
1111111111

Nr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 r.....



2222222222

Nr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 r.....

1. Niecodzienna, jak na nasze warunki kli-
matyczne pogoda sprawia, ¿e pe³n¹ par¹
id¹ prace budowlane miêdzy innymi na
najwiêkszej gminnej inwestycji jak¹ jest
realizowana przy sêdziszowskim gimna-
zjum hala sportowa. Trwaj¹ prace bu-
dowlane zwi¹zane z wykonywaniem fun-
damentów. S¹dz¹c z postêpów w pra-
cach w nied³ugim czasie wy³oni¹ siê
mury nowej hali. Ca³y czas zak³adamy,
¿e jesieñ tego roku to zakoñczenie in-
westycji. Nie muszê nikogo przekony-
waæ, jak bardzo u³atwi to proces dydak-
tyczny w gimnazjum, am³odzie¿y uatrak-
cyjni nie tylko lekcje wychowania fizycz-
nego, ale pozwoli te¿ na prowadzenie
zajêæ pozalekcyjnych. Zreszt¹ nowy
obiektma s³u¿yæ nie tylko uczniom gim-
nazjum, ale i klubom sportowym czy te¿
wszystkim chêtnymmieszkañcom.

2. W roku bie¿¹cym czeka nas jeszcze jed-
na du¿a i trudna w sensie organizacyj-
nym inwestycja o�wiatowa. My�lê tu o
pracach remontowych na �starej� czê-
�ci szko³y w Bêdziemy�lu. Prace bêd¹ po-
lega³y na wymianie drewnianych stro-
pów, dachu, jego pokryciu i stolarki

okiennej. Wszystkie te prace bêd¹ mu-
sia³y toczyæ siê tak¿e w trakcie roku szkol-
nego. Przed nauczycielami i uczniami
tej szko³y du¿ewyzwanie.My�lê, ¿ewspól-
nie uda nam siê rozwi¹zaæ ten problem.
Gmina przygotowuje siê w³a�nie doprze-
targu tak, by ju¿ w maju mo¿na by³o
rozpoczynaæ prace budowlane.

3. WGórze Ropczyckiej cieszy oczy odno-
wiony w ubieg³ym roku park zwany �Bu-
czyn¹�. Sta³ siê on miejscem spacerów
nie tylko mieszkañców Góry. Chêtnie
odwiedzaj¹ go równie¿ spacerowicze z
Sêdziszowa i okolic. By uatrakcyjniæ
pobyt zwiedzaj¹cym, a zw³aszcza zachê-
ciæ do jego odwiedzania dzieci i m³o-
dzie¿ szkoln¹, gmina w porozumieniu
ze szko³¹ podstawow¹ wGórze Ropczyc-
kiej chce wykonaæ tam �cie¿kê przyrod-
niczo-kulturaln¹. Znajd¹ siê na niej cie-
kawe punkty widokowe, osobliwo�ci
przyrodnicze czy wreszcie miejsce na
odpoczynek i rozmowê przy ognisku.
Wszystko z tablicami opisowymi i prze-
wodnikiem w formie broszury. Gmina
liczy tu na obiecan¹ jeszcze w ubieg³ym
roku pomoc ze strony Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska w Rze-
szowie.

4. Coraz g³o�niej o kontynuacji moderni-
zacji drogi krajowej zwanej u nas popu-
larnie �czwórk¹�.Wbie¿¹cym roku pra-
ce maj¹ byæ prowadzone na odcinku
od Klêczan w stronê Dêbicy. Wykorzy-
stuj¹c tê okoliczno�æ, gmina w porozu-
mieniu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Rzeszowie przygo-
towa³a stosown¹ dokumentacjê na od-
cinki wymagaj¹ce przebudowy na tere-

nie naszej gminy. Ca³o�æ prac zostanie
sfinansowana przez bud¿et pañstwa
(gmina wykona³a na w³asny koszt doku-
mentacjê). Dotyczy to przebudowy
skrzy¿owania z ul. Po³udniow¹ i budo-
wy ³¹cznika od ul. Letniej do ul. Po³u-
dniowej, budowy chodnika od ul. Ksiê-
¿omost do ul. Witosa oraz wykonania
ci¹gu pieszo-jezdnego od ul.Weso³ej do
granicy z gmin¹ Ropczyce.

5. Tocz¹ siê prace przy budowie drogi w
Zagorzycach Dolnych w kierunku do
Sielca na odcinku przebiegaj¹cym po
terenie naszej gminy. Inwestycja jest o
tyle skomplikowana, ¿e przebiega w gó-
rzystym terenie o du¿ym stopniu pochy-
lenia gruntu. My�lê jednak, ¿e po jej za-
koñczeniu mieszkañcy bêd¹ zadowole-
ni, a z biegiem czasu doczekamy siê jej
kontynuacji i po³¹czenia z gmin¹ Iwie-
rzyce. W miejscowo�ciach po³o¿onych
na po³udniu naszej gminy, w terenach
górzystych, tylko budowa w takiej tech-
nologii (podbudowa z kamienia i masa
bitumiczna) tak naprawdê zdaje egza-
min. Powstaje coraz wiêcej takich dróg,
ale do doskona³o�ci jeszcze daleko.

6. W niedzielê 4 lutego 2007 roku wa¿ne
wydarzenie dla wszystkich rolników �
wybory do Izb Rolniczych.Wsêdziszow-
skiej gminie bêdzie funkcjonowa³ jeden
lokal wyborczy, znajduj¹cy siê w budyn-
ku Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszo-
wie. Zachêcamwszystkich uprawnionych
do g³osowania by wziêli w nim udzia³ i
wybrali swoich przedstawicieli do samo-
rz¹du rolniczego.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Kandydaci do Rady Miasta w
SêdziszowieM³p.

z list Prawa i Sprawiedliwo�ci
serdecznie dziêkuj¹ Pañstwu za poparcie.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e otrzymane
poparcie zobowi¹zuje do jeszcze
skuteczniejszej s³u¿by naszej ma³ej
Ojczy�nie. Dziêkujemy za ka¿dy g³os
oddany na ka¿dego kandydata, gdy¿
tylko w zespole mogli�my uzyskaæ

mandaty radnych.
Ordynacja wyborcza jest tak skonstru-

owana, ¿e suma g³osów, uzyskana przez li-
stê kandydatów, decyduje o ilo�ci manda-
tów, przypadaj¹cych na dan¹ listê, dopie-
ro w dalszej kolejno�ci mandaty przydzie-
lane s¹ konkretnym kandydatom z listy
(decyduje ilo�æ g³osów, jak¹ otrzymali).

¯yczymy Pañstwu podejmowania traf-
nych decyzji, zarównow sprawach zawodo-
wych, jak i w ¿yciu prywatnym, satysfakcji z
dobrze wykonanych obowi¹zków, spokoju
i szczê�cia, spe³nienia nadziei zwi¹zanych z
rozpoczêtym 2007. rokiem. Szczê�æ Bo¿e!

Wybory te odbywaj¹ siê raz na 4 lata.
Bierne oraz czynne prawo wyborcze posia-
daj¹ osoby fizyczne i prawne, bêd¹ce po-
datnikami podatku rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym, osoby fizycz-
ne i prawne, bêd¹ce podatnikami podatku
dochodowego z dzia³ów specjalnych pro-
dukcji rolnej w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych
i podatku dochodowym od osób prawnych,
cz³onkowie rolniczych spó³dzielni produk-
cyjnych posiadaj¹cy w tych spó³dzielniach
wk³ady gruntowe.

Lokal wyborczy, jedyny na terenie Gmi-
ny SêdziszówM³p. znajdowa³ siê bêdzie wbu-
dynku Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszo-
wieM³p. ul. Rynek 9 i czynny bêdzie w godzi-
nach 800 - 1800.

W dniu 4 lutego 2007 rW dniu 4 lutego 2007 rW dniu 4 lutego 2007 rW dniu 4 lutego 2007 rW dniu 4 lutego 2007 r. odbêd¹ siê wybor. odbêd¹ siê wybor. odbêd¹ siê wybor. odbêd¹ siê wybor. odbêd¹ siê wybory do Rady do Rady do Rady do Rady do Rad
Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Kandydatami do Rady
Powiatowej zarejestrowany-
mi przez Okrêgow¹ Komi-
sjê Wyborcza Nr 117 w Sê-
dziszowie M³p. s¹:
1. Dudka Edward �wiek: 54
lata; wykszta³cenie: �rednie;
zawód: szlifierz; zamieszka-
³y: Zagorzyce.
2. Stelmach Kazimierz �

wiek: 56 lat; wykszta³cenie: pedagogicz-
ne; zawód: nauczyciel; zamieszka³y: Klê-
czany.

3. �widerLeszek� wiek: 38 lat;wykszta³cenie:
zawodowe; zawód:mechanik; zamieszka³y:
Ruda.

4. W¹troba Józef � wiek: 51 lat; wykszta³ce-
nie: �rednie; zawód: rolnik; zamieszka³y:
Sêdziszów M³p., ul. Weso³a

Z terenu Miasta i Gminy Sêdziszów M³p.
wybranych zostanie2przedstawicieli doRady
Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Jacek Daniel
� pe³nomocnik Podkarpackiej

Izby Rolniczej
d.s. wyborów do Rad Powiatowych
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Fot. J. Maroñ

Budowa kanalizacji w Wolicy £ugowej...

... Wolicy Piaskowej.

... i w Górze Ropczyckiej. Fot. (3) G. Wrona

Wyj¹tkowo, jak na tê porê roku, ³agod-
na aura sprzyja prowadzeniu robót budow-
lanych.

Na prze³omie listopada i grudnia 2006
r. na terenie boiska sportowego przy sêdzi-
szowskim gimnazjum pojawi³y siê maszyny
budowlane.

Firma Budoimpex z Dêbicy rozpoczê³a
budowê hali sportowej, najbardziej oczeki-
wanej przez uczniów i nauczycieli tej najwiêk-
szej w gminie placówki o�wiatowej.Hala z bo-
iskiemowymiarach 36x18m, dwiema salami
treningowymi i zapleczemsanitarnymzapew-
ni¹ im odpowiednie warunki do prowadze-
nia zajêæ z wychowania fizycznego, sporto-
wych zajêæ pozalekcyjnych oraz uroczysto�ci
szkolnych.Ponadtobêdzie tak¿e s³u¿yæwszyst-
kimmieszkañcomSêdziszowaM³p. i gminy.

Trwaj¹ wiêc prace przy budowie kanali-
zacji sanitarnej w Wolicy Piaskowej, Wolicy
£ugowej iGórzeRopczyckiej.Mieszkañcy tych
so³ectw jesieni¹ 2007 r. pozbêd¹ siê proble-
mówzwi¹zanych zwywozem�cieków,bowiem
na 20 listopada zaplanowano oddanie inwe-
stycji do u¿ytku. 49 km sieci z przy³¹czami zo-
stanie wybudowanych przy wsparciu finanso-
wymUniiEuropejskiejwramachEuropejskie-
goFunduszuRozwojuRegionalnego.Kanali-
zacja sanitarna zdecydowanie poprawia stan
�rodowiska naturalnego, ale tak¿e stanowi
wa¿ny element infrastruktury technicznej,
który podnosi warto�æ nieruchomo�ci i czyni
je bardziej atrakcyjnymi inwestycyjnie.

El¿bieta �winiuch
Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p.

Wci¹gu niespe³na 2miesiêcy wykonano
niwelacjê terenu, ³awy i rozpoczêto budowê
�cian fundamentowych. Planowany termin
zakoñczenia inwestycji - 20 pa�dziernik br.



4444444444

Nr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 rNr 1 (120) 28 stycznia 2007 r.....

1. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gmi-
ny na 2006 r.
Zwiêkszonowydatki bud¿etu z przezna-
czeniemna:

- o�wietlenie ulic, placów, dróg na tere-
nie gminy � 50.500 z³,

- wykonanie sygnalizacji �wietlnej i o�wie-
tlenia placu zabawnaOsiedluM³odych
� 7.100 z³.

2. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XXVIII/275/06 z 31 stycznia 2006 r. w
sprawie bud¿etu gminy na 2006 r.
Wuchwalebud¿etowej zwiêkszonoplan
dochodów w³asnych jednostek bud¿e-
towych i wydatkówokwotê 27.225,60 z³.
Zmiany dotycz¹ placówek o�wiatowych
wktórych funkcjonuj¹ kuchnie szkolne
przygotowuj¹ce posi³ki.

3. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia przy-
chodów i wydatkówGminnego Fundu-
szuOchrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej na 2007 r.
W2007 roku �rodki wwysoko�ci 51.850
z³ z Gminnego FunduszuOchrony �ro-
dowiska iGospodarkiWodnej, którepo-
chodz¹ z op³at za korzystanie ze �rodo-
wiska i administracyjnych kar pieniê¿-
nych wymierzanych i przekazywanych
przezUrz¹dMarsza³kowski, przeznaczo-
ne zostan¹nadokumentacjê techniczn¹
wodoci¹gu w Szkodnej.

4. Uchwa³aw sprawie regulaminuokre�la-
j¹cego wysoko�æ i warunki przyznawa-
nia dodatkówdowynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli.
Wregulaminieokre�laj¹cymdodatki do
wynagrodzenia nauczycieli wprowadzo-
no kilka zmian:
· na wyp³atê dodatków motywacyj-

nychprzeznaczono4%wynagrodze-
nia zasadniczego (dotychczas 3%),

· nauczycielowi nieobecnemuwpra-
cy w poprzednim roku szkolnym z
powodu np. choroby, urlopu dla
poratowania zdrowia, urlopumacie-
rzyñskiego, urlopuwychowawczego

�mo¿e byæ przyznany dodatekmo-
tywacyjny poprzepracowaniuwbie-
¿¹cym roku szkolnym4-chmiesiêcy
(dotychczas dodatekmotywacyjnyw
takich przypadkachnie by³ przyzna-
wany),

· dodatek za wychowawstwo klasy by³
przyznawany wwysoko�ci 55 z³mie-
siêcznie, a od 2007 r. uzale¿niony
zostanie od ilo�ci dzieci w klasie i
bêdzie wynosi³:
- 60 z³ w przedszkolach i oddzia-

³ach przedszkolnych,
- 65 z³ w szko³ach podstawowych i

gimnazjach w klasach do 20
uczniów,

- 75 z³ w szko³ach podstawowych i
gimnazjachwklasachpowy¿ej 20
uczniów.

5. Uchwa³a w sprawie ustalenia zasad wy-
p³aty diet.
Radni od 2007 r. otrzymywaæ bêd¹ zry-
cza³towan¹ miesiêczn¹ dietê uzale¿-
nion¹odprzeciêtnegomiesiêcznegowy-
nagrodzenia z poprzedniego kwarta³u
og³oszonego przez PrezesaGUS:
· Przewodnicz¹cy Rady - 60% prze-

ciêtnegomiesiêcznegowynagrodze-
nia,

· Wiceprzewodnicz¹cy Rady - 15%
przeciêtnego miesiêcznego wyna-
grodzenia,

· radni pe³ni¹cy funkcjê przewodni-
cz¹cychkomisji Rady - 12%przeciêt-
negomiesiêcznegowynagrodzenia,

· pozostali radni - 10%przeciêtnego
miesiêcznegowynagrodzenia.

So³tysi i Przewodnicz¹cy Zarz¹dówOsiedli
za udzia³ w Sesji otrzymaj¹ dietê w wysoko-
�ci 100 z³.

6. Uchwa³a w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia dla Burmistrza.
Radaustali³aBurmistrzowiwynagrodze-
nie w wysoko�ci:
· wynagrodzenie zasadnicze�4.350 z³,
· dodatek funkcyjny � 1.500 z³
· dodatek specjalny � 1.170 z³
· dodatek za wys³ugê � 870 z³.

7. Uchwa³a w sprawie zmiany w Statucie
Miejsko-Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w SêdziszowieM³p.
W statucie M-GOPS wpisano now¹ sie-
dzibê O�rodka � Sêdziszów M³p. ul. 3-
goMaja 25

8. Uchwa³a w sprawie uchwalenia roczne-
go programuwspó³pracy z organizacja-
mi pozarz¹dowymi na 2007 r.
Wprogramie okre�lono, ¿e najczêstsz¹
form¹ wspó³pracy z organizacjami po-
zarz¹dowymi (stowarzyszeniami, zwi¹z-
kami, fundacjami) realizuj¹cymi zada-

nia w³asne gminy w 2007 r. bêdzie po-
wierzanie wykonywania zadañ publicz-
nychwraz z udzielaniemdotacji.Wspó³-
praca obejmowaæ bêdzie zadania z za-
kresupomocy spo³ecznej, kultury i sztu-
ki, kultury fizycznej, ochrony przeciw-
po¿arowej oraz profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych.

9. Uchwa³a w sprawie zarz¹dzenia konsul-
tacji zmieszkañcamiOsiedlaNr 3wSê-
dziszowieM³p.
Nawniosek Zarz¹duOsiedlaNr 3 w Sê-
dziszowieM³p. zosta³y zarz¹dzone kon-
sultacje zmieszkañcami a ichprzedmio-
tembêdzie:
· wy³¹czenie ul. Pi³sudskiego z Osie-

dla Nr 3 i w³¹czenie jej do Osiedla
Nr 4,

· podzia³ Osiedla Nr 3 i utworzenie
nowego osiedla obejmuj¹cego uli-
ce: Rzeszowsk¹, Ksiê¿omost,Witosa,
Jagielloñsk¹, Grunwaldzk¹, Kolbu-
szowsk¹,Olszan¹, £ugow¹ iG³owac-
kiego (odul. Kolbuszowskiej).

10. Uchwa³a w sprawie zarz¹dzenia konsul-
tacji zmieszkañcamiOsiedlaNr 4wSê-
dziszowieM³p.
Nawniosek Zarz¹duOsiedlaNr 4 w Sê-
dziszowieM³p. zosta³y zarz¹dzone kon-
sultacje zmieszkañcami a ichprzedmio-
tembêdziewy³¹czenieul. Pi³sudskiego z
Osiedla Nr 3 i w³¹czenie jej doOsiedla
Nr 4.

11. Uchwa³a w sprawie rozpoznania skargi
PanaMarkaMotyki
Rada po zapoznaniu siê z opini¹ Komi-
sji Rewizyjnej uzna³a za bezzasadn¹ skar-
gê PanaMarkaMotyki dotycz¹c¹ orga-
nizacji ruchunadrodze, bezpieczeñstwa
drogowego oraz budowy kanalizacji
burzowej.

Wsprawach ró¿nych dyskutowanom.in. na
temat:
· pomocy finansowej dla rolników do-

tkniêtych klêsk¹ suszy i sposobu w jaki
byli oni informowani omo¿liwo�ci sko-
rzystania z niej,

· progu spowalniaj¹cego na drodze pro-
wadz¹cej do Szko³y Podstawowej Nr 3
naOsiedleM³odych,

· potrzeby remontu ul. S³onecznej,
· zbli¿aj¹cych siê wyborów so³tysów.
Ponadto so³tysi oraz przewodnicz¹cy zarz¹-
dów osiedli wyst¹pili z wnioskiem o przesy-
³anie im przed sesj¹ projektów uchwa³.

Sesjê zakoñczononoworocznymi ¿ycze-
niami i toastem.

SekretarzGminy
Jan Maroñ

III Sesjê w bie¿¹cej kadencji a jedno-
cze�nie ostatni¹ w 2006 r. RadaMiejska
w Sêdziszowie M³p. odby³a w dniu 29
grudnia. Na posiedzeniu tym podjêto
11 uchwa³:
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Rok 2006 min¹³ nam jak ka¿dy po-
przedni � zdecydowanie zbyt szyb-
ko. Na koniec grudnia 2006 r. za-

mieszkiwa³onas23.148osóbzameldowanych
napobyt sta³y i 125osóbprzebywaj¹cychcza-
sowo, czyli ponad 3m-ce.W samymmie�cie
by³o7.413osób(o12osóbwiêcejw stosunku
do rokuubieg³ego), z czego 3.170 tomiesz-
kañcyOsiedlaM³odychwraz z ulicami: S³o-
neczn¹,Weso³¹ iFabryczn¹.Pozosta³e15.735
(wiêcej o 25) tomieszkañcy so³ectw.

