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TARNOBRZEG. Zakończył się 26. Konkurs Piosenki Wygraj Suk-
ces. Przez kilka miesięcy młodzi wykonawcy z różnych zakątków 
Polski walczyli o tytuł laureata największego polskiego festiwalu 
piosenki dziecięcej i młodzieżowej.      

czyt. więcej str. 12

Kolejny konkurs 
Wygraj Sukces 
przeszedł do historii!

S A N D O M I E R Z .  
„Dla Ciebie Polsko” 
pod takim hasłem odbyła się w Przedszkolu Samorządowym nr 
3 w Sandomierzu uroczystość obchodów Święta Niepodległości. 
Najstarsze przedszkolaki przygotowały montaż słowno - muzyczny 
prezentując pieśni patriotyczne, tańce narodowe, wiersze o Oj-
czyźnie, dziecięce piosenki inscenizowane ruchem. Uroczystość 
rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego  i wprowadzeniem 
Flagi Polski.                                                                               czyt. więcej str. 6

Nowy komendant 
straży uroczyście 
objął stanowisko

STALOWA WOLA. Mł. bryg. Szczepan Kozioł, 
podczas uroczystego apelu w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sta-
lowej Woli został powołany na stanowisko ko-
mendanta powiatowego PSP. 
                                                             czyt. więcej str. 5

„Dla Ciebie 
Polsko”

fot. Paweł Matyka

fot. stalowowolski.pl

fot. sandomierz.eu
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W zawodach zmierzyli się zarówno 
zawodnicy należący do Koła PZW „Nad 
Czarną”, jak i inni z terenu gminy Sta-
szów. W Turnieju o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Staszów pierwsze miejsce 
zajął Wojciech Dziedzic z liczbą punktów 

16370, ustanawiając tym samym nowy 
rekord zbiornika. Drugie miejsce przy-
padło Andrzejowi Suchojadowi, który 
zdobył 3480 punktów. Na trzecim miej-
scu podium, z liczbą punktów 2590, stanął 
Konrad Suchojad. W zawodach z okazji 

Narodowego Święta Niepodle-
głości, w których rywalizowali ze 
sobą członkowie koła, zwyciężył 
Wojciech Dziedzic, na drugim 
miejscu znalazł się Jakub Gmyr, 
zaś na trzecim Dariusz Wesołow-

ski. Nagrodę w po-
staci wędki otrzymał 
także najmłodszy 
uczestnik wędkar-
skich zmagań, Szy-
mon Słowik.

Zwycięzcom oraz wszyst-
kim uczestnikom nagrody 
i upominki wręczył Leszek 
Kopeć, Burmistrz Miasta 
i Gminy Staszów. Włodarz 
podziękował uczestnikom 
za udział i zaangażowanie 
w turnieju. Zawody Węd-
karskie o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Staszów z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości zostały 
zorganizowane przez Zarząd Koła PZW 
„Nad Czarną” oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Staszowie.

Paulina Bąkowska

Niepodległościowe 
Zawody Wędkarskie 
o Puchar Burmistrza

fot. staszow.pl

fot. staszow.pl

Podpisania umowy z wykonawcą dokonał Marcin Marzec burmistrz San-
domierza. W podpisaniu umowy uczestniczyli również: Elżbieta Sobolew-

ska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz Mieczysław Dygas dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Sandomierzu.

Kwota najkorzystniejszej oferty wy-
niosła: 137.181,30 zł brutto i wydłużony 
został okres gwarancji do 36 m-cy.

Termin dostawy wynosi 14 dni kalen-
darzowych od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy obejmuje 
m.in.: zestawów robotów, oprogramo-
wania do laptopów, tablicy inte-
raktywnej, drukarek, wizualizato-
rów, kamer, kserokopiarki czy też 
monitora.

Sprzęt został zakupiony w ra-
mach projektu Cyfrowa Szkoła, 
którego celem jest: zwiększenie 
kompetencji cyfrowych (w tym 
nauka programowania) oraz pod-
niesienie kompetencji w zakresie 
korzystania i włączania narzędzi 
TIK do nauczania przedmiotowe-
go w SP 2, 3, 4 w Sandomierzu do 
31.12.2022 r.

Wyposażenie niezbędne do 
realizacji zajęć dla 52 nauczycieli 

Nowy sprzęt dydaktyczny 
dla sandomierskich Szkół 

Podstawowych nr 2 i 4

SANDOMIERZ. Podpisanie umowy na 
zakup i dostawę wraz z montażem wy-
posażenia/pomocy dydaktycznych do 
SP2 i SP4 w Sandomierzu, w ramach 
projektu „Cyfrowa szkoła”, realizowa-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
odbyło się 10 listopada 2021 r. w san-
domierskim magistracie. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego na podstawie 
umowy nr RPSW.08.03.03-26-0018/19.

STASZÓW. Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Staszów z okazji Narodowego Święta Niepodległości na stałe wpisały się 
w kalendarz listopadowych obchodów w Staszowie. Co roku miłośnicy 
wędkarstwa chętnie biorą udział w zmaganiach. Tak było i tym razem. 
Turniej odbył się w sobotę, 6 listopada na terenie Zalewu nad Czarną.

sandomierskich szkół SP2, SP3, SP4 w zakresie:
1.  „TIK na lekcji i bezpieczeństwo w cyberprze-

strzeni”
2. „Programowanie i kodowanie”
3  „Robotyka dla początkujących”
Kolejnym etapem będzie przeszkolenie 378 

uczniów z w/w szkół na zajęciach dodatkowych:
•  „Narzędzia TIK i bezpieczeństwo w cyber-

przestrzeni”
• „Programowanie i kodowanie”
• „Planeta Robotów”

srz

fot. sandomierz.eu

fot. sandomierz.eu
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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

reklama

Tytuł szkolenia to „Biblioteczny dobro-
stan czyli o tym, co jest ważne w bibliotecz-
nym działaniu”.  Warsztaty poprowadziła 
Karolina Suska – dyrektor Gminnej Biblio-
teki i Domu Kultury w Łaziskach, Lubelski 

Bibliotekarz Roku 2016, Lider Kultury. 
Uczestnicy spotkania  wykonując różno-

rodne zadania tworzyli kanon dobrostanu 
bibliotekarza, biblioteki oraz czytelnika. Za-
stanawiali się nad tym, jakie warunki muszą 
być spełnione, aby praca bibliotekarza dawała 
zadowolenie i motywowała do dalszej pracy, 
co trzeba zrobić, aby biblioteka była miejscem 
przyjaznym i dlaczego to wszystko wpływa na 
dobre samopoczucie czytelnika.

Tomasz Gotkowski

Bibliotekarze 
się szkolili

STALOWA WOLA. W czwartek, 4 listopa-
da 2021 r. w Bibliotece Głównej odbyło 
się szkolenie dla bibliotekarzy z biblio-
tek gminnych powiatu stalowowolskie-
go oraz przedstawicieli naszej biblioteki.

fot. stalowawola.pl

fot. stalowawola.pl

UTRACONE DOKUMENTY NA-UTRACONE DOKUMENTY NA-
LEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BAN-LEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BAN-
KUKU –  to kilkanaście tysięcy placówek 
w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba 
nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kro-
ki, które należy wykonać:

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKU-
MENTY ZASTRZEŻONE – w swoim 
banku lub w dowolnym banku przyj-
mującym zastrzeżenia także od osób 
niebędących jego klientami (lista ban-
ków dostępna jest tutaj: https://Doku-
mentyZastrzezone.pl/lista-bankow-za-
strzegajacych-dokumenty-od-wszyst-
kich-osob/).

• Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tyl-
ko w jednym banku, a dane zostaną au-
tomatycznie przekazane do wszystkich 
pozostałych uczestników Systemu DZ.

• Najłatwiej to zrobić osobiście 
w swoim oddziale bankowym. Część 
banków przyjmuje zastrzeżenia rów-
nież telefonicznie, pod numerem +48 
828 828 828 (tylko od własnych klien-
tów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).

• Można skorzystać z konta na stronie 
www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że 
osoba zastrzegająca miała tam już wcze-
śniej założone konto z wykorzystaniem 
danych z utraconego dokumentu).

2. Powiadomienie Policji – o ile doku-
menty utracono w wyniku przestępstwa.

3. Zawiadomienie najbliższego or-
ganu gminy lub placówki konsularnej 
i wyrobienie nowego dokumentu

• informacje dotyczące koniecz-
ności zawiadomienia organu gminy 
o utracie dokumentu, znajdują się na 
stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DO-
KUMENTY ZASTRZEŻONE uczest-
niczą wszystkie banki w Polsce oraz 
szereg innych firm i instytucji. Pełna 
lista Uczestników, dla bezpieczeństwa 
całego systemu, jest jednak objęta ta-
jemnicą.

Przypominamy, że utracone doku-
menty tożsamości powinny w ban-
kach zastrzegać nie tylko osoby, które 
mają już konta bankowe, ale również 
te, które z usług bankowych nigdy nie 
korzystały lub już nie korzystają (lista 
banków zastrzegających dokumenty od 
wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Pań-
stwo na stronie:  www.DokumentyZa-
strzezone.pl

 Edward Tabor

Co zrobić w przypadku 
utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa 
jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości 
to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić 
do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji zwią-
zanych z wykorzystaniem naszych danych do celów 
przestępczych.

https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
http://www.dokumentyzastrzezone.pl/
http://www.dokumentyzastrzezone.pl/
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Niewątpliwie każdy 
uczeń, w trakcie procesu 
edukacji, zadał sobie to py-
tanie na pewno nie jeden 
raz. Nie mam wątpliwości, 
że temat to kontrowersyjny, 
a zdania w tejże kwestii są 
podzielone. Jedni uważają, 
że czytanie lektur, to ewi-
dentna strata czasu, inni 
z kolei, że lektury są inspirujące i można 
się z nich sporo dowiedzieć i nauczyć.

Początek roku szkolnego to czas, w któ-
rym każdy polonista zapoznaje uczniów 
z kanonem lektur szkolnych obowiązu-
jących w danej 
klasie. Nieste-
ty, zazwyczaj nie 
spotykają się one 
z zainteresowa-
niem uczniów. 
Czytanie lektur 
większość z nas, 
uczniów, taktuje 
bowiem jako bar-
dzo uciążliwy obo-
wiązek. Dzieje się 
tak z różnych po-
wodów, najczęściej 
chyba dlatego, że 
książki te wydają 
się nam nudne lub 
trudne, gdyż pisa-
ne są często specy-
ficznym językiem, którego nie używa się 
na co dzień. Inni nie czytają z zasady, bo 
w ogóle nic nie czytają lub z czystego leni-
stwa, gdyż powiązane to jest z wysiłkiem 
intelektualnym i zajmuje sporo czasu, wolą 
więc obejrzeć sobie ich ekranizację bądź 
ograniczają się do przeczytania streszcze-
nia

Lektury szkolne nie są jednak wybiera-
ne przypadkowo. Mają dostarczać wiedzy 
historycznej, pokazy-
wać obraz epoki lite-
rackiej, w której po-
wstawały, być świadec-
twem kultury i sztuki 
tej epoki oraz pozwalać 
uczniom zapoznać się 
z życiem oraz proble-
mami zwykłych ludzi. 
Poza tym lektury szkol-
ne mają także przeka-
zywać cenione przez 
daną ludzką społecz-
ność wartości moral-
ne, które młode poko-
lenie powinno przejąć 
jako własne i na ich 
podstawie kształtować 
swą osobowość i wyra-

biać sobie swoje zdanie na różne tematy. 
Ukazują też cały szereg cech ludzkiego 
charakteru. Zarówno tych, które należy 
pielęgnować, jak i tych, które absolutnie 
wymagają napiętnowania. Tym samym 

mają dostarczać młodym ludziom wzor-
ców godnych naśladowania w codziennym 
życiu. Książki te mają więc uczyć mło-
dych patriotyzmu, miłości do ojczyzny 
i szacunku dla historii ich kraju. Na lek-
cjach poloniści zachęcają nas często do 
swobodnych wypowiedzi i dyskusji, co 
pozwala nam poszerzać swoje horyzon-
ty i poznawać argumenty zarówno za jak 
i przeciw, co nie pozostaje bez wpływu 

na kształtowanie na-
szych poglądów. Za-
stanawiamy się, jak 
postąpilibyśmy na 
miejscu bohaterów, 
co rozwija również 
niezwykle naszą wy-
obraźnię i umiejęt-
ność przewidywania

Jak już wspo-
mniałam powyżej, 
każdy z nas ma jed-
nak określoną opinię 
na ten temat. Może 
to wynikać zarów-
no z naszych życio-
wych upodobań jak 
i z przyczyn natural-
nych. Jeśli bowiem 

mamy lepiej rozwiniętą lewą półkulę, to 
po prostu łatwiej nam logicznie i skład-
nie myśleć, a jeśli dominuje u nas prawa 
półkula, to potrafimy o wiele lepiej od 
wspomnianych kreatywnie myśleć i je-

steśmy bardziej emocjonalni. Te 
predyspozycje sprawiają, że coś 
przychodzi nam łatwiej lub trud-
niej (na przykład analizowanie 
motywów, powiązanie wątków 
w lekturze itp.). To również może 
zrodzić niekiedy niechęć do czyta-
nia. Ja nie widzę jednak w tym nic 
złego, bo uważam, że każdy z nas 
ma prawo żyć według własnych 
upodobań i przekonań, o ile nie 
krzywdzą one innych.

Ale uważam też, że warto dać 
lekturom szansę. W dobie fan-
tastyki i lekkich młodzieżowych 
powieści, zapewne niewielu z nas 
zainteresowałoby się na 
przykład klasycznym 
dramatem. Niewielu 

też sięgnęłoby po jakąś powieść 
z okresu II Wojny Światowej. 
Dlatego te pozycje znajdują się 
w kanonie, bo - co by nie mó-
wić - one tworzą kulturę. Moż-
na ich nie lubić, ale świadome 
ich unikanie to nic innego jak 
ignorancja. A czy z ignorancji 
może wyniknąć coś dobre-
go? Poza tym, czy bez próby 
zapoznania się z daną książką 
można powiedzieć, że jest ona 
nudna i bez sensu

