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Klaster
Lasowiacki
staje się faktem

STALOWA WOLA. Przywrócenie znaczenia pojęciu lasowiackości oraz
wykorzystanie pozytywnych cech
łączonych z Lasowiakami do odtwarzania tożsamości regionalnej
zarówno na poziomie społecznym,
jak i gospodarczym. Taki cel przyświeca 30 podmiotom, które podpisały Deklarację założycielską Klastra
Lasowiackiego podczas spotkania
w dniu 29 czerwca.
czyt. więcej str. 6
reklama
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Małżeńskie
jubileusze
Przed 51-laty wypowiedzieli sakramentalne „tak”. Dziesięć par z Tarnobrzega świętowało w czwartek,
1 lipca, jubileusze zawarcia małżeństwa.
czyt. więcej str. 16

CAL już otwarte
STASZÓW. 2 lipca uroczyście
otwarto Centrum Aktywności Lokalnej. Nowy budynek znajduje
się przy ul. Sudeckiej w Staszowie.
Jest to kolejna inwestycja Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
w Staszowie.
czyt. więcej str. 12

fot. staszow.pl
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Obwodnica
Nowej Dęby
nabiera kształtów

NOWA DĘBA. Przedstawiciele
rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wrocławskiej firmy projektowej
DROSYSTEM podpisali umowę
dzięki której można będzie
określić ostateczny przebieg
obwodnicy Nowej Dęby.
Pod umową na opracowanie
Studium korytarzowego, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami
koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie
decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem tej
decyzji dla obwodnicy Nowej Dęby, podpisali się Wiesław Sowa, zastępca dyrektora ds.
inwestycji rzeszowskiej GDDKiA i Konrad
Żarowski, prezes wrocławskiego DROSYSTEMU.
W spotkaniu zorganizowanym w miniony
poniedziałek, 12 lipca na skrzyżowaniu ulic
Bieszczadzkiej Niżańskiej w Nowej Dębie
prócz burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona, jako gospodarza terenu, przedstawicieli
inwestora i wykonawcy wzięli też udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, poseł
Zbigniew Chmielowiec, wicemarszałek województwa Ewa Draus oraz starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł.
Starosta podkreślił, jak ogromne znaczenie będzie miała obwodnica miasta przede

fot. Zbigniew Partyka

fot. Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

wszystkim dla jego mieszkańców ale też i dla
przedsiębiorców. Przypomniał, że powiat tarnobrzeski, dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowuje właśnie
ulicę Szypowskiego, która wspólnie z przyszłą
obwodnicą będzie stanowić bardzo dobry dojazd do nowodębskiej części Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wiceminister Rafał Weber przypomniał
zaś, że obwodnica Nowej Dęby jest jedną
z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.
Biuro Projektów DROSYTEM z Wrocławia
zadeklarowało wykonanie studium w czasie
33 miesięcy. Koszt opracowania tych materiałów to 2,2 mln zł.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

„Sandomierz.
Książka do pisania”
SANDOMIERZ. Niedawno ukazała się
nowa „Książka do pisania” pochodząca
z wydawnictwa Austeria. Publikacja ta
jest pracą zbiorową, opracowaną m.in.
przez Jerzego Krzemińskiego, z fotografiami Janusza Kwiatkowskiego oraz Jerzego Michalskiego.
„Nie zaznał przyjemności, kto nie jeździł
sandomierskimi wąwozami (…)”
Treść składa się z trzech części, które przeplatają się ze sobą: część pierwsza zawiera dużą
ilość tekstów związanych tematycznie z Sando-

mierzem, druga to fotografie naszego miasta
z dawnych lat, natomiast ostatnim elementem
jest puste miejsce do pisania. Książka daje wiele
możliwości – puste strony przeplatane z tekstami i zdjęciami mobilizują do ich zapełnienia
w takiej formie, w jakiej chcemy to zrobić, może
to być planer, szkicownik lub notatnik, który
pomieści wszystkie pomysły. Książka pozwala
notować rzeczy, „które widzisz i których nie
widzisz”, dając upust wyobraźni.
Książkę można nabyć w księgarni Sióstr
Chodakowskich oraz w Widnokręgu.
srz

Hej, me Bałtyckie
morze…
Ledwo w szkołach dzwonek oznajmił koniec roku szkolnego a już harcerze z 54 Stalowowolskiej Drużyny
Harcerskiej ZHP im. ppor. Bronisława Kochana wieczorem wyruszyli na
obóz do Pogorzelicy. Na wyjazd do
drużyny dołączyły 4 druhny z Antoniowa oraz dwóch harcerzy z Hufca
Nisko. Niektórzy nad morze jechali
po raz pierwszy. Obóz zorganizowany
został przy pomocy stalowowolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „AZYMUT” ze wsparciem finansowym Prezydenta Miasta
oraz Nadleśnictwa Rozwadów. Na
początek, aby mieli gdzie spać musieli rozłożyć sobie namioty 10-tki.
Podczas ładnej pogody przy bogatym
programie czas płynął bardzo szybko.
Harcerze uczestniczyli w wycieczce
do Świnoujścia, gdzie zwiedzili Fort
Gerharda oraz Podziemne Miasto.
Natomiast podczas wycieczki do Kołobrzegu płynęli statkiem po morzu.

Nie byle jaką atrakcją był ponad dwu
godzinny spływ kajakowy z Trzebiatowa do Mrzeżyna piękną, malowniczą
i czystą Regą. Wybrali się też na pieszą wędrówkę do Niechorza aby rzucić
okiem na okolicę z latarni morskiej.
Uczestniczyli w wycieczce do Trzęsacza i Międzyzdrojów. Oczywiście
korzystali też z czystej plaży i niezbyt
ciepłej wody w morzu. Był czas aby
poćwiczyć musztrę oraz porządki
w namiotach. Swoją postawą zaskarbili
sobie przychylność właścicieli pobliskiego sklepu. Spotkali się też z harcerzami z Węgierskiej Górki. Obóz był
wyjątkowy dla czwórki uczestników –
dwójka harcerzy złożyła Przyrzeczenie
Harcerskie a dwóch zuchów - Obietnicę Zucha. W dzień wyjazdu harcerze
sprawnie złożyli wszystkie namioty
zdążając przed ulewą. W Stalowej Woli
na swoje pociechy we wtorek rano czekali stęsknieni rodzice.
Hm. Zbigniew Partyka

fot. Zbigniew Partyka
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Zaczęły się wakacje, a wraz z nimi…
pełne ręce roboty dla ortopedów. –
Najgorsza jest brawura. A potem lekarze muszą walczyć o życie i zdrowie
na przykład zbyt szybkich motocyklistów, czy zbyt odważnych skoczków
do wody – mówi Dariusz Sowa, lekarz
kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym
w Stalowej Woli.

zabawy na trampolinach, kończące najczęściej z nadkłykciowym złamaniem
kości ramiennej.
– Mimo, że są to nieprzyjemne dla
pacjentów kontuzje, to jednak z reguły szybko wracają po nich do zdrowia
i pełnej sprawności. Dużo gorzej jest
z motocyklistami lubiącymi zbyt szybką jazdę, którzy w razie wypadku z dużą
prędkością, w najlepszym razie kończą
z połamanymi nogami, choć również

zdarzają się wszędzie
i każdego roku. Niestety podobnie tragicznie
może zakończyć się
brawurowe zachowanie nad wodą. Mimo
przestróg oraz licznych
kampanii informacyjnych, w Polsce co roku
przybywa od kilkudziesięciu do nawet kilkuset

Dla ortopedów każda pora roku ma
swoją specyfikę. O ile zimą w szpitalach
nie brakuje pechowych narciarzy, czy
seniorów będących ofiarami poślizgnięcia się i kontuzji odniesionej w wyniku
upadku, to latem przeważają ludzie młodzi. Wśród nich można m.in. spotkać
amatorów jazdy na hulajnogach (zwłaszcza elektrycznych), czy ofiary nieudanej

ze złamaniem kręgosłupa czy połamaną
miednicą. A w najgorszych przypadkach
– tracą życie. Wciąż pamiętam, jak kilka
lat temu trafił do naszego szpitala młody
chłopak, który rozbił się podczas pierwszej przejażdżki swoim motocyklem. Nie
udało się go uratować – mówi Dariusz
Sowa.
Wypadki z udziałem motocyklistów

młodych ludzi sparaliżowanych w wyniku
pechowego skoku na główkę. Najczęściej
są to ofiary skoku do zbyt płytkiej wody,
bądź do nieznanego akwenu, w którym
pod wodą może znajdować się np. duży
korzeń bądź kamień.
– To szalenie niebezpieczna zabawa.
Miewaliśmy już w przeszłości w naszym
szpitalu takie przypadki. Wiele urazów
będących skutkiem skoku na głowę do
wody, to złamania kręgosłupa, często
z towarzyszącym mu uszkodzeniem
rdzenia kręgowego, powodującym paraliż kończyn. A biorąc pod uwagę, że
reklama

Ortopeda ostrzega skoki na główkę
grożą kalectwem

fot. sandomierz.eu

druga dotyczy budynku
zamku sandomierskiego
a trzecia wystawa dotyczy
tzw. Domu Długosza. Eksponowane miejsca z fotografii znajdują się w bezpośredniej bliskości obiektów
których dotyczą. Każda z wystaw pokazuje Sandomierz od
pierwszych, najstarszych fotografii z przed 1900 roku, chronologicznie do lat siedemdziesiątych. Planowane jest corocz-

