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Noc bibliotek
w lasowiackim stylu

STALOWA WOLA. Jak zrobić
krajkę na bartku? I co to w ogóle jest? Wiedzą to już ci, którzy
w sobotę, 9 października zjawili się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na Nocy
Bibliotek. Tym razem stalowowolska książnica zaproponowała swoim gościom ludową
i lasowiacką tematykę imprezy.
czyt. więcej str. 3

fot. xxx

fot. ZS 1

Historia ogólniaka
na wystawie

NOWA DĘBA. Wystawa z okazji siedemdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego, które od 1992 roku nosi imię Jana
Kochanowskiego, została otwarta w miniony czwartek, 14 października, przed budynkiem Samorządowego Ośrodka Kultury.
czyt. więcej str. 2

Tarnobrzeg pozyskał
kolejne duże dofinansowanie
fot. tarnobrzeg.pl
fot. sandomierz.eu

Pobiegli w III
Biegu Jarskim

SANDOMIERZ. W dniu 3.10.2021 r. odbył się III Bieg
Jarski, który wyruszył sprzed Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, a swój finał miał w Ogrodzie
Inspiracji w Andruszkowicach.
czyt. więcej str. 16

TA R N O B R Z E G .
Łącznie ponad 8
mln złotych! Tarnobrzeg pozyskał
kolejne duże dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na
dwie inwestycje.
Z rządowym wsparciem zmodernizowane zostaną drogi
w samym mieście,
jak i te na terenie
specjalnej strefy
ekonomicznej.
czyt. więcej str. 16
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Wymarzony start sezonu 2021/2022
w wykonaniu piłkarzy tarnobrzeskiej
Siarki natchnął jej kibiców dużymi pokładami euforii i wiary w to, że trzeci
z rzędu sezon drużyny w III lidze będzie
dla niej jednocześnie tym ostatnim.
Pomimo to, że do awansu wciąż bardzo
daleka i wcale nie usłana różami droga
należy wyraźnie podkreślić, że sportowo
to bardzo możliwy do zrealizowania scenariusz.
Komplet punktów zdobyty w pierwszych sześciu meczach rundy jesiennej
to wynik, którego nie pamiętają pewnie
nawet najstarsi kibice zielono - czarno żółtych. Następnie trzy remisy z rzędu
i prestiżowa, derbowa wygrana ze Stalą
Stalowa Wola spowodowały, że seria dziesięciu ligowych występów bez porażki
w wykonaniu podopiecznych trenera Sławomira Majaka stała się faktem.
I choć seria ta została przerwana już
w następnej kolejce zaskakującą i zupełnie
niespodziewaną przegraną w wyjazdowym
spotkaniu przyjaźni z zamykającą tabelę
sandomierską Wisłą to jednak zagwaran-

towała na tyle znaczący dorobek punktowy, że kibice w Tarnobrzegu mają powody
do dużego optymizmu
przed kluczowymi,
jesiennymi rozstrzygnięciami.
Rozbicie w naprawdę dobrym stylu Podlasia Biała Podlaska
(4:0) potwierdziło, że
w Sandomierzu miał
miejsce jedynie wypadek przy pracy.
Zawodnicy, którzy
pojawili się w drużynie przez sezonem
okazali się jej prawdziwym wzmocnieniem. Trudno byłoby
wyobrazić sobie dziś
Siarkę bez obrońcy
Marcina Stefanika
(lider klasyfikacji
strzelców w lidze),
Krzysztofa Zawiślaka,
Marcela Tyla, Oleksandra Yatsenki i Iva-

Wszystko zaczęło się od powołania
w 1951 roku Jedenastoletniej Szkoły
Rozwojowej, która dała początek dzisiejszemu Liceum Ogólnokształcącemu.

fot. ZS 1

odpowiedź. Awans.
Tak znakomity początek rozgrywek
rozbudził u kibiców
uzasadnione pragnienie powrotu na ogólnopolskie, drugoligowe
boiska. I taki początek
może się szybko nie powtórzyć. To może z kolei oznaczać dla Klubu
wieloletnią, trzecioligową stagnację, która
stała się już dniem powszednim w Świdniku
i Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kiepski, ligowy start
Stali Stalowa Wola, która w przedsezonowych
prognozach uchodziła
za głównego kandydata do promocji z pewnością jest dodatkowo
mobilizującym czynnikiem, który zwiększa
realność gry w Tarnobrzegu o najwyższe cele.
W Siarce nikt do tej
pory głośno nie mówił i wciąż nie mówi
o drugiej lidze, jako najważniejszym priorytecie na ten sezon. Nie da się jednak
ukryć, że tylko grając o najwyższe cele
stwarza się właściwy klimat i realną przestrzeń do odbudowy silnej drużyny piłkarskiej w Tarnobrzegu.
Zwłaszcza, że w sporcie jutro zawsze zaczyna się dziś. Tradycje nie tak odległych
przecież występów Siarki na szczeblu
centralnym w naturalny sposób wskazują kierunek, w którym powinna podążać
drużyna z naszego miasta.
Kibice spragnieni piłki na wyższym
niż obecny, czwarty ligowy poziom oczekują i wierzą, że władze Klubu będą miały spory ból głowy w zimie związany
z bardzo dużą, czasową presją pozyskania środków finansowych gwarantujących kolejne wzmocnienia kadrowe.
Wierzą również, że wzmocnienia te zapewnią aktualnemu liderowi skuteczny
finisz wiosennej batalii o główną stawkę
sezonu.
Zanim jednak nastąpi przerwa w ligowych zmaganiach i właściwy czas na podejmowanie kluczowych decyzji w Klubie,
zawodnicy muszą zostawić jeszcze sporo
zdrowia na murawie, aby utrzymać na półmetku rozgrywek pierwszą lokatę w tabeli
III ligi grupy IV.
W tarnobrzeskim środowisku piłkarskim w kwestii szans na sukces Siarki
dominuje naprawdę spory, choć słusznie
tonowany optymizm. Ten nastrój najlepiej
obrazują chyba słowa trenera warszawskiej Legii Czesława Michniewicza wypowiedziane po wygranym meczu swojego
zespołu z angielskim Leicester City F.C.
w Lidze Europy: Chwilo trwaj!
Sylwester Szczepocki

Chwilo trwaj!

Historia ogólniaka
na wystawie
NOWA DĘBA. Wystawa z okazji siedemdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego, które od 1992 roku
nosi imię Jana Kochanowskiego,
została otwarta w miniony czwartek,
14 października, przed budynkiem
Samorządowego Ośrodka Kultury.

na Agudo Martineza, którzy przebojem
zameldowali się w drużynie i od początku

Tak rozpoczęła się historia tej nowodębskiej szkoły i trwa już 70 lat. - Ten czas
chcemy zachować i pokazać na wystawie.
Dlatego zapraszamy wszystkich absolwentów szkoły, ich rodziny i znajomych do
odwiedzenia wystawy - zachęca Rober
Suska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie, czyli popularnego liceum.
W otwarciu urodzinowej wystawy
wzięli udział starosta tarnobrzeski Jerzy
Sudoł oraz jego zastępca Jacek Rożek.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

odgrywają w niej kluczowe role.
Od lat nie było w Tarnobrzegu transferów tak znacząco podnoszących jakość
zespołu, jak miało to miejsce podczas
ostatniego lata. Wzmocniona drużyna
wciąż posiada oczywiście kilka słabych
punktów i teraz najważniejsze jest, aby
udało się jej utrzymać do końca rundy jesiennej dotychczasową, wysoką
skuteczność w gromadzeniu punktów.
W zimie i tak konieczne będzie przeprowadzenie dalszych zmian w jej składzie.
Bez nich bardzo ciężko byłoby skutecznie rywalizować wiosną o główną premię sezonu.
Pomimo zdobywania satysfakcjonującej
ilości bramek, kolejny sezon Siarka nie
posiada potrafiącego zrobić różnicę, skutecznego napastnika na pozycji nr 9. Nie
dysponuje niestety również budżetem, aby
pozwolić sobie na sięgniecie po zawodnika klasy Daniela Świderskiego ze Stali
Stalowa Wola.
Zwiększenia konkurencji wymaga
druga linia, zwłaszcza na skrzydłach.
Blok defensywny zyskałby dużo spokoju w swoich poczynaniach, gdyby został
wzmocniony drugim zawodnikiem tej
klasy, którą prezentuje absolutny lider
nie tylko tej formacji, ale całej drużyny
- Marcin Stefanik.
To sportowe cele. Najistotniejsze jednak
w prowadzonej rywalizacji na boisku już
od wielu lat pozostają kwestie ekonomiczne. Nie da się niestety ukryć, że oceniając
pragmatycznie sytuację finansową Klubu,
w chwili obecnej zwyczajnie nie stać go
na grę na szczeblu centralnym rozgrywek
piłkarskich w naszym kraju.
O co więc zagra w tym sezonie Siarka?
Liczni sympatycy zespołu mają tylko jedną
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STALOWA WOLA. Jak zrobić krajkę na bartku? I co
to w ogóle jest? Wiedzą to już ci, którzy w sobotę, 9 października zjawili się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej
Woli na Nocy Bibliotek. Tym razem stalowowolska
książnica zaproponowała swoim gościom ludową
i lasowiacką tematykę imprezy.

można było zdobyć wiedzę o naszych przodkach zamieszkujących niegdyś tereny wzdłuż
Sanu. Grę ilustrowały fotografie domostw
i sprzętów sprzed lat, a wykonane w Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Ci którzy grę
ukończyli, otrzymali na pamiątkę zestaw bibliotecznych gadżetów, a każdy kto zjawił się

Noc bibliotek
w lasowiackim stylu
A więc co to jest ta krajka? To dekoracyjny wyrób ludowy w postaci wzorzystych pasów bądź wstążek stosowany
w strojach do przywiązywania w talii lub naszywany na
brzegach spódnic, zapasek lub koszul. W kulturze lasowiackiej, takimi krajkami kobiety właśnie przepasywały
się w talii. Bartko to z kolei proste urządzenie tkackie wykonane z cienkich drewnianych listewek. Właśnie dzięki
takiemu bartku uczestnicy Nocy Bibliotek tkali własne
kolorowe krajki.
Ale to nie wszystko. Rodzinnym wyzwaniem okazała się
gra terenowa „Czytanie wzmacnia lokalnie – zostań Lasowiakiem”, w której rozwiązując rebusy, łamigłówki i zadania

w bibliotece pamiątkową przypinkę i zakładkę.
Jeśli lasowiacka gra rozbudziła naszą ciekawość, mogliśmy
własnoręcznie wykonać również ludową kartkę pocztową,
którą goście MBP przyozdabiali m.in. suszonymi kwiatami
i roślinami. Na zielonym patio MBP czytelnicy wymalowali
kredą lasowiackie serce.
- Mamy nadzieję, że dzięki imprezie przybliżyliśmy mieszkańcom
miasta kulturę i historię Lasowiaków. To ważne, aby pamiętać o tych,
którzy zamieszkiwali przed Równinę Tarnobrzeską i Płaskowyż Kol-

buszowski, widły Wisły i Sanu. A gdyby ktoś chciał zgłębiać
wiedzę o Lasowiakach zapraszamy po stosowną literaturę do
naszych placówek – podsumowuje Noc Bibliotek Ewa Biały,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Tomasz Gotkowski

„Rolnik” złotą
szkołą NBP
TARNOBRZEG. Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu, popularny Rolnik, znalazł
się w gronie 284 szkół w Polsce posiadających prestiżowy certyfikat „Złotej
Szkoły NBP”. Rolnik jest jedyną szkołą
w mieście mogącą się pochwalić takim
osiągnięciem.
Była to pierwsza edycja programu NBP,
którego celem jest popularyzacja wśród młodych ludzi wiedzy ekonomicznej, wiedzy
o finansach i zarządzaniu nimi. Młodzi ludzie
powinni bowiem wiedzieć nie tylko jak zdobywać pieniądze, ale i jak nimi gospodarować.

