
FOTO: S. OSKARBSKI  

3 nr 12nr 12nr 12nr 12    
22.03.201822.03.201822.03.201822.03.2018    

Informacje 

Dachował fordem 
CZARNA SĘDZISZOW-
SKA► Krótką wizytą w 
szpitalu zakończyło się dla 
26-letniego mieszkańca 
gminy Sędziszów Małopol-
ski dachowanie fordem. Do 
zdarzenia doszło w ponie-
działek, 19 marca około 
godz. 3:25. - Kierowca for-
da, jadąc w kierunku Krzy-
wej, nie dostosował prędko-
ści oraz techniki jazdy do 
warunków drogowych, 

wskutek czego zjechał na 
pobocze, a następnie dacho-
wał – opisuje st. sierż. Woj-
ciech Tobiasz z Komendy 
Powiatowej Policji w Rop-
czycach. Mężczyzna został 
przewieziony do szpitala, 
ale po badaniach wrócił do 
domu. Kierowca podczas 
zdarzenia był trzeźwy, poli-
cja zastosowała wobec nie-
go pouczenie. 
 so 

Stłuczka na parkingu 
OLCHOWA► Do kolizji 
dwóch samochodów doszło 
w sobotę, 17 marca około 
godz. 10:30. Miejscem zda-
rzenia był parking. - Kie-
rowca hyundaia, 31-letni 
mieszkaniec gminy Iwierzy-
ce, ruszając z miejsca posto-
ju nie zachował należytej 
ostrożności, w wyniku czego 
doprowadził do zderzenia z 

poruszającym się po parkin-
gu bwm, którym kierował 
35-letni mieszkaniec gminy 
Sędziszów Małopolski – 
wyjaśnia st. sierż. Wojciech 
Tobiasz z Komendy Powia-
towej Policji w Ropczycach. 
Kierowcy byli trzeźwi, nikt 
nie potrzebował pomocy 
medycznej. Sprawcę policja 
ukarała mandatem. 
 so 

Zderzyli się na obwodnicy 

Wpadła w poślizg 
ROPCZYCE► Citroen i 
opel zderzyły się w ponie-
działek, 19 marca na ul. 
Viscardiego. Do kolizji do-
szło około godz. 14:45. - 
Kierująca citroenem 48-
letnia mieszkanka Ropczyc 
nie dostosowała prędkości 
do warunków na drodze, 
straciła panowanie nad 
samochodem, wpadła w 

poślizg i zderzyła się z jadą-
cym z przeciwka oplem, 
którym kierował 57-letni 
mieszkaniec gminy Ropczy-
ce – opisuje st. sierż. Woj-
ciech Tobiasz z Komendy 
Powiatowej Policji w Rop-
czycach. Uczestnicy kolizji 
nie potrzebowali pomocy 
medycznej. Oboje kierujący 
byli trzeźwi, kobietę policja 
ukarała mandatem. 
 so 

Dwie panie pouczone 
GLINIK► Dwa samocho-
dy zderzyły się bokami w 
poniedziałek, 19 marca oko-
ło godz. 15:30. - Kierująca 
fordem oraz kierująca re-
nault nie zachowały należy-
tej ostrożności podczas wy-
mijania na łuku drogi, w 
wyniku czego doszło do zde-
rzenia pojazdów – wyjaśnia 

st. sierż. Wojciech Tobiasz z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Ropczycach. Zarówno 38-
letnia mieszkanka gminy 
Ropczyce, jak i 46-letnia 
mieszkanka gminy Wielopo-
le Skrzyńskie, były trzeźwe. 
Nikt nie potrzebował pomo-
cy medycznej. Obie panie 
zostały pouczone przez poli-
cjantów. so 

ROPCZYCE► W ponie-
działek, 19 marca około 
godz. 15:00 na ul. św. Bar-
bary doszło do kolizji z 
udziałem trzech samocho-
dów. - 50-letni mieszkaniec 
gminy Iwierzyce, kierując 
fiatem, nie ustąpił pierw-
szeństwa 31-letniemu kieru-
jącemu volkswagenem, 
doprowadzając do zderze-
nia samochodów – mówi st. 
sierż. Wojciech Tobiasz z 

