak œliska, ¿e kilkakrotnie wyœledziæ przebieg tutejszego obrz¹dku. Wszytu¿ po œniadaniu grupy zagraniczne opuœci³y szko³ê w Turku. Polacy, w oczekiwaniu na
prom udali siê na podbój Helsinek. Po kilkugodzinnym zwiedzaniu i ma³ym problemie z paszportem jednego z tancerzy, wszyscy bezpiecznie przyp³ynêli do Tallina. Tam
podró¿uj¹cy spêdzili noc.
Nastêpny ranek przeznaczony by³ na
p³ywanie w Ba³tyku, tym razem z jego po³udniowej strony. Temperatura wody nie zniechêci³a jednak tylko dwojga œmia³ków, którzy na chwilê odwa¿yli siê zamoczyæ. W czasie, gdy m³odzie¿ le¿a³a na pla¿y, cz³onkowie kapeli koncertowali dla mieszkañców
stolicy Estonii. Po zakupach i spacerze ulicami Tallina, tancerze wyruszyli przez £otwê,
by rano znaleŸæ siê ju¿ na Litwie. Jednak
oko³o godziny 530 autobus zosta³ pozbawiony elektrycznoœci. Naprawa zabra³a osiem
(ci¹g dalszy na str. 14)
Z wizyt¹ u Prezydenta Turku.
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Do¿ynki Gminne
2006

Do¿ynki, najwiêksze w roku œwiêto gospodarskie rolników
rolników,, bêd¹ce ukoronowaniem ich ca³orocznego trudu, od wieków maj¹ jednakowy sens. Jak przed
stuleciami, tak i dziœ s¹ dziêkczynieniem sk³adanym Bogu i Matce Bo¿ej za
szczêœliwie zakoñczone ¿niwa i zebrane plony
plony.. Dziêkczynieniem, ale i proœb¹
o dobre plony w kolejnym roku.

Chocia¿ tradycja do¿ynek w Polsce siêga wieku XVI, to etnografowie ich korzeni
doszukuj¹ siê w czasach przedchrzeœcijañskich, w obrzêdach i ofiarach sk³adanych
bóstwom urodzaju.
Do takich archaicznych zwyczajów nale¿y pozostawienie przez pewien czas na pustym polu niez¿êtej kêpy lub pasa zbo¿a, czy
pozostawienie do siewu w przysz³ym roku
ziarna z ostatnich œciêtych k³osów lub do¿ynkowego wieñca. Dziœ pewnie niewielu gospodarzy te zwyczaje, maj¹ce zapewniæ ci¹-

umieszczony by³ kielich z k³osami i winem.
Kolejna grupa – mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie, swój wieniec w
kszta³cie chleba, przekaza³a Wicestaroœcie
Ziemiñskiemu, przy okazji... dopominaj¹c
siê o bryczkê, bowiem wóz którym jechali
na do¿ynki z³ama³ siê na drodze powiatowej. Wieniec w kszta³cie serca, z umieszczon¹
w œrodku tac¹ z chlebem i winogronami
wykonali mieszkañcy wsi Ruda. Wykonuj¹c
do¿ynkowe przyœpiewki nie zapomnieli wytkn¹æ Burmistrzowi braku we wsi wodoci¹gu. Reakcja by³a natychmiastowa: Burmistrz
zapewni³, ¿e od poniedzia³ku budowa ruszy
– tak¹ moc maj¹ do¿ynkowe ¿yczenia! Kolejne wieñce tradycyjnie nawi¹zywa³y do
symboli religijnych i rolniczych, a tak¿e stra¿ackich: z Zagorzyc Dolnych przyjecha³ wieniec przedstawiaj¹cy œw. Floriana i NMP
Niepokalanie Poczêt¹, rolnicy z Sêdziszowa
ofiarowali Burmistrzowi wieniec w kszta³cie
serc Marii i Jezusa (serce Jezusa wykonali
tak¿e rolnicy z Kawêczyna, Boreczku i Woli-

g³oœæ wegetacji, praktykuje.
Do¿ynki gminne w Sêdziszowie M³p. odby³y siê 20 sierpnia. Ciep³e, niedzielne popo³udnie zachêca³o mieszkañców miasta i
okolicznych miejscowoœci do udzia³u w rolniczym œwiêcie, st¹d tradycyjnie liczni widzowie podczas przejazdu grup wieñcowych
ulicami Sêdziszowa do koœcio³a parafialnego, gdzie odprawiona zosta³a Msza œw., oraz
pe³ne trybuny stadionu „Lechii” – miejsca
prezentacji wieñców.
Gospodarze do¿ynek – Burmistrz Kazi-

mierz Kie³b i Zastêpca Burmistrza pani El¿bieta Œwiniuch oraz Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Bogus³aw Kmieæ podejmowali goœcin¹ podczas gminnego œwiêta plonów:
pos³ów na Sejm RP Stanis³awa O¿oga oraz
Kazimierza Moskala z ma³¿onk¹, ks. pra³ata
Stanis³awa Rybê, ks. proboszcza z Klêczan
Jerzego Kumiegê, ks. kanonika Edward Mi³osia, ks. Krzysztofa Gaca, radnego Sejmiku
Wojewódzkiego Zdzis³awa Pupê, Wicestarostê Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³awa Ziemiñskiego, Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu Andrzeja Michalskiego,
Wójta gminy Iwierzyce Jerzego Jakubca,
Zastêpcê Wójta gminy Ostrów Piotra
Cielca z rodzin¹, zastêpcê Komendanta
Powiatowego Policji
Les³awa • dzieb³o z
ma³¿onk¹, Prezesa
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym
ko³o w Sêdziszowie
W³adys³awa Antosa,
Sekretarza Gminy Sêdziszów M³p. Jana
Maronia.
Zgromadzeni na Przejazd z koœcio³a na stadion.
trybunach widzowie
oraz goœcie do¿ynek gor¹cymi oklaskami nacy £ugowej – tu tak¿e krzy¿, kielich i chleb).
gradzali kolejne grupy wieñcowe, prezenPodziw budzi³y misternie wykonane ³odzie
tuj¹ce siê na estradzie. Jako pierwsi swój wie(Góra Ropczycka i Szkodna), droga krzyniec przedstawili cz³onkowie Dziennego
¿owa (Krzywa), korona (Zagorzyce Górne),
Centrum Aktywnoœci i Œrodowiskowego
figury Jezusa (Czarna Sêdziszowska i KlêczaDomu Samopomocy. Wykonany przez nich
ny), kielich z Hosti¹ (Wolica Piaskowa), kosz
wieniec mia³ kszta³t granic Polski w których
ze zbo¿em zwieñczony or³em (Cierpisz),

Podziêkowanie od gospodarzy do¿ynek dla starostów z Rudy
– Leszka Œwidra i Karoliny Bochnak.

Goœcie Do¿ynek.

Do¿ynki gminne rozpoczê³y siê Msz¹ œw. w koœciele parafialnym w Sêdziszowie M³p.
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Wieniec w kszta³cie ³odzi przygotowa³a grupa z Góry Ropczyckiej.

Dzieci œwietnie bawi³y siê na dmuchanych zje¿d¿alniach.

scenka „¿niwa przy polnym krzy¿u” (Zagorzyce
Grn.), kapliczka z matk¹
Bosk¹ Fatimsk¹ z Borku
Wlk. Do r¹k Burmistrza
trafi³a tak¿e replika remizy w Szkodnej (z proœb¹
o kostkê wokó³ orygina³u) oraz znak Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z Klêczan.
Ka¿da grupa przygotowa³a stosowne wiersze
lub przyœpiewki. Jedne
traktowa³y o trudzie rol-

Replika Domu Stra¿aka w Szkodnej.
Sêdziszów M³p. chocia¿ miasto, te¿ mia³ swój wieniec.

z udzia³em m.in. Zespo³u Pieœni i Tañca Rochy oraz kapeli Paka Sêdzisza. Dla dzieci
przygotowano dmuchane zje¿d¿alnie, rodeo, dla nieco starszych regionalne jad³o i
trunki, swoje stoisko ustawili tak¿e pracownicy Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego z Boguchwa³y. Na zakoñczenie
do¿ynek wyst¹pi³ zespó³ Brathanki, odby³ siê
tak¿e pokaz fajerwerków i pewnie zabawa
trwa³aby do bia³ego rana, gdyby nie ulewa,
która póŸnym wieczorem wypêdzi³a do domów œwiêtuj¹cych tegoroczne do¿ynki.
Tekst i fot.: Benedykt Czapka

Grupa z Kawêczyna.

nika inne o sprawach gminnych, nie zabrak³o odniesieñ do dzia³añ polityków (sugestia dla urzêdników z Brukseli i Warszawy –
omijajcie Wolicê £ugow¹!) – wszystkie nagradzane gor¹cymi brawami.
Ka¿da grupa otrzyma³a od gospodarzy
gminy dyplom oraz nagrodê finansow¹.
Po zakoñczeniu prezentacji grup wieñcowych rozpocz¹³ siê program artystyczny

Na scenie Rochy
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NA PODBÓJ PÓ£NOCY
(ci¹g dalszy ze str. 11)

godzin, wliczaj¹c w to d³ugie oczekiwanie
na mechaników oraz samo usuwanie usterki. Mimo tego uda³o siê jednak zwiedziæ wieczorow¹ por¹ litewskie Troki.
11. sierpnia Polacy zwiedzili z przewodnikiem Wilno, zjedli wymarzony, po trzech
dniach ¿ywienia siê suchym prowiantem
obiad, zrobili zakupy i ju¿ o godzinie 2000
udali siê do ojczyzny. Przyjazd do Sêdziszowa M³p. mia³ miejsce w sobotê, 12. sierpnia,
oko³o godziny 1000.
Podsumowanie
Wyjazd zaowocowa³ w wiele nowych doœwiadczeñ zarówno dla m³odszych, jak i starszych cz³onków zespo³u. Wielu mia³o wreszcie pierwszy powa¿ny kontakt z jêzykiem angielskim, gdy¿ przewodnicy oraz sami Finowie rozmawiali, opowiadali o mieœcie i wyja-

œniali wiele zagadnieñ
w³aœnie po angielsku.
M³odzie¿ mog³a tak¿e
pokazaæ siê przed zagraniczn¹ publicznoœci¹
w przeró¿nych miejscach i warunkach, wystêpowaæ na ostatnich
rezerwach si³, uczyæ siê
tañców fiñskich i brazylijskich, a nawet przygotowaæ jedn¹ z fiñskich
potraw. W trakcie podró¿y odby³y siê równie¿
wybory Miss i Mistera
Wyjazdu oraz innego
rodzaju rozrywki.

Powrót do Troków.