Fot. ZS nr 2 w Tarnobrzegu

Im większa wiedza, tym lepsze efekty przekładające się na lepszą przyszłość gospodarstw
domowych i gospodarki kraju.
Projekt zakładał realizację trzech zadań,
w tym spotkanie z ekspertem w dziedzinie
finansów, następnie przeprowadzenie lekcji
z ekonomii, z naciskiem na korelację międzyprzedmiotową, by podkreślić, że o pieniądzach można mówić na różnych płaszczyznach, więc także na różnych zajęciach.
Zwieńczeniem projektu była debata na temat
oszczędzania. Warto nadmienić, że ze względu na bezpieczeństwo wszystkie zadania były
przeprowadzone online, co wymagało dodatkowego wysiłku ze strony organizatorów.
Do realizacji wymaganych w projekcie
zadań powołano w szkole Drużynę
Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej,
którą stanowili uczniowie różnych kierunków - technikum ekonomicznego,
rachunkowości, logistyki i hotelarstwa.
Po zakończeniu projektu uczniowie
zgodnie przyznali, że zdobyta wiedza
i nowe doświadczenia pozwolą im dużo
lepiej poruszać się w świecie finansów.
Projekt uświadomił młodzieży także to,
że ekonomia jest wszechobecna i towarzyszy im w codziennym życiu, nawet jeśli sobie tego wcześniej nie uświadamiali.
Wojciech Lis

reklama

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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Polski musical na
światowym poziomie

Większość osób, które mnie
dobrze znają, wie, że kocham
musicale. Szczególnie ukochałam sobie polski musical „Piloci”, który obejrzałam już chyba
z 8 razy, w tym raz na żywo i to
o nim właśnie chciałabym wam
dzisiaj opowiedzieć.
Premiera „Pilotów” miała
miejsce 7 października 2017 roku w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie.
Za reżyserię i libretto odpowiadał znany w musicalowym świecie dyrektor teatru, Wojciech Kępczyński, który ma już
na swoim koncie polskie realizacji kilku najgłośniejszych hitów z Broadwayu
i West Endu jak „Mamma Mia”, „Miss
Sajgon, „Upiór w Operze”, „Les Miserables”, „Koty”, czy „Deszczowa Piosenka”.
Teksty piosenek do tego spektaklu napisał
Michał Wojnarowski, tekściarz, dialogista
i tłumacz, który przetłumaczył już wcześniej wiele piosenek filmowych (m.in. do
filmów Disneya: „Piękna i Bestia”, „Kraina
Lodu”, „Vaiana. Skarb Oceanu”, „Zaplątani” czy „Mary Poppins”.), czy też musicali
(choćby „Przebudzenie wiosny” , „Our
House”, „Billy Eliot”, czy „Aida”). Muzykę
skomponowali bracia, Dawid i Jakub Lubowiczowie, którzy wcześniej również byli
odpowiedzialni za aranżacje do wielu musicali, takich jak choćby „Upiór w Operze”,
„Mamma Mia”, „Akademia Pana Kleksa”
czy „Deszczowa Piosenka”. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że to trzeci w historii
całkowicie polski musical,
który wystawiono w Teatrze ROMA (wcześniejsze
produkcje to „Piotruś Pan”
z 2000 roku i „Akademia
Pana Kleksa” z roku 2008)
i z całą pewnością także
pierwszy, który adresowany jest do dorosłej publiczności.
Akcja spektaklu toczy
się wokół rodzącego się
uczucia dwójki głównych
bohaterów, Niny, pięknej kabaretowej aktorki,
wschodzącej gwiazdy rewii kabaretowej i Jana, polskiego pilota wojskowego,
świeżo upieczonego absolwenta szkoły lotniczej. Zaręczają się oni w sierpniu 1939, na chwilę
przed wybuchem II wojny światowej. Zakochanym towarzyszą w tej chwili przyjaciele, ze strony Jana: Stefan, Franek i Maks,
a ze strony Niny: Nel i Ewa. Oczywiście
jak w każdym musicalu tak i tu widzimy
od początku również czarny charakter.
Tym jest tu Prezes, który rządzi przedwo-

jennymi warszawskimi kabaretami, jest
zafascynowany Niną i marzy chyba też
o karierze artystycznej, o czym przekonuje
w solowej piosence „Mój świat”. Narzeczonych rozdziela wybuch drugiej wojny
światowej. Jan, wraz z przyjaciółmi, trafia
do Anglii, gdzie formuje się polska eskadra
lotnicza, a Nina najpierw zostaje w Polsce,
a potem wyjeżdża do Francji. Tam u boku
artystki pojawia się Hans, niemiecki oficer, szczerze w niej zakochany, który ginie,
natomiast u boku Jana pojawia się w Anglii niejaka Alice, angielska arystokratka,
córka lorda Stanforda. Bohaterowie przeżywają liczne rozterki i snują marzenia, co
będą robić, gdy już ta wojna się skończy.
I w końcu do tego dochodzi. W 1947 roku
Nina występuje w Paryżu na scenie kabaretu Moulin Rouge. Na widowni siedzą Jan
i Alice oraz Prezes. Po spektaklu mężczyźni wychodzą z budynku kabaretu i czekają
na nią na paryskiej ulicy… .
Muszę przyznać, że Wojciechowi Kępczyńskiemu udało się stworzyć przedstawienie na wskroś nowoczesne i atrakcyjne,
choć opowiedział w nim historię sprzed

wielu, wielu lat. Zaproponował przy tym
widzowi teatralny produkt na najwyższym
światowym poziomie, który dostarcza dobrych emocji i zachęca do poznawania
historii polskich bohaterów, a przy tym
stroni od polityki.
Do „Pilotów” przekonała mnie jednak
nie tylko fantastycznie opowiedziana hi-

storia wojennej miłości lecz chyba przede
wszystkim niesamowite kreacje aktorskie.
Tu muszę wspomnieć, że reżyser przygotował trzy obsady głównych postaci. Tak
więc postać Jana, kreowało w tym musicalu trzech aktorów (Jan Traczyk,
Paweł Mielewicz
i Przemysław Zubowicz), a postać
Niny trzy aktorki
(Zofia Nowakowska, Edyta Krzemień i Natalia Krakowiak). W premierowej obsadzie
musicalu pojawili
się na scenie Zofia
Nowakowska i Jan
Traczyk, ale ja widziałam na żywo
Natalię Krakowiak
i Przemysława Zubowicza. Wszyscy aktorzy i wszystkie aktorki stworzyli nietuzinkowe postaci i śpiewali naprawdę
porywająco. Chciałabym też wspomnieć
o postaci Hansa, którą w spektaklu również kreowało trzech
aktorów (Michał Bronk, Tomasz
Więcek i Wojciech Stolorz (ja na
żywo widziałam tego ostatniego), Alice (w genialnej kreacji
tak Basi Gąsienicy-Giewont jak
i Marty Wiejak) czy też porucznika Pilkingtona (Krzysztof Bartłomiejczyk, Grzegorz Pierczyński i Robert Rozmus). Tu muszę
jednak zauważyć, że ten ostatni
zrobił na mnie chyba największe
wrażenie. W pamięci mam też
postać Prezesa (Jan Bzdawka,
Janusz Kruciński). Obaj panowie świetnie odnaleźli się w tej
postaci i dzięki nim, a w zasadzie
ich warsztatowi aktorskiemu, ja
ją znienawidziłam, za to obu aktorów z pewnością polubiłam. Spośród
całej obsady warto jeszcze zwrócić uwagę
na postaci pozostałych pilotów - kolegów Jana. W roli Franka występowali na
przemian Jeremiasz Gzyl i Paweł Kubat
(mnie bardziej podobał się ten drugi).
Maksa zagrał Piotr Piksa (świetnie wyglądał w mundurze), a jego gra i wokal są

absolutnie na najwyższym
poziomie. Stefana zachwycająco zagrał Marcin Franc.
Na koniec dodam, że cały
zespół stanął na wysokości
zadania, dzięki czemu powstało u nas widowisko na
światowym poziomie.
W musicalu ważna jest
nie tylko opowiadana historia ale i muzyka, a za tę odpowiadają tu bracia Lubowiczowie, którym udało się stworzyć zróżnicowane gatunkowo piosnki, niosące akcję
i wpadające w ucho. Myślę, że spektakl ten

wykreował co najmniej kilka hitów. Sama
słyszałam, jak widzowie wychodząc z teatru nucili sobie pod nosem: „Nie obiecuj
nic”, „Piloci”, „Rowerowe love”, „Angielska
herbata”, „Pan Hurricane” i „Za rok, za
dwa”.
Połączenie w scenografii elementów
klasycznych z animacjami (Kamil Pohl)
na wielkich ścianach ledowych wygląda
niesamowicie, a tempo ich zmian bezwzględnie budzi podziw. Na potrzeby
przedstawienia powstało także prawie
pięćset kostiumów, dopracowanych do
ostatniego szczegółu (Dorota Kołodyńska), dzięki czemu fantastycznie wręcz
uzupełniają scenografię. Dzięki nim polscy piloci wyglądają jak bohaterowie, a nie
aktorzy taniej rewii, czy przebierańcy.
Całość dopełniają: utrzymana w klimacie epoki charakteryzacja (piękne, stylizowane fryzury), realistyczne scenariusze
walk powietrznych w animacjach, a także
plastyczna i pełna dynamiki choreografia.
Naprawdę warto zobaczyć ten spektakl.
Niestety można go obecnie obejrzeć tylko na płycie DVD, gdyż w Teatrze Muzycznym ROMA wystawiano go tylko do
16 czerwca 2019 roku. Gwarantuję wam
jednak, że nawet na DVD spektakl ten
wywrze na Was wrażenie i wywoła gigantyczne emocje.
Wiktoria Fajt
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MIELEC. Dnia 1 października odbyła
się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Mieleckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wydarzenie rozpoczął występ chóru
Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
“ECHO” pod kierunkiem Małgorzaty Leśniak. Po powitaniu wszystkich gości oraz
słuchaczy przez Prezes Zarządu – Elżbietę

Kwiatkowską, nastąpiło krótkie omówienie
dotychczasowej działalności Mieleckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem
MUTW jest działalność o charakterze
propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym, aktywizującym zdrowy tryb życia osób starszych. Cele te realizowane są
przez cotygodniowe wykłady ogólne dla
wszystkich słuchaczy oraz zajęcia dodatkowe w sekcjach i grupach zainteresowań.