Myślę, że każda wartościowa 
książka czegoś uczy, przekazuje określoną 
wiedzę i wartości, rozwija wyobraźnię oraz 
kształtuje naszą osobowość emocjonalną. 
W jednej wszystko jest podane na tacy, 
a inna zmusza do myślenie i wyciągania 
wniosków. Jak czytam chętnie, ale jakoś nie 
przepadam za literaturą romantyczną, choć 
wiem, że dla Polski był to ważny okres w li-
teraturze i tego przekazu nie da się niczym 
innym zastąpić. Literatura z tamtego okresu, 
szczególnie nurt wyzwoleńczo-narodowo-
ściowy, jest dla mnie trudna i nie lubię jej 
czytać, ale czy można by było czymś go za-
stąpić? Nie sądzę. A swoją drogą nie jest to 
przecież też literatura, którą tworzono dla 

przyjemności lub ku uciesze 
gawiedzi, ale po to, by wspie-
rać Polaków w tamtym okre-
sie. Tak samo jest z literatu-
rą obozową czy tą z czasów 
wojny. To jest coś, czego nie 
da się zastąpić czymś innym. 
Fikcja literacka nie jest w sta-
nie zastąpić traumatycznych 
przeżyć ludzi, o których 

opowiadają autorzy tych pozycji.
Na pewno nie jest łatwo zabrać się za 

lektury, bo świat dziś wygląda inaczej niż 
kilkadziesiąt lub kilkaset lat temu. Zmienił 
się nie tylko nasz świat, ale również zbiór 
cenionych wartości moralnych, prioryte-
ty życiowe itd. Czy na lepsze? To trudno 
powiedzieć. Pewne jest jednak, że nowo-
czesne media zabijają w nas umiejętność 
myślenia. Oglądając film nie trzeba so-
bie bowiem niczego wyobrażać i docho-
dzić do własnych wniosków, bo wszyst-
ko mamy w nim podane na tacy. Za to 
czytanie książek, nieważne jakich, lektur 
tez, bezsprzecznie poszerza horyzonty, 
wzbogaca słownictwo, uczy zasad orto-
grafii, interpunkcji i rozwija wyobraźnię. 
Oczywiście, zdecydowanie chętniej, jeśli 
już, czytamy pozycje, które są zgodne z na-
szymi zainteresowaniami, bo te wzbudza-
ją w nas ciekawość tego, co będzie dalej. 

Warto jednak pamiętać również o tym, 
że lektury szkolne nie trafiły do obowią-
zującego uczniów kanonu przypadkowo 
i mają określoną wartość. Czytajmy więc 
książki, w tym i lektury, bo dzięki temu 
będziemy bardziej elokwentni, nie będzie-
my mieć proble-
mów z wypo-
wiadaniem się 
i będziemy też 
łatwiej (podob-
no też szybciej) 
przyswajać nową 
wiedzę.

Hope

Czy czytanie lektur 
ma sens?
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Prezydent Mielca Jacek Wi-
śniewski wręczył tym artystom 
pamiątkowe grawertony za ca-
łokształt dorobku artystyczne-
go i promowanie miasta Miel-
ca pod szyldem Mieleckiego 
Zagłębia Piosenki.

Był to jeden z akcentów 
Muzycznych Zaduszek, który 
podobnie jak przed rokiem 
odbyły się w przeddzień 
Święta Wszystkich Świętych 
w Hotelu Iskierka.

Piotr Leśniak to mielcza-
nin od wielu lat mieszkający 
we Wiedniu, który wystę-
pował w odnoszącym wiele 
sukcesów zespole Cantabi-

le R Prim, natomiast  gita-
rzysta Jarosław Dzień jest 
twórcą zespołu QUE PAS-
SA. Oprócz wyróżnionych 
w koncercie prowadzonym 
przez Andrzeja Ciacha 
udział wzięli inni znani 
mieleckiej publiczności 
muzycy m.in. Andrzej Szę-
szoł z córką Olgą, Witek 
Góral, Andrzej Szatkowski 
i Marcin Hilarowicz,

Gościnnie wystąpił także 
zespół Fiesta Amigos ze Sta-
lowej Woli z solistką Anną 
Kara – siostrą Krzysztofa 
Krzaka. Jak przypomniał 
Adam Gryczman, współ-
organizator Muzycznych 
Zaduszek, pierwsza edycja 
tego niezwykłego wydarze-
nia   poświęcona była wła-
śnie Krzysztofowi Krzakowi, 
jednemu z najbardziej zna-
nych twórców Mieleckiego 
Zagłębia Piosenki.

Edward Tabor

Wyróżnienia 
dla muzyków 
mieleckiego 

zagłębia
 piosenki 

MIELEC. Piotr Leśniak i Ja-
rosław Dzień, to kolejni 
muzycy związani przed 
laty z naszym miastem, 
którzy zostali wyróżnieni 
przez Prezydenta Miasta 
Mielca w uznaniu zasług 
dla mieleckiej kultury.  

fot. mielec.pl

Podczas apelu nowy ko-
mendant został uroczyście 

przywitany m.in. przez parlamentarzystów i samorzą-
dowców, a także przez strażaków. Natomiast oficjalny 
akt powołania Szczepan Kozioł  otrzymał 4 listopada 
z rąk podkarpackiego komendanta wojewódzkiego 
PSP nadbryg. Andrzeja Babca, w Komendzie Woje-
wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Rzeszowie.  

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny podczas 
uroczystości w stalowowolskiej komendzie podkreślał, 
że Powiat Stalowowolski i samorządy powiatu blisko 
współpracują z komendantem straży. – Ta współpraca 
ma dla nas bardzo duże znaczenie. Jestem przekonany, 
że będzie ona czystą przyjemnością i będzie obfitowała 
w same pozytywne epizody. Teraz czasy są bardzo 
trudne, są różne zagrożenia nie tylko pożarowe, dla-
tego nie jest to łatwa służba. Chciałbym w imieniu 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego i Rady Powiatu 
Stalowowolskiego złożyć panu serdeczne gratulacje 
z okazji powołania na tą zaszczytna funkcję. Życzę 
owocnej pracy, satysfakcji z pełnienia tej służby, a tak-
że zdrowia i dobrej atmosfery w tej jednostce. Niech 
patron św. Florian ma pana w opiece – mówił Janusz 
Zarzeczny.

Szczepan Kozioł zaznaczał, że ten dzień, w któ-
rym  przyjmuje obowiązki komendanta powiatowego 
jest dla niego szczególny, który na zawsze pozostanie 
w pamięci, jako najważniejszy w trakcie jego  23-let-
niej pracy.

 – Jest mi niezmiennie miło, że otrzymuję to po-
wołanie w tak zacnym gronie. I mam pełną świado-
mość, jakie obowiązki biorę na siebie przyjmując to 
stanowisko. Pragnę podziękować podkarpackiemu 
komendantowi wojewódzkiemu straży pożarnej, któ-
ry obdarzył mnie zaufaniem powołując mnie na tak 
zaszczytną funkcję. Deklaruję, że dołożę wszelkich 
starań, aby sprostać powierzonym mi zadaniom. Panie 
Starosto, Panie Prezydencie, na państwa ręce skła-
dam również serdeczne podziękowania za obdarze-
nie mnie zaufaniem i wystawienie pozytywnej opinii. 
Pani Senator, Panie Ministrze, wyraźnie odczułem, 
jakie poparcie otrzymałem również od Państwa, za 

co serdecznie dziękuję i deklaruję pełną gotowość do 
pełnienia służby na rzecz mieszkańców powiatu stalo-
wowolskiego i jednocześnie mam nadzieje, że tak jak 
do tej pory współpraca z parlamentarzystami, samo-
rządami, urzędami, instytucjami, zakładami pracy jak 
również służbami mundurowymi będzie się owocnie 
rozwijać. Moim poprzednikom, byłym komendantom 
powiatowym, pragnę podziękować za pozostawienie 
komendy na tak wysokim poziomie organizacyjnym 
– mówił nowy komendant.

Zaznaczał, że bez pomocy całej załogi nie jest w sta-
nie spełnić tych wszystkich deklaracji 
i obietnic.