Ruchome Muzeum
Fotografii Sandomierskiej
SANDOMIERZ. 16 lipca miało miejsce
otwarcie niezwykle ciekawej wystawy
w przestrzeni miasta, prezentującą archiwalne zdjęcia Sandomierza, które
dotychczas można było oglądać na profilu Facebookowym pn. Czarno-biała
fotografia Sandomierza.
W trzech miejscach Sandomierza można zobaczyć stare, czarno białe fotografie
miasta. Pierwsza z wystaw dotyczy północnej, górnej pierzei rynku sandomierskiego,

ne umieszczanie w przestrzeni miasta kolejnych wystaw fotograficznych w formie „Ruchomego Muzeum Fotografii” Sandomierza
aby poszerzać historyczną wiedzę o mieście.
W redagowaniu wystawy znaczący udział
mieli Urszula Stępień i Tomisław Giergiel.
Projekt pod tytułem: Kultywowanie
okresu historycznej świetności miasta Sandomierza dofinansowany jest przez Gminę
Sandomierz.
Czas trwania: 9.07.2021 - 22.08.2021
srz

fot. stalowowolski.pl

najczęściej uszkodzeniu przy takim
skoku ulega odcinek szyjny, to w takich
przypadkach mamy do czynienia z porażeniem czterokończynowym. To jedna
wielka katastrofa – ręce i nogi niewładne, inwalidztwo do końca życia. Dlatego
nie polecam takiej rozrywki, nie warto
narażać zdrowia i życia – przestrzega
Dariusz Sowa, lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
ps

ADWOKAT KOŚCIELNY

przy Sandomierskim Sądzie Biskupim

rzetelna pomoc prawna w sprawach
o stwierdzenie nieważności małżeństwa
bezpłatna konsultacja wstępna

539 618 012
Sandomierz, ul. Wojska Polskiego 12 lok. 11
Tarnobrzeg, pl. Głowackiego 3 lok. 2
Radom, ul. Wernera 5 lok. 35
Kielce, al. IX Wieków Kielc 4a lok. 11

kd-kancelaria.pl
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A miało być wzorem
miasta przyszłości   
Choć słynna ukraińska elektrownia się ewakuować jedynie na trzy dni, dlatego wrażenie. Ze smutkiem i współczuciem
jądrowa kojarzona jest z Czarnobylem, zabierali ze sobą tylko najpotrzebniejsze patrzy się na ludzi, którzy w pośpiechu
to tak naprawdę znajdowała się znacz- rzeczy. Po ewakuacji milicja i wojsko prze- opuszczają swoje domy, zostawiając tam
nie bliżej Prypeci. Gdy w nocy z 25 na szukały gruntownie miasto, aby sprawdzić, wszystkie swoje rzeczy i pamiątki. No,
ale kto z nich mógł wiedzieć,
26 kwietnia 1986 doszło
że już nigdy nie wróci do swotam do wybuchu, oba https://dzieje.pl/aktualnosci/50-lat-temu-zalozono-opustoszale-dzis-miasto-prypec
te miasta zostały ewajego domu, miejsca pracy, czyli
kuowane. O ile jednak
dawnego życia. Podejrzewam,
o tym pierwszym mówi
że nikt nie zakładał, że obiecane
przez władze trzy dni zamienią
się i pisze nieustannie,
się w wieczność. A swoją drogę
o tyle to drugie, zwane
ciekawe, czy gdyby znali zagro„Miastem Widmem”,
jest zazwyczaj pomijane.
żenie i jego skalę, to zdecydowaW związku z tym postaliby się tam zostać nie bacząc na
wszystko.
nowiłam przypomnieć
wam najnowszą historię
Niewiele osób wiedziało, że
nieopodal tego miasta i elektego drugiego miasta.
Prypeć powstawała
trowni znajdowała się też najod 4 lutego 1970 jako
większa tego typu konstrukcja
„miasto sypialnia” dla
na świecie - pozahoryzontalny
pracowników elektrowstrategiczny radar “Duga”, zwany
ni i ich rodzin. Była oddalona od elektrow- czy nikt nie pozostał. Udało im się znaleźć także “Okiem Moskwy”. W zasięgu miał
ni zaledwie o cztery kilometry, podczas jeszcze około dwudziestu osób, którzy także biegun północny, całą Europę, a nawet
gdy Czarnobyl leżał w odległości prawie zostali ewakuowani. Mieszkańcy Prypeci skrawki Ameryki. Zwrócony w stronę
osiemnastu. Miasto miało być w założe- nie wrócili do swojego miasta do dziś, gdyż USA, służył do wykrywania nadlatujących
niu sowieckich architektów oraz planistów od wybuchu teren w pobliżu
nowoczesne w każdym wymiarze, aby pra- elektrowni został bardzo mocno
cujący w elektrowni robotnicy oraz ich skażony i musieli rozpoczynać
rodziny znalazły tu wszystko, czego tylko swoje życia od nowa w innych
mogłyby do życia potrzebować. Mawiano, miejscowościach. Z myślą o nich
że to sztandarowe dzieło wspomnianych rząd ukraiński zdecydował się
architektów oraz wymierny dowód trium- wybudować kolejne miasto,
fu socjalizmu nad kapitalizmem. Znajdo- które nazwano Sławutycz (1986–
wały się tam m.in. hotele, szpital, stadion, 1988), które oddalone jest około
basen, centrum kultury, kina, centrum 50 km od czarnobylskiej elekhandlowe, przedszkola i szkoły. Były tam trowni. Naturalnie nie wszyscy
również piękne miejsca rekreacyjne, parki, ewakuowani zdecydowali się
skwery oraz place zabaw, przypominające tam osiedlić.
parki rozrywki. Rząd nie zapomniał rówPrypeć od tamtej pory jest
nież o transporcie publicznym, zapewnia- naturalnie niezamieszkała. Na
jąc mieszkańcom połączenia kolejowe oraz teren miasta mogą wchodzić
https://licznikgeigera.pl/dziecko-czarnobyla/
autobusowe z wieloma innymi odległymi dziś oficjalnie jedynie ludzie pomiastami. Krótko mówiąc Prypeć mia- siadający odpowiednie zezwoła być wzorcowym miastem przyszłości. lenie. Nie znaczy to jednak, że nie odwie- nad terytorium ZSRR pocisków balistyczNiestety, wybuch reaktora w elektrowni dzają tego miejsca (oczywiście nielegalnie) nych z głowicami nuklearnymi. Był to jezniweczył te plany. Dziś są w tym miejscu różnej maści eksplorerzy czy też miłośnicy den z najtajniejszych elementów sowiectylko ruiny, które porasta zieleń.
mocnych wrażeń z całego świata. Dzięki kiego systemu obronnego, choć przy jego
27 kwietnia, czyli dzień po wybuchu, nim w sieci pojawiają się nieustannie fotki obsłudze pracowało ponad 1000 osób. Po
ewakuowano z miasta pięćdziesiąt tysię- i filmiki, na których można zobaczyć, jak awarii elektrowni radar nie nadawał się już
cy ludzi, którzy w doprawdy ekspresowym bardzo to miasto zmieniło się po latach do użytku, ale 300-metrowa konstrukcja
tempie musieli opuścić swoje mieszkania, i jak potężna jest siła natury, która potrafi wciąż jest potężnym elementem krajobrazu okolic Prypeci.
zostawiając większość dobytku. Ludzie nie odrodzić się nawet na zgliszczach.
Filmy dokumentalne o katastrofie poMiędzy Prypecią a elektrownią znajdowiedzieli wtedy jeszcze, że już nigdy tam
nie wrócą, bo usłyszeli od władz, że mają bliskiej elektrowni robią przygnębiające wał się również piękny las, zwany przez

mieszkańców ze względu na występującą
tam gatunki roślin „Czerwonym Lasem”.
Dziś miejsce to wygląda postapokaliptycznie i nadal odnotowuje się w nim stosunkowo wysoki poziom radioaktywnego
skażenia. W wyniku skażenia niektóre
drzewa, krzewy i roślinny obumarły, inne
zaś zmieniły kolory a niekiedy i swój charakterystyczny wygląd. Ze sprawozdań badaczy wynika, że w występuje tam obecnie
spora liczba mutacji wśród roślin. Zmieniła się również flora Czerwonego Lasu,
która jest obecnie bardziej różnorodna.
Niektóry typowe leśne rośliny przybrały
przedziwne kształty i zaczęły cierpieć na
gigantyzm, odbiegając nie tylko kształtem
ale też rozmiarem od średniej typowej dla
swego gatunku. Co ciekawe, gdy ludzie
opuścili ten obszar w 1986 roku, osiedliły
się od nowa dzikie zwierzęta. Dziś lokalni
mieszkańcy nazywają ten teren „Lasem
Cudów”.
Wróćmy jednak do miasta. Opuszczony
budynek szpitala to dziś idealne wprost
miejsce dla osób, które lubią eksplorować
takie mroczne miejsca, by przeżyć dreszczyk emocji. Miejsce to wygląda bowiem
jak plan filmowy jakiegoś horroru. Ludzie
ci zapominają jednak często, że tu wszystko nadal jest jeszcze skażone, choć z roku
na rok poziom skażenia spada i obecnie
nie zagraża już życiu. Najgorsza sytuacja
jest chyba w podziemiach szpitala, gdzie
strażacy i pracownicy elektrowni, którzy
brali udział w gaszeniu
reaktora, pozostawili swoje kombinezony. Tam poziom radioaktywności jest zdecydowanie największy.
Warto jednak wiedzieć, że miasto to można dziś zwiedzać z przewodnikiem. Oczywiście
jest ono spore, dlatego
nie ma możliwości, aby
dotrzeć do wszystkich
wartych zobaczenia
miejsc. Podobno przeżycie takiej wędrówki
jest nieporównywalne
z niczym.
W Prypeci panuje dziś cisza, a klimat
jest upiorny, co przyciąga tam przede
wszystkim tych, którzy chcą przeżyć coś
ekstremalnego. Może to i dobrze, bo przerażająca historia
tego miasta powinna być dla nas
i kolejnych pokoleń poważnym
ostrzeżeniem.
Selene
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Iryda wróciła do
Mielca! To wielka
lotnicza sensacja!
fot. mielec.pl

MIELEC. Samolot Iryda wraca w przestworza. W niedzielę 4 lipca na mieleckim lotnisku Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła zaprezentowała egzemplarz
wspomnianego samolotu, który po remoncie ma
wznieść się w powietrze po kilkunastoletniej przerwie. Fundacja swoją siedzibę będzie mieć w Mielcu.
Wszystko dzięki wspólnej inicjatywie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a także przy wsparciu Prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego.