Inauguracja roku
akademickiego
Mieleckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
MUTW umożliwia uzupełnienie i aktualizację wiedzy, poznawanie współczesnych
osiągnięć nauki, sprzyja koleżeńskim kontaktom, daje wsparcie i włącza do pracy na
rzecz drugiego człowieka.
Samorząd Miasta Mielca reprezentowali Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca –
Paweł Pazdan i Adriana Miłoś, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek. – Cieszę się że Mielecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku prężnie działa już wiele
lat i ciągle się rozwija poszerzając swoją
ofertę, co widać przez co raz większe zainteresowanie wśród seniorów. – powiedział
Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł
Pazdan. To Państwo przekazujecie mądrość kolejnym pokoleniom, to Państwo
reklama

Pomoc od
Polpharmy dla
Domu Dziecka
NOWA DĘBA. Bieg z Polpharmą dla Dzieci - tak nazywała się impreza sportowa
zorganizowana w minioną sobotę, 9 października, nad nowodębskim zalewem.
Cel biegu był szczytny: zebranie pieniędzy na remonty łazienek w Domu Dziecka w Skopaniu.
Jak mówi Damian Szwagierczak, dyrektor
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopa-

fot. Dominik Siatrak

niu, ta data na długo zostanie w pamięci jego
i podopiecznych placówki. - Udało nam się
zebrać około 20 tysięcy złotych - powiedział.
- Powodem do radości jest nie tylko ta kwota,
ale też fakt, że mamy wielu przyjaciół, którzy
chcą nam pomóc. Pieniądze zebrane podczas
biegu pochodzą ze sprzedaży pakietów startowych, z loterii fantowej oraz z utargu na
stoiskach gastronomicznych.
Pomysłodawcą imprezy, podczas której można było nie tylko biegać, ale także
wystartować w rywalizacji rowerowej i w nordic walkingu byli wolontariusze nowodębskiej Polpharmy.
Warto dodać, że Dom Dziecka
też wystawił swoje reprezentacje
biegaczy i chodziarzy. Wśród
biegaczy, jak zawsze, znalazł się
dyrektor Damian Szwagierczak.
Sportowcom kibicował m. in.
starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł,
który, jak zaznacza dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem,
na co dzień pomaga placówce
w Skopaniu.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

jesteście kierunkowskazem dla młodych
osób i za to bardzo serdecznie chciałbym
podziękować i pogratulować. Jesteście
Państwo ważną częścią naszego miasta.
Życzę, żeby w tych trudnych czasach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne
Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
funkcjonował w sposób nieprzerwany, aby
nie było konieczności zawieszenia działalności. – zakończył swoje wystąpienie
Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł
Pazdan.
Kolejnym punktem uroczystości był
wykład inauguracyjny oraz występy artystyczne grup Mieleckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Martyna Czarny
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Projekt FARMŸNG ma na celu zbudowanie na skalę przemysłową, pierwszego w swoim rodzaju łańcucha wartości
opartego na biotechnologii, produkującego zrównoważone, bezpieczne i paszowe
produkty z białka stadium larwy ciemnika - mącznika Tenebrio Molitor, w północnej Francji. Projekt
FARMŸNG składa się z 19 partnerów z 8 krajów europejskich,
o silnych interdyscyplinarnych
kompetencjach wymaganych do
realizacji planu pracy i dopasowania celów projektu. Jednym
z nich jest Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, który
znajduje się w Szczecinie.
Świat stoi przed poważnym
wyzwaniem związanym z gwałtownym
wzrostem popytu na produkty białkowe,
takie jak mięso oraz ryby, związane z rosnącym zaludnieniem. Nie jest możliwe,
aby tradycyjne metody produkcji poprzez
rolnictwo, rybołówstwo czy akwakulturę
były w stanie zaspokoić ciągle zwiększające się potrzeby rynkowe. Przy obecnym
sposobie produkcji przewiduje się, że do
2050 roku pojawią się niedobory zasobów białkowych. Dodatkowo, hodowla
zwierząt absorbuje dużą ilość cennych zasobów, do których należy m. in. energia,
woda oraz ziemia.
Innowacyjnym sposobem na zmianę
negatywnego scenariusza jest produkcja
i przetwarzanie owadów, które są cennym
źródłem aminokwasów. Owady cechują
się łatwością w hodowli oraz skutecznie przekształcają materię organiczną.
Karmione nieszlachetnymi materiałami
szybko się rozmnażają i są bogatym i naturalnym źródłem pożywienia dla niektórych zwierząt gospodarskich i domowych,
a także prawdopodobnie bezpośrednio
dla ludzi. Owady emitują również mniej
gazów cieplarnianych i amoniaku oraz
zużywają mniej
wody i ziemi niż
inne łańcuchy
wartości białek
zwierzęcych.
Dodatkowo,
wodę pozyskują
z pożywienia.
Szacuje się, że
na każdy kilogram wyprodukowanych owadów potrzeba
około dwóch
kilogramy paszy.
Jest to pięć razy
mniej niż przy
produkcji wołowiny. Odpadem z hodowli
owadów są ich odchody, stanowiące naturalny nawóz. Jednakże, do tej pory nie zrealizowano produkcji na skalę przemysłową
produktów pochodzących od owadów.
Koordynowany przez firmę Ÿnsect

(Francja) projekt FARMŸNG ma na celu
rozwój, na skalę przemysłową i zautomatyzowaną, hodowli i transformacji owadów do produkcji składników białkowych.
W łańcuchu wartości znajduje się 19 silnych podmiotów kluczowych, których

kikolwiek inny zakład produkujący białko
owadzie na świecie.
Oczekuje się, że projekt FARMŸNG
przyniesie kilka przełomowych wyników
i innowacyjnych produktów. Głównym
celem jest budowa w pełni zautomatyzo-

udział obejmuje etapy od dostawy surowców do ostatecznej transformacji owada.
Projekt FARMŸNG zademonstruje
wielkoskalowy, pierwszy tego rodzaju
łańcuch wartości oparty na
biotechnologii, wytwarzający
zrównoważone, bezpieczne
i najwyższej jakości produkty paszowe o innowacyjnym
pochodzeniu: z owadów
tenebrio molitor (mącznik). Roślina opracowana na
potrzeby FARMŸNG będzie
wykorzystywać fizjologiczne
możliwości fizjologii mączników do efektywnego przekształcania roślinnych produktów ubocznych w biomasę mącznika, w efekcie czego
powstaną zrównoważone
białka i lipidy na potrzeby
rynku końcowego paszy dla
ryb i karmy dla zwierząt domowych. Równolegle odzyskiwany będzie obornik do
nawożenia gleby.
Projekt FARMŸNG, odpowiadając na
rosnące światowe zapotrzebowanie na

wanego przemysłowego zakładu pionowego do produkcji składników owadów,
zwanego ΫnFarm TM , zdolnego do produkcji 20 000 ton białka rocznie. Kolejnym

białek.
Ustanowienie nowych łańcuchów
wartości opartych na biotechnologii, od
produktów ubocznych rolnictwa po produkcję paszy dla ryb i karmy dla zwierząt
domowych, a jednocześnie waloryzacja
obornika owadów przy produkcji nawozów organicznych.
Opracowanie nowych produktów konsumenckich, opartych na białkach owadzich, do
zastosowań w karmach dla zwierząt domowych oraz ryb, które
w pełni spełniają wymagania
rynku.
Radykalne zmniejszenie śladu
węglowego emisji gazów cieplarnianych i amoniaku, związanych
z produkcją białek zwierzęcych.
Zmniejszenie o 800 000 ton świeżych
połowów ryb rocznie, poprzez częściowe
zastąpienie mączki rybnej mączką mącznika na paszę dla zwierząt.
Wygenerowanie około 1
miliarda euro przychodów,
tworząc w ten sposób również znaczną wartość finansową dla europejskich
państw członkowskich.
Stworzenie łącznie ponad 1200 nowych bezpośrednich i pośrednich
miejsc pracy w nowych
łańcuchach wartości.
W maju 2021 roku odbyła się oficjalna uroczystość inauguracyjna Ϋnsect, gdzie udział wzięli m.
in. minister transformacji
ekologicznej - Barbara
Pompili, minister rolnictwa i żywności – Julien Denormandie
oraz sekretarz stanu odpowiedzialny za
transformację cyfrową i komunikację elektroniczną – Cédric O. Na wydarzeniu nie
mogło zabraknąć prezesa zarządu Ϋnsect
– Antoine Hubert oraz partnerów projektu FARMŸNG. Wśród obecnych znaleźli
się także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona
Chemia”, których zaangażowanie obejmuje
głównie Work Packages 8 pn. Wykorzystanie i rozpowszechnianie, skupiające się na
szerzeniu wiedzy o projekcie.
Projekt FARMŸNG jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Wspólne
Przedsięwzięcie Przemysłu Biotechnologicznego Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), a dofinansowanie projektu wyniosło ponad 20 milionów euro.

