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1. Mo¿emy ju¿ spacerowaæ po piêknie od-
nowionymparku wGórze Ropczyckiej.
Zabytkowy, pochodz¹cy z prze³omu
XVIII i XIX wieku, po³o¿ony w pe³nym
urokuw¹woziemo¿e cieszyæ oczy space-
ruj¹cych. Zosta³ poddany gruntownej
renowacji pod czujnym okiem konser-
watora. Wycinka chorych drzew, nasa-
dzenia nowych krzewów i drzew, wyko-
nane piêkne alejki po³¹czone ze sob¹
schodami, ³aweczki i miejsca do wypo-
czynkudope³niaj¹ ca³o�ci. Awszystkopo-
przedzone odnowionymi trzema stawa-
mi po³o¿onymiwuk³adzie paciorkowym
z trzecim w kszta³cie serca. Czy¿ nie jest
to romantyczne, dlamieszkañcówGóry
Ropczyckiej, Sêdziszowa i okolic �wietne
miejsce do spacerów i wypoczynku?My-
�limy teraz outworzeniu �cie¿ki przyrod-
niczo-dydaktycznej, by przyci¹gn¹æ dzie-
ci i m³odzie¿ z naszych szkó³. Tym bar-
dziej, ¿e uczniowie z górzañskiej szko³y
s¹wOgólnopolskimStowarzyszeniuSzkó³
Parkowych. Istnieje te¿mo¿liwo�æ zago-
spodarowaniadalszej czê�ci parku razem
zboiskiem szkolnym.Mamy ju¿ wstêpne
deklaracje pomocy finansowej ze strony
m.in.WFO�wRzeszowie.Zaznaczyæ trze-
ba, ¿e zadanie to zrealizowane zosta³o
przy pomocy �rodkówunijnychpozyska-
nych przez gminê po z³o¿eniu projektu
pod nazw¹ � Renowacja i waloryzacja
zasobów przyrodniczo-kulturowych w
zabytkowym parku w Górze Ropczyc-
kiej.�

2. OsiedleM³odych, jak sama nazwawska-
zuje, zamieszka³e jest przezm³odych, a
ci z koleimaj¹ swoje,mniejsze i wiêksze
dzieci. Zmy�l¹ o nich utworzone zosta³y
dodatkoweoddzia³ywprzedszkolu i szko-
le podstawowej. Co by nie powiedzieæ,
jest osiedle najwiêkszym skupiskiemma-
³ych dzieci. Po zajêciach szkolnych po-
zostawa³a tym dzieciom zabawa pomiê-
dzy blokami. Gmina w latach poprzed-
nich wybudowa³a boisko sportowe, a w
roku obecnym zagospodarowa³a czê�æ
swojego terenu, gdzie dot¹d ros³y chasz-
cze i by³o dzikie wysypisko �mieci. Dzi�
teren wygl¹da zupe³nie inaczej.W ubie-
g³ymtygodniu firmazg³osi³a gotowo�ædo
odbioru technicznego inwestycji. Na
dawnychnieu¿ytkachpowsta³ plac zabaw

dla dzieci i miasteczko ruchu drogowe-
go. Ca³y teren ogrodzony, z ³aweczkami
dla rodziców czy opiekunów � dodyspo-
zycji dlanajm³odszych.Oprócz rozrywki i
wypoczynkuobiekt bêdzie spe³nia³ funk-
cjê dydaktyczn¹ � na tereniemiasteczka
ruchudrogowegodzieci im³odzie¿ zmia-
sta i gminy bêdziemog³a uczyæ siê prak-
tycznej jazdy na rowerze, a potem zda-
waæ egzamin na kartê rowerow¹. Dodaæ
bowiem trzeba, ¿e przy alejkach stan¹
wszystkie znakidrogowe jakieobowi¹zuj¹
w przepisach ruchudrogowego.

3. I jeszcze jedna inwestycja oddawana do
u¿ytku. Budynek nazywany w Sêdziszo-
wie Domem Stra¿aka zmieni³ swój wy-
gl¹d.O ile w latach poprzednich straszy³
swoimwygl¹dem, i to w centrummiasta,
teraz mo¿e byæ jego ozdob¹. Poddany
gruntownejmodernizacji bêdziemie�ci³,
oprócz oczywi�cie jednostkiOSP, siedzi-
bê gminnej opieki spo³ecznej.Nareszcie
pracownicy opieki, ale przedewszystkim
mieszkañcy korzystaj¹cy z pomocy tej in-
stytucji przyjmowani bêd¹ w odpowied-
nich warunkach. Odnowiony budynek
posiada³ bêdzie sporo miejsc postojo-
wych dla samochodów, jako ¿e dyspono-
wa³ bêdzie parkingiem nie tylko przed
frontembudynku, ale te¿ na jego zaple-
czu, wzd³u¿ ulicy Polnej. W budynku
znajd¹ siê tak¿e miejsca dla chc¹cych
wynaj¹æ powierzchniê biurow¹ zwi¹zan¹
z ró¿nego rodzaju us³ugami.

4. Parking za DomemStra¿aka bêdzie wy-
konany z kostki brukowej. Tak jakwszyst-
kie odnawiane chodniki w mie�cie. W
ostatnim czasie przyby³o sporo przebu-
dowanych chodników. Przedewszystkim
dokoñczony zosta³ chodnik przy ul. Fa-
brycznej. Rozpoczêta zosta³a przebudo-
wa chodnika przy Al. 1000-lecia � teraz
odnowionaulica bêdzie w³a�ciwie wygl¹-
da³a. Zmieniony zosta³ tak¿e odcinek
chodnika przy ul.Wyspiañskiego na wy-
soko�ci budynkuZespo³u Szkó³ Zawodo-
wych.W roku bie¿¹cymwmie�cie wybu-
dowany zostanie jeszcze chodnik ³¹cz¹-
cy istniej¹cychodniknaOsiedluM³odych
z wybudowanymplacem zabaw.

5. Dobiegaj¹ koñca prace nadprzygotowa-
niemprzetargu na przebudowê skrzy¿o-
wania ulic: Fabrycznej i Kroczki.Wybu-
dowane zostanie tam rondo, które ma
poprawiæbezpieczeñstwou¿ytkowników.
Zadanie to zostanie zrealizowaneprzypo-
mocy �rodkówpochodz¹cych z bud¿etu
Wojewody w proporcji: 50%Urz¹dWo-
jewódzki i 50% Gmina. Z³o¿ony przez
Gminê projekt na usuwaniemiejsc nie-
bezpiecznychwramachprogramu�Gam-
bit� zyska³ pozytywn¹ opiniê i bêdzie re-
alizowany jeszcze w roku bie¿¹cym.

6. Powoli dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane
z usuwaniem skutków powodzi i znisz-
czeñ w infrastrukturze gminnej. Tego-
roczny kataklizm wyrz¹dzi³ szkody, zwe-
ryfikowane przez urzêdnikówWojewo-
dy na kwotê prawie 1miliona z³. Gmina
z³o¿y³a stosowne wnioski powodziowe i
ze �rodkówMSWiAotrzymali�my550 tys.
z³. Jest to80%warto�ci inwestycji poprze-
targu. Przy pomocy tych �rodków odno-
wione zosta³y dwa odcinki dróg w Zago-
rzycachGórnych:naPoklasnem-odcinek
700m oraz na Ratajówce-odcinek 1000
m. Poddane zostan¹ tak¿e remontowi
mosty: wGórzeRopczyckiej-Budach; Za-
górzycachDolnych-k/Jarzêbia ; Zagorzy-
cachGórnych-k/Ochronki i naRatajów-
kê. S¹ to drogie, ale niezbêdne dla bez-
pieczeñstwamostów prace. Dodaæ trze-
ba ¿e przebudowane zosta³y wszystkie
k³adkinad rzek¹Budzisz zniszczonepod-
czas tegorocznej powodzi.

7. Zmienia siê powoli centrumSêdziszowa.
Nowenawierzchnie ulic, przebudowane
chodniki nadaj¹ bardziej estetyczny wy-
gl¹dnaszemumiastu. S³u¿yæ temubêdzie
równie¿ przebudowadwóchnastêpnych
ulic: Piekarskiej iOgrodowejwraz z ³¹cz¹-
cymi je schodami. Gmina dysponuje ju¿
stosown¹ dokumentacj¹ i po uzyskaniu
pozwolenia na budowê rozpoczn¹ siê
przygotowania do og³oszenia przetargu.
Inwestycja taobejmujekompleksow¹mo-
dernizacjê ulic: kanalizacjê deszczow¹,
przebudowê o�wietlenia, nowe chodni-
ki no i oczywi�cie now¹ nawierzchniê z
masy bitumicznej.Wnastêpnej kolejno-
�ci nale¿y podobnie przebudowaæ ul.
Ko�ciuszki, a potemmo¿e i ca³y Rynek.

8. W dzisiejszych czasach nie mo¿emy za-
pomnieæ o najwiêkszymwyzwaniu jakie
stoi przed nami: o ochronie �rodowiska.
St¹d te¿ taki du¿y nacisk w gminie na
budowê kanalizacji sanitarnej. To bar-
dzo droga i ogromnie uci¹¿liwa dla
mieszkañców inwestycja, ale po prostu
konieczna.Musimy j¹ kontynuowaæ, tym
bardziej, ¿e pozyskujemy tu du¿e �rodki
finansowe z programów unijnych. Roz-
kopana jest gmina. Prace kanalizacyjne
prowadzone s¹ na Rêdzinach, wWolicy
Piaskowej a rozpoczn¹ siê jeszcze w tym
rokuwWolicy £ugowej i GórzeRopczyc-
kiej. Gmina, dysponuj¹c koncepcj¹ ka-
nalizacji gminy, przygotowujedokumen-
tacjê dla nastêpnychmiejscowo�ci: Bor-
kuWielkiego,Kawêczyna iKrzywej.Chce-
my mieæ gotow¹ dokumentacjê by w
razie potrzebymóc siêgn¹æ po �rodki fi-
nansowe zUnii Europejskiej.

KazimierzKie³b
Burmistrz SêdziszowaM³p.
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Du¿o siê mówi w Sêdziszowie M³p. o no-
wopowsta³ym zak³adzie, proszê nam po-
wiedzieæ od kiedy funkcjonuje i czym zaj-
muje siê Pañstwa firma?
FirmaDIVApowsta³anaby³ym terenie sê-

dziszowskiej Wytwórni Filtrów. Wykupiona
zosta³a hala starej sprê¿arkowni, któr¹ pod-
dali�my gruntownemu remontowi, jak i prze-
prowadzili�mywszelkie prace adaptacyjne ce-
lem przystosowania jej do potrzeb naszych
zamierzeñ. A zamierzenia mamy dwa: po
pierwsze stworzyæ w tym i szerszym regionie
wiod¹c¹ rzemie�lnicz¹ firmê stolarsk¹, a po
drugie zapewniæ pracownikomkomfortowe,
na poziomie europejskim warunki pracy. Fi-
lozofia co do drugiego zamierzenia jest pro-
sta � nasz¹ ambicj¹ jest, aby nikt z naszej fir-
my nie wyjecha³ na szparagi czy truskawki za
przys³owiowym chlebem. Dlatego te¿ utwo-
rzyli�mynajwy¿szej klasy zaplecze socjalnedla
pracowników, odpowiadaj¹ce wszelkim wy-
mogomisanitarnymihigienicznym.Noi stwo-
rzyli�my te¿ warunki pracy na poziomie, ja-
kiegonapewno siê nie powstydzimy. Zainwe-
stowali�my w czyste powietrze tak na naszym
obiekcie jak i wokó³ niego.W tym celu wypo-
sa¿yli�my halê maszynow¹ w instalacjê odpy-
laj¹co-odci¹gow¹, zainstalowali�my urz¹dze-
nie do brykietowania wiór i trocin, a w la-
kierni pracuj¹ suche �ciany lakiernicze wy-
posa¿one w wymienne filtry. Nie wspomnê,
¿e dali�my pracownikom nowe maszyny, za-

¿ownicz¹, stolarsko-szwalnicz¹. No w³a�nie
� i tu nam siê wy³ania profil DIVY � nie poje-
dynczymebel, ale cale wnêtrze.My nie chce-
my meblowaæ, my chcemy tworzyæ klimat.
Po prostu chcemy realizowaæ marzenia
klienta. Zdajê sobie sprawê, ¿e jest to trud-
ne zadanie, ale posiadamy du¿¹ determina-
cjê w d¹¿eniu do osi¹gniêcia naszego celu i
wierze, ze nam siê to w krótkim czasie uda.
A czemu tak my�lê? No wiêc tak: zatrudnia-
my wysokiej klasy stolarzy, w³a�ciwie mogê
powiedzieæ mistrzów stolarskich (mo¿e nie
bêd¹ tego czytaæ...), projektantów wnêtrz z

Kiedy� jedna z hal nale¿¹cych do Wytwórni Filtrów, dzi� � firma DIVA.

do�wiadczeniem w stolarstwie, technolo-
gów, uruchamiamy wydzia³ tapicerski, wy-
dzia³ metaloplastyki i witra¿y � to czemuma
siê nie udaæ? My wiemy ¿e siê uda.

A w jaki sposób odbywa³ siê nabór pra-
cowników do spó³ki i ile osób jest obec-
nie zatrudnionych?
Nabór prowadzimy ca³y czas. ¯ebymnie

by³ �le zrozumiany, tomuszê powiedzieæ, ¿e
nie prowadzê ¿adnego kaperownictwa �
pracownicy po prostu sami zg³aszaj¹ chêæ
pracy w naszej firmie. Kryteria jednak s¹

W DIVIE chc¹ tworzyæ wyj¹tkowy klimat wnêtrz.

do�æ wysokie i nie wszyscy je spe³niaj¹. Szu-
kamy specjalistów w swoich bran¿ach, lu-
dzi wysoko wykwalifikowanych i posiadaj¹-
cych do�wiadczenie. Zatrudniamy obecnie
21 pracowników, docelowo planujemy za-
trudniæ 40-50 osób.

Czy brak wykwalifikowanych pracowni-
ków, który dotyka obecnie inne firmy, daje
siê równie¿ odczuæ w Pañstwa spó³ce?
Proszê Pana � je�li zapewnimy pracow-

nikom godziwe warunki pracy i p³acy, o któ-
rych wspomnia³em na pocz¹tku naszej roz-
mowy, to ja nie widzê w tym wzglêdzie pro-
blemu. Jest oczywistym, ¿e je�li siê ma na
utrzymaniu rodzinê i zarabia np. 800 z³, to
cz³owiek szuka ró¿nych sposobów na zara-
dzenie trudnej sytuacji z wyjazdem za grani-
cê w³¹cznie. Ale gdy firma zapewnia godzi-
we wynagrodzenie, zabezpieczenie socjal-
ne, pe³ne ubezpieczenie � po prostu � ja to
nazywam solidne zatrudnienie � to ju¿ nie
dam sobie rêki obci¹æ czy taki pracownik
wyjedzie. A po drugie uwa¿am, ¿e zarobki
bêd¹ siê z biegiem czasu wyrównywaæ � go-
spodarka to wymusi � i proces odp³ywu kadr
zostanie wyhamowany.

A jak kszta³tuje siê konkurencja na tym
dosyæ specyficznym rynku?
Bardzo ceniê konkurencjê. Wyzwala we

mnie inwencjê. O nawet mi siê na koniec
�zarymowa³o�.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ GW

równo podstawowe stolarskie, ale i wysoce
specjalistyczne do okre�lonych zadañ. Wra-
caj¹c jeszcze do naszej filozofii, nie mogê
pomin¹æ w naszych planach warunków fi-
nansowych jakie chcemy zapewniæ naszym
pracownikom. Bêd¹ one bardzo dobre, nie-
mniej jednak bêd¹ powi¹zane z wynikami
ekonomicznymi firmy. A te w przewa¿aj¹cej
mierze zale¿¹ od wydajno�ci pracy i co bar-
dzo wa¿ne � jej jako�ci.

Od kiedy funkcjonujemy? �No có¿, w³a-
�ciwie to odmomentuwbicia pierwszej ³opa-
ty pod remont hali, a w bran¿y od stycznia
tego roku.

Jakie macie Pañstwo plany?
Jak juz wspomnia³em DIVA jest firm¹

stolarsk¹. Ale nie tak do koñca... Rzek³bym
stolarsko-tapicersk¹, stolarsko-snycersk¹,
stolarsko-metaloplastyczn¹, stolarsko-witra-

Firma zatrudnia najlepszych specjalistów.
Fot. G. Wrona (4)
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Prezes Rady Ministrów na 12 listopada 2006 r. zarz¹dzi³ wy-
bory samorz¹dowe, w trakcie których wybierani bêd¹ radni do rad gmin, rad po-
wiatów, sejmików województw oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.
Nowo�ci¹ w tegorocznych wyborach jest mo¿liwo�æ tworzenia grupy list. Dwa lub
wiêcej komitety wyborcze mog¹ w drodze umowy utworzyæ jedn¹ grupê list kandyda-
tów w celu wspólnego udzia³u w podziale mandatów.

PRAWA
WYBORCZE

Wybory s¹ powszechne, równe, bez-
po�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu
tajnym. Czynne i bierne prawo wyborcze
ma ka¿dy obywatel, który koñczy 18 lat i
stale mieszka na obszarze dzia³ania da-
nej rady. Mo¿na kandydowaæ tylko do
jednego z organów samorz¹dowych tzn.
rady gminy, rady powiatu lub sejmiku
województwa. G³osowanie odbywaæ siê
bêdzie w lokalach wyborczych w godz. 6-
20.

KOMISJE
WYBORCZE

Wybory przeprowadzaj¹ wojewódz-
kie, powiatowe, gminne oraz obwodowe
komisje wyborcze. W sk³ad komisji mog¹
wchodziæ tylko wyborcy stale mieszkaj¹-
cy na terenie danej rady. Mo¿na byæ
cz³onkiem tylko jednej komisji. Ich
cz³onkom przys³uguj¹ diety, zwrot kosz-
tów podró¿y, zrycza³towane wynagrodze-
nie. Terytorialne komisje wyborcze (po-
wiatowe, gminne) powo³uje Komisarz
Wyborczy w Rzeszowie spo�ród wyborców
zg³oszonych przez pe³nomocników ko-
mitetów wyborczych. W sk³ad komisji te-
rytorialnych wchodzi od 7 do 9 osób.