Fundacja Biało Czerwone
Skrzydła zaprezentowała koncepcję
swojej działalności w Mielcu, gdzie
już oficjalnie znajduje się siedziba
główna tej organizacji. W hangarze fundacji na mieleckim
lotnisku będą stacjonować legendarne Iskry, ale także
inne samoloty.
4 lipca oficjalnie zaprezentowano kolejny nabytek
fundacji. Jest to Iryda, która ma ponownie wznieść się
w powietrze i przypominać o niezwykle ważnym projekcie polskiego lotnictwa, czyli samolotu odrzutowego
szkolno-bojowego.
Sprowadzona do Mielca Iryda ma prezentować się
w ramach Latającego Muzeum, które
reklama

„GRAND PRIX
AMATORÓW NA SZOSIE –
Rowerem przez Polskę”
SANDOMIERZ. IX etap cyklu z serii
„GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE
– Rowerem przez Polskę” zawędrował
w sobotę 10 lipca 2021r. do Sandomierza. Jest to dość niekonwencjonalna
propozycja dla miłośników jazdy na rowerze, ponieważ obejmuje przejazdy
w całej Polsce - 16 etapów, po jednym
w każdym województwie.
Na każdym z etapów zawodnicy zdobywają punkty, które są liczone narastająco do
klasyfikacji generalnej. Punkty przyznawane
są zarówno za uczestnictwo, jak i za osiągnięte miejsca. Liczba startów jest dowolna,

fot. sandomierz.eu

a poszczególne etapy są od siebie niezależne.
Trasa została przygotowana w 3 wariantach,
zróżnicowanych pod względem charakteru
i stopnia trudności, o różnej długości:
• podróżnicza (GT, 178km / 1.800m przewyższenia) - długa i płaska, wzdłuż Wisły, przez krainę wina i jabłoni,
• sportowa (PRO, 123km / 1.500m przewyższenia) - dość pofałdowana i urozmaicona – krajobraz zmienia się dynamicznie,
• rekreacyjna (MINI, 85 lub 70km / ok.
800m przewyższenia) - swoista mieszanka powyższych tras.
srz

fundacja przy współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu chce stworzyć na terenie Mielca. Wsparcie dla inicjatywy latającego muzeum
przemysłu lotniczego zadeklarował marszałek podkarpacki Władysław Ortyl i prezydent miasta Mielca Jacek
Wiśniewski.
Fundacja, która swoją bazę zlokalizowała na mieleckim lotnisku, ma już w swojej flocie m.in. dwie
Iskry. Jedną z nich można było podziwiać w niedzielne przedpołudnie w locie. W planach fundacji jest
również ściągnięcie do Mielca zespołu wojskowego
Biało-Czerwone Iskry, który kończy działalność pod
auspicjami sił zbrojnych ponieważ Iskry są wycofywane ze służby w wojsku.
Marietta Mateja-Nowak
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STALOWA WOLA. Przywrócenie znaczenia pojęciu lasowiackości oraz wykorzystanie pozytywnych cech
łączonych z Lasowiakami do odtwarzania tożsamości
regionalnej zarówno na poziomie społecznym, jak
i gospodarczym. Taki cel przyświeca 30 podmiotom,
które podpisały Deklarację założycielską Klastra Lasowiackiego podczas spotkania w dniu 29 czerwca.
– Oby siła Klastra Lasowiackiego pokazywała siłę piękna naszego regionu, piękna tego, kim jesteśmy. Lasowiackość to nasza przeszłość, ale ja widząc to jak działają różne
organizacje, uważam, że to wciąż jest nasza teraźniejszość.

Niech będzie to również nasza przyszłość – mówił podczas uroczystości Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej
Woli, który również w imieniu samorządu miasta złożył
podpis pod Deklaracją.
Sygnatariuszami aktu są: przedsiębiorcy, rzemieślnicy,
samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie, media
oraz instytucje kultury z naszego regionu, czyli reprezentanci wszystkich sfer, które powinny się znaleźć w strukturze klasycznego klastra.
Powołanie Klastra jest reakcją na rosnące zainteresowanie korzystaniem z zasobów lasowiackiego dziedzictwa
kulturowego. Klaster Lasowiacki ma na celu organizowa-

fot. stalowawola.pl

Klaster Lasowiacki
staje się faktem
fot. stalowawola.pl

nie współpracy podmiotów działających, czy
też dopiero planujących aktywność z myślą
o lokalnych potencjałach. Teraz zostaną one
skupione i promowane pod marką laso life.
Klaster tworzy grupa podmiotów działających na tym samym terenie, które łączy
gałąź gospodarki, z którą związana jest ich
działalność. Mogą je tworzyć przedsiębiorstwa, z którymi współdziałają różnorodne
organizacje, środowisko naukowe, organizacje pozarządowe oraz administracja

Kolejna inwestycja
w Gminie Baranów
Sandomierski!
BARANÓW SANDOMIERSKI. Umowa
z wykonawcą zadania na budowę i rozbudowę kolejnych odcinków sieci wodo- dwie oferty, spośród nich jako najkorzystciągowej i kanalizacyjnej w Gminie Ba- niejszą wybrano ofertę firmy ISAGO Karol
ranów Sandomierski została podpisana. Kluza z siedzibą w Bukowcu.
Prace inwestycyjne obejmować będą zaW ramach ogłoszonego postępowania równo kompleksowe zaprojektowanie jak
o udzielenie zamówienia publicznego w try- i budowę sieci wodociągowej i kanalizacji
bie podstawowym na zadanie realizowane sanitarnej w obrębach geodezyjnych: Dymiw formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Bu- trów Duży i Baranów Sandomierski.
dowa i rozbudowa sieci wodociągowej i
Łącznie powstanie blisko 6 500 mb nowej
kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji sieci wodno-kanalizacyjnej, a termin zakończeBaranów Sandomierski – etap I” w miej- nia prac planowany jest na druga połowę 2022 r.
Koszt inwestycji wynosić będzie 2 299
scowości Dymitrów Duży” złożone zostały

publiczna i inne. Podmioty te konkurują ze
sobą, ale jednocześnie współpracują w celu
wzmocnienia swojej pozycji i osiągnięcia
korzyści, wspierają się, wspólnie promują,
pozyskują środki na działalność, tworzą
sieć powiązań.
Klaster Lasowiacki jest częścią projektu
i dofinansowania jakie Stalowa Wola pozyskała na remont wnętrz Miejskiego Domu
Kultury z funduszy norweskich.
sw

fot. stalowawola.pl

620,30 zł.
Ponadto warto wspomnieć, że Gmina
Baranów Sandomierski złożyła wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
To kolejne tak duże przedsięwzięcie na
terenie Gminy Baranów Sandomierski, które
ma na celu usprawnić życie jednak wymaga przy tym również dużo wyrozumiałości
i cierpliwości od mieszkańców.
Magdalena Kosztur
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Wydział komunikacji: długie
kolejki to już przeszłość

TARNOBRZEG. Codziennie do Wydziału
Komunikacji i Transportu w Starostwie
Powiatowym w Tarnobrzegu trafia około
30 osób chcących zarejestrować nowo
kupiony samochód. Wydział załatwia
również szereg innych spraw, w miarę
możliwości poza kolejką do rejestracji
aut. Na szczęście długie kolejki i wystawanie przed drzwiami budynku to już przeszłość.

Kilka tygodni temu przeżyliśmy prawdziwy paraliż wydziału - przyznaje jego naczelnik Krzysztof Idźkowski. Wszystkiemu był winien koronawirus, którym zaraziło się
trzy osoby, łącznie ze mną. Dwie spośród tych trzech osób
pracowały przy rejestracji pojazdów, był to więc duży problem, ale na szczęście przejściowy, choć nie da się ukryć, że
grono niezadowolonych rzeczywiście było spore.
Dziś sytuacja jest już opanowana, a zaległości nadrobione bo, jak podkreśla naczelnik Idźkowski, Wydział
Komunikacji i Transportu pracuje tak, by każdy kto w danym dniu zechce zarejestrować pojazd, mógł to zrobić.
- Ideałem by było, gdybyśmy umawiali się na konkretną godzinę z każdym zainteresowanym, ale na razie
znaleźliśmy inny sposób, by utrzymać porządek w kolejce
po usługę. Wydajemy numerki, a dla tych którzy muszą
poczekać na swoją kolej mamy wygodną, przestronną
poczekalnię, w której są stoliki, krzesełka i interkom,
dzięki któremu możemy zapraszać kolejnych petentów
oraz stolik z formularzami, które na miejscu można spokojnie wypełnić.
W tarnobrzeskim starostwie pojazd można zarejestrować
tylko osobiście, bo jak podkreśla Krzysztof Idźkowski, ustawodawca wymaga, by osoba składająca wniosek o zareje-