Oj ¿al, ¿al...
Wszyscy cz³onkowie Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy” z pewnoœci¹ d³ugo nie zapomn¹
tego wyjazdu. A gdyby nawet siê to zdarzy-

Fot. Miros³aw Kazior (2)
³o, na pewno przypomn¹ o nim setki fotografii, wykonanych przez sêdziszowskich tancerzy. Pozostaje wiêc tylko czekaæ na informacjê o tym, gdzie sêdziszowianie wybior¹
siê w przysz³ym roku.
Podziêkowania
ZPiT „Rochy” pragnie wyraziæ wdziêcznoœæ wszystkim, bez których wyjazd nie móg³by siê odbyæ:
· Prezesowi Stowarzyszenia „Rochy” Pani
Krystynie Szczerbiak
· Dyrektorowi M-GOK Panu Kazimierzowi
Popielarzowi
· Sponsorom
· Rodzicom.
Miros³aw Kazior

Przed Katedr¹ w Turku.

Koniec ka¿dego roku szkolnego sk³ania do
refleksji, jest okazj¹ do podsumowania osi¹gniêæ, wyci¹gania wniosków do dalszej pracy. Mimo, ¿e ostatni sygna³ szkolnego dzwonka w roku 2005/06 przeszed³ ju¿ do historii,
to jeszcze wielokrotnie bêdziemy wracaæ pamiêci¹ do minionych miesiêcy.
Na podstawie osi¹gniêæ uczniów i sukcesów nauczycieli na wszystkich p³aszczyznach dzia³alnoœci szko³y – dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej jednoznacznie
mo¿na stwierdziæ, ¿e szeœædziesi¹ty pierwszy
rok szkolny w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. nale¿a³ do udanych.
W roku poprzedzaj¹cym jubileuszowe
uroczystoœci, znacznie poprawiono bazê
i zmieniono estetykê szko³y, mimo to w cza-
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Fot. K. Szczerbiak (2)
sie koñcz¹cego siê roku jeszcze uda³o siê j¹
udoskonaliæ.
Najwiêksze osi¹gniêcia w tym zakresie to:
Ø nowe pokrycie dachowe na budynku,
Ø wykonanie zadaszenia nad wejœciem g³ównym do szko³y,
Ø zamontowanie przeszklonych, szczelnych
drzwi ³¹cz¹cych wiatro³ap budynku z
holem,
Ø przygotowanie instalacji elektrycznej do
nowej, kolejnej pracowni komputerowej
i pokoju multimedialnego oraz zakup
biurek pod komputery, krzese³ek dla
uczniów i nauczycieli,
Ø pozyskanie wyposa¿enia do pracowni
informatycznej (19 komputerów z nowoczesnymi monitorami i oprogramowaniem, 2 drukarki, 2 skanery, rzutnik multimedialny i laptop),
Ø pozyskanie nowego wyposa¿enia komputerowego do biblioteki szkolnej w ramach projektu: „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych”- wspó³finansowanego z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
Ø wymiana drzwi i monta¿ paneli pod³ogo-

Wyjazd ZPiT „Rochy” by³ mo¿liwy dziêki wspariu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu operacyjnego „Promocja
kultury polskiej za granic¹”.

wych w niektórych pracowniach,
Ø zainstalowanie ¿aluzji pionowych we
wszystkich pozosta³ych salach lekcyjnych,
Ø pozyskanie drukarki i zakup wielu niezbêdnych ksi¹¿ek, map, atlasów, odtwarzacza CD, mikroskopu, kaset edukacyjnych, sprzêtu sportowego, zestawu multimedialnego dla maturzystów, kart do
komputerów usuwaj¹cych szkodliwe
oprogramowanie – dziêki prowizji pozyskanej od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo-Hestia,
Ø zakup oprogramowania „Optimum” –
pomog³o to usprawniæ wype³nianie œwiadectw, sporz¹dzanie zastêpstw i dy¿urów.
Wielu uczniów szko³y w mijaj¹cym roku
odnosi³o sukcesy w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i szkolnych. Nie sposób wymieniæ tutaj wszystkich
najwa¿niejsze to:
Ø Ogólnopolski Teleturniej„Na olimpijskim
szlaku” od Chamonix do Turynu – Bart³omiej Paœko – I miejsce w Polsce
Ø Konkurs organizowany przez NBP na
pracê ”Jakie s¹ przyczyny bezrobocia i co mo¿e
je skutecznie zmniejszyæ?” – Karol Z¹bczyk –
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Spotykaj¹c dobrego znajomego mimo woli pytamy ,,Jak zdrowie?” Nie: jak mieszkanie, kasa,
jak nowy samochód, tylko: jak zdrowie. ¯yczymy
wszystkim zdrowia, pijemy na zdrowie, nawet s³owo „pozdrowienia” ewidentnie odwo³uje siê do
tego cennego daru. Skoro to rzecz tak wa¿na, to
wszelkie poczynania, pocz¹wszy od ka¿dego z nas
z osobna, a skoñczywszy na odpowiednich instytucjach i w³adzach, powinny byæ podporz¹dkowane pielêgnowaniu go. O dziwo, tak nie jest. Jak
zwykle, konkretne dzia³ania nie mog¹ siê przebiæ
przez nat³ok medialnego szumu i pseudonaukowych rewelacji, dotycz¹cych najczêœciej (czy to przypadek?) jedzenia, jako czynnika maj¹cego na zdrowie podstawowy wp³yw.
Toczy siê wojna œwiatowa pomiêdzy producentami wo³owiny, wieprzowiny i drobiu, w której za orê¿ s³u¿y pryszczyca, ptasia grypa i choroba szalonych krów. Czy nastêpne bêd¹ szprotki?
W podobnych bataliach raz gór¹ jest margaryna, a raz mas³o, za ³eb siê bior¹ wódka z winem,
jajka trac¹ b¹dŸ zyskuj¹ przepustkê do naszych
¿o³¹dków, podobnie kawa, mleko, czekolada, …etc.
Czy ktoœ siê zastanawia³, dlaczego jeszcze w poniedzia³ek nie nale¿a³o jeœæ produktu x, a w œrodê i
owszem, bo wed³ug ,,najnowszych badañ” zawiera cenne sk³adniki? Kto tym kieruje i dlaczego jedzenie brukselki jest zawsze na topie? Jak w tym
wszystkim mo¿e po³apaæ siê przeciêtny zjadacz chleba (zreszt¹ nawet i ten chleb, nie wiadomo, wolno
jeœæ czy nie)? Tak naprawdê nikt nie wie, czy wymienione rewelacje s¹ wytworem badañ naukowców, czy mo¿e sp³odzone zosta³y przez specjalistów
od marketingu zatrudnionych w konkuruj¹cych
ze sob¹ bran¿ach. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e nasze
postawy balansuj¹ pomiêdzy skrajnoœciami. Jedni
nie jedz¹ prawie niczego, opychaj¹ siê lekarstwami
i ¿yj¹ w ci¹g³ym strachu przed chorobami, w rezultacie – choruj¹. Drudzy – klasyczni hipochondrycy, doszukuj¹ siê w sobie wszelkich chorób, z luboœci¹ przesiaduj¹ w lekarskich gabinetach i naj-

wiêksz¹ satysfakcjê znajduj¹ wówczas, gdy medyk potwierdzi ich domniemane dolegliwoœci, zaœ zapewnienie, ¿e s¹ zupe³nie zdrowi, przyjmuj¹ jak najgorsz¹ obelgê. Apteki
zbijaj¹ na nich fortunê, a oni i tak
choruj¹, choæ najczêœciej nie na to,
co sobie wymyœlili. Inni wreszcie traktuj¹ swoje zdrowie, jakby w ogóle nie istnia³o, kpi¹c
z wszelkich zasad higienicznego trybu ¿ycia. Prawie
ka¿dy z nas przeszed³ przez ten etap, bo przecie¿
trudno wymagaæ od dwunastolatka, by odmówi³
sobie, w trosce o swoj¹ w¹trobê, paczki chipsów.
Niektórzy jednak nie wyrastaj¹ z tej beztroski i zasilaj¹ grono zmar³ych w sile wieku, chocia¿ „tak czerstwo wygl¹dali”.
Posiadamy organizmy ukszta³towane od tysiêcy lat, a wymagamy od nich, aby przystosowywa³y
siê b³yskawicznie do naszych, coraz to nowych, pomys³ów. Nasz organizm wie, co robiæ z miêsem i
owocami, ale sk¹d, u licha, ma znaæ sposób na
cheeseburgera z frytkami i deser lodowy z bit¹ œmietan¹? Wystarczy rozs¹dnie pomyœleæ, by rozwi¹zaæ
problemy zdrowotne zwi¹zane z od¿ywianiem. Ale
kto tak myœli? Diabli mnie bior¹, gdy obserwujê,
jak substancja biologiczna spo³eczeñstwa degeneruje siê i obumiera z powodu w³asnej g³upoty. Przecie¿ sytuacja jest katastrofalna! Co siê dzieje z 40 –
50-letnimi osobnikami, szczególnie p³ci mêskiej?
Który z nich jest zdrowy? Ba, ju¿ dwudziestolatkom trafiaj¹ siê zawa³y, a kilkuletnie dzieci lecz¹ siê
na przewlek³e schorzenia zarezerwowane dotychczas dla ludzi w podesz³ym wieku! Wychodzê z za³o¿enia, ¿e doros³y cz³owiek ma prawo dysponowaæ
w³asnym cia³em i, je¿eli chce, niech pije na umór,
pali na potêgê, a ¿ycie spêdza na kanapie przed
telewizorem, opychaj¹c siê t³ustym ¿arciem i s³odyczami. Tylko niech nie wyci¹ga rêki po moje, uciu³ane przez lata, sk³adki zdrowotne, które po³kn¹³
fundusz ochrony zdrowia i rz¹dzi nimi tak, ¿e narkomaniê leczy siê za darmo, a, dla przyk³adu, bezp³odnoœæ – nie. Znam osobnika, który przez 25 lat
takiego ¿ycia, bêd¹c zatrudnionym w miejscowym
zak³adzie pracy, co najmniej 10 przesiedzia³ w domu
na rozlicznych lekarskich zwolnieniach, po czym
przeszed³ na „zas³u¿on¹” rentê i w nos siê œmieje
naiwniakom, którzy nie wiedz¹, co to L-4, staraj¹
siê w miarê zdrowo ¿yæ, a dentystê op³acaj¹ z w³asnej kieszeni. Ilu trzeba takich frajerów, aby utrzy-