Obwodowe komisje wyborcze powo-
³uje gminna komisja wyborcza spo�ród
wyborców zg³oszonych przez pe³nomoc-
ników komitetów wyborczych, termin
zg³oszenia up³ywa 13 pa�dziernika br. W
sk³ad komisji wchodzi od 7 do 9 osób, w
tym jeden pracownik samorz¹dowy gmi-
ny.

WYBORY
DO RADY MIEJSKIEJ

W celu przeprowadzenia wyborów do
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. na-
sza gmina zosta³a podzielona na trzy
okrêgi:
- okrêg nr 1, w którym wybieranych bê-

dzie 7 radnych obejmuje miasto Sê-
dziszów M³p.,

- okrêg nr 2, w którym wybieranych bê-
dzie 6 radnych obejmuje so³ectwa �
Bêdziemy�l, Góra Ropczycka, Szkod-
na, Zagorzyce,

- okrêg nr 3, w którym wybieranych bê-
dzie 8 radnych obejmuje so³ectwa �
Boreczek, Borek Wielki, Cierpisz,
Czarna Sêdz., Kawêczyn Sêdz., Klêcza-
ny, Krzywa, Ruda, Wolica £ugowa,
Wolica Piaskowa.

Komitet wyborczy mo¿e zg³osiæ w ka¿-
dym okrêgu wyborczym tylko jedn¹ listê
kandydatów. Kandydowaæ mo¿na tylko w
jednym okrêgu wyborczym i tylko z jed-
nej listy kandydatów. Ka¿da zg³oszona li-
sta kandydatów powinna w naszej gmi-
nie poparta byæ 150 podpisami. Termin
zg³aszania kandydatów na radnych up³y-
wa 13 pa�dziernika br. o godz. 24.00, zg³o-
szenia przyjmuje gminna komisja wybor-
cza maj¹ca siedzibê w Ratuszu.

WYBORY
DO RAD POWIATOWYCH

W powiecie ropczycko-sêdziszow-
skim bêdzie wybieranych 19 radnych do
rady powiatu.

W celu przeprowadzenia wyborów
powiat zosta³ podzielony na okrêgi wy-
borcze, w których liczbamandatów przed-
stawia siê nastêpuj¹co: gmina Ropczyce
� 7 mandatów, gmina Sêdziszów M³p. �
6 mandatów, gminy Iwierzyce, Ostrów,
Wielopole � 6 mandatów.

Do zg³aszania i rejestrowania listy
kandydatów na radnych powiatowych sto-
suje siê odpowiednio przepisy dotycz¹-
ce zg³aszania i rejestrowania list kandy-
datów do rad gminy. Ka¿da zg³oszona
kandydatura powinna byæ poparta pod-
pisami co najmniej 200 wyborców.

Termin zg³aszania kandydatów na
radnych powiatowych up³ywa 13 pa�-
dziernika br. o godz. 24.00, zg³oszenia
przyjmuje powiatowa komisja wyborcza
maj¹ca swoj¹ siedzibê w budynku Staro-
stwa Powiatowego.

WYBORY
DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA

W sk³ad sejmiku województwa wejd¹
radni w liczbie 33.

W celu przeprowadzenia wyborów ob-
szar województwa zosta³ podzielony na
piêæ okrêgów wyborczych. Powiat rop-
czycko-sêdziszowski znalaz³ siê ³¹cznie z
powiatem dêbickim, mieleckim i strzy-
¿owskim w okrêgu nr 2, w którym wybie-
ranych bêdzie 6 radnych.

Do zg³aszania i rejestrowania listy kan-
dydatów na radnych do sejmiku wojewódz-
twa stosuje siê odpowiednio przepisy do-
tycz¹ce zg³aszania i rejestrowania kandy-
datów do rad gminy i powiatów. Ka¿da li-
sta kandydatów powinna byæ podpisana
przez co najmniej 300 wyborców.

BEZPO�REDNIE WYBORY
BURMISTRZA

Wtym roku, po raz drugi wraz z wybora-
mi do rad gmin, powiatów i sejmików woje-
wództw, odbêd¹ siê bezpo�rednie wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Kandydatem do objêcia takiego stanowi-
ska mo¿e byæ obywatel, który ukoñczy³ 25
lat (nie musi on jednak stale zamieszkiwaæ
na obszarze gminy, w której kandyduje). Za
wybranego na burmistrza uwa¿a siê tego
kandydata, którywg³osowaniuotrzyma³wiê-
cej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
Je¿eli ¿aden z kandydatów nie uzyska takiej
ilo�ci g³osów, czternastego dnia po pierw-
szym g³osowaniu � bêdzie to 26 listopada
br. � przeprowadza siê ponowne g³osowa-
nie, w którymwyboru dokonuje siê spo�ród
dwóch kandydatów, którzy wpierwszymg³o-
sowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie
oddanych g³osów.

Prawo zg³aszania kandydatów na bur-
mistrza przys³uguje partiom politycznym,
stowarzyszeniom i organizacjom politycz-
nym oraz wyborcom tworz¹cym komitet
wyborczy. Termin zg³oszenia kandydatów
na wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast up³ywa 18 pa�dziernika br. o godz.
24.00. Komitet wyborczy musi jednak
wcze�niej zarejestrowaæ listê kandydatów
na radnych w co najmniej po³owie okrê-
gów wyborczych w danej gminie. Na kar-
tach do g³osowania kandydatów na bur-
mistrza wymienia siê w kolejno�ci alfabe-
tycznej podaj¹c jednocze�nie nazwê ko-
mitetu wyborczego, który zg³osi³ kandy-
data. Po wyborach gminna komisja wybor-
cza wydaje wybranemu burmistrzowi za-
�wiadczenie o wyborze. Objêcie obowi¹z-
ków przez burmistrza wybranego w wybo-
rach bezpo�rednich nast¹pi z chwil¹ z³o-
¿enia �lubowania wobec rady gminy.

Sekretarz Gminy - Jan Maroñ
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Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w gminie Sêdziszów M³p. w
latach 2002-2006.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w powiecie ropczycko-sêdzi-
szowskim w roku 2006.

Najwy¿sze wyniki punktowe w swoich szko³ach uzyskali:
Bêdziemy�l: Mita Gabriela � 38, Lorenc Jakub � 36
Boreczek: Ferfecka Monika i Kasprzyk Dariusz � 35

Ruszy³ kolejny rok szkolny, my tymczasem nadrabiamy zaleg³o�ci z
roku ubieg³ego. Poni¿ej przedstawiamy wyniki uczniów z naszej
gminy uzyskane w minionym roku szkolnym i w latach wcze�niej-
szych w sprawdzianie szóstoklasistów i egzaminie gimnazjalnym.
Warto porównaæ wyniki naszych szkó³ na tle pozosta³ych miejsco-
wo�ci powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

Borek Wielki: Lazarowicz Jakub � 40, Kuc Sylwia, Rolek Natalia,
Kluk Waldemar � 39, Kot Szymon � 38

Czarna Sêdz.: Goraj Piotr � 40, Skwirut Alicja � 39, Przydzia³ Micha³
� 37, Strzêpek Marta � 37

Góra Ropczycka: Oskroba Dominika i �liwa Micha³ � 36
Kawêczyn: Maciejczyk Karolina � 39, Kozak Kamil � 38
Klêczany: Bocheñski Marcin � 38, Wojton Micha³ � 37
Krzywa: Charchut Aleksandra � 40, Feret Maria i Wiktor Dawid �

39, Lepak Mateusz � 38, Sitko Rafa³ i Urban Marcin � 37
SêdziszówM³p. nr 2: BoguszMaciej, Merchut Aneta, Patro Kacper,

Wojton Wojciech � 38, Jasiñski Piotr � 37
Sêdziszów M³p. nr 3: Bryk Justyna, W¹troba Justyna � 40, Macio³ek

Damian, Rempel Patryk � 39, MazanWiktoria, Bujny Estera, Mi-
chalski Maciej, Sobecka Adrianna, Bielobradek Pawe³ � 38, Róg
Aneta, Szela Kamil, Bocheñski Marcin, Rogowska Beata � 37

Szkodna: Chmiel Agnieszka � 39, Kubik Ewelina � 37
Wolica Piaskowa: Sowiñska Natalia � 40, Nied�wied� Gabriela � 39
Zagorzyce Dolne: Strêk Daniel � 40, ¯erkowski Mateusz � 37
Zagorzyce Górne: Mik Bernadeta, Tylutki Anna � 36

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie SêdziszówM³p. w latach

2002-2006.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiecie ropczycko-sêdziszow-
skim w roku 2006.

(b)

SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.:
- przygotowanie sali na oddzia³ przedszkol-
ny �0� (malowanie, zakup niezbêdnych
pomocy)

- kompleksowy remont boiska szkolnego �
wyrównanie i zasianie trawy

SP Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
- przygotowanie sali na oddzia³ przedszkol-
ny �0� (malowanie, zakup mebli i innych
pomocy)

- przygotowanie sali bibliotecznej pod insta-
lacjê Centrum Informacji Multimedialnej

- wyposa¿enie Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej (zakup kom-
puterów, skanera kopiarki i oprogramo-
wania, licencji)

- remont CO (wymiana kaloryferów)

SP Boreczek
- wymiana okien � 10 szt.
- przygotowanie pomieszczenia na kuch-
niê i jadalniê na do¿ywianie dzieci i wypo-
sa¿enie w niezbêdny sprzêt kuchenny

- przygotowanie sali pod instalacjê Cen-
trum Informacji Multimedialnej

- wyposa¿enie Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej (zakup kom-
puterów, skanera, kopiarki, oprogramo-
wania, licencji)

SP BorekWielki
- przygotowanie pomieszczenia na pokój
nauczycielski

- remont kuchni przygotowywanej na
¿ywienie dzieci (malowanie i wyposa¿e-
nie w niezbêdny sprzêt kuchenny)

- przygotowanie sali bibliotecznej podCen-
trum Informacji Multimedialnej

- wyposa¿enieCentrum InformacjiMultime-
dialnej(zakupkomputerów,skanera,kopiar-
ki, skanera, oprogramowania i licencji)

SPBêdziemy�l
- przygotowanie sali bibliotecznej podCen-
trum Informacji Multimedialnej

- wyposa¿enie Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej (zakup kom-
puterów, skanera, drukarki i kopiarki,
oprogramowania i licencji)

SP Czarna Sêdz.
- malowanie sali komputerowej
- podmalowanie sal lekcyjnych

(ci¹g dalszy na str. 6)
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SP Krzywa
- remont sali gimnastycznej (wymiana i u³o-
¿enie parkietu, wymiana okien)

- przygotowanie sali bibliotecznej podCen-
trum Informacji Multimedialnej

- wyposa¿enie Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej (zakup kom-
puterów, skanera, drukarki i kopiarki,
oprogramowania i licencji)

SP Kawêczyn
- ogrodzenie boiska szkolnego
- podmalowanie sal lekcyjnych i korytarzy

SP Klêczany
- malowanie dachu
- przygotowanie sali bibliotecznej podCen-
trum Informacji Multimedialnej

- wyposa¿enie Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej (zakup kom-
puterów, skanera drukarki i kopiarki,
oprogramowania i licencji)

Zespó³ Szkó³ w Górze Ropczyckiej Szko³a
Podstawowa i Publiczne Przedszkole

- wymiana i monta¿ 8 drzwi wewnêtrznych
wraz z wymian¹ progów

- przygotowanie sali pod instalacjê Cen-
trum Informacji Multimedialnej

- wyposa¿enie Internetowego Centrum

Informacji Multimedialnej (zakup kom-
puterów, skanera, drukarki i kopiarki,
oprogramowania i licencji)

SP Zagorzyce Dolne
- czê�ciowa wymiana okien w salach lekcyj-
nych i innych pomieszczeniach

- przygotowanie sali bibliotecznej podCen-
trum Informacji Multimedialnej

- wyposa¿enie Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej (zakup kom-
puterów, skanera, drukarki i kopiarki,
oprogramowania i licencji)

SP Zagorzyce Górne
- malowanie sal lekcyjnych
- malowanie lamperii w salach i na koryta-
rzach

SP Szkodna
- malowanie korytarza, klatki schodowej,
ubikacji

- podmalowanie sal lekcyjnych

Zespó³ Szkó³ w Wolicy Piaskowej Szko³a
Podstawowa i Publiczne Przedszkole

- remont sali w przedszkolu (malowanie,
wymiana pod³ogi)

- naprawa elewacji na zewn¹trz
- malowanie sal w szkole
- malowanie pokoju nauczycielskiego
- obudowa grzejników
- przygotowanie pomieszczenia pod biblio-
tekê

Gimnazjum w SêdziszowieM³p.
- remont kuchni (malowanie i po³o¿enie
p³ytek)

- przygotowanie sali bibliotecznej podCen-
trum Informacji Multimedialnej

- wyposa¿enie Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej (zakup kom-
puterów, skanera, drukarki i kopiarki,
oprogramowania i licencji)

GimnazjumwCzarnej Sêdziszowskiej
- czê�ciowa wymiana okien
- kapitalny remont ³azienek
- podmalowanie sal lekcyjnych

Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
- wykonanie ogrodzenia wokó³ terenu
szkolnego

- wykonanie chodnika i drogi dojazdowej
z kostki brukowej

- prze³o¿enie linii energetycznej biegn¹cej
nad boiskiem szkolnymw innemiejsce

- malowanie i remont sali gimnastycznej

PublicznePrzedszkolenr1wSêdziszowieM³p.
- urz¹dzenie placu zabaw dla dzieci
- drobne niezbêdne remonty

PublicznePrzedszkolenr2wSêdziszowieM³p.
- malowanie sal do zajêæ przedszkolnych i
innych pomieszczeñ

- utwardzenie placu przed przedszkolem

oprac. A. Budziñska

- projekt pod takim tytu³em z³o¿ony przez
Publiczne Przedszkole nr1 w Sêdziszowie
M³p. spe³ni³ kryteria formalne i uzyska³ re-
komendacjê zespo³u Komisji Grantowej
Programu �Dzia³aj lokalnie V�, powo³anej

Dzieci doskonale bawi³y siê podczas rodzinnego pikniku w przedszkolnym ogrodzie. Fot. (2) J.Maroñ

przez Centrum Roz-
woju Spo³eczno-Eko-
nomicznego w Sielcu
dla gmin z powiatów
ropczycko-sêdziszow-
skiego i dêbickiego.

Dziêki uzyskanej
dotacji w wysoko�ci

5000 z³ mo¿liwe by³o rozpoczêcie prac w
ogrodzie przedszkolnym.Wmiesi¹cu czerw-
cu gromadzono dodatkowe �rodki od spon-
sorów i zamówiono sprzêt ogrodowy posia-
daj¹cy atest i spe³niaj¹cy wymogi bezpieczeñ-

stwa. Wakacyjne miesi¹ce up³ynê³y na przy-
gotowaniu terenu podmonta¿ zamówione-
go wyposa¿enia. Miêdzy innymi wyciêto sta-
re drzewa owocowe, zlikwidowano zniszczo-
ne urz¹dzenia, naprawiono i wymalowano
te, które ciesz¹ siê powodzeniem u dzieci, a
w pierwszych dniach wrze�nia zamontowa-
no urz¹dzenia zakupione za ³¹czn¹ kwotê
blisko 10000 z³.

Prace i wysi³ki pomys³odawców, sponso-
rów i realizatorów zosta³y nagrodzone pod-
czas Pikniku Rodzinnego, który odby³ siê 24
wrze�nia.

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Po czerwcowych po-
wodziach nasza gmina
pozyska³a zMinisterstwa
Spraw Wewnêtrznych i
Administracji 550.000 z³
na odbudowê zniszczo-
nej infrastruktury dro-
gowo-mostowej. W ra-
mach tych �rodków wy-
remontowano drogi na
Poklasne i Ratajówkê w
Zagorzycach orazmosty
ko³o Jarzêbia, Ochron-
ki, na Ratajówkê w Za-
gorzycach i na Budach
w Górze Ropczyckiej.
Odnowionedrogi zyska-
³y nawierzchniê asfal-
tow¹ a przy mostach
wzmocniono przyczó³ki
i brzegi rzeki koszamika-
miennymi a tak¿e wyko-
nanonamulniki.Gmina
do tych inwestycji do³o-
¿y³a 110.000 z³. JM

Droga na Poklasne. Fot. (7) J.Maroñ

Zagorzyce Dolne � most k/Ochronki.

Zagorzyce Górne � most na Ratajówkê

Góra Ropczycka-Budy

Remont osuwiska przy drodze gminnej w Zagorzycach Dolnych Zagorzyce Dolne � most k/Jarzêbia

Droga na Ratajówkê

Gminne inwestycje w obiektywie tak¿e na str. 20
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INWESTYCJE POWIATOWE

Dzia³ania w zakresie infrastruktury o�wia-
towej
StarostwoPowiatowezakoñczy³opraceremon-
towe przy budynkach szkó³ ponadgimnazjal-
nych w powiecie ropczycko- sêdziszowskim.
Ø Zespó³ Szkó³ Zawodowych im.K.Olszew-
skiego w Sêdziszowie M³p. po zakoñczo-
nychpracach remontowychmanow¹ ele-
wacjewraz zociepleniembudynkuodstro-
ny wschodniej, po³udniowej i zachodniej.
Zosta³y zakoñczone prace zwi¹zane z wy-
mian¹ stolarki okiennej, drzwiowej jak
równie¿ pomieszczeñ WC na parterze.
Koszt remontu wyniós³190 129,41z³.

Ø Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych im W.
WitosawRopczycachotrzy-
ma³ wyremontowan¹ sale
gimnastyczn¹ z now¹ pod-
³og¹ sportow¹ i dodatko-
wym wej�ciem do sali. Ro-
boty remontowe dotyczy³y
równie¿ wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, a tak-
¿e prac malarskich i elek-
trycznych. Koszt remontu
wyniós³174302,28 z³.