Owady nowym
źródłem produktów
białkowych

białka, przeniesie technologię z zakładu
demonstracyjnego do Przemysłowego Zakładu Flagowego, zdolnego do produkcji
prawie 1 500 ton białka i 400 ton oleju
miesięcznie, osiągając tempo produkcji,
które nigdy nie zostało osiągnięte przez ja-

celem jest demonstracja na dużą skalę,
gotowych, zrównoważonych produktów
z owadów, jakimi są: mączka białkowa
(iΫnHealthTM), olej (ΫnOilTM) oraz
nawóz organiczny (ΫnFrassTM). Projekt FARMŸNG jest odpowiedzią na zaspokojenie potrzeb rynkowych pasz dla
ryb, karmy dla zwierząt domowych oraz
hodowlanych, nawozów, charakteryzujących się wysoką jakością i czystością oraz
bezpieczeństwem i zgodnością z panującymi przepisami Unii Europejskiej. Aby
zapewnić zrównoważony rozwój Zakładu Przemysłowego, projekt FARMŸNG
uwzględni wymiar środowiskowy, społeczny i ekonomiczny w celu określenia
wpływu całego procesu, od dostaw surowców do produktów końcowych.
Kluczowe wyniki projektu FARMŸNG oraz skutki po zakończeniu projektu obejmują:
Zaoferowanie udanego i inspirującego sztandarowego przykładu europejskiej
gospodarki opartej na biotechnologii,
demonstrując techniczno-ekonomiczną
opłacalność pierwszego zakładu przemysłowego na pełną skalę do produkcji
zrównoważonych i alternatywnych źródeł

Projekt FARMŸNG finansowany jest ze środków
programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy
o udzielenie notacji nr 837750
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Druhowie z OSP
w Jadachach

rozbudowali
i wyremontowali
remizę
JADACHY. Uroczyste oddanie remizy
po rozbudowie i remoncie, w minioną sobotę, 9 października, świętowali strażacy ochotnicy z Jadachów.
Prócz otwarcia odnowionej remizy,
w programie uroczystości znalazło
się odsłonięcie pamiątkowej tablicy,
odznaczenia dla strażaków i wręczenie okolicznościowych statuetek dla
zaproszonych gości.

fot. Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

Strażackie święto rozpoczęło się od uroczystej mszy św. w kościele pw. Maksymiliana Kolbego w Jadachach, po której jej
uczestnicy przemaszerowali na uroczysty
apel przed strażnicą.
Gośćmi strażackiego święta byli m. in.
posłeł Zbigniew Chmielowiec, wicemarszałek województwa Ewa Draus, Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbrygadier Andrzej Babiec,
starosta tarnobrzeski Jerzy
Sudoł, przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej
Dębie Damian Diektiarenko z radnymi, dyrektor wykonawczy Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej druh Edward Szlichta,
komendant miejski PSP
w Tarnobrzegu brygadier
Marian Róg oraz kapelan
gminny strażaków w Nowej Dębie ks. prałat Eugeniusz Nycz.
Jak podkreślił prezes

OSP w Jadachach, Tadeusz Jadach, remont budynku to zasługa wielu osób. Uroczystość ta jest zwieńczeniem wieloletnich starań, które przyczyniły się do
rozbudowy i modernizacji naszej remizy - mówił prezes Jadach. - Wcześniej
pozyskaliśmy nowy, średni samochód
ratowniczo - gaśniczy marki Volvo. Do
pełnego wykończenia naszej inwestycji
potrzebny jest jeszcze bezpośredni wy-

bardzo serdecznie dziękujemy. Następną
osobą, która była bardzo zaangażowania w pozyskiwaniu pieniędzy na nasze
inwestycje jest Podkapracki Komendant
PSP nadbrygadier Andrzej Babiec - dodał
Tadeusz Jadach.
Poseł Zbigniew Chmielowiec i wicemarszałek Ewa Draus podkreślili w swoich
wystąpieniach, jak ważną rolę w pomaganiu druhom z OSP w całym powiecie ma

fot. Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

jazd na drogę powiatową. Nie udało by
się na tego wszystkiego zdziałać, gdyby
nie zgoda lokalnej społeczności, radnych
miejskich i posła Zbigniewa Chmielowca, którego zaangażowanie jest widoczne
w każdej dziedzinie dotyczącej funkcjonowania naszej małej ojczyzny, jaką jest
miasto i gmina Nowa Dęba, za co mu

KONIEMŁOTY. 20 września 2021r. w przedszkolu
w Koniemłotach obchodzone było wyjątkowe
święto - Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka. Z tej
okazji dzieci mogły przyjść
przebrane w ulufot. Przedszkole w Koniemłotach
biony strój i czekała na nie pięknie
udekorowana sala
oraz moc atrakcji.

także starosta Jerzy Sudoł, który w skromnym powiatowym budżecie zawsze znajdzie pieniądze dla strażaków. Docenili to
też strażacy obdarowując starostę pamiątkową statuetką.
Rozbudowa i remont strażnicy kosztowały ponad 1,3 mln. zł.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

fot. Przedszkole w Koniemłotach

Dzień Przedszkolaka
w Koniemłotach
W programie były m.in. zabawy
muzyczno- ruchowe z chustą Klanza, przechodzenie pod i nad poprzeczką (Limbo), tańce- wygibańce, zabawy sensoryczne, wspólne
śpiewanie „Hymnu Przedszkolaka”
oraz sesja zdjęciowa w FOTOBUDCE. W tym wyjątkowym dniu balony zmieniały swój kształt według
życzenia dzieci.

Dyrektor, Marzena Szczypkowska podkreśliła znaczenie przedszkola w toku ścieżki kształcenia.
Podkreśliła również, że od przedszkola wszystko się zaczyna i wręczyła dzieciom Dyplomy Wzorowego Przedszkolaka. To był wyjątkowy
dzień w życiu społeczności Przedszkola w Koniemłotach.
Monika Sapa
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Za nami 4. Zimowy
Triathlon w Mielcu
MIELEC. 4. Zimowy Triathlon za nami.
Pierwotnie rozgrywki miały odbyć się
zimą 2021r, jednak z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii koronawiursa, termin wydarzenia został przełożony
dopiero na 10 października 2021r.
35 zawodników i zawodniczek stanęło do
rywalizacji w pływaniu na dystansie 300m,
jeździe na rowerkach spinningowych na
dystansie 5 kilometrów oraz biegu na bież-

fot. mielec.pl

TARNOBRZEG. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim zainstalowano osiemnaście
planów tyflograficznych, które pomogą osobom niewidomym i słabowidzącym zorientować się w przestrzeni
plaży oraz znajdujących się tam budynków.
Tarnobrzeg był jednym z pierwszych
miast, które wydały przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących. Teraz przyszła pora na jezioro. Nad
Jeziorem Tarnobrzeskim zainstalowano
właśnie osiemnaście planów tyflograficznych, które pomogą osobom niewidomym
i słabowidzącym zorientować się w przestrzeni plaży oraz znajdujących się tam
budynków.
– Przewodnik powstał w ramach projektu „Tarnobrzeg otwarty dla turysty z
dysfunkcją narządu wzroku”. Dowodzimy,
że to nie tylko chwytliwe hasło. Inwestujemy w infrastrukturę nad jeziorem, by
zapewnić jak największy komfort wypoczywającym tu osobom. Tylko w tym roku
oddaliśmy do użytku odwiedzających Jezioro Tarnobrzeskie drogi, ścieżki rowerowe, parkingi, toalety, budynki pod usługi
gastronomiczne, altany grillowe, place za-

niach na dystansie 2 kilometrów. Zawody
rozpoczęły się na krytej Pływalni Smoczka,
następnie uczestnicy przenieśli się do Centrum Handlowego Smoczka do Extreme Fitness. Organizatorami wydarzenia był Urząd
Miejski w Mielcu, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mielcu oraz Studio Wizualne.
Głównym partnerem zawodów było Extreme Fitness. Wyróżnieni uczestnicy otrzymali
pamiątkowe statuetki, medale oraz nagrody.
Martyna Czarny

Wyniki przestawiają się następująco:
Open Mężczyźni
Krzysztof Stawarz – Kraków – 00:17:27
Adam Sokół – Rzeszów – 00:18:15
Mateusz Zięba – Świlcza – 00:18:23
Open Kobiet
Dominika Nycz – Rzeszów – 00:25:33
Agnieszka Gustaw – Lublin – 00:27:27
Marcelina Zięba – Tarnobrzeg – 00:27:35
Najlepsze czasy:
Basen Smoczka MOSiR Mielec
Basen 300m
Marcelina Zięba – Tarnobrzeg – 00:04:04
Sebastian Gogacz – Dębica – 00:03:45
Extreme Fitness Mielec Szafera
Rower 5km
Agnieszka Gustaw – Lublin – 00:05:12
Jakub Sobień – Przeworsk – 00:03:18

Bieg 2km
Karolina Mroczek – Nowa Sarzyna –
00:12:36
Mateusz Zięba – Świlcza – 00:08:55
Drużynowy Puchar Bossmen Fryzjerstwo
1. 16 pkt. Łyda Team
Adam Sokół, Mateusz Zięba, Paweł Leśko, Roman Materna
2. 64 pkt StyroBud
Bartek Bać, Piotr Bałut, Aleksey Kapitsa,
Karolina Mroczek
3. 71 pkt. Spontan Team
Łukasz Duszlak, Zbigniew Biskup, Jakub
Kokczyński, Dominika Nycz
Gratulujemy wyników
i zapraszamy na kolejną edycję!

fot. mielec.pl

Plaża w brajlu!
baw. Obecnie pozyskaliśmy kolejną dota- prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek i
cję i już przygotowujemy się do nowych zaprasza nad Jezioro Tarnobrzeskie.
inwestycji. Dbamy jednocześnie o to, by
Plany tyflograficzne to zamontowane
jezioro wraz z powstającymi tu atrakcja- na odpowiednej wysokości i pod odpomi było przyjazne dla każdego. To już nie wiednim nachyleniem specjalne tablice,
tylko troska o przystosowanie obiektów dla na których kontury rysunków oznaczono
osób, które mają problemy z pofot. tarnobrzeg.pl
ruszaniem się. Jesteśmy przygotowani także na przyjęcie turystów,
którzy otaczający świat odbierają
innymi niż wzrok zmysłami. Osoby niepełnosprawne, w tym osoby
niewidome i słabowidzące, coraz
odważniej uczestniczą w życiu
publicznym, podejmują pracę,
ale też coraz chętniej podróżują,
korzystają z atrakcji, które jeszcze
do niedawna były dla nich niedostępne. Dzięki takim udogodnieniom, jak zainstalowane właśnie
nad jeziorem plany tyflograficzne, osoby niewidome będą w stanie samodzielnie poruszać się w
przestrzeni miejskiej plaży - mówi