maæ jednego cwanego, krzepkiego byczka o czerwonej twarzy i przysadzistej posturze (oni przewa¿nie,
jakimœ trafem, tak w³aœnie wygl¹daj¹). A co bêdzie, gdy wiek dojrza³y osi¹gnie armia dzisiejszych
nieszczêsnych dzieci, których zniszczone zdrowie obci¹¿y nasze, czyli doros³ych, sumienia. Przecie¿ wszyscy (rodzice, nauczyciele, lekarze) mamy obowi¹zek
chroniæ je i, poniek¹d, myœleæ za nich, bo nie maj¹
jeszcze wiedzy i doœwiadczenia. Tymczasem czterolatek, zanim zasi¹dzie do obiadu, przy aprobacie
rodziców zje cztery batony i paczkê chrupek. Ci sami
rodzice za³amuj¹ rêce, ¿e nie chce jeœæ i grymasi. I
tak codziennie.
W szko³ach nauczyciele g³osz¹ piêkne has³a o
zdrowym od¿ywianiu, po czym, jakby nigdy nic,
serwuj¹ dzieciom w szkolnych sklepikach wszelkie
krytykowane przez nich samych œwiñstwa, jak
chipsy i s³odycze. Na zarzuty odpowiadaj¹: przecie¿ na czym innym szkolny sklepik nie zarobi, a
dzieci i tak sobie te rzeczy kupi¹ w sklepie naprzeciwko szko³y, w dodatku nara¿aj¹c siê na przejœcie po ruchliwej drodze. Jezu, czy to nie szczyt
hipokryzji?! W ten sposób argumentuj¹c, zacznijmy sprzedawaæ w szko³ach narkotyki, bo po co
dawaæ zarabiaæ dilerom.
W szkole, do której chodzi mój siostrzeniec,
og³oszono „dzieñ bez chipsów” i zamkniêto sklepik
na 24 godziny. O kuriozalna g³upoto!
Wszyscy narzekamy na lekarzy, pora wiêc zrozumieæ, ¿e mamy takich medyków, na jakich zas³ugujemy i jacy sami jesteœmy. Ci zaœ czyni¹ wszystko,
aby kredyt zaufania i autorytet, na który zapracowali ich starsi koledzy, konsekwentnie roztrwoniæ.
Przypadki, gdy œmiertelnie chorego pacjenta karmi
siê z³udzeniami, aby wydusiæ z niego ostatni grosz,
s¹ prawdziwe, choæ trudno w to uwierzyæ. W tym
jednym jedynym przypadku obdzierany klient nie
bêdzie protestowa³. Pokornie zgodzi siê na wszystko,
bo walczy o swoje ¿ycie i zdrowie.
Jeœli istnieje ponadczasowa sprawiedliwoœæ, a
s¹dzê, ¿e istnieje, to wiele „porz¹dnych” matek, ojców, lekarzy, nauczycieli, biznesmenów dozna szoku, ujrzawszy siê w jednym szeregu z wszelkiej maœci
sutenerami, pedofilami i innymi niegodziwcami.
Mo¿e przyjdzie im wówczas do g³owy, ¿e zdrowie,
które odebrali innym, szczególnie tym najm³odszym,
powodowani wygodnictwem, chciwoœci¹ i g³upot¹,
w³aœnie wyrównuje z nimi rachunki.
Grzegorz Bury

V miejsce w Polsce
Ø XVI Ogólnopolska Olimpiada Teologii
Katolickiej – Mateusz Rachwalski – XXIII
miejsce w Polsce
Ø Olimpiada Fizyczna – Marcin G³uch –
finalista eliminacji okrêgowych
Ø XXXII Olimpiada Historyczna – Tomasz
Szela – finalista eliminacji okrêgowych
Ø VI Podkarpacki Konkurs Matematyczny
– Bartosz Feret – finalista etapu wojewódzkiego
Ø X Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
– 5 uczniów (Maria Œwiniuch, Jakub Barciñski, £ukasz K³os, Piotr Szczêch, Tomasz Szela) w etapie okrêgowym
Ø III Ogólnopolski Konkurs „Polska w
NATO” – 2 uczniów (Katarzyna Klepacz,
Tomasz Szela) w etapie wojewódzkim
Ø Ogólnopolski Konkurs „Parlamentaryzm
w Polsce” – 7 uczniów (Maria Œwiniuch,
Katarzyna Klepacz, Marzena Ocha³, Katarzyna Wolak, Katarzyna Pos³uszna, Natalia Kurzawska, Tomasz Szela) w etapie
wojewódzkim
Ø IV Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojêzycznej „Z piosenk¹ przez Europê” – 2

uczennice (Arleta Mêdryga³, Edyta Œliwa)
III miejsce w etapie wojewódzkim
Ø Rejonowe Zawody „Sprawni jak ¿o³nierze” – dru¿yna dziewcz¹t (Barbara Bieœ,
Joanna Gubernak, Katarzyna Sroka,
Wioletta Zawiœlak) III miejsce, dru¿yna
ch³opców ( Kamil B³achowicz, Konrad
Urban, Wojciech Œwierad, Mariusz Wójcik) II miejsce
Ø Polsko-Ukrainski konkurs Fizyczny
„Lwi¹tko” – 21 uczniów
Ø VIII Powiatowy turniej Szkó³ Œrednich –
I miejsce dru¿ynowo
Uwieñczeniem ca³orocznej, rzetelnej
pracy jest bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego naszych uczniów, znacznie wy¿szy
od œrednich krajowych i wojewódzkich. Na
taki wynik wp³yw mia³o wiele czynników m.in.
wdro¿enie opracowanych na pocz¹tku roku
programów naprawczych lub doskonal¹cych z przedmiotów deklarowanych przez
uczniów na maturê, konsultacje przedmaturalne, czy niezbyt liczne oddzia³y klasowe
zapewniaj¹ce lepszy kontakt nauczycieli z
uczniami podczas zajêæ. Na dobre przygotowanie m³odzie¿y do egzaminu maturalnego

mia³ tak¿e wp³yw fakt, ¿e a¿ 17 nauczycieli
(ok.50%) ma uprawnienia egzaminatora
egzaminu maturalnego: z j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii i historii. S¹ to czynni egzaminatorzy pracuj¹cy systematycznie przy ocenie arkuszy maturalnych, którzy nabyte doœwiadczenia wykorzystuj¹ w pracy z uczniami. Nauczyciele systematycznie doskonal¹ swoje umiejêtnoœci,
czêsto zdobywaj¹ dodatkowe uprawnienia,
40% z nich posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
Szko³a systematycznie podejmuje dzia³ania w zakresie poprawy jakoœci pracy i
nauki. Wyró¿nia siê ró¿norodnoœci¹ oferowanych dzia³añ profilaktycznych a tak¿e
zajêæ pozalekcyjnych sportowych i przedmiotowych (ko³o matematyczne, recytatorskie, warsztaty dziennikarskie, konsultacje
przedmaturalne i inne). Jest szko³¹ bezpieczn¹, cieszy siê dobrym wizerunkiem w
œrodowisku lokalnym.
Lucyna Doroba
Halina Szela
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Z

godnie z tradycj¹, z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka ko³o PZW
„Amur” w Sêdziszowie M³p. zorganizowa³o zawody wêdkarskie dla dzieci. Pocz¹tkowo mia³y siê one odbyæ 4.06.2006 r.,
ale z³e warunki atmosferyczne oraz powódŸ,
jaka nawiedzi³a nasz region, zmusi³y organizatorów do zmiany terminu.
11.06.2006 r. 50 dzieci, wraz z opiekunami, przyby³o nad zalew w Cierpiszu, aby
uczestniczyæ w tej imprezie. Przy piêknej,
s³onecznej pogodzie przeprowadzono zawody wêdkarskie w dwóch kategoriach:dzieci zrzeszone w PZW oraz kadeci nale¿¹cy
do kó³ naszego rejonu. Goœciem honorowym zawodów by³ Burmistrz Miasta i Gminy Pan Kazimierz Kie³b, który by³ jednoczeœnie wspó³organizatorem i fundatorem nagród dla najm³odszych uczestników oraz dla
szczêœliwców, którzy z³apali najwiêksze ryby.
Z r¹k Pana Burmistrza nagrody otrzymali: najm³odsi - Anna Mazan i Adrian
Szczêch oraz - za najwiêksze ryby - Joanna
Wachel i Adrian G³owacki

Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ kol. Wac³aw Pojasek, zaœ nagrody wrêczali zwyciêzcom: prezes ko³a „Amur”– kol. Stanis³aw
Œliwa oraz obecni sponsorzy, bez których
trudno by³oby zorganizowaæ te zawody.
Dziêki nim wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, mogli przy grillu podzieliæ siê wra¿eniami i umówiæ siê na nastêpny rok.
Lista sponsorów:
- Firma ¯elazny Sêdziszów M³p. – Artur
£yszczak, Krzysztof Jaworek
- Produkcja – Handel „Chrupki” – Stanis³aw Rymut
- Firma U.P.H. „Limblach” Limanowa –
Ignacy W³odarczyk filia Zaczernie
- Sklep Wêdkarski – Wac³aw Pojasek – Sêdziszów M³p.

- Sklep Wêdkarski „Brzana” Wies³aw Skarbek – Sêdziszów M³p.
- Zak³ad PH „Cerplast” Ropczyce
- Us³ugi Transportowe- Bogdan Przydzia³ Sêdziszów M³p.
- Zak³ad Cukierniczy Jerzy Machowski –
Sêdziszów M³p.
- Zak³ad Piekarniczy W³odzimierz Bereœ –
Sêdziszów M³p.
- „Jartel” – Stanis³aw Jarz¹b – Sêdziszów M³p.
- Foto-Centrum – Sêdziszów M³p.- ul.3Maja
- Urz¹d Miasta Sêdziszów M³p.
- Hurtownia „Anco” – Sêdziszów M³p. Al.
1000-lecia – Ryszard Koza
- „Moto-Hurt” Ropczyce
Pe³na lista uczestników zawodów oraz
zdjêcia znajduj¹ siê na stronie internetowej
www.pzwamur.com
Tekst i fot.CB

lipca 2006 r. zbiornik wodny Skrzynczyna w Sêdziszowie M³p. by³ aren¹ zmagañ
wêdkarzy uczestnicz¹cych w I zawodach o PUCHAR SÊDZISZOWA. Zawody zorganizowa³ Zarz¹d ko³a Amur w Sedziszowie M³p. w ramach obchodów Dni Sêdziszowa.
Wœród zaproszonych goœci znale¿li siê: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej – Bogus³aw Kmieæ,
Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p.- El¿bieta Œwiniuch.
Ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê akwenu liczba uczestników by³a ograniczona. Po
kilku godzinach rywalizacji I PUCHAR SÊDZISZOWA zdoby³ Bogus³aw Anyszek z ko³a
Amur uzyskuj¹c 2380 pkt., II m. – Miros³aw Hadyœ 1600 pkt., III m. – Wies³aw Skarbek 1520
pkt., IV m. – Alfred Ku³ak 1240 pkt., V m. – Roman Kwiatkowski 1160 pkt., VI m. – Andrzej
Romañski 1040 pkt., VII m. – Jacek K³usek 1020 pkt.
Zwyciêzcy otrzymali puchary i nagrody z r¹k: Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Bogus³awa Kmiecia, P. Burmistrz El¿biety Œwiniuch oraz Prezesa Ko³a Amur Stanis³awa Œliwy.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ kol. Wac³aw Pojasek.
Wiêcej szczegó³ów nt. zawodów i pracy Zarz¹du Ko³a mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.pzwamur.com
Tekst i zdjêcia CB

I Puchar Sêdziszowa trafi³ do r¹k Bogus³awa Anyszka. Trofeum wrêcza Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ.