Ø Zakoñczony zosta³ II etap
prac modernizacyjnych w
SpecjalnymO�rodkuSzkol-
no- Wychowawczym w
Ropczycach.Dziêki tym in-
westycjom m³odzie¿ ze
SOSWwRopczycachmo¿e
teraz rozpocz¹æ naukê w
lepiej wyposa¿onej sali sportowo-tera-
peutycznej oraz pracowni biologicznej i
komputerowej.Wnowym roku szkolnym
szko³a otrzyma³a równie¿ nowy samo-
chód marki Opel Vivaro za kwotê 109
900 z³otych zakupiony przez Starostwo
przy wspó³finansowaniu zPFRON-u.

Ø Zosta³y oddane do u¿ytku nowe wyre-
montowane pomieszczenia sanitarne w
budynku Zespo³u Szkó³ im.Ks. dr J. Zwie-
rza w Ropczycach.Trwaj¹ natomiast pra-
ce zwi¹zane z przebudow¹ dachu szko³y.

Ø W Nauczycielskim Kolegium Jêzyków
Obcych w Ropczycach trwaj¹ roboty
adaptacyjne pomieszczeñ na parterze
oraz na I piêtrze pod potrzeby tej jed-
nostki. Przeprowadzone zosta³y ju¿ pra-
ce zwi¹zane z wykonaniem instalacji wod-
no-kanalizacyjnej jak równie¿ z monta-
¿em instalacji elektrycznej. Obecnie pro-
wadzone s¹ roboty tynkarskie w pomiesz-
czeniach Kolegium.

Ø Na budynku Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go im T. Ko�ciuszki w Ropczycach trwaj¹
prace remontowe dachu, a tak¿e roboty
dotycz¹ce odbudowy zniszczonych komi-
nów.

Ø Zapewnimy lepsz¹ funkcjonalno�æ w Ze-
spole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
oraz u³atwimy poruszanie siê osobom
niepe³nosprawnym poprzez pracemaj¹-
ce na celu dobudowê szybu d�wigowego
oraz nadbudowê ³¹cznika pomiêdzy bu-
dynkiem przychodni rejonowej w Rop-
czycach. Rozpoczêto ju¿ roboty ziemne
zwi¹zane zwykonaniem fundamentupod
przedmiotowy d�wig. Zakoñczenie ca³o-
�ci prac ³¹cznie z oddaniem do eksplo-

atacji d�wigu przewiduje siê na dzieñ 15
grudnia 2006 roku.Wykonawc¹ prac jest
Remontowo-Wytwórcza Spó³dzielnia
Pracy �Pokój� w Ropczycach. Zadanie
to jest wspó³finansowane przez ZOZ w
Ropczycach oraz Starostwo Powiatowe.
Ca³o�æ realizowanego projektu wyniesie
250 885,31 z³.

Ø Na budynku Komendy Pañstwowej Po-
wiatowej Stra¿y Po¿arnej realizujemy za-
danie zwi¹zane z rozbudow¹ wraz z prze-
budow¹ budynku Komendy Powiatowej
pod potrzeby Centrum Powiadamiania
Ratunkowego. Ca³o�æ robót realizowa-
na jest przez Przedsiêbiorstwo Produk-
cyjno Handlowe �Watex� Sp z o.o. w
Rzeszów. Obecnie trwaj¹ prace z osadza-

niem stolarki okiennej oraz wykonaniem
zewnêtrznej kanalizacji deszczowej. Za-
koñczenie robót przewiduje siê na dzieñ
15 pa�dziernika 200 roku, koszt inwesty-
cji wynosi 295 091, 16 z³.

Ø Trwaj¹ prace inwestycyjne przy rozbu-
dowieDomu Pomocy Spo³ecznej w Lub-
zinie. Budowany nowy budynek znajdu-
je siê w koñcowej fazie realizacji a ³¹czny
koszt jego wykonania zamknie siê kwot¹
oko³o 2 mln z³otych. Na ten cel pozyska-
li�my dofinansowanie z UrzêduMarsza³-
kowskiego w wysoko�ci 250 tys. z³.

Odbudowa dróg powiatowych
Ø Starostwo Powiatowe w ramach inwesty-
cji zwi¹zanych z likwidacj¹ szkód po po-
wodziowych rozpoczê³o prace remonto-
we na odcinkach dróg powiatowych:
· ulica powiatowa nr 1358RWyszyñskie-
go w Ropczycach

· odbudowa drogi powiatowej 1343R
Gnojnica - Broniszów w m. Gnojnica

· odbudowa drogi powiatowej nr
1286R Anastazów � Skrzyszów w m.
Skrzyszów

· odbudowadrogi powiatowej nr 1340R
Bystrzyca � NowaWie� wm.Wi�niowa

W ramach tych robót zosta³y równie¿ prze-
prowadzone inwestycje zwi¹zane z przebu-
dow¹ trzech przepustów w ci¹gu drogi By-
strzyca � Zagorzyce. Zosta³y one zniszczone
podczas ostatniej powodzi.
Ø Prowadzimy prace zwi¹zane zmonta¿em
oznakowania pionowego, dotycz¹ one
oznakowania nazw miejscowo�ci oraz
terenów zabudowanych. Prowadzimy
równie¿ prace zwi¹zane z uzupe³nianiem

zniszczonego oznakowania w znakach
ostrzegawczych na drogach naszego po-
wiatu. Powy¿sze prace zosta³y wykonane
na 50% d³ugo�ci sieci dróg powiatu rop-
czycko-sêdziszowskiego. Przeprowadza-
my prace zwi¹zane z wycink¹ zakrzacze-
nia wmiejscach najbardziej niebezpiecz-
nych, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla bez-
pieczeñstwa ruchu drogowego.

Ø Trwaj¹ prace drogowe na odcinkach
dróg powiatowych w Sêdziszowie M³p. i
Górze Ropczyckiej � o d³ugo�ci 2,58 km
oraz drodze Nr 1331R Ostrów � Borek
Wlk. � Boreczek � o d³ugo�ci 2,6 km, któ-
rych ³¹czny koszt wyniesie3 138 302,21 z³.
Realizacja tych zadañ jest mo¿liwa dziêki
pozyskaniu przez Starostwo �rodkówunij-
nych i dofinansowaniu przez Gminê Sê-
dziszówM³p. w wysoko�ci610 047,40 z³.

OCHRONA �RODOWISKA

Ø Przygotowano projekt pozwolenia zinte-
growanego dla Zak³adów Magnezyto-
wych S.A. dla instalacji do produkcji
materia³ów ogniotrwa³ych za pomoc¹
wypalania, o zdolno�ci produkcyjnej
ponad 75 ton na dobê lub o pojemno�ci
pieca przekraczaj¹cego 4 m3, gêsto�ci
ponad 300 kg na m3 pieca. Projekt ten
zosta³ przes³any do uzgodnienia przez
PodkarpackiegoWojewódzkiego Inspek-
tora �rodowiska w Rzeszowie.

Ø Cofniêto Spó³ce EURO-MOTO-TRANS
wDêbicy zezwolenie na odzysk odpadów
komunalnych wmiejscowo�ci Kozodrza.

Ø Wdniach 15-17 wrze�nia zosta³a przepro-
wadzona akcja Sprz¹tanie �wiata 2006.
Koordynatorem akcji by³Wydzia³ Rolnic-
twa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska w
Ropczycach.

Ø Starostwo Powiatowe z³o¿y³o wniosek do
Funduszu Le�nego na wsparcie zalesia-
nia gruntów nie stanowi¹cych w³asno�æ
Skarbu Pañstwa.

Likwidacja dzikich wysypisk
Ø Trwa akcja �Likwidacja i rekultywacja
dzikich wysypisk �mieci na terenie powia-
tu ropczycko-sêdziszowskiego�.Wminio-
nym miesi¹cu zlikwidowano czê�æ wysy-
pisk na terenie gmin Wielopole Skrzyñ-
skie i Ropczyce. Zadanie, na które pozy-
skali�my �rodki unijne cieszy siêuznaniem
w�ródmieszkañców powiatu. Finansowa-
nie tego zadania wspieraj¹ gminy: Rop-
czyce, SêdziszówM³p., Wielopole Skrz., i
Ostrów. Niestety w niektórychmiejscach
po zlikwidowanych wysypiskach odnoto-
wali�my ju¿ przypadki, ¿e ludzie w dal-
szym ci¹gu wyrzucaj¹ tam �mieci. Mo¿na
sobie zadaæ pytanie: kiedy w koñcuu�wia-
domimy sobie, ¿e wyrzucaj¹c �mieci na
dzikie wysypiska dzia³amy przeciwko so-
bie, bo przecie¿ to brudne okolice
�wiadcz¹ �le o mieszkañcach.

Ø Zarz¹dPowiatu og³osi³ przetargi nieogra-
niczone:
· na �wiadczenie us³ug przy zimowym
utrzymaniu ulicy i chodników powia-
towych na terenia miast: Ropczyce i
SêdziszówM³p. w sezonie 2006/2007,

· na �wiadczenie us³ug przy zimowym
utrzymaniu dróg powiatowych w se-
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zonie 2006/2007,
· na zabezpieczenie osuwiska przy dro-
dze powiatowej Gnojnica � Broni-
szów, który powsta³ w wyniku czerw-
cowej powodzi,

· na zakup sprzêtu komputerowego w
zwi¹zku z realizacj¹ projektu E-urz¹d,
dziêki pozyskaniu przez Starostwo
�rodków unijnych.

O�WIATA I KULTURA

Stypendia unijne dla uczniów i studentów
ØØØØØ Wwyniku skutecznych dzia³añ Powiatu i
pozyskaniu dotacji unijnych w chwili
obecnej zakoñczy³y siê wyp³aty stypen-
diów z pierwszej edycji programu stypen-
dialnego, wspó³finansowanego z Euro-
pejskiegoFunduszu Spo³ecznego i bud¿e-
tu pañstwa, dla uczniów szkó³ ponadgim-
nazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ i po-
chodz¹cych z terenów wiejskich. Do r¹k
stypendystów trafi³o oko³o 420 000 z³. Na
konta stypendystów przelewane s¹ rów-
nie¿ stypendia z drugiej edycji tego pro-
gramu. £¹cznie w ci¹gu dwu ostatnich
lat, uczniowie i ich rodzice otrzymali sty-
pendia w kwocie ok. 840 000 z³. Studenci
z naszego powiatu, w tym samym czasie,
otrzymali oko³o 120 000 z³.
Do 29 wrze�nia 2006 r., w budynku Staro-
stwa Powiatowego przy ul. Konopnickiej
5, przyjmowane s¹uczniowskiewnioski sty-
pendialne na bie¿¹cy rok szkolny. Dla stu-
dentów termin sk³adania wniosków up³y-
wa 13 pa�dziernika br. Z informacji uzy-
skanychwUrzêdzieMarsza³kowskimwyni-

ka, ¿e dla studentów w tym roku bêdzie
wiêcej pieniêdzy ni¿ w latach ubieg³ych.

Kolejne zmiany w paszportach
Ø Od 28.08.2006 r. obowi¹zuje nowa usta-
wa o paszportach biometrycznych i roz-
porz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie
op³aty paszportowych. Powy¿sze akty
prawne wprowadzi³y du¿e zmiany zarów-
no w zdjêciach, wp³atach, jak i samej or-
ganizacji pracy punktów paszportowych.
Pierwsz¹ istotn¹ zmiana jest wprowadze-
nie nowych zdjêæ paszportowych. Ró¿ni¹
siê one odpoprzednich sposobemukazy-
wania osoby fotografowanej. W chwili
obecnej obowi¹zuj¹ zdjêcia na wprost, a
nie jak do tej pory z lewego pó³profilu.
Nastêpn¹ bardzo istotn¹ zmian¹ s¹ op³a-
ty paszportowe.
I tak:
· Op³ata podstawowa dla osoby doro-
s³ej 140 z³, ulgowa70 z³.

· W wypadku dzieci wprowadzono
przedzia³y wiekowe:

1. od 0-5 lat op³ata wynosi 30 z³, przy czym
okres wa¿no�ci paszportu wynosi 12mie-
siêcy,

2. od 5-7 lat op³ata wynosi 30 z³, przy czym
je¿eli dziecko przedstawi legitymacjê
szkoln¹, op³ata zostaje zmniejszona do 15
z³. okres wa¿no�ci paszportu wynosi 5 lat,

3. od 7-13 lat op³ata wynosi 60 z³ z mo¿liwo-
�ci¹ obni¿enia jej do 30 z³, je¿eli dziecko
posiada legitymacje szkoln¹. Paszport ten
wa¿ny jest równie¿ 5 lat,

4. od 13 lat wzwy¿ op³ata wynosi 140 z³, z
legitymacj¹ szkoln¹ 70 z³. Paszport taki

wa¿ny jest 10 lat.
Zmieni³y siê równie¿ op³aty w przypadku
zniszczenia lub utraty paszportu z przy-
czyn zawinionej przez posiadacza. I tak
pierwsza i ka¿da nastêpna utrata pasz-
portu lub jego zniszczenie wynosi 200%
podstawowej op³aty paszportowej czyli:

1. w przypadku osoby doros³ej 420 z³ � ze
zni¿k¹ 210 z³,

2. w przypadku dzieci:
a) 0 �5 lat � 90 z³
b) 5- 7 lat � 90 z³ lub 45 (z legitymacj¹
szkoln¹)

c) 7- 13 lat � 180 lub 90 (z legitymacj¹
szkoln¹)

d) od 13 lat i wzwy¿ 420 z³ lub 210 (z
legitymacj¹ szkoln¹).

Ustawa wprowadzi³a te¿ nieznane do tej
pory pojêcie paszportu tymczasowego.
Koszt ich wyrobienia wynosi 45 z³, przy
czym paszporty te wa¿ne s¹ tylko przez
okres 12 miesiêcy. Wydaje siê je w przy-
padku nag³ych, zwi¹zanych z chorob¹,
pogrzebem cz³onka rodziny lub po-
trzeb¹ pilnego wyjazdu za granicê.
Nastêpn¹ istotn¹ zmian¹ jest zlikwidowa-
niemo¿liwo�ci dokonania wpisu dziecka
w paszport rodzica. Od tej pory dziecko
chc¹c przekroczyæ granicê musi mieæ
wyrobiony oddzielny dokument.
Kolejnymutrudnieniemzwi¹zanymzwpro-
wadzeniem paszportów biometrycznych
jest konieczno�æ ichodbioruwRzeszowie.
Wnioski paszportowenadalmo¿nawybie-
raæ i sk³adaæ w punktach paszportowych
istniej¹cych przy starostwach i gminach.

Inf. w³asna

Wstrukturze PowiatowegoCentrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach
dzia³a od 2001 roku Powiatowy

O�rodek Interwencji Kryzysowej, który
powsta³ w wyniku spo³ecznego zapotrzebo-
wania na tak¹ formê pomocy. Cieszy siê on
nies³abn¹cym zainteresowaniem ze strony
mieszkañców powiatu, którzy znale�li siê w
kryzysowej sytuacji, a dzia³alno�æ O�rodka
jest dla nich czêsto jedyn¹
szans¹ na uzyskanie po-
mocy. Oferta Powiatowe-
go O�rodka Interwencji
Kryzysowej skierowana
jest przede wszystkim do
ofiar przemocy, jej �wiad-
ków lub osób, które
mog¹ staæ siê w przysz³o�ci ofiarami prze-
mocy. O�rodek jest placówk¹ ca³odobow¹,
�wiadcz¹c¹ nieodp³atnie specjalistyczne
us³ugi psychologiczne, pedagogiczne, praw-
ne, pomoc medyczn¹ oraz pracê socjaln¹.
Osobomdoros³ym i dzieciom, bêd¹cymofia-
rami przemocy zapewnia równie¿ miejsca
hostelowe, w którym mog¹ one znale�æ
schronienie przed sprawc¹. Prowadzone jest
tak¿e poradnictwo telefoniczne, które s³u-
¿y udzieleniu wsparcia psychologicznego,
motywowaniu do konkretnego dzia³ania
oraz kierowaniu do odpowiednich placó-
wek a w szczególnych przypadkach inter-
weniowaniu w odpowiednich s³u¿bach. Ce-
lempomocy �wiadczonej przezO�rodek jest
przywrócenie równowagi psychicznej i umie-
jêtno�ci samodzielnego radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, a dziêki temu zapo-

bieganie przej�ciu reakcji kryzysowej w stan
chronicznej niewydolno�ci psychospo³ecz-
nej. O�rodek w celu podniesienia efektyw-
no�ci dzia³añ, wspó³pracuje z innymi insty-
tucjami i jednostkami organizacyjnymi sys-
temu pomocy spo³ecznej, zak³adami opieki
zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedli-
wo�ci (prokuratur¹, policj¹) placówkami
systemu o�wiaty oraz innymi podmiotami,

których dzia³alno�æ statutowa przewiduje
szeroko rozumian¹ pomoc spo³eczn¹.

W roku 2005 uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego zosta³ utworzo-
ny Interdyscyplinarny Zespó³ Przeciwdzia-
³ania Przemocy w Rodzinie w ramach �Pilo-
ta¿owego TworzeniaWojewódzkiego Systemu Prze-
ciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie wWybranych
PowiatachWojewództwa Podkarpackiego�. Inter-
dyscyplinarny Zespó³ jest ogniwem wspó³-
tworz¹cym Powiatowy O�rodek Interwen-
cji Kryzysowej i stanowi dodatkowe narzê-
dzie w celu przyczyniania siê do zwiêkszenia
skuteczno�ci metod powstrzymywania prze-
mocy. W celu podniesienia efektywno�ci
�wiadczonych us³ug, w pa�dzierniku bie¿¹-
cego roku organizowane s¹ szkolenia dla
pracowników POIK i cz³onków Interdyscy-
plinarnego Zespo³u. Realizowana jest rów-

nie¿ lokalna kampania spo³eczna dotycz¹-
ca przemocy w rodzinie o charakterze edu-
kacyjnym i informacyjnym. Jej g³ównym za-
³o¿eniem jest u�wiadomienie osobom do-
tkniêtym przemoc¹, ¿e sytuacja, w której siê
znajduj¹ diagnozowana jest jako przemoc
domowa, jak równie¿ poinformowanie o
tym, ¿e istniej¹ wyspecjalizowane instytucje
pomocowe na terenie Powiatu Ropczycko-

Sêdziszowskiego, które
oferuj¹ ró¿ne formy
wsparcia.