Dla porównania na koniec 2001 r. by³o
nas 22.809 osób (samo miasto 7.397 osób i
gmina15.412),czyliwci¹gu5latprzyby³o339
osób, licz¹c �rednio68osóbwci¹gu roku.

W stosunku do 2005 r. nast¹pi³ przyrost
rzeczywisty ludno�ci o 37 osób, jest to ró¿ni-
camiêdzy przyrostemnaturalnyma saldem
migracji.

Nap³ynê³odonas (zameldowa³o siê)290
osób, wymeldowa³o siê 327, natomiast w
obrêbie samegomiasta i gminy przemeldo-
wa³o siê 321mieszkañców.

GminêSêdziszówM³p. zamieszkuj¹ rów-
nie¿ cudzoziemcy w liczbie 21 osób, którzy
maj¹ prawo pobytu czasowego na naszym
terenie napodstawie decyzji, wydanej przez
Wojewodê Podkarpackiego wRzeszowie, a
tak¿e kilka osób z obcym obywatelstwem
maj¹cych pobyt sta³y.

Czasowo nieobecnych naszych miesz-
kañcówby³o 250, natomiast tych, którzy wy-
jechali za granicêwposzukiwaniupracy nie
sposób zliczyæ, tylko nieliczni, niestety, zg³a-
szaj¹ ten fakt. Wminionym roku urodzi³o
siê 243 m³odych obywateli (o 17 dzieci
mniej), zmar³o 166 osób (mniej o 15), na
�lubnym kobiercu w USC w Sêdziszowie
M³p. stanê³o 163 pary.

O ile narodziny dziecka s¹momentem
szczególnym w ka¿dej rodzinie o tyle z wy-
borem imienia dla niej lub dla niego wi¹¿e
siê pewien k³opot.

Sprawdzamy, jakie imionanadawane s¹
najczê�ciej, jakie s¹ najpopularniejsze;
wszystko po to, ¿eby tych¿e imion unikaæ,
gdy¿ sytuacja kiedy w klasie jest piêæ osób o
tym samym imieniu jest nieconiekomforto-
wa.

Podstawowy zasób imion popularnych
w Polsce wywodzi siê z tradycji chrze�cijañ-

W samym roku 2006 wyrobiono 3.082
nowe dowody osobiste, przy czym, przyk³a-
dowo w styczniu wydano ich 323, w maju
204, w lipcu 225, we wrze�niu 273, w pa�-
dzierniku 265, a w grudniu 338, czyli �red-
nio ok. 272 dowodymiesiêcznie.

Aby unikn¹æ trzy-, czterogodzinnej ko-
lejki i zdenerwowania, jakiemia³omiejscew
okresie �wi¹tecznym,proponujê odpowied-
nio wcze�niej przygotowaæ potrzebne do-
kumenty wraz ze zdjêciami i z³o¿yæ je w naj-
bli¿szymczasie wRatuszu (pokój nr 6 � czas
oczekiwania na dowód osobisty wynosi po-
nadmiesi¹c).

Jednocze�nie przypominam, ¿e stare,
ksi¹¿eczkowe (zielone) dowody osobiste
wa¿ne s¹ tylko do 31grudnia 2007 r.

Korzystaj¹c z okazji, najstarszymmiesz-
kañcomnaszej gminy sk³adamynajserdecz-
niejsze ¿yczenia, nale¿¹ do nich:

� Pani Bronis³awa Felon zam. w Borku
Wielkim, 16 sierpnia skoñczy 100 lat

� Pani Katarzyna Piszczyk zam. w Wolicy
£ugowej, 23maja skoñczy 98 lat

� PaniMariaWytrwa³ zam. Zagorzyce, 25
maja skoñczy 98 lat

� PaniWeronikaOcha³ zam. Szkodna,18
marca skoñczy 97 lat

� Pani Aniela Kania zam. SêdziszówM³p.,
25 czerwca skoñczy 97 lat.

Jak widaæ s¹ to same Panie � czy¿by tyl-
ko kobiety wnaszej gminie zna³y receptêna
d³ugowieczno�æ?

Szanownym Jubilatkom ¿yczymy du¿o,
du¿o si³ i pogody ducha, a tak¿e kolejnych
100 lat!!!

Agnieszka Saj

skiej. Polacymaj¹ na ogó³ dwa imiona, przy
czym pierwsze jest wyrazem upodobañ ro-
dziców o drugim za� decyduje istotny przy
chrzcie katolickim wybór patrona. W tej
dziedzinie jak i w ka¿dej innej panuj¹ okre-
�lone mody, które zmieniaj¹ siê co kilka
lat.

Najpopularniejszymi imionami,nadawa-
nymi w ostatnim roku dziewczynkom, bez
zmian w stosunku do lat ubieg³ych pozo-
staj¹: Julia, Martyna, Oliwia, Aleksandra,
Klaudia, Zuzanna, Kamila i Karolina.

Je�li chodzi o przedstawicieli p³ci mê-
skiej, najczê�ciej nadawanymi by³y: Jakub,
Kamil, Mateusz, Kacper, Bartosz, Micha³,
Karol. Wróci³y te¿ do ³ask imiona bardzo
niegdy�popularne,pó�niejniecozapomnia-
ne; s³yszymy wiêc coraz czê�ciej o ma³ych
Zosiach, Antosiach, Frankach czy Stasiach.
Nie brakuje równie¿ imion ma³o pospoli-
tych, wynikaj¹cychmy�lê bardziej z d¹¿enia
dooryginalno�ci;mamywiêcma³¹Dobroch-
nê, Sarê, Julitê, Nikolê, Ninê, Igê, Kajê,
Ró¿ê,Marlenê,Marcelinê, Rozaliê, jest te¿
Nikodem, Igor, Kajetan, B³a¿ej, Marcel,
Brunon i Fabian.

Mê¿czy�ni stanowi¹ nadal mniejszo�æ,
na koniec roku by³o ich 11.311(o 15. wiê-
cej), gdy kobiet 11.837 (o 22wiêcej)czyli na
100 statystycznych panów przypada 104,65
pañ.

W 2007 r. do szko³y po raz pierwszy pój-
dzie 296 siedmiolatków, do gimnazjum341
trzynastolatków, do poboru 201dziewiêtna-
stolatkówado rejestracji przedpoborowych
stanie 212 osiemnastolatków.

Swój pierwszy dowód osobisty odbierze
390pe³noletnichmieszkañcówgminy.

Je�li chodzi o dokument to¿samo�ci to
liczba wyrobionych dowodów osobistych w
kolejnych latach stopniowo wzrasta³a.
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INWESTYCJE

DomPomocy Spo³ecznej w Lubzinie

Dobieg³y koñca roboty realizowane
przez Starostwo dotycz¹ce rozbudowy no-
wego skrzyd³aDomuPomocy Spo³ecznej w
Lubzinie. 19 stycznia br. nast¹pi³ odbiór
koñcowy dobudowanego skrzyd³a.

W pa�dzierniku 2004 roku rozpoczê³y
siê prace dotycz¹ce realizacji projektu pod
nazw¹:�Rozbudowa i modernizacja obiektów
DPSwLubzinie.�Autoremprojektu by³mgr
in¿. arch. JanBobulak �Zak³adObs³ugi Inwe-
stycyjnej �ZOI�wRzeszowie,Oddzia³wRop-
czycach. Wykonawc¹ inwestycji by³a firma
P.U.H �Budoimpex� ze Straszêcina. �rodki
na dofinansowanie tej inwestycji pochodzi-
³y z kredytu inwestycyjnego, KontraktuWo-
jewódzkiego, �rodków PFRON-u i bud¿etu
powiatu. Pieni¹dze na wyposa¿enie DPS-u
pozyskane zosta³y z rezerwy celowej Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Koszt
inwestycji wyniós³1 925 986 z³.

Nowy budynek DPS-u w Lubzinie jest
miejscem, w którym zosta³y zachowane
wszystkie standardyunijnedotycz¹ce zapew-
nienia bezpieczeñstwa pensjonariuszomo
ró¿nym stopniu niepe³nosprawno�ci. Po-
nadto zachowane zosta³y wszystkie wytycz-
ne zawarte w ustawie dotycz¹cej prowadze-
nia DomówPomocy Spo³ecznej.

W budynku zosta³y oddane do u¿ytku
nastêpuj¹ce pomieszczenia:
- pokojepobytowez ³azienkami(wanny)dla
pensjonariuszy o bardzo ograniczonej
sprawno�ci � 14miejsc dla osób le¿¹cych,

- pokoje pobytowe z ³azienkami (natryski)
dla pensjonariuszy o bardzo ograniczo-
nej sprawno�ci � 14miejsc dla osób le¿¹-
cych,

- pomieszczenia uzupe³niaj¹ce obejmuj¹-
ce gabinety zabiegowe, pokoje rehabili-
tacji i terapii, izolatka (separatka) z wê-
z³em sanitarnym,

- pokoje pobytowe o�rodka rehabilitacji
terenowej � 12 miejsc pobytowych. Po-
koje te przeznaczone s¹ dla osób, które
znalaz³y siê na ¿yciowym zakrêcie, tj. do-

�wiadczy³yprzemocywdomach, s¹w trud-
nej sytuacji z powodu zdarzeñ losowych
takich jak po¿ar, wstrz¹s po wypadkach
czy utracie najbli¿szej osoby.

- pomieszczenia techniczne i komunikacyj-
ne: d�wig hydrauliczny dla osób niepe³-
nosprawnych, korytarze bezprogowe i
pochylnie,

- pomieszczenia gospodarcze i sanitarne.

PowiatoweCentrumPowiadamiania
Ratunkowego

Wubieg³ym roku Starostwo Powiatowe
wRopczycach zakoñczy³o prace przy II eta-
pie rozbudowy budynkuKomendy Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.Prace te
by³y realizowane pn. �Przebudowa i nadbu-
dowa istniej¹cego budynku Komendy Powiato-
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej�.

Kluczemdo zapewnienia skutecznego i
racjonalnego wykorzystania wszystkich si³ i
�rodkówmo¿liwych dou¿ycia w czasie dzia-
³añ ratowniczych jest zagwarantowanie nie-
zawodnego systemu wymiany informacji,
której szybki przekaz i prawid³owa analiza
warunkuj¹ skuteczno�æ wszelkich dzia³añ
ró¿nych s³u¿b ratowniczych. Rozwi¹zaniem
tego problemu dla Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej i Pogotowia Ratunkowego, jest stwo-
rzenie ZintegrowanegoCentrumDyspozy-
torskiego zwanego te¿ Centrum Powiada-
miania Ratunkowego, stanowi¹cego cen-
tralne ogniwo systemu ratowniczegopowia-
tu.

Roboty budowlane w swoim zakresie
obejmowa³y: dobudowêdo istniej¹cegobu-
dynkuodstronypo³udniowo-zachodniejpo-
mieszczeñ dla potrzeb Centrum Powiada-
mianiaRatunkowego, oraz zagospodarowa-
nie terenu (drogi, kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, ogrodzenie, o�wietlenie terenu).
Wwyniku tych prac CentrumPowiadamia-
nia Ratunkowego zyska³o miêdzy innymi
takie pomieszczenia jak: pokój ratownika,
pokój lekarza, pokój dyspozytora, pielê-
gniarki oraz sanitariaty o ³¹cznej powierzch-
ni 48,2m2.

Centrum spe³niaæ bêdzie funkcjê stano-
wiska dyspozytorskiego, oraz o�rodka koor-
dynacji procedur ratowniczych bez naru-
szania specyfiki poszczególnych s³u¿b zw³asz-
czawzakresieprzyjmowania zg³oszeñ,wspó³-
dzia³ania oraz przetwarzania danych.

Ca³o�æ prac wymaga³a od Starostwa
znacznego nak³adu finansowego, by³y to
�rodki w³asne oraz �rodki pozyskane zWo-
jewódzkiegoUrzêdu. Ca³kowity koszt inwe-
stycji w wyniós³417 000 z³.

Zakoñczono pracemodernizacyjne
w budynku ZOZ-u w Ropczycach

19 grudnia 2006 r. zosta³y zakoñczone
roboty budowlane dotycz¹cemodernizacji
budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w

Ropczycach. Roboty te polega³y na wyko-
naniu szybu d�wigowego oraz nadbudowy
³¹cznika pomiêdzy budynkami Przychodni
Rejonowej ZOZ przy ul. Wyszyñskiego w
Ropczycach.Wykonywane prace na dzia³a-
j¹cymobiekcie stanowi³y uci¹¿liwo�æ nie tyl-
ko dla pacjentów i pracowników ZOZ-u w
Ropczycach, ale tak¿eWykonawcy.

Poprzezmonta¿ windy budynek sta³ siê
przyjazny i dostêpny dla osób niepe³no-
sprawnych przez co spe³nia normyw zakre-
sie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa krajo-
wego oraz wytyczne unijne dotycz¹ce osób
niepe³nosprawnych. Podniesienie standar-
du �wiadczonych us³ugmedycznych przez
lokalny o�rodek zdrowia, poprzez zapew-
nienie dostêpu do wysokiej jako�ci podsta-
wowej opieki zdrowotnej, bêdzie przyczy-
nia³o siê do poprawy poziomu ¿yciamiesz-
kañców. Zadanie to by³o finansowane ze
�rodkówPañstwowego FunduszuRehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych oraz �rod-
ków w³asnych. £¹czna warto�æ inwestycji
wynios³a252 384,19 z³.

Coraz bli¿ej decyzji
o �Termomodernizacji budynków
u¿yteczno�ci publicznej w Powiecie

Ropczycko-Sêdziszowskim�

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
koñcem2005 roku z³o¿y³owniosekpn.�Ter-
momodernizacja budynków u¿yteczno�ci pu-
blicznej w Powiecie Ropczycko-Sêdziszowskim�
w ramach priorytetu I �Ochrona �rodowi-
ska ludzkiego, poprzez m.in. redukcje za-
nieczyszczeñ i promowanie odnawialnych
�róde³ energii�. S¹ tododatkowe, obokFun-
duszy Strukturalnych i FunduszuSpójno�ci,
�ród³a bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Pañstwami - Darczyñcami s¹ 3 kraje EFTA
(Europejskie StowarzyszenieWolnegoHan-
dlu) - Norwegia, Islandia i Lichtenstein.
Kraje te w zamian zamo¿liwo�æ korzystania
ze swobód JednolitegoRynku, zobowi¹za³y
siê stworzyæNorweskiMechanizmFinanso-
wy iMechanizmFinansowyEOGwcelu stwo-
rzenia warunków do udzielenia pomocy fi-
nansowej mniej zamo¿nym cz³onkom UE
posiadaj¹cymnajni¿szy poziomPKB.G³ów-
nym celemutworzonychmechanizmów fi-
nansowych jestwyrównywaniepoziomuroz-
woju gospodarczego i spo³ecznego w obrê-
bie Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go. Rz¹d polski podpisa³ w pa�dzierniku
2004 roku umowy z pañstwami-darczyñca-
mi, które uregulowa³y warunki pozyskiwa-
nia �rodków finansowych przez polskich
beneficjantów.

Wostatnichdniach2006 rokudziêki sta-
raniomPanaKazimierzaMoskalaPos³a na
SejmRPprzedmiotowywniosek zosta³ prze-
suniêty z listy rezerwowej na listê rekomen-
dowan¹. Wniosek zosta³ zarekomendowa-
nydodofinansowania zMechanizmuFinan-
sowegoEuropejskiegoObszaruGospodar-
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czego. Zgodnie zProgramemOperacyjnym
po tej informacji o zaakceptowaniu projek-
tu przez Komitet Steruj¹cy Starostwo Po-
wiatowe zobowi¹zane jest do przygotowa-
nia angielskiej wersji wnioskuwraz z za³¹cz-
nikami.KomitetySteruj¹ce s¹odpowiedzial-
ne za opiniowanie i rekomendowanie listy
projektów kwalifikuj¹cych siê do dofinan-
sowania. Ostateczne decyzje o przyznaniu
�rodków finansowych w ramachMechani-
zmu Finansowego EOG s¹ podejmowane
przezKomitet Mechanizmu Finansowego
wBrukseli.WprzypadkuNorweskiegoMe-
chanizmu Finansowego te same funkcje
pe³ni norweskieMinisterstwo SprawZagra-
nicznych. Zawdra¿anie obumechanizmów
na poziomie unijnym odpowiedzialne jest
BiuroMechanizmówFinansowychwBruk-
seli.

Celem tego projektu jest zmniejszenie
zapotrzebowania na ciep³o w budynkach
u¿yteczno�ci publicznej a w perspektywie
czasupoprawa jako�ci powietrzawmiastach
Ropczyce oraz Sêdziszów M³p. dziêki
zmniejszonemu zapotrzebowaniu na ener-
giê ciepln¹przedmiotowychbudynków.Cel
ten zostanie osi¹gniêty poprzez komplek-
sow¹ termomodernizacjê budynków u¿y-
teczno�ci publicznej (10 obiektów infra-
struktury edukacyjnej � tj. szko³y ponadgim-
nazjalne oraz 1 obiekt infrastruktury opieki
zdrowotnej � budynek g³ówny ZOZ-u w
Ropczycach). Pracepo zatwierdzeniuwnio-
sku objê³ybymiêdzy innymi takie dzia³ania
jak: ocieplenie �cian zewnêtrznychwarstw¹
styropianu,wymianaokien, ocieplenie stro-
pów, poddaszy i stropodachów,moderniza-
cja instalacji centralnego ogrzewania po-
szczególnychbudynków infrastruktury edu-
kacyjnej i ochrony zdrowia. Ca³kowity koszt
projektu wynosi 8 897 203,64 z³, za� 7 562
623,09 z³ to 85%kosztów kwalifikowanych
projektu.

Zarz¹dwyst¹pi³ do PodkarpackiegoKu-
ratora O�wiaty w Rzeszowie z wnioskiem o
wydanie opinii w prawie zlikwidowania z
dniem 31 sierpnia 2007 r. internatu, wcho-
dz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Agro -Tech-
nicznych w Ropczycach i utworzenie z
dniem 1 wrze�nia 2007 r. nowej placówki
publicznej � bursy, dla uczniów szko³y po-
nadgimnazialnych, uczniów szkó³ policeal-
nych oraz s³uchaczy zak³adów kszta³cenia
nauczycieli.Obecnie internat przyjmujeok.
30wychowanków.Wzwi¹zku zutworzeniem
2005 r. liceumsportowegooraz innych szkó³
ponadgimnazialnych, do których przyjmo-
wani s¹ uczniowie z odleg³ych miejscowo-
�ci, zachodzi potrzeba zwiêkszenia ilo�ci
miejsc do zamieszkania dla uczniów.

Wed³ug wstêpnych koncepcji bursa bê-
dzie liczyæ oko³o 100 miejsc noclegowych.
Formu³a bursy jest bardziej odpowiednia
gdy¿bêdzie toplacówka samodzielna, przyj-
muj¹ca chêtnych ze wszystkich szkó³ w tym

NauczycielskiegoKolegiumJêzykówObcych.
Starostwo Powiatowe w ramach udzia-

³uw³asnegopostanowi³o zabezpieczyæ �rod-
ki finansowe w wysoko�ci 280 000 z³ w bu-
d¿eciePowiatuRopczycko-Sêdziszowskiego.
na realizacjê zadania pn. �Edukacja � pro-
gram pomocy w dostêpie do nauki dzieci i m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnej� dla Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego wRop-
czycach.O pozosta³¹ brakuj¹c¹ czê�æ �rod-
ków czynione s¹ starania z PFRON-u.Obec-
ne Starostwo jest na etapie przygotowania
kosztorysu prac. W przypadku zatwierdze-
nia dofinansowania tego zdania zostan¹
przeprowadzone prace zwi¹zane z remon-
tem: posadzki na korytarzach parteru i I
piêtra, remont WC na I piêtrze wraz z do-
stosowaniemdopotrzeb dzieci im³odzie¿y
niepe³nosprawnej, oraz remont sali gimna-
stycznej.