– To, jakie osiągniemy efekty zależy 
od rzetelnej pracy i waszego wsparcia. 
Jestem przekonany, że pracuję z ludź-
mi doskonale wyszkolonymi i zaan-
gażowanymi. Dowodzenie w takim 
zespole daje podstawy do spokojnego 
patrzenia w przyszłość. Zapewniam, 
że obejmując stanowisko komendan-
ta powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Stalowej Woli, będę dbał 
i dążył by bezpieczeństwo mieszkań-
ców powiatu stalowowolskiego było 
na jak najwyższym poziomie – za-
pewniał komendant.

ps

Nowy komendant 
straży uroczyście 
objął stanowisko

STALOWA WOLA. Mł. 
bryg. Szczepan Kozioł, 
podczas uroczystego 
apelu w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Sta-
lowej Woli został po-
wołany na stanowisko 
komendanta powiato-
wego PSP.

fot. stalowowolski.pl

fot. stalowowolski.pl
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To wielkie przeżycie dla małych pa-
triotów. Dzieci uczą się szanować sym-
bole narodowe oraz pamięć o tych, któ-
rzy walczyli o wolną, niepodległa Oj-
czyznę. Obchodom tej uroczystości  to-

warzyszyło wiele innych przedsięwzięć. 
Zorganizowana została wystawa prac 
plastycznych dzieci przed przedszko-
lem „Wolna, Niepodległa”. Włączyliśmy 
się też w akcje „Bohater On” w Twojej 
Szkole, która promuje historię Polski XX 
w. i upamiętnia uczestników Powstania 
Warszawskiego. 

Dzieci poznały wiele faktów historycz-
nych i symboli związanych z Powstaniem. 
Wysłaliśmy też kartkę z życzeniami dla 
uczestników Powstania Warszawskiego. 

Wszystkie grupy 
włączyły się też w ak-
cję „Niepodległa do 
hymnu!” i „Szkoła 
Pamięta” pokazując, 
że w kolejną rocznicę 
odzyskania niepod-
ległości jesteśmy jed-
ną, biało-czerwoną 
rodziną.  

Z o r g a n i z o w a -
na uroczystość 
i wszystkie przedsię-
wzięcia z nią zwią-
zane to kontynuacja 
wieloletniej tradycji 
podczas której nasze 

przedszkole organizowało tą uroczystość 
w Domu Katolickim z udziałem władz 
samorządowych, instytucji publicznych 
i oświatowych, rodziców, mieszkańców 
i Kombatantów. Obecne warunki pan-

demii ograniczyły zasięg naszej uro-
czystości - film z występu dzieci został 
przekazany rodzicom on-line na stronie 
internetowej przedszkola i w mediach 
społecznościowych.

Zarówno dzieci jak i rodzice chętnie 
włączają się w organizację tej patrio-

tycznej uroczystości. Pamiętając o prze-
szłości uczymy się właściwie postępo-
wać w teraźniejszości i unikać błędów 
w przyszłości, tak by Polska była Wolna, 
Niepodległa i łączyła Polaków pod bia-
ło-czerwoną flagą.

srz

„Dla Ciebie 
Polsko”

SANDOMIERZ.  „Dla Ciebie Polsko” 
pod takim hasłem odbyła się w Przed-
szkolu Samorządowym nr 3 w Sando-
mierzu uroczystość obchodów Świę-
ta Niepodległości. Najstarsze przed-
szkolaki przygotowały montaż słow-
no - muzyczny prezentując pieśni pa-
triotyczne, tańce narodowe, wiersze 
o Ojczyźnie, dziecięce piosenki insce-
nizowane ruchem. Uroczystość rozpo-
częto odśpiewaniem Hymnu Narodo-
wego  i wprowadzeniem Flagi Polski.

fot. sandomierz.eu

fot. sandomierz.eu

fot. sandomierz.eu

Dobiegł końca trzeci etap reno-
wacji zewnętrznej klatki schodowej 
internatu SOSW, który znajduje się 
w  Pałacu Dolańskich. Pieniądze na 
ten cel  pochodziły  z budżetu staro-
stwa  (72 tys. zł) i od Ministra Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
(40 tys. zł) . Całe zadanie polegają-
ce na renowacji balustrady schodów 

kosztowało ponad 112 
tysięcy złotych.  

Wykonawcą tej in-
westycji był Zakład Bu-
dowlano – Kamieniarski, 
Budowlano – Usługowy, 
Ryszard Łukawski z  Ko-
stomłotów k. Kielc.

Zakończony został 
także remont muru 
ogrodzeniowego przy 
bramie wjazdowej oraz 
remont pałacowego 
gzymsu. Wartość tych 

prac to niemal 55 tys. zł. Zadanie 
to kwotą 15 tysięcy złotych dofi-
nansował Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. Pozostałą część dołożyło 
Starostwo Powiatowe w  Tarnobrze-
gu. Wykonawcą prac była Firma 
Usługowo – Handlowa DEKO –REX 
Stefan Tworek z Sokolnik.

pt

Trzy remonty 
w Grębowie 

dobiegły końca
GRĘBÓW. Zakończyły się duże 
remonty prowadzone w  Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w  Grębowie. 
O  pieniądze na przywrócenie 
świetności Pałacu Dolańskich 
i  jego otoczenia zadbał organ 
prowadzący czyli Starostwo Po-
wiatowe w Tarnobrzegu.

fot. tarnobrzeski.pl

fot. tarnobrzeski.pl
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Dla harcerzy październik był 
okazją do służby. 

16.10 - W 43 rocznicę wyboru ks. kar-
dynała Karola Wojtyły na głowę stolicy 
apostolskiej odbyła się XXVI Piel-
grzymka ZHP na Jasną Górę. Ka-
pelani prowadzący pielgrzymkę 
wspomnieli również bł ks. Stefa-
na Wyszyńskiego - Prymasa Pol-
ski, Księcia Kościoła i męża stanu. 
Z Hufca Stalowa Wola była silna re-
prezentacja bo oprócz naszej 54 SDH 
im.ppor. Bronisława Kochana  byli 
przedstawiciele szczepów „Brzask” 
z Zaklikowa, „Bieszczadnicy” z Woli 
Rzeczyckiej i „DMB” z Radomyśla/
Sanem. Po przyjeździe pogoda nas 
trochę postraszyła więc Drogę Krzyżową 
przeprowadziliśmy w jednej z sal. Następ-
nie uczestniczyliśmy we Mszy św. przed 
obrazem Królowej Polski. Apel mieliśmy 
w Sali Rycerskiej pod historycznymi (także 
harcerskimi) sztandarami. Na pielgrzymce 
spotkaliśmy harcerzy z Bukowiny Tatrzań-
skiej, Wieruszowa, Kępna, Pińczowa, oczy-
wiście z Częstochowy i innych.

19.10 - W godzinach popołudniowych 
delegacja drużyny udała się do Charze-
wic i Rozwadowa aby wspólnie z Fun-
dacją Kedyw, przedstawicielami Świato-
wego Związku Żołnierzy AK Obwód Ni-
sko-Stalowa Wola, samorządu lokalnego 
oraz batalionu WOT upamiętnić tragiczne 
wydarzenia sprzed 78 lat. 19 październi-
ka 1943 roku Niemcy rozstrzelali 65 za-
kładników na ul. Rozwadowskiej, obok 
cmentarza, przy obecnej kaflarni. Polacy 
zginęli w odwecie za zlikwidowanie przez 
żołnierzy Armii Krajowej niemieckiego 
posterunku policji i jego komendanta, 
volksdeutscha Alberta Alschera we Wrza-
wach. Dzień później 20 października 1943 
roku Niemcy wykonali kolejną egzekucję 
na terenie obecnej Stalowej Woli. Tym ra-
zem w Charzewicach z tyłu Parku Dwor-
skiego rozstrzelano 25 Polaków w tym 
kilku żołnierzy AK w odwecie za zlikwi-

dowanie przez Armię Krajową Fuldnera 
- niemieckiego zarządcy majątku Lubo-
mirskich w Charzewicach. Łącznie w obu 
egzekucjach zginęło 90 polskich patriotów. 