Specjali�ci Powiato-
wegoO�rodka Interwen-
cji Kryzysowej dy¿uruj¹
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie wRop-

czycach, ul. Konopnickiej 5 (pokój 110):
prawnik � wtorki: w godz. 15:30-17:30, psy-
cholog � �rody: w godz.15:30-18:30. W ka¿-
dy 2 wtorekm-ca w godz. 15:30-17:30 dy¿u-
ruj¹: prawnik, pedagog, policjant i pracow-
nik socjalny. Porady specjalistów udzielane
s¹ bezp³atnie i bez skierowania wszystkim
zainteresowanym, którzy znajduj¹ siê w sy-
tuacji kryzysowej. Informacji na temat in-
stytucji udzielaj¹cych pomocy ofiaromprze-
mocy domowej na terenie PowiatuRopczyc-
ko-Sêdziszowskiego udzielaj¹ pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
odponiedzia³kudopi¹tkuwgodz.8:00-15:00
(pokój 110) lub telefonicznie: (0-17) 22 10
048, (0-17) 22 28 913.

B. Kaznecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ropczycach
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Msza inauguracyjna zgromadzi³a
liczne rzesze wiernych. Przybyli
równie¿ zaproszeni go�cie; w�ród

nich przedstawiciele w³adz gminnych: Bur-
mistrz - Kazimierz Kie³b, Z-ca Burmistrza -
El¿bieta �winiuch, Sekretarz Gminy - Jan
Maroñ, duchowieñstwo: ks. pra³at W³ady-
s³aw Janowski, ks. kanonik Eugeniusz Regu-
³a, ks. proboszcz Kazimierz Marek, ojciec
£ukasz z Klasztoru OO Kapucynów, Siostry

W sierpniu minê³o dwa lata od po�wiêcenia nowej �wi¹tyni w ZagorzycachW sierpniu minê³o dwa lata od po�wiêcenia nowej �wi¹tyni w ZagorzycachW sierpniu minê³o dwa lata od po�wiêcenia nowej �wi¹tyni w ZagorzycachW sierpniu minê³o dwa lata od po�wiêcenia nowej �wi¹tyni w ZagorzycachW sierpniu minê³o dwa lata od po�wiêcenia nowej �wi¹tyni w Zagorzycach
Dolnych. Dzieñ 27 sierpnia 2006 rDolnych. Dzieñ 27 sierpnia 2006 rDolnych. Dzieñ 27 sierpnia 2006 rDolnych. Dzieñ 27 sierpnia 2006 rDolnych. Dzieñ 27 sierpnia 2006 r. zapisze siê z³otymi zg³oskami w dziejach. zapisze siê z³otymi zg³oskami w dziejach. zapisze siê z³otymi zg³oskami w dziejach. zapisze siê z³otymi zg³oskami w dziejach. zapisze siê z³otymi zg³oskami w dziejach
tej miejscowo�ci. W dniu tym bowiem zosta³a erygowana parafia pod wezwa-tej miejscowo�ci. W dniu tym bowiem zosta³a erygowana parafia pod wezwa-tej miejscowo�ci. W dniu tym bowiem zosta³a erygowana parafia pod wezwa-tej miejscowo�ci. W dniu tym bowiem zosta³a erygowana parafia pod wezwa-tej miejscowo�ci. W dniu tym bowiem zosta³a erygowana parafia pod wezwa-
niem Niepokalanego Serca Naj�wiêtszej Marii Panny w Zagorzycach Dolnych.niem Niepokalanego Serca Naj�wiêtszej Marii Panny w Zagorzycach Dolnych.niem Niepokalanego Serca Naj�wiêtszej Marii Panny w Zagorzycach Dolnych.niem Niepokalanego Serca Naj�wiêtszej Marii Panny w Zagorzycach Dolnych.niem Niepokalanego Serca Naj�wiêtszej Marii Panny w Zagorzycach Dolnych.

S³u¿ebniczki Niepokalanego Poczêcia NMP
w Dêbicy z matk¹ generaln¹ Joann¹ �wia-
t³owsk¹, oraz rodzina nowego ksiêdza pro-
boszcza.

Ksi¹dz dziekanAleksander �mietana od-
czyta³ dekret o utworzeniu parafii. Pierw-
szym proboszczem w Zagorzycach Dolnych
zosta³ ks. mgr Wojciech Wi�niowski. Wielu
mieszkañców wsi widzi w tym �palec bo¿y�,
gdy¿ cz³owiek, który podj¹³ siê budowy

pierwszej kaplicy w tej miejscowo�ci mia³
tak¿e na imiêWojciech. Jego historiê, która
jest ju¿ niemal lokaln¹ legend¹, przypomnia-
no pod koniec Mszy �w.

Nowego proboszcza powita³y delegacje
dzieci,m³odzie¿y i doros³ych. Zagorzanie po-
dziêkowali duszpasterzomzpoprzednichpa-
rafii.

Parafia w Zagorzycach Dolnych nie jest
ca³kiem �surowa�. Donios³¹ uroczysto�æ
u�wietnia³y �piewem parafialny chór i scho-
la. Piêkna dekoracja ko�cio³a �wiadczy o
dba³o�ci mieszkañców o ich dommodlitwy.

Dzisiaj wparafii dzia³aj¹ ju¿: Caritas, Ko³o
Przyjació³ Seminarium Duchownego, Rada

Parafialna, lektorzy, ministranci i Ró¿e Ró-
¿añcowe.

Na do¿ynkach gminnych dru¿yna wieñ-
cowa z Zagorzyc Dolnych za�piewa³a:

�Zagorzyce � wie�
w Podkarpackim gdzie�
Ale kto chce, to potrafi
Trafiæ do nowej parafii
Zapraszamy wiêc�

(-)

Pierwszy proboszcz parafii Zagorzyce Dolne ks. Wojciech Wi-
�niowski przyby³ do �wi¹tyni w towarzystwie so³tysa Francisz-
ka Bochnaka.

Ko�ció³ w Zagorzycach Dolnych Fot. J. Maroñ

Ojciec Hieronim urodzi³ siê 6. wrze�nia
1916 roku. Do ZakonuBraciMniejszych Ka-
pucynów wst¹pi³ w roku 1932. Piêæ lat pó�-
niej z³o¿y³ �luby wieczyste. Tu¿ po wybuchu
drugiej wojny �wiatowej, 3. wrze�nia 1939 r.
otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie. Podczas oku-
pacji przebywa³ we Lwowie, gdzie by³ kape-
lanemArmii Krajowej.W 1944 r. zosta³ prze-
niesiony do Sêdziszowa, dziêki czemu
unikn¹³ aresztowania przez Sowietów. Po
wojnie pracowa³ na Ziemiach Zachodnich:
w Bia³ogardzie, Wa³czu, Nowej Soli, Wro-
c³awiu. W 1962 roku, bêd¹c w Rzymie by³
�wiadkiem otwarcia SoboruWatykañskiego
II. W latach 1964-70 pe³ni³ obowi¹zki pro-
wincja³a Krakowskiej Prowincji Kapucynów.
Mia³ wówczas okazjê wspó³pracowaæ z za-

Piêkny jubileusz dziewiêædziesiêciu latPiêkny jubileusz dziewiêædziesiêciu latPiêkny jubileusz dziewiêædziesiêciu latPiêkny jubileusz dziewiêædziesiêciu latPiêkny jubileusz dziewiêædziesiêciu lat
¿ycia �wiêtowa³ ojciec Hieronim W¿ycia �wiêtowa³ ojciec Hieronim W¿ycia �wiêtowa³ ojciec Hieronim W¿ycia �wiêtowa³ ojciec Hieronim W¿ycia �wiêtowa³ ojciec Hieronim Wa-a-a-a-a-
rachim. Lwowiak z pochodzenia, odrachim. Lwowiak z pochodzenia, odrachim. Lwowiak z pochodzenia, odrachim. Lwowiak z pochodzenia, odrachim. Lwowiak z pochodzenia, od
74. lat zwi¹zany jest z sêdziszowskim74. lat zwi¹zany jest z sêdziszowskim74. lat zwi¹zany jest z sêdziszowskim74. lat zwi¹zany jest z sêdziszowskim74. lat zwi¹zany jest z sêdziszowskim
klasztorem, gdzie znalaz³ drugi dom.klasztorem, gdzie znalaz³ drugi dom.klasztorem, gdzie znalaz³ drugi dom.klasztorem, gdzie znalaz³ drugi dom.klasztorem, gdzie znalaz³ drugi dom.

siadaj¹cym wówczas na krakowskim tronie
biskupim Karolem Wojty³¹, pó�niejszym
papie¿em Janem Paw³em II. Pracowa³ rów-
nie¿ wGdañsku, by³ spowiednikiemwLore-
to oraz prze³o¿onym klasztoru Kapucynów
w Wiener Neustadt (Austria). W 1992 r.
osiad³ na sta³e w Sêdziszowie.

Podczas uroczystejMszy �w., odprawionej
2.wrze�nia, zw³a�ciw¹ sobie skromno�ci¹dziê-
kowa³ Bogu za 90. lat ¿ycia, a tak¿e za 74. lata
¿ycia zakonnego i 67. lat kap³añstwa:

Panie to Ty na mnie spojrza³e�, Twoje usta
wypowiedzia³y me imiê (...) Dziêkujê za wszystko,
przepraszam za moje s³abo�ci i grzechy, dziêkujê
za dobroæ ludzi, którzy mi przez ca³e moje ¿ycie, po
dzieñ dzisiejszy towarzyszyli...

Z gratulacjami i ¿yczeniami dla Dostoj-
nego Jubilata pospieszyli wspó³bracia, krew-
ni, przyjaciele, przedstawiciele sêdziszow-
skiego samorz¹du.

�Cz³owiek-Instytucja�, �Chodz¹caHisto-
ria� � tak niektórzy okre�laj¹ Ojca Hieroni-
ma, cz³owieka o wielkiej kulturze, ogrom-
nej wiedzy i gor¹cego patriotê. P³omienny
kaznodzieja, jest równie¿ autorem ponad
50. publikacji, ksi¹¿ek i artyku³ów. S¹ w�ród
nich m.in. ksi¹¿ki po�wiêcone ojcu Serafi-
nowi Kaszubie (�W³óczêgaBo¿y�), ojcuAda-
mowi Jakubkowi (�Kapucyn, kap³an, robot-
nik�) czy losom Kapucynów na Wschodzie
(�Kapucyñska Odyseja. Przez Podole i Wo-
³yñ�). Publikowa³ równie¿ w L�Oservattore
Romano, pisuje do Niedzieli i � piszê to z
nieukrywan¹ satysfakcj¹ � Biuletynu Sêdzi-
szowskiego.

My równie¿ pragniemy do³¹czyæ siê do
zgodnego chóru, ¿ycz¹cych Czcigodnemu
Jubilatowi wielu ³ask Bo¿ych w ¿yciu osobi-
stym i zakonnym. Sto lat OjczeHieronimie,
a jak Bóg pozwoli, to i dwie�cie!

Benedykt Czapka

Fot. br. Dariusz Mazur OFM Cap.
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Czas obszed³ siê z dworemwGórze Rop-
czyckiej i jego otoczeniem bardzo surowo.
Pamiêtaj¹ce czasy Jaworskich, Starzeñskich,
Tarnowskich obiekty popad³y w ruinê, sta-
wy uleg³y zamuleniu, a namiejscu parku sta-
nê³y blokimieszkalne dla pracownikówdaw-
nego PGR-u. Zachowa³a siê jedynie czê�æ
le�na parku, zwana �Buczyn¹�, a i ta do nie-
dawna przedstawia³a stan op³akany: chore i
powalone drzewa, �mieci, zrujnowana ka-
plica grobowa Starzeñskich... Na szczê�cie

ten smutny obrazek odchodzi ju¿ w niepa-
miêæ. Dziêki staraniom grupymieszkañców,
zorganizowanych w Lokalnej Grupie Dzia-
³ania oraz zabiegomw³adz gminnych uda³o
siê pozyskaæ �rodki unijne na odnowê za-
chowanej czê�ci parku. W roku bie¿¹cym
renowacji poddano �Buczynê� � w sumie
uda³o siê odnowiæ obszar blisko 4 ha, a ju¿
wcze�niej, w roku 2003 odremontowano
podworskie stawy. Efekt tych pracmieszkañ-
cy Góry Ropczyckiej i nie tylko mogli ogl¹-
daæ ju¿ od miesi¹ca. Oficjalnie odnowion¹
czê�æ parku oddano do u¿ytku 21 wrze�nia.

W tej uroczystej i wa¿nej dla Góry Rop-
czyckiej i ca³ej gminy SêdziszówM³p. chwili
udzia³ wziêli m.in.: Wicewojewoda Podkar-

packi Robert Godek, proboszcz parafii
Góra Ropczycka ks. Eugeniusz Regu³a, ks.
katecheta Ryszard Wacek, radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego i wicedyrek-
tor Agencji Nieruchomo�ci Rolnych Zdzi-
s³aw Pupa, Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego
FunduszuOchrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej Les³aw Budzisz, Dyrektor Pod-
karpackiego Zarz¹duMelioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych Stanis³aw Stachura, wicedyrektor
DepartamentuRolnictwa i �rodowiskaUrzê-

du Marsza³kowskiego W³adys³aw Szczêch,
Kierownik rzeszowskiej Delegatury Woje-
wódzkiegoOddzia³u S³u¿byOchrony Zabyt-
ków Zbigniew Jucha, starszy inspektor
ochrony zabytków Barbara £y¿ka, Wiceku-
rator O�wiaty Jerzy Cypry�, projektant i in-
spektor nadzoru (czê�ci zielonej) Krystyna
Nowosiad-Sobañska, projektant i inspektor
nadzoru (czê�ci budowlanej) Mieczys³aw
Ku�, wykonawcy: Prezes Igloobudu Dêbica
Bogus³aw Strza³ka i kierownik robót Woj-
ciech Stepaniak, Przewodnicz¹cy RadyMiej-
skiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw Kmieæ,
Dyrektor MGOK Kazimierz Popielarz, Pre-
zes OSP w Górze Ropczyckiej Marek Wal-
czyk, cz³onkowie Lokalnej GrupyDzia³ania:

so³tys Stanis³aw Bochenek, radny powiato-
wy Stanis³aw Wozowicz, radny Rady Miej-
skiej i kierownik Gospodarstwa Rolnego
Adam Bogdan, Janusz Baran, Józef Baran,
Tadeusz Brandys, Zygmunt Jaworek, Krzysz-
tof Kozek, Renata Pypeæ, wspólnoty miesz-
kaniowe z Góry Ropczyckiej reprezentowa-
³a Pani Halina �wiêtoñ, obecni byli równie¿
pracownicy Urzêdu Miejskiego: skarbnik
Ma³gorzata Siciarz, kierownik Referatu Pro-
mocji i Rozwoju Gospodarczego Ludwik
Stawarz oraz inspektorzy: Piotr Czeladka i
Wies³aw Wojdon.

Go�cie rozpoczêli swoj¹ wizytê w Górze
Ropczyckiej od spaceru po odnowionej czê-
�ci zabytkowego parku, po której przewod-
nikami byli: Burmistrz Kazimierz Kie³b, Za-
stêpca Burmistrza El¿bieta �winiuch oraz
Sekretarz Jan Maroñ. Najpierw pod¹¿yli
wzd³u¿ trzech stawów, z których ostatni ma
kszta³t serca, a pó�niej dolin¹w¹wozu, w�ród
szumi¹cych bukówdo kaplicy grobowej Teo-
fili iKazimierzaStarzeñskich.Tak¿e tenobiekt
zosta³ odnowiony, chocia¿ trzeba przyznaæ,
¿e nawet po renowacji zastanowienie musi
budziæ ogrom zniszczenia, jakiemu uleg³o
miejsce wiecznego spoczynku by³ych w³a�ci-

cieli dworu: zachowa³ siê jedynie zarys o³ta-
rza na �cianie, oraz resztki rozbitych mar-
murowych tablic, po�wiêconych zmar³ym.

Podczas spaceru po parku go�cie nie
kryli zachwytu nad tym uroczymmiejscem i
wyra¿ali ¿al, ¿e jedynie niewielk¹ czê�æ daw-
nego za³o¿enia uda³o siê uratowaæ.

Jak ogromne by³o to przedsiêwziêcie
niech �wiadczy fakt, ¿e podczas renowacji w
parkunasadzonooko³o900(!)nowychdrzew
i krzewów. Bêd¹ one cieszyæ oczy spacerowi-
czów wraz z zachowanymi okazami buków,
klonów, dêbów, grabów czy modrzewi.

Oficjalna czê�æ uroczysto�ci odby³a siê
w Szkole Podstawowej w Górze Ropczyc-
kiej, gdzie dyrektor placówki Mariusz Ka-
zior przypomnia³ jej najwa¿niejsze osi¹gniê-
cia, przedstawi³ historiê parku i pobliskiego
dworu, a przede wszystkim podkre�li³ war-
to�æ tradycji, historii i przyrody naszego kra-
ju, których symbolem jest odnowiony park.