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kadeci:
I miejsce – Kamil ¯ak (580pkt.)
II miejsce – Bart³omiej Bia³ek (560pkt.)
III miejsce – Dariusz Siwiec (420pkt.)
IV miejsce - Kamil Ziobro (200pkt.)
V miejsce – Adrian S³owik (180pkt.)
VI miejsce - Mateusz Niewiadomski (60pkt.)
VII miejsce – Marcin Czapka (40pkt.)
Niezrzeszeni:
I miejsce – Adrian G³owacki (400pkt.)
II miejsce – Martyna Anyszek (220pkt.)
III miejsce – Sebastian Czapka (180pkt.)
IV miejsce - Kamila Dobrzewska (140pkt.)
V miejsce – Kacper Haic (100pkt.)
VI miejsce – Joanna Wachel (100pkt.)
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Pi³karze wybiegli na boiska
Z niecierpliwoœci¹ wyczekiwali kibice rozpoczêcia kolejnego sezonu pi³karskiego. W
Sêdziszowie z tym wiêksz¹, ¿e Lechia rozpocz¹æ mia³a rywalizacjê na czwartoligowych
boiskach. Pi³karska karuzela ruszy³a 5. sierpnia, gdy na swoim boisku Lechia podejmowa³a przemysk¹ Barcelonê, jak popularnie
mówi siê o ekipie tamtejszej Polonii.
Przed meczem Prezes Lechii i pi³karze
odebrali gratulacje i puchary z okazji awansu, po czym sêdzia Tomasz Mroczek z Mielca da³ sygna³ do rozpoczêcia gry.
Lechia nie przestraszy³a siê renomowanego rywala i zw³aszcza w pierwszej po³owie
stara³a siê prowadziæ grê, nie pozwalaj¹c polonistom na stworzenie sobie klarownej sytuacji podbramkowej. Za to ze strony sêdziszowian okazje do pokonania Ciska mieli Ciepiela, Szeliga i Majcher. Po zmianie stron na
boisku dominowali goœcie, jednak to w tej
ods³onie miejscowi mogli rozstrzygn¹æ losy
spotkania na swoj¹ korzyœæ: w 51. min. sytuacji „sam na sam” nie wykorzysta³ P³onka, szeœæ
minut póŸniej w idealnej sytuacji z g³ówki
przestrzeli³ Szeliga, a minutê przed koñcem
ten sam zawodnik po wymanewrowaniu
obrony goœci i bramkarza trafi³ pi³k¹ w zewnêtrzn¹ czêœæ poprzeczki. Na szczêœcie równie¿ poloniœci mylili siê pod bramk¹ Kwaœnego i inauguracyjny mecz, pomimo wielu emocji, zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem.
LECHIA-EXTRANS Sêdziszów M³p. –
POLONIA GREINPLAST Przemyœl 0-0
LECHIA: Kwaœny – Doroba, B¹kowski,
Ciepiela, Fito³ (55. Magdoñ), Omiotek, Klamut, Majcher, Szeliga (90. Babicz), Duduœ
(71. Porada), P³onka (54. Idzik)
POLONIA: Cisek – Stêpieñ, Jab³oñski,
Luft, Bartnik, Marsza³ek, Rogowski (88. Gierczyk), Ba³aban (46. Czuryk), Lebioda, Rybkiewicz (72. Kap³on), Sawa.
Sêdziowa³ Tomasz Mroczek (Mielec).¯ó³te
kartki: Foto³ oraz Luft i Czuryk.Czerwona kartka: Luft (84. druga ¿ó³ta). Widzów 700.

Niez³y star
startt

Nie uda³o siê zawodnikom Lechii pokonaæ równie¿ bramkarza spadkowicza z III
ligi – Pogoni Le¿ajsk, w drugiej kolejce rozgrywek. Na szczêœcie nie pomylili siê obroñcy sêdziszowian i z trudnego wyjazdu dru¿yna przywioz³a kolejny punkt.
POGOÑ Le¿ajsk - LECHIA-EXTRANS
Sêdziszów 0-0
POGOÑ: G. Nalepa – S. Pazdan, Rogala, B. Orzech, Kaznecki – Szmuc, B³otni,
WoŸny (56. Lach), Bujniak – Danielak (86.
Krasowski), Dejnaka
LECHIA: Kwaœny – Doroba, B¹kowski,
Fito³, Omiotek (61. P³onka) – J. Pazdan (79.
T. Gdowik), Iwañski, Majcherek, Duduœ (74.
Magdoñ) – Idzik (46. Ciepiela), M. Szeliga.
Sêdziowa³ Wojciech Geldner (Sanok).
¯ó³te kartki: S. Pazdan, Kaznecki – Omiotek, Fito³, J. Pazdan. Czerwona kartka: S.
Pazdan (51.- druga ¿ó³ta za faul). Widzów
250 (50 z Sêdziszowa).
Do trzech razy sztuka! To przys³owie
sprawdzi³o siê pi³karzom Lechii w dwójnasób: w trzecim spotkaniu zdobyli pierwsz¹
bramkê w IV lidze i odnieœli pierwsze zwyciêstwo!
LECHIA-EXTRANS Sêdziszów M³p. ¯URAWIANKA 2-1 (1-0)
1-0 Fito³ (13.), 2-0 Idzik (50.), 2-1 Hajduk (54.)
LECHIA: Kwaœny - Doroba, B¹kowski,
Iwañski, Fito³, Omiotek (62. Gdowik), Magdoñ (75. Porada), Majcher, Idzik (58.
Duduœ), Ciepiela (46. Szeliga), Pazdan
¯URAWIANKA: Horodecki - Gierczak,
Za³oga, Jakubowski, Wiœniowski, Pankiewicz,
Habaj (46. Gorczyca), Kot (46. Har³acz),
Gaw³owski, Hajduk, B¹k.
Sêdziowa³ Robert Hyjek (Mielec). ¯ó³te
kartki: Iwañski, Doroba oraz Gaw³owski,
Hajduk. Czerwona kartka Har³acz (87.- faul
taktyczny). Widzów 500.
STAL MIELEC-LECHIA 0:0
(b)

LICZBA MIESI¥CA

1140 – tyle dni na czwartoligowe spotkanie z udzia³em swych pi³karzy czekali kibice sêdziszow-

skiej Lechii. Mecz inauguracyjny obecnego sezonu rozegrany 5 sierpnia z Przemysk¹ Poloni¹ i poprzedni ostatni pojedynek na tym szczeblu ligowej rywalizacji, którzy bia³o-niebiescy z Sêdziszowa M³p.
stoczyli tak¿e na w³asnym terenie 21czerwca 2003 r. z le¿ajsk¹ Pogoni¹ dzieli³o 1140 dni.
ST

Dru¿yna Lechii razem z goœæmi przed meczem inauguruj¹cym rozgrywki w IV lidze w sezonie 2006/2007.

fot. J. Maroñ

Rozmowa
z Rafa³em Domarskim –
trenerem pi³karzy Lechii
Sêdziszów M³p.

Biuletyn Sêdziszowski :Trzeci sezon
– pier wszy na czwartoligowych boiskach
– do ligowych bojów
prowadzi pi³karzy sêdziszowskiej Lechii
Rafa³ Domarski, by³y
pi³karz Stali Rzeszów, Stali Mielec, Hutnika
Kraków, Strugu Tyczyn. Jak Rafa³ oceniasz
pierwsze spotkania twych podopiecznych
w IV lidze, do której powrócili po trzech
latach?
Rafa³ Domarski: Rozmawiamy po trzech
spotkaniach (z Poloni¹ Przemyœl, Pogoni¹
Le¿ajsk, ¯urawiank¹ ¯urawica – przyp.red),
w których zgromadziliœmy 5 punktów co
da³o nam pi¹t¹ lokatê. Uwa¿am to za ca³kiem niez³y wynik na stracie rozgrywek, chocia¿ mo¿na siê nad tym rozwodziæ, bo by³a
szansa wygraæ i u siebie z Przemyœlem, i w
Le¿ajsku z Pogoni¹, a oba te spotkania zremisowaliœmy. Najwa¿niejsze jednak, ¿e wygraliœmy mecz z ¯urawiank¹ bo to pierwsze
zwyciêstwo w IV lidze by³o nam bardzo potrzebne, aby uwierzyæ we w³asne mo¿liwoœci. Teraz bêdziemy grali pod mniejsz¹
presj¹, bardziej pewni siebie i mam nadziejê, ¿e na nasze spotkania zacznie przychodziæ coraz wiêcej kibiców, którzy bardzo nam
pomagaj¹ swym dopingiem.
BS: Tomasz P³onka, Marcin Majcher,
Bogdan Iwañski, Mateusz Porada to nowi,
oprócz w³asnych wychowanków pi³karze w
czwartoligowej kadrze. Jak oceniasz ich
dotychczasowe wystêpy?
RD: To dopiero pocz¹tek sezonu i jest
jeszcze za wczeœnie za wystawianie jakichkolwiek cenzurek, tak nowym pi³karzom jak
i tym, którzy wystêpuj¹ w Lechii od wielu
lat. Wszyscy razem staramy siê w ka¿dym
spotkaniu walczyæ o jak najlepszy wynik, a
na oceny przyjdzie czas po zakoñczeniu
rundy jesiennej.
BS: Jakie zespo³y wed³ug Ciebie w sezonie 2006/07 bêd¹ nadawaæ ton rozgrywkom
w najwy¿szej na Podkarpaciu pi³karskiej lidze, a które walczyæ bêd¹ tylko o zachowanie ligowego statusu?
RD: Takich zdecydowanych faworytów
w pocz¹tkowym etapie ligowych zmagañ
trudno wskazaæ. Ka¿dy mo¿e wygraæ z ka¿dym i jest to zapowiedŸ ciekawej, do koñca
trzymaj¹cej kibiców w niepewnoœci rywalizacji. Wydaje siê, ¿e o awans winny walczyæ
dru¿yny Izolatora Boguchwa³a i Galicji Ci(ci¹g dalszy na str. 18)
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Niez³y start
(ci¹g dalszy ze str. 17)