wypukłościami, a opisy i legenda zapisane
zostały w brajlu. Dzięki tym wypukłościom
osoby z dysfunkcją wzroku, za pomocą dotyku, poznają rozmieszczenie elementów
infrastruktury. Z kolei dzięki legendzie i
opisom przedstawionym w alfabecie Braille’a mogą dowiedzieć się, co znajduje się
w konkretnym budynku. Plany tyflograficzne w sposób uproszczony przedstawiają
osobom niewidomym przestrzeń, w której
się znajdują, dostarczając wiedzy o najważniejszych jej elementach. Plany
zainstalowane nad Jeziorem Tarnobrzeskim zaprojektowano w porozumieniu i we współpracy z osobami
z dysfunkcją wzroku, by mieć pewność, że spełnią swoją rolę. Z uwagi
na zastosowanie piktogramów będą
pomocne również osobom, które nie
znają języka polskiego.
Plany tyflograficzne na terenie jeziora wykonano w oparciu o zadanie „Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów poprzemysłowych miasta
Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” - etap I. Koszt tablic oraz
ich montaż wyniósł 105 tys. zł netto.
Wojciech Lis
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„Ruch i organizacja muszą się wziąć za ręce,
aby stworzyć żywą, a zarazem zwartą całość. Przerost organizacji zabija ruch. Gdzie nie ma ruchu,
tam traci sens istnienie organizacji.”
Powyższy cytat z Próby wodzów Leopolda Ungehauera wydanej we Lwowie w 1935 roku stanie
się później punktem wyjścia do rozważań o ruchach
programowo-metodycznych w ZHP. Uważam, że
obecnie przerost organizacji (władza - zalecenia,
zmiany) zabija ruch, którego istotą jest wspólny cel –
kształtowanie postaw i charakterów młodych ludzi.
Dla przeciętnego drużynowego działającego z dala
od Głównej Kwatery ZHP to przede wszystkim ruch
i jego jasny wytyczony Prawem Harcerskim cel –
wychowanie harcerza
na dobrego człowieka.
Oczywiście także przez
zabawę w braterskiej
atmosferze ale przede
wszystkim przez służbę Bogu i Polsce, czyli
drugiemu człowiekowi. Fragment gawędy
ks Kazimierza Lutosławskiego: „Orlęta
moje, czuwajcie gorliwie i nieustannie, abyśmy rośli na orły mocne, co nie zniżają lotu”. Lockdownem
i stanem epidemii często usprawiedliwiamy brak aktywności, bierność,
lenistwo wręcz, niesystematyczność,
brak wytrwałości i konsekwencji,
w końcu brak chęci do nauki, poznawania, czy czytania a naciski ze świata
i obawa przed śmiesznością prowadzą
do przemilczania i sprzedawania ideałów. Nie tak było w historii harcerstwa. Ponieważ jest stan zagrożenia
to tym bardziej powinniśmy CZUWAĆ! Harcerstwo mobilizowało się przy każdym
kataklizmie - czynnie i skutecznie w dwóch wojnach,
przy powodziach i innych klęskach żywiołowych.
Dlaczego teraz się usprawiedliwiamy? Wróćmy do
korzeni. W puncie 2 §2 w rozdziale 2 Statutu ZHP
czytamy: ZHP jest dobrowolnym stowarzyszeniem
otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
No właśnie, czy nadal potrafimy się pięknie
różnić?
Zbliża się termin Zjazdu ZHP. Zjazd ten zapowiada się bardzo burzliwie. Śmiem twierdzić, że jego
reklama

ustalenia mogą spowodować rozłam w ZHP. Ale
cóż, skoro do tej największej w Polsce organizacji
młodzieżowej mogą należeć wszyscy to przecież
trzeba zmienić Rotę Przyrzeczenia i Prawo Harcerskie aby zadowolić wszystkich. Uważam, że tak
być nie powinno. Jeżeli ktoś chce należeć do ZHP
to MOŻE ale wcale nie MUSI. Fundamentem naszych wartości są niezmienne od 100 lat zasady
harcerskiego wychowania wywodzące się z uniwersalnych kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. Nie wszystkim to pasuje więc zaczynają się
przepychanki. Usuńmy Boga z Roty Przyrzeczenia
ale nie zatrzymujmy się. Wymażmy z pamięci ks.
Kazimierza Lutosławskiego, na którego projekcie
opracowano Krzyż Harcerski. Zmieńmy patrona polskich harcerzy, przecież bł. Wincenty
Frelichowski to ksiądz. A co z patronem skautów św. Jerzym? Jak wówczas będzie wyglądała
nauka historii harcerstwa? Marszałek Piłsudski
powiedział: „Kto nie szanuje i nie ceni swej
przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Druga
sprawa to wszechobecna polityka w złym tego
słowa znaczeniu. Ona również da znać o sobie
na Zjeździe. Nieprzemyślane decyzje władz
dały niejednokrotnie pożywkę politykom
nierozumiejących harcerstwa oraz pseudo reporterom szukającym taniej sensacji. Dlatego pojawiły się artykuły
o zachęcaniu członków ZHP do
homoseksualizmu itp. bzdury.
Harcerze z 54 SDH im. ppor.
Bronisława Kochana we wrześniu przygotowali apel z okazji
wybuchu II wś. oraz z okazji
Dnia Sybiraka. Uczestniczyli
także podczas obchodów rocznicy pacyfikacji miejscowości
Goliszowiec. Natomiast 19 października w Stalowej Woli upamiętniać będą rozstrzelanych zakładników oraz
z najnowszej historii - zamordowanie ks. Jerzego
Popiełuszki a 24 października pomordowanych
w wyniku pacyfikacji mieszkańców osady Janiki.
Uczestniczymy w tych wydarzeniach aby pamięć
o nich nie uległa zatarciu. Nie po to aby szerzyć
nienawiść do cywilizowanego niemieckiego narodu, który okazał się narodem zbrodniarzy oraz
do dzikusów ze wschodu zaślepionych czerwoną
gwiazdą ale ku przestrodze aby takie wydarzenia
nigdy już się nie powtórzyły.
hm. Zbigniew Partyka

Quo
vadis
ZHP?

Światowy
Dzień Tabliczki
Mnożenia
w Kurozwękach
fot. PSP w Kurozwękach

KUROZWĘKI. XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja
edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. ŚDTM
jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Celem przedsięwzięcia
jest przypomnienie sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób.
Młodzież miała okazję nadrobić „tabliczkowe” zaległości po
wakacjach. Uczniowie z klasy czwartej, pod opieką koordynatoraAgnieszki Mysłek wcielili się w rolę egzaminatorów i przepytywali
z tabliczki mnożenia. starszych kolegów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
„Egzamin” opierał się na wylosowaniu pytań spośród losów o różnym stopniu trudności. Każdy, kto prawidłowo odpowiedział na 5
pytań otrzymywał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz certyfikat.
Było to przepustką do wzięcia udziału w łamigłówkach matematycznych organizowanych na lekcjach matematyki.
Niektóre opinie uczniów z klasy piątej dotyczące Światowego Dzień
Tabliczki Mnożenia:
Ksawery - To fajny dzień, przypomniałem sobie tabliczkę mnożenia
i dostałem certyfikat.
Kornelia- Mnie się bardzo podobała w tym dniu lekcja matematyki.
Były fajne gry i łamigłówki dotyczące tabliczki mnożenia.
Agnieszka Mysłek
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Historia jednego zdjęcia
Redakcja „Naszego Miasta” poprosiła mnie o zapoczątkowanie wspomnieniowego cyklu pn. „Historia
jednego zdjęcia”. Miałby on przypominać jakieś wyjątkowo ciekawe lub osobliwe zdarzenie z archiwum autora,
a zdjęciu towarzyszyć miałaby historia jego powstania.

Na początek postanowiłem Państwu przypomnieć zdjęcie
(a właściwie dwa, bo wspaniale się uzupełniają) z otwarcia pawilonu handlowego „Bartosz” w Tarnobrzegu. Chyba wszyscy wiedzą o jaki budynek chodzi. Dziś to sklep
z zabawkami (MisterTOY), popularne „Pepco” i „Neonet”.
Wcześniej był tam
jeszcze Media
Expert. Ale i tak
wszyscy mówią:
„idę do „Bartosza”.
Otwarto go 9 marca 1985 roku. W samym
środku dekady beznadziei i pustych pólek
w sklepach. Na meble, dywany, firanki czy
sprzęt AGD trzeba było polować i ustawiać się
po nie w całonocnych (oby tylko) kolejkach.
Powstawały tzw. komitety kolejkowe, które
skrzętnie sprawdzały co kilka godzin obecność zapisanych w zeszytach osób.
Nie inaczej było w przypadku otwarcia „Bartosza”. Ludzie już na kilka dni przed Dniem Kobiet ustawiali się w kolejce po pralki, lodówki
i maszyny do szycia. Bo 9 marca o godzinie 10
miało nastąpić długo wyczekiwane otwarcie
pawilonu. Dziki tłum (na pewno kilkusetosobowy) kłębił się przed wejściem. Od wypełnionego sprzętem AGD wnętrza potencjalnych klientów
oddzielały wielkie tafle szklanych witryn.
Dzięki legitymacji dziennikarskiej wpuszczono mnie do
środka tylnym wejściem. To umożliwiło mi zrobienie fotki,

„Bartosz” w opałach

Z radością przystałem na propozycję redaktorów. Samo
archiwum negatywowe moich zdjęć to ok. 40 tys. klatek czarnobiałych błon fotograficznych. W tym gąszczu
o perełki nietrudno.
STASZÓW. Staszowianie nie zawiedli
po raz kolejny. W poniedziałek, 11 października, mieszkańcy gminy odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wzięli
udział w akcji honorowego krwiodawstwa. Łącznie w akcji wzięło udział 51
osób, z czego aż 40 oddało krew. Co
istotne 14 osób oddało krew po raz
pierwszy w życiu. W punkcie poboru,
w sali konferencyjnej staszowskiego
magistratu udało się zebrać łącznie 18
litrów drogocennego daru życia.

wypadkowi. Karol walczy o życie
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Aby ta walka była równa
i młody mężczyzna mógł wrócić do
zdrowia potrzebna jest krew.
Kto może zostać dawcą? Przypominamy, że dawcą może być osoba
zdrowa, w wieku od 18 do 60 lat
(w przypadku dawcy wielokrotnego
za zgodą lekarza do 65 roku życia),
ważąca powyżej 50 kg. Stan zdrowia dawcy powinien odpowiadać
niezbędnym wymaganiom zdro-

którą dziś prezentuję. Napór tłumu tuż po otwarciu drzwi
był tak wielki, że nie wytrzymała jedna z szyb. Jak widać
na zdjęciu pękła na kilkanaście części. Chyba tylko cud
sprawił, że nie zraniły one nikogo. Pewnie także dlatego, że
ludzie mieli na sobie grube, zimowe ubrania.
Uchwycić taki moment to marzenie każdego fotoreportera. Dzielę się nim z Państwem dlatego, że świetnie obrazuje rzeczywistość tamtego, słusznie minionego, ustroju.
Dedykuję je wszystkim, którzy tęsknią za „dawnymi czasami”. Doprawdy nie ma za czym tęsknić.
Także dlatego, że ceny owego sprzętu AGD, które widać
na zdjęciu uzupełniającym, były kosmiczne. Lodówki,
których na otwarciu oferowano 13 sztuk (!), kosztowały
ok. 40 tys. zł. To były, według GUS, dwie ówczesne średnie pensje (łatwo to sprawdzić w internecie). Tyle samo
kosztowała pralka automatyczna.
Dziś za średnią pensję takich sprzętów możemy kupić
co najmniej kilka.
Wacław Pintal

Materiał przygotowany w ramach projektu
Dawny Tarnobrzeg
realizowanego przez
EQUELA sp. z o.o. przedsiębiorstwo społeczne, współfinansowany ze środków
Miasta Tarnobrzega.