Komendy Powiatowej Poli-
cji w Ropczycach. Na tym 
się jednak nie skończyło. 
Pchnięty siłą uderzania 
volkswagen wpakował się w 
zaparkowane audi 25-latki z 
gminy Wielopole Skrzyń-
skie. Żaden uczestnik zda-
rzenia nie potrzebował po-
mocy medycznej. Kierujący 
byli trzeźwi, 50-letniego 
sprawcę policja ukarała 
mandatem. so 

SĘDZISZÓW MAŁO-
POLSKI► Trzy samocho-
dy zostały uszkodzone 
wskutek kolizji, do której 
doszło we wtorek, 20 marca 
na skrzyżowaniu obwodnicy 
miasta z ul. Południową. Na 
szczęście nikt z uczestników 
zderzenia nie potrzebował 
pomocy medycznej. Z usta-
leń policji wynika, że około 
godz. 13:10 z ulicy Połu-
dniowej od strony Podlasku 
wyjeżdżał hyundai, za kie-
rownicą którego siedziała 
36-letnia mieszkanka gmi-
ny Sędziszów Małopolski. - 

Kierująca, przejeżdżając 
przez skrzyżowanie na 
wprost, nie ustąpiła pierw-

szeństwa kierowcy, który 
volkswagenem jechał drogą 
krajową w kierunku Rop-

czyc. Uderzyła w ten pojazd, 
w wyniku czego kierowca 
volkswagena, 45-letni 
mieszkaniec województwa 
świętokrzyskiego, stracił 
panowanie nad pojazdem, 
przejechał przez rów i przo-
dem uderzył w zaparkowane 
na poboczu audi 39-letniego 
sędziszowianina – opisuje 
zdarzenie st. sierż. Wojciech 
Tobiasz z Komendy Powia-
towej Policji w Ropczycach. 
Uczestnicy kolizji byli trzeź-
wi, kierująca hyundaiem 
została przez policję ukara-
na mandatem. so 

Nie ustąpiła  
peugeotowi 

SĘDZISZÓW MAŁO-
POLSKI► Do zderzenia 
volkswagena z peugeotem 
doszło w poniedziałek, 19 
marca na ul. Kolbuszow-
skiej. - Kierująca volkswa-
genem, 49-letnia mieszkan-
ka gminy Sędziszów Mało-
polski, podczas włączania 
się do ruchu nie ustąpiła 

pierwszeństwa przejazdu 
peugeotowi, którym kiero-
wał 28-letni rzeszowianin. 
Wskutek tego doszło do 
zderzenia – wyjaśnia st. 
sierż. Wojciech Tobiasz z 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Ropczycach. Kierujący 
byli trzeźwi, nikt nie potrze-
bował pomocy medycznej. 
Kobietę policja ukarała 
mandatem. so 

Motorowerem   
w samochód 

ROPCZYCE► W środę, 14 
marca około godz. 16:10 
motorowerzysta wjechał w 
samochód. Jak ustaliła poli-
cja, kierowca jednośladu nie 
zachował szczególnej 
ostrożności i najechał na tył 

opla, kierowanego przez 34-
letniego mieszkańca Rop-
czyc. Sprawcą okazał się 48-
letni mieszkaniec gminy 
Sędziszów Małopolski. Obaj 
mężczyźni byli trzeźwi, nikt 
nie potrzebował pomocy 
medycznej. Motorowerzystę 
policja ukarała mandatem. 
 so 