Terror stosowany przez Niem-
ców był też częścią programu 
ludobójstwa Polaków, miał do-
prowadzić do biologicznego wy-
niszczenia narodu polskiego. Jed-
nak dzięki setkom tysięcy osób 
zaangażowanym w antyniemiecki 
ruch oporu – Polska przetrwała! 
W tym dniu podczas okoliczno-
ściowej mszy św. modliliśmy się 
również za ofiarę terroru komu-
nistycznego – młodego, schoro-
wanego księdza Jerzego Popie-
łuszkę. Zamordowanego 19 paź-
dziernika 1984r przez funkcjo-
nariuszy Służby Bezpieczeństwa 
z IV Departamentu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, zajmującego się w Polsce 
Ludowej zwalczaniem kościoła katolickie-
go. Władza obawiała się popularności tego 
młodego księdza i celebrowanych przez 
niego mszy św. za Ojczyznę, na których 
gromadziło się ogromne rzesze wiernych. 
Dla tego kapłana „Solidarności” ważne 
było żeby Polacy czuli się wolni, byli wolni 
i żeby mieli świadomość własnej godności, 
która będzie szanowana przez wszystkich. 
Swoją działalność oparł na sentencji: „Nie 
daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj».

24.10 -  Niedzielne słoneczne popołudnie 
spędziliśmy na Janikach. Uczestniczyliśmy 
w obchodach 78 rocznicy spacyfikowania 
tej śródleśnej osady.  Niemcy nie mogąc 

poradzić sobie z oddziałami partyzanckimi 
uderzyli w ich rodziny - rozstrzelane zostały 
kobiety i dzieci, następnie ciała wrzucone 
zostały do stodoły, która została podpalo-
na. Co roku przy tej mogile, o którą dbają 
myśliwi, leśnicy i rodziny zamordowanych 
odbywają się uroczystości. Tym razem za-
pewne z powodu ładnej pogody stawiło się 
wielu mieszkańców z okolicznych miejsco-
wości, przedstawiciele samorządu, liczne 
poczty sztandarowe Kół Łowieckich oraz 
oprócz naszej drużyny harcerze ze szczepów 
„Brzask” i „Bieszczadnicy”. Po Mszy św. od-
prawionej w intencji zamordowanych Prezes 

Koła Łowieckiego „Głuszec” Tarnobrzeg za-
prosił wszystkich uczestników na poczęstu-
nek przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich. Po spróbowaniu przygotowa-
nych smakołyków przy akompaniamencie 
p. Piotra zaśpiewaliśmy kilka pieśni patrio-
tycznych. Tak jak Prezes Koła Łowieckiego 
„Głuszec” Tarnobrzeg powiedział,   ta i po-
dobne uroczystości organizowane są z myślą 
o młodych aby poznawali historię swojego 
najbliższego otoczenia. 

31.10. -   W przeddzień święta Wszyst-
kich Świętych na prośbę  p. Romana Ni-
wierskiego - Inspektora ds. dziedzictwa 
kulturowego w Urzędzie Miasta Stalowa 
Wola udzieliliśmy asysty podczas skła-

dania wiązanek przez 
Prezydenta Miasta Sta-
lowa Wola, Przewodni-
czącego Rady Miasta, 
przedstawicieli ŚZŻAK 
Obwód Nisko-Stalowa 
Wola, Fundację Kedyw 
oraz żołnierzy WOT na 
cmentarzu komunal-
nym przy Mauzoleum, 
Pomniku Katyńskim, 
przy mogiłach ks. Sko-
czyńskiego oraz Broni-
sława Chudzyńskiego, 
przy mogile zbiorowej 
na cmentarzu rozwa-
dowskim, na cmentarzu 

wojennym przy mogile kpt. T. Gajdy oraz 
pomniku Żołnierzy Września 1939r, przy 
tablicy poświęconej Tadeuszowi i Józefowi  
Gajdom  umieszczonej na ścianie kościoła 
pw. Matki Bożej Szkaplerznej, przy obeli-
sku poświęconemu Matkom Sybiraczkom 
oraz przy obelisku upamiętniającym kpt. K. 
Pilata. Pomogliśmy wspólnie z żołnierza-
mi WOT roznieść ok. 80 Zniczy Pamięci 
na mogiły patriotów na cmentarzu komu-
nalnym i rozwadowskim. Ze swojej strony 
nie zapomnieliśmy o mogiłach harcerskich 
oraz o mogile Patrona drużyny. 

hm. Zbigniew Partyka

„Z trudu waszego 
i znoju Polska 

powstała by żyć”

Koniec uciążliwości związanych z długim remontem 
drogi, a przede wszystkim koniec wstydzenia się stanem 
tej wylotówki z Tarnobrzega. Zakończyła się trwająca od 
roku przebudowa leżącej w ciągu drogi powiatowej ul. 
Orląt Lwowskich, na odcinku od skrzyżowania z ul. Siar-
kową i Mickiewicza do granic administracyjnych miasta 

Tarnobrzega, dokładnie 2 
km 248 m.

Na zadanie „Przebudowa 
drogi powiatowej w Tarno-
brzegu poprzez przebudowę 
ul. Orląt Lwowskich” miasto 
otrzymało dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych. Dofinansowanie w wysokości 2 mln 223 tysiące 
905 zł brutto rozłożone zostało na dwa lata, podobnie jak 
realizacja inwestycji (2020 rok: 552 668 zł brutto, 2021 
rok: 1 671 237 zł brutto). Wartość robót wyniosła 4 mln 
489 tysięcy 282,69 zł brutto.

Zakres inwestycji na ul. Orląt Lwowskich obejmował 
m.in. normalizację szerokości jezdni (6m), wzmocnienie 
istniejącej konstrukcji jezdni oraz podniesienie kategorii 
ruchu drogowego do KR3, przebudowę oraz budowę chod-
ników i budowę ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, 
wykonanie zjazdów z kostki na posesje przyległe do drogi, 
przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi (korekta 

geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, 
korekta łuków), budowę i przebudowę zatok autobusowych, 
budowę kanału technologicznego, przebudowę oświetlenia 
ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnej.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe  
Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie. 

Wojciech Lis

Orląt Lwowskich 
po odbiorze

fot. tarnobrzeg.pl

fot. Zbigniew Partyka

TARNOBRZEG. Ponad 2,2 km drogi powiatowej 
na odcinku ul. Orląt Lwowskich w Tarnobrzegu 
zyskało nowe oblicze. Zakończyła się trwająca od 
roku modernizacja. Drogę oficjalnie oddano do 
użytkowania 29 października.
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W drugiej połowie listopada wszystko 
w Tarnobrzegu będzie się kręcić wokół Sta-
nisława Jachowicza. Odbędzie się bowiem 
druga edycja festiwalu poświę-
conego temu znanemu polskie-
mu bajkopisarzowi. Niemal co-
dziennie zaplanowano ciekawe 
aktywności.