OCHRONA�RODOWISKA

Systemmonitoringu i ostrzegania
powodziowego

Wostatnich latach na terenie naszego
Powiatu obserwuje siê coraz czê�ciej wystê-
puj¹ce powodzie o gwa³towniejszym prze-
biegu.Wezbraniawódwg³ównych rzekach:
Wielopolce, Bystrzycy, Tuszymce i ich do-
p³ywach, spowodowane s¹ g³ównie przez
wiosenne roztopy oraz intensywne opady
letnie. Efektem tych wezbrañ s¹ zalane te-
renymiast i wsi, le¿¹ce bezpo�rednio w do-
linachrzecznych. Stanowi¹oneproblemdla
w³adz lokalnych jak i dlamieszkañców. Ist-
nieje zatempotrzebapodjêciadzia³añumo¿-
liwiaj¹cych ochronê przed powodzi¹. Sta-
rostwo Powiatowe w Ropczycach zawar³o
porozumienie z PowiatemDêbickim, Jasiel-
skim iMieleckim pn.�Zainstalowanie syste-
mu monitoringu i ostrzegania powodziowego
na rzeceWis³oce i jej dop³ywach�, zobowi¹zu-
j¹c siê do utworzenia wspólnego systemu
pomiarów stanów wody. Funkcjonowanie
tego systemu polega³o bêdzie na automa-
tycznym pomiarze stanu wody w rzekach i
przekazywaniu danych pomiarowych do
bazy sztabu kryzysowego. Stosuj¹c odpo-
wiednie oprogramowanie bêdzie mo¿na
niemal natychmiast uzyskiwaæ ocenê aktu-
alnego stanu, jak te¿ prognozy rozwoju za-
gro¿enia. Pozwoli to na odpowiedniowcze-
sne reagowanie s³u¿b kryzysowych w przy-
padku pojawienia siê potencjalnego zagro-
¿enia powodziowego. Na realizacjê przed-
siêwziêcia, uda³o siê pozyskaæ �rodki finan-
sowe w formie dotacji z Wojewódzkiego
FunduszuOchrony�rodowiska iGospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie w wysoko�ci
29 450,00 z³. Prowadzone s¹ starania zmie-
rzaj¹ce do wsparcia tego przedsiêwziêcia z
bud¿etów gmin: Ropczyce, SêdziszówM³p.
i Iwierzyce oraz do otrzymania kolejnych
dotacji na ten cel z PZU i �PZU¯YCIE� S.A.

WYDZIA£DRÓG

W zakresie dróg powiatowych Zarz¹d
PowiatuRopczycko - Sêdziszowskiego przy-
st¹pi³ do:
Ø wykonania awaryjnego remontunastê-

puj¹cych dróg powiatowych: Zagorzy-
ce - Bystrzyca, SêdziszówM³p. �Bystrzy-
ca �Wielopole Skrz., Bystrzyca �Nowa
Wie�, SêdziszówM³p.�Zagorzyce�Wie-
lopoleSkrz.Wykonawc¹ tychremontów
bêdzieMiejskie PrzedsiêbiorstwoDróg
iMostów Sp. z o.o. z Rzeszowa;

Ø ponadto Zarz¹d zleci³ wykonanie re-
montów dróg powiatowych Brzeziny �
Brzeziny (Pogizdów) i Dêbica �Wielo-
pole Skrz. Jednocze�nie zosta³a podjê-
ta decyzja o zawarciu ugody dotycz¹-
cej ustalenia przebiegu wodnic na od-
cinku Dêbica - Wielopole Skrz. w m.
Ma³a;

Ø og³osi³ przetarg nieograniczony na za-
danie pn. �Przebudowa skrzy¿owania
ulic: �w. Barbary, Wyszyñskiego i ks.
Zwierza wRopczycach� realizowanego
w ramach ProgramuLikwidacjiMiejsc
Niebezpiecznych naDrogach.

Podjête dzia³ania Zarz¹duwp³yn¹ z pewno-
�ci¹ na udro¿nienie i integracjê uk³adu ko-
munikacyjnego, przyczyni¹ siê do poprawy
p³ynno�ci, zwiêkszenia bezpieczeñstwa po-
przez zmniejszenie ilo�ci wypadkówdrogo-
wych, poprawê obs³ugi komunikacyjnej,
zwiêkszenie komfortu jazdy, oraz poprawy
parametrów technicznych drogi i dostoso-
wania ich do normunijnych.

INNE

W sprawach zwi¹zanych
z funkcjonowaniem jednostek
organizacyjnych powiatu.

Zarz¹dzeniem Starosty Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego powo³ana zosta³a
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, której
podstawowym celem jest realizacja zadañ
Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad po-
wiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami.
Zgodnie z ustaw¹, przewodnicz¹cymkomi-
sje pozostajeJózefRojek�Starosta.W sk³ad
nowej komisji wesz³o dwóch radnych dele-
gowanych przez Radê Powiatu. S¹ toStani-
s³awWozowicz iJerzyNiedzielski. Kolejnych
trzech cz³onków komisji wskaza³ Starosta.
S¹ toZbigniewGo�DyrektorZespo³uOpieki
Zdrowotnej w Ropczycach, Jan Pa�ko
przedstawiciel Powiatowej Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Ropczycach iZofia Mudryk
DyrektorPCPRwRopczycach.Kolejnedwie
osoby delegowane s¹ przez Komendanta
Powiatowego Policji w osobachWaldemar
Burak iPawe³ Potwora.

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Zarz¹d powo³a³ dwóch nowych kandy-
datów do sk³adu Powiatowej Rady Zatrud-
nienia w osobach: Józef Rojek � Starosta
Powiatu iStanis³aw F¹fara� cz³onek Zarz¹-
du Powiatu. Zakres dzia³añ Rady Zatrud-
nienia w szczególno�ci obejmuje: inspiro-
wanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do pe³-
nego i produktywnego zatrudnienia w po-
wiecie; ocena racjonalno�ci gospodarki
�rodkami Funduszu Pracy; sk³adanie wnio-
sków i wydawanie opinii w sprawach doty-
cz¹cych kierunków kszta³cenia, szkolenia
zawodowegooraz zatrudnieniawwojewódz-
twie; ocenianie okresowych sprawozdañ z
dzia³alno�ci wojewódzkich urzêdów pracy
oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Za-
trudnienia okresowych sprawozdañ i wnio-
sków w sprawach zatrudnienia.

Zarz¹d Powiatu zawar³ porozumienie z
Wojewod¹ Podkarpackimw sprawie powie-
rzenia niektórych zadañ zwi¹zanych z prze-
prowadzeniem poboru w 2007 r. Pobór
przeprowadzony zostanie w dniach od 5
lutego do 10marca br. w siedzibieCentrum

Kszta³cenia Praktycznego przy ul. Konop-
nickiej 2wRopczycach.Wtymroku zosta³o
powo³anych 800 poborowych z rocznika
1988 i starszych, którzy dotychczas nie zg³o-
sili siê do poboru, a ubiegaj¹ siê o zmianê
kategorii ze wzglêdu na zdrowie.

KULTURA

Wdniu19styczniabr.Zosta³ rozstrzygniê-
ty IVetapkonkursuplastycznego�Czterypory
roku � jesieñ�.Celemkonkursu by³a promo-
cja i ukazanie piêkna naszego regionu po-
przez utrwalenie w formie obrazu walorów
architektonicznych i krajobrazu naszego
powiatu.Dokonkursu z³o¿onych zosta³ook.
425prac,w trzechkategoriachwiekowych, z
czego5prac zosta³o przez komisje odrzuco-
nych zpowoduniedope³nieniaobowi¹zków
formalnychwynikaj¹cychz regulaminukon-
kursu. W sk³ad Jury oceniaj¹ce prace kon-
kursoweweszli: DanutaGontarska, El¿bieta
Wojtasik, Stanis³awWozowicz, AdamSypel,
Stanis³aw Kopala. Serdecznie dziêkujemy
dyrekcji oraz nauczycielom szkó³ powiato-
wychzapomocwrozpropagowaniukonkur-
su, a wszystkim uczestnikom za zaintereso-
wanie. Gratulujemy zwyciêzcom.Oto auto-
rzy nagrodzonych i wyró¿nionychprac:

ZARZ¥D POWIAZARZ¥D POWIAZARZ¥D POWIAZARZ¥D POWIAZARZ¥D POWIATU ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO w RopczycachTU ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO w RopczycachTU ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO w RopczycachTU ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO w RopczycachTU ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO w Ropczycach
og³asza pierwszy nieograniczony przetarg publiczny (licytacja) na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej,og³asza pierwszy nieograniczony przetarg publiczny (licytacja) na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej,og³asza pierwszy nieograniczony przetarg publiczny (licytacja) na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej,og³asza pierwszy nieograniczony przetarg publiczny (licytacja) na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej,og³asza pierwszy nieograniczony przetarg publiczny (licytacja) na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej,

po³o¿onej w Ropczycach przy ul. Robotniczej 38po³o¿onej w Ropczycach przy ul. Robotniczej 38po³o¿onej w Ropczycach przy ul. Robotniczej 38po³o¿onej w Ropczycach przy ul. Robotniczej 38po³o¿onej w Ropczycach przy ul. Robotniczej 38

Dane dotycz¹ce nieruchomo�ci oraz warunki przetargu:

1.Nieruchomo�æ po³o¿ona w Ropczycach przy ul. Robotniczej
38 oznaczona jest dzia³kami ewidencyjnymi nr, nr:

- 2231/19 o pow. 1,0500 ha dzia³ka zabudowana
- 1/2 czê�æ dzia³ki nr 2231/18 o pow. 0,0451 ha stanowi¹cej
drogê dojazdow¹

- 2946 o pow. 0,3490 ha � dzia³ka niezabudowana obj. KW-40
322 i KW-6760 stanowi¹ w³asno�æ Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego, dojazd od ul. Robotniczej istniej¹c¹ drog¹ asfal-
tow¹ stanowi¹c¹ dzia³ki nr, nr: 217/14, 2231/16 (s³u¿ebno�æ
gruntowa � uprawnienie przejazdu i przechodu uwidocznio-
ne w ksiêgach wieczystych).

Na dzia³ce nr 2231/19 zlokalizowane s¹:
- budynek warsztatowy o pow. u¿ytkowej 721,5 m2

- budynek stacji paliw o pow. u¿ytkowej 60,0 m2

- budynek magazynu o pow. u¿ytkowej 30,00 m2

- dzia³ka nr 2946 jest niezabudowana, ca³o�æ jest ogrodzona ogro-
dzeniem z siatki na s³upkach metalowych

- 1/2 czê�æ dzia³ki nr 2231/18 o pow. 0,0451 ha stanowi¹cej
drogê dojazdow¹ asfaltow¹

Cena wywo³awcza wynosi: 371 000,00 z³ (s³ownie z³otych: trzysta
siedemdziesi¹t jeden tysiêcy) .Wadiumwynosi: 55 000,00 z³(s³ow-
nie z³otych: piêædziesi¹t piêæ tysiêcy)

2. Zapis w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennegomiasta i gminy Ropczyce: �obszar zabudowany, te-
ren przeznaczony na cele produkcji, wytwórczo�ci i sk³adowania�.

3. Nieruchomo�æ stanowi¹ca przedmiot przetargu jest obci¹¿o-
na s³u¿ebno�ci¹ gruntow¹, prawem przejazdu i przechodu

torem kolejowym (dzia³ki nr, nr: 2231/19 i 2946) pasem o szer.
od 1 m do 13 m na rzecz ka¿doczesnych w³a�cicieli dzia³ek nr,
nr: 2982/2, 2240/4, 2237/4.

4. Przetarg odbêdzie siê w dniu: 20 lutego 2007r. o godz. 1000w
budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konop-
nickiej 5, pokój nr 228 � I piêtro.

Przystêpuj¹cy do przetargu winni wp³aciæ wadium w wysoko-
�ci 55000,00 z³ do dnia16 lutego 2007r. na konto Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego w Podkarpackim Banku Spó³dzielczym
Oddzia³ Dêbica Filia Ropczyce, ul. �w. Barbary 4, 39-100 Ropczy-
ce nr 82 8642 1139 2013 3903 7295 0004.

W przypadku wygrania przetargu wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nieruchomo�ci.

W przypadku uchylenia siê przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygra³ od zawarcia umowy sprzeda¿y, wadium ulega
przepadkowi.

Minimalne post¹pienie wynosi 5000,00 z³ (piêæ tysiêcy z³o-
tych)

Przystêpuj¹cy do przetargu winni okazaæ dowód to¿samo�ci,
a osoba fizyczna reprezentuj¹ca w przetargu osobê prawn¹ win-
na okazaæ dodatkowo pe³nomocnictwo.

Dodatkowych informacji o nieruchomo�ci bêd¹cej przed-
miotem przetargu udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u Geodezji w
Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5 pok.
nr 118 lub pod nr tel. (0-17) 22 28 960, 22 28 970, 22 28 967.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
mgr Józef Rojek

I kategoria (7 � 12 lat):
I miejsce � Magdalena Urbanek (Zespó³

Szkó³ nr 1 w Ropczycach)
II miejsce � Iwona �wiêch (Szko³a Podsta-

wowa w Szkodnej)
IIImiejsce � IlonaKolebuk (GnojnicaDln.)
III miejsce � Krzysztof Ciosek (Szko³a Pod-

stawowa wNied�wiadzie Górnej)

II kategoria (13 � 17 lat):
I miejsce �Martyna Cabaj (Zespó³ Szkó³ w

Nied�wiadzieGórnej)
IImiejsce �AleksandraB¹k (Szko³a Podsta-

wowa nr 1 w Ropczycach)
IImiejsce �WeronikaGleñ (PubliczneGim-

nazjumwWielopolu Skrz.)
III miejsce � Sebastian Petyniak (Zespó³

Szkó³ wNied�wiadzieGórnej)
IIImiejsce � Krzysztof Basara (Gimnazjum

wCzarnej Sêdziszowskiej)

III kategoria (18 lat i wiêcej):
I miejsce � JaninaDanutaWalczyk (£¹czki

Kucharskie)
IImiejsce�£ukaszKrólikowski (Zespó³Szkó³

w SêdziszowieM³p.)
IIImiejsce�Bogus³awaZiomek(Zespó³Szk³

Agro � Technicznych)
Inf. w³asna

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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�Wychowanie synów, na �wiat³ych obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarnych i sprawnych
obroñcówOjczyzny jest najwy¿szym patriotycznym
pos³annictwem rodziców - czytamy w Decyzji
MinistraObronyNarodowej.Wymaga od nich
wielkiego oddania i po�wiêcenia. Trud ten, ca³e
spo³eczeñstwo, w tym Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej oceniaj¹ bardzo wysoko. Nadanie medalu
jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania Kie-

prac¹ lub dzia³alno�ci¹ przyczyni³y siê do
rozwoju i umocnienia obronno�ci kraju.
Medal mo¿e byæ równie¿ nadawany jednost-
ce wojskowej, organizacji spo³ecznej, przed-
siêbiorstwu, zak³adowi lub instytucji.

Medal ten mo¿na nadawaæ równie¿ w
celu okazania wysokiego uznania rodzicom,
którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych
i ofiarnych ¿o³nierzy (z³oty medal - rodzi-

Jan Jawor odbiera nominacjê na stopieñ podporucznika.
Fot. Starostwo Powiatowe.

Z terenu Gminy Sêdziszów M³p.
1. BARNAK Krystyna i Fryderyk
2. SIERAKOWSCY Teresa i Franciszek
3. WOZOWICZ Rozalia i Andrzej
Z terenu Gminy Iwierzyce
1. FILIPEK Zofia i Jan.
Z³otymedal otrzymali PañstwoKOWALSCY

Zofia i Marian z Gminy Iwierzyce

W imieniu Ministra Obrony Narodowej
Rados³awa Sikorskiegomedale wrêczy³pp³k
Andrzej Sitko z Wojskowej Komendy Uzu-
pe³nieñ w Mielcu. Serdeczne gratulacje
odznaczonym z³o¿yli tak¿e burmistrzowie,
wójtowie oraz gospodarz spotkania Staro-
sta Powiatu Ropczycko � Sêdziszowskiego
Józef Rojek.

Inf. w³asna

Czasami mrok potrzebny jest, by uj-
rzeæ �wiat³o, by odnale�æ cel. Ka¿dy
z nas ma za sob¹ taki czas. Jak by nie

patrzeæ na to, co nas spotyka, sami jeste�my
w du¿ej mierze sprawcami tego �jak ¿yje-
my� � w ka¿dej chwili dokonujemy przecie¿
wielu wyborów.

To, w jaki sposób radzimy
sobie z trudno�ciami, jak od-
bieramy siebie, innych ludzi �
to wewnêtrzny, bardzo indywi-
dualny obraz. Nigdy nie jest on
taki sam. Gdy spotyka nas co�
�z³ego�, trudnego, ka¿dy z nas
reaguje inaczej. Jedni z nas wy-
cofuj¹ siê, rezygnuj¹, wytwa-
rzaj¹ tak du¿e pok³ady wstydu i winy, ¿e nie
s¹ w stanie spojrzeæ z dystansem na sytu-
acjê. Inni �bior¹ byka za rogi� z impetem
przeforsowuj¹c swoje racje. S¹ te¿ i tacy,
którzy pozwalaj¹ sobie na pe³ne prze¿ycie
sytuacji i towarzysz¹cych jej emocji, po to
by odszukaæ sens tego, co ich spotka³o.

To my � doro�li.
A dzieci? Istoty z mniejsz¹ wiedz¹ i do-

�wiadczeniem. W trudnych chwilach korzy-
staj¹ z �narzêdzi�, w jakie zaopatrzyli je ro-
dzice i inne wa¿ne osoby w ich ¿yciu.

Ale s¹ i takie sytuacje, czy zdarzenia ¿ycio-
we, które przerastaj¹ dziecko, czyni¹c je ca³-

kowicie bezbronnym: kiedy zawodzi rodzina,
kiedy rodzic alkoholikwnosi agresjê,przemoc
i... balast na ca³e ¿ycie, kiedy sytuacja mate-
rialna rodziny nie pozwala na jej funkcjono-
wanie. Wtedy, by przerwaæ tê niekorzystn¹,
czêsto zagra¿aj¹c¹dziecku sytuacjê z pomoc¹
przychodz¹ odpowiednie instytucje.

Najbardziej drastyczn¹ i ostateczn¹
form¹ reakcji jest odseparowanie dziecka od
rodziny i umieszczenie go w placówce opie-
kuñczo-wychowawczej. Czy w ten sposób za-
pewnimydzieckuoptymalnewarunki rozwo-
ju?Nie! Spo³eczeñstwonigdynie zrekompen-
suje dziecku poniesionej straty, tym bardziej
gdy jego wychowaniem zajmie siê instytucja.

Ale istniej¹ te¿ inne formy opieki nad
dzieckiem, jak adopcja czy rodzicielstwo
zastêpcze. Pozwalaj¹ one ma³ej czy nieco
wiêkszej istocie wzrastaæ w nowej rodzinie i
przynale¿eæ do niej, uczyæ siê ról i obowi¹z-
ków rodzinnych i spo³ecznych.

Pe³nienie obowi¹zku rodzica zastêpcze-
go to nie tylko po�wiêcenie dla innego cz³o-
wieka. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile
jeste�mywstanieprzekazaæmy�li, uczuæ,prze-
¿yæ i do�wiadczeñ dzieciom, których ich ro-
dziny biologiczne tego nie daj¹ wcale, albo
ma³o, albo �le. W rodzicielstwie zastêpczym
jest szansa stworzenia w³a�ciwych warunków
rozwoju dzieci i jest szansa dla doros³ych na
wzbogacenie swoich do�wiadczeñ, uczuæ,
prze¿yæ. To niepowtarzalna okazja dla obu
stron � wspólne rado�ci i troski, marzenia i
do�wiadczenia. Tego nie mo¿na nigdzie ku-
piæ.Mo¿na siê tylkowzajemnieobdarowywaæ.