fot. staszow.pl

Oddali krew –
najcenniejszy dar
Staszowianie od lat chętnie uczestniczą
w zbiórkach krwi, ale tym razem akcja
honorowego krwiodawstwa miała szczególny wymiar. Jej uczestnicy oddawali
krew ze wskazaniem na Karola Małasa
– młodego mieszkańca gminy Staszów,
który w poniedziałek 4 października uległ

wotnym, aby pobranie krwi nie wywołało negatywnych skutków dla jego stanu
zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego
biorcy. Dzień przed pobraniem wystarczy
wypić około 2 litry płynów, zaś w dniu
oddania krwi trzeba być wypoczętym,
po lekkostrawnym posiłku, ograniczając

palenie papierosów. W przypadku złego
samopoczucia, choroby lub spożycia alkoholu krwiodawstwo jest zabronione.
Do punktu krwiodawstwa należy zgłosić
się z ważnym dokumentem tożsamości
ze zdjęciem i numerem PESEL. Po oddaniu krwi natomiast należy unikać prac

fizycznych, wypoczywać i przyjmować
duże ilości płynów.
Najbliższa akcja honorowego krwiodawstwa w Staszowie odbędzie się 25 października w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Staszowie przy ulicy
Opatowskiej 31. Krew ze wskazaniem dla
Karola Małasa można oddawać również
w dowolnym punkcie w Polsce.
Paulina Bąkowska
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budowanej drogi ekspresowej dla rozwoju
gospodarczego całego regionu.
– Podnosi ona znacznie wartość potencjału gospodarczego m.in. takich miast
jak Stalowa Wola i Nisko. Dzięki takiej infrastrukturze jest większa szansa na ściągnięcie poważnych inwestorów – mówił
wiceminister.
W otwarciu drogi wzięli udział nie tylko
przedstawiciele rządu wraz z wojewodami
lubelskim i podkarpackim, ale i wielu samorządowców, z marszałkami województw
STALOWAWOLA. Ponad 9-kilometrowy odcinek dro- ma przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, podkarpackiego i lubelskiego na czele, a także starostami
gi ekspresowej S19 od węzła Lasy Janowskie do wę- Rumunię, Bułgarię i Grecję. Na całej długości trasa powiatów – w tym starostą stalowowolskim Januszem Zazła Zdziary, oddano do użytku w dniu 11 październi- ma mieć parametry autostrady lub drogi ekspresowej. rzecznym, prezydentami, burmistrzami i wójtami. Wszyka 2021 roku. Nowa droga łączy północ Podkarpacia W Polsce trasa ta będzie miała ponad
scy podkreślali, jak ogromne
700 km długości i przebiegać będzie fot. stalowowolski.pl
z południową Lubelszczyzną.
dla całego regionu ma droga,
przez województwa podlaskie, warmińktórą określają mianem „kręgosłupa wschodniej Polski”.
Droga ekspresowa S19 to element budowanego eta- sko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie
Bogdan Tarnawski, dyrekpami, międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który ma i podkarpackie.
połączyć północną i południową część Europy. Droga
Wraz z nowo oddanym odcinkiem od
tor rzeszowskiego oddziału
Lasów Janowskich do Zdziar, na
Generalnej Dyrekcji Dróg
fot. stalowowolski.pl
terenie naszego kraju kierowcy
Krajowych i Autostrad poinmają już do dyspozycji ok. 93
formował, że na Podkarpaciu
km drogi ekspresowej S19, zaś
w pełni zrealizowano do tej
w realizacji jest ponad 310 km.
pory blisko 40 kilometrów
– Rząd udowadnia, że dodrogi ekspresowej S19, a w retrzymuje słowa. To jest szczególnie ważne alizacji jest kolejne 75 kilometrów. Jeszcze w tym roku na
w tym miejscu, gdzie łączą się Podkarpacie i Lu- Podkarpaciu mają być oddane kolejne odcinki eksprebelszczyzna, do niedawna jedne z najbardziej sówki, istnieje spora szansa, że jeszcze przed świętami
wykluczonych komunikacyjnie województw kierowcy pojadą nią od węzła Rudnik aż do Sokołowa.
– mówił podczas uroczystości otwarcia opisy- Natomiast do przyszłego roku trzeba poczekać na dokońwanego odcinka S19 minister infrastruktury, czenie odcinka Zdziary-Rudnik. Łączna długość S19 na
Andrzej Adamczyk. Uczestniczący w niej rów- terenie województwa podkarpackiego po zrealizowaniu
nież wiceminister infrastruktury Rafał Weber wszystkich odcinków wyniesie prawie 170 kilometrów.
podkreślał natomiast strategiczne znaczenie
ps

VII Marsz Pier[w]si
w Sandomierzu
SANDOMIERZ. W dniu 8 października miał miejsce
już tradycyjny Marsz Pie(r)wsi w Sandomierzu, który
w tym roku zbiegł się w czasie z wyjątkowym jubileuszem 20-lecia Sandomierskiego Klubu „Amazonki”.
fot. sandomierz.eu

W marszu wzięli udział lokalni samorządowcy, dyrektorzy instytucji i organizacji,
przedstawiciele służby zdrowia, sympatycy
i przyjaciele klubu Amazonki, goszczące
w Sandomierzu klubu
Amazonki z regionu oraz
młodzież z sandomierskich szkół.

fot. sandomierz.eu

Marsz otworzyła Grażyna Rękas Prezes Sandomierskiego Klubu „Amazonki”,
następnie przemówili Janusz Stasiak zastępca burmistrza Sandomierza, Marcin
Piwnik starosta sandomierski, Marek Kos
dyrektor Sandomierskiego Szpitala oraz
Kaziemiera Bednarska Radna Rady Miasta w Sandomierzu. Następnie uczestnicy
wspólnie odśpiewali hymn Amazonek
oraz wysłuchali występu artystycznego
przygotowanego przez uczennice.
Kolejnym punktem był marsz, podczas
którego wszyscy zgromadzeni dwukrotnie
okrążyli sandomierski Ratusz. Barwny ko-

rowód prowadziła Sandomierska Orkiestra Dęta. Po marszu
uczestnicy udali się do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
gdzie na Sali Rycerskiej odbyła się dalsza część wydarzenia.
Program obchodów 20-lecia Sandomierskiego Klubu „Amazonki” obfitował w wiele wydarzeń – były występy artystyczne,
podziękowania i gratulacje od samorządowców, przyjaciół
i sympatyków stowarzyszenia. Wszyscy podkreślali zgodnie,
że działalność tej istotnej organizacji spełnia niezwykle ważną rolę. Profilaktyka i wsparcie, którego udzielają członkinie
klubu przyczynia się do ratowania zdrowia i życia kobiet
w Sandomierzu. Tę misję z powodzeniem realizuje sandomierski klub zachęcając do współpracy samorządy i inne
ważne instytucje życia publicznego.
srz
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ZERO jest OK – zajęcia
z Otylią Jędrzejczak
w Staszowie
STASZOW. ZERO jest OK = Wspólny Cel = Społeczna, wspólna odpowiedzialność = Bezpiecznie nad wodą – to założenia projektu ZeroJestOK, w którym mieli szansę uczestniczyć
uczniowie i seniorzy z terenu gminy Staszów.
W hali widowiskowo-sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Staszowie z dziećmi ze
staszowskich szkół spotkała się mistrzyni
olimpijska, Otylia Jędrzejczak.
ZeroJestOK to wyjątkowa lekcja wychowania
fizycznego z elementami ratownictwa wodnego.
Projekt powstał jako odpowiedź na coroczną liczbę utonięć i podtopień w naszym kraju. Fundacja
Otylii Jędrzejczak chce sprawić, aby statystyki policyjne
mówiące o ilości wypadków
śmiertelnych nad wodą wypełnione były zerami. Mistrzyni,
która jest pływacką ikoną w naszym kraju, stale podkreśla, jak
ważna jest świadomość tego,
jakim żywiołem jest woda oraz
umiejętność pływania, a także
odpowiedniego zachowania
nad wodą.
Spotkanie podzielone były
na dwie części. W części teoretycznej spotkania Piotr Lisowski, ratownik WOPR oraz
Katarzyna Kowalczyk z policji wodnej, Centrum Szkoleń
w Legionowie, poprowadzili dla dzieci prelekcje
dotyczące zasad bezpiecznego zachowania nad
wodą. Następnie uczniowie klas 6-8, do których
adresowany jest projekt, mieli szansę na wzięcie
udziału w zajęciach edukacyjno-sportowych na

fot. staszow.pl

torze przeszkód.
Podczas rozpoczęcia projektu w staszowskiej
hali sportowo-widowiskowej obecni byli między
innymi: Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gmi-

ny Staszów, dr Ewa Kondek – zastępca Burmistrza,
Józef Żółciak – starosta staszowski, Leszek Guzal
– wicestarosta staszowski oraz Rafał Glegoła –
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.
- Bardzo mnie cieszy, że najmłodsi mieszkańcy
Staszowa mają szansę czerpać wiedzę od tak wybitnego sportowca, jakim jest Otylia Jędrzajczak.
Chciałbym podziękować pani Otylii, że zechciała
wraz ze swoją Fundacją odwiedzić Staszów i podzielić się ze staszowskimi uczniami cenną wiedzą
oraz doświadczeniami – powiedział Leszek Kopeć,
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. - Kochani,
rzadko się zdarza, aby móc uczyć się od mistrzów
olimpijskich, dlatego korzystajcie i czerpcie wiefot. staszow.pl

dzę. Cieszę się, że jesteście tutaj i chcecie nauczyć
się bezpiecznego zachowania nad wodą oraz korzystania ze zbiorników wodnych - zwrócił się do
uczniów Włodarz. - Życzę Wam niezapomnianej
i wyjątkowej lekcji wychowania fizycznego z Otylią Jędrzejczak – dodał burmistrz Leszek Kopeć.
Projekt ZeroJestOK w Staszowie
zorganizowany przez Fundację Otylii
Jędrzejczak we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Staszowie oraz
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie jest współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.
Kolejne spotkanie zorganizowane
w Staszowie z Fundacją Otylii Jędrzejczak odbędzie się 18 października w hali OSiR. Projekt „Śniadanie
Mistrzyń – sport jest kobietą” skierowany jest do kobiet od 12 do 70 roku życia i ma za
zadanie połączenie pokoleń – oparty jest o zajęcia
edukacyjno-sportowe, w trakcie których nacisk
stawiany jest na motywację, dietetykę, psychologię
oraz sport.
Paulina Bąkowska
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Nowy sprzęt
w gorzyckiej
szkole
GORZYCE. Czternaście kamer, dwa inteligentne rejestratory
z funkcją rozpoznawania twarzy i rejestracji samochodowych
oraz spawarkę do światłowodów - o taki sprzęt wzbogacił się
ostatnio Zespół Spół w Gorzycach.
Spawarka do światłowodów to nowoczesne urządzenie na którym
pracują monterzy spawający światłowody na słupach elektrycznych.
Jednak w Gorzycach te czynności będą wykonywali uczniowie, którzy podczas zajęć praktycznych będą montowali kamery oraz łączyli
światłowody korzystając z zakupionej spawarki.
- Dzięki temu uczniowie zapoznają się z technologią spawania
światłowodów, z zasadami montażu i przepisami bhp podczas wykonywania tych czynności – cieszy się Wiesław Bednarczyk, nauczyciel
przedmiotów informatycznych w gorzyckiej szkole.
W Gorzycach nowoczesne działania podejmowane przez szkołę
dostrzegają uczniowie oraz ich rodzice, o czym świadczy nabór do
obecnych klas pierwszych. W pięciu technikalnych klasach kształcących w zawodach: mechanik, mechatronik, informatyk, programista,
logistyk oraz ekonomista uczy się 116 uczniów. Tak dużym zaufaniem
uczniowie obdarzają tylko najlepsze szkoły. A plany na przyszłość są tu
bardzo precyzyjne. Zespół Szkół w Gorzycach od kolejnego roku szkolnego ma stać się jedną z trzech placówek w Polsce mającą możliwość
przeprowadzania egzaminów i wydawania certyfikatów w zawodach
mechaniczno – mechatronicznych.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka
fot. ZS w Gorzycach
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Czy Twój kot/pies może mieć
chorobę zwyrodnieniową stawów?
www.facebook.com/przychodniadzikowska) ukośnie do stopni, częste zatrzymywanie