- Tegoroczny festiwal obraca 
się wokół wartości Jachowicza, 
tego, co było dla niego ważne – 
mówi Renata Domka z Tarnobrzeskiego 
Domu Kultury. – Będzie zatem oczywiście 
sporo odniesień do literatury, ale nie tylko, 
także do patriotyzmu, pięknej polszczy-
zny, przyrody, działalności charytatywnej, 
do troski o najmłodszych i ich edukację. 
To wszystko stanowiło istotę działalności 
i życia Jachowicza. Poznamy też lepiej jego 
samego oraz Tarnobrzeg z jego czasów. 

Pierwsze spotkanie festiwalowe to 
przegląd teatrów dziecięcych zgłoszonych 
do konkursu. Zaprezentują spektakle wg 
autorskich scenariuszy nawiązujących do 
twórczości i życia pisarza. Tego samego 
dnia w Bibliotece Pedagogicznej w Tar-
nobrzegu posłuchamy wykładu dr. hab. 
Tadeusza Zycha – dyrektora Muzeum Hi-
storycznego Miasta Tarnobrzega. Prelegent 
opowie o mieście dzieciństwa Jachowicza, 
czyli o tym, jaki był Tarnobrzeg w XIX w. 

Dzień później do TDK-u przyjedzie 
Ewa Chotomska – słynna Ciotka Klotka 
z legendarnego Tik-Taka, pisarka, autorka 
tekstów wielu popularnych piosenek dla 
dzieci (np. Mydło lubi zabawę, Myj zęby, 
Moja fantazja). Scenarzystka programów 
telewizyjnych (Tik-Tak, Fasola, Domo-
we przedszkole, Młynek). Reżyserka wi-
deoklipów. Od 29 lat kierownik znanego 
z telewizji i licznych koncertów zespołu 
dziecięcego Fasolki. Autorka nawiąże pod-
czas spotkania do tej działalności, będzie 
można wspólnie pośpiewać znane piosen-
ki, a także poczytać książeczki jej mamy – 
Wandy Chotomskiej. Dzieci dowiedzą się 
także, jak się tworzy programy telewizyjne. 

W sobotę 20 listopada odbędzie się 
spektakl Teatru Lalkowego Przytulan-
ka działającego przy MDK-u w Stalowej 
Woli. Aktorzy zaprezentują „Bajkę o Panu 
Twardowskim” – autorską adaptację zna-
nej historii konszachtów z diabłem i lotu 
na księżyc. Scenariusz, scenografia, mu-
zyka i reżyseria – Janina Wań. Wstęp za 
okazaniem bezpłatnych wejściówek, które 
można pobierać w TDK-u od 15 listopada.

Z kolei w niedzielę odbędzie się Bajko-
wy Bal dla dzieci. W programie warsztaty 
masek postaci z bajek Jachowicza, ani-
macje, zabawy i gry z nagrodami. Mile 
widziane są przebrania. Aby wziąć udział 
w balu, należy wcześniej się zapisać. 

W poniedziałek 22 listopada zaplanowa-
no rozstrzygnięcie konkursu literackiego 
i wręczenie nagród laureatom. Tego dnia 
odbędzie się także debata literacka pod 
hasłem „Bajkowy Tarnobrzeg”, w której 
wezmą udział autorki znakomitych książek 
dla dzieci z regionu: Dorota Kozioł, Kinga 
Robak, Anna Sułkowska i Jolanta Tworek. 
Będzie można zapoznać się z ich twór-

czością, a także posłuchać 
ciekawej rozmowy nt. li-
teratury, inspiracji, czy 
o tym, jak wydać własną 
książkę i dlaczego warto 
czytać lokalnych autorów. 

Kolejnym punktem pro-
gramu będą dwudniowe 
warsztaty komiksu, które 
poprowadzi 23 i 24 listopa-
da Maciej Mazur - polski 
grafik, ilustrator, malarz, 
rysownik i autor wyjątko-
wych komiksów. Młodzi 
uczestnicy (w wieku od ok. 
10 lat) wspólnie stworzą 
komiks na podstawie ba-
jek patrona festiwalu. Na-
stępnie książeczka zostanie 
wydana i będzie dostępna 
bezpłatnie w TDK-u. Na 
warsztaty także obowiązu-
ją zapisy.

Także w środę 24 li-
stopada organizatorzy 
zapraszają na spotkanie 
z pisarką, autorką cyklu 
o niesfornych skarpetkach 
Justyną Bednarek. Autorka 
poprowadzi warsztaty pla-
styczne, w czasie których 
uczestnicy stworzą własne 
wesołe skarpety i ich histo-
rie. Opowie także o swojej 
pracy i doświadczeniach pisarskich. 

W czwartek 25 listopada będzie moż-
na sprawdzić, jak pisało się Jachowiczowi 
gęsim piórem i atramentem. Odbędą się 
bowiem warsztaty kaligraficzne. Prze-
znaczone są zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. W planie jest nauka pisania 
tradycyjnym piórem ze stalówką maczaną 
w kałamarzu według wzornika inspiro-
wanego polską kaligrafią przedwojenną, 
a także wspomniane gęsie pióro, czy krótka 
prelekcja o tym, jak kiedyś warzono atra-
menty. Każdy będzie mógł wykaligrafować 
sobie fragment wiersza Jachowicza albo 
np. swoje nazwisko. Warsztaty poprowadzi 
Natalia Droździk, założycielka krakowskiej 
pracowni Oktopi Calligraphy. Na te zajęcia 
także trzeba się wcześniej zapisać. 

O priorytetach Stanisława Jachowicza 
będzie można porozmawiać i posłuchać 
dzień później – w piątek w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Tarnobrzegu. Od-
będzie się tu wykład Marii Pałkus – tarno-
brzeskiej polonistki, znawczyni twórczości 
bajkopisarza, wieloletniej organizatorki 
konkursów i wydarzeń popularyzujących 
wiedzę o Jachowiczu. Spotkaniu będzie 

towarzyszyć wspólne otwarte czytanie ba-
jek Jachowicza, do którego organizatorzy 
zapraszają wszystkich chętnych. Wystar-
czy przyjść na 17.00 i zgłosić chęć udzia-
łu w czytaniu. Mile widziane są własne 
książki Jachowicza. Będą także egzempla-
rze przygotowane na miejscu. 

Festiwalowi towarzyszy wystawa ma-
larstwa akwarelowego Joanny Zając-Slap-
ničar. Artystka zaprojektowała w zeszłym 
roku logotyp festiwalu. Planowana wtedy 
wystawa nie mogła zostać zrealizowana 
z powodu pandemii. W tym roku nie tylko 
udało się przygotować ekspozycję w Ga-
lerii TDK, ale także odbędą się warsztaty 
plastyczne połączone z finisażem tej wysta-
wy. 28 listopada artystka wręczy również 
nagrody laureatom konkursu plastycznego 

towarzyszącego festiwalowi. Prace konkur-
sowe będzie też można obejrzeć na wysta-
wie oraz znajdą się w wyjątkowym folderze 
festiwalowym. 

Warto dodać, że nagrodami w konkur-
sach są znane już z zeszłego roku maskotki 
Pana Kotka, a także wyjątkowe autorskie 
szklane statuetki, które specjalnie na tę 
okazję wykonała artystka z Bytomia Alek-

sandra Herisz. Statuetki są ma-
łymi dziełami sztuki, jedynymi 
w swoim rodzaju, każda z nich 
bowiem została wykonana ręcz-
nie techniką fusingu. Ponadto 
laureaci otrzymają książki i gry.