Dlatego zachêcamy osoby, które odnaj-
duj¹ w sobie potrzebê i mo¿liwo�ci pe³nie-
nia roli rodziców zastêpczych do zg³asza-
nia siê do nas. CzekamywPowiatowymCen-
trum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul.
Konopnickiej 5. Szczegó³owych informacji
udzielamy pañstwu pod wskazanym adre-
sem lub pod numerem telefonu: /017/ 22
28 913 lub /017/ 22 237 576

K.Mielniczek
Zespó³ d.s. Kwalifikacji Kandydatów

do Pe³nienia Funkcji
Rodziny Zastêpczej

lub Placówki Rodzinnej.

rownictwa Resortu Obrony Narodowej i ca³ej ar-
mii dla rodziców, których synowie nie uchylaj¹ siê
od spe³nienia tego obywatelskiego obowi¹zku i pe³-
nili j¹ lub pe³ni¹ w sposób godny i uczciwy�

Tymi s³owami przywitani zostali uczest-
nicy spotkania zorganizowanego w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Ropczycach
w dniu 17 stycznia 2007 r. W spotkaniu
uczestniczy³o kilkana�cie osób z terenu Po-
wiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, które
odebra³y z³ote i srebrne medale �Za Zas³u-
gi dla Obronno�ci Kraju�. Odznaczenia te
otrzyma³o12. rodziców, którzy oddali przy-
najmniej trzech swoich synów na s³u¿bêOj-
czy�nie. Medale przyzna³ Minister Obrony
Narodowej. Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do
mianowania Kombatanta Jana Jawora na
stopieñ podporucznika.

Medal ten zosta³ ustanowionyprzez Sejm
ustaw¹ z dnia 21 kwietnia 1966 roku.Wed³ug
ustawy, stanowi uznanie dla osób, które swoj¹

com, których co najmniej piêcioro dzieci
pe³ni³o nienagannie czynn¹ s³u¿bêwojskow¹
albo co najmniej troje dzieci pe³ni³o zawo-
dow¹ s³u¿bê wojskow¹; srebrny medal - ro-
dzicom, których troje lub czworo dzieci
pe³ni³o nienagannie czynn¹ s³u¿bê woj-
skow¹). Wraz z odznak¹ wyró¿nienia wrê-
czana jest legitymacja.

Srebrnemedale�Za Zas³ugi dlaObron-
no�ci Kraju� z terenu administrowanego
przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach
otrzymali:
Z terenu Gminy Ropczyce:
1. CIEBIEÑ Janina i Adam
2. CIE�LA Krystyna i Stanis³aw
3. MAGDON Zofia i Józef
4. POTWORA Anna i Julian
5. STRÊK Janina i Stanis³aw
Z terenu Gminy Wielopole Skrzyñskie
1. BUJAK Bronis³awa i Ludwik
2. OZGA Zofia i Edward
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Wokresie poddanym analizie
jednostki taktyczne stra¿y po¿ar-
nych wzywane by³y 888 razy do
zdarzeñ zwi¹zanych z likwidacj¹
zagro¿eñ powsta³ych na terenie
dzia³ania Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Ropczycach. Dla porównania, w
2005 r. by³o 652 zdarzeñ.

Po¿ary w rozbiciu na wielko�ci w 2006 r.:

Wprzewa¿aj¹cej mierze by³y to po¿ary traw,
nieu¿ytków rolnych, jak równie¿ budynków
gospodarczych i domów mieszkalnych.

Miejscowe zagro¿enia w rozbiciu na wiel-
ko�ci:

W 2006 roku wiêkszo�æ zdarzeñ spowodo-
wana by³a licznymi podtopieniami i zalania-

Zestawienie zdarzeñ powsta³ych w 2006 r.
w rozbiciu na gminy:

Ogó³emw2006 rokuwewszystkich zdarzenia
bra³o udzia³ 1603 osoby z PSP, 3538 osób z
OSPoraz 568 samochodówzPSP i 695 zOSP.

Liczba osób rannych oraz ofiar �miertel-
nych w wyniku nag³ych zdarzeñ w 2006 r. w
rozbiciu na gminy:

Udzia³ jednostek PSP iOSPw dzia³aniach ratowniczo-ga�niczych w
rozbiciu na gminy:

Udzia³ jednostek PSP iOSPw dzia³aniach ratowniczo-ga�niczych w
rozbiciu na gminy:

Udzia³ jednostekOSP z gminy SêdziszówM³p. w dzia³aniach ratow-
niczo-ga�niczych w roku 2006:

Zestawienie strat i warto�ci uratowanego mienia w 2006 r. w rozbi-
ciu na gminy w tys. z³:

mi domów mieszkal-
nych, budynków go-
spodarczych.
Wyst¹pi³a te¿ du¿a
ilo�æ wypadków dro-
gowych i kolizji z
udzia³em �rodków
transportu i nie tylko.
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Stra¿acy przepracowali w sumie 2683,21
godzin podczas wszystkich zdarzeñ.
- podczas gaszenia po¿arów 215 godzin
- podczas usuwania skutków miejscowych
zagro¿eñ 2458,2 godzin

Najwiêcejwyjazdówdozdarzeñby³owmiesi¹-
cu czerwcu a najmniej w miesi¹cu styczniu:

Bardzo du¿a liczba zdarzeñ w miesi¹cu
czerwcu spowodowana by³a usuwaniem
skutków powodzi jaka mia³a miejsce na te-
renie powiatu.

Zdarzenia

· W dniu 7.04.2006r. w godzinach popo³u-
dniowych w miejscowo�ci Ostrów mia³
miejsce du¿y po¿ar. Spaleniu uleg³o oko-
³o 20 hektarów nieu¿ytków rolnych i oko-
³o 1 hektar sze�cioletniego m³odnika.
Dzia³ania ga�nicze utrudnione by³y wsku-
tek silnego wiatru. W akcji uczestniczy³o
w sumie 8 zastêpów z PSP i OSP i 32 stra-
¿aków.

· Wdniu 10.03.2006r. w godzinachnocnych
w miejscowo�ci Brzeziny mia³ miejsce
po¿ar drewnianego budynkumieszkalne-
go w którym �mieræ ponios³y 2 osoby, 1
osobê uratowano. Dzia³ania ga�nicze
prowadzi³y 3 zastêpy JRG PSP Ropczyce i
3 zastêpy OSP � ³¹cznie 21 osób. Straty
oszacowano na 40 tys. z³.

· Wdniu 13.03.2006r. w godzinachnocnych
wSêdziszowieM³pmia³miejsce po¿ar skle-
pu wielobran¿owego. Dzia³ania ga�nicze
prowadzi³y 4 zastêpy JRG PSP Ropczyce i
5 zastêpów OSP � ³¹cznie 31 osób. Straty
oszacowano na 300 tys. z³.

Na podstawie przedstawionych danych,
w 331 przypadkach skierowano wnioski do
prokuratury o objêcie osób podejrzanych
aktem oskar¿enia. Wobec 4 podejrzanych
zastosowano �rodek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztowania.

Dodatkowo ze wszystkich wszczêtych i
prowadzonych postêpowañ karnych w Ko-
misariacie Policji w Sêdziszowie M³p. 79
spraw umorzono z powodu niewykrycia
sprawców przestêpstwa, a w 69 przypadkach
postêpowanie umorzono z powodu braku
w nich znamion przestêpstwa.

Ponadto przeprowadzono postêpowa-
nia przeciwko 12 nieletnim sprawcom czy-
nów karalnych, którym udowodniono 14
czynów przestêpczych, przede wszystkim
przeciwkomieniu.

W miesi¹cu grudniu 2006 roku ustalo-
no i zatrzymano grupê przestêpcz¹ sk³ada-
j¹c¹ siê z osób nieletnich, którzy dzia³aj¹c
na terenie gminy SêdziszówM³p oraz gminy
Iwierzyce dokonywali w³amañ do pojazdów,
nastêpnie z ich wnêtrza dokonywali kradzie-
¿y akcesoriów samochodowych. W zakresie
przestêpczo�ci narkotykowej ustalono 6

osób posiadaj¹cych i wprowadzaj¹cych do
obrotu narkotyki w postaci suszu li�ci kono-
pi indyjskich i amfetaminy. £¹cznie udowod-
niono 16 czynów z Ustawy �O przeciwdzia-
³aniu narkomanii�.

Celempe³niejszegozobrazowania struktu-
ry przestêpczo�ci, jakamia³amiejsce w 2006 r.
na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Sê-
dziszowieM³p.mog¹ pos³u¿yæ poni¿sze dane.

Odnotowano m.in.:
- 8 bójek i pobiæ (wszystkie wykryte),
- 2 rozboje i wymuszenia rozbójnicze
(wszystkie wykryte),

- l kradzie¿ samochodu (nie wykryta),
- 95 kradzie¿y mienia (wykryto 50.6 %),
- 65 kradzie¿y z w³amaniem (45.3%),
- 16 przypadkówposiadania i rozprowadza-
nia narkotyków (wszystkie wykryte),

- 185 przestêpstw drogowych (99.4%) - w
wypadkach �mieræ ponios³o 6 osób,

- 153 przypadki kierowania pojazdamime-
chanicznymi oraz rowerami w stanie nie-
trze�wo�ci (100%),

- 18 oszustw kryminalnych (96.2%),
- 21 oszustw gospodarczych i fa³szerstw
(87.3%).

£¹czniewszystkichprzestêpstw kryminal-
nych i gospodarczych odnotowano 258.
Wspó³czynnik ich wykrywalno�ci wyniós³
odpowiednio do podanych kategorii: prze-
stêpstwa kryminalne - 65.4%, za� gospodar-
cze - 98.4%.

W analizowanym okresie policja sêdzi-
szowska ujawni³a te¿ ponad 2.279 wykro-
czeñ, w wiêkszo�ci drogowych. W przewa-
¿aj¹cej czê�ci zakoñczy³y siê one zwróce-
niem uwagi, pouczeniem lub innym �rod-
kiem oddzia³ywania poza karnego. W 641
przypadkach na³o¿ono jednak mandaty
karne na ³¹czn¹ kwotê 164.130 z³otych. Na-
tomiast w 187 przypadkach skierowano
wnioski do S¹duGrodzkiego w Ropczycach
o ukaranie sprawców wykroczeñ. Sprawcy
ponie�li stosown¹ odpowiedzialno�æ karn¹.

Wszystkich policyjnych interwencji, ja-
kie mia³y miejsce w 2006 r., by³o 3.148.

Podsumowuj¹c � na dobrym poziomie
oceniono pracê sêdziszowskich stró¿ów pra-
wa. Nasi policjanci osi¹gaj¹c powy¿sze efek-
ty swojej s³u¿by, w znacz¹cy sposób przyczy-
nili siê równie¿ do tego, ¿e ca³a Komenda
Powiatowa Policji osi¹gnê³a I miejsce w wo-
jewództwie podkarpackimw dziedzinie tzw.
policyjnej wykrywalno�ci przestêpstw. Cho-
dzi tutaj o wykrycie sprawców przestêpstw
w sprawach, w których w chwili ich zg³osze-
nia organom �cigania nie byli oni znani.
Osi¹gniêto wska�nik wykrywalno�ci na po-
ziomie 51.1% przy ogólnym wska�niku wo-
jewództwa podkarpackiego 23.5%.

Komendant Komisariatu Policji
w Sêdziszowie M³p.

asp. sztab. Bogdan ¯uczek

Na podstawie danych statystycznych wyliczono, ¿e w 2006 r. na terenie dzia-Na podstawie danych statystycznych wyliczono, ¿e w 2006 r. na terenie dzia-Na podstawie danych statystycznych wyliczono, ¿e w 2006 r. na terenie dzia-Na podstawie danych statystycznych wyliczono, ¿e w 2006 r. na terenie dzia-Na podstawie danych statystycznych wyliczono, ¿e w 2006 r. na terenie dzia-
³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. stwierdzono 479 przestêpstw, z³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. stwierdzono 479 przestêpstw, z³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. stwierdzono 479 przestêpstw, z³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. stwierdzono 479 przestêpstw, z³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. stwierdzono 479 przestêpstw, z
których wykryto 345 sprawców. Da³o to ³¹czny wska�nik wykrywalno�ci ogól-których wykryto 345 sprawców. Da³o to ³¹czny wska�nik wykrywalno�ci ogól-których wykryto 345 sprawców. Da³o to ³¹czny wska�nik wykrywalno�ci ogól-których wykryto 345 sprawców. Da³o to ³¹czny wska�nik wykrywalno�ci ogól-których wykryto 345 sprawców. Da³o to ³¹czny wska�nik wykrywalno�ci ogól-
nej na poziomie 81%. Przestêpstwa kryminalne wykryto w 65.4 %, gospodar-nej na poziomie 81%. Przestêpstwa kryminalne wykryto w 65.4 %, gospodar-nej na poziomie 81%. Przestêpstwa kryminalne wykryto w 65.4 %, gospodar-nej na poziomie 81%. Przestêpstwa kryminalne wykryto w 65.4 %, gospodar-nej na poziomie 81%. Przestêpstwa kryminalne wykryto w 65.4 %, gospodar-
cze - na poziomie 98.4%.cze - na poziomie 98.4%.cze - na poziomie 98.4%.cze - na poziomie 98.4%.cze - na poziomie 98.4%.

· W dniu 1.10.2006r. w godzinach nocnych
w miejscowo�ci Szkodna mia³ miejsce
po¿ar budynku inwentarskiego, w którym
�mieræ ponios³a 1 osoba. Dzia³ania ga�ni-
cze prowadzi³y 2 zastêpy JRG PSP Rop-
czyce i 6 zastêpów OSP ³¹cznie 32 osoby.
Straty oszacowano na 60 tys. z³.

· W dniu 17.03.2006r w godzinach poran-
nych w Sêdziszowie M³p. na drodze E-4
mia³ miejsce gro�ny wypadek, w którym
jedna osoba ponios³a �mieræ na miejscu.

Zderzy³y siê samochód osobowy Mazda z
samochodem ciê¿arowym cystern¹ Sca-
nia. Dzia³ania ratownicze prowadzi³y 3 za-
stêpy JRG PSP Ropczyce (10 osób). Stra-
ty oszacowano na 30 tys. z³.

Sporz¹dzi³
m³. kpt. in¿. Wojciech Kozek
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Choroba i niepe³nosprawno�æ to czyn-
niki, które prowadz¹ do pogorszenia kon-
dycji ka¿dej rodziny bez wzglêdu na jej przy-
nale¿no�æ spo³eczno-zawodow¹ imiejsce za-
mieszkania. Sytuacja taka jest zwi¹zana ze
zwiêkszeniem wydatków na leczenie, reha-
bilitacjê i ró¿nego typu �wiadczenia, które
s¹ niezbêdne do codziennego funkcjono-
wania a z drugiej strony ograniczona aktyw-
no�ci zawodowa powoduje niemo¿no�æ za-
robkowania. Na tak¹ sytuacjê mog¹ na³o-
¿yæ siê jeszcze dodatkowe uwarunkowania,
np. wcze�niejsza trudna sytuacja bytowa czy
niezaradno�æ ¿yciowa cz³onków rodziny.

Niepe³nosprawno�ci najczê�ciej nie
mo¿na usun¹æ, zlikwidowaæ czy pozbyæ siê.
Skutki niepe³nosprawno�ci mo¿na nato-
miast w znacznym stopniu przezwyciê¿yæ,
z³agodziæ lub wyeliminowaæ. W procesie re-
habilitacji, wobec choroby czy niepe³no-
sprawno�ci nale¿y stosowaæ zasadê jak naj-
wcze�niejszej interwencji.

Zmy�l¹ o osobach, które potrzebuj¹ po-
mocy zwi¹zanej z rehabilitacj¹ powiat rop-
czycko-sêdziszowski przyst¹pi³ do programu
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych pt. �Program Ograni-

czania skutków niepe³nosprawno�ci�, któ-
rego efektem jest aktywnie dzia³aj¹ca od
sierpnia 2006r. bezp³atnaPowiatowaWypo-
¿yczalna Sprzêtu Rehabilitacyjnego i Urz¹-
dzeñ Pomocniczych z siedzib¹ w Ropczy-
cach przy ul. Konopnickiej 5.

Wypo¿yczalnia zakresem swojego dzia-
³ania obejmuje powiat ropczycko-sêdziszow-
ski, �wiadcz¹c us³ugi na rzecz jego miesz-
kañców, którzy:
- utracili sprawno�æ organizmu, s¹ w okre-
sie diagnozowania mo¿liwo�ci oraz po-
trzeb i jeszcze nie posiadaj¹ orzeczenia o
niepe³nosprawno�ci lub o stopniu niepe³-
nosprawno�ci,

- posiadaj¹ orzeczenie o stopniu niepe³no-
sprawno�ci lub orzeczenie o niepe³no-
sprawno�ci, w którym stwierdzono ko-
nieczno�æ korzystania ze sprzêtu rehabi-
litacyjnego.
Celem Wypo¿yczalni jest szybka aktywi-

zacja zawodowa i spo³eczna osób, które
utraci³y sprawno�æ organizmuoraz przy�pie-
szenie procesu ich rehabilitacji lub ograni-
czenia skutków niepe³nosprawno�ci.

Wypo¿yczalnia udostêpnia swój sprzêt i
urz¹dzenia pomocnicze nieodp³atnie.

W�ród sprzêtów, które udostêpnia s¹ m.in.:
laski inwalidzkie, balkoniki, wózki inwalidz-
kie, ³ó¿ka rehabilitacyjne, rowery stacjonar-
ne, rotory, materace rehabilitacyjne, ci�nie-
niomierze, glukometry, nebulizatory, laski
dla niewidomych, kule i wiele innych.

Dzia³alno�æ Wypo¿yczalni finansowana
jest ze �rodków PFRON oraz ze �rodków
w³asnych powiatu ropczycko-sêdziszowskie-
go.

W grudniu 2006r. w wyniku przeprowa-
dzenia drugiego przetargu zosta³ zakupio-
ny dodatkowy sprzêt rehabilitacyjny, a w
szczególno�ci rowery stacjonarne, rotory,
kule dla dzieci, balkoniki.

Us³ugiWypo¿yczalni s¹ �wiadczonew go-
dzinach urzêdowania Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w budynku Staro-
stwa Powiatowego w Ropczycach na parte-
rzepokój nr 121 tj. od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 7:30 � 15:30, tel. (017)222 89 57
lub (017)222 75 76.

ZAPRASZAMY!!!

Karolina Pszeniczny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ropczycach

Na terenie naszej gminymamy czterech
zarz¹dców dróg tj.:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad w Rzeszowie - Rejon Dróg Krajo-
wych wDêbicy - tel. 0 /prefiks/ 14 670 23 27
odpowiada ona za drogê 4-E40

2. Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódz-
kich wRzeszowie - tel. 860 91 05 odpowiada
on za drogi wojewódzkie tj. na terenie mia-
sta: ul.Witosa, Grunwaldzka, Kolbuszowska;
na terenie gminy za drogê relacji Sêdziszów
M³p. - Kolbuszowa

3. Starostwo Powiatowe w
Ropczycach - Wydzia³ Dróg
Powiatowych - tel. 221 83 06
odpowiada za nastêpuj¹ce
drogi powiatowe na terenie
naszej gminy:
nr 546 Sielec - Bêdziemy�l -
D¹browa
nr 550 Bêdziemy�l - Klêczany -
Bratkowice
nr 530 Sêdziszów - Zagorzyce -
Wielopole Skrz.
nr 348 Kamionka - Sêdziszów
M³p.
nr 551 Czarna - Bratkowice -
Mi³ocin
nr 547 Wolica Piaskowa - Ka-

wêczyn - Sêdziszów M³p.
nr 548 Ruda - Sêdziszów M³p.
nr 549 Cierpisz - Krzywa - Olchowa
nr 345 Huta Przedborska - Kamionka
nr 531 Zagorzyce - Bystrzyca
nr 342 Ostrów - Borek Wielki - Boreczek
Starostwo Powiatowe odpowiada równie¿
za ulice na tereniemiasta SêdziszówM³p. tj.
ul.Weso³a,Wêglowskiego, 3-goMaja, Rynek,
Jana Paw³a II, Pi³sudskiego, Partyzantów,
Borkowska, Kolejowa, Konopnickiej,

4. Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. - Re-
ferat Rozwoju Gospodarczego i Promocji
odpowiada za ulice lokalne miejskie na te-

renie miasta zgodnie z przedstawionym wy-
kazem, tel. 17 7453629, 17 7453633, Pan
Ludwik Stawarz, Pan Darek Urbanek lub
Pan Stanis³aw Charchut.