strowanie zrobiła to osobiście, podpisała go w obecności pracownika i złożyła oryginały dokumentacji oraz
tablice rejestracyjne (jeśli pojazd był już rejestrowany).
- Nawet jeśli w innych wydziałach komunikacji
można przesłać drogą elektroniczną dokumenty rejestracyjne w formie skanów do weryfikacji to i tak
oryginały trzeba będzie donieść - informuje Krzysztof Idźkowski. - My nie prowadzimy praktyk wstępnych weryfikacji, bo nawet jeśli w dniu przesłania
wszystko jest w jak najlepszym porządku, to do czasu
dostarczenia oryginałów może się coś zmienić, zdezaktualizować, chociażby termin ważności dowodu
rejestracyjnego i wtedy cała wstępna weryfikacja staje
się nieaktualna. Takich pułapek może być więcej i na
pewno nie służą one niczemu dobremu.
Wyjątek stanowią nowe pojazdy, ponieważ od 4
czerwca tego roku salony sprzedaży mogą na prośbę
kupującego zarejestrować nowy pojazd online za pomocą
odpowiedniego formularza wysyłając elektronicznie wniosek i wymagane załączniki, a odbiór dokumentów i tablic
rejestracyjnych może być zrealizowany przesyłką kurierską.
Dotychczas w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu nie pojawił się
jeszcze klient, który skorzystał z takiej formy rejestracji.
Jeśli jednak znajdzie się chętny, w takiej sytuacji, po-

dobnie jak w każdej innej dotyczącej rejestracji pojazdu,
należy pamiętać, że w dniu zarejestrowania musimy także
ubezpieczyć pojazd. Wszelka zwłoka w ubezpieczeniu
grozi wysoką karą. Pracownicy wydziału pamiętają historię jednego klienta, który zarejestrował swoje auto
w piątek przed tuż godziną 15., a do ubezpieczyciela trafił
w poniedziałek, za co za zwłokę zapłacił 780 złotową karę.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

Kolejny rok pracy
Staszowskiego Ośrodka
Kultury za nami
STASZÓW. Staszowski Ośrodek Kultury podsumował rok działań artystycznych. Uroczysta gala podsumowująca
odbyła się w piątek, 25 czerwca w sali
widowiskowej SOK.
Zaproszonych gości przywitała Anna
Gogola, pełniąca obowiązki dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury. Wśród nich
znaleźli się: Leszek Kopeć – burmistrz
Miasta i Gminy Staszów, dr Ewa Kondek
– zastępca burmistrza, Antoni Drozd –
emerytowany dyrektor Staszowskiego
Ośrodka Kultury, przedstawiciel Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Społecznych
Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach,
a także Radni Rady Miejskiej – Mariusz
Łazarz i Tomasz Otrębski.
- Minął kolejny rok wytężonej pracy, pełnej zaangażowania i energii. Przez
wiele miesięcy realizowaliśmy mnó-

stwo planów i artystycznych marzeń,
podjęliśmy cały szereg cennych inicjatyw. Teraz nadeszła pora, by odpocząć. Niezwykle cieszy mnie, że w Staszowskim Ośrodku Kultury stale rozwi-

jamy w młodych mieszkańcach gminy
Staszów pasje do muzyki, kultury i sztuki- rozpoczęła wydarzenie dyrektor
Anna Gogola.
Na scenie Staszowskiego Ośrodka

Kultury swój całoroczny dorobek zaprezentowały między innymi: Klub Piosenki Rytm, Music Park 6, zespół Acoustic
Duo, a także sekcja tańca towarzyskiego.
Podczas wydarzenia przedstawiono film
podsumowujący działalność artystyczną
SOK. Zakończeniu towarzyszył wernisaż
sekcji plastycznej INDYGO, prowadzonej
przez Małgorzatę Polanowską.
Wszystkim osobom związanym ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury – dyrekcji,
podopiecznym i instruktorom, podziękowania złożył Leszek Kopeć – burmistrz
Miasta i Gminy Staszów, który wraz ze
swoim zastępcą na ręce Anny Gogoli złożył kwiaty oraz okolicznościowy list gratulacyjny.
- Na ręce Pani Dyrektor składam serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania działalność w upowszechnianiu
kultury i sztuki, naznaczoną sukcesami podopiecznych, promujących naszą
Małą Ojczyznę – powiedział burmistrz
Leszek Kopeć. - Dziękuję za wszystkie
wspólnie podejmowane inicjatywy i życzę wszystkim osobom zaangażowanym
w działalność SOK inspiracji do dalszego działania na rzecz rozwoju kultury
w Staszowie. Niech ten wakacyjny okres
upłynie Wam na spędzaniu pięknych
chwil, zbieraniu sił do podejmowania
kolejnych wyzwań, i korzystaniu ze
wspaniałej pogody – dodał włodarz.
Paulina Bąkowska
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100 lat temu rodziła się Michalina Wisłocka,
autorka kultowej „Sztuki kochania”
Sto lat temu urodziła się Michalina Wisłocka, autorka kultowej książki „Sztuka
kochania”, która ukazała się w ponad 7 mln
egzemplarzy. „Była największym popularyzatorem wiedzy seksuologicznej w Polsce”
- powiedział PAP prof. Zbigniew Izdebski.
Prof. Zbigniew Izdebski (który niedawno skończył 65 lat) przez wiele lat przyjaźnił się z Michaliną Wisłocką. Jak mówi,
o ile zmarły w 2010 r. prof. Kazimierz
Imieliński był twórcą polskiej seksuologii
naukowej, to Michalina Wisłocka w największym stopniu przyczyniła się do jej
spopularyzowania.
Była ginekologiem, współzałożycielką
Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa.
Objęła też kierownictwo pierwszej w Polsce Poradni Świadomego Macierzyństwa
w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Zajmowała się leczeniem niepłodności i antykoncepcją, ale największym jej
osiągnięciem było opublikowanie w 1976
r. „Sztuki kochania”.
Książka ukazała się w ponad 7 mln egzemplarzy. To absolutny rekord na polskim
rynku księgarskim. Ostatnie jej wydanie
opublikowano w 2016 r. Napisała też „Sztukę kochania - w 20 lat później (1988) oraz
„Sztukę kochania - witamina M” (1989).

A później również „Miłość na całe życie.
Wspomnienia z czasów beztroski”.
„Sztuka kochania” była przełomowa nie
tylko w jej życiu, ale również w myśleniu
Polaków o seksualności człowieka - uważa
prof. Izdebski. - Wywołała ogromne zainteresowanie. Zanim na rynku ukazało
się pierwsze jej wydanie, na ówczesnych
bazarach pojawiła się
już piracka jej wersja,
drukowana wtedy na
powielaczach”.
Niewiele brakowało, by książka się
nie ukazała. Większość recenzentów
wydała jej negatywną opinię. Sugerowano, że książkę należy przeredagować,
z czym nie chciała
się zgodzić Wisłocka.
Na napisanie wstępu
do pierwszego wydania zdecydował się prof. Andrzej Jaczewski, seksuolog i pediatra, który jako jeden
z nielicznych recenzentów napisał pozytywną opinię.
„Wisłocka broniła się, że nie pisze o sek-

Rejon Dróg
Miejskich ma
nowego prezesa
TARNOBRZEG. Marek Gosztyła, były
radny miejski, a przede wszystkim doświadczony menadżer w branży drogowej, niegdyś szef Rady Nadzorczej
RDM, został nowym prezesem tej spółki miejskiej.

fot. tarnobrzeg.pl

Nowy prezes Rejonu Dróg Miejskich
Sp. z o.o. może się pochwalić znakomitym
wykształceniem adekwatnym do obejmowanego właśnie stanowiska i bogatym doświadczeniem. A to najlepszy kapitał, jaki
może wnieść do miejskiej spółki.
Z wykształcenia inżynier budowy dróg
i doświadczony menadżer w branży drogowej, magister inżynier budowy dróg i mostów, ukończył studia podyplomowe z finansów na WSIZZ Rzeszów, studium mini-MBA

sie, lecz o erotyzmie i miłości, szczęśliwej
miłości. I to była prawda. Wprawdzie czytelników najbardziej interesowały techniki
seksualne, jakie w książce opisano, ale wiele miejsca poświęciła w niej autorka relacjom w związku” - zaznacza prof. Izdebski.
Dodał, że relacja między partnerami są
szczególnie podkreślane w czasach współ-

