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Tym razem chcą pomóc starszym 
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pracownika Wydziału Inwestycji, 
Remontów i Zamówień 

Publicznych składają pracownicy 
Starostwa Powiatowego  

w Ropczycach. 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa 
dokąd pamięcią się im płaci”  

 
 

Wisława Szymborska 
 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że zmarł Nasz Kolega i Przyjaciel  

 
 

Ś.P. Stanisław Drapała 
 
 

Poruszeni śmiercią Naszego Kolegi 
łączymy się w bólu z Rodziną składając 

wyrazy głębokiego współczucia -  Koledzy  
z Wydziału Inwestycji, Remontów  

i Zamówień Publicznych Starostwa 
Powiatowego w Ropczycach. 

 

CAŁY POWIAT► Wciąż 
jeszcze można zgłaszać 
osoby, które mogłyby 
zostać objęte akcją Har-
cerska Gwiazdka z Nie-
ba, czyli dorocznej 
zbiórki darów dla osób 
potrzebujących z nasze-
go powiatu. W tym roku 
charytatywna kwesta 
organizowana przez 
harcerzy jest przygoto-
wywana dla osób star-
szych i samotnych. 
 
Tegoroczna edycja Harcer-
skiej Gwiazdki z Nieba, jest 
już piątą odsłoną akcji, w 
której wolontariusze z oka-
zji świąt zbierają dary dla 
najbardziej potrzebujących 
osób w okolicy. W tym roku 
bezpośredni cel zbiorki 
nieco rożni się od wcze-
śniejszych harcerskich 
kwest. Świąteczna akcja nie 
jest już bowiem skierowana 
do rodzin wielodzietnych. – 
W tej edycji skupiamy się 
bardziej na osobach star-
szych, samotnych, niepeł-
nosprawnych – tłumaczy 
Wioletta Czemarnik, ko-
mendant ropczyckiego huf-

ca Związku Harcerstwa 
Polskiego, który organizuje 
akcję. – Stwierdziliśmy, że 
skoro jest teraz 500+, to w 
tych rodzinach wielodziet-
nych trochę się poprawiło. 
Natomiast ludzie starsi to 
przeważnie osoby chore, 
które często nie są w stanie 
zapłacić wszystkich rachun-
ków i jeszcze dokupić sobie 
potrzebnych lekarstw. Cięż-
ka sytuacja finansowa u 

takich mieszkańców wystę-
puje szczególnie na święta – 
dodaje Czemarnik. 
W ramach akcji Harcerska 
Akcja z Nieba prowadzone 
są zbiórki darów w całym 
powiecie. Specjalne kosze z 
logo inicjatywy, do których 
można wrzucać zakupioną 
chemię gospodarczą oraz 
żywność, stoją w kliku skle-
pach w naszej okolicy. Naj-
więcej takich punktów znaj-

duje się na terenie gminy 
Ropczyce, gdzie swoje dary 
na organizowaną przez har-
cerzy zbiórkę można oddać 
między innymi w ropczyc-
kim „Orzechu”, markecie 
„Groszek” na ulicy Grun-
waldzkiej, czy też w 
„Delikatesach Centrum” na 
Chechłach. Możliwość od-
dania zakupionych darów 
bezpośrednio w samym 
sklepie istnieje również w 
Wielopolu Skrzyńskim, 
między innymi w tamtejszej 
„Jubilatce”. Oprócz tego 
towary, które później zosta-
ną przekazane potrzebują-
cym, są także zbierane w 
kilkunastu szkołach w na-
szym powiecie, m.in. w 
Niedźwiadzie, Witkowicach, 
na Czekaju, ale też i Klęcza-
nach, Brzezinach, Wielopo-
lu, Ostrowie czy Ociece. 
Podarunek dla osób obję-
tych zbiórką zawsze można 
także zostawić bezpośred-
nio w siedzibie hufca ZHP, 
znajdującej się w budynku 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Ropczycach przy ulicy Krót-
kiej. 

Artykuły spożywcze i che-
miczne w ramach tegorocz-
nej Harcerskiej Gwiazdki z 
Nieba będą zbierane do 
przedostatniego dnia akcji, 
czyli do 15 grudnia. Ale w 
siedzibie ropczyckiego huf-
ca już znajduje się cała ma-
sa pudeł wypełnionych da-
rami dla potrzebujących z 
naszego powiatu. – Zaczy-
namy już segregować pew-
ne rzeczy, ze względu na ich 
typ, np. makarony do ma-
karonów, chemię do chemii. 
W dzień przed finałem to 
wszystko jest zliczane i póź-
niej to dzielimy. A w sobotę 
(16 grudnia – przyp. red.) 
od samego rana przychodzą 
wolontariusze, pakują to 
wszystko i paczki są dowo-
żone do konkretnych osób 
– wyjaśnia Wioletta Cze-
marnik. 
Mimo że do zakończenia 
harcerskiej akcji dzieli nas 
już tylko nieco ponad ty-
dzień, organizatorzy Har-
cerskiej Gwiazdki z Nieba 
wciąż przyjmują zgłoszenia 
osób potrzebujących pomo-
cy, którym można byłoby 
dostarczyć dobroczynną 

paczkę na Boże Narodzenie. 
– Jeśli ktoś zna w swojej 
okolicy starszą osobę, sa-
motną, która potrzebuje 
pomocy, może się do nas 
zgłosić. Wiemy, że jest tutaj 
dość dużo takich starszych 
osób potrzebujących wspar-
cia. Ale dużo ciężej dotrzeć 
do takich ludzi, niż w przy-
padku rodzin wielodziet-
nych. O takich starszych 
mieszkańcach, którym nale-
ży pomóc, dowiadujemy się 
zwykle od nauczycieli w 
szkołach, no bo wiadomo, 
oni zwykle znają swoje 
miejscowości. Sporo infor-
macji czerpiemy także od 
księży – mówi w rozmowie 
z naszą gazetą Wioletta 
Czemarnik. 
Jeśli ktoś chciałby zgłosić 
do harcerskiej akcji starszą 
osobę, która jego zdaniem 
wymaga wsparcia w postaci 
dostarczenia świątecznej 
paczki z artykułami pierw-
szej potrzeby, proszony jest 
o kontakt na maila ropczy-
ce@zhp.pl. W tej sprawie 
można również pisać na 
facebookowym profilu rop-
czyckiego hufca. mf 