Plan zimowego utrzymania ulic lokalnych
miejskich na tereniemiasta SêdziszówM³p.
pozostaj¹cych w gestii Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p.

1.Ulice utrzymywanewpierwszej kolejno�ci

Nazwa ulicy D³ugo�æ od�nie¿ania
1. Rynek 0,440 km
2. Al. 1000-lecia 0,310 km
3. Fabryczna 0,580 km
4. Jana Kroczki 0,300 km
5. boczna Fabryczna 0,300 km
6. ks. St. Maci¹ga 0,210 km
7. Ogrodowa 0,290 km
8. Garncarska 0,140 km
9. Wyspiañskiego 0,170 km
10. Szeroka 0,090 km
11. Ko³³¹taja 0,380 km
12. Mickiewicza 0,230 km
13. Armii Krajowej 0,500 km
14. Ksiê¿omost 0,900 km
15. Solidarno�ci 0,200 km
16. Do Kêpki 0,200 km
17. od ul. S³onecznej

do Przedszkola nr 2 0,300 km
RAZEM : 5,54 km

Zima w tym roku jest mocno spó�niona, jednych to
cieszy innych znówmartwi, co by jednak o tym fakcie nie
pisaæ spad³ �nieg - wiêc wychodz¹c naprzeciw oczekiwa-
niom naszych czytelników pragniemy przedstawiæ kolej-
no�æ od�nie¿ania dróg i placów na terenie Miasta i Gmi-
ny Sêdziszów M³p.
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�Wo³am w ochronie �rodowiska
i nadal bêdê to czyni³.
By g³os wo³aj¹cych na puszczy
nie zabrzmia³ na... pustyni.�

Zanieczyszczenie �rodowiska to odwiecz-
ny problem, który dotyka ka¿dego. Ale chy-
ba najwiêkszym zagro¿eniem s¹ odpady, któ-
re powa¿nie gro¿¹ nam po-
grzebaniem pod gór¹ �mieci.
Truj¹ce substancje, wymywa-
ne i ulatniaj¹ce siê z tych od-
padów dostaj¹ siê do wody,
gleby i powietrza, szkodz¹c
organizmom, ¿yj¹cymnaprzy-
leg³ych terenach.

Selektywna zbiórka jest
�ród³em surowców, których
ponowne przetworzenie na
produkt wymaga najczê�ciej
du¿o mniejszych nak³adów
energii i surowców, ni¿wprzy-
padku produkcji, wykorzystu-
j¹cej surowcepierwotne.Dziê-
ki wykorzystaniu surowców
wtórnych zmniejsza siê zanie-
czyszczenie �rodowiska. Do-
brymprzyk³ademmo¿ebyæ tu
makulatura. Przy jej zastoso-
waniu do produkcji papieru,
zu¿ycie energii zmniejsza siê
�rednio 2,5-krotnie, zu¿ycie
wody w procesie produkcyj-
nymooko³o 60%, zanieczysz-
czenie powietrza o 75%, tok-
syczno�æ �cieków papierni-
czych o 35%. Ograniczona
zostaje tak¿e wycinka drzew.

W trosce o �rodowisko,
podobnie jak w roku ubie-
g³ym, Urz¹d Miejski w Sêdzi-
szowie M³p., wraz z PGKiM
zorganizowali konkurs, doty-
cz¹cy selektywnej zbiórki od-

padów. Uczniowie naszej szko³y po raz ko-
lejny aktywniew³¹czyli siê do zbiórki. £¹cznie
w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dol-
nych zebrano 2586 kg posegregowanych
odpadów. Najwiêcej zebrali: Pawe³ B¹cz-
kowski, Natalia Bochnak, Lidia Ocha³, Jo-
anna Jarz¹b,Marzena Bizoñ, JoannaDrozd,
Rafa³ Pa�ko, Ma³gorzata Charchut.

Dziêki zaanga¿owaniu wszystkich
uczniów, a tak¿e nauczycieli szko³a zajê³a
drugie miejsce, otrzymuj¹c cenn¹ nagrodê
� mikroskop. Jest to nasz kolejny sukces w
tym konkursie, gdy¿ w ubieg³ym roku zajêli-
�mymiejsce pierwsze.

Wiedza i �wiadomo�æ o ochronie �ro-
dowiska naszych uczniów s¹ stale rozwija-
ne. Dziêki temu mo¿emy mieæ nadziejê, i¿
�wiat nie zostanie przykryty górami �mieci.
Mamy równie¿ nadziejê, ¿e doro�li wezm¹
przyk³ad z najm³odszych i dwa razy zastano-
wi¹ siê, zanim wyrzuc¹ kolejny �transport
�mieci� do rzeki czy lasu.

Barbara Urbanik

Wyniki konkursu na selektywn¹ zbiórkê odpadówWyniki konkursu na selektywn¹ zbiórkê odpadówWyniki konkursu na selektywn¹ zbiórkê odpadówWyniki konkursu na selektywn¹ zbiórkê odpadówWyniki konkursu na selektywn¹ zbiórkê odpadów

Oprac. R. Ocha³

2. Ulice utrzymywane w drugiej kolejno�ci

Nazwa ulicy D³ugo�æ od�nie¿ania
1. Piekarska 0,350 km
2. Polna 0,530 km
3. Sportowa 0,700 km
4. Rêdziny 1,770 km
5. Szkarpowa 0,130 km
6. Bednarska 0,070 km
7. Cicha 0,300 km
8. Ko�ciuszki 0,290 km
9. Krótka 0,060 km
10. Po³udniowa 0,800 km
11. Letnia 0,640 km
12. Piaskowa 1,150 km
13. Sienkiewicza 0,340 km

14. G³owackiego 0,380 km
15. S³owackiego 0,270 km
16. Kasztanowa 0,260 km
17. Klonowa 0,190 km
18. Lipowa 0,180 km
19. Prusa 0,100 km
20. Reja 0,090 km
21. prof. St. Kota 0,190 km
22. S³oneczna 0,690 km
23. ks. Granickiego 0,160 km
24. kard. St. Wyszyñskiego 0,290 km
25. Dzia³kowa 0,350 km
26. Szafirowa 0,160 km
27. Koralowa 0,200 km
28. Bursztynowa 0,200 km
29. �w. Franciszka 0,300 km

30. £ugowa 0,350 km
31. ks. Sapeckiego 0,150 km
32. �w. Barbary 0.120 km
33. �w. Klary 0,100 km
34. W. Szymborskiej 0,150 km
35. Blich 0,270 km
36. Jagielloñska 0,200 km
RAZEM: 12, 480 km

W drodze przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie �akcji zima� wy³onio-
ny zosta³ wykonawca zadania: Us³ugi Trans-
portowe �TRANS-BET�, Stanis³aw Toma-
szewski 39-102 Lubzina 15, tel. 605826230.

Grzegorz Wrona
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Wyprzedzaj¹c nieco fakty nale¿y stwier-
dziæ, ¿e naród nie zawiód³ siê na swoich pa-
sterzach. Nowy prymas Polski Józef Glemp
kontynuowa³ liniê wielkiego poprzednika.

Na naszym terenie najwiêkszym autory-
tetemko�cielnymby³ ordynariusz przemyski,
bp Ignacy Tokarczuk. Ju¿ 13 grudnia 1981
roku w Rzeszowie wyg³osi³ homiliê, w której
nie pozostawi³ w¹tpliwo�ci co do zachowa-
nia tej instytucji: �Ko�ció³ zawsze bêdzie z na-
rodemw jego trudnychchwilach, taknaprze-
strzeni tysi¹clecia pañstwa polskiego�.�.

Wielu ksiê¿y nawo³ywa³o do spokoju i
rozwagi, gdzieniegdzie tylko krytycznie wy-
ra¿ali siê o internowaniach i wzywali do
modlitw za pozbawionych wolno�ci dzia³a-
czy NSZZ �Solidarno�æ�. Ju¿ w pierwszych
dniach tego �ataku na demokracjê i �Soli-
darno�æ� wielu ksiê¿y zaanga¿owa³o siê w
pomoc dzia³aczompodziemia. Udzielali im
go�ciny w ko�cio³ach, inicjowali modlitwy w
intencji represjonowanych, zbierano datki
na pomoc dla nich i ich rodzin. Wiêkszo�æ
ksiê¿y pozosta³a jednak wstrzemiê�liwa w
podejmowaniu tego typu dzia³añ.

Instytucjonalnie akcja, pomocy prze�la-
dowanym zosta³a zorganizowana w kwiet-
niu 1982 roku.W parafii przy klasztorze oo.
Bernardynów w Rzeszowie powsta³ Komi-
tet Pomocy Internowanym, Aresztowanym,
Pozbawionym Pracy i ich Rodzin. Opieko-
wa³ siê nim ks. Jan Bartnik. Przyznawano
zapomogi finansowe, organizowano paczki
do obozów internowania i wiêzieñ, gdzie
udzielano pomocy represjonowanym, za-
równo rzeczowej, jak imedycznej oraz praw-
nej. �rodki finansowe Komitetu pochodzi³y
z wp³at indywidualnych, zbiórek w zak³a-
dach pracy i ko�cio³ach. Czê�æ �rodków by³a
przeznaczona na grzywny, nak³adane przez
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeñstwa
PRLna uczestnikówmanifestacji patriotycz-
nych. Cz³onkowie Komitetu �ledzili procesy
polityczne. Latem zosta³ nawi¹zany kontakt
z Prymasowskim Komitetem Pomocy Oso-
bom Pozbawionym Wolno�ci i ich Rodzi-
nom. Wkrótce, dziêki poparciu ks. bp. To-
karczuka, utworzono w Rzeszowie filiê Ko-
mitetu Prymasowskiego. Dzia³alno�æ tej filii
objê³a cztery województwa po³udniowo-
wschodnie.W lipcu 1983 rokuKomitet prze-
kszta³cono w Zespó³ Charytatywno- Spo³ecz-
ny. Parafie katolickie zaczê³y rozdzielaæ co-
raz wiêksz¹ pomoc rzeczow¹, przysy³an¹ do
kraju z pañstw demokracji zachodnich
(m.in. ze Szwecji, RFN, Francji, USA itp.),
gdy¿ tylko one dawa³y ofiarodawcom gwa-
rancjê, ¿e paczki trafi¹ do potrzebuj¹cych.
Powstawa³a nowa tradycja: odprawiania 13
dnia ka¿dego miesi¹ca Mszy �w. w intencji
ojczyzny. By³y one odprawiane m.in. w woj.
przemyskim. Msze za ojczyznê odprawiano
równie¿ w �wiêta niepodleg³o�ciowe np. w
Przemy�lu, Jaros³awiu w farze, w Przewor-
sku u oo. Bernardynów. Z okazji �wi¹t Bo¿e-
go Narodzenia organizowano spotkania

op³atkowe, na które zapraszano zwolnio-
nych z obozów internowania, ich rodziny i
innych, represjonowanych dzia³aczy spo-
³ecznych. Kuria przemyska oficjalnie ju¿ w
kilka dni po wprowadzeniu stanu wojenne-
go pomaga³a rodzinom internowanych. W

Przemy�lu, przy ko�ciele pw. Trójcy �wiêtej,
ju¿ w styczniu 1982 roku rozpocz¹³ dzia³al-
no�æ punkt porad prawnych rodzinom in-
ternowanych, zwalnianym z pracy za dzia-
³alno�æ spo³eczn¹. Wielk¹ pomoc¹ by³y od-
wiedziny ksiê¿y w obozach internowania:
odprawiali nabo¿eñstwa, wrêczali paczki,
niekiedy przenosili listy i wiadomo�ci od in-
ternowanych na zewn¹trz. Biskup Ignacy
Tokarczuk szczególnie skutecznie pomaga³
internowanym, go�ci³ u siebie ¿onê Lecha
Wa³êsy, kiedy przywódca Solidarno�ci prze-
bywa³ w Ar³amowie. Sam nie móg³ odwie-
dzaæ wiêzionych, dopiero na �wiêta wielka-
nocne 1982 roku po raz pierwszy w³adze
pozwoli³y mu odwiedziæ internowanych, w
£upkowie. Po �wiêtach Bo¿egoNarodzenia
w 1983 roku z jego udzia³em zorganizowa-
no op³atek dla internowanych. 5. wrze�nia
1982 roku w ko�cio³ach diecezji odczytano
komunikat kurii biskupiej, potêpiaj¹cy bru-
talne u¿ycie si³y przez w³adze wobec demon-
strantów 31. sierpnia tego¿ roku. Tego sa-
mego dnia ks. Biskup, w czasie wyst¹pienia
na Jasnej Górze, przytoczy³ kilka faktów u¿y-
cia przez w³adzê si³y i powiedzia³: �Bracie,
nie bij, nie podno� rêki na swego brata, nie
podno� rêki na swoj¹ siostrê, je�li chcesz
nale¿eæ do narodu; nie zas³aniaj siê rozka-

zami!� Te mocne s³owa dzia³a³y na wielu
mieszkañców Podkarpacia bardzo buduj¹-
co, co bardziej lêkliwi jednak krytykowali to
�wtr¹canie siê biskupa do polityki�, bywali i
w�ród tych �lêkliwych� duchowni. Jak wspo-
mnia³em na wstêpie, w ówczesnych warun-
kach takie postawy mog¹ byæ usprawiedli-
wione. W Ko�ciele katolickim zawsze pano-
wa³a swoista ró¿norodno�æ postaw, mo¿e
dlatego dot¹d istnieje. Bóg te¿ pozwali³ cz³o-
wiekowi b³¹dziæ, a nawet grzeszyæ, da³ mu
woln¹ wolê pewnie równie¿ i dlatego, ¿eby

suma dobra, zdzia³ane-
go przez cz³owieka, by³a
jak najwiêksza.1 Dopie-
ro w kontek�cie ca³ej
palety postaw ludzi tam-
tych czasów widaæ w pe³-
ni heroizm i bohater-
stwo �niez³omnych�, ta-
kich jak ks. bp. Ignacy
Tokarczuk.

Zostawmy dygresje,
wracajmy do rzeczywi-
sto�ci 1982r. W³adze nie
pozwoli³y biskupowi z³o-
¿yæ wizyty ad limina apo-
stolorum w Rzymie, od-
mówi³y wydaniamuwizy
wyjazdowej. Parafie die-
cezji przemyskiej organi-
zowa³y ma³e parafialne
apteki, gromadz¹c �rod-
ki opatrunkowe, prze-
ciwbólowe, prowadzi³y
zbiórki pieniêdzy i ¿yw-
no�ci dla internowa-
nych, ich rodzin i rodzin
zabitych górników z Ko-
palni Wujek. Równie¿ i
w Przemy�lu powsta³ Ko-
mitet Pomocy Interno-
wanym iUwiêzionym.W

drugiej po³owie 1982 roku rozpoczêto ak-
cjê: �wie� miastu- miasto wsi�. By³a to ogól-
nopolska akcja, któr¹ sprowokowa³ ordy-
nariusz przemyski, który zaapelowa³ do zgro-
madzonych rolników na Jasnej Górze 2
wrze�nia 1982 roku. Rolnicy (Solidarno�æ
RI) zbierali ¿ywno�æ i dostarczali j¹ potrze-
buj¹cym w miastach. Z przemyskiego po-
moc ¿ywno�ciowa trafia³a g³ównie na �l¹sk i
do Nowej Huty. Na plebanii w Krasiczynie
ci¹gle zatrudniano zwolnionych za dzia³al-
no�æ pracowników (g³ównie z WSK w �wid-
niku). W tej samej parafii organizowano
rekolekcje (8- 12 grudnia 1982 r.), od 6. lu-
tego funkcjonowa³ o�rodek wyk³adowy, w
którym prowadzono zajêcia, dotycz¹ce spo-
³ecznej nauki ko�cio³a, ¿ycia publicznego i
historii. Czêsto zajêcia prowadzili wyk³adow-
cy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ksiê¿a i dzia³acze opozycyjni. Ko�ció³ i ple-
bania znajdowa³y siê pod sta³¹ obserwacj¹
SB i MO. Uczestników tych spotkañ czêsto
w³adze zatrzymywa³y i przes³uchiwa³y. Po-
dobny o�rodek niezale¿nej my�li i kultury,
jak w Krasiczynie. zorganizowa³ ks. pro-
boszcz w Haczowie, niedaleko Krosna. T³u-
my parafian, go�ci z zewn¹trz �wiadczy³y o
atrakcyjno�ci tych zajêæ i o bezsilno�ci ów-
czesnych w³adz. Blokady dróg, rewizje, spi-
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sywanie dokumentów nie zatrzyma³y ludzi,
z³aknionych prawdy.

Regionalna KomisjaWykonawcza (pod-
ziemna struktura �Solidarno�ci�)mia³a pe³-
ne wsparcie Ko�cio³a. Osob¹ s³u¿¹c¹ RKW
dniem i noc¹ by³ ks. pra³at Krzywiñski. Bi-
skupi przemyscy bardzo odwa¿nie popiera-
li opozycjê: 5. wrze�nia 1982 ks. bp. Ignacy
Tokarczuk, w czasie pielgrzymki rolników
na Jasnej Górze, powiedzia³: �dobro naro-
du, dobro pañstwa i dobro samej dobrze
pojêtej w³adzy wymaga: przywrócenia dzia-
³alno�ci zwi¹zków zawodowych, na czele z
�Solidarno�ci¹�, wypuszczenia wszystkich
internowanych, na czele z Wa³ês¹, og³osze-
nia amnestii dla wszystkich uwiêzionych i
zas¹dzonych, zaniechania brutalno�ci, dia-
logu z narodem.�

Imbiskupi byli odwa¿niejsi, tymMilicja i
SB skrupulatniej wykonywali swoj¹ �robo-
tê�: zabezpieczano operacyjnie osiemna�cie
obiektów sakralnych, inwigilowano w tym
alumnów Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego w Przemy�lu. Bardzo popularne by³o
wzywanie ksiê¿y na rozmowy ostrzegawcze.

Szczególny niepokój w³adz wywo³ywa³a
perspektywa czerwcowej wizyty Jana Paw³a
II w 1983 roku. Na wytyczne z Warszawy,
mobilizowano w województwach kadry
PZPR, zarz¹dzano specjalne dy¿ury pracow-
ników, SB przeprowadza³a wiele rozmów
sonda¿owych i ostrzegawczych, w ramach
operacji pod kryptonimem �Zorza�, w�ród
ksiê¿y, w zak³adach pracy, w�ród osób po-
dejrzewanych o dzia³alno�æ podziemn¹.
Wojewoda przemyski zaprosi³ na rozmowê
bp. Ignacego Tokarczuka (po raz pierwszy
od 1975 roku). Akcja nie powstrzyma³a piel-
grzymów: do Krakowa wyjecha³o 40 tysiêcy

13 grudnia 2006 roku w ko�ciele parafialnymw SêdziszowieM³p. zosta³a odprawio-
na uroczysta Msza �w. w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Przejmuj¹ce kaza-
nie wyg³osi³ ks. Krzysztof Gac, a m³odzie¿ z KSW zaprezentowa³a monta¿ s³owno-
muzyczny o tamtym tragicznym grudniu 1981 roku. Po zakoñczonej eucharystii pocz-
ty sztandarowe, delegacje i wszyscy przybyli przeszli pod obelisk ku czci b³ogos³awione-
go ks. Jerzego Popie³uszki. Tam z³o¿ono wi¹zanki kwiatów, ksi¹dz proboszcz Stanis³aw
Ryba gor¹co dziêkowa³ wszystkim zgromadzonym za podnios³¹ uroczysto�æ, a Zbi-
gniew Idzik (MKK NSZZ �Solidarno�æ� w Sêdziszowie M³p.)wyrazi³ nadziejê poprawy
sytuacji w Wytwórni Filtrów w Sêdziszowie M³p., zaznaczy³, ¿e Solidarno�æ zawsze bê-
dzie broniæ godno�ci ka¿dego pracownika. JF

Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy
Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. w
dniu 21 grudnia 2006 roku by³ or-

ganizatoremwieczerzy wigilijnej. W spotka-
niu uczestniczy³o 89 osób.
By³y to osoby samotne, chore
i znajduj¹ce siê w trudnej sy-
tuacji ¿yciowej.