W listopadzie także powstaje 
słuchowisko radiowe, do któ-

rego scenariusz napisała dr hab. 
Iwona Rusek – scenarzystka Te-
atru Polskiego Radia, laureatka 
m.in. konkursu Script Pro 2021, 
literaturoznawczyni, współpomy-
słodawczyni Festiwalu. Słuchowi-
sko wyreżyseruje zaś Anna Skura-
towicz - reżyserka Teatru Polskie-
go Radia, producentka spektakli 
teatralnych w Polsce i zagranicą. 
W słuchowisku wystąpią profe-
sjonalni aktorzy oraz amatorzy 
z Tarnobrzega. Emisja odbędzie 
się w Radiu Leliwa i w internecie.

W ramach festiwalu planowa-
na jest również promocja wyjąt-
kowej książki autorstwa Iwony 
Rusek, do której ilustracje wy-
konała Justyna Stoszek – artyst-
ka pochodząca z Tarnobrzega. 
Książka „Baśń o Tarnobrzega” 
zabiera nas do świata duchów, 
czarownic, diabłów i dawnych 
słowiańskich stworów, legend 
Puszczy Sandomierskiej. 

Częścią festiwalu będzie także 
debata charytatywna „Jak poma-
gać, by pomóc”. Spotkanie odbę-
dzie się w grudniu. 

Wszystkie spotkania są bez-
płatne. Na niektóre trzeba się 
wcześniej zapisać. Informacje pod 
nr. telefonu: 15 822 74 97 oraz na 
stronie internetowej www.tdk.

tarnobrzeg.pl i www.festiwaljachowicz.
pl. Organizatorzy proszą, by uczestnicy 
pamiętali o zakładaniu maseczek.

Partnerami II Festiwalu Baśniowy Świat 
Stanisława Jachowicza są: Miejska Biblio-
teka Publiczna w Tarnobrzegu, Biblioteka 
Pedagogiczna w Tarnobrzegu, Muzeum Hi-
storyczne Miasta Tarnobrzega, Regionalne 
Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 
Tarnobrzeska Dolina Wisły, Fundacja Q.

II Festiwal Baśniowy Świat Stanisława 
Jachowicza dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. Patronat honorowy 
sprawuje Prezydent Miasta Tarnobrzega 
Dariusz Bożek. 

Renata Domka

II Festiwal Baśniowy Świat 
Stanisława Jachowicza

TARNOBRZEG. Warsztaty, spektakle, 
spotkania z pisarzami, słuchowisko, 
debaty, bal i wiele innych atrakcji skła-
da się na program II Festiwalu Baśnio-
wy Świat Stanisława Jachowicza. 

http://www.tdk.tarnobrzeg.pl
http://www.tdk.tarnobrzeg.pl
http://www.festiwaljachowicz.pl
http://www.festiwaljachowicz.pl
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reklama

Rozpoczęcia zjazdu dokonał ustępujący 
Prezes dh Kazimierz Ślęzak, który przy-
witał zaproszonych gości  m.in. Posła na 
Sejm RP, Zbigniewa Chmielowca, Wice-
marszałek Województwa Podkarpackie-
go Ewę Draus,  Starostę Tarnobrzeskiego 
Jerzego Sudoła wraz z Wicestarostą Jac-
kiem Rożkiem, Dyrektora Zarządu Wy-
konawczego Oddziału Wojewódzkiego dh 
Edwarda Szlichtę, Komendanta Miejskiego 
PSP w Tarnobrzega 
bryg Mariana Roga, 
kapelana strażaków 
Powiatu tarnobrze-
skiego ks. Andrzeja 
Machowicza oraz 
wójtów, burmistrzów 
i wszystkich zapro-
szonych gości.

Jak informował 
Prezes Kazimierz 
Ślęzak – Zjazd ma na 
celu dokonać oceny 
5-letniej działalności 
ustępujących władz 
oraz   wybrać nowe 
władze Związku, któ-
re będą organizować 
prace przez najbliż-
sze 5 lat. W Zjeździe 
biorą udział delegaci 
z 4 Oddziałów Gminnych i Miejsko-Gmin-
nych, którzy reprezentują 36 jednostki OSP 
powiatu tarnobrzeskiego.

Zjazd rozpoczął się odczytaniem listy 
zmarłych druhów w ostatnim pięcioleciu 
z terenu całego powiatu, których pamięć 
uczczono minutą ciszy.

Następnie zostały wręczone podzięko-
wania za współprace i długoletnią działal-
ność na rzecz oddziału powiatowego ZOSP 
RP w Tarnobrzegu.

Złotym Medalem Zasługi Dla Pożarnic-
twa odznaczony został Jerzy Sudoł Starosta 
Tarnobrzeski.

Srebrnym medalem za zasługi dla po-
żarnictwa odznaczony został Marek Ma-
zur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski.

Odznaczenia wręczył Dyrektor Zarządu 

Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego 
dh Edward Szlichta i Komendant Miejskie-
go PSP w Tarnobrzega bryg Marian Róg.

Kolejno okoliczno-
ściowymi statuetkami 
zostali uhonorowani 
długoletni, zasłużeni 
druhowie OSP i osoby 
wspierające działalność. 
Wręczyli je Starosta Tar-
nobrzeski Jerzy Sudoł 
i Prezes Powiatowy 
ZOSP PR w Tarnobrze-
gu dh Kazimierz Ślęzak.

Za pełnienie funk-
cji Prezesa Oddziału Powiatowego przez 
okres 3 kadencji, liczącej w sumie 15 
lat ustępujący prezes dh Kazimierz Ślę-
zak otrzymał również podziękowania od 
władz samorządów powiatu i gmin, ko-
mendantów wojewódzkiego i miejskiego 
PSP i druhów strażaków.

Następnym punktem był wybór prze-
wodniczącego Obrad Zjazdu, którym 
został dh Grzegorz Ślęzak. W ramach 
uchwalonego porządku Zjazdu dokona-
no wyboru komisji Zjazdowych. Prze-
wodniczący Zjazdu poprosił ustępują-
cego Prezesa o przedstawienie 5-letniego 
sprawozdania z działalności Oddziału 
Powiatowego, po odczytaniu obszer-

nego sprawozdania 
przewodniczący Po-
wiatowej   Komisji 
Rewizyjnej odczytał 
protokół z wnioskiem 
o udzielenie absolu-
torium ustępującemu 
Zarządowi.

Po dyskusji Komi-
sja wyborcza odczyta-
ła proponowany skład 
Nowego Zarządu, do 
którego to składu po-
wołano dodatkowo 
Starostę Powiatu Tar-
nobrzeskiego Jerzego 
Sudoła, Komendanta 
Miejskiego PSP bryg 
Mariana Roga i Kape-
lana Strażaków ks. An-
drzeja Machowicza.

Do wyborów na Prezesa kandydowało 
dwóch druhów tj. Jacek Hynowski z Gmi-
ny Baranów Sandomierski i dh Marek 

Ożga z Gminy Grębów.
16-osobowy skład nowego zarządu 

w głosowaniu tajnym, większością głosów 
wybrał na nowego Prezesa dh Jacka Hy-
nowskiego.

Serdecznie gratulujemy!
Na zakończenie Zjazdu podjęto 

uchwałę programową dot. pięcioletniej 
działalności Zarządu Oddziału Powia-
towego w Tarnobrzegu.