OSTRÓW► Wicebur-
mistrz Strzyżowa Dagmara 
Preisner oraz Aneta Englot, 
prezes Spółdzielni Socjalnej 
Konar z Tarnobrzega były 
gośćmi I Ostrowskich Spo-
tkań z Ekonomią Społeczną. 
Panie opowiadały mieszkań-
com i samorządowcom gmi-
ny Ostrów o swoich doświad-
czeniach w tworzeniu i pro-
wadzeniu podmiotów ekono-
mii społecznej, takich jak 
spółdzielnia socjalna czy 
centrum integracji społecz-
nej. Wiceburmistrz Strzyżo-
wa mówiła też o tym, jak jej 
gmina współpracuje z organi-
zacjami pozarządowymi i 

jakie korzyści z tego mają 
zarówno mieszkańcy, jak i 
samorząd. Trwające 2,5 go-
dziny spotkanie zorganizo-
wało 29 listopada w Ostrowie 
sędziszowskie biuro tereno-

we Rzeszowskiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej, które m.in. pomaga przy 
tworzeniu przedsiębiorstw 
społecznych i pozyskiwaniu 
dotacji na ten cel. so 
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150 minut o ekonomii społecznej Zima  
zaskoczyła 

SĘDZISZÓW MAŁO-
POLSKI► W niedzielę, 
3 grudnia pierwszy raz 
w bieżącym okresie zi-
mowym porządnie syp-
nęło śniegiem. W Polsce 
od lat w czasie pierw-
szych śniegów często 
pada sformułowanie 
„zima zaskoczyła drogo-
wców”. Jak zauważył 
nasz czytelnik, tym ra-
zem zima zaskoczyła 
również odpowiedzial-
nych za odśnieżenie 
okolicy sędziszowskiego 
szpitala. 
- Schody i podjazd były 
nieodśnieżone i nieposypa-
ne. Tak było w niedzielę 
wieczorem, tak było też w 
poniedziałek rano. To jest 
po prostu niebezpieczne – 

denerwował się mężczyzna. 
Mirosław Leśniewski, dy-
rektor Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Ropczycach, za-
pewnia, że nikt nie zlekce-
ważył odśnieżania, ale 
zwraca uwagę, że sypało 
wtedy bardzo mocno. - 
Śnieg padał wtedy bardzo 
intensywnie, firma odśnie-

żająca mogła nie zdążyć, 
natomiast w poniedziałek 
poprawiliśmy jeszcze wła-
snymi siłami. Zdajemy so-
bie sprawę z niebezpieczeń-
stwa, ale przy bardzo inten-
sywnych opadach nie ma 
szans utrzymać idealnego 
stanu – tłumaczył dyrektor 
Leśniewski. so 
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W siedzibie 
ropczyckiego 
hufca już zalega 
kilka pudeł 
wypełnionych 
darami dla 
potrzebujących. 

Tak w niedzielę wieczorem wyglądało wejście do szpitala. Czytelnik 
twierdzi, że zdjęcie zrobił około godz. 19. 

Po zderzeniu  
do rowu 

BYSTRZYCA► Audi i 
polonez zderzyły się w po-
niedziałek, 4 grudnia około 
godz. 17:30. Z ustaleń poli-
cji wynika, że 30-letni 
mieszkaniec gminy Sędzi-

szów Małopolski na zakrę-
cie zjechał na przeciwny pas 
ruchu i doprowadził do 
zderzenia z jadącym z prze-
ciwka polonezem, za kie-
rownicą którego siedział 58
-letni mieszkaniec gminy 
Ropczyce. - Wskutek zde-
rzenia polonez wpadł w 

poślizg i wjechał do przy-
drożnego rowu – wyjaśnia 
st. sierż. Rafał Kozub z Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Ropczycach. Obaj kierowcy 
byli trzeźwi, nikomu nic się 
nie stało. Sprawca został 
ukarany mandatem. 
 so 

Uderzył w przepust 
KAWĘCZYN SĘDZI-
SZOWSKI► Policyjne 
pouczenie usłyszał we wto-
rek, 5 grudnia 45-letni 
mieszkaniec gminy Sędzi-
szów Małopolski, który kie-

rował audi. Jaki był tego 
powód? Otóż z ustaleń poli-
cji wynika, że kierowca ja-
dący w kierunku Wolicy 
Ługowej nie dostosował 
prędkości do panujących 
warunków drogowych, stra-

cił panowanie nad samo-
chodem, po czym wpadł do 
przydrożnego rowu i przo-
dem pojazdu uderzył w 
betonowy przepust. Kierow-
ca był trzeźwy, nic mu się 
nie stało. so 
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Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego 

Kolegi i Współpracownika 
 

Ś.P. Stanisława 
Drapały 

 
Rodzinie i Bliskim składamy 

wyrazy głębokiego współczucia. 
Zarząd Powiatu  

Ropczycko-Sędziszowskiego 

 