Spotkanie swoj¹ obecno-
�ci¹ zaszczycili: ks. Proboszcz
� Stanis³aw Ryba, Gwardian
Klasztoru Ojców Kapucynów
� ojciec Micha³ Draus, Bur-
mistrz SêdziszowaM³p. � Kazi-
mierz Kie³b, Z-ca Burmistrza
SêdziszowaM³p. �El¿bieta �wi-
niuch, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej � Bogus³aw Kmieæ,
Dyrektor MGOK w Sêdziszo-
wie M³p. � Kazimierz Popie-
larz, Kierownik MGOPS w Sê-
dziszowie M³p. � Zdzis³awa
�wider, Przedstawiciel Para-
fialnego Ko³a Caritas � s. Be-
nicja oraz chór �Wanda�

Kierownik MGOPS w Sêdziszowie M³p.
� Pani Zdzis³awa �wider, w kilku s³owach
przywita³a zaproszonych go�ci.

Po wspólnej modlitwie i dzieleniu siê
op³atkiem, tradycji sta³o siê zado�æ i na sto-

le zago�ci³y polskie wigilijne potrawy: barszcz
z grzybami, pierogi z kapust¹ i grzybami,
ryba, kapusta z grochem, barszcz czerwony
z grochem �Piêkny Ja�� i kompot z suszek.

Wszystkie potrawy by³y przygotowane przez
pracowników MGOPS przy pomocy trzech
Pañ, które chêtnie zaoferowa³y swoj¹ po-
moc. Smak potraw podkre�la³y grzyby ofia-
rowane przez pewn¹ osobê z Czarnej.

Wigilia przygotowywana przez pracowników M-GOPS gromadzi du¿a liczbê potrzebuj¹-
cych. Fot. GW

ludzi, w tym czê�æ z emblematami i transpa-
rentami �Solidarno�ci�.

W Kro�nie wiele pomocy ludziom pod-
ziemia okazywali oo. Kapucyni: od 31. sierp-
nia 1982 odprawiano w ko�ciele �w. Krzy¿a
msze �w. za ojczyznê (potem ka¿dego 13.
dniamiesi¹ca), takiemsze odby³y siê 3.maja
i 11. listopada.W Ja�le powsta³o Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy, gdzie dzia³ali ksiê¿a: Sta-
nis³aw Ko³pak i Stanis³awMarczak. Od 1982
roku duszpasterstwo organizowa³o piel-
grzymki do Czêstochowy, na pielgrzymki
papieskie. Odprawiano msze �w. za ojczy-
znê. Pielgrzymki organizowano i z Sêdziszo-
waM³p. Ks. Adam Sudo³ z Sanoka pomaga³
Antoniemu Macierewiczowi uciec z inter-
nowania. W Stalowej Woli dzia³a³ na rzecz
�Solidarno�ci� ks. Edward Frankowski, pro-
boszcz parafii pw. Matki Boskiej Królowej
Polski, od stycznia 1982 roku ka¿dego 13.
dnia miesi¹ca odprawia³ msze za ojczyznê.
Na plebanii spotykali siê dzia³acze podzie-
mia, za co w³adze chcia³y zabraæ parafii pla-
ce pod budowê ko�cio³a i filii KUL, zabra³y

pieni¹dze z konta komitetu budowy.W1983
roku zatrudni³ na plebanii dzia³aczy opozy-
cji, zorganizowano Duszpasterski O�rodek
Kultury Chrze�cijañskiej. Aktywni w kryty-
kowaniu w³adz byli ksiê¿a z Sandomierza czy
Janowa Lubelskiego.

Oaz¹ wolnego s³owa i my�li stawa³y siê
grupy m³odzie¿owe �wiat³o- ¯ycie i Grupy
Oazowe, Ko³a Domowego Ko�cio³a, np. w
Sêdziszowie M³p., Górze Ropczyckiej. W
Sêdziszowie pomocn¹ d³oñ represjonowa-
nymdawali zarówno oo. Kapucyni, jak i ksiê-
¿a z Parafii pw. NN Maryi Panny.

Jan Flisak
PS. W nastêpnym numerze napiszê o

realiach ¿ycia codziennego w stanie wojen-
nym. Ponawiam apel do wszystkich tych,
którzy prze¿yli tamten mroczny czas, aby
podzielili siê z nami swoimi prze¿yciami.
Jeste�my gotowi pomóc w zredagowaniu
tych wspomnieñ.

1 Tak wynika z wyliczeñ matematycznych- Jan
Flisak

Wszystkie potrawy by³y smaczne, co potwier-
dzili uczestnicy i wyra¿ali swoje s³owa uzna-
nia dla osób, które je przygotowa³y.

Spotkaniewigilijne to dla osób
uczestnicz¹cych okazja do bycia
z innymi lud�mi, bêd¹cymi w po-
dobnej sytuacji i podzielenia siê z
nimiw³asnymi troskami i zmartwie-
niami.W takimdniu, w gronie ¿ycz-
liwych im osób, choæ na chwilê
mog¹ zapomnieæ o w³asnym osa-
motnieniu i smutkach. O takich
w³a�nie osobach, dla którychWigi-
lia i �wiêta Bo¿ego Narodzenia to
wyj¹tkowo smutny czas, pomy�leli
pracownicy Miejsko-Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Sê-
dziszowie M³p.

Jak podczas prawdziwej rodzin-
nejWigilii, nie zabrak³o wielu wzru-
szeñ i ³ez oraz wspólnego �piewania
kolêd razem z chórem �Wanda�
pod kierunkiem Stanis³awa Kotuli.

Uczestnicy otrzymali okaza³e
paczki ¿ywno�ciowe ufundowane

przezorganizatorów spotkania.Na zakoñcze-
nie spotkaniaorganizatorzyus³yszeliwielemi-
³ych s³ów podziêkowañ od zadowolonych
uczestników.

Inf. w³asna
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Publiczno�æ reagowa³a bardzo entuzja-
stycznie na pokaz grupy, której to dzie³o nie
by³o pierwszym, tak przygotowanym. Trzon
grupy, czyli maturzy�ci: Aneta Siwiec, Justy-
naM³ot (kl. IIIC), Piotr Szczêch oraz Alicja
�wider (IIIB) zdradzili kilka informacji na
temat swojej pracy.
Jak d³ugo dzia³acie w szkole i jakie sztuki
uda³o wam siê przygotowaæ?
Aneta: Dzia³amy od dwóch lat.
Justyna: Uda³o nam siê wystawiæ przed-

stawienia �Rotkapchen� � �Czerwony Kap-
turek� w ubieg³ym roku i �Schneewittchen
und die 7 Zwerge� � �Królewnê �nie¿kê i
siedmiu krasnoludków� � w³a�nie dzi�.

Aneta: Oczywi�cie w niemieckojêzycz-
nych wersjach.
Co was sk³oni³o do wziêcia udzia³u w
przedstawieniu?
Aneta: Chcieli�my zaprezentowaæ cos

nowegonaszymkolegom; daæ im chwilê roz-
rywki i zabawy.

Justyna: Lubimy wystêpowaæ na scenie.
Wydaje mi siê, ¿e jest to nauka przez zaba-
wê. Zarówno dla nas jak i dla widowni.
A w³a�ciwie, dlaczego w jêzyku obcym?
Justyna: Jêzyki obce to przysz³o�æ. War-

to w nie zainwestowaæ.
Aneta: Poza tym efekt jest du¿o wiêkszy.

Ludzie bardzo siê dziwi¹, ¿e uda³o nam siê
nauczyæ ca³ej roli
po niemiecku i to z
w miarê dobrym
akcentem.

Piotr: Robimy
to, ¿eby pokazaæ, i¿
w gruncie rzeczy
jêzyki obce nie s¹
takie trudne. Daje-
my w ten sposób
szansê i nadziejêna-
stêpnym uczniom
na to, ¿e w przysz³o-
�ci tak¿e i oni mog¹ braæ udzia³ w podob-
nych przedstawieniach.
Co czujecie wystêpuj¹c i co wam daje gra
aktorska?
Aneta: Satysfakcjê, rado�æ i spe³nienie

artystyczne.
Piotr: Doda³bym jeszcze, ¿e w jaki� spo-

sób popularno�æ.
Aneta: Spe³niamy nasze marzenia i po-

trafimy zarazem �miaæ siê z samych siebie.
Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób
mogliby�cie zachêciæ innych do czynne-
go udzia³u w ¿yciu szko³y? Do anga¿owa-
nia siê w podobne projekty. Macie jakie�
mocne argumenty?

Alicja:Organizowanie takich wystêpów
to fascynuj¹ca przygoda. Dziêki niej mo¿na
naprawdê wykazaæ siê i sprawdziæ swoje
umiejêtno�ci. Zdobywamy tak¿e swego ro-
dzaju do�wiadczenie.

Piotr: Najwiêksz¹ nagrod¹ za ca³y w³o¿o-
nywysi³ek jest szczeryu�miech i oklaskiwidza.

Aneta: Poza tym pozostaj¹ wspomnie-
nia �wietnej zabawy. Takich prze¿yæ nie da
siê zapomnieæ.
W jaki sposób przygotowywali�cie siê do
wystêpu pod k¹tem jêzykowym? Kto po-
maga³ wam przy dekorowaniu sali?
Piotr: Pomaga³y nam opiekunki naszej

grupy: pani Aldona Homa i Lucyna Kop-
ciuszyñska, to one stworzy³y scenariusz, zwer-

bowa³y obsadê i zachêci³y nas do realizacji
przedstawienia.. Po�wiêca³y dla nas sporo
czasu, by rezultaty by³y pozytywne.

Aneta: Ka¿dy z naszej grupy teatralnej
uczy siê jêzyka niemieckiego ju¿ do kilku
lat, tu¿ przed przedstawieniempisali�my te¿
maturê próbn¹ z jêzyka niemieckiego, wiec
by³ to dla nas okres obfituj¹cy w wra¿enia.
Oczywi�cie do przedstawienia trzeba by³o
opanowaæ d³ugie teksty, æwiczyæ akcent, ale
mieli�my zapewnion¹ pomoc.

Alicja: A co do kostiumów, dekoracji,
�cie¿ki d�wiêkowej, to nasza grupa jest bar-
do kreatywna i pomys³owa. Starali�my siê
dotrzeæ do rozmaitych �róde³. Czê�æ stro-
jów uda³o siê wypo¿yczyæ od Zespo³u Pie�ni

i Tañca �Rochy�. Za tê pomoc jeste�my bar-
dzo wdziêczni. Poza tym � ka¿dy przyniós³ z
domu to, comog³o siê przydaæ i razem stwo-
rzyli�my �ma³e dzie³o�.
A¿ bojê siê zadaæ to pytanie, bo po wra-
¿eniu, jakie wywarli�cie na widowni
brzmieæmo¿e ono nieco zabawnie, ale�
Napotkali�cie mo¿e, w trakcie przygoto-
wañ, jakie� trudno�ci na swojej drodze?
Piotr: Oczywi�cie, ¿e tak. Najtrudniej

by³o z choreografi¹ przy tak licznej grupie
aktorów jak tym razem. By³o np. 7 krasno-
ludków, których zagrali debiutuj¹cy w tym
roku uczniowie klasy IB i IID. Jednak prak-
tyka z tamtego roku siê przyda³a i posz³o
du¿o ³atwiej.

Alicja: Tak, w tamtym roku by³o gorzej.
Wydajemi siê, ¿e na wcze�niejszych szcze-
blach edukacji równie¿ odnosili�cie ja-
kie� sukcesy. Czy to prawda?
Justyna: Ka¿de z nas wystêpowa³o na

akademiach i przedstawieniach organizo-
wanych w naszych wcze�niejszych szko³ach.

Aneta: Nie by³o akademii bez naszego
udzia³u.

Alicja:D³ugo by wymieniaæ: jase³ka, �Pa-
sja�, � Kopciuszek�, i wiele innych przedsta-
wieñ�
Wed³ug wielu opinii, jakie zdo³a³am us³y-
szeæ jeste�cie jak �nieoszlifowane dia-
menty, które w przysz³o�ci mog¹ zab³y-
sn¹æ pe³ni¹ blasku�. Zatem � czymy�licie
zwi¹zaæ siê kiedy� z zawodem aktora?
Justyna: Byæ mo¿e. Trudno mi odpo-

wiedzieæ w tej chwili.
Aneta: Ja tak¿e nie mam sprecyzowa-

nych planów w tym kierunku, traktujê to
raczej jak wspania³¹ przygodê, któr¹ bêdê z
przyjemno�ci¹ wspominaæ po latach.

Alicja:Raczej nie, ale umiejêtno�ci zdo-
byte teraz z pewno�ci¹ zaprocentuj¹ w jaki�
sposób w przysz³o�ci. Dlamnie to po prostu
bardzo warto�ciowe dodatkowe zajêcie.

Piotr: Na pewno nie. Wed³ug mnie ten
zawód jest ma³o op³acalny. Jestem racjona-
list¹ i wola³bym raczej zaj¹æ siê in¿ynieri¹
lotnicz¹. Jednak po dwóch latach pracy w
kó³ku (w obu przedstawieniach by³em nar-
ratorem i mia³em najd³u¿sz¹ rolê do na-
uczenia), muszê powiedzieæ, ¿e jest to �wiet-
na zabawa, i mamnadziejê, ¿e gdy odejdzie-
my ze szko³y, nasi m³odsi koledzy bêd¹ to po
nas kontynuowaæ
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Katarzyna Klepacz
Kl. III C LO w Sêdziszowie M³p.

23.11.2006 r. sêdziszowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce prze¿ywa³o chwilo-23.11.2006 r. sêdziszowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce prze¿ywa³o chwilo-23.11.2006 r. sêdziszowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce prze¿ywa³o chwilo-23.11.2006 r. sêdziszowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce prze¿ywa³o chwilo-23.11.2006 r. sêdziszowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce prze¿ywa³o chwilo-
wy powrót do krainy bajek. Uczniowie zorganizowali przedstawienie pt. �Kró-wy powrót do krainy bajek. Uczniowie zorganizowali przedstawienie pt. �Kró-wy powrót do krainy bajek. Uczniowie zorganizowali przedstawienie pt. �Kró-wy powrót do krainy bajek. Uczniowie zorganizowali przedstawienie pt. �Kró-wy powrót do krainy bajek. Uczniowie zorganizowali przedstawienie pt. �Kró-
lewna �nie¿ka i siedmiu krasnoludków�. Mo¿e nie by³oby w nim nic przyci¹-lewna �nie¿ka i siedmiu krasnoludków�. Mo¿e nie by³oby w nim nic przyci¹-lewna �nie¿ka i siedmiu krasnoludków�. Mo¿e nie by³oby w nim nic przyci¹-lewna �nie¿ka i siedmiu krasnoludków�. Mo¿e nie by³oby w nim nic przyci¹-lewna �nie¿ka i siedmiu krasnoludków�. Mo¿e nie by³oby w nim nic przyci¹-
gaj¹cego uwagê, gdyby nie fakt, ¿e wystêp przebiega³ wy³¹cznie w jêzykugaj¹cego uwagê, gdyby nie fakt, ¿e wystêp przebiega³ wy³¹cznie w jêzykugaj¹cego uwagê, gdyby nie fakt, ¿e wystêp przebiega³ wy³¹cznie w jêzykugaj¹cego uwagê, gdyby nie fakt, ¿e wystêp przebiega³ wy³¹cznie w jêzykugaj¹cego uwagê, gdyby nie fakt, ¿e wystêp przebiega³ wy³¹cznie w jêzyku
niemieckim.niemieckim.niemieckim.niemieckim.niemieckim.

Królewicz i �nie¿ka.

Krasnoludki próbuj¹ obudziæ �pi¹c¹ �nie¿kê. Z³a macocha.

G³ówni bohaterowie niemieckojêzycznego spektaklu.
Fot.(4) B. Feret
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Przeprowadzono ca³kiem powa¿ny eks-
peryment naukowy, który wykaza³, ¿e g³od-
nym (w sensie dos³ownym)mê¿czyznom po-
dobaj¹ siê kobiety o pulchnych kszta³tach,
sytym za� � zdecydowanie szczuplejsze. W
pod�wiadomo�ci wyg³odnia³ego faceta, ob-
ficie obdarzona wdziêkami niewiasta jest
synonimem materialnego dostatku. Syty
mê¿czyzna nie marzy o dostatku, on poszu-
kuje dodatkowychwra¿eñ, wybiera szczup³¹
kobietê, zgodnie z obowi¹zuj¹cym aktual-
nie kanonem piêkna. Nasuwa siê pytanie,
jakiego w takim razie wyboru dokona osobnik
nie tylko syty, ale wypoczêty, bezpieczny, po-
zbawiony powa¿nych, codziennych k³opotów
i nieobarczony obowi¹zkami? Bêdzie ekspery-
mentowa³, posuwaj¹c siê coraz dalej od zako-
dowanegowgenachnaturalnegowzorca, który
zapewnia³ prze¿ycie tysi¹com pokoleñ przed
nim.W jaki zau³ek zabrnie w swoich poszuki-
waniach, zale¿y tylko od jego niczym niepo-
hamowanej inwencji i wyobra�ni. Awybórma
du¿y, zwa¿ywszy na wielo�æ wszelkich �filii i
�izmów�
Podobnymechanizmmo¿na zaobserwowaæ

w skali ca³ych spo³eczeñstw. Im bardzie s¹ syte,
tym wiêksze przejawiaj¹ sk³onno�ci do porzu-
cania tych elementarnych warto�ci, które za-
wsze pozwala³y i, wbrew pozorom, pozwalaj¹ i
dzi�, przetrwaæ. Te warto�ci to lojalno�æ, soli-
darno�æ, odwaga, zaradno�æ, uczciwo�æ, pra-
cowito�æ.
Odchodzenie od nich, choæ otoczone atrak-

cyjn¹ aur¹ postêpu, nieub³aganie prowadzi
jednak ku katastrofie.
Wyobra�my sobie modelowe, 100-osobowe

spo³eczeñstwo. Bêdzie tam dwadzie�cioro piê-
cioro dzieci, dwudziestu starców i piêædziesiê-
ciu piêciu doros³ych.
W�ród tych doros³ych jeden jest urzêdni-

kiem, jeden malarzem, jeden to niezdolny do
pracy inwalida.
Pozostali swoj¹ prac¹ utrzymuj¹ ca³¹ set-

kê, a spo³eczna solidarno�æ ka¿e im wypraco-
wywaæ nadwy¿ki na wypadek choroby lub in-
nego nieszczê�cia któregokolwiek z nich. Nikt
nie o�mieli siê takiej solidarno�ci nadu¿ywaæ.
Malarz i urzêdnik robi¹ swoje, doceniani przez
resztê za swój kunszt i fachowo�æ. Dzieci rosn¹,
zabezpieczaj¹c tym samym byt na przysz³o�æ
dla swoich rodziców, starcy natomiast w³a-
�nie z takiego przywileju korzystaj¹. Za� in-
walida cieszy siê szacunkiem pozosta³ych i, w

miarê swych mo¿liwo�ci, wnosi w³asn¹ cz¹st-
kê dowspólnoty.W takim spo³eczeñstwie wszy-
scy znaj¹ swojemiejsce, a jasne regu³y gry daj¹
poczucie bezpieczeñstwa. Co jednak siê stanie,
gdy górê we�mie dora�ny egoizm? Liczba dzie-
ci spadnie do dziesiêciu, starców wzro�nie do
czterdziestu, dziesiêciu doros³ych stwierdzi, ¿e
trudy pracy s¹ ponad ich si³y, ¿e tak zostali
skonstruowani, nale¿y wiêc to uszanowaæ.
Kolejnych dziesiêciu zapragnie zostaæ urzêd-
nikami, uznaj¹c to za objaw spo³ecznego
awansu. Liczba malarzy maj¹cych w g³êbo-
kiej pogardzie trudy tworzenia, kunszt i este-
tykê, domagaj¹cych siê aplauzu za nachla-
pane farb¹ lub moczem bohomazy, wzro�nie
do dziesiêciu. Pozosta³ym coraz trudniej utrzy-
maæ przychodzi ca³¹ setkê, tym bardziej, ¿e
wymagania wszystkich rosn¹. Pojawiaj¹ siê
g³osy, aby pozbyæ siê czê�ci stwarzaj¹cych kon-
kurencjê dzieci i starców. Znudzeni i wypoczê-
ci dziwaczej¹, szukaj¹c eksperymentów w eg-
zotycznym seksie, dziwacznych religiach i pod-
nosz¹c bzdury do rangi spraw najistotniej-
szych. Tak oto w przeci¹gu jednego czy dwóch
pokoleñ wszyscy wymr¹, chyba ¿e wcze�niej zo-
stan¹wch³oniêci przez inn¹, bêd¹c¹ w lepszej
kondycji, �setkê�.
Proszê wybaczyæ ewentualne skojarzenia z

socjalistyczn¹ retoryk¹ kultu pracy i si³y. To
tylko bardzo uproszczona alegoria.Nie uzna-
jê za krwiopijców urzêdników, ludzi sztuki
b¹d� przedstawicieli innych nieprodukcyj-
nych zawodów. Sam taki wykonujê. Nie
twierdzê te¿, ¿e wspó³czesne spo³eczeñstwo
oparte jest tylko na trudzie rolników i ko-
wali. Nie godzê siê jednak na powszechny
pêd do dzia³ania na skróty, kosztem wspól-
notowej solidarno�ci, jakkolwiek górnolot-
nie by to zabrzmia³o.
Od wielu lat p³acê podatki, sk³adki etc.