podstawowych praw seksualnych. Nadal
też niewystarczająca jest wiedza u antykoncepcji, nad czym ubolewała już autorka
‚Stuki kochania’” - dodaje prof. Izdebski.
Wisłocka przestrzegała przed zbyt pochopnym rozwodem z powodu zdrady.
Przyznawała, że jest to wyjątkowo kryzysowa sytuacja w związku, ale uważała, że na
rozwód zawsze będzie czas, że jest
to ostateczne rozwiązanie. Przekonywała, że nie należy się od razu
obrażać ani pielęgnować zranienia.
„Robiła wrażenie osoby oschłej
i zasadniczej, ale była wrażliwa,
odważna i oddana w przyjaźni” wspomina prof. Izdebski. Dodał,
że głównym jej przesłaniem było
niesienie pomocy polskiej rodzinie. I zdawała sobie sprawę, że
przyczyniła się do szczęścia wielu
ludzi. Była za to uwielbiana i to
dawało jej wiele radości.
fot. naukawpolsce.pap.pl
Przed 10 laty, z okazji 90. rocznicy urodzin Michaliny Wisłocczesnych, gdy nastąpił ogromny postęp kiej, przy ul. Piekarskiej 5 na Starym Miew leczeniu zaburzeń seksualnych. „Są sku- ście w Warszawie - gdzie mieszkała przez
teczne leki na impotencję i przedwczesny wiele lat - odsłonięto poświęconą jej tablicę
wytrysk u mężczyzn, ale nie będzie z tego pamiątkową.
W 2017 r. na ekranach kina ukazał się
wielkiego pożytku, jeśli nie będzie uczucia
i więzi między partnerami” - zwrócił uwa- film biograficzny „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” w reżyserii Marii
gę prof. Izdebski.
Podkreślił też, Michalina Wisłocka Sadowskiej. Ukazuje on jej życie osobiste
uzmysłowiła kobietom, że mają prawo do oraz to, co skłoniło ją do napisania i opuorgazmu. Bo w tamtych wczasach nawet te blikowania „Sztuki kochania”.
kobiet, które go przeżywały, często nie wieZmarła 11 lutego 2005 r. na skutek podziały co to jest, wstydziły się, że jest tak wikłań po zawale serca.
fascynujący i bały się go okazywać. „NieZbigniew Wojtasiński (PAP)
stety, do dziś Polacy wstydzą się mówić
Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.
o swej przyjemności, a to jedno z naszych
naukawpolsce.pap.pl
Uniwersytet Łódzki/University of Maryland,
studia podyplomowe MBA IFG w Instytucie
Francuskim, studia podyplomowe z inżynierii ruchu drogowego i audytu BRD na
Politechnice Krakowskiej, studia podyplomowe z Zarzadzania Projektami na Wyższej
Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera i ostatnio studia podyplomowe Coaching i NLP
na WSIZZ Rzeszów. Posiada uprawnienia
zawodowe do projektowania, wykonawstwa
i nadzoru w budownictwie drogowym i konstrukcyjnym, jest członkiem Ogólnopolskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, Niezależnym
Konsultantem Stowarzyszenia Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców SIDIR/FIDIC.
Od zakończenia studiów czynny zawodowo, również jako projektant w dziedzinie
dróg i bezpieczeństwa ruchu (BRD), w tym
również jako projektant głównych dróg na
terenie Tarnobrzega (m.in. Wisłostrada, Sikorskiego, Mickiewicza, Warszawska). Karie-

rę zawodową rozpoczynał w TPB BudoCOP
w Tarnobrzegu, pracował jako Kierownik
Budowy w STRABAG SA, następnie jako
Prezes Zarządu RPRD Rzeszów i Dyrektor
Obszaru Drogowego na Polskę firmy SKANSKA S.A oraz Dyrektor Oddziału i Kontraktu
w EUROVIA S.A . Swoje usługi menedżerskie świadczył również dla kilku mniejszych
firm drogowych z kapitałem polskim.
Marek Gosztyła zasiadając w Radzie
Miasta Tarnobrzega I i V kadencji (lata
1990-1994 i 2006–2010) pełnił funkcję
przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej, w tym samym czasie przewodniczył
Radzie Nadzorczej Rejonu Dróg Miejskich. To także znany nie tylko z działań
na swoim osiedlu społecznik, członek
tarnobrzeskich stowarzyszeń m.in. Jacht
Klubu Kotwica i Klubu Kajakowego „Jezioro Tarnobrzeg”.
Wojciech Lis
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STASZÓW. Aż 80 par z terenu Miasta
i Gminy Staszów obchodziło w tym
roku jubileusz Złotych Godów, czyli
50. rocznicę ślubu. Z tej okazji w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie odbyły się uroczyste spotkania jubilatów
z przedstawicielami władz samorządowych.

9
nik Urzędu Stanu Cywilnego.
Obchodzące jubileusz Złotych Godów
małżeństwa otrzymały również pamiątkowe listy gratulacyjne, a także kwiaty.
Do jubilatów zwrócił się burmistrz Miasta
i Gminy Staszów, Leszek Kopeć.
- Małżeństwo to nie tylko miłość i piękne chwile. To również kompromisy, po-

Jubileusz
Złotych
Godów

święcenie i wzajemna
opieka. Pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze gratulacje
z okazji tego wspaniałego jubileuszu 50.
lat pełnych szczerej
i trwałej miłości, na
dobre i na złe – powiedział burmistrz
Leszek Kopeć. - Niech
każdy kolejny dzień
Waszego życia będzie
dla Was pomyślny
i szczęśliwy, pełen
miłości, niegasnącego
optymizmu i zadowolenia z każdego dnia – dodał Włodarz.
Podczas uroczystości świętującym
parom towarzyszyli bliscy – były kwiaty, uściski oraz łzy wzruszenia. Wspólne
świętowanie złotej rocznicy zakończyło się
symbolicznym toastem oraz słodkim poczęstunkiem. Uroczystość Złotych Godów
uświetnił występ Klubu Piosenki „RYTM”
Staszowskiego Ośrodka Kultury.
Paulina Bąkowska
fot. staszow.pl

Ze względu na obostrzenia pandemiczne uroczyste spotkania z jubilatami odbyły
się w dwóch turach – we wtorek 29 oraz
w środę 30 czerwca w sali konferencyjnej
staszowskiego magistratu. Pamiątkowe
medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, parom
świętującym 50. rocznicę ślubu wręczali
Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów, dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza oraz Mirosława Wieczorek – kierowreklama

fot. staszow.pl

Dofinansowanie
dla SP 6
TARNOBRZEG. SP nr 6 na osiedlu Miechocin wzbogaci się o nowe pomoce
dydaktyczne. Miasto otrzymało na ten
cel ponad 31 tysięcy złotych dofinansowania ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej.
Prezydent Miasta Tarnobrzega złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji
i Nauki o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej, z rezerwy tej
części subwencji, na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych
w szkołach podstawowych. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej na wniosek resortu edukacji przyznał Miastu
Tarnobrzeg całą wnioskowaną
kwotę, w wysokości dokładnie
31 150 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych tj. biologii, fizyki, chemii i geografii
w Szkole Podstawowej Nr 6. Zakupione zostaną m.in. modele DNA, zestawy
czujników środowiskowych, kompasy,
fantomy, ciśnieniomierze, lupy, teleskopy,
dygestorium czy fartuchy laboratoryjne.
Wojciech Lis
fot. tarnobrzeg.pl
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NOWA DĘBA. Przysięgę, która zakończyła szesnastodniowe szkolenie podstawowe terytorialsów złożyło w minioną niedzielę, 11 lipca
w Nowej Dębie 40 żołnierzy. W ich szeregach
było 9 kobiet.

fot. Paulina Lęcznar

szym poświęceniem. Jestem przekonany, że od tej
chwili każdego dnia godnie będziecie reprezentować wartości oraz ideały, o które walczyły kolejne
pokolenia Polaków - mówił do żołnierzy dowódca
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk
Dariusz Słota.
Tzw. szesnastka, czyli szesnastodniowe szkolenie to
dopiero początek żołnierskiej przygody terytorialsów.
Cały cykl szkolenia, trwa trzy lata i podzielony jest
kolejno na etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

Na trybunie honorowej, wśród zaproszonych gości
znalazł się m. in. Jerzy Sudoł, starosta tarnobrzeski.
Gościem wydarzenia był też Marszałek Województwa
Podkarpackiego - Władysław Ortyl. Cała uroczystość
została zorganizowana na terenie Ośrodka Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie w ramach projektu Wakacje z WOT przez 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej imienia fot. Paulina Lęcznar
pułkownika Łukasza
Cieplińskiego.
- Drodzy terytorialsi, mam nadzieję, że ta
doniosła chwila bardzo głęboko zapadnie w waszą pamięć.
W myśl motta naszej
formacji, bądźcie zawsze gotowi i zawsze
blisko. Blisko społeczności i ziemi, na
której żyjecie, gotowi
wspierać ich z najwyż-

Terytorialsi
przysięgali
w Nowej Dębie

11 lipca na stadionie Złotniczanki odbył się
turniej piłkarski oldbojów o puchar Prezesa
Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w Rzeszo-

Najlepsze życzenia z okazji jubileuszu przekazali zebranym przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, a wśród nich
starosta Stanisław Lonczak, a także byli starostowie – pełniący obecnie funkcje członka
Zarządu Powiatu i radnego Rady Powiatu –
Andrzej Chrabąszcz i Józef Smaczny.

wie. Podsumowano też rozgrywki Powiatowej
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej PALP w sezonie
2020/2021 i wręczono medale nadane z okazji
75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych.

W turnieju piłkarskim wystąpiły: Sokół Malinie, Dromader Chrząstów oraz Złotniczanka
Złotniki.
ms

MIELEC. Szereg sportowych imprez zaplanowano na miniony weekend w Złotnikach – wszystko z okazji jubileuszu LZS.