PPPPPrzesz³o dwa wieki temu, ówczesny w³a�ciciel Góry Ropczyckiej Gabrielrzesz³o dwa wieki temu, ówczesny w³a�ciciel Góry Ropczyckiej Gabrielrzesz³o dwa wieki temu, ówczesny w³a�ciciel Góry Ropczyckiej Gabrielrzesz³o dwa wieki temu, ówczesny w³a�ciciel Góry Ropczyckiej Gabrielrzesz³o dwa wieki temu, ówczesny w³a�ciciel Góry Ropczyckiej Gabriel
Jaworski, chc¹c u�wietniæ sw¹ siedzibê, za³o¿y³ wokó³ dworskich zabu-Jaworski, chc¹c u�wietniæ sw¹ siedzibê, za³o¿y³ wokó³ dworskich zabu-Jaworski, chc¹c u�wietniæ sw¹ siedzibê, za³o¿y³ wokó³ dworskich zabu-Jaworski, chc¹c u�wietniæ sw¹ siedzibê, za³o¿y³ wokó³ dworskich zabu-Jaworski, chc¹c u�wietniæ sw¹ siedzibê, za³o¿y³ wokó³ dworskich zabu-
dowañ wspania³y park. Rozci¹ga³ siê on po obu stronach drogi dojaz-dowañ wspania³y park. Rozci¹ga³ siê on po obu stronach drogi dojaz-dowañ wspania³y park. Rozci¹ga³ siê on po obu stronach drogi dojaz-dowañ wspania³y park. Rozci¹ga³ siê on po obu stronach drogi dojaz-dowañ wspania³y park. Rozci¹ga³ siê on po obu stronach drogi dojaz-

dowej do dworu. Sk³ada³y siê nañ stawydowej do dworu. Sk³ada³y siê nañ stawydowej do dworu. Sk³ada³y siê nañ stawydowej do dworu. Sk³ada³y siê nañ stawydowej do dworu. Sk³ada³y siê nañ stawy, sady owocowe i ogrody warzywne,, sady owocowe i ogrody warzywne,, sady owocowe i ogrody warzywne,, sady owocowe i ogrody warzywne,, sady owocowe i ogrody warzywne,
czê�æ w stylu francuskim rozplanowana w postaci piêciu kó³ oraz czê�æ le�na,czê�æ w stylu francuskim rozplanowana w postaci piêciu kó³ oraz czê�æ le�na,czê�æ w stylu francuskim rozplanowana w postaci piêciu kó³ oraz czê�æ le�na,czê�æ w stylu francuskim rozplanowana w postaci piêciu kó³ oraz czê�æ le�na,czê�æ w stylu francuskim rozplanowana w postaci piêciu kó³ oraz czê�æ le�na,
po³o¿ona w dolinie i na stokach w¹wozu od strony wschodniej.po³o¿ona w dolinie i na stokach w¹wozu od strony wschodniej.po³o¿ona w dolinie i na stokach w¹wozu od strony wschodniej.po³o¿ona w dolinie i na stokach w¹wozu od strony wschodniej.po³o¿ona w dolinie i na stokach w¹wozu od strony wschodniej.

Go�cie rozpoczêli udzia³ w uroczysto�ci od zwiedzenia parku.

Historiê kaplicy grobowej Kazimierza i Teofili Starzeñskich
przedstawia Burmistrz K. Kie³b.

(ci¹g dalszy na str. 12

Stanis³aw Bochenek� so³tys Góry Ropczyckiej

Oddany do u¿ytku w naszym so³ectwie park Buczyna prezentuje
siê okazale. Ju¿ jest chêtnie odwiedzany przez mieszkañców Góry
Ropczyckiej, SêdziszowaM³p .oraz okolic. Korzystaj¹c z okazji zapra-
szam na spacer i wypoczynek do urokliwego parku Buczyna w Górze
Ropczyckiej. Inwestycja ta by³a prowadzona przez Gminê, a �rodki w
80% pozyskano z Unii Europejskiej. Trzeba powiedzieæ, ¿e Urz¹d
Gminy z Panem Burmistrzem oraz podleg³ymi pracownikami umiej¹
po te �rodki siêgaæ oraz je wykorzystywaæ. W naszym tylko so³ectwie ze
�rodków pozabud¿etowych dofinansowane by³y takie inwestycje jak

sala gimnastyczna, droga na Domaradz, chodnik, o�wietlenie oraz bêdzie budowana jeszcze w tym
roku kanalizacja sanitarna � d³ugo oczekiwana przez mieszkañców.
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Uczniowie z Góry Ropczyckiej w programie artystycznym. Fot. B. Czapka (4)

(ci¹g dalszy ze str. 11)

Sam nie wiem, czy ekscesy, jakie nast¹pi³y po
objêciu rz¹dów przez obecnego ministra edukacji,
bardziej mnie zirytowa³y, czy roz�mieszy³y. Na ulice
wyleg³a �postêpowam³odzie¿�, protestuj¹c przeciw-
ko nadci¹gaj¹cemu nieuchronnie kataklizmowi,
maj¹cemuobróciæwperzynê resztki tolerancji i praw
jednostki w tym kraju. Gdyby kontestatorzy uczci-
wie napisali na transparentach, ¿e obawiaj¹ siê
sytuacji, w której szko³a s³u¿yæ ma nauce i podda-
niu siê odrobinie dyscypliny, nie za� mi³emu spê-
dzeniu czasu z dala od rodziców, zachowaliby au-
tentyczno�æ, a wiêc i odrobinê mojej sympatii.

Tymczasem, znów te same, górnolotnie brzmi¹-
ce slogany, przytaczane bez ³adu i sk³adu i nie-
przystaj¹ce zupe³nie do sytuacji. Patrz¹c na roz-
histeryzowany t³um protestuj¹cych, mo¿na by po-
my�leæ, ¿e oto id¹ ostatni sprawiedliwi, obroñcy
podstawowychwarto�ci naszej cywilizacji. Lecz gdy
przez 50 lat systematycznie ³amane by³y prawa
jednostki, a o tolerancji ma³o kto o�miela³ siê g³o-
�no mówiæ, tacy jak oni grzecznie defilowali przed
trybun¹ honorow¹, dzier¿¹c chwacko czerwone
szturmówki. Teraz za� wychodz¹ na ulice i g³o�no
protestuj¹ przeciwko rzekomej krzywdzie, za po-
zwoleniem lub namow¹ tych, którzy tamte czasy
doskonale pamiêtaj¹, wiêcej, maj¹ czêsto swój
udzia³ w kreowaniu ówczesnej, ma³o chwalebnej
rzeczywisto�ci. Przecie¿ m³odzie¿ sama z siebie nie
mo¿e byæ a¿ tak g³upia, ¿eby zupe³nie nie dostrze-
gaæ kontekstu historyczno-spo³ecznego, w którym
przychodzi jej ¿yæ. Kto� starszy i cwany m¹ci jej
ci¹gle w g³owie, robi¹c wszystko, aby zamieniæ j¹
w bezosobow¹ zunifikowan¹ masê, której na my-
�li jedynie konsumpcja, niezaprz¹taj¹c¹ sobie g³o-
wy problemami przesz³o�ci, czyli, de facto, tera�-
niejszo�ci i przysz³o�ci równie¿. ¯eby by³o jasne,
nie trzeba byæ wcale fanem obecnego ministra edu-
kacji, aby obiektywnie oceniæ, ¿e jego najbardziej
nawet kontrowersyjnych pomys³ów nie mo¿na po-
równywaæ do spustoszeñ, jakie poczyni³y w o�wia-
cie dzia³ania ostatnich lat. To zupe³nie inna

miara.Nale¿a³obywiêc zacho-
waæ jak¹� rozs¹dn¹ propor-
cjê. A tej proporcji nie ma. I
tu dochodzimy do sedna spra-
wy, bo przecie¿ nie o sam¹
edukacjê chodzi, a powy¿szy
przyk³ad jest po prostu aktu-

alny ze wzglêdu chocia¿by na rozpoczynaj¹cy siê
rok szkolny. Otó¿, gdy swobodne g³oszenie pogl¹-
dów nie wi¹¿e siê ju¿ z powa¿nymi represjami,
przy których pa³owanie to zabawa, zaroi³o siê
nagle od wszelkich protestuj¹cych. Nagle nabrali
odwagi. To jedna strona medalu.

Druga to ta, ¿e zakres ich protestów jest zawê-
¿ony do kilku oklepanych i wytartych dziedzin,
zawsze tych samych, nie wiedzieæ czemu bêd¹cych
dla pretendentów do miana elity synonimem po-
stêpu. S¹ wiêc sprawy, przeciwko którym protesto-
waæ wypada, i takie, o których nawet wspominaæ
nie godzi siê w towarzystwie. Gdybymmia³ nakre-
�liæ statystyczny portret takiego kontestatora, to by³by
to dwudziestolatek, wykszta³cony, przekonany o
tym, ¿e zjad³ ju¿ wszystkie rozumy, mieszkaj¹cy w
du¿ym mie�cie i maj¹cy takie pojêcie o rzeczywi-
stych problemach wiêkszo�ci ludzi, jak anegdotycz-
na w³adczyni, która zapytana o to, co robiæ, gdy
poddani nie maj¹ ju¿ chleba, odpowiedzia³a:
�niech jedz¹ bu³ki�. Kiedy wiêc mnóstwo ludzi
pracuje po kilkana�cie godzin na dobê za sze�æset
z³otych, w poni¿eniu i zastraszeniu, oni protestuj¹
przeciwko dyskryminacji mniejszo�ci seksualnych.
Gdy krzy¿ na �cianie w miejscu publicznym za-
czyna byæ postrzegany jako obraza uczuæ osób po-
stronnych, oni protestuj¹ przeciwko dyskrymina-
cji mniejszo�ci religijnych. W sytuacji, gdy w szko-
³ach sprzedaje siê narkotyki, nauka jest fars¹,
panuje przemoc i terror konsumpcjonizmu, oni
protestuj¹ przeciwko szkolnym uniformom, trak-
tuj¹c je jako wyraz zniewolenia. Gdy kobiety boj¹
siê zachodziæ w ci¹¿ê w obawie przed k³opotami w
pracy, oni gard³uj¹ za aborcj¹ jako prioryteto-
wym przywilejem kobiet. Gdzie oni byli, gdy dzieci
sekretarzy i dyrektorów pierwsz¹ komuniê przyj-
mowa³y w okolicznych wiejskich parafiach, bo za
towyrzucano z partii (Co za tragedia! Swoj¹ drog¹,
konformizm tych ludzi i pokrêtno�æ ich moralno-
�ci przechodzi wszelkie wyobra¿enia). Dlaczego nie
protestowali, gdy przoduj¹ca si³a narodu rozda-

wa³a swoim ludziom talony na samochody, miesz-
kania, meble, wczasy etc�Amo¿e to w³a�nie oni
je�dzili przydzia³owymi autami, mieszkali w dar-
mowych mieszkaniach i, dziêki temu, dzi� s¹ o
ca³e pokolenie �do przodu� przed tymi, dla któ-
rych honor by³ cenniejszy od fiata 125p. Urz¹dzili
siê. Dlatego maj¹ czas protestowaæ, równie¿ prze-
ciwko próbomprzywrócenia choæby namiastki spra-
wiedliwo�ci i rozliczenia za tamte czasy. Niech wiêc
protestuj¹ dowoli, nadrabiaj¹c stracony czas, kiedy
siedzieli cicho, gdy inni nadstawiali g³owy.

Od m³odzie¿y im jednak wara. Do�æ przewra-
cania dzieciom w g³owach idiotycznymi has³ami.
Bo trzeba byæ idiot¹, ¿eby np. mundurki szkolne
uwa¿aæ za zagro¿enie praw jednostki. Je¿eli kto�
tak s¹dzi, to najwyra�niej dozna³ pomieszania
podstawowych pojêæ. Zagro¿eniem takim jest, cho-
cia¿by obecna w szko³ach, szczególnie ponadpod-
stawowych, �niewola posiadania�, która mniej
zasobnym rodzicom (równie¿ tym zamo¿niejszym,
ale rozs¹dnym) spêdza sen z powiek. Inne zjawi-
sko: przesadne �rozerotyzowanie� m³odzie¿y �jest
faktem, który na pewno nie idzie w parze z chêcia-
mi do nauki.

Spokojnie, nie stawiam siê w roli inkwizyto-
ra, przeciwnie, ceniê kobiety chêtnie dziel¹ce siê
swoimi wdziêkami z otoczeniem. Ale, na mi³o�æ
bosk¹, wszystko w swoim miejscu i czasie! Niech
mi nikt nie mówi, ¿e szesnastolatek, maj¹cy przed
oczami nawpó³ ods³oniête po�ladki siedz¹cej przed
nim w ³awce kole¿anki, jest w stanie skupiæ siê na
nauce. Wcale mu siê nie dziwiê. Sam bym siê nie
skupi³, nawet teraz.

Tak wiêc chêæ jednolitego odziania uczniów
wcale nie musi byæ wyrazem przesadnie purytañ-
skich zapêdów. Niech m³odzie¿ odzyska utracon¹
�wie¿o�æ i autentyczno�æ. Je�li grzeszyæ, to na ca³e-
go, a je�li siê modliæ, to ¿arliwie. Nie ma sensu
inaczej. Pomieszanie tego wszystkiego prowadzi do
niestrawnej papki, która odbiera apetyt.

W przeciwnym razie, gdy ju¿ bêdziemy mogli
sobie u¿ywaæ do woli w sypialni, wybierzemy tele-
wizor. Tak, o zgrozo, wed³ug statystyk, robi coraz
wiêcej �wie¿o za�lubionych dwudziestoparolatków.
Ale oni nie nosili mundurków. Moje pokolenie
owszem. Mo¿e dlatego ostatnim programem, jaki
widzia³em w TV, by³ fina³owy mecz mundialu.

Grzegorz Bury

To w³a�nie na szkole w Górze i jej uczniach
spocznie obowi¹zek troski o ten obiekt. To
wyraz zaufania dla jej uczniów i nauczycieli,
ju¿ wcze�niej podkre�laj¹cych swoje zwi¹zki
z parkiem nie tylko poprzez organizacjê na
jego terenie zajêæ edukacyjnych, ale i przy-

nale¿no�æ doOgólnopolskiego Stowarzysze-
nia Szkó³ Parkowych.

G³os podczas uroczysto�ci zabrali rów-
nie¿: Burmistrz Kazimierz Kie³b, oraz zapro-
szeni go�cie, m.in. prezes Wojewódzkiego
FunduszuOchrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej Les³aw Budzisz, który zadeklaro-
wa³ pomoc w przygotowaniu i opublikowa-
niu przewodnika, który pozwoli³by szeroko
zareklamowaæ warto�ci historyczne i przy-

rodnicze Góry
Ropc z y c k i e j .
Warto te¿ wspo-
mnieæ wyst¹pie-
nie mieszkañca
Góry Ropczyc-
kiej, radnego
pow i a towego
Stanis³awaWozo-
wicza, w którym
apelowa³ do
w³adz gminnych
i s³u¿b konserwa-
torskich o po-
moc w uratowa-
niu zabytkowej

murowanej remizy stra¿ackiej, stoj¹cej w
samym centrum wsi i popadaj¹cej w ruinê.
Oby i ten obiekt doczeka³ siê remontu.

Na zakoñczenie przed uczestnikami spo-
tkania wyst¹pili uczniowie z Góry Ropczyc-
kiej, którzy oddanie im w posiadanie odno-
wionego parku uczcili �piewem i tañcem.

Nie ma w okolicy Sêdziszowa miejsca,
gdzie historia by³aby tak widoczna, jak w
Górze Ropczyckiej. Niegdy� siedziba wybit-
nych rodów, do niedawna szpetna niszcze-
j¹cymi resztkami zapomnianej �wietno�ci,
obecnie ma szansê odzyskaæ przynajmniej
czê�æ dawnego splendoru.Odnowiony park
zachêca do spacerów tych, którzy chc¹ po-
d¹¿yæ �ladami �la belle Gabrielle� � piêknej
hrabiny Starzeñskiej i odetchn¹æ od co-
dziennych trudów.

Id� do parku, gdzie Buczyna �piewa pie�ñ
historii... Tam drzewa czekaj¹ na Ciebie wspa-
nia³e, milcz¹ce, tam �piewaj¹ ptaki. Przyjd¹ Ci
wtedy do g³owy najlepsze my�li i ogarn¹ najpiêk-
niejsze marzenia � cytowa³ s³owa piewcy uro-
kówGóryRopczyckiej Burmistrz Kazimierz
Kie³b. Skorzystajmy z tego zaproszenia.

Benedykt Czapka
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Uroczysto�ci rozpoczê³y siê o godzi-
nie 15. uroczyst¹ msz¹ �w., odpra-
wion¹ przez ks. Krzysztofa Gaca w

Ko�ciele Parafialnym pw. Narodzenia NMP
wSêdziszowieM³p. S³owoBo¿emówi³ ksi¹dz
Krzysztof, który ze Starego i Nowego Testa-
mentu przypomina³ fragmenty tekstów, do-
tycz¹cych chwalenia Pana muzyk¹. Podkre-
�li³, ¿e muzyka jest jedn¹ z najwy¿szych ro-
dzajów sztuk piêknych, sztuk¹ szczególnie
przemawiaj¹c¹ do serca, do uczuæ odbior-
cy i autora. Utwór muzyczny porówna³ do
gobelinu, który w trakcie tworzenia przed-

stawia obraz przypadkowej mieszaniny ko-
lorowych nitek, a po skoñczeniu dzie³a za-
chwyca form¹ i barw¹. Ukoñczony gobelin
sk³ada siê z wielu nitek i je�li której� by za-
brak³o, to obraz by³by niepe³ny � podobnie
sprawama siê z utworemmuzycznym,mówi³
ks. Krzysztof:

je�li zabraknie, chocia¿ jednej nutki, je�li wy-
konawca b³êdnie j¹ zagra, to straci ca³y utwór,
czego� bêdzie brakowa³o.

Wyrazi³ wdziêczno�æ dla wszystkich, któ-
rzy maj¹ swój wk³ad w podnoszenie pozio-
mu kulturymuzycznej naszej okolicy.Muzy-
ka wp³ywa koj¹co na duszê cz³owieka. Mu-
zyce w staro¿ytno�ci przypisywano w³a�ciwo-
�ci terapeutyczne, prorok Elizeusz prosi³ o
przyprowadzenie harfiarza, aby za spraw¹
muzyki Rêka Bo¿a spoczê³a na nim, Psalmy
s¹ wielk¹ pie�ni¹ ku czci Najwy¿szego,

Przypomnia³, ¿e Bóg nie zadowala siê byle
czym, dlatego od muzyków wymaga siê ol-
brzymiej wytrwa³o�ci, ale � zaznaczy³ � czas
po�wiêcony na ciê¿k¹ pracê nie bêdzie stra-
cony.