Konarem w głowę 
CZARNA SĘDZISZOW-
SKA► Zgłoszenie o męż-
czyźnie przygniecionym 
przez drzewo odebrał w 
środę, 14 marca dyżurny 
ropczyckiej komendy. Wy-
słany na miejsce patrol 
ustalił, że zdarzenie na 
szczęście nie było zbyt po-
ważne w skutkach. - Dwóch 
mężczyzn, na działce jedne-
go z nich, obcinało gałęzie 

na drzewach. Podczas tych 
prac jeden z obciętych ko-
narów uderzył mężczyznę w 
głowę, po czym poszkodo-
wany udał się do szpitala – 
mówi st. sierż. Wojciech 
Tobiasz z Komendy Powia-
towej Policji w Ropczycach, 
dodając, że mężczyzna był 
trzeźwy, a policja nie pro-
wadzi w tej sprawie docho-
dzenia. 
 so 

Ucierpiały  
trzy auta 
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Czujnik ostrzegł  
domowników 

Ciąg dalszy ze str. 1. 
Tlenek węgla to gaz, który 
każdego sezonu grzewczego 
zbiera w Polsce śmiertelne 
żniwo. Nazywany jest cichym 
zabójcą, bo nie da się go wy-
czuć żadnymi zmysłami, ma 
za to silne właściwości trują-
ce. Łatwo wchłania się do 
krwiobiegu, uniemożliwiając 
prawidłowe rozprowadzanie 

tlenu. Jest bezbarwny, nie 
ma zapachu i smaku, więc 
jedynym sposobem jego wy-
krycia są odpowiednie urzą-
dzenia. Strażacy radzą, aby 
w mieszkaniach instalować 
czujniki tlenku węgla, które 
ostrzegą domowników sy-
gnałem dźwiękowym, kiedy 
w pomieszczeniach jest zbyt 
dużo czadu. Urządzenie 
takie można kupić za kilka-
dziesiąt złotych. so 

KAMIONKA► W pierw-
szy dzień wiosny Pan Bał-
wan wyszedł na spacer ze 
swoim pieskiem. Taka pięk-
na wiosna –  tak czytelnik 

opisał zdjęcie, które przysłał 
nam wczoraj do redakcji. 
Dodatkowy komentarz jest 
chyba zbędny. 
 so 

USTRZELONE W TERENIE▼ 

Ale wiosna! 

CAŁY POWIAT► Tury-
styczne, utrzymanie 
zieleni, roboty budow-
lane, sprzątanie, kra-
wiectwo. Tym m.in. zaj-
mować się będą przed-
siębiorstwa socjalne, 
które właśnie tworzą 
się w naszym powiecie. 
Zatrudnienie znajdzie 
w nich sumie 23 osoby. 
Na ich start udało się 
pozyskać ponad 1,1 mln 
zł. Następne projekty 
czekają w kolejce. 
Nowe przedsiębiorstwa to 
efekt realizowanego na 
Podkarpaciu – także w na-
szym powiecie – projektu 
ROWES. Jego celem jest 
tworzenie miejsc pracy dla 
osób, które mają małe szan-
se na zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy. 
Mogą to być np. niepełno-
sprawni, długotrwale bezro-
botni czy osoby, które wy-
chodzą z nałogów. Po mie-
siącach przygotowań, szko-
leń, tworzenia biznespla-
nów nadchodzą pierwsze 
owoce. Jednym z nowych 
podmiotów jest Spółdziel-
nia Socjalna „BlizKa”, zało-
żona przez Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Bliźnień-
skiej i Klub Piłkarski Ka-
mionka. 
- Chcemy stworzyć ofertę 
turystyczną na bazie Parku 
Historycznego w Bliźnie 
oraz zalewu w Kamionce – 
wyjaśnia Przemysław Ła-
gowski, prezes spółdzielni. 
Za pieniądze z dotacji spół-
dzielnia zamierza kupić 
„ciuchcię” z dwoma wagoni-
kami, która będzie obwoziła 
wycieczki. Po zwiedzeniu 
Parku Historycznego tury-
ści pojadą obejrzeć pozosta-