sna. Kto bêdzie broni³ siê przed spadkiem?
Stawka czwartoligowców jak wspomnia³em
jest wyrównana i s¹dzê, ¿e dopiero w po³owie rundy utworz¹ siê strefa œrodkowa, strefa dru¿yn spadkowych i ligowa czo³ówka,
która nie bêdzie mia³a jednak¿e jakiejœ zdecydowanej przewagi na dru¿ynami œrodka
tabeli.
BS: W pocz¹tkach Twej kariery, bêd¹c
pi³karzem grup m³odzie¿owych Stali Rzeszów, niejednokrotnie rozgrywa³eœ pojedynki z rówieœnikami z Sêdziszowa. Czy pamiêtasz te spotkania.
RD: Mi³o wspominam mecze z Lechi¹,
zarówno te rozgrywane w Sêdziszowie jak i
te, których gospodarzem by³a Stal. Spotkania koñcz¹ce siê zazwyczaj zwyciêstwem
mojej dru¿yny toczy³y siê w kulturalnej, sportowej atmosferze.
BS: Po pytaniach o regionalne podwórko proszê o wypowiedzi na tematy nurtuj¹ce kibiców w ca³ym kraju. Wed³ug Ciebie
powierzenie funkcji selekcjonera reprezentacji Polski Holendrowi Leo Beenhakkerowi, który po nieudanym dla Polaków mundialu zast¹pi³ Paw³a Janasa, to dobry pomys³?
RD: Jeœli zakwalifikujemy siê do mistrzostw Europy to kibice z pewnoœci¹ bêd¹
mówiæ, ¿e decyzja by³a s³uszna, je¿eli nie
pojedziemy na fina³y, to pomys³ z zagranicznym trenerem bêdzie Ÿle oceniany. Z obecnym selekcjonerem polskiej kadry pracowa³,
wystêpuj¹c w lidze holenderskiej, mój by³y
kolega z okresu gdy gra³em w mieleckiej Stali, Krzysztof Bociek (gra³ m.in. w FC Volendam, AZ Alkmar i Nec Nijmegen –
przyp.red.). Opowiada³ mi on, ¿e Beenhakker to doskona³y szkoleniowiec. Uwa¿am,
¿e je¿eli powo³ywani przez niego kadrowicze bêdê mu ufaæ, znajd¹ z nim „wspólny
jêzyk” to nie powinno byæ Ÿle.
BS: Mówisz, ¿e „nie powinno byæ Ÿle”.
Jak zatem ocenisz szanse reprezentacji bia³o-czerwonych w eliminacjach Euro 2008,
gdzie Polacy graj¹ w grupie z Portugali¹,
Serbi¹, Belgi¹, Finlandi¹, Azerbejd¿anem,
Armeni¹, Kazachstanem?
RD: Moim zdaniem Portugalczycy s¹
poza zasiêgiem naszej reprezentacji, jak i
innych zespo³ów tej grupy. W spotkaniach
pozosta³ych dru¿yn, podobnie jak w IV lidze podkarpackiej, ka¿dy wynik jest mo¿liwy. Czy Polacy znajd¹ siê w fina³owej szesnastce w du¿ej mierze zale¿eæ bêdzie – o czym
mówi³em – od tego, czy nasi reprezentacji
uwierz¹ w Beenhakkera, „bêd¹ grali razem”
z tym wybitnym zagranicznym trenerem. Jeœli
tak siê stanie, to mo¿e pierwszy raz w historii awansujemy do mistrzostw kontynentu,
czego wszyscy byœmy chcieli.
BS: Maj¹c nadziejê, ¿e Polacy spe³ni¹
oczekiwania kibiców i awansuj¹ do fina³ów
Euro dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Ci kolejnych sukcesów w trenerskiej pracy.
RD: Dziêkujê.
Rozmawia³ Stanis³aw Siwiec

18

Sokó³ Krzywa
zdoby³ Puchar Burmistrza
Przez cztery lipcowe niedziele toczy³y siê rozgrywki o Puchar Burmistrza w
pi³ce no¿nej. W tym roku do rywalizacji przyst¹pi³o szeœæ dru¿yn. Na boiskach nie brakowa³o emocji i zaskakuj¹cych rozstrzygniêæ, a g³ówne trofeum
imprezy trafi³o do pi³karzy Soko³a Krzywa.
W pierwszym etapie rozgrywek dru¿yny
podzielone na dwie grupy rywalizowa³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Po ka¿dym meczu egzekwowano dodatkowo rzuty karne,
daj¹ce mo¿liwoœæ przysporzenia dru¿ynie
dodatkowego punktu w przypadku zwyciêstwa.
Dru¿yny najlepsze w swoich grupach
spotka³y siê w meczu fina³owym, zaœ dru¿yny z drugich miejsc w grupach zagra³y o III
miejsce.
W decyduj¹cych spotkaniach, rozegranych w dniu 30 lipca na stadionie w Sêdziszowie, spotka³y siê dru¿yny P³omienia Zagorzyce i juniorów Lechii (o III miejsce)
oraz Soko³a Krzywa i Plonu Klêczany (fina³).
Mecz fina³owy rozpocz¹³ siê dosyæ niespodziewanie od ataków pi³karzy Plonu, którzy utrzymywali inicjatywê przez pierwsze
pó³ godziny. Wyró¿niali siê niezwykle pewny
w obronie Bart³omiej Góral, a w ataku b³y-

Kapitan Soko³a odbiera Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.
z r¹k patrona turnieju.

Zwyciêska dru¿yna Soko³a Krzywa.

skotliwy Damian D³ugosz, czêsto powstrzymywany faulami. Brakowa³o jedynie celnych
strza³ów, bowiem obrona dru¿yny z Krzywej, dyrygowana przez Tomasza W¹sika gra³a pewnie. Sokó³ zerwa³ siê do lotu pod koniec pierwszej po³owy, co zaowocowa³o w
40 min. strza³em Fereta w poprzeczkê z rzutu wolnego.
Druga po³owa znów rozpoczê³a siê od
ataków Plonu. Znakomitym rajdem popisa³
siê Karol Ciupak jednak bêd¹c przed bramkarzem wraz ze swoim koleg¹ z dru¿yny Szymonem Patro, nie potrafili go pokonaæ z
najbli¿szej odleg³oœci. Z biegiem czasu dru¿yny traci³y si³y, zaczê³y graæ z pominiêciem
drugiej linii, uruchamiaj¹c napastników d³ugimi podaniami. Najbli¿ej zdobycia bramki
by³ D³ugosz, który po rajdzie miêdzy obroñcami Soko³a piêæ minut przed koñcem meczu trafi³ w s³upek. Zawodnicy z Krzywej
próbowali odgryzaæ siê strza³ami z dystansu
Skwiruta (dwukrotnie) i Fereta. Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem i o zwyciêstwie w turnieju zadecydowa³y rzuty karne. W tym elemencie pi³karskiego rzemios³a lepsi okazali siê pi³karze z
Krzywej, a bohaterem dru¿yny okaza³ siê
bramkarz Zenon Rusin, który obroni³ decyduj¹c¹ jedenastkê wykonywan¹ przez Miros³awa Bednarza.
Organizatorzy turnieju zadbali o nagrody w postaci sprzêtu sportowego dla wszystkich startuj¹cych dru¿yn.
Wyniki:
Grupa 1
P³omieñ Zagorzyce – Sokó³ Krzywa
4:5 k. 4:2
Korona Góra Ropczycka – P³omieñ
1:7 k. 3:5
Sokó³ – Korona 3:2 k. 4:1

Fot. B. Czapka (2)
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1. Sokó³
2. P³omieñ
3. Korona

3
3
3

7
5
0

11-6
8-6
3-10

1. Plon
2. Lechia
3. K³os

Grupa 2
Plon Klêczany – Juniorzy Lechia Sêdziszów M³p. 5:2 k. 4:2
K³os Kawêczyn – Plon 1:1 k. 4:5
Juniorzy Lechia – K³os 3:0 k. 5:2

3
3
3

6
4
1

6-3
5-5
1-4

Mecz o III miejsce:
P³omieñ – Juniorzy Lechia 0:1
Fina³:
Sokó³ Krzywa – Plon Klêczany 0:0 karne 6:5
Sokó³: Rusin – W¹sik T., Skwirut, Pa-

tro, Trojan, Filipek P., Filipek W., Dziadosz, Feret G., Skwirut W., W¹sik G. oraz
Siewierski, W¹sik M., Cyzio, Feret R.,
Drozd.
Plon: Œlêzak – Bednarz, Wójcik, Placek,
Drozd K., Patro, Cio³ek, Drozd M., D³ugosz,
Góral, Paj¹k oraz Ciupak, Jakubek, Œwiniuch, Filipek, Chmiel.
Sêdziowa³ W. Kwaœny (Sêdziszów M³p.)

Mistrzostwa Polski w Sêdziszowie!
W dwóch podkarpackich miastach: Rzeszowie i Sêdziszowie M³p. rozegrane zostan¹ mistrzostwa Polski
Oldboys 2007 w futsalu czyli halowej pi³ce no¿nej. Zawody bêd¹ce promocj¹ miast i regionu zaplanowano na 34 lutego 2007. Organizacja tych ogólnopolskich zmagañ
„starszych ch³opców” w Sêdziszowie to dowód uznania
dla organizatorów i publicznoœci odbywaj¹cych siê od
czterech lat w hali widowiskowo-sportowej sêdziszowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej PALP (Ropczyce – Sêdziszów M³p.). Do faworytów mistrzostw, podczas których kibice zobacz¹ znanych w kraju futbolistów, zaliczany jest mistrz Polski 2006 zespó³ Dan Cake Polonia
Rzeszów. Rzeszowianie to tak¿e triumfator rozegranego
w styczniu I Regionalnego Turnieju Oldboys PALP. Zapowiadaj¹ siê zatem spore emocje podczas tego ogólnokrajowego œwiêta futsalu bêd¹cego z pewnoœci¹ jednym z najciekawszych sportowych wydarzeñ 2007 roku
na powiatowych arenach.
Jaro, ST

K

atarzyna Pieprzak uczennica
III klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdzi-szowie
M³p., zawodniczka Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Syrena Gnojnica Wola reprezentowa³a Polskê na rozegranych w ostatni czerwcowy weekend w podpoznañskim KoŸminie Wielkopolskim
Mistrzostwach Europy kadetek w
sumo. Osiemnastoletnia zawodniczka klubu z Gnojnicy, rywalizuj¹ca w
najl¿ejszej kategorii wagowej 50 kg,
spisa³a siê doskonale, zajmuj¹c trzecie miejsce w Europie, co jest najwiêkszym sukcesem sportowca z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego w
bie¿¹cym roku. W drodze na kontynentalne podium trenuj¹ca dwa lata
t¹ japoñsk¹ sztukê walki (sumo to
japoñski sport narodowy znany od
pocz¹tku VIII wieku – przyp.red.)
Kasia po wolnym losie w kwalifikacjach, w II rundzie pewnie zwyciê¿a,
wrêcz wyrzucaj¹c z dhojo – (ring,
kr¹g walki sumoków – przyp. red.)
reprezentantkê Bu³garii. W pó³finale, po zaciêtym i emocjonuj¹cym pojedynku, przegrywa z póŸniejsz¹
triumfatork¹ z Rosji, by w walce o
trzeci¹ lokatê pokonaæ Wêgierkê.
Gratuluj¹c zawodniczce z Gnojnicy rewelacyjnego wyniku, warto za-

Dan Cake Polonia Rzeszów – mistrz Polski oldbojów wystêpowa³ ju¿ w Sêdziszowie.