Zwracaj¹c siê do uczniów i absolwen-
tów szko³y muzycznej mówi³: dzisiaj jeste�cie
kuszeni do osi¹gniêcia sukcesu w jak najkrótszym
czasie, lecz wy wiecie, ¿e nic nie ma od razu �
prawdziwy sukces to rezultat waszego talentu i
przede wszystkim ciê¿kiej pracy.Musicie ³¹czyæ za-
mi³owanie do muzyki z prac¹, z nauk¹ w zwyk³ej
szkole, musicie rezygnowaæ z wielu zabaw, przy-

jemno�ci � bo trzeba æwiczyæ.¯yczy³ im, aby owoc
ich wysi³ków dawa³ nie tylko rado�æ innym,
ale równie¿ im samym.

Po zakoñczonej eucharystii zaproszeni
go�cie, dyrektor Józef Barlik wraz z gronem
profesorskim, uczniowie, absolwenci, rodzi-
ce i sympatycy sêdziszowskiego �wiatka mu-
zycznego udali siê do Miejsko-Gminnego
O�rodka Kultury, gdzie w Sali widowiskowej
czeka³o ich wiele atrakcji. Z kronikarskiego
obowi¹zku wymieñmy go�ci: G³ówny Wizy-
tator Ministra Kultury i Sztuki, pan Krzysz-
tof Szczepaniak, paniWiceburmistrz El¿bie-
ta �winiuch, przewodnicz¹cy RadyMiejskiej
w SêdziszowieM³p. Bogus³aw Kmieæ, dyrek-
tor M-GOK Kazimierz Popielarz.

Czê�æ artystyczn¹ rozpoczê³a zaledwie
kilkuletnia flecistka �Od¹ do rado�ci� � frag-
mentem utworu Ludwika van Bethovena, a

równocze�nie hymnemUnii Europejskiej, a
nastêpnie pan dyrektor Józef Barlik popro-
wadzi³ orkiestrê z³o¿on¹ z uczniów absol-
wentów i profesorówNiepublicznych Szkó³
Muzycznych w Trzcianie i Sêdziszowie M³p.
�Polonez� Karola Kurpiñskiego i fragment
�Symfonii G-mol� Mozarta wprowadzi³
wszystkich zgromadzonych na poziom wy-
sokiej sztuki.

Prowadz¹ca ca³¹ uroczysto�æ pani Ma-
riola £abno-Flaumenhaft przekaza³amikro-
fon �sprawcy tego ca³ego zamieszania�, dy-
rektorowi Józefowi Barlikowi, który przypo-

mnia³ 10 lat Niepu-
blicznej Szko³y Mu-
zycznej I Stopnia w
Sêdziszowie M³p.
Mówi³ o perypetiach
z szukaniem lokalu
dla szko³y, o pracy w
budynku Szko³y Pod-
stawowej Nr 1 w Sê-
dziszowie M³p, a po-

tem w Gimnazjum w Sêdziszowie M³p, o
kompletowaniu instrumentów, obsady pro-
fesorskiej. O ostatecznej siedzibie w budyn-
ku SPNr 3 (od kilkumiesiêcy im. Jana Paw-
³a II - przyp. JF). Przypomnia³ ludzi, którzy
sprzyjali tej bardzo potrzebnej w Sêdziszo-
wie M³p. inicjatywie: ksiêdza Stanis³awa
Rybê, burmistrzów SêdziszowaM³p.Wies³a-
wa Olesia i Kazimierza Kie³ba, ojców kapu-
cynów, dyrekcje szkó³ z nieocenion¹ pani¹
dyrektorMonik¹ Szarek. Wspomnia³ absol-
wentów i uczniów szko³y muzycznej: ogó-
³em w szkole uczy³o siê 271 uczniów, 69
uczniów ukoñczy³o j¹, 16 uczniów podjê³o
naukê w szko³ach muzycznych �rednich i
wy¿szych. Mówi³ o istocie pracy szko³y mu-
zycznej: to rozbudzanie zainteresowañ muzycz-
nych, kszta³towanie wra¿liwo�ci na d�wiêk i po-
trzeby systematycznej pracy przy kszta³towaniu

wrodzonego talentu muzycznego.
Szko³a, któr¹ kierowa³,

by³a obecna w ¿yciu �rodowi-
ska: organizowa³a 3 koncerty
otwarte rocznie, szczególn¹
pozycjê zdoby³y sobie koncer-
ty czerwcowe. Przemówienie
zakoñczy³ refleksj¹: Muzyka
zab³¹kana we wspó³czesnym �wie-
cie musi znale�æ miejsce dla niej
w³a�ciwe.

Krzysztof Szczepanik dziê-
kowa³ dyrektorowi Józefowi
Barlikowi za piêkne wprowa-
dzenie, przypomnia³, ¿e szko-
³a sêdziszowska jest �pod
opiek¹� Wy¿szej Szko³y Mu-
zycznej w Krakowie, ¿e to pro-
fesorowie tej szko³y stwierdzi-
li, i¿ nasza szko³a zas³uguje na
nadanie jej uprawnieñ Szko³y
Publicznej. Podkre�li³ m¹-
dro�æ rodziców, którzy nie
szczêdz¹c �rodków rozbu-
dzaj¹ talenty muzyczne dzie-

22 czerwca 2006 roku Sêdziszów M³p. obchodzi³ ma³y jubileusz- pierwsza22 czerwca 2006 roku Sêdziszów M³p. obchodzi³ ma³y jubileusz- pierwsza22 czerwca 2006 roku Sêdziszów M³p. obchodzi³ ma³y jubileusz- pierwsza22 czerwca 2006 roku Sêdziszów M³p. obchodzi³ ma³y jubileusz- pierwsza22 czerwca 2006 roku Sêdziszów M³p. obchodzi³ ma³y jubileusz- pierwsza
niepubliczna szko³a w naszym mie�cie koñczy³a równe 10 lat istnienia.niepubliczna szko³a w naszym mie�cie koñczy³a równe 10 lat istnienia.niepubliczna szko³a w naszym mie�cie koñczy³a równe 10 lat istnienia.niepubliczna szko³a w naszym mie�cie koñczy³a równe 10 lat istnienia.niepubliczna szko³a w naszym mie�cie koñczy³a równe 10 lat istnienia.

Na scenie orkiestra z³o¿ona z uczniów szko³y. (ci¹g dalszy na str. 14
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ci z gminy Sêdziszów M³p, gdy¿ jak
stwierdzi³: talentymuzyczne s¹ wszê-
dzie, trzeba im tylko podaæ rêkê.
Jak sam, trochê ¿artobliwie, stwier-
dzi³, o poziomie szko³y w Sêdziszo-
wie M³p. �wiadczy to, ¿e nie jest w
niej obecny zbyt czêsto, praktycz-
nie przyje¿d¿a tu na jubileusze. Na
codzieñ musi je�dziæ do tych szkó³,
w których dzieje siê co� z³ego.

W imieniu gospodarza gminy,
Burmistrza Kazimierza Kie³ba, pani
Wiceburmistrz El¿bieta �winiuch
odczyta³a Adres okoliczno�ciowy.
Do ogólnych gratulacji do³¹czyli siê
dyrektor Miejsko-Gminnego O�rodka Kul-
tury w SêdziszowieM³p. Kazimierz Popielarz,
przedstawiciele Zespo³u Pie�ni i Tañca �Ro-
chy�, absolwenci Niepublicznej Szko³y Mu-
zycznej w Sêdziszowie M³p. roczniki 2005 i
2006. Adresy gratulacyjne przes³a³y dyrekcje
Zespo³u Szkó³ Muzycznych Nr 1 im. Karola
Szymanowskiego iZespo³uSzkó³Muzycznych
Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

Mi³ym akcentem by³o nagrodzenie za-
s³u¿onych pracowników szko³y sêdziszow-
skiej � nagrody wrêcza³ sam fundator, dy-
rektor Józef Barlik.

Przysz³a i kolej nauczniów: najpierw �wia-
dectwa i dyplomy otrzymali dyplomanci.

Po sesji zdjêciowej jubilatów widownia
znów mog³a podziwiaæ kunszt muzyczny or-
kiestry.Czegó¿ tamnieby³o:walc �FaleDuna-

ICIM to Internetowe Centra Informa-
cji Multimedialnej � projekt wspó³finanso-
wany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego: wyposa¿enie bi-
bliotek szkolnych. Kiedy informacja o nim
pojawi³a siê na kuratoryjnej stronie inter-
netowej, biblioteka szkolna w³¹czy³a siê do
jego realizacji. Deklaracjê przyst¹pienia do
projektu wype³nili�my 28 czerwca 2005 roku
i nie marnuj¹c czasu czekali�my na otrzy-
manie pracowni. Na wakacjach 2005 roku,
dziêki inicjatywie pani dyrektor Lucyny
Doroby zosta³o przygotowane dodatkowe
pomieszczenie o powierzchni 36,25 m2

(³¹cznie powierzchnia biblioteki 116,28 m2

) uwzglêdniaj¹ce wymagania instalacyjne
pracowni ICIM. Spe³niaj¹c warunki przyst¹-
pienia do projektu nauczyciel bibliotekarz
odby³ szkolenie (24.04 � 28.04. 2005 r.) : 40-
godzinny kurs na opiekuna szkolnego cen-
trummultimedialnego i informacyjnego.

I wreszcie,wdniu 21 sierpnia 2006 roku,
zosta³o otwarte w bibliotece centrum mul-
timedialne. Mog¹ z niego korzystaæ ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice w godzinach
otwarcia biblioteki. Centrum ma do zaofe-
rowania swoim u¿ytkownikom cztery kom-

putery z zainstalowanym systemem opera-
cyjnym Microsoft Windows XP Prof. Pl �
licencja OEM oraz: oprogramowanie Mi-
crosoft Office Pro 2003, oprogramowanie
zabezpieczaj¹ce przed wy�wietlaniem stron
internetowych zawieraj¹cych tre�ci niepo-

¿¹dane SoftStory �Opiekun ucznia w Inter-
necie�, oprogramowania edukacyjne takie
jak:multimedialna encyklopedia powszech-
na PWN edycja 2006, multimedialny atlas
�wiataPWNedycja 2005,multimedialny s³ow-
nik jêzyka polskiego PWN, multimedialny
s³ownik wyrazów obcych PWN. Pracownia
posiada sta³e ³¹cze do Internetu. Do kom-

puterów do³¹czono wie-
lofunkcyjne urz¹dzenie
sieciowe (skaner, dru-
karka i kopiarka): Le-
xmark X342n.

Cieszymy siê, ¿e tak
wyposa¿ona biblioteka
mo¿eod tego roku szkol-
nego jeszcze bardziej
zaspokajaæ potrzeby
u¿ytkowników, a w przy-
sz³o�ci daæ podstawê do
pe³nej jej komputeryza-
cji.

Koñcem czerwca
2006r. LiceumOgólno-
kszta³c¹ce im. Ks. Piotra
Skargi w Sêdziszowie
M³p. wzbogaci³o siê tak-
¿e o drug¹, nowoczesn¹
pracowniê kompute-
row¹ dla uczniów z 15-

toma stanowiskami komputerowymi i cen-
trum multimedialne dla nauczycieli. Wp³y-
nie to na poprawê warunków edukacji in-
formatycznej w szkole.

nauczyciel bibliotekarz
El¿bieta Skotniczny

Sêdziszowskie LO wzbogaci³o siê o Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Fot. Arch. LO

ju� Jana Iwanowicza, rumba �Tico-
tico�, �Polonez� Wojciecha Kilara
(ten z �Pana Tadeusza�), by³y wystê-
py szkolnegokwintetu, grupy tanecz-
nej, zespo³u z³o¿onego z absolwen-
tów ipracowników szkó³muzycznych
z Trzciany i z SêdziszowaM³p.

Wszyscybawilisiêznakomicie.Sam
dyrygent, JózefBarlik, pootrzymaniu
od pracowników szko³y w prezencie
batuty, przekornie zszed³ ze sceny i w
najlepszeuprawia³pogaduszki zgo�æ-
mi, gdy tymczasem orkiestra brawu-
rowo wykonywa³a na bis �Zwario-
wan¹�.Nicniepozosta³o, jak tylkood-
�piewaæ dyrektorowi �Sto lat�.

My�my te¿ tam byli i te¿ ¿e�my
¿yczyli�.

Po koncercie uczniowie otrzy-
mali �wiadectwa ukoñczenia kolej-
nej klasy szko³y muzycznej, a na-
uczyciele i dyrektor kolejne narê-

cza kwiatów: dowód szacunku i wdziêczno-
�ci podopiecznych.

Go�cie po och³oniêciu z wra¿eñ arty-
stycznych powêdrowali do sali lustrzanejM-
GOK w Sêdziszowie M³p. na okoliczno�cio-
wy poczêstunek. Natomiast uczniowie i ab-
solwenci razem z rodzinami jeszcze d³ugo
ogl¹dali dyplomy i �wiadectwa szkolne.

Jan Flisak

Dyryguje Dyrektor Józef Barlik. Fot. R. Wszo³ek (2)

(ci¹g dalszy ze str. 13)
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Zabawê rozpocz¹³ o godzinie 15. mecz
pi³ki siatkowej o puchar Urzêdu Miejskiego
wSêdziszowieM³p. pomiêdzyWolic¹£ugow¹
wschodni¹ a Wolic¹ £ugow¹ zachodni¹,
wzmocnion¹, go�cinnie graj¹cymi tu zawod-
nikami zmiejscowo�ci o�ciennych.Wka¿dej
dru¿ynie wystêpowa³a te¿, zgodnie z za³o¿e-
niami regulaminowymi,minimumjedna siat-
karka. Mecz, jako sêdzia g³ówny, poprowa-
dzi³ Panmgr in¿. P. Czeladka. A¿ piêcioseto-
wa walka by³a niezmiernie zaciêta i dopiero
w tiebreak-u po ponad godzinnych zmaga-
niach, przynios³a wygran¹ Wolicy Wschod-
niej. Zwyciêzcom,w imieniuBurmistrzamgr
Kazimierza Kie³ba, puchar UM w Sêdziszo-
wie M³p. wrêczy³a Wiceburmistrz Pani mgr
in¿. El¿bieta �winiuch.Druga z dru¿yn otrzy-
ma³a jako nagrodê pi³kê siatkow¹.

Wdalszej czê�cimini-festynu sportowego
przed zgromadzon¹ publiczno�ci¹ zaprezen-
towali siê gor¹cooklaskiwani arty�ci zM-GOK

wSêdziszowieM³p. tj. zespó³ taneczny �Blues�
oraz �Paka Sêdzisza�. Jak twierdz¹ najstarsi
mieszkañcyWolicy £ugowej, takich zespo³ów
dawno tu nie ogl¹dano. Dodatkowo prowa-
dzona te¿ by³a przez m³odzie¿ loteria fanto-
wa, z której dochód corocznie przeznaczany
jest na cele organizacyjne m³odych.

W dalszej kolejno�ci odby³y siê zawody
sprawno�ciowo-sportowe z nagrodami w

konkurencji hula-hop dla dziewcz¹t star-
szych i m³odszych, skoku w dal zmiejsca dla
ch³opców i dziewcz¹t na nowo wykonanej
skoczni i piaskownicy dla dzieci, konkursy:
rzutu do kosza, oraz jazdy ¿ó³wiej na rowe-
rze. Prócz nagród dla zwyciêzców, wszyscy
bior¹cy udzia³ w poszczególnych konkur-
sach i zawodach otrzymali nagrody pocie-
szenia. Drobne upominki wrêczono te¿ wy-
stêpuj¹cym tu zespo³om artystycznym.

Za zrozumienie potrzeb, wszystkim
wspomagaj¹cym tego typu imprezy w tere-
nie, a w szczególno�ci sponsorom nagród i
czê�ci fantów, nale¿¹ siê serdeczne podziê-
kowania. Pañstwa wysi³ek zapewne nie zo-
stanie zapomniany i zniweczony. S³u¿y on
bowiem szczytnemu celowi nauczenia m³o-
dzie¿y operatywno�ci i wyzwolenia w niej
chêci dzia³ania dla siebie i �rodowiska, w
którym ¿yjemy, a przez to przynosi po¿ytek
ka¿demu z nas. Ponadto, jak stanowi³a sen-
tencja has³a tej imprezy �Zatrzymaj lato� �
niech stanie siê ono dla wszystkich przyczyn-
kiem zatrzymania w sobie tego, co najlep-
sze, a odrzucenia wszelkich z³ych fluidów
oraz trosk i zmartwieñ dnia codziennego.

Po odbytych zawodach zaproszono
wszystkich do odnowionego przy wspó³pra-
cy z UrzêdemMiejskim w Sêdziszowie M³p.
Domu Ludowego, na zorganizowan¹ tu
przez OSP bezp³atn¹ zabawê taneczn¹ naj-
pierw dla dzieci a od 20 dla doros³ych.

Inf. w³asna

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom wolickich imprez sportowo-
rekreacyjnych, tj. firmom: Rymut, Gu-
mat, Sklep ¯elazny, Starostwu Powiato-
wemu, �Nowinom�, a w szczególno�ci
Burmistrzowi Sêdziszowa M³p. � mgr
Kazimierzowi Kie³bowi oraz Bankowi
Spó³dzielczemu w Sêdziszowie M³p.

Tañczy �Blues�

Gra �Paka Sêdzisza� Fot. Arch. (2)

Zarz¹d Ko³a PZW �Amur� w Sêdziszo-
wie M³p. wprowadzi³ do kalendarza imprez
Zawody Wêdkarskie o Puchar Ko³a, które
rozegrano w dniu 27.08.2006r.

Puchary i nagrody rzeczowe dla zwyciêz-
ców ufundowa³y dwa sklepy wêdkarskie:
- Sklep Artyku³y wêdkarskie Wac³aw Poja-
sek. SêdziszówM³p.
- Artyku³y zoologiczno-wêdkarskie �NIKA�
Witold Krawczyk. Ropczyce

Wsportowej rywalizacji uczestniczy³o 19
zawodników z sêdziszowskich kó³. Zawody
rozgrywane by³y w dwóch trzygodzinnych
turach. Zwyciêstwo, a tym samymKryszta³o-

wy Puchar Ko³a PZW �Amur� na rok 2006,
przypad³o w udziale Kol. Jackowi K³uskowi
z Ko³a �Amur�. II miejsce zdoby³ Kol. Wie-
s³aw Skarbek z Ko³a Miejskiego i otrzyma³
Puchar SklepuWêdkarskiego �NIKA� (w³a-
�ciciel p. Witold Walczyk z Ropczyc). Pu-
char Sklepu Wêdkarskiego pana Wac³awa
Pojaska z Sêdziszowa M³p. i III miejsce wy-
walczy³ Kol. Zbigniew Wójcik.