75-lecie Ludowych
Zespołów Sportowych

fot. powiat-mielecki.pl
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Sandomierz powitał wakacje

Na szczęście w niedzielę pogoda
okazała się bardziej łaskawa i cały
program artystyczny z dość dużą frekwencją publiczności przebiegał bez
utrudnień. Punktualnie od godziny
W sobotę 3 lipca na sandomierskiej scenie zaprezen- 16.00 do 19.40 czas w dynamiczny
towali się wokaliści z Sandomierskiego Studia Piosenki sposób animowała liczna grupa artydziałającego przy Sandomierskim Centrum Kultury oraz styczna z Fundacji Młodych Liderów
zespół Jaśmin & Agata Gałach. Na terenie dziedzińca oferując szereg zabaw i pokazów interaktywnych głównie dla
fot. sandomierz.eu
dzieci i młodzieży.
Następnie, o godzinie
20 przyszedł czas na koncert zespołu Reggaesite,
który utrzymał dobra atmosferę wydarzenia i zapewnił dużo pozytywnych wrażeń muzycznych
zgromadzonej publiczności. Tuż po koncercie
przed godziną 22.00 efektownie zaprezentował
się teatr ognia i na koniec wieczoru wszyscy
z zainteresowanie obejrzeli pokaz pirotechniczny jaki został odpalony z Bulwaru Marszałka
Piłsudskiego w Sandomierzu.
Podczas obydwu dni Powitania wakacji
w Sandomierzu działało także stanowisko
SANDOMIERZ. W dniach 3 i 4 lipca 2021 roku na
terenie dziedzińca zamkowego w Sandomierzu odbyła się plenerowa impreza artystyczno – kulturalna
pod hasłem Powitanie wakacji.

zamkowego tego dnia odbył się także Festiwal
Organizacji Pozarządowych, w ramach którego
swoją ofertę i działalność przedstawili przedstawiciele: Sandomierskiego Klubu Amazonki, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Tratwa, Stowarzyszenia na
Rzecz Zdrowia Psychicznego, Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu, Polskiego Związku Działkowców-Rodzinny
Ogród Działkowy im. T. Kościuszki w Sandomierzu, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy
w Sandomierzu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacji Świętokrzyski Ogród Inspiracji Anny Przybysz oraz
Gminne Biuro Spisowe.
Częste i obfite opady deszczu tego dnia spowodowały
częściowe ograniczenie programu artystycznego i mniejszą niż zakładana frekwencję. Dlatego z niecierpliwością
i nadzieją wyczekiwaliśmy dnia następnego – niedzieli
4 lipca.

fot. sandomierz.eu

charytatywne Komitetu Społecznego Rycerze Bartusia
Kontra SMA reprezentowane przez rodziców chorego
chłopczyka i wolontariuszy.
Zarówno w sobotę ja i niedzielę na dziedzińcu zamkowym prezentowane były w postaci wydruków bane-

Nowy plac zabaw przy
przedszkolu w Ślęzakach
Ślęzaki. Dzieci przedszkolne
i uczniowie ze szkoły w Ślęzakach mogą już cieszyć się nowym placem zabaw, który powstał na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Obiekt powstał dzięki Panu Burmistrzowi
Markowi Mazurowi oraz Radnym Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł
45.000 zł. Dotychczasowy plac zabaw nie
spełniał norm bezpieczeństwa, urządzenia
były drewniane, zużyte i wymagały ciągłego
remontu. Pan Burmistrz przychylił się do
prośby i starań Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach i wspólnie z Radnymi Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski podjęli decyzję o wsparciu
finansowym inwestycji.

fot. sandomierz.eu

rowych dwie wystawy: wystawa pokonkursowa prac
biorących udział w konkursie Sandomierz – moja mała
Ojczyzna oraz prezentacja prac z nagrodzeniem autorów w ramach konkursu plastycznego na rzecz Bartusia
Przychodzkiego.
Powitanie wakacji w Sandomierzu planowane było
wcześniej jako Dni Sandomierza, lecz ograniczenia sanitarne w zakresie ilości osób mogących przebywać jednocześnie na otwartym terenie na takich wydarzeniach
spowodowały, że program został nieco zmodyfikowany
i został zrealizowany nie jak wcześniej planowaliśmy na
Placu Jana Pawła II w Sandomierzu ale na dziedzińcu
zamkowym pod zmienioną nazwą Powitanie wakacji.
Ania Dąbrowska z zespołem i Kamil Bednarek, którzy mieli być gwiazdami Dni Sandomierza wystąpią na
sandomierskiej scenie w późniejszym terminie podczas
XXX. Festiwalu Muzyki w Sandomierzu w II połowie
sierpnia tego roku.
Powitanie wakacji zorganizowali dla Państwa:
• Sandomierskie Centrum Kultury
• Urząd Miejski w Sandomierzu,
•F
 undacja Kultury Ziemi Sandomierskiej
• Fundacja Klub Młodych Liderów
Partnerem wydarzenia było zaś Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu, a sponsorem Agencja Ochrony Karabela.
Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom
i
osobom
zaangażowanym
w organizację i realizację Powitania wakacji w Sandomierzu oraz patronom medialnym, a przede wszystkim
Państwu za udział w tej imprezie.:)
srz

Obecny plac zabaw składa się z urządzeń
metalowych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo + HDPE. W skład zestawu
wchodzą: 3 wieże, 2 ślizgi dostosowane do
wieku dziecka, pomost z lin, pomost ruchomy, schodki HDPE, przeplotnia linowa
wspinaczkowa, tablica do rysowania, drabinka metalowa, urządzenie sprawnościowe, panel: papier, nożyce, kamień. Obiekt
doświetlony został lampą solarną. Prace nad
inwestycją trwały 2 tygodnie.
Zamontowane urządzenia spełniają
wymogi bezpieczeństwa i są objęte 36
miesięczną gwarancją.
Magdalena Kosztur

fot. baranowsandomierski.pl
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CAL już
otwarte
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8:00 do 18:00). W soboty bawialnia
ma być wykorzystywana na uroczystości okolicznościowe np. na organizację urodzin dla dzieci.
Jak poinformowała Karolina Mazurczak – koordynator do spraw
rozwoju lokalnego LGD „Białe Ługi”
- Opieka sprawowana nad dziećmi
w wybranych godzinach będzie nieodpłatna, szczegóły poznamy wkrótce.
Inwestycja wraz
STASZÓW. W piątek, 2 lipca uroczyście otwarto Cen- z jej wyposażeniem kosztowała około
trum Aktywności Lokalnej. Nowy budynek znajduje 420 tys. zł.
Powstanie Centrum Aktywności jest
się przy ul. Sudeckiej w Staszowie. Jest to kolejna
inwestycja Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” elementem projektu pn. „Strefy Aktyww Staszowie.
ności”, realizowanego ze środków PROW,
w ramach poddziałania 19.3 przygotowaW Centrum Aktywności Lokalnej szesnaścioro dzieci nie i realizacja działań w zakresie współbędzie mogło znaleźć opiekę animatorów przez pięć dni pracy Lokalnych Grup Działania, a są to:
w tygodniu (od poniedziałku do piątku, w godzinach od LGD „Białe Ługi”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, LGD „Wokół
Łysej Góry”, LGD „Region Włoszczowski”.
Pozyskana kwota na projekt to 615
tys. złotych, który w całości finansowany jest z pozyskanych środków.
W ramach projektu powstanie
również siedem stref aktywności,
po jednej w każdej gminie, która jest
członkiem LGD „Białe Ługi” oraz dwa miejsca obsługi rowerzysty: w Trzemosnej i w Staszowie.
Strefa aktywności w Staszowie powstanie w pobliżu placu zabaw, przy PSP nr 3 im. H. Łaskiego.
fot. staszow.pl
Cieszę się, że w Staszowie powstała tego typu
świetlica – mówił podczas uroczystości burmistrz

Staszowa, Leszek Kopeć – Jest to nowoczesny obiekt, z nowym wyposażeniem. Mam nadzieję, że będzie on dobrze
służył mieszkańcom. Burmistrz Staszowa podziękował
prezesowi LGD „Białe Ługi” Zdzisławowi Pniewskiemu
za inicjatywę budowy Centrum Aktywności Lokalnej
w Staszowie oraz dyrektorowi biura LGD - Witoldowi
Kowalowi za sprawną realizację projektu.
W uroczystości otwarcia CAL wzięli udział: burmistrz Staszowa, Leszek Kopeć, wójt Bogorii – Marcin Adamczyk, burmistrz Chmielnika – Paweł Wójcik,

fot. staszow.pl

burmistrz Daleszyc – Dariusz Meresiński, burmistrz
Pierzchnicy – Stanisław Strąk, wójt Rakowa – Damian
Szpak, burmistrz Szydłowa – Andrzej Tuz, prezes LGD
„Białe Ługi” Zdzisław Pniewski, dyrektor biura LGD
„Białe Ługi” Witold Kowal.
Grzegorz Niziałek

450 tys. złotych na
wymianę kotłów
fot. powiat-mielecki.pl

Rowerami po
mieleckich lasach
MIELEC. Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego
Stanisława Lonczaka w niedzielę, 4 lipca, odbył się jubileuszowy, dziesiąty Leśny Minirajd Rowerowy.
Dla uczestników rajdu przygotowano do wyboru pięć różnych tras
zróżnicowanych pod względem długości i stopnia trudności. Wszystkie
miały jednak wspólny mianownik – pozwoliły rowerzystom poznać
najciekawsze z leśnych zakątków w powiecie mieleckim.
Organizatorami wydarzenia były: Mielecki Klub Górski Carpatia
oraz Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893 w Mielcu.
ms