Postępujące zwyrodnienia stawów
u psów i kotów związane są często z wiekiem zwierzęcia, jednak nie zawsze pojawiają się dopiero u osobników zaawansowanych w latach.
Objawy
Choroba zwyrodnieniowa stawów
prowadzi do powstawania bólu podczas
codziennego poruszania się. Wpływa
niekorzystnie na wiele aspektów życia
zwierzęcia, w tym powoduje zmniejszenie mobilności, ból stawów, apatię, niechęć do spacerów i zabaw, pogorszenie
jakości życia.
Objawy bywają trudno zauważalne,
bardzo często zwierzęta ukrywają ból.
Często pojawia się
błędne myślenie,że skoro nie piszczy /miauczy to na
pewno go nie boli.
Dlatego ważne
jest, aby zwracać
uwagę na wszelkie
utykanie zwierzęcia, niechęć do
chodzenia po schodach, ustawianie się
MIELEC. Wiele słów uznania, gratulacji i szczerych życzeń usłyszeli ratownicy medyczni podczas obchodów swojego branżowego święta – przypadającego
corocznie na 13 października.

się podczas chodzenia, brak podskakiwania, zaprzestanie
wskakiwania na
wyższe poziomy
np. łóżko, powolne
wstawanie, wahania przed skokiem .
Chociaż większość przypadków
zapalenia stawów
występuje u zwierząt otyłych lub
z nadwagą to na zwyrodnienia stawów
może cierpieć każde zwierzę niekoniecznie otyłe czy w wieku starczym.
Chociaż nie możemy zahamować tej
choroby to dzięki wprowadzeniu odpowiedniego leczenia możemy wyeliminować
ból i poprawić komfort życia
zwierzęcia, a także spowolnić
proces dalszych zwyrodnień.
Profilaktyka i leczenie
Bardzo ważne jest utrzymanie optymalnej masy
ciała co z roku na rok jest
coraz większym problemem. Coraz wię-

cej psów i kotów ma nadwagę!
Na rynku jest duży wybór karm, które
dodatkowo wspierają
stawy przez zawartość
kluczowych składników : glukozamina,
chondroityna, kwas
hialuronowy, kolagen,
kwasy omega-3, kurkumina, kwasy bosweliowe czy
witamine E.
Takie karmy wspierające stawy warto
wprowadzić profilaktycznie
po ukończeniu 4 roku życia,
przy nadwadze i każdorazowo
przy zdiagnozowanej chorobie
zwyrodnieniowej.
Dodatkowo lekarz weterynarii może zalecić dodatkową suplementację. Zakres suplementów na stawy jest bardzo szeroki: mamy tabletki, kapsułki,żelki,
syropy czy mięsne kąski. Może okazać się
że lekarz zdecyduje się wprowadzić leki p/
zapalne, które działają p/bólowo.
Do wyboru mamy także iniekcje dostawowe oraz fizjoterapię, rehabilitację

i ćwiczenia, które nierzadko można wykonywać samemu w domu. O wybranej
metodzie decyduje lekarz prowadzący na
podstawie wywiadu i badania.
Warto badać swojego pupila raz w roku
u lekarza weterynarii ale także należy
bacznie obserwować swojego zwierzaka
podczas codziennych czynności.
Im wcześniej wykryjemy chorobę
tym większa szansa na powodzenie te-

rapeutyczne, a co najważniejsze lepszy
komfort dla naszych
milusińskich.

Katarzyna Alicja
Pietranis
lekarz weterynarii
tel. 733 907 409

Święto ratowników
medycznych

- Praca ratownika jest trudnym
wyzwaniem, skupionym na bezpieczeń- chodniej części naszego województwa.
stwie drugiego człowieka, nastawionym
- Ostatnie dwa lata były szczególne. Jako
na niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie ratownicy mierzyliście się nie tylko z pandejest ona potrzebna. Wymaga połączenia mią COVID-19, walcząc na pierwszej linii
zawodowego profesjonalizmu z wyjątko- o zdrowie i życie mieszkańców, ale również
wymi predyspozycjami, które są
niezbędne, aby ratować zdrowie fot. powiat-mielecki.pl
i życie mieszkańców naszego
powiatu, regionu, ale także – od
niedawna – całego Podkarpacia –
powiedział Grzegorz Gałuszka,
dyrektor mieleckiego pogotowia.
Podkreślił tym samym, iż to
pierwsze takie obchody Dnia Ratownictwa Medycznego – świętowane nie tylko przez mieleckich
ratowników, ale również pracowników stacji z Nowej Dęby, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Kolbuszowej czy Dębicy. To właśnie z
tymi ośrodkami stacja mielecka,
od 1 marca br. tworzyć zaczęła
konsorcjum koordynujące działania ratownicze w północno-za-

doświadczyliście zmian organizacyjnych
związanych z centralizacją w ramach konsorcjum. Sprawne wprowadzenie w tę reformę ratownictwa medycznego w Polsce było
możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy
z samorządami, za
którą dziś – przy okazji pierwszego święta
obchodzonego w tym
szerokim gronie –
chciałbym podziękować. Dziękuję także
dyrektorowi mieleckiej stacji, Grzegorzowi Gałuszce, który koordynował ten proces
reorganizacji – powiedział starosta mielecki
Stanisław Lonczak.
Po d z i ękow an i a
za pracę szefa stacji
złożył także Andrzej
Bryła, wicestarosta
mielecki. – Minione

dwa lata pokazały, że jest dobrym
dyrektorem i skutecznym managerem, dbającym o tworzenie dobrych
warunków w dla swoich pracowników – zaznaczył, gratulując całej załodze mieleckiego pogotowia
wytrwałości w walce z pandemią
oraz sukcesów w funkcjonowaniu
stacji w nowej strukturze. – Jako osoba odpowiedzialna za ratownictwo medyczne z
ramienia Zarządu Powiatu, w procesie reorganizacji ratownictwa uczestniczyłem od
samego początku. Wiem zatem, ile pracy i
zaangażowania wymagały wszystkie z podjętych działań – podkreślił.
Starostowie, a także inni samorządowcy
i przedstawiciele służb mundurowych, składali na ręce ratowników liczne podziękowania za niełatwą, ale zawsze pełną profesjonalizmu i zaangażowania pracę. Życzyli jednocześnie dopisującego zdrowia, wytrwałości
oraz dumy, jaką niesie codzienne niesienie
pomocy chorym i potrzebującym.
Szczególne wyrazy uznania dyrektor
pogotowia wspólnie ze starostami: Stanisławem Lonczakiem i Andrzejem Bryłą przekazali na ręce emerytowanych już
pracowników stacji, zasłużonych dla jej
rozwoju. Pamiątkowe statuetki otrzymali:
Stanisław Zimny, Edward Plizga, Adam
Bochenek oraz Barbara Kopecka.
ms
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Golejów z dnia na dzień
coraz piękniejszy

GOLEJÓW. Prace rewitalizacyjne na Golejowie idą pełną parą, a staszowska perełka krok po kroku odzyskuje blask. Nieprzerwanie od sierpnia tego roku wykonawcy inwestycji pracują nad oczyszczeniem golejowskich jezior oraz wykonują roboty ogólnobudowlane. Pracom na Golejowie przyjrzeli się burmistrz
Leszek Kopeć wraz ze swoim zastępcą, dr Ewą Kondek. Włodarze ocenili ich
postęp.
- Jesteśmy zadowoleni z tego, w jakim
kierunku podążają
prace na Golejowie.
Za pomocą metody
refulacji odmuliliśmy Drugi i Trzeci Staw oraz kanały,
co już w znacznym
stopniu poprawiło
jakość wody. Kontynuujemy odmulanie
fot. staszow.pl
głównego jeziora,
umacniamy i regulujemy linię brzegową jezior – informuje
Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów. - Wykonawcy w tym momen-

Stale podkreślam, że Golejów
to największa perełka naszego
regionu. Myślę, że już pod koniec roku zobaczymy to zrewitalizowane miejsce w pięknej,
zimowej aurze – podsumował burmistrz.
Wykonawcą długo wyczekiwanej
przez mieszkańców inwestycji jest konsorcjum firm: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Spółka Jaw-

cie pracują nad montażem pomostów kąpielowych, umocnieniem skarpy oraz
powiększeniem plaży - dodaje Włodarz. -

STALOWA WOLA. W niedzielę Stalową Wolę odwiedziła grupa studentów czwartego roku studiów
magisterskich wraz z opiekunami naukowymi
z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studenci w ramach zajęć zostali zaproszeni
do stworzenia projektów zagospodarowania stalowowolskiego centrum.

fot. staszow.pl

na Mieczysław Siemaszek i Antoni Gancarz z Sandomierza, Ryszard Herman
Inżynieria Wodna z Końskich, Leszek
Dzwonek Inżynieria Wodna z Końskich
oraz Zbigniew Duran Inżynieria Wodna
z Końskich.
fot. staszow.pl
Przypominamy, że całkowity koszt tzw. „małej rewitalizacji” golejowskich jezior to
6 767 853,03 złotych, z czego
gmina Staszów pozyskała ponad 5,1 miliona złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Paulina Bąkowska