Nagrody wrêczali fundatorzy -
P. Witold Walczyk i P. Wac³aw Poja-
sek oraz prezes Ko³a - S. �liwa.

S³oneczna pogoda sprawi³a, ¿e
liczni sympatycy wêdkarstwa przyby-
li nad zalewwCzarnej Sêdz. i dopin-
gowali rywalizuj¹cych zawodników.
Sêdzi¹ zawodów by³ kol.W. Pojasek.

Imprezê nale¿y zaliczyæ do uda-
nych. Zawody zostan¹ wprowadzo-
ne do kalendarza imprez wmiejsce
dotychczasowych � Grand Prix.

Tekst i zdjêcia: S. �liwaTriumfatorzy zawodów wraz z organizatorami.

Zwyciêzca Jacek K³usek odbiera gratulacje od
Prezesa Ko³a �Amur� Stanis³awa �liwy.
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Lechia-Extrans SêdziszówM³p. � Sokó³ Nisko 1:1
(Szeliga w 31. min. na 1:1)

T³oki Gorzyce � Lechia-Extrans 0:1 (Szeliga w 80. min.)
Lechia-Extrans � Izolator Boguchwa³a 0:0
Orze³ Przeworsk � Lechia-Extrans 4:1
(samobójczy gol Kocura na 4:1)

Lechia-Extrans � Resovia Rzeszów 0:1

Galicja Cisna � Lechia-Extrans 0:2 (0:1)
0:1 P³onka (40.), 0:2 Szeliga (52.)

Galicja: Szramowiat � Gwó�d� (57. Rozborski), Jurczak, Zych,
W³odarski, Buczek, Walaszczyk, Solarz (57. Zajdel), Fydrych, Ma-
staj, Pacu³a

Lechia: Kwa�ny � Doroba, B¹kowski, Gdowik, Iwañski, Fito³,
Klamut, Majcher (51. Szeliga), P³onka (90. Ciepiela), Pazdan (90.
Magdoñ), Dudu� (63. Idzik).

Sêdziowa³ Piotr Ptak (Rzeszów). ¯ó³te kartki: Gwó�d�, Walasz-
czyk oraz P³onka i Dudu�.Widzów 100.

W meczu z liderem Lechia zagra³a bardzo rozs¹dnie: uwa¿nie
w destrukcji i skutecznie w ataku. Gospodarze nie potrafili znale�æ
sposobu na defensywê sêdziszowian, próbowali wiêc niepokoiæ Kwa-
�nego strza³ami z dystansu. Bramkarz przyjezdnych spisywa³ siê jed-
nak bezb³êdnie. Szczê�liwa dla go�ci okaza³a siê 40.minuta, kiedy to
P³onka uderzeniem g³ow¹ po rzucie ro¿nym bitym przez Dudusia,
wyprowadzi³ ich na prowadzenie. Po przerwie trenerskim �nosem�
wykaza³ siê Rafa³ Domarski: wprowadzony w 51. min. na boisko
Szeliga, zaledwieminutê pó�niej cieszy³ siê z podwy¿szenia wyniku.
Jako, ¿e Galicja do koñca meczu nie potrafi³a pokonaæ Kwa�nego,
trzy punkty pojecha³y do Sêdziszowa.

Nadal nie�le w czwartoligowych rozgrywkach spisuj¹ siê pi³-Nadal nie�le w czwartoligowych rozgrywkach spisuj¹ siê pi³-Nadal nie�le w czwartoligowych rozgrywkach spisuj¹ siê pi³-Nadal nie�le w czwartoligowych rozgrywkach spisuj¹ siê pi³-Nadal nie�le w czwartoligowych rozgrywkach spisuj¹ siê pi³-
karze sêdziszowskiej Lechii. W siedmiu pierwszych meczachkarze sêdziszowskiej Lechii. W siedmiu pierwszych meczachkarze sêdziszowskiej Lechii. W siedmiu pierwszych meczachkarze sêdziszowskiej Lechii. W siedmiu pierwszych meczachkarze sêdziszowskiej Lechii. W siedmiu pierwszych meczach
nie zaznali gornie zaznali gornie zaznali gornie zaznali gornie zaznali goryczy pora¿ki, gromadz¹c 11. punktówyczy pora¿ki, gromadz¹c 11. punktówyczy pora¿ki, gromadz¹c 11. punktówyczy pora¿ki, gromadz¹c 11. punktówyczy pora¿ki, gromadz¹c 11. punktów, na któ-, na któ-, na któ-, na któ-, na któ-
re z³o¿y³o siê dwa zwyciêstwa i piêæ remisówre z³o¿y³o siê dwa zwyciêstwa i piêæ remisówre z³o¿y³o siê dwa zwyciêstwa i piêæ remisówre z³o¿y³o siê dwa zwyciêstwa i piêæ remisówre z³o¿y³o siê dwa zwyciêstwa i piêæ remisów. Dopiero futboli-. Dopiero futboli-. Dopiero futboli-. Dopiero futboli-. Dopiero futboli-
�ci przeworskiego Or³a znale�li sposób na Lechitów�ci przeworskiego Or³a znale�li sposób na Lechitów�ci przeworskiego Or³a znale�li sposób na Lechitów�ci przeworskiego Or³a znale�li sposób na Lechitów�ci przeworskiego Or³a znale�li sposób na Lechitów, aplikuj¹c, aplikuj¹c, aplikuj¹c, aplikuj¹c, aplikuj¹c
im a¿ cztery gole. Kolejny mecz to tak¿e pora¿ka � na w³a-im a¿ cztery gole. Kolejny mecz to tak¿e pora¿ka � na w³a-im a¿ cztery gole. Kolejny mecz to tak¿e pora¿ka � na w³a-im a¿ cztery gole. Kolejny mecz to tak¿e pora¿ka � na w³a-im a¿ cztery gole. Kolejny mecz to tak¿e pora¿ka � na w³a-
snym obiekcie z Resovi¹, a w perspektywie by³ mecz z lideremsnym obiekcie z Resovi¹, a w perspektywie by³ mecz z lideremsnym obiekcie z Resovi¹, a w perspektywie by³ mecz z lideremsnym obiekcie z Resovi¹, a w perspektywie by³ mecz z lideremsnym obiekcie z Resovi¹, a w perspektywie by³ mecz z liderem
z Cisnej. Skazywani na pora¿kê sêdziszowianie postarali siêz Cisnej. Skazywani na pora¿kê sêdziszowianie postarali siêz Cisnej. Skazywani na pora¿kê sêdziszowianie postarali siêz Cisnej. Skazywani na pora¿kê sêdziszowianie postarali siêz Cisnej. Skazywani na pora¿kê sêdziszowianie postarali siê
o spor¹ sensacjê, pokonuj¹c pewnie ekipê Galicji.o spor¹ sensacjê, pokonuj¹c pewnie ekipê Galicji.o spor¹ sensacjê, pokonuj¹c pewnie ekipê Galicji.o spor¹ sensacjê, pokonuj¹c pewnie ekipê Galicji.o spor¹ sensacjê, pokonuj¹c pewnie ekipê Galicji.

IV ligaIV ligaIV ligaIV ligaIV liga

Pogromcy lidera!Pogromcy lidera!Pogromcy lidera!Pogromcy lidera!Pogromcy lidera!

� (nazwa pochodzi najprawdopodob-
niej odpi³karskiegopojedynku rozegra-
nego angielskiejmiejscowo�ci Derby, w

którym spotka³y siê zespo³y z przeciwnych stron miasta - najpopular-
niejsze derbowe mecze odbywaj¹ w futbolu, siatkówce, koszykówce
czy ¿u¿lu) to �magiczne� s³owo elektryzuj¹ce kibiców. Po ponad de-
kadzieprzerwy - jak ju¿ informowali�mywpoprzednim�Fleszu� - pierw-
szego dnia pa�dziernika dojdzie do derbowego pojedynku w IV lidze
na szczeblu powiatu, pomiêdzy pi³karzami Lechii Sêdziszów M³p. i
B³êkitnychRopczyce.O krótk¹ wypowied� przed tym spotkaniempo-
prosili�my prezesa Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Kazimierza
Grenia, który stwierdzi³:Bardzo siê cieszê, ¿e po jedenastoletniej przerwie doj-
dzie do derbowego pojedynkuna czwartoligowym szczebluw powiecie ropczycko-
sêdziszowskim. Kto wygra?Niech zwyciê¿y lepszy. Najwa¿niejsze, aby to spotka-
nie na, którym bêdê, przebieg³ow sportowej i kulturalnej atmosferze, czegowszyst-
kim fanom pi³ki w Sêdziszowie i Ropczycach ¿yczê.

Najwiêcej futbolowych teamów z sêdziszowskiej gminy rywali-
zuj¹cych w ligowych zmaganiach sezonu 2006/07 wystêpuje w roz-
grywkach klasy B dêbickiego Podokrêgu. Zespo³y Korony Góry
Ropczycka, Soko³a Krzywa, K³osu Kawêczyn i ligowego nowicjusza
Borkovii Borek Wielki rywalizuj¹ w 14-zespo³owej grupie I wy¿ej
wymienionej klasy.W zwi¹zku z udzia³em czterech gminnych zespo-
³ów w tej samej grupie, kibice maj¹ okazjê �ledziæ spotkania derbo-
we.W rundzie jesiennej kibicemog¹ obejrzeæ 6 spotkañ �z podwy¿-
szon¹ dawk¹ adrenaliny� zwi¹zan¹ z gminnymi derbami. Kolejne 6
w wiosennych rewan¿ach. ST

Klasa AKlasa AKlasa AKlasa AKlasa A
KS Zaczernie � P³omieñ Zagorzyce 2:0

P³omieñ Zagorzyce � Victoria Budy G³ogowskie 3:3 (1:1)
(Mi�, Ocha³ i Dar³ak)

�wilczanka �wilcza � P³omieñ Zagorzyce 3:2 (1:0) (Zatorski-2)
P³omieñ Zagorzyce � LKS Trzebownisko 2:2 (Zatorski i Bal)

Jedno�æ Niechobrz � P³omieñ Zagorzyce 2:1 (A. Ocha³ � karny)

Klasa B � dêbickaKlasa B � dêbickaKlasa B � dêbickaKlasa B � dêbickaKlasa B � dêbicka
Baszta Zawada � Korona Góra Ropczycka 3:1 (Pondo)

Sokó³ Krzywa � Olchovia Olchowa1:3 (Feret)
K³os Kawêczyn � Olimpia Nockowa 2:2
(Z. Filipek, B. Pietkiewicz dla K³osa)

Borkovia Borek Wielki � Skarbek Gogo³ów 8:0
(A.Bielak 6, M. Bielak, Krypel)

Pewno�æ Lubzina � K³os Kawêczyn 6:2
(Filipek, W. Pietkiewicz dla K³osa)

Korona Góra Ropczycka � Sokó³ Krzywa 3:3
(D³ugosz 2, Wójcik dla Korony

� Patro, Skwirut, �mia³owski dla Soko³a)
Borkovia Borek Wielki � Baszta Zawada 1:5

(Jakubek dla Borkovii)
Sokó³ Krzywa � Borkovia Borek Wielki 7:2

(Feret 3, �mia³owski 2, Patro, Ró¿añski dla Soko³a
� Bielak, Stachnik dla Borkovii)

K³os Kawêczyn � Olchovia Olchowa 0:0
Huragan Przedbórz � Korona Góra Ropczycka 1:1

(D³ugosz � karny)
Korona Góra Ropczycka � K³os Kawêczyn 0:2

(Bezak, B. Pietkiewicz)
Borkovia Borek Wielki � Huragan Przedbórz 0:1

Baszta Zawada � Sokó³ Krzywa 2:0
K³os Kawêczyn � Borkovia Borek Wielki 2:2

LKS £opuchowa � Korona Góra Ropczycka 2:2
Sokó³ Krzywa � Skarbek Gogo³ów 6:0

Klasa BKlasa BKlasa BKlasa BKlasa B � rzeszowskarzeszowskarzeszowskarzeszowskarzeszowska
Mrowlanka Mrowla � Plon Klêczany 5:3

Plon Klêczny � Novi Nosówka 1:3 (Opaliñski)
Orze³ Wysoka G³ogowska � Plon Klêczny 1:3

(D³ugosz, Wójcik, Ksi¹¿ek)
Plon Klêczny � Rudnianka Rudna Wielka 5:0

(D³ugosz 2 � obie z karnych, Patro, Placek, Koza)
Stobierna Krzywe � Plon Klêczany 1:1 (Patro)

Klasa okrêgowa juniorówKlasa okrêgowa juniorówKlasa okrêgowa juniorówKlasa okrêgowa juniorówKlasa okrêgowa juniorów
Lechia � Dynovia 3:1 (Przybek, Wszo³ek, Morawski)
Izolator � Lechia 5:3 (Serednicki, Morawski, Przybek)

Lechia � Crasnovia 1:4 (Chudyba)
Sawa Sonina � Lechia 1:7

(Serednicki i Magdoñ po 2., Przybek, Porada, Morawski)

Juniorzy m³odsiJuniorzy m³odsiJuniorzy m³odsiJuniorzy m³odsiJuniorzy m³odsi
Izolator � Lechia 3:3
Lechia � Crasnovia 0:1
Sawa Sonina � Lechia 0:3

Klasa A juniorówKlasa A juniorówKlasa A juniorówKlasa A juniorówKlasa A juniorów
P³omieñ Zagorzyce � Glinik 4:3
Czekaj Ropczyce � P³omieñ 1:2

P³omieñ � Olchovia 2:2

Klasa okrêgowa trampkarzy m³odszychKlasa okrêgowa trampkarzy m³odszychKlasa okrêgowa trampkarzy m³odszychKlasa okrêgowa trampkarzy m³odszychKlasa okrêgowa trampkarzy m³odszych
Lechia � Rzemie�lnik Pilzno 1:6

Klasa okrêgowa m³odzików starszychKlasa okrêgowa m³odzików starszychKlasa okrêgowa m³odzików starszychKlasa okrêgowa m³odzików starszychKlasa okrêgowa m³odzików starszych
Wis³ok Wi�niowa � Lechia 0:9

(Kopala i Draus po 3, Makuch, Lesiñski, Krê¿el)

T. Lis



1 71 71 71 71 7

Nr 8 (117) 30 wrze�nia 2006 rNr 8 (117) 30 wrze�nia 2006 rNr 8 (117) 30 wrze�nia 2006 rNr 8 (117) 30 wrze�nia 2006 rNr 8 (117) 30 wrze�nia 2006 r.....

1 71 71 71 71 7

W zawodach trzeciego rzutu ligowych
zmagañ Dru¿ynowych Mistrzostw Polski
2006 uczestniczyli w niedzielê siedemnaste-
go dnia wrze�nia wystêpuj¹cy w II i III lidze
sztangi�ci sêdziszowskiej Lechii.Oba nasze
zespo³y rywalizowa³y w £u¿nej. W stawce
piêciu startuj¹cych na pomostach powiatu
gorlickiego dru¿yn najlepsi okazali siê wal-
cz¹cy na zapleczu I ligi sêdziszowianie, któ-
rzy zwyciê¿yli gromadz¹c 1601,3 pkt., przed
II-ligowcami gorlickiego Pogórza (1559
pkt.). Na kolejnychmiejscach plasowa³y siê
zespo³y III ligi: Hejna³ Kêty (1518,1 pkt.),
gospodarze Bia³y Kruk £u¿na (1445,7 pkt.)
i druga dru¿yna Lechii (1084, 6 pkt.). Po
rozegraniu trzech rzutów ligowych zmagañ

M³odzie¿owo w podkarpackimM³odzie¿owo w podkarpackimM³odzie¿owo w podkarpackimM³odzie¿owo w podkarpackimM³odzie¿owo w podkarpackim
Sêdziszów M³p. go�ci³ w trzeci¹ sobotê wrze�nia zawodników bior¹cych udzia³ w Mi-

strzostwach Podkarpackiego OZPC do lat 23. W zawodach uczestniczy³o 6 zawodniczek i
19 zawodników reprezentuj¹cych gospodarzy i ELCOM MOSiR Sanok. Najlepsze wyniki
zawodów wg punktacji Sinclaira uzyskali nasi reprezentanci: piêtnastoletnia Monika Wo-
zowicz 113, 5 pkt i dwudziestojednoletni Piotr Gierut 304,3 pkt. ST

raz na kortach sêdziszowskiej
Lechii odby³y siê tenisowe
zmagania w Memoriale Dominika Czarnika i Ryszarda Rolka. Uczestnicy
rywalizowali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: do 36 i powy¿ej 36 lat.
Zawody memoria³owe, które dla uczczenia pamiêci tragicznie zmar³ych
kolegów zainspirowa³a grupa sêdziszowskich sympatyków tenisa, odbywaj¹
siê rokrocznie od 2001 roku. ST

Wrozegranych z koñcem sierpnia w Sie-
dlcachXOgólnopolskich Igrzyskach Ludo-
wych Zespo³ów Sportowych uczestniczyli za-
pa�nicy stylu wolnego Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Syrena Gnojnica
Wola inauguruj¹c nimi wystêpy w sezonie
2006/07.Troje z
nich: Katarzyna
Pieprzak, Artur
Pieprzak i Pawe³
Pieprzak z 6-oso-
bowego zespo³u
trenera Ryszar-
da Prokopa, to
uczniowie klas
maturalnych Li-
ceum Ogólno-
kszta³c¹cego w
Sêdz i s zow ie .
Wszyscy spisali
siê znakomicie
zdobywaj¹c trzy z czterech medali wywal-
czonych przez Syrenê. Na najwy¿szym stop-
niu podium stanêli Pawe³ (kategoria 60 kg)
i Artur (66 kg). Srebro wywalczy³a Kasia (51
kg), której na drodze po najwy¿sze laury
ludowych zawodów stanê³a starsza i bardziej
do�wiadczona zawodniczka Herosa Czarny