Magdalena Kosztur

V Zjazd Oddziału 
Powiatowego ZOSP 
RP w Tarnobrzegu

BARANÓW SANDOMIERSKI. W dniu 6 
listopada 2021 roku w remizie w Ba-
ranowie Sandomierskim odbył się V 
Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Tarnobrzegu.

fot. baranowsandomierski.pl

fot. baranowsandomierski.pl

fot. baranowsandomierski.pl
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Historia jednego zdjęcia
To zdjęcie pochodzi z 19 maja 2010 

roku. Jednego z najtragiczniejszych dni 
w historii Tarnobrzega. Wody Wisły prze-
lały się w Koćmierzowie i zalały osiedla 
Wielowieś, a częściowo Sielec, Sobów 

i Zakrzów. Najdłużej, bo przeszło mie-
siąc, woda utrzymywała się w naturalnym 
zagłębieniu terenu – na osiedlu, które 
w 1999 roku było niezabudowanym pla-
cem. Utworzono na nim lądowisko dla 
helikopterów Jana Pawła II i jego świty. 
Zdjęcie przedstawia właśnie to miejsce. 
Z prawej widać obelisk upamiętniający lą-
dowisko Ojca Świętego. Fotografię zrobi-
łem z łodzi WOPR-u przepływając – wła-
śnie tak! – nad szosą łączącą Tarnobrzeg 
i Sandomierz.

O przelaniu się Wisły przez wał 
w Koćmierzowie dowiedziałem się ok. szó-
stej rano z „paska” TVN 24. Natychmiast 
wsiadłem w samochód. Jazda do Wielowsi 
nie wskazywała na nic niepokojącego. Nie 
wyły syreny. Nie było większego ruchu na 
ulicach. Dopiero przy drodze na Sobów 
natknąłem się na policjanta, który zamy-
kał drogę na Sandomierz. Ale legitymacja 
prasowa pozwoliła mi na przejazd. Za kil-
ka chwil drogę zatarasowała para małych 
koników, które uwolnione ze stajni biegły 
po asfalcie. W samej Wielowsi jeszcze nie 
było wody. Pod kościołem stały natomiast 

puste autobusy, kręciło się mnóstwo stra-
żaków napełniających i noszących gdzieś 
worki z piaskiem, a pod klasztorem sta-
ła grupa mundurowych z komendantem 
miejskim policji Janem Żakiem i zastęp-

cą prezydenta miasta 
Wiktorem Stasiakiem. 
Od nich dowiedziałem 
się, że woda lada chwila 
zaleje Wielowieś. 

Na bocznej drodze 
prowadzącej do Koćmie-
rzowa, strażacy, z wiel-
kim trudem, usiłowali 
okiełznać oszalałą ze 
strachu krowę. Z jej skó-
ry buchała para. W koń-
cu, ciągnąc i popychając, 
zaciągnęli ją na przycze-
pę. Zewsząd czuć było 
smród gnojówki i szamb. Woda zaczęła za-
lewać łąki i drogi. Strażacy kazali mi uciekać 
na wyższe miejsca osiedla.

Na Warszawskiej, przy pomniku upa-
miętniającym lądowanie Jana Pawła II, 
woda przelewała się przez szosę, a osiedle 
domków jednorodzinnych odcięte już było 
od świata. Okna parterów wyłaniały się 
jeszcze z wody. Strażacy spuszczali kolejne 
łódki. Wróciłem pod ośrodek zdrowia.

Zajazd „Anna” nie był jeszcze zalany. 

Woda docierała dopiero na parking. Stało 
tam kilka samochodów. Wiadomo było, 
że nikt już nie zdąży ich usunąć. Od stro-
ny Sandomierza zaczęły przypływać łodzie 
z ewakuowanymi mieszkańcami. Strażacy 

przenosili ich na rękach 
na suchy – jeszcze – ląd. 
Dalej, z torbami i pakun-
kami, wędrowali sami 
w stronę Tarnobrzega. 

Na chodniku, pod stopami, pojawiły 
się... krety. Uciekały z zalewanej ziemi na 
druga stronę drogi. Były ich dziesiątki. 
Niesamowity widok dla kogoś, kto – jak 
ja – kreta widział tylko na obrazku.

Po godz. 9.30 od strony Tarnobrzega nad-
jechały dwie amfibie. Żołnierze zaparkowali 
na placu przy zrujnowanej mleczarni i cze-
kali na dalsze rozkazy. Te nadeszły po kilku 
minutach. Jedna z amfibii ruszyła w stronę 
Sandomierza, druga wycofała się pod stację 

„Statoil”, bo plac zaczęła zalewać woda.
Na podwórku, bliżej ul. Sobowskiej, go-

spodarz umieścił na przyczepie kilkanaście 
prosiaków. Ale nie wyjeżdżał. – Rzędna 
wału wiślanego jest taka sama jak krawęż-
nika ul. Warszawskiej – mądrze tłumaczył. 
– Więc jakim cudem woda może być wy-
żej? Będzie do kostek i tyle. 

Jakże się mylił...
Po godzinie, kiedy już odjechał ze świn-

kami, woda na jego podwórku miała pół 
metra i stale rosła. 

Wszędzie pałętało się mnóstwo psów. 
Gryzły się i wściekle szczekały. Wiele 
z nich zostało pewnie po raz pierwszy 
w życiu spuszczonych z łańcucha. 

Około 11-tej woda przelewała się przez 
całą Warszawską, a dotarcie na tzw. górkę 
sobowską, gdzie uciekło wielu mieszkańców 
Wielowsi, stało się niemożliwe. Ulica Sobow-
ska zamieniła się w rwący potok, bo jest tam 
obniżenie terenu. To wtedy zalało przedszko-
le. Chodnik przy tym skrzyżowaniu stał się 
jedynym suchym jeszcze miejscem w całej 
Wielowsi. Ostatni duży samochód strażacki, 
który mógł się po zalanej drodze poruszać, 
zabrał mnie stamtąd, wraz z grupą rodzin 
z małymi dziećmi, 
pod stację benzyno-
wą „Statoil”. Ze stu-
dzienek kanalizacyj-
nych przy stacji woda 
tryskała na kilkana-
ście centymetrów. Jak 
z fontanny. A wokół 
było jeszcze sucho…

Wacław Pintal 

Wielowieś pod wodą

W październiku w czterech szkołach tj. Woli Rzeczyc-
kiej, Rzeczycy Długiej, Chwałowicach i Radomyślu nad 
Sanem łącznie pięćdziesięciu trzech pierwszoklasistów 
w  obecności swoich najbliższych recytowało wiersze, 
śpiewało piosenki, udzielało odpowiedzi na zadawane 
im pytania.

Wszystkie dzieci udowodniły, że znają swoją Ojczyznę 
i są gotowe do zdobywania świata. Pierwszoklasiści ślubo-
wali być dobrymi uczniami, szanować rodziców i nauczy-
cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić 
swoją Ojczyznę. Następnie dyrektorzy szkół dokonali aktu 
pasowania każdego pierwszaka na ucznia. Po oficjalnej 
części uczniowie udali się do klas na słodki poczęstunek. 
Małym „bohaterom” Wójt Gminy przekazał pamiątkowe 
medale oraz słodycze.

W Chwałowicach uroczystość ślubowania pierwszo-
klasistów została połączona z  uroczystością pasowania 
na przedszkolaka wszystkich dzieci uczęszczających do 

punktu przedszkolnego Jasia i Małgosi. Uroczystość roz-
poczęła się od części artystycznej, w której maluszki za-

prezentowały swoje umiejętności, a następnie Pani Wio-
letta Maślach dokonała uroczystego pasowania każdego 

dziecka na przedszkolaka.
Wszystkim dzieciom życzymy, aby ten 

dzień pozostał w  ich pamięci jako wielkie 
przeżycie i niezapomniana radosna chwila.

J.D.

RADOMYŚL NAD SANEM. Każdego roku w progach 
naszych szkół witamy nowych pierwszoklasistów. 
Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, 
jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umie-
jętności. Wszystkie te działania mają przygotować 
dzieci do wielkiego wydarzenia