MIELEC. Starostwo Powiatowe w Mielcu przekazało zainteresowanym gminom 450 tys.
złotych dotacji celowej na likwidację kotłów
na paliwo stałe i ich wymianę na kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny.
Środki, na mocy podpisanych umów, zostały
przekazane zainteresowanym gminom powiatu
mieleckiego. Mieszkańcy będą mogli skorzystać
ze wsparcia, składając wnioski bezpośrednio do
gmin uczestniczących w projekcie.
Wysokość dofinansowania Powiatu Mieleckiego na jedno gospodarstwo domowe może wynieść
maksymalnie 2 000 zł. Dodatkową kwotę minimum
2000 zł, co wynika z zawartych między samorządami
umów, zobowiązana będzie dołożyć gmina. Wsparcie
pozwoli dofinansować likwidację niskosprawnych
i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe oraz ich
wymianę na kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny
u osób fizycznych zamieszkujących tereny poszczególnych gmin powiatu mieleckiego.
Przypomnijmy, że ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
stałych, reguluje uchwała antysmogowa dla obszaru

województwa podkarpackiego. Kotły węglowe zakupione przed wejściem w życie uchwały antysmogowej muszą zostać wymienione na ekologiczne źródła
ogrzewania zgodnie z poniższymi terminami:
• kotły, których czas eksploatacji jest wyższy niż
10 lat – muszą zostać wymienione do 31 grudnia 2021 r.
• kotły, których czas eksploatacji wynosi od 5
do 10 lat – muszą zostać wymienione do 31
grudnia 2023 r.
• kotły, których czas eksploatacji jest krótszy niż
5 lat – muszą zostać wymienione do 31 grudnia
2025 r.
• kotły, posiadające klasę 3 oraz 4 – muszą być
wymienione do 31 grudnia 2027 r.
Warto podkreślić, że likwidację kotłów na paliwo stałe samorząd Powiatu Mieleckiego wsparł
już w zeszłym roku
– przekazując Gminie Miejskiej Mielec dotację celową
wysokości 200 tys.
złotych.
ms
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Kocia „Strefa Komfortu”

będą ciche i ciemne kryjówki.
Potrzeba intymności
www.facebook.com/przychodniadzikowska)
Procesy fizjologiczne u kociaków przebiegają podobnie jak u nas i jednym z najMała puszysta kulka a może już w peł- ważniejszych jest spotkanie sam na sam
ni dojrzały osobnik? Każdego roku w wielu z kuwetą. Co powinniśmy wiedzieć o tej
ludzkich domosferze kociej egzystwach pojawia
stencji?
się nowy członek
- Ilość kuwet
rodziny, przedstaw domu powinna
zawsze być większa
wiciel kotowatych
o jedną od ilości
w prostej linii poosobników. Zatem
chodzący od żbika.
tam gdzie mieszTak to kot domowy
(Felis Catus).
kają dwa koty poPojawienie się
winniśmy rozstanowego podopieczwić trzy kuwety.
- Kuwety należy
nego stanowi często
dla domowników
rozstawić w różpierwszy kontakt z kocią ferajną. Zaczyna- nych pomieszczeniach z dala od misek
my stawiać sobie pytania o to jak stworzyć z karmą oraz miejsc relaksu.
- Kuweta powinna być na tyle duża,
swojemu podopiecznemu idealne warunki
i komfort życia. Wbrew pozorom nie jest to
bardzo trudne, jednak z pewnością wprowadzi pewne zmiany w dotychczasowym
funkcjonowaniu rodziny. Warto zapoznać
się z poniższym kompendium stanowiącym
„TAJEMNICĘ KOCIEGO SZCZĘŚCIA”
Relax
Koty to urodzone śpiochy. Mówi się, że
potrafią przesypiać od 12 do 16 godzin na
dobę i dlatego ważnym jest przygotowanie dla nich kilku miejsc w domu, gdzie
na różnych wysokościach będą wygodnie
mogły oddać się błogiemu lenistwu. Kocia
potrzeba ciągłej kontroli otoczenia powo- żeby kot mógł swobodnie się w niej obduje, że wolą one obserwować świat będąc rócić (najlepiej żeby było to minimum 1,5
samymi niewidocznymi. Zatem idealne długości kota)

- Wypełnienie kuwety powinien stanowić dobrej jakości
żwirek (jak najmniej pylący),
miękki w ilości pozwalającej
na wykonanie wszelkich rytuałów związanych z załatwieniem potrzeby.
- Kwestia czystości, to już
mocno indywidualna sprawa
każdego osobnika. Bywają
takie, dla których raz użyta
w ciągu dnia kuweta jest już
na tyle brudna, że nie zechcą
ponownie z niej skorzystać zanim nie zostanie wyczyszczona.
Rytuał spożywania posiłków
Najważniejsze o czym musimy pamiętać
jest to, że koty to przede wszystkim drapieżniki polujące, myśliwi. Dlatego dieta w przypadku zdrowych kotów musi być oparta na
pokarmach bogatych w białko zwierzęce.
Ponadto:
- Wolą posiłki podawane częściej w małych porcjach
- Warto wprowadzić tzw. zabawki interaktywne imitujące podczas
jedzenia sytuacje podobne do polowania. Można w licznych zakamarkach owych zabawek ukryć suchą karmę a jej wydobycie pobudzi
kota do działania.
- Jedzenia i picie powinny być
rozstawione osobno w różnych
miejscach
- Źródło wody to również bardzo
osobnicza sprawa. Niektóre kociaki lubią ją
pić z cieknącego kranu inne ze specjalnej
fontanny a jeszcze inne z miseczek.

Zabawa
Jak wspomnieliśmy koty to drapieżniki
z dużą potrzebą polowania. Te, które nie
wychodzą na zewnątrz muszą ją realizować poprzez zabawę.
- Często popełnianym błędem podczas
zabawy z pupilem jest stosowanie „laserków”. Jako łowca potrzebuje zaangażowania
wzroku, podkradania się i chwytania ofiary
pazurami i zębami. Sama pogoń za światłem
lasera i brak możliwości schwytania ofiary
jest dla niego powodem do frustracji.
- Do zabawy najlepiej używać specjalnych wędek, sznurków i myszek. Nie należy zachęcać kociaka do zabawy z naszymi rękami czy stopami, gdyż może się to
okazać nieprzyjemne w skutkach kiedy ten
podrośnie.

Muzyka synagogalna na
III Festiwalu Muzyki Klasycznej
SANDOMIERZ. W dniu 11.07.2021r. odbył się kolejny z siedmiu wyjątkowych
koncertów w ramach tegorocznej edycji
Festiwalu Muzyki Klasycznej Ucho Igielne, organizowanego przez Fundację im.
Edwarda Kusztala – koncert Chóru Synagogi pod Białym Bocianem poświęcony
muzyce związanej z kulturą żydowską,
który miał miejsce w kościele św. Jakuba
w Sandomierzu. Koncert został otwarty
przez Magdalenę Kusztal oraz Macieja
Kusztala - przedstawicieli fundacji.
fot. sandomierz.eu

Zaprezentowana muzyka synagogalna,
czy też kantoralna jest podstawą całej muzycznej tradycji żydowskiej, na którą wpływ

Katarzyna Alicja
Pietranis
lekarz weterynarii
tel. 733 907 409

ma lokalny folklor oraz
improwizacja kantora.
W programie można
było usłyszeć śpiewy
synagog Jerozolimy,
Nowego Jorku, Wiednia, Berlina i Wrocławia, m.in. takie utwory
jak „Weahawta Et Adonaj” (Tomasz Kulikowski), Choson Kale Mazl Tow (Emil Adam) czy
też „Adon Olam” (Dov Frumer).
Żydowski chór synagogalny, który na co
dzień działa we Wrocławiu jest jedynym chórem synagogalnym w Polsce. Powstał w kwietniu 1996 roku z inicjatywy wrocławskiego
dyrygenta Stanisława Rybarczyka oraz studentów i absolwentów Akademii Muzycznej
we Wrocławiu. Wykonuje on utwory kompozytorów żydowskich, głównie muzykę synagogalną. Promuje pieśni Moritza Deutscha
– wybitnego wrocławskiego kantora, wykładowcy wrocławskiego Seminarium Rabinackiego w latach 1844-1889.
srz
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Stalowowolscy
twórcy nagrodzeni
„Znakiem Kultury”

STALOWA WOLA. Stalowowolscy twórcy kultury zostali uhonorowani prestiżową nagrodą
Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury”.
Mowa o Marku Zarembie i Romanie Niwierskim. Uroczysta gala
wręczenia nagród odbyła się 30
czerwca.
– Kultura jest tym co tworzy
nasze korzenie i buduje naszą tożsamość. Aby te korzenie mogły
istnieć potrzebni są Państwo czyli
twórcy kultury – mówił Piotr Pilch
wicemarszałek województwa podkarpackiego.
– Bez państwa talentów, zaangażowania, starań, miłości do kultury i sztuki nie było wzorców z których mogą czerpać młodzi ludzie. A we
współczesnym świecie jeszcze bardziej
niż kiedykolwiek potrzebne są przykłady
ludzi z pasją, z talentami, artystów, któSTASZÓW. W Wojewódzkim Domu
Kultury w Kielcach w czwartek, 8
lipca, wręczono nagrody w konkursie „Sołtys roku 2019” województwa świętokrzyskiego. W gminie
Staszów nagrodzono Annę Majczak, sołtysa sołectwa Dobra.

rzy czynią nasz świat lepszym i piękniejszym – dodała wojewoda Ewa Leniart.
Gratulacje stalowowolskim laureatom
złożył również Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli. – Budujecie

dla rozwoju kultury i budowania tożsamości Podkarpacia.
Za całokształt działalności w dziedzinie
twórczości artystycznej w roku 2021 „Znakiem Kultury” został nagrodzony m.in.
Marek Zaremba, wieloletni choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” i „Mali
Lasowiacy”, gdzie szlify pod jego okiem
zdobyło 2 500 tancerek i tancerzy.
Nagrodą za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie upowszechniania kultury
uhonorowany został z kolei Roman Niwierski – historyk, regionalista, nauczyciel, pisarz i działacz społeczny. Członek Zarządu Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola
(Okręg Podkarpacki), gdzie aktywnie działa na rzecz pamięci o żołnierzach Armii Krajowej. W 2020
roku napisał i wydał książkę „Katyń.
Prawda i zakłamanie”.
– Bez ludzi, którzy rozumieją,
że kultura jest ważnym elementem
naszego istnienia, że współtworzy
nasz świat, że dodaje skrzydeł, nie
byłoby możliwe jej promowanie,
docieranie do kolejnych obiorców,
kształtowanie wrażliwości i talentów
kolejnych pokoleń. Dziękuję w imiefot. podkarpackie.pl
niu wszystkich nagrodzonych za to,
że Zarząd Województwa, Samorząd
Województwa dostrzega, docenia i nagrapowiedział prezydent Stalowej Woli.
Nagroda Marszałka Województwa Pod- dza artystów – w imieniu wszystkich nakarpackiego w dziedzinie kultury w tym grodzonych mówił w czasie uroczystości
roku po raz pierwszy zyskała nazwę „Znak poeta Mirosław Welz.
Kultury”. To pokazuje jej rangę i znaczenie
sw
naszą tożsamość kulturalną, ale Wasza działalność
i aktywność przekracza
granice Stalowej Woli. To
jest nasza siła, że dzielimy
się tym pięknem, które
u nas powstaje z innymi
samorządami. Dziękuję, że jesteście „Znakiem
Kultury” dla kolejnych
twórców i gratuluję tego
niezwykłego osiągnięcia –