Katarzyna
Pieprzak

– uczennica
sêdziszowskiego Liceum
– trzecia w Europie!

Br¹zowa medalistka Mistrzostw Europy w sumo Katarzyna Pieprzak ze swoim trenerem Ryszardem Prokopem.
Fot. S.Siwiec

Fot. W. Kwaœny

uwa¿yæ, ¿e osi¹gnê³a go ona dopiero w swoim czwartym starcie w oficjalnych zawodach, a pierwszym w
miêdzynarodowej obsadzie. Br¹zowy medal uczennicy sêdziszowskiego „ogólniaka” jest jej drugim tegorocznym kr¹¿kiem (po z³otym medalu wywalczonym w kwietniowych
mistrzostwach Polski juniorek w wadze 60 kg – przyp.red.) co daje podstawy s¹dziæ i¿ ma ona ogromny talent do uprawiania tej dyscypliny
sportu i na ringach sumo winna odnosiæ kolejne sukcesy, czego utalentowanej sportsmence ¿yczymy. Po
wakacyjnym wypoczynku w po³owie
sierpnia br¹zowa medalistka starego kontynentu wznowi³a treningi
przed czekaj¹cymi j¹ w nowym sezonie, rozlicznymi startami zarówno na
zapaœniczych matach jak i dhojo sumoków. Za zawodniczkê trzymamy
kciuki, a gratulacje sk³adamy równie¿ trenerowi klubu z Gnojnicy Ryszardowi Prokopowi, dla którego,
po wywalczonym ubieg³orocznym
lipcem w stolicy Albanii Tiranie br¹zowym medalu Agaty Pieprzak na
Mistrzostwach Europy kadetek stylu
wolnego jest to drugi kr¹¿ek jego wychowanki zdobyty w europejskim
championacie.
Stanis³aw Siwiec
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Mistrzowskie star
ty
starty

W lipcu na lekkoatletycznych arenach startowa³ Franciszek Ryznar. Ten „sportowy
wieloboista” uprawiaj¹cy w przesz³oœci oprócz lekkoatletycznych sportów tak¿e futbol,
siatkówkê, najbardziej znany jest z ciê¿arowych pomostów, na których od wielu lat broni
barw sêdziszowskiej Lechii. W bogatej kolekcji trofeów zawsze pe³nego witalnoœci sportowca, wa¿ne miejsce zajmuj¹ nagrody zdobyte w zmaganiach „królowej sportu”. Z
pocz¹tkiem lipca ich liczba zwiêkszy³a siê o srebrny kr¹¿ek wywalczony w pchniêciu kul¹
podczas mistrzostw Polski weteranów w Toruniu w kategorii wiekowej M 50 – do z³ota
„brak³o” dziewiêæ centymetrów. By³ to czwarty lekkoatletyczny medal Ryznara podczas
mistrzostw Polski w zmaganiach kulomiotów (dotychczas po jednym z³otym, srebrnym i
br¹zowym). Niewiele brakowa³o do pi¹tego kr¹¿ka, bo w rzucie dyskiem zaj¹³ czwarte
miejsce. Kolejnym startem tego wszechstronnego sportsmena by³ udzia³ w odbytych w
ostatniej dekadzie lipca mistrzostwach Europy weteranów lekkiej atletyki w Poznaniu,
które zgromadzi³y przesz³o 4000 tysi¹ce uczestników z ponad 30 krajów. Startuj¹cy z
kontuzj¹ nasz zawodnik znalaz³ siê tu¿ za podium „kuli” europejskiej rywalizacji grupy
wiekowej M-50 przegrywaj¹c ze zwyciêzc¹ zaledwie jedenastoma centymetrami. Gratulujemy wyników ¿ycz¹c kolejnych sukcesów.
Ewaj, ST

W

wakacyjnym plebiscycie
jednego z regionalnych
dzienników na pi³karsk¹ „Dru¿ynê Podkarpacia” wywodz¹c¹ siê
z zawodników, którzy w sezonie
2005/06 reprezentowali zespo³y
klasy okrêgowej, A, B i C w jedenastce czytelników znalaz³o
dwóch futbolistów obecnie wystêpuj¹cych w barwach sêdziszowskiej Lechii: Jan Pazdan i pozyskany przed obecnym sezonem ze
spadkowicza z rzeszowskiej klasy
okrêgowej Piata Nowa Wieœ bramkostrzelny Tomasz P³onka. W dru¿ynie rezerwowej
uplasowa³ siê zaœ golkiper Lechii Witold
Kwaœny. W ubieg³ym roku najliczniejsz¹
liczb¹ g³osów z naszej gminy zdoby³ inny
pi³karz Lechii Wojciech Brudek (w obecnym sezonie wystêpuje w Koronie Rzeszów
– przyp. red.). Iloœæ g³osów nie by³a jednak
tak du¿a, aby pozwala³a na obecnoœæ w ówczesnej podkarpackiej dru¿ynie czytelników
sezonu 2004/05.

S

iatkarze sêdziszowskiej Têczy od dwóch
sezonów uczestnicz¹ w ligowych zmaganiach.
W rozgrywkach 2004/05 brali udzia³ w
rozgrywkach seniorów i m³odzików. Sezon 2005/06 to rywalizacja Têczy na siatkarskich parkietach wœród seniorów i kadetów. W rozpoczynaj¹cej siê jesieni¹ r ywalizacji sezonu 2006/07 zawodnicy istniej¹cego od 2004 roku klubu, wystêpo-
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Fot: S.Siwiec

C

waæ bêd¹ najprawdopodobniej tylko w
rywalizacji m³odzie¿owej w kategorii juniorów.

W

ychowanek sêdziszowskiej Lechii
sztangista Micha³ Ryznar reprezentuj¹cy obecnie barwy AZS AWF Bia³a Podlaska w trzeci¹ majow¹ sobotê bra³ udzia³ w
rozgrywanych na tamtejszych pomostach
pionierskich zawodach akademickich mistrzostw Polski w podnoszeniu ciê¿arów. W
zawodach, które odby³y siê z udzia³em
przedstawicieli 11 wy¿szych uczelni bêd¹cy
kontynuatorem rodzinnych tradycji sportowych Micha³ wywalczy³ srebrny medal w
dwuboju wagi 85 kg wynikiem 267 kg
(122+150).

Liczne trofea Franciszka Ryznara

Z

pocz¹tkiem sierpnia odby³o siê pierwsze spotkanie organizatorów V edycji
Powiatowej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej
PALP (Ropczyce – Sêdziszów M³p.). Szczegó³owe informacje o jubileuszowych rozgrywkach w numerze wrzeœniowym „Biuletynu”. Obecnie informujemy, ¿e zg³oszenia
uczestnictwa przyjmowane bêd¹ do 12 listopada pod numerem telefonu
0 600 801 116, a spotkanie organizacyjne w
hali Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p. zaplanowano na dzieñ 14 listopada
o godz. 19.00. Organizatorzy zapraszaj¹ do
wspó³pracy przy rozgrywkach sponsorów, reklamodawców, firmy, instytucje, osoby prywatne. Redakcja „Biuletynu Sêdziszowskiego” to jeden z patronów medialnych tej popularnej pi³karskiej rywalizacji. Wiêcej „palpowskich” wiadomoœci na stronie internetowej PALP-u www.ropczyce.rze.pl/palp.php, do
lektury której zapraszamy.

iechanów w ostatnich dniach
maja by³ aren¹ Mistrzostw
Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów
Sportowych i Szkó³ w podnoszeniu
ciê¿arów do lat 17 i 18.W zawodach
na Mazowszu, gdzie rywalizowali
m³odzi nastêpcy obecnych polskich
mistrzów sztangi: Szymona Ko³eckiego czy Marcina Do³êgi, startowali
równie¿ zawodnicy Lechii Sêdziszów
M³p. Najlepiej z podopiecznych trenera Mateusza B³achowicza zaprezentowa³ siê siedemnastoletni Micha³ Majka, zajmuj¹c trzeci¹ pozycjê w dwuboju wagi 56 kg rezultatem 156 kg (70+86).

K

atarzyna Pieprzak i Artur Pieprzak z
Gnojnicy oraz Pawe³ Pieprzak ze Szkodnej to m³odzi, utalentowani zapaœnicy i sumici Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Syrena Gnojnica Wola. Ca³a trójka
(nie rodzeñstwo), nale¿¹ca do najbardziej
uzdolnionych obecnie sportowców w powiecie ropczycko-sêdziszowskim, legitymuje siê medalami Mistrzostw Polski. Kasia, maj¹ca za sob¹ roczny pobyt w zapaœniczej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kraœniku, to
reprezentantka Polski na ubieg³orocznych
Mistrzostwach Europy kadetek stylu wolnego oraz autorka najwiêkszego tegorocznego sukcesu w powiatowym sporcie – br¹zowego medalu europejskiego czempionatu
kadetek w sumo (relacja na stronie 19). Reprezentantka Polski z Gnojnicy to piêciokrotna medalistka mistrzostw kraju (2 z³ote, 2 srebrne, 1 br¹zowy ). „Ocieraj¹cy” siê
zaœ o zapaœnicza kadrê narodow¹ kadetów i
juniorów jej klubowi koledzy Artur i Pawe³
po 6 razy stawali na podium ogólnopolskich
zmagañ (ka¿dy wywalczy³ 2 razy srebro i 4
razy br¹z). Wyró¿niaj¹cy siê w powiecie sportowcy to uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p. æwicz¹cy pod
okiem prezesa i trenera gnojnickiego klubu Ryszarda Prokopa, laureata Sportowego Victora Roku 2005 w kategorii Sportowa Osobowoœæ Roku (presti¿owe wyró¿nienie przyznane w powiatowym sporcie przez
dziennikarzy podkarpackich mediów)
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Z

a rywalizuj¹cymi w II i III lidze ciê¿arowcami Lechii Sêdziszów M³p. dwa ligowe rzuty, podczas których startowali w
marcu w Gorlicach i czerwcu na w³asnych
arenach. Po dwóch rundach Dru¿ynowych
Mistrzostw Polski pierwszy zespó³ Lechii wystêpuj¹cy w II lidze w stawce 20. zespo³ów
plasuje siê 15. pozycji gromadz¹c 3149,3 pkt.
(lideruje Znicz Bi³goraj – 3551,7 pkt.). W
zmaganiach III – ligowców druga dru¿yna z
grodu Sêdzisza zamyka stawkê rywalizuj¹cych zespo³ów zajmuj¹c 10. miejsce z 2458,5
pkt. (przewodzi zg³oszony w tym sezonie do
III ligi zespó³ „si³aczy” Hejna³u Kêty – 3353,2
pkt.).