Na palcach jednej rêki policzyæ mogê dni ab-
sencji w pracy w przeci¹gu kilkunastu lat.
Jest nas takich jeszcze sporo. Có¿ z tego, skoro
wyznacznikiemumiejêtno�ci poruszania siê po
meandrach wspó³czesnych realiów jest usta-
wienie siê w pozycji �nie nadaj¹cego siê do
pracy�? Czy na tym polega spo³eczna solidar-
no�æ?
Albo: niech oddadz¹ nam nasze (podat-

ników) pieni¹dze ci, których wykszta³cili�my
ku po¿ytkowi J. W. Królowej El¿biety II. Lub:
dlaczegomamy utrzymywaæ szarlatanów, któ-
rzy swoje fekaliowe instalacje nazywaj¹

sztuk¹, stawiaj¹c siê w jednym szeregu z nie-
�miertelnymi geniuszami?
Kto� powie: przecie¿ impresjoni�ci te¿ po-

cz¹tkowo uwa¿ani byli za szarlatanów. Jed-
nak nikt nie zaprzeczy, ¿e trzeba geniuszu i
pracy, by za pomoc¹ pozornie niesk³adnych,
barwnych plam oddaæ ulotne wra¿enie. I nikt
nie odmówi ich dzie³om estetyki. A taka prze-
cie¿ jest rola sztuki, ¿e przekazuje ulotne od-
czucia, epatuje estetyk¹ i ma w sobie pierwia-
stek warsztatowej bieg³o�ci, który wynika z
geniuszu i ciê¿kiej pracy.
Oczywi�cie, nie sztuka jest tu najwa¿niej-

sza i nie o malarzy dos³ownie chodzi we wcze-
�niejszej przypowiastce.Alenaprzyk³adzie sztu-
ki ³atwo zrozumieæ, na czym polega droga na
skróty. Zbyt wielu z nas wybiera tê drogê,
usi³uj¹c urz¹dziæ siê w ¿yciu, osi¹gn¹æ po-
wa¿anie, s³awê, pieni¹dze nie oferuj¹c w
zamian ani swej pracy, ani talentu, ani cza-
su. Co gorsza, nasza cywilizacja tak¹ szansê
lekkomy�lnie daje, podcinaj¹c pryncypia, na
których jest posadowiona. Nie dziwmy siê
wiêc, ¿e mo¿liwa jest sytuacja, i¿ do kreatury
zara¿aj¹cej umy�lnie HIVem swoje kochanki
ustawia siê kolejka chêtnych wielbicielek.
Co je sk³oni³o do wdawania siê w niebez-

pieczn¹ grê z tym egzotycznym Casanov¹?
Czym zosta³y zwabione do przyjêcia roli poten-
cjalnych �przed³u¿ycielek� jego genów?Uwiód³
je swoj¹ trosk¹ o innych!Wystêpowa³ bowiem
jako bojownik o prawa mniejszo�ci seksual-
nych, oskar¿aj¹cy Polaków o ksenofobiê i ra-
sizm. O ironio! O tryumfie g³upoty! Dopraw-
dy, wola³bym wierzyæ, ¿e nieszczêsne ofiary
kierowa³y siê tylko i wy³¹cznie wyobra¿eniami
o wielko�ci jego mêskiego atrybutu.
Wielu zadaje sobie pytanie, czy te kobiety

(sam nie wiem, czy im wspó³czuæ, czy nie?)
naprawdê nie mia³y pod rêk¹ (?) uczciwych,
normalnych facetów? Z pewno�ci¹mia³y. Ale
przecie¿ taki osobnik stanowi dzi� uosobienie
najwiêkszego zagro¿enia. Skoro istniej¹ orga-
nizacje obrony praw wszelakich mniejszo�ci,
dzieci, m³odzie¿y, kobiet, zwierz¹t, nawet prze-
stêpców, musi istnieæ kto�, przed kim s¹ chro-
nieni owi nieszczê�nicy. Okazuje siê, ¿e jest to
w³a�nie najzwyklejszy, uczciwy, heteroseksu-
alny, zdrowy, bia³y facet w sile wieku (pasuje
to do mnie!), który przecie¿, jak �wiat �wia-
tem, zawsze stanowi³ filar spo³eczno�ci.
Odnoszê jednak wra¿enie, ¿e ten gatunek

bardziej, ni¿ inny zas³uguje na ochronê, gdy¿
jest najbardziej delikatny, o czym �wiadcz¹
jednoznacznie statystyki medyczne. Je�li bêdzie
nadal tak zajadle têpiony przez si³y postêpu,
wkrótce mo¿e wygin¹æ. Ciekawe, jak wówczas
poradz¹ sobie rozmno¿eniwnadmiarze, wszel-
kiej ma�ci odszczepieñcy i indywidua, których
istnienie, owszem, mo¿e i ma sens, ale tylko
jako pikantna przyprawa.

Grzegorz Bury
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Dla sêdziszowskiego kina rok 2006 oka-
za³ siê byæ bardzo udanym poniewa¿ odwie-
dzi³o go 8 861 widzów, co w ostatnim trzyna-
stoleciu plasuje go na drugim miejscu pod
wzglêdem liczby widzów.W tej kategorii lep-
szy by³ tylko 2001 r. (9576 widzów). Sta³o siê
tak za spraw¹ kilku g³o�nych filmów, lecz na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa tytu³y uka-
zuj¹ce biografiê Jana Paw-
³a II:�Jan Pawe³ II�, który
zgromadzi³ 3 135 widzów
oraz �Karol-Papie¿, który
pozosta³ cz³owiekiem� �
2 575widzów.£¹cznieoba
filmy obejrza³o5 710osób
co stanowi ponad 64%
wszystkich sprzedanych w
poprzednimrokubiletów.
Pozosta³e filmyzpo�ród63
zaprezentowanych w na-
szym kinie w okresie spra-
wozdawczym nie przekro-
czy³y 500 widzów. Bliskie

Przede wszystkim kwit³o, jak by�my to
dzisiaj powiedzieli � ¿ycie towarzyskie.

Co wieczór, w innej cha³upie, zbiera³y
siê gospodynie, aby przy skubaniu piór,
³uskaniu grochu, czy innych pracach gospo-
darskich, lub bez takich okazji, snuæ opo-
wie�ci o sprawach zwyk³ych, codziennych,
ale tak¿e tych niezwyk³ych. Strachach, gu-
s³ach, zabobonach, czarach i ró¿nych dziw-
nych wydarzeniach. By³a to namiastka ra-
dia, telewizji i teatru zarazem.

A s³uchaj¹ce tego dzieci nie musia³y siê-
gaæ po filmy z dziedziny science-fiction i hor-
rory. Wyobra�nia rozwija³a siê doskonale.

Po skoñczonej robocie przychodzi³ czas
na �piewy, a nawet i tañce. Schodzi³a siê
m³odzie¿ i dalej w tany! A i starzy sobie z
m³odymi �pohulali�. Mimo ciasnej izby, wy-

wijano siarczyste polki, oberki i sztajerki. Tak
to drzewiej bywa³o!

W sobotê, 16 grudnia, na scenie Miejs-
ko-GminnegoO�rodkaKultury, tak¹ podró¿
w czasie zaprezentowa³a widzom Grupa
Obrzêdowa Zespo³u Pie�ni i Tañca �Rochy�.
Widowisko �Wyskubek� by³o jej debiutem
scenicznym. Grupa powsta³a niespe³na rok
temu i jest uzupe³nieniem grup: dzieciêcej i
m³odzie¿owej ZPiT �Rochy�.

Aktorzy- amatorzy, mimo parali¿uj¹cej
tremyzagrali ��piewaj¹co�,nagrodzenigromki-
mi brawami publiczno�ci, która w ten grud-
niowy wieczór mia³a jeszcze okazjê posma-
kowaæ tradycyjnych potraw wigilijnych przy-
gotowanychprzezKo³oGospodyñWiejskichz
Zagorzyc Górnych, pod kierownictwem pani
Anny Przydzia³. Czegó¿ tamnie by³o?!

Pierogi ruskie z kapust¹, z serem i wêd-
zonymi �liwkami.Paluszki zmakiem,kapusta z
grochemigroch(bezkapusty).Barszcz zgrzy-
bami, swojski chleb i mas³o. To co zazwyczaj
jada³o siê lub jeszcze jada w naszych okoli-
cach podczas kolacji wigilijnej. Pyszno�ci!

Krystyna Szczerbiak

Grupa Obrzêdowa ZPiT �Rochy�
zaprasza mê¿czyzn z terenu miasta i
gminy, którzy dysponuj¹ wolnym czasem
i ochot¹ do tañca, do zapisywania siê do
Zespo³u.

Spotkaniaodbywaj¹ siê razw tygodniu,
we wtorki, w godzinach wieczornych.

Chêtnych prosimy o kontakt telefo-
niczny: Krystyna Szczerbiak- kier. arty-
styczny ZPiT �Rochy� � tel. 698 705 439
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tej liczby by³y takie filmy jak �Opowie�ci z
Narnii� - 465 widzów, filmy animowane pt.
�Bambi 2� � 431widzów oraz�Epoka lodow-

cowa II-odwil¿� � 344 wi-
dzów, a tak¿e polskie ko-
medie romantycznept.�Ja
wampoka¿ê��403widzów
oraz �Tylko mnie kochaj�
- 393widzów. Inne filmy za-
prezentowane na sêdzi-
szowskim du¿ym ekranie
nie przekroczy³y 200 wi-
dzów. Po raz kolejny rów-
nie¿ sêdziszowskie kinowe-
sz³o w sk³ad polskich kin
premierowych (premiera

Zestawienie danych
za okres ostatnich 12 lat

Filmy o najwiêkszej frekwencji w Kinie
�Jedno�æ� w 2006 r.

Zestawienie danych za 2006 r.

Lista filmów na które sprzedano powy¿ej
1 tys. biletów w latach 1994-2006.

filmu w Sêdziszowie M³p. w tym samym cza-
sie co premiera ogólnopolska) za spraw¹ ta-
kich filmów jak: �Jan Pawe³ II�, �Karol-Pa-
pie¿, który pozosta³ cz³owiekiem�, �Opowie-
�ci z Narnii�, �Tylko mnie kochaj�, �Epoka
lodowcowa II � odwil¿� co w znacznym stop-
niu prze³o¿y³o siê pó�niej na tak du¿¹ fre-
kwencjê.Maj¹c nadziejê, ¿e i obecny rok dla
XMuzy bêdzie równie udany, przedstawiam
pañstwu zestawienia statystyczne za 2006 r.
jak i lata poprzednie.

Opracowa³:
Bogus³aw Kmieæ

Grupa Obrzêdowa �Rochów� na scenie. Fot. K. Szczerbiak
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����� Dwukrotnie na podium m³odzie¿owych
mistrzostw Polski stawali sztangi�ci Le-
chii Sêdziszów M³p. W rozegranych w
Bydgoszczy zmaganiach zawodników do
23 lat srebrny kr¹¿ek zdoby³ wystêpuj¹cy
w kategorii 62 kg Pawe³ Olech, a br¹zo-
wy Krystian Sanocki w wadze 56 kg. W
klasyfikacji zespo³owej podopieczni tre-
nera Mateusza B³achowicza zajêli
czwart¹ lokatê. Lechiê w tych zawodach
reprezentowali tak¿e Andrzej Zych i Bar-
t³omiej S³awiñski.

����� Podkarpack¹ IV ligê pi³karsk¹ na pó³-
metku sezonu 2006/07
oceniali dziennikarze
kilku regionalnych me-
diów. Do najciekaw-
szych podsumowañ naj-
wy¿szej podkarpackiej
ligi nale¿a³a ocena jakiej
dokonali �ludzie pióra�
z regionalnego dzienni-
ka �Nowiny�. Prezentu-
jemy jej fragmenty zwi¹-
zane z zespo³em Lechii.
Rewelacj¹ rundy jesien-
nej uznali team Lechii
Sêdziszów M³p. bêd¹cy
autorem kilku niespodziewanych wyni-
ków (wyjazdowe zwyciêstwa z Galicj¹ Ci-
sna czy tarnobrzesk¹ Siark¹). Najlepszy
transfer to przej�cie Bart³omieja Boga-
cza z Igloopolu Dêbica do Resovii Rze-
szów (on w³a�nie trafi³ do siatki Lechii w
wygranymprzez rzeszowian pojedynku),
najlepszy sêdzia � Piotr Ptak z Rzeszowa
(sêdziowa³ zwyciêskie spotkanie Lechii w
Lesku zGalicj¹), najlepszy zawodnik run-
dy � Robert Szalony z Kolbuszowianki
(pokona³ bramkarza Lechii).

����� Sztangi�ci Lechii Anna Stec, Dorota Wo-
zowicz, Micha³ Majka, Pawe³ Trojan,
Krzysztof Janu�, Konrad Urban starto-

wali w mistrzostwach Polski juniorów w
podnoszeniu ciê¿arów rozegranych w
Siedlcach. Najlepiej z naszych zawodni-
ków na pomostach województwa mazo-
wieckiego zaprezentowa³ siê wystêpuj¹-
cy w kategorii 56 kgMajka, który uzyska³
w dwuboju 155 kg co da³o mu ósm¹ lo-
katê.

����� Na obiektach kolbuszowskiej Fundacji
na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu od-
bywa³y siê fina³y wojewódzkie indywidu-
alnych biegów prze³ajowych IgrzyskM³o-
dzie¿y Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady.

W zawodach rywalizowa³o 825 uczniów
ze szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych. Konrad Zaj¹c z
GimnazjumzCzarnej Sêdziszowskiej star-
tuj¹c na dystansie 1200 metrów w�ród
gimnazjalistów rocznika �91 zaj¹³ czwart¹
lokatê. Ósme miejsce w województwie
pokonuj¹c trasê d³ugo�ci jednego kilo-
metrawywalczy³ inny gimnazjalista zCzar-
nej Rafa³ Pas w rocznikach 92-93.

����� Ostatnim ubieg³orocznym sukcesem w
ogólnopolskich zawodach uczennicy
trzeciej klasy sêdziszowskiego Liceum
Katarzyny Pieprzak, która reprezentuje
barwy Ludowego Uczniowskiego Klubu

Sportowego Syrena Gnojnica Wola by³
srebrny medal w kategorii 52 kg wywal-
czony w juniorskich zmaganiachmiêdzy-
narodowego Pucharu Polski zapa�ników
stylu wolnego w Kra�niku. W tych moc-
no obsadzonych zawodach bra³o udzia³
blisko piêciuset zawodników z Litwy,
£otwy, Estonii, Bia³orusi, Ukrainy, S³owe-
nii, Grecji, Rumuni, Wielkiej Brytanii i
ca³a krajowa czo³ówka. Podopieczna tre-
nera Ryszarda Prokopa zdobywaj¹c
srebrny kr¹¿ek pokona³a zawodniczki z
Bia³orusi, Ukrainy i £otwy by finale po

zaciêtej walce ulec
reprezentantce Pol-
ski And¿elice G³¹b z
Cementu Gryf Che-
³m. Gratuluj¹c wyni-
ku zNowymRokiem
¿yczymy kolejnych
sukcesów.
����� Zawodnicy z Pol-
ski, Ukrainy i S³owa-
cji stanêli na starcie
X Biegu Niepodle-
g³o�ci w Kro�nie.W
zawodach tych roz-
grywanych w s³o-

necznej, ale ch³odnej, spowodowanej
wiatrem aurze, uczestniczyli Renata
Skomra, Sylwia G³odek, Rafa³ Pas, Kon-
rad Zaj¹c z Czarnej Sêdziszowskiej i Jó-
zef Kubik z Sêdziszowa M³p. Zajmowali
oni nastêpuj¹ce lokaty: pani Renata by³a
10. w �generalce� i 6. w kategorii K 2, 30.
lokatê zajê³a G³odek bêd¹c 15. w katego-
rii K 1. W�ród panów jako 73. ukoñczy³
rywalizacjê Zaj¹c � kategoria M 1 � 33., a
tu¿ za nim przybieg³ zajmuj¹c 74. miej-
sce Pas � kategoria M 1 � 34. 80. miejsce
w stawce 250 sklasyfikowanychmê¿czyzn

(ci¹g dalszy na str. 20)

Wiele jest wa¿nych dat w naszym roku kalenda-
rzowym. Niektóre z nich znajduj¹ odzwiercie-
dlenie równie¿ w szkolnymkalendarzyku �wi¹t i

uroczysto�ci. Nale¿¹ tum.in. �wiêta Bo¿ego Narodzenia.
Popularnym sposobem �wiêtowania s¹ np. �spotkania
op³atkowe� oraz jase³ka � wystawiane w ko�cio³ach b¹d� w
ró¿nych o�rodkach upowszechniaj¹cych kulturê. Zgro-
madzeni wierni w Ko�ciele ParafialnymwKawêczynie 14
stycznia b.r. obejrzeli oryginalny program jase³kowy. Zna-
laz³y siê w nim: utwory poetyckie, gawêdy, kolêdy, pasto-
ra³ki i uk³ady taneczne. Tre�ci¹ nawi¹zywa³y one do wyda-
rzeñ sprzed 2000 lat i do bogatej obrzêdowo�ci. Niektóre
sk³ania³y do refleksji, zadumy i modlitwy. Nie brak³o te¿
elementów humorystycznych (np. scena z Herodem,
�mierci¹ i Diab³ami). M³odzi aktorzy � uczniowie Szko³y
Podstawowej w Kawêczynie przygotowywali siê do wystê-
pu, pracuj¹c pod opiek¹ nauczycieli: p. mgr Ma³gorzaty
Bura�, p. mgr El¿biety Jasiñskiej, p. mgr Jolanty Sadow-
skiej, p. mgr El¿bietyW¹troby, autorki tego tekstu oraz p.
dyrektor mgr Stefanii Czapka. Tradycja jase³ek w Kawê-
czynie siêgawielu lat.Opracowanie oryginalnych, ró¿nych
programów nie jest ³atwe; jednak koñcowe efekty i zado-
wolenie widzówdaj¹ wiele satysfakcji, utwierdzaj¹c w prze-
konaniu, ¿e � by³o warto.