Studenci architektury
zaprojektują centrum
naszego miasta

– Zaprosiliśmy do współpracy studentów Politechniki
Warszawskiej, którzy w ramach swoich prac dyplomowych i zajęć z architektury, urbanistyki prowadzą prace
warsztatowe. Będą oni próbować odzyskać dla mieszkańców centrum miasta, wydobyć jego najsilniejsze strony, rzec autobusowy, ulicę (Plac) Wolności, teren w centrum
wskazać elementy komunikacji, czy rozwiązania systemu miasta, przy którym stoją zabytkowy drewniany kościół
zieleni. Mamy nadzieję, że te prace będą dobrą podsta- świętego Floriana, sąd, poczta, Biblioteka Międzyuczelwą do dyskusji, którą chcielibyśmy prowadzić
z mieszkańcami Stalowej Woli – mówi prezy- fot. stalowawola.pl
dent Lucjusz Nadbereżny.
W ramach porozumienia miasto nawiązało współpracę w zakresie zorganizowania
konkursu urbanistyczno-architektonicznego
na opracowanie koncepcji zagospodarowania
centralnej części Stalowej Woli. Współpraca
skierowana jest do studentów, którzy mają
opracować projekty urbanistyczne stalowowolskiego centrum w semestrze zimowym
w Katedrze Projektowania Urbanistycznego
i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na kierunku
architektura.
Podczas spotkań roboczych opiekunowie
studentów zaoferowali szukanie wizji w ramach powiększonego obszaru opracowania,
szukanie powiązań dla całego centrum, obejmując opracowaniem Plac Piłsudskiego, dwo-

niana i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stąd też pomysł
wycieczki po Stalowej Woli, by poznać wszystkie uwarunkowania tworzące nasze miasto. Studenci inspiracji szukali wśród lasowiackich korzeni
tego regionu, historycznej spuścizny najstarszych dzielnic (Pława,
Rozwadowa, Charzewic), czy genialnej idei COP.
Maksymalnie do 26 listopada
studenci w dziewięciu trzyosobowych grupach przygotują projekty. Każda z grup zaprezentuje jedną koncepcję centrum Stalowej
Woli na 6 planszach w formacie
100 x 70 centymetrów. Koncepcje
mają rozpocząć szeroką dyskusję
pomiędzy mieszkańcami, radnymi, urzędnikami, wszystkimi
zainteresowanymi na temat tego
jak powinno wyglądać centrum
Stalowej Woli i gdzie ono powinno się znajdować.
sw
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Materiał pochodzi z portalu szarada.net

Będzie
festiwal
ciast.
Mobilizujemy
się dla Leonka!
TARNOBRZEG. Pieniądze niby nie są najważniejsze, ale są sytuacje, że to od nich
zależy wszystko, co najważniejsze.
Okazało się, że glejak w główce Leonka, pomimo chemioterapii, niestety rośnie. Za dwa
tygodnie maluch powinien być w Stanach Zjednoczonych, by tamtejsi lekarze, którzy podjęli się ratującej wzrok i życie chłopca operacji,
mogli w porę zadziałać. Czasu coraz mniej,
a pieniędzy na leczenie wciąż brakuje. Dajmy
z siebie i od siebie wszystko! Tarnobrzeżanie
pokazali już, że mają wielkie serca. Wierzymy,
że nie opuszczą Leosia i jego najbliższych teraz,
na ostatniej prostej.
W niedzielę 24 października odbędzie się
„Tarnobrzeski festiwal ciast”. Słodkości czekać
będą przy każdym z kościołów w mieście. Zapraszamy! Całkowity dochód z akcji przeznaczony
zostanie na leczenie Leonka Kuszaja. Akcję można wesprzeć także piekąc ciasto. Osoby chcące w ten sposób pomóc proszone są o kontakt:
602 586 595.
Przypominamy, cały czas trwa zbiórka na
portalu Się Pomaga pod linkiem: https://siepomaga.pl/wzrok-leona Zapraszamy także na
bazarek charytatywny dla Leosia: https://www.
facebook.com/groups/396043201935545/
Wojciech Lis

rodzaj pasa,
którym
opasuje się
talię dwa lub
więcej razy

Placówki wsparcia dziennego –
atrakcyjny wrzesień za nami
MIELEC. Wiele atrakcyjnych zajęć odbyło się we wrześniu w ramach projektu na prowadzenie
Placówki Wsparcia Dziennego
współfinansowanego przez
Gminę Miejską w Mielcu.

Warsztaty kulinarne
z przedstawicielami
Urzędu Gminy Miejskiej Mielec, szereg
niespodzianek, warsztaty teatralne prowadzone w Placówce
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Mielcu oraz w Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu, warsz-

taty z produkcji naturalnych
mydełek do których zaproszone były osoby niesłyszące
i ich opiekunka Pani Izabela
Piestrzyńska. Wspólna praca,
nauka języka migowego – spotkania, które integrują, uczą
i pozwalają wierzyć w dzieci
i młodzież. Dziękujemy niesłyszącym gościom za urocze
chwile, dzielimy się
z tym, co umiemy.
Nowe sp otkania,
otwierają drogę nowym pomysłom.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć oraz osobom zaangażowanym
w projekt, bez których
realizacja spotkań nie
była by możliwa!
Łukasz Janyst

Bezpłatne wydawnictwo poświęcone sprawom
lokalnym oraz organizacjom pozarządowym
Wydawca: Stowarzyszenie ESTEKA
organizacja pożytku publicznego
nr KRS 0000160148
ul. 11 Listopada 8a/3, 39-400 Tarnobrzeg
Nr konta 17 1500 1735 1217 3005 3741 0000 Santander Bank Polska
Druk: Polska Press spóka z o.o., ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec
Skład: Kamila Kędziora, Nakład 15.000 egz.

MATERIAŁY DO DRUKU I REKLAMY PRZYJMUJEMY
DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA ADRES
redakcja@rozwinskrzydla.eu
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TARNOBRZEG. Łącznie ponad 8 mln
złotych! Tarnobrzeg pozyskał kolejne
duże dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg na dwie inwestycje. Z rządowym wsparciem zmodernizowane zostaną drogi w samym
mieście, jak i te na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej.

Wielkiego, Zwierzynieckiej i Moniuszki na
odcinkach o łącznej długości ponad 2 km.
W ramach zadania planowana jest m.in.
przebudowa i budowa nawierzchni dróg,
skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego, w projekcie
ujęte zostało także oznakowanie pionowe

Tarnobrzeg
pozyskał
kolejne duże
dofinansowanie

Umowy dotyczące współfinansowania drogowych inwestycji Tarnobrzega
podpisali dziś, prezydent Tarnobrzega
Dariusz Bożek oraz dyrektor Wydziału
Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof
Sopel. W wydarzeniu uczestniczył też
wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Umowy dotyczą realizacji dwóch zadań:
„Przebudowa dróg powiatowych w Tarnobrzegu: ul. Kwiatkowskiego - K. Wielkiego, ul. Zwierzyniecka, ul. Moniuszki”

i „Budowa dróg gminnych – ulicy Chemicznej, Siarkopolowej oraz Mechanicznej
na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Tarnobrzegu”. Zadania,
których koszt oszacowano, kolejno, na ponad 7,6 mln zł i ponad 10,7 mln zł zostaną
dofinansowane w wysokości 50 procent
kosztów z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Obydwa projekty do dofinansowania zostały zgłoszone w roku 2020.
Zakres rzeczowy pierwszej z drogowych
inwestycji, która dzięki dofinansowaniu
doczeka się realizacji, obejmuje przebudowę ulic Kwiatkowskiego, Kazimierza

i poziome dróg. Koszt całkowity zadania
wynosi dokładnie 7 628 550,96 zł, z czego
pozyskane dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg: 3 814 275,00 zł
(50 proc. kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji tego zadania to 12 miesięcy
od podpisania umowy z wykonawcą.
Przedmiotem kolejnego projektu, który otrzymał dofinansowanie z RFDD jest
modernizacja i przebudowa dróg gminnych - ulicy Chemicznej, Siarkopolowej
oraz Mechanicznej - stanowiących układ
komunikacyjny Tarfot. tarnobrzeg.pl nobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowane zostaną
odcinki dróg o łącznej
długości ponad 2,3
km oraz ponad 2,6 km
chodników oraz ciągów
pieszo-rowerow ych,
oświetlenie uliczne,
wybudowanych zostanie 10 nowych skrzyżowań, parkingi oraz
zatoki postojowe dla
transportu ciężkiego.
Dzięki poprawie parametrów część dróg uzyska nową, wyższą
kategorię ruchu.
Koszt całkowity zadania wynosi 10 720
423,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg 4 247 777,00 zł. Będzie to inwestycja
wieloletnia, czas realizacji to 3 lata.
Podpisanie umów miało miejsce na
terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, która dzięki zaangażowaniu władz miasta zyska nowe oblicze
kolejnych już dróg, stając się tym samym
atrakcyjniejsza dla potencjalnych inwestorów. Przypomnijmy, przed rokiem

na terenie TSSE miasto prowadziło dwa drogowe zadania
inwestycyjne: „Przebudowa ul.
Zakładowej w Tarnobrzegu –
etap I” (koszt 2 miliony 810
tysięcy 550 złotych, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 1
milion 634 tysiące 190 złotych)
oraz „Przebudowa ul. Strefowej
w Tarnobrzegu” (koszt 1 milion 563 tysiące złotych, w tym
dofinansowanie w wysokości
755 tysięcy 591 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych).
W dzisiejszym wydarzeniu
uczestniczyli m.in. dyrektor
Agencji Rozwoju Przemysłu
S.A. Oddział w Tarnobrzegu Tomasz Miśko oraz wicedyrektor ARP S.A. Oddział
w Tarnobrzegu Marian Cąpała, Skarbnik
Miasta Urszula Rzeszut, przewodniczący
Rady Miasta Tarnobrzega Bogusław Po-

fot. tarnobrzeg.pl

tański, wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Tarnobrzega Bożena Kapuściak, naczelnicy tarnobrzeskiego Urzędu Miasta,
a także tarnobrzescy radni.
Wojciech Lis

fot. sandomierz.eu

Pobiegli w III
Biegu Jarskim
SANDOMIERZ. W dniu 3.10.2021 r. odbył się III Bieg Jarski, który wyruszył
sprzed Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, a swój finał miał w Ogrodzie Inspiracji w Andruszkowicach.
Trasa niedzielnego biegu liczyła pięć
kilometrów. Bieg poprzedziła rozgrzewka. Trasa prowadziła przez ulicę Staromiejską, Rokitek w kierunku Strochcic
do Andruszkowic. W biegu wystartowali
biegacze, kijkarze nordic walking oraz
rowerzyści.
Zwycięzca biegu otrzymał „Sandały
Mistrza” – rzeźby ceramiczne damskie
i męskie jako I-wsze nagrody. Gratulacje
biegaczom złożyli: Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza, Witold Surowiec,
Wójt Gminy Samborzec i jego zastępczyni Ewa Drzazga.

Imprezie towarzyszył Jarski Piknik,
gdzie odbyła się wspólna degustacja
świeżych soków i jarskich potraw.
srz
fot. sandomierz.eu