T

egorocznej jesieni, z inicjatywy Jana Bobulskiego – prezesa i trenera ropczyckiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³,
w którym szachowe umiejêtnoœci poprzez
trening i uczestnictwo w turniejach czy ligowej rywalizacji podnosz¹ zwolennicy królewskiej gry – planowany jest Memoria³ Szachowy dla uczczenia pamiêci zmar³ych szachistów z istniej¹cej w latach szeœædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia sekcji MLKS Lechia Sêdziszów M³p.(w 1988 roku sêdziszowianie
toczyli ligowe boje nawet w II lidze).

P

ier wszego dnia paŸdziernika po jedenastoletniej przerwie odbêd¹ siê czwartoligowe derby naszego powiatu pomiêdzy
Lechi¹ Sêdziszów M³p. a B³êkitnymi Ropczyce. Poprzednie derbowe pojedynki na
murawach najwy¿szej na Podkarpaciu ligi
oba zespo³y stoczy³y w sezonie 1994/95 i zakoñczy³y siê one zwyciêstwami goœci. W rundzie jesiennej tamtego sezonu w Ropczycach
triumfowali pi³karze Lechii zwyciê¿aj¹c 0:1
(bramka Dariusz ¯y³ka), a wiosn¹ na boisku
sêdziszowian spotkanie tak¿e zakoñczy³o siê
wynikiem 0:1 (gol S³awomir Nowak) – tyle,
¿e dla B³êkitnych.

P

i³karze P³omienia Zagorzyce, koñcz¹c
w czerwcu drugi sezon swych startów
w rozgrywkach ligowych wywalczyli historyczny awans na A-klasowe boiska zwyciê¿aj¹c w swej grupie B-klasy. W czasie dwóch
sezonów, spêdzonych w tej klasie rozgrywkowej rozegrali oni 48 ligowych pojedynków, w których 31 razy zwyciê¿ali, szeœciokrotnie remisowali, a 11 razy lepsi od futbolistów klubu prezesa Marka B¹czkowskiego
okazywali siê rywale. Beniaminek „szóstej”
ligi z Zagorzyc to jeden z dwóch zespo³ów z
gminy Sêdziszów M³p. rywalizuj¹cych w rozgrywkach seniorów sezonu 2006/07 prowadzonych przez Podokrêg Rzeszów.

P

iêæ zespo³ów z Podkarpacia w grach
zespo³owych wyst¹pi w sezonie 2006/
07 w najwy¿szych klasach rozgrywkowych
w kraju. Iloœæ warta zauwa¿enia, poniewa¿
ju¿ „dobrych” kilka lat dru¿yny z regionu
nie wystêpowa³y w takiej liczbie w pierwszym szeregu ligowych zmagañ w sportach
dru¿ynowych. Podkarpackie dru¿yny rywa-

lizowaæ bêd¹ w Lidze Siatkówki Kobiet (Stal
Mielec – w poprzednim sezonie ósme miejsce), Polskiej Lidze Siatkówki (siatkarze Resovii Rzeszów – siódma pozycja w rozgrywkach 2005/06), Comarch Liga (Klub Hokejowy Sanok – w wyniku reorganizacji ligi
polegaj¹cej na powiêkszeniu jej liczebnoœci zespó³, mimo pozycji spadkowej w minionym sezonie, pozosta³ wœród najlepszych
polskich dru¿yn), Ekstraklasie Pi³ki Rêcznej (Stal Mielec – powrót do najwy¿szej
ligowej klasy po 18 latach), Dominet Basket Lidze (Soko³ów Znicz Jaros³aw – koszykarze z Jaros³awia to ca³kowici nowicjusze w stawce zespo³ów walcz¹cych o najcenniejsze ligowe laury). Podkarpackim teamom ¿yczymy sukcesów w rywalizacji z najlepszymi i bogatszymi w klubowe bud¿ety
krajowymi rywalami.

H

olender Leo
B e e n h a k k e r,
któr y po nieudanym dla polskich
pi³karzy niemieckim Mundialu 2006
zast¹pi³ Paw³a Janasa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, to
jeden z kilku zagranicznych trenerów pracuj¹cych z kadrami polskich sportowców. „Don Leo” – jak pisz¹ o Beenhakkerze niektóre media – jest jednak
zdecydowanie najlepiej zarabiaj¹cym z
trenerów obcokrajowców zatrudnionych
w Polsce. Jego roczne zarobki maj¹ wynieœæ 600 000 euro. Dla porównania Argentyñczyk Raul Lozano pracuje z bia³oczerwonymi siatkarzami za 100 000 euro,
opiekun naszych skoczków narciarskich
Fin Hannu Lepistöe swe us³ugi cenni na
72 000 euro, a S³oweniec Andrej Urlep –
trener polskich koszykarzy, zarabia
48 000 tysiêcy. O 8. tysiêcy mniej od selekcjonera basketbalistów bo 40 000
euro zarabia selekcjoner reprezentacji
Polskich hokeistów Czech Rudolf Rohaczek, a pensja szkoleniowca kadry biathlonistów Romana Bondaruka z Ukrainy
to 18 000 tysiêcy euro. Zarobki wszystkich
trenerów podaliœmy w stosunku rocznym.

W

czerwcu i lipcu emocjonowaliœmy siê
jednym z najwiêkszych sportowych
wydarzeñ sportowych obecnego roku jakim
by³y pi³karskie XVIII Mistrzostwa Œwiata,
które odby³y siê w Niemczech z udzia³em 32
reprezentacji. Na prze³omie stycznia i lutego przysz³ego roku u naszych zachodnich
s¹siadów odbywaæ bêd¹ siê kolejne mistrzostwa globu. Do rywalizacji o œwiatowy czempionat przyst¹pi 24 narodowe zespo³y pi³karzy – tyle, ¿e rêcznych. W rozgrywanych
ju¿ dwudziesty raz Mistrzostwach Œwiata
szczypiornistów (pierwsze odby³y siê w 1938
roku równie¿ w Niemczech), ósmy raz
uczestniczyæ bêd¹ Polacy, którzy w grupie

zmierz¹ siê z dru¿ynami Argentyny, Brazylii
i gospodarzami (uff dobrze, ¿e to nie futbol!!!). Polscy kibice maj¹ nadziejê, ¿e pi³karze rêczni nie „pójd¹ œladami” przedstawicieli pi³ki „kopanej” i zaprezentuj¹ siê zdecydowanie lepiej ni¿ futboliœci podczas tegorocznych mistrzostw. Najwiêkszy sukces
polscy handbaliœci odnieœli w 1982 roku, kiedy to w RFN wywalczyli br¹zowe kr¹¿ki; ostatnio uczestniczyli w XVIII Mundialu pi³karzy rêcznych w 2003 w Portugali zajmuj¹c
dziesi¹t¹ lokatê). A walczyæ jest o co, bo
Miêdzynarodowa Federacja Pi³ki Rêcznej
(IHF) przygotowa³a dla zwyciêskich zespo³ów ca³kiem niez³e premie, które wynosz¹
100 tysiêcy (I miejsce), 60 tysiêcy (II lokata)
i 40 tysiêcy dolarów (III miejsce).