Rozstrzygnięto
konkurs na
„Sołtysa roku 2019”

Konkurs na sołtysa roku organizowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. W tym
roku, ze względu na obostrzenia pandemiczne, odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród ubiegłorocznej edycji.
Kapituła konkursowa doceniła pracę na

fot. tarnobrzeg.pl

rzecz społeczności lokalnej sołtysa z terenu gminy Staszów – Anny Majczak, sołtysa sołectwa Dobra, przyznając jej wyróżnienie. Nagrodzona odebrała pamiątkowy
puchar z rąk Andrzeja Bętkowskiego –
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Andrzeja Prusia – przewodniczącego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
senatora RP Krzysztofa Słonia oraz członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marka Jońcy.
Wyróżnionej w konkursie „Sołtys roku
2019” Annie Majczak pogratulował i kwiaty wręczył Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.
- Pragnę pogratulować pani Ani za
serce, jakie wkłada w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Jestem niezmiernie zadowolony, że jej pracowitość oraz energia

zostały docenione przez kapitułę konkursową – mówi burmistrz Leszek Ko-

peć. - Współpraca z panią sołtys
zawsze przebiega wzorcowo. Jako
przedstawiciel samorządu wiem, że
w każdym momencie mogę liczyć
na wsparcie sołtysów z terenu całej
naszej gminy, co mnie niesamowicie
cieszy – dodał włodarz.
Nagrodę główną, czyli tytuł „Sołtysa Roku 2019 Województwa Świętokrzyskiego”, otrzymał Zbigniew
Rodenko z sołectwa Rudniki w gminie Połaniec.
Paulina Bąkowska

fot. staszow.pl
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Minister edukacji w rządzie
Kaczyńskiego
i Marcienkiewicza

duże miasto
w pd.-zach.
Finlandii
drzewnik,
substancja
w zdrewniałych częściach
roślin

dawna
jednostka
aktywności
promieniotwórczej

lżejsza jazda
cudzoziemskiego autoramentu

Materiał pochodzi z portalu szarada.net
Za nami pierwsza w historii miasta taka impreza sportowa zorganizowana przez Tarnobrzeską Szkołę Pływania AQUA-SWIM. Zmagania najmłodszych triathlonistów odbyły
się 2 lipca na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego. Pierwsza edycja wydarzenia pozytywnie zaskoczyła Organizatorów wysoką liczbą
zgłoszonych uczestników. Na listach startowych zawodów znalazły się nazwiska blisko
pięćdziesięciu zawodników, którzy rywalizowali w zawodach I Triathlon Kids! W większości byli to mieszkańcy Tarnobrzega, ale
zgłoszenia były również z Mielca, Stalowej
Woli, Nowej Dęby, a nawet z Warszawy.

Kino
plenerowe
w Staszowie

Pierwszy TRIATHLON
KIDS za nami!
Każdy uczestnik miał do pokonania trzy konkurencje: pływanie – jazda na rowerze – bieg.
Na każdego na starcie czekał
pakiet startowy (koszulka, numer
startowy), a na mecie wszystkim
kończącym zmagania wręczano
pamiątkowy dyplom i medal oraz
przekąskę regeneracyjną. Młodzi
uczestnicy wykazali się niesamowitą wolą walki, pełną pozytywnych, sportowych emocji. Zakończyli zmagania z ogromną satysfakcją pokonania swoich słabości.
Na terenie Wakacyjnej Przystani odbyła się dekoracja najlepszych zawodników w trzech
kategoriach wiekowych, a każdy
uczestnik otrzymał drobny podarunek. Dzięki pozyskanym
sponsorom nagrody stanowi-

ły jeden z najatrakcyjniejszych
punktów wydarzenia.
Całe zmagania odbyły się
w otoczeniu pięknych terenów
Jeziora Tarnobrzeskiego. Na
zawodników czekała doskonała lokalizacja, natura na wyciągnięcie ręki i piękna, słoneczna
pogoda. A całość imprezy kończyło ognisko z pieczonymi kiełbaskami
dla wszystkich uczestników. I Triathlon Kids
na pewno wpisał się
w kalendarz imprez naszego miasta, a Organizatorzy już zapraszają
na drugą edycję!
Tarnobrzeska Szkoła
Pływania
AQUA-SWIM

STASZÓW. 7 sierpnia zapraszamy do
Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych w Staszowie, gdzie o godz
21:00 wyświetlona zostanie komedia
pt. „Za jakie grzechy, dobry Boże?”
w reżyserii Philippe de Chauveron.
Claude oraz Marie ciężko znoszą
małżeństwa swoich trzech córek z mężczyznami o odmiennym pochodzeniu
i religii. Ostatnia nadzieja w najmłodszej
latorośli, która oświadcza, że ma narzeczonego-katolika.
Wstęp bezpłatny.
Robert Wojtal
fot. tarnobrzeg.pl

Bezpłatne wydawnictwo poświęcone sprawom
lokalnym oraz organizacjom pozarządowym
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TARNOBRZEG. Przed 51-laty wypowiedzieli sakramentalne
„tak”. Dziesięć par z Tarnobrzega świętowało w czwartek,
1 lipca, jubileusze zawarcia małżeństwa.
Wzruszająca uroczystość miała miejsce w pięknych wnętrzach Zamku Dzikowskiego w obecności prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Tarnobrzegu Krystyny Rycombel.

trzakowie, Krystyna i Adam Rąbowie, Teresa i Jan Stefańscy (nie mogli wziąć udziału w uroczystości), Krystyna
i Ryszard Ściupiderowie, Maria i Kazimierz Śmiałkowie,
Leokadia i Kazimierz Wawrylakowie, Grażyna i Michał
Wawrzyńczakowie przed rokiem obchodzili złote gody,
czyli 50 lat w jednym związku małżeńskim. Piękny jubileusz był podstawą do wystąpienia Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o nadanie parom odznaczeń państwo-

Razem od ponad pół wieku.
Małżeńskie jubileusze
w Tarnobrzegu

wych, Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Podczas
czwartkowej uroczystości medale w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wręczał prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. - Przed laty ślubowaliście
sobie Państwo, że uczynicie wszystko, by wasze
małżeństwa były zgodne, szczęśliwe i trwałe. Teraz jesteście dowodem na wagę raz danego słowa, na wartość złożonej przysięgi. Życzę, abyście
dalej szli drogą życia ramię w ramię, byli dla siebie oparciem, nie ustawali we wzajemnej miłości
i szacunku – gratulując przepięknych jubileuszy
bohaterom uroczystości życzył prezydent miasta
Dariusz Bożek.
Z uwagi na bezpieczeństwo covidowe jubilatów nie
towarzyszyły im całe rodziny, nie było mediów. Ale prócz
gratulacji i okolicznościowych medali nie zabrakło zwyczajowych kwiatów i symbolicznego toastu. Był też piękny występ artystyczny i ogrom wzruszeń.
fot. tarnobrzeg.pl
Wojciech Lis

fot. tarnobrzeg.pl

Dostojni jubilaci: Józefa i Józef Danilewiczowie, Danuta i Jerzy
Grabdowie, Zofia i Roman Gruszczyńscy, Irena i Władysław Pie-

fot. tarnobrzeg.pl

stypendiów podkreślił, jak ważne jest
wsparcie oferowane zdolnym sportowcom
przez lokalny samorząd. – To nie tylko docenienie ich dotychczasowej pracy i osiągnięć, ale także ważny impuls do dalszego
rozwoju – zaznaczył.
Jednocześnie, w ocenie Zarządu Powiatu Mieleckiego – a więc organu
ustanawiającego i finansującego
stypendia sportowe – niezwykle
ważne jest również udzielanie
wsparcia dyscyplinom niszowym, mniej dostrzeganym przez
media. – Nie bez powodu w gronie wyróżnionych znalazło się aż
sześciu modelarzy lotniczych. Ci
sportowcy już dziś stanowią światową elitę w swojej dyscyplinie – podkreślił starosta.
Warto dodać, że przyznawanie okresowych stypendiów jest stałą formą wsparcia zdolnych sportowców, praktykowaną
przez samorząd Powiatu Mieleckiego od
wielu lat.
O przyznaniu stypendiów corocznie
decydują zarówno wyniki osiągnięte we
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, jak również znaczenie danej
dyscypliny sportu dla promocji samorządu
czy wzrostu poziomu usportowienia oraz
zdrowotności dzieci i młodzieży.
Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania stypendiów określa regulamin
stanowiący integralną część Uchwały Nr
XVI/128/2012 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
ms

Powiat przyznał 11
stypendiów sportowych
MIELEC. Zarząd Powiatu Mieleckiego przyznał stypendia najlepszym sportowcom. Od sierpnia
do końca roku będą oni otrzymywać pomoc finansową w wysokości 545 zł miesięcznie.

fot. mielec.pl

Wsparcie trafi łącznie do 11 sportowców zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach działających na terenie
powiatu mieleckiego. To przedstawiciele licznych dyscyplin sportowych:
od lekkoatletyki, przez szermierkę, aż
po modelarstwo lotnicze i kosmiczne. Wszyscy mają na swoich kontach
wysokie wyniki sportowe osiągnięte
na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Starosta mielecki Stanisław Lonczak, komentując listę przyznanych