łości po poniemieckim poli-
gonie, a potem na wypoczy-
nek nad wodą do Kamionki. 
Jeśli grupa będzie zaintere-
sowana historią, to lokomo-
tywa zawiezie ją do mu-
zeum przy Górze Śmierci. 
Ofertę turystyczną ma uzu-
pełnić dmuchana zjeżdżal-
nia z wielkim krokodylem. 
Została zaprojektowana tak, 
aby zdecydowanie wyróż-
niać się od innych tego typu 
atrakcji. Będzie mogła ob-
sługiwać zarówno wycieczki 
oferowane przez spółdziel-
nię, jak też być wynajmowa-
na. Spółdzielnia założy też 
wypożyczalnię rowerów dla 
całych rodzin. 
Turystyczna oferta spół-
dzielni to tylko część dzia-
łalności dobra na „ciepłe” 
miesiące. Aby załagodzić 
sezonowość, „BlizKa” bę-
dzie produkować zabawki, a 
także wykonywać hafty. 
Oprócz tego przedsiębior-

stwo będzie się zajmować 
drobnymi pracami porząd-
kowymi jak koszenie trawy, 
odśnieżanie chodników, 
rąbanie drzewa. 
- Na początek zatrudnimy 
pięć osób. Wszystkie są 
długotrwale bezrobotne, a 
więc kwalifikują się do za-
trudnienia w ramach pro-
jektu i otrzymania dofinan-
sowania. Oprócz nich jest 
dwuosobowy zarząd – ja 
jako prezes i Arkadiusz For-
nek, który jest członkiem 
zarządu. My będziemy, 
przynajmniej na razie, pra-
cować społecznie – wyja-
śnia Łagowski. 
Jak wyjaśnia Łagowski, 
pomysł na biznes kiełkował 
od pewnego czasu. - Mieli-
śmy z sołtysem Blizny Wie-
sławem Jeleniem pomysły 
na rozwój Parku Historycz-
nego, ale problemem było 
zdobycie pieniędzy. Jak 
pojawiła się szansa zdoby-

cia dotacji z projektu RO-
WES, postanowiliśmy sko-
rzystać. Nie było to łatwe, 
mnóstwo z tym zachodu, 
biurokracji, szkoleń, ale 
udało się. Właśnie otrzyma-
liśmy pierwszą transzę pie-
niędzy, teraz trzeba zrobić 
zaplanowane zakupy, za-
trudnić ludzi i w czerwcu 
powinniśmy wystartować z 
działalnością – mówi Ła-
gowski. 
Przedsiębiorstwa takie jak 
„BlizKa” mogą liczyć na 
dotację w wysokości 27 tys. 
zł na utworzenie jednego 
stanowiska pracy, a takich 
dofinansowanych miejsc 
pracy może być maksimum 
pięć. Oprócz tego przez rok 
będą otrzymywać wsparcie 
pomostowe – 2 tys. zł na 
osobę miesięcznie. 
- Wciąż można się starać o 
dotacje. Są na to pieniądze. 
Kto przygotuje dobry bizne-
splan, może być pewny 
otrzymania wsparcia – wy-
jaśnia Barbara Pawlak z 
biura terenowego ROWES 
w Sędziszowie Małopol-
skim. Tłumaczy, że o dota-
cje mogą się ubiegać zarów-
no osoby fizyczne, jak i 
prawne, już funkcjonujące 
przedsiębiorstwa ekonomii 
społecznej oraz organizacje 
pozarządowe. Zapewnia też, 
że zainteresowani otrzymu-
ją pomoc przygotowującą 
do założenia podmiotu eko-
nomii społecznej polegającą 
na bezpłatnych szkoleniach, 
doradztwie, warsztatach czy 
wizyt studyjnych, podczas 
których na własne oczy 
można zobaczyć, jak to 
działa gdzie indziej. 
 so 
 

W Bliźnie ciuchcia i zabawki 

M.in. takie zabawki będzie wytwarzać spółdzielnia „BlizKa”. Na zdjęciu 
prezes przedsiębiorstwa Przemysław Łagowski. 
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