T

rwa walka mediów o sportowych kibiców. Najbardziej „zaciêta” rywalizacja
zapowiadaæ siê bêdzie tegorocznej jesieni
na sportowym „szklanym” ekranie. Na telewizyjnej antenie pojawiaj¹ siê nowe kana³y sportowe: SportKlub – rozpocz¹³ ju¿
nadawanie (szlagierowe pozycje obecnego dotychczas na Wêgrzech, w Serbii i Rumunii kana³u – wêgierski nadawca wzorem
nieistniej¹cej ju¿ Wizji Sport nie zamierza
jednak organizowaæ redakcji w Polsce, co
nie jest dobr¹ prognoz¹ – to relacje ze spotkañ pi³karzy Bundesligi, ligi brazylijskiej,
Copa Libertadores zwanej te¿ „Pucharem
Wyzwolicieli” – klubowa rywalizacja pi³karska w Ameryce Po³udniowej, odpowiednik
europejskiej Ligi Mistrzów – mitingów lekkoatletycznych, czy p³ywackiej rywalizacji
o Puchar Œwiata), TVP Sport (w ofercie
programowej miêdzy innymi pi³karska Liga
Mistrzów, Puchar UEFA, ligowa rywalizacja koszykarek, koszykarzy, siatkarek na
najwy¿szym krajowym szczeblu, europejskie
puchary w siatkówce) TVN Sport (wszystkie mecze futbolowej Ligi Mistrzów, magazyn podsumowuj¹cy kolejkê pi³karsk¹ polskiej ekstraklasy, bokserskie gale zawodowe w Europie i USA to niektóre z propozycji tego kana³u). Zmiany, ale jeszcze nie w
najbli¿szych miesi¹cach, szykuj¹ siê ponoæ
równie¿ na sportowym rynku prasowym. I
dobrze, ¿e w ci¹gu tych kilku ostatnich
miesiêcy tak wiele na sportowym rynku
mediów siê zmienia bo z pewnoœci¹ podniesie to poziom przekazywanych wieœci.
Wiadomo przecie¿ i¿ nic tak dobrze nie
dzia³a na jakoœæ jak konkurencja. Koñcz¹c
sierpniowy „Flesz” mamy nadziejê, ¿e zwyciêsko z tych „gier medialnych” wyjd¹ fani
sportu „zasypywani” ciekawie, rzetelnie i
profesjonalnie przekazywanymi wiadomoœciami.
Flesz przemierzaj¹c sportowe areny
przygotowali:
Staszek Siwiec,
Ewa Janosz,
Jarek Janosz
ej.janosz.impulssport@wp.pl
siwiecs@o2.pl
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GMINNY LIGOWY KALENDARZ PI£KARSKI Jesieñ 2006/07
5 sierpnia (sobota)
IV liga – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. –
Polonia-Greinplast Przemyœl 0:0
12-13 sierpnia (sobota, niedziela)
IV liga – Pogoñ Le¿ajsk – Lechia-Extrans
Sêdziszów M³p. 0:0
B klasa – Borkovia Borek Wielki – Olchovia
Olchowa 1:4
B klasa – Sokó³ Krzywa – Olimpia Nockowa
2:2
B klasa – K³os Kawêczyn – Czekaj Ropczyce
1:3
B klasa – Korona Góra Ropczycka – Skarbek Gogo³ów 5:0
15 sierpnia (wtorek)
IV liga – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. –
¯urawianka ¯urawica 2:1
19-20 sierpnia (sobota, niedziela)
IV liga – Stal Mielec – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. – 0:0
A klasa – P³omieñ Zagorzyce – Aramix Niebylec – 2:1
B klasa – Victoria Ocieka – K³os Kawêczyn
– 1:0
B klasa – Pewnoœæ Lubzina – Sokó³ Krzywa
– 2:3
B klasa – Korona Góra Ropczycka – Borkovia Borek Wielki – 11:1
B klasa – Plon Klêczany – D¹b D¹browa
– 1:2
27 sierpnia (niedziela)
IV liga – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. –
Sokó³ Nisko – niedziela 17
A klasa – KS Zaczernie – P³omieñ Zagorzyce – niedziela 16
B klasa – Baszta Zawada – Korona Góra
Ropczycka – niedziela 16 (mecz w Pustyni)
B klasa – Sokó³ Krzywa – Olchovia Olchowa – niedziela 14
B klasa – K³os Kawêczyn – Olimpia Nockowa – niedziela 16
B klasa – Borkovia Borek Wielki – Skarbek
Gogo³ów – niedziela 14
B klasa – Mrowlanka Mrowla – Plon Klêczany – niedziela 14
30 sierpnia (œroda)
IV liga – T³oki Gorzyce – Lechia Sêdziszów
M³p. – œroda 17
3 wrzeœnia (niedziela)
IV liga – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. –
Izolator Boguchwa³a – niedziela 17
A klasa – P³omieñ Zagorzyce – Victoria Budy
G³ogowskie – niedziela 14
B klasa – Pewnoœæ Lubzina – K³os Kawêczyn – niedziela 15
B klasa – Korona Góra Ropczycka – Sokó³
Krzywa – niedziela 14
B klasa – Borkovia Borek Wielki – Baszta
Zawada – niedziela 14
B klasa – Plon Klêczny – Novi Nosówka –
niedziela 11
10 wrzeœnia (niedziela)
IV liga – Orze³ Przeworsk – Lechia-Extrans
Sêdziszów M³p. – niedziela 16
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A klasa – Œwilczanka Œwilcza – P³omieñ Zagorzyce – niedziela 15
B klasa – Sokó³ Krzywa – Borkovia Borek
Wielki – niedziela 14
B klasa – K³os Kawêczyn – Olchovia Olchowa – niedziela 16
B klasa – Huragan Przedbórz – Korona
Góra Ropczycka – niedziela 14
B klasa – Orze³ Wysoka G³ogowska – Plon
Klêczny – niedziela 14
15-17 wrzeœnia (pi¹tek, niedziela )
IV liga – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. –
Resovia Rzeszów – pi¹tek 17
A klasa – P³omieñ Zagorzyce – LKS Trzebownisko – niedziela 14
B klasa – Korona Góra Ropczycka – K³os
Kawêczyn – niedziela 14
B klasa – Borkovia Borek Wielki – Huragan
Przedbórz – niedziela 14
B klasa – Baszta Zawada – Sokó³ Krzywa –
niedziela 14 (mecz w Pustyni)
B klasa – Plon Klêczny – Rudnianka Rudna
Wielka – niedziela 11
23-24 wrzeœnia (sobota, niedziela)
IV liga – Galicja Cisna – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. – sobota 15 (mecz w Lesku)
A klasa – Jednoœæ Niechobrz – P³omieñ
Zagorzyce – niedziela 11
B klasa – K³os Kawêczyn – Borkovia Borek
Wielki – niedziela 14
B klasa – LKS £opuchowa – Korona Góra
Ropczycka – niedziela 14
B klasa – Sokó³ Krzywa – Skarbek Gogo³ów
– niedziela 14
B klasa – Stobierna Krzywe – Plon Klêczany
– niedziela 16
1 paŸdziernika (niedziela)
IV liga – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. –
B³êkitni Ropczyce – niedziela 16
A klasa – P³omieñ Zagorzyce – Korona II
Rzeszów – niedziela 13
B klasa – Korona Góra Ropczycka – Inter
Gnojnica – niedziela 14
B klasa – Borkovia Borek Wielki – LKS £opuchowa – niedziela 14
B klasa – Baszta Zawada – K³os Kawêczyn –
niedziela 14 (mecz w Pustyni)
B klasa – LKS Bia³a – Plon Klêczany – niedziela 11
B klasa – Sokó³ Krzywa – Huragan Przedbórz – niedziela 14
8 paŸdziernika (niedziela)
IV liga – Crasnovia-Greinplast Krasne – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. – niedziela
15
A klasa – Granit Wysoka Strzy¿owska – P³omieñ Zagorzyce – niedziela 14
B klasa – K³os Kawêczyn – Sokó³ Krzywa –
niedziela 14
B klasa – Inter Gnojnica – Borkovia Borek
Wielki – niedziela 14
B klasa – Plon Klêczny – KP Meblosystem
Zabajka – niedziela 11
B klasa – Czekaj Ropczyce – Korona Góra
Ropczycka – niedziela 15
15 paŸdziernika (niedziela)
IV liga – Rzemieœlnik-Taurus Pilzno – Lechia-

Extrans Sêdziszów M³p. – niedziela 15
A klasa – Bratek Bratkowice - P³omieñ Zagorzyce - niedziela 14
B klasa – Korona Góra Ropczycka – Victoria Ocieka – niedziela 14
B klasa – Borkovia Borek Wielki – Czekaj
Ropczyce – niedziela 14
B klasa – Sokó³ Krzywa – LKS £opuchowa –
niedziela 14
B klasa – Huragan Przedbórz – K³os Kawêczyn – niedziela 14
22 paŸdziernika (niedziela)
IV liga –Lechia- Extrans Sêdziszów M³p. –
Iskra Sobów – niedziela 15
A klasa – P³omieñ Zagorzyce – Stal II Rzeszów – niedziela 13
B klasa – Plon Klêczany – Trzcianka Trzciana – niedziela 11
B klasa – Olimpia Nockowa – Korona Góra
Ropczycka – niedziela 14
B klasa – Inter Gnojnica – Sokó³ Krzywa –
niedziela 14
B klasa – Victoria Ocieka – Borkovia Borek
Wielki – niedziela 13
B klasa – K³os Kawêczyn – Skarbek Gogo³ów – niedziela 14
28, 29 paŸdziernika (sobota, niedziela)
IV liga – Igloopol Dêbica – Lechia-Extrans
Sêdziszów M³p. – sobota 14
A klasa – Czarni Czudec – P³omieñ Zagorzyce – niedziela 11
B klasa – Korona Góra Ropczycka – Pewnoœæ Lubzina – niedziela 14
B klasa – Borkovia Borek Wielki – Olimpia
Nockowa – niedziela 14
B klasa – Sokó³ Krzywa – Czekaj Ropczyce –
niedziela 14
B klasa – K³os Kawêczyn – LKS £opuchowa
– niedziela 14
B klasa – Zimovit Rzeszów – Plon Klêczany
– niedziela 14
5 listopada (niedziela)
IV liga – Lechia-Extrans Sêdziszów M³p. –
Kolbuszowianka-Orzech Kolbuszowa –
niedziela 14
A klasa – P³omieñ Zagorzyce – Izolator II
Boguchwa³a – niedziela 13
B klasa – Inter Gnojnica – K³os Kawêczyn –
niedziela 14
B klasa – Plon Klêczany – Polkemic Przybyszówka - niedziela 11
B klasa – Victoria Ocieka – Sokó³ Krzywa –
niedziela 13
B klasa – Pewnoœæ Lubzina – Borkovia Borek Wielki – niedziela 14
B klasa – Olchovia Olchowa – Korona Góra
Ropczycka – niedziela 14
11, 12 listopada (sobota, niedziela)
IV liga – Siarka Tarnobrzeg – Lechia-Extrans
Sêdziszów M³p. – sobota 14
A klasa – Piast Nowa Wieœ – P³omieñ Zagorzyce – niedziela 12
B klasa – Junak Rzeszów – Plon Klêczany –
niedziela 11.30
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany.

Opracowa³ Stanis³aw Siwiec
siwiecs@o2.pl
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Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek
w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.
sierpieñ-wrzesieñ 2006 r.

Kazimierz Czapka

FRASZKI
DWIE OPCJE
Gdy ktoœ mówi „to masz!”
wrêczaj¹c podarek,
Jest ewangeliczny
w tym te¿ niedowiarek.
Z ¯YCIA - I
Gdy jest uczniem w szkole
do ksi¹¿ki nie rwie siê
Jednak póŸniej zwykle
l¹duje w biznesie
I choæ jakiejkolwiek
brak jest w tym logiki
Z regu³y ma lepsze
od „pilnych” wyniki!
ZAPOWIEDZI
M³odzian chc¹c wieœæ ¿ycie
w towarzystwie ¿ony
To musia³ uprzednio
wraz z ni¹ „spaœæ z ambony”
A dzisiaj to jeszcze
gorzej jest w istocie,
Bo ich przed tym faktem wieszaj¹
…w gablocie.
KOD GENETYCZNY
Taki jest zwykle
genom cz³owieka
¯e gdy prze¿yje pó³ wieku
to ma ju¿ pewne „pó³ wieka”.
Z ¯YCIA - II
Cz³owiek jest jak krowa:
- dot¹d ceni¹ go swoi
dopóki siê „doi”!
ODPOWIEDŸ
By wydaæ fraszki
proszê panowie,
A autor takie
zachêty ceni,
Lecz nie wystarczy
mieæ dziœ coœ w g³owie,
Ale potrzeba i ... w kieszeni.
17.08.2006r.
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