PPPPPALP - 2006/07ALP - 2006/07ALP - 2006/07ALP - 2006/07ALP - 2006/07
Wrzesieñ to koniec kalendarzowego

lata, pocz¹tek jesieni. Futboli�ci tocz¹ jesz-
cze ligowe i pucharowe pojedynki na zielo-
nychmurawach. Zbli¿a siê jednak¿e powoli
sezon halowy i przej�cie z trawiastych boisk
do futsalowej rywalizacji w ramach Powia-
towej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej PALP
(Ropczyce-Sêdziszów M³p.). Zgodnie z za-
powiedziami z sierpniowego numeru za-
mieszczamy informacje o V edycji tych po-
pularnych rozgrywek, w których udzia³ braæ
mog¹ juniorzy, seniorzy, oldboys wystêpuj¹-
cy w zespo³ach klubowych, zak³adowych,
firmowych, bran¿owych, osiedlowych itp .
Zg³oszenia do jubileuszowych zmagañ � jak
i poprzednie odbywaj¹cych siê w hali sêdzi-
szowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego �
przyjmowane bêd¹ pod numerem
0600801116 do 12 listopada. Spotkanie or-
ganizacyjne sezonu 2006/07 zaplanowano
w hali �ogólnika� na 14 listopada o godzinie
19. Ligowe zmagania, których I kolejka roz-
pocznie siê 21 listopada odbywaæ siê bêd¹
we wtorki, czwartki i pi¹tki. Dru¿yny rywali-
zowaæ bêd¹ w trzech klasach rozgrywko-
wych. Po zakoñczeniu ligowych zmagañ,
wy³onieniu mistrza i najlepszych zespo³ów
w pozosta³ych ligach, rozegrany zostanie
Puchar Ligi. Tradycyjnie prowadzone bêd¹
klasyfikacje na najlepszych strzelców, bram-
karzy, dru¿ynê publiczno�ci, fair play. Kibi-
ce i uczestnicy mog¹ siê równie¿ doskonale
bawiæ typuj¹c wyniki ligowych spotkañ w
konkursie �Ligowy Ekspert�, w którym do
wygrania atrakcyjne nagrody. PALP to jed-
nak nie tylko ligowa czy pucharowa rywali-
zacja, ale równie¿ cykliczne turnieje. W se-
zonie 2006/07 zaplanowano ich piêæ: V
Turniej �wi¹teczno-Noworoczny Open (17
grudnia 2006), II Regionalny Turniej Old-
boys (14 styczeñ 2007), V Regionalny Tur-
niej Amatorów i Niezrzeszonych (11 luty
2007), V Regionalny Turniej Firm Instytu-
cji, Zak³adów Pracy, Grup Zawodowych (25
luty 2007), II TurniejMistrzówAmatorskich
Lig Pi³karskich Podkarpacia (4 marzec
2007). Organizatorzy zapraszaj¹ do wspó³-
pracy przy organizacji wszystkich chêtnych:
sponsorów, reklamodawców, osoby prywat-
ne. To pokrótce plany rozgrywkowe nad-
chodz¹cego sezonu. Bardziej szczegó³owe
informacje na stronie internetowej PALP-u
http://www.ropczyce.rze.pl/palp.php

Na ³amach �Biuletynu Sêdziszowskiego�,
który jest patronem medialnym rozgrywek
ostatnie przedstartowe wiadomo�ci zamie-
�cimy numerze pa�dziernikowym.

Stanis³aw Siwiec

Rzut trzeciRzut trzeciRzut trzeciRzut trzeciRzut trzeci
pierwszy team znaszej gminy zajmuje wdwu-
dziestozespo³owej II lidze 16miejsce z 4750,6
pkt. (prowadzi zespó³ Znicza Bi³goraj 5364,3
pkt.), a rezerwy zamykaj¹ dziesiêciozespo-
³ow¹ stawkê III-ligowców z ilo�ci¹ 3543,1pkt.
(liderem jest Tarpan Mrocza 4887,9 pkt).
Ciekawostk¹ przedostatniej rundy tegorocz-
nych Dru¿ynowych Mistrzostw Polski jest
wynik uzyskany przez ciê¿arowców przewo-
dz¹cego w I lidze zespo³u otwockiego Star-
tu (6315,5 pkt.), którzy wygrywaj¹c zdecy-
dowanie zawody rozegrane w Ciechanowie
ustanowili �klubowy� rekord Polski z dorob-
kiem 2180,5 pkt. (!).

Stanis³aw Siwiec

W blasku z³otaW blasku z³otaW blasku z³otaW blasku z³otaW blasku z³ota
Bór EwelinaOmnilusik legitymuj¹ca siême-
dalem mistrzostw Polski w�ród seniorek.
Medalowe wystêpy 18-letnich uczniów sê-
dziszowskiego �ogólniaka� � u ich podstaw
leg³y du¿e umiejêtno�ci techniczno-taktycz-
ne i ogromna wola walki � s¹ tym bardziej

warte docenie-
nia, ¿e poniewa¿
wywalczone zosta-
³y w grupie m³o-
dzie¿owców do
23 lat. Po tak uda-
nym pocz¹tku se-
zonumo¿naocze-
kiwaæ i¿ �wolnia-
cy� z Gnojnicy
walczyæ bêd¹ o
miejsca w repre-
zentacji Polski w
swych katego-
riach wagowych.

Czwarty kr¹¿ek � z br¹zowego kruszcu �
zdoby³ w Siedlcach maj¹cy wszelkie szanse
aby pój�æ �ladami starszych klubowych ko-
legów i kole¿anki rywalizuj¹cy w�ród kade-
tów 16-oletni Damian Ocha³ (69 kg).

Stanis³aw Siwiec

Z³oci medali�ci z Siedlec: Pawe³ Pieprzak (pierwszy z lewej) i Artur
Pieprzak Fot. S.Siwiec
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Wychowanek sêdziszowskiej Lechii, fut-
bolista Kamil Ku³ak, reprezentuj¹cy

ju¿ trzeci rok barwy pi³karskiego teamumie-
leckiej Stali, wywalczy³ ze swym zespo³em
br¹zowy medal mistrzostw Polski juniorów
w sezonie 2005/06. Jest to najlepszy wynik
mielczan w juniorskiej pi³ce od kilkudziesiê-
ciu lat. Syn prezesa Korony Góra Ropczyc-
ka Alfreda Ku³aka kr¹¿ek ten zdoby³ uczest-
nicz¹c w fina³owym turniejumistrzostw Pol-
ski, który w lipcu odby³ siê wOstrowcu �wiê-
tokrzyskim.

Z koñcem sierpnia
Podkarpacki Woje-

wódzki Szkolny Zwi¹zek
Sportowy dokona³ wy-
boru osób zakwalifiko-
wanych do II edycji pro-
gramu �Animator Spor-
tu Dzieci i M³odzie¿y�
2006roku.Wnioskodaw-
cami w programie mo-
g³y byæ kluby uczniow-
skie, szkolne, miêdzysz-
kolne, ludowe czy stowarzyszenia kultury fi-
zycznej posiadaj¹ce osobowo�æ prawn¹ ima-
j¹ce w swej dzia³alno�ci rozwój sportu i m³o-
dzie¿y. W dwóch edycjach programem tym
objêto w Polsce 6800. animatorów, z czego
ponad 200. na Podkarpaciu. Zmieszkañców
sêdziszowskiej gminy do II edycji. obejmuj¹-
cej okres wrzesieñ � grudzieñ zakwalifikowa-
no Grzegorza Drozda (Powiatowy Organiza-
tor Sportu Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej i Gim-
nazjalistów), Boles³awa Jasiñskiego (opieku-
nam³odych siatkarzyUKSPi¹tkaRopczyce) i
Renatê Skomra (szkolim³odychadeptów lek-
koatletyki wCzarnychCzarna Sêdziszowska).

Zpocz¹tkiemwrze�nia naukê w szko³ach
o pi³karskich specjalno�ciach, zmienia-

j¹c tymsamymbarwyklubowe, rozpoczêli do-
tychczasowi futboli�ci grup m³odzie¿owych
Lechii Sêdziszów. £ukasz Æwiczak, utalento-
wany bramkarz reprezentuje mieleck¹ Stal,
za� wystêpuj¹cych w przednich formacjach
Ernest Szela (obaj transfery definitywne) - re-
prezentant Podkarpacia w roczniku 1993-
Bartosz Szela iAdrianFilipek (wypo¿yczenia)
broni¹ barw Stali, tyle ¿e tej z Rzeszowa.

Sezon 2006/07 jest trzecim, w którym na
pingpongowych sto³ach w barwach

KKTS MOSiR Krosno wystêpowaæ bêdzie
Wioletta �winiuch, wychowanka SKS-u Bo-
reczek. Zawodniczka rodem z naszej gminy
to czo³owa i bardzo popularna w Kro�nie
sportsmenka . O jej popularno�ci �wiadczy
chocia¿by fakt i¿ jako jedyna przedstawiciel-
ka p³ci piêknej znalaz³a siê wdziesi¹tceVPle-
biscytu naNajpopularniejszych Sportowców
Krosna 2005 roku. Obecna reprezentantka
klubu z �ma³egoKrakowa�, jak niegdy� okre-
�lano Krosno, ma za sob¹ tak¿e wystêpy na
ekstraklasowych sto³ach w barwach Brono-
wianki Kraków i AZSCzêstochowa.Wklubie
z województwa �l¹skiego wystêpowa³a rów-
nie¿ w europejskich pucharach.

Wdrugiej dekadzie wrze�nia po³owê li-
gowych zmagañ w rundzie jesiennej

sezonu 2006/07 osi¹gnêli czwartoligowi pi³-
karze wystêpuj¹cy na podkarpackich bo-
iskach. Za pi³karzami Lechii, bêd¹cymi jed-
nym z piêciu beniaminków tej klasy rozgryw-
kowej, dziewiêæ ligowych spotkañ.W o�miu
z nich prowadz¹cy je arbitrzy byli oceniani
przez obserwatorów. Oto noty jakie otrzy-
mali �panowie w czerni�, sêdziuj¹cy poje-
dynki sêdziszowian: II kolejka - 12 sierpnia,

Pogoñ Le¿ajsk � Lechia: Wojciech Geldner z
Sanoka 7,8; III kolejka - 15 sierpnia, Lechia -
¯urawianka ¯urawica: RobertHyjek zMielca
7,8; IV kolejka - 19 sierpnia, Stal Mielec � Le-
chia: Tomasz Gi¿ka ze Stalowej Woli 7,8; V
kolejka - 27 sierpnia, Lechia - Sokó³ Nisko:
Tomasz Jagie³³a z Krosna 7,8 - najwiêcej kon-
trowersji co do sposobu sêdziowania z spo-
�ród dziewiêciu wymienionych wywo³a³o to
spotkanie, VI kolejka - 30 sierpnia, T³oki Go-
rzyce � Lechia: Wojciech Tokarz z Przemy�la
7,8, VII kolejka - 3 wrze�nia Lechia - Izolator
Boguchwa³a: Wojciech Bartnik z Jaros³awia
7,9; VIII kolejka - 9 wrze�niaOrze³ Przeworsk
� Lechia: Tomasz Ekiert z Krosna 7,8; IX ko-
lejka - 15 wrze�nia Lechia � Resovia Rzeszów:
Piotr Chmura ze StalowejWoli 7,8. Najni¿sza
ocena w pierwszych dziewiêciu seriach spo-
tkañ czwartej ligi podkarpackiej wynios³a 7,3,
za� najwy¿sza 8,0. Najczê�ciej sêdziowie otrzy-
mywali oceny7,8 i 7,9.Noty zpozosta³ych spo-
tkañLechii zaprezentujemyw jedynymzostat-
nich tegorocznych numerów.

Wlatach szkolnych wystêpowa³ w repre-
zentacji ropczyckiego Technikum

Mechanicznego, gra³ w rozgrywkach ligi
wiejskiej wspieraj¹c zespó³ z rodzinnych
Witkowic.Kolejny rozdzia³ pi³karskiej przy-
gody to wystêpy w B³êkitnych Ropczyce,
Lechii Sêdziszów M³p., Interze Gnojnica,
Pia�cie Wolica Piaskowa, P³omieniu Zago-
rzyce. W sierpniu tego roku reprezento-
wa³ barwy debiutuj¹cego na ligowych bo-
iskach zespo³u Borkovii Borek Wielki, któ-
rego jest zreszt¹ prezesem. I nie by³oby w
tym nic dziwnego, bo przecie¿ wielu fut-
bolistów zmienia przynale¿no�æ klubow¹,
gdyby nie to, ¿e graj¹cy prezes-golkiper
Borkovii Antonii Kielar (bo o nim tu
rzecz) urodzi³ siê w 1952 roku i jest jednym
z najstarszych w kraju czynnych pi³karzy,
bior¹cych udzia³ w ligowych zmaganiach
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.

Wgrupie szkoleniowej pi³karskiej temi-
dy w Ropczycach jest obecnie trzech

arbitrów uprawnionych do prowadzenia
spotkañ na szczeblu klasy okrêgowej. Sê-
dziowiemog¹cy prowadziæ spotkania �okrê-
gówki� to przebywaj¹cy obecnie za granic¹
Leszek ¯egleñ z Ropczyc oraz Marek G³o-
wacki i bramkarz Lechii Witold Kwa�ny z
Sêdziszowa M³p., aktywnie prowadz¹cy li-
gowe pojedynki w tej i ni¿szych klasach roz-
grywkowych. Z wymienionej trójki nowicju-

szem na tym szczeblu rozgry-
wek jest futbolistaLechii, który
w czerwcu awansowa³ w szeregi
arbitrów klasy okrêgowej. Jego
pionierskim dodajmy udanym
spotkaniem w roli pi³karskiego
rozjemcy na tym szczeblu roz-
grywek, by³ odbyty w drug¹ nie-
dzielêwrze�niapojedynekwkla-
sie okrêgowej Podokrêgu Rze-
szów pomiêdzy zespo³ami Elek-
trociep³owni Rzeszów i G³ogo-
vii G³ogów.

Ubieg³oroczny br¹zowy medali sta mi-
strzostw Polski indywidualnie i mistrz

Polski w dru¿ynie w�ród ciê¿arowców w kate-
gorii m³odzie¿owej do lat 23, sztangista sêdzi-
szowskiej LechiiWojciechMucha, który w po-
przednim sezonie wystêpowa³ w niemieckiej
II Bundeslidze reprezentuj¹c barwy GV Do-
naueschinghen, jesieni¹ rozpocznie drugi se-
zon startów w tym klubie.W poprzednim by³
jegonajlepszymzawodnikiem.Wtymsezonie,
po spadku do III ligi, chce powróciæ w szeregi
niemieckichdrugoligowców.

Rzeszowski Rynek w pierwszy sobotni
wieczór wrze�nia go�ci³ amatorów i

profesjonalistówbiegania, uczestnicz¹cychw
rozgrywanym ju¿ siedemnasty raz Nocnym
Biegu Ulicznym Solidarno�ci. Uczestnicy ry-
walizowalina trzechdystansach:1,5kmdziew-
czêta i ch³opcyurodzeniw1995 roku im³odsi
oraz dzia³acze Solidarno�ci i VIP-y, 3 km - ju-
niorki i juniorzy oraz 6 km - bieg g³ówny w
kategorii open. W zawodach, w których star-
towali biegacze i biegaczki z Polski, Ukrainy,
S³owacji, Francji i Anglii nie zabrak³o tak¿e
reprezentantów sêdziszowskiej gminy: Rena-
ty Skomry i SylwiiG³odekzCzarnej Sêdziszow-
skiej. Skomrawbiegug³ównymzajê³a siódme
miejsce w klasyfikacji generalnej, triumfuj¹c
jednocze�niew swej kategorii wiekowejK- 20,
za� wystêpuj¹ca w grupie juniorek G³odek
uplasowa³a siê na trzeciej pozycji. Obie sport-
smenki uczestniczy³y równie¿ w rozegranym
w pierwszej po³owie sierpnia w Radomy�lu
Wielkim XXVI Biegu im. Jacka Kozio³a. W
zmaganiachna terenie powiatumieleckiego,
gdzie uczestnicy do pokonania mieli dystans
10 km,w�ród zawodniczek kategorii 16-19 lat
zwyciê¿y³a Sylwia, a w klasyfikacji generalnej
trzecia lokata przypad³a Renacie.

Wrze�niowy FLESZ zrealizowa³
Stanis³aw Siwiec
siwiecst@wp.pl
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Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek
w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.

pa�dziernik 2006 r.

Kazimierz Czapka

F R A S Z K I
SPADEK

Brali do wspó³pracy
z SB � oficery

Niektórzy szli dla chleba
wiêkszo�æ � dla kariery.

Kiedy ju¿ znad Polski
z³a rozwia³a mg³a siê

Nie zrobiono porz¹dku
we w³a�ciwym czasie.

St¹d tak ³atwo ka¿demu
dzisiaj �przyszyæ ³atê�

I na przyk³ad Zytê
zamieniæ w Beatê.

Z cyklu �Grzybobranie�

NA GRZYBY
Jedni z dostatku

inni z biedy,
Do lasu liczne

mkn¹ czeredy
I niezale¿nie jaka p³eæ
Ka¿dy ju¿! grzyba
chcia³by mieæ.
Niewiasty wielce s¹ szczê�liwe
Gdy w koñcu trafi siê prawdziwek.
Krótko trwa rado�æ
mi³ych stworzeñ
Gdy¿ grzyb ma czêsto

... miêkki korzeñ.

STRASZNYGRZYB!
Raz omota nas ten ... motnik
Taki z niego straszny! psotnik
Z przodu robi co� nie³adnie,
A co robi? - ka¿dy zgadnie.

CZUBAJKA KANIA
W rzadkim zagajniku

z trawy siê wy³ania
Na wysokiej nodze
wci¹¿ dostojna kania
A w kuchni to o niej

jest opinia taka,
¯e z patelni przerasta

smakiem schaboszczaka.

CZERWONY KOZAK
By³ czas, ¿e on
kolorem swoim
Wbliskiej symbiozie

¿y³ ... z ustrojem.
Dzia³acze �dla potrzeby chwili�
Dawno siê sprawnie przebarwili
On, na karierê liczyæ nie mo¿e
Wiêc nadal w swoim trwa kolorze.

24.09.2006r.
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