MariaWilczok Jase³ka w ko�ciele w Kawêczynie maj¹ d³ug¹ tradycjê. Fot. J. Sadowska.
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zaj¹³ Kubik bêd¹cy 5. w kategorii M 5.
����� V Regionalny Turniej Firm, Zak³adów
Pracy, Grup Zawodowych Powiatowej
Amatorskiej Ligi Pi³karskiej (Ropczyce �
Sêdziszów M³p.), planowany jest na nie-
dzielê 25 lutego.Triumfatorami dotych-
czasowych zawodów by³y firmowe teamy
Baæ-Polu Rzeszów i Polskich Kolei Pañ-
stwowych Przewozy Regionalne Rzeszów.
Zg³oszenia do zawodów, w którychmog¹
uczestniczyæ pracownicy zatrudnieni
minimum trzy miesi¹ce w danym miej-
scu pracy przyjmowane s¹ do 20 lutego
pod numerem 0 600 801 116.

����� W stawce blisko pó³tora tysi¹ca uczestni-
ków ze szkó³ podstawowych, gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych, którzy uczest-
niczyli w biegowej rywalizacji w ramach
rzeszowskiego �wiêta biegów byli zawod-
nicy z sêdziszowskiej gminy.Na trasie, któ-
ra wiod³a Alej¹ Ciepliñskiego w Rzeszo-
wie doskonale zaprezentowali siê Pawe³
Styczyñski zwyciêzca w roczniku 94-95 i
Konrad Zaj¹c zajmuj¹c trzecie miejsce w
roczniku �91. Obaj m³odzi sportsmeni z
Czarnej Sêdziszowskej rywalizowali na dy-
stansie jednego kilometra.

����� Sportsmeni z naszej gminy Renata Skom-
ra i Józef Kubik rywalizowali na trasach
III Pó³martonu Rzeszowskiego, który
odby³ siê w stolicy województwa.W bie-
gowych zmaganiach rozgrywanychwmiê-
dzynarodowej odsadzie, które ukoñczy-
³o ponad piêædziesiêciu zawodników
Skomra zajê³a 14. miejsce, bêd¹ce zara-
zem 2. w grupie wiekowej, Kubik wywal-
czy³ 13. pozycjê w �generalce� i 4. w kate-
gorii wiekowej.

����� W ubieg³orocznym wrze�niowym FLE-
SZU prezentowali�my oceny sêdziów,
którzy prowadzili spotkania Lechii na
czwartoligowych boiskach do IX kolejki
zapowiadaj¹c jednocze�nie pozosta³e
noty. Czyni¹c obietnicy zado�æ informu-
jemy, ¿e arbitrzy zmagañ naszych pi³ka-
rzy otrzymywali noty od 7,7 do 7,9. Nale-
¿a³y one do najczê�ciej przyznawanych
�panom w czerni� w tej klasie rozgryw-
kowej. W ostatnich o�miu spotkaniach
Lechii tylko rzeszowski sêdzia £ukasz
Strzêpek oceniony zosta³ na 8,0 za pro-
wadzenie ligowego spotkania Sêdziszo-
wian z Kolbuszowiank¹ Kolbuszowa.

����� Wszystkie trzy miejsca na podium w ry-
walizacji sztangistek i sztangistów zajêli
Sêdziszowscy zawodnicy w Turnieju
Gwiazdkowym jaki odby³ siê w ostatnim
miesi¹cu ubieg³ego roku w Sêdziszowie
M³p. W zawodach, w których uczestni-
czyli ciê¿arowcy z Podkarpackich klubów
w�ród pañ najlepsza by³a Anna Stec

przed siostrami Monik¹ i Dorot¹ Wozo-
wicz. Triumfatorem zmagañ ciê¿arow-
ców okaza³ siê Wojciech Mucha przed
Paw³em Olech i Paw³em Trojanem.

����� Hala widowiskowo-sportowa sêdziszow-
skiego LiceumOgólnokszta³c¹cego by³a
w ostatni¹ przed�wi¹teczn¹ sobotê aren¹
turniejowych zmagañ halowej pi³ki no¿-
nej, których uczestnicy rywalizowali w V
�wi¹teczno-Noworocznych zawodach
Powiatowej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej
(Ropczyce � Sêdziszów M³p.). Triumfa-
torami tych emocjonuj¹cych zawodów
rozgrywanych o Puchar Starosty Powia-
tu Józefa Rojka zostali zawodnicy Adus
Team Sêdziszów M³p., którzy w drodze
po g³ówne trofeum czterokrotnie zwy-
ciê¿ali i raz zremisowali. Zwyciêski zespó³
Marka Szczêcha wystêpowa³ w sk³adzie:
Robert Grabolus, Jan Pazdan, Pawe³
Omiotek, £ukasz Doroba, Pawe³ Idzik,
MarekKlamut, SzymonSzyde³ko,Tomasz
Pietrasiewicz, Tomasz Magdoñ, Marcin
Majcher. Najlepszym zawodnikiem zawo-
dów uznano S³awomira Przyby³ê z DPSS
Krosno, a jego kolega z dru¿ynyMateusz
Balasa strzelaj¹c 7 bramek zosta³ królem
strzelców.

Wyniki �wi¹tecznych zmagañ:
GRUPA A: Sokó³ Krzywa � Adus Team Sê-
dziszówM³p. 2-4, Nobleer Rzeszów - Pla-
card Waldi Rzeszów 1-1, Sokó³ Krzywa �
Nobleer Rzeszów 2-9, Adus Team Sêdzi-

szów M³p. � Placard Waldi Rzeszów 1-0,
Sokó³ Krzywa � Placard Waldi Rzeszów
2-4, Adus Team SêdziszówM³p. � Noble-
er Rzeszów 2-2. Awans do pó³fina³ów �
Adus i Nobleer

GRUPA B: Junior TAU Sêdziszów M³p. �
DPSS Delphi Krosno 2-3, Moto-Hurt
Ropczyce � Baæ-Pol Rzeszów 4-1, Junior
TAU Sêdziszów M³p. � Moto-Hurt Rop-
czyce 4-4, Baæ-Pol Rzeszów � DPSS Del-
phi Krosno 1-7,DPSS Delphi Krosno �
Moto-Hurt Ropczyce 4-3, Junior TAUSê-
dziszów M³p. � Baæ-Pol Rzeszów 4-6
Awans do pó³fina³ów:Moto-Hurt i DPSS
Delphi.
W pojedynkach pó³fina³owych Adus
Team � Moto-Hurt 3-2, DPSS Delphi -
Nobleer 4-4 Rz.k. 4-3.

O III miejsce: Moto-Hurt � Nobleer 4-2
Fina³: Adus Team � DPSS Delphi 6-2
Koñcowa kolejno�æ:
1. Adus Team Sêdziszów M³p.
2. DPSS Delphi Krosno
3. Moto-Hurt Ropczyce
4.Nobleer Rzeszów
5. Placard Waldi Rzeszów
6. Baæ � Pol Rzeszów
7. Junior TAU Sêdziszów M³p.
8. Sokó³ Krzywa
����� Najbli¿sze spotkania eliminacyjne o
awans do europejskiego czempionatu
2008 bia³o-czerwoni reprezentacyjni fut-
boli�ci zagraj¹ w ostatniej dekadziemar-
ca z Azerbejd¿anem i Armeni¹. Lokali-

zacja tych spotkañ winna
ucieszyæ kibiców naszego
regionu. Z Azerami zagra-
my w Krakowie, a Armeni¹
w Kielcach. Miejscowo�ci
od Podkarpacia nie tak
znów odleg³e, zatempi³kar-
scy fani z naszego regionu
bêd¹ mieli bez pokonywa-
nia znacznych odleg³o�ci
�szansê na ¿ywo� kibicowa-
nia polskim pi³karzom w
meczach o punkty elimina-
cji mistrzostw Europy.
����� W pierwszych dniach
sierpnia Rzeszów bêdzie
gospodarzemWorldGrand
Prix siatkarek. Do stolicy
województwa rywalizowaæ z
Polkami przyjad¹ Rosjanki,
aktualne mistrzynie �wiata,
Chinki mistrzynie olimpij-
skie oraz zaliczane do naj-
lepszych zespo³ów �wiata
Amerykanki, które podczas
listopadowego czempiona-
tu w Japonii zajê³y dziewi¹t¹
pozycjê. Poprzednimi siat-
karskimi zawodamina takim
szczeblu w naszym regionie
by³ rozegrany w lipcu ubie-
g³ego roku turniej elimina-
cyjny do zakoñczonych suk-
cesem przez podopiecz-
nych Raula Lozano mi-

(ci¹g dalszy ze str. 19)

Adus Team Sêdziszów M³p.- zwyciêzca �wi¹tecznych zmagañ 2006.

Junior TAU Sêdziszów M³p. - najm³odszy zespó³ turniejowej rywalizacji.
Fot.(2) Micha³ Pawlikowski
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Pi³ka rêcznaPi³ka rêcznaPi³ka rêcznaPi³ka rêcznaPi³ka rêczna
Eliminacje gminne

Dnia 20 stycznia 2007 roku w Zagorzycach odby³y siê gminne
eliminacje w pi³ce rêcznej ch³opców. Udzia³ wziê³y reprezentacje z
trzech gimnazjów tj. Gimnazjum Czarna Sêdz., Gimnazjum Sêdzi-
szów i Gimnazjum Zagorzyce.

Wyniki spotkañ:
Gimnazjum Czarna - Gimnazjum Sêdziszów 13 : 8
Gimnzajum Czarna - Gimnazjum Zagorzyce 8 : 8
Gimnazjum Zagorzyce - Gimnazjum Sêdziszów 17 : 7

Koñcowa kolejno�æ:
I miejsce Gimnazjum Zagorzyce
II miejsce GimnazjumCzarna
III miejsce Gimnazjum Sêdziszów
Awans na zawody powiatowe 1.02.2007 w Iwierzycach uzyska³a
dru¿yna z Gimnazjum z Zagorzyc.

Renata Skomra

7 - to liczba futbolowych zespo³ów seniorskich z gminy Sêdziszów M³p. jakie
uczestniczy³y jesieni¹ w ligowych pi³karskich zmaganiach sezonu 2006/07. Sê
dziszowska gmina ma najwiêcej dru¿yn z gmin naszego powiatu uczestnicz¹-

cych w ligowej rywalizacji. S¹ to IV � ligowa Lechia, A-klasowa dru¿yna P³omienia
Zagorzyce oraz B-klasowe teamy Plonu Klêczany, Soko³a Krzywa, K³osu Kawêczyn,
Korony Góra Ropczycka i debiutuj¹cy w lidze zespó³ Borkovii Borek Wielki. ST

strzostw �wiata 2006.Miejmy nadziejê, ¿e
nasze �Z³otka� po niepowodzeniach na
azjatyckich parkietach uwierz¹ w siebie i
znów toczyæ bêd¹ zwyciêskie pojedynki.

����� Równie dobrze jak nasi siatkarze, którzy
podczas ubieg³orocznych mistrzostw �wia-
ta zdobyli tytu³ wicemistrzów globu zapre-
zentowali siêw Japonii dzia³aczePolskiego
Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej odnosz¹c sukcesy
dyplomatyczne. Prezes Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki SiatkowejMiros³aw Przedpe³ski zosta³
wybrany na czteroletni¹ kadencjê w sk³ad
zarz¹du Miêdzynarodowej Federacji Pi³ki
Siatkowej (FIVB).Poza szefempolskiej siat-
kówki a¿dziewiêciuprzedstawicieli zPolski
dosta³o siê do jedenastu komisji �wiatowe-

Na pocz¹tku sierpnia �Z³otka� zagraj¹ w Rzeszowie.

Uczestnicy zawodów w Zagorzycach. Fot. R. Skomra

go zwi¹zku. Tym samym
naszkrajmawew³adzach
�wiatowej federacji naj-
wiêcej przedstawicieli ze
wszystkich 218 krajów,
cz³onków FIVB.
����� Zwyciêzca trzech te-
gorocznych turniejów
wielkoszlemowych teni-
sa ziemnego Szwajcar
Roger Federer oraz ro-
syjska rekordzistka
�wiata w skoku o tyczce
Jelena Isinbajewa wy-
grali plebiscyt �wiato-
wego Stowarzyszenia
Prasy Sportowej (APIS)
na Najlepszych Spor-

towcówRoku 2006.Dru¿yn¹ Roku uzna-
no futbolowych mistrzów �wiata zespó³
W³och. Za najlepsze warunki do pracy
stworzonemediompierwszymmiejscem
uhonorowano s³u¿y prasowe pi³karskie-
go mundialu w Niemczech.

�����Dwa zespo³y z naszej gminy uczestniczy³y
w sportowym cyklu imprez Grand Prix

�Sprawno�æ = efektywno�æ� 2006.Hispa-
no-Suiza Sêdziszów M³p. i Urz¹d Gminy
SêdziszówM³p. rywalizowa³y z innymi fir-
mami, instytucjami, przedsiêbiorstwami
z powiatu ropczycko- sêdziszowskiego
oraz dêbickiego. W ramach Grand Prix
uczestnicy zmagali siê w turnieju p³ywac-
kim, halowej pi³ki no¿nej, strzeleckim,
zawodach sportowo-rekreacyjnych, raj-
dzie rowerowym i siatkówce. Sêdziszow-
skie teamy, które nie startowa³y we wszyst-
kich dyscyplinach uplasowa³y siê na siód-
mym (Hispano-Suiza) i dziesi¹tymmiej-
scu (Urz¹d Gminy) w�ród dziewiêtnastu
sklasyfikowanych zespo³ów.

����� Mistrzostwa Polski Oldbojów w futsalu
odbêd¹ siê w Sêdziszowie. 3. lutego bie-
¿¹cego roku w hali sportowej LO w Sê-
dziszowie rozegrana zostanie czê�æ me-
czów fazy grupowej. Organizatorzy za-
praszaj¹ w godzinach 9.00-16.30.

Styczniowy FLESZ zrealizowa³ Jaros³aw
Janosz � ej.janosz.impulssport@wp.pl

korzystaj¹c z pomocy Stanis³awa Siwica �
siwiecst@wp.pl
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Uwaga:
1. Dy¿ur ca³odobowy rozpoczyna siê w poniedzia³ek o godzinie

800 i trwa ca³y tydzieñ do nastêpnego poniedzia³ku do godziny
800.

2. Harmonogram pracy aptek ulegnie zmianie po otrzymaniu in-
formacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w
Rzeszowie, o wpisaniu do rejestru nowych aptek dzia³aj¹cych w
Ropczycach lub Sêdziszowie M³p.

Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek
w Ropczycach i Sêdziszowie Ma³opolskim od dnia 1 stycznia 2007 r.
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WYDAWYDAWYDAWYDAWYDAWCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.WCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.WCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.WCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.WCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
Redaktor odpowiedzialny:Redaktor odpowiedzialny:Redaktor odpowiedzialny:Redaktor odpowiedzialny:Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Sk³ad redakcji:Sk³ad redakcji:Sk³ad redakcji:Sk³ad redakcji:Sk³ad redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Bogus³aw Kmieæ, Jan Maroñ, Grzegorz Wrona
Adres redakcji:Adres redakcji:Adres redakcji:Adres redakcji:Adres redakcji: Miejsko- Gminny O�rodek Kultury w Sêdziszowie M³p., ul. 3 Maja 36, tel. 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
£amanie i druk:£amanie i druk:£amanie i druk:£amanie i druk:£amanie i druk: DUET, Przybyszówka 102, tel./fax (0-17) 863 55 44; O/Boguchwa³a, tel. (0-17) 87 11 281
Wszelkie prawa do tekstów i zdjêæ zastrze¿one.
Redakcja nie odpowiada za tre�æ zamieszczanych og³oszeñ i reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Nak³ad: 500 egz.

Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

PONIEDZIA£EK - 12.02.2007.PONIEDZIA£EK - 12.02.2007.PONIEDZIA£EK - 12.02.2007.PONIEDZIA£EK - 12.02.2007.PONIEDZIA£EK - 12.02.2007.
7:00 - OTW7:00 - OTW7:00 - OTW7:00 - OTW7:00 - OTWARCIE BAZYARCIE BAZYARCIE BAZYARCIE BAZYARCIE BAZY,,,,,
11:00 - I etap dzienny,
15:00 - posi³ek,
20:00 - II etap nocny

WTOREK - 13.02.2007.WTOREK - 13.02.2007.WTOREK - 13.02.2007.WTOREK - 13.02.2007.WTOREK - 13.02.2007.
10:00 - III etap dzienny,
15:00 - posi³ek,
19:00 - IV etap nocny

TTTTTradycyjna forradycyjna forradycyjna forradycyjna forradycyjna formu³a zmagañ spormu³a zmagañ spormu³a zmagañ spormu³a zmagañ spormu³a zmagañ sportowych i rtowych i rtowych i rtowych i rtowych i rywalizacji intelektualnych.ywalizacji intelektualnych.ywalizacji intelektualnych.ywalizacji intelektualnych.ywalizacji intelektualnych.
Siêgaj¹ca swymi korzeniami ubieg³ego stulecia.Siêgaj¹ca swymi korzeniami ubieg³ego stulecia.Siêgaj¹ca swymi korzeniami ubieg³ego stulecia.Siêgaj¹ca swymi korzeniami ubieg³ego stulecia.Siêgaj¹ca swymi korzeniami ubieg³ego stulecia.
Nadal twórcza i radosna.Nadal twórcza i radosna.Nadal twórcza i radosna.Nadal twórcza i radosna.Nadal twórcza i radosna.

�W�W�W�W�Wagabunda� ma zaszczyt zaprosiæ naagabunda� ma zaszczyt zaprosiæ naagabunda� ma zaszczyt zaprosiæ naagabunda� ma zaszczyt zaprosiæ naagabunda� ma zaszczyt zaprosiæ na

XVI CzarZiMnO 2007XVI CzarZiMnO 2007XVI CzarZiMnO 2007XVI CzarZiMnO 2007XVI CzarZiMnO 2007
Czarniañskie ZimoweCzarniañskie ZimoweCzarniañskie ZimoweCzarniañskie ZimoweCzarniañskie Zimowe
Marsze na OrientacjêMarsze na OrientacjêMarsze na OrientacjêMarsze na OrientacjêMarsze na Orientacjê

W PROGRAMIEW PROGRAMIEW PROGRAMIEW PROGRAMIEW PROGRAMIE

�RODA - 14.02.2007.�RODA - 14.02.2007.�RODA - 14.02.2007.�RODA - 14.02.2007.�RODA - 14.02.2007.
5:00 - mokra pobudka i og³oszenie wy-

ników,
5:30 - koniec przyjmowania pisemnych

odwo³añ,
10:00 - zakoñczenie imprezy, rozda nie

nagród,
11:00 - ZAMKNIÊCIE BAZY11:00 - ZAMKNIÊCIE BAZY11:00 - ZAMKNIÊCIE BAZY11:00 - ZAMKNIÊCIE BAZY11:00 - ZAMKNIÊCIE BAZY
Baza: Gimnazjum w Czarnej Sêdz.Baza: Gimnazjum w Czarnej Sêdz.Baza: Gimnazjum w Czarnej Sêdz.Baza: Gimnazjum w Czarnej Sêdz.Baza: Gimnazjum w Czarnej Sêdz.

SPADEK (var 2)
Brali do wspó³pracy

z SB oficery,
Jedni szli dla �chleba�

inni dla kariery.
Kiedy ju¿ znad Polski

z³a rozwia³a mg³a siê,
Nie zrobiono porz¹dku

we w³a�ciwym czasie.
Dzi� wielu oburza,

jeszcze innych z³o�ci,
Gdy kto� taki wysokich

dost¹pi godno�ci.

WERYFIKACJA
Lustracja ods³ania

rzeczy niepojête,
Choæ jest tu w¹tpliwo�æ

w pytaniu wymownym:
Czy wpierw by³ duchowny

i sta³ siê agentem,
Czy mo¿e to agent

pozosta³ duchownym?

BALCEROWICZ
Twarz oraz charakter

ma jakby ze stali,
Lecz odszed³, bo musia³

i... siê doczekali.
Uwielbia go biznes,

dobrze pisze prasa,
A nam siê kojarzy

...z zaciskaniem pasa!

SKRZYPEK
Boi � opozycji � siê od³am do�æ spory,
¯e gra³ bêdzie utwory

... tak jak chc¹ �Kaczory�.

WO£OSZAÑSKI
Wieszczy³ nam sensacje,

lecz wydarzeñ splotem
Sam w ostatnim czasie

sta³ siê ich przedmiotem!

18.01.2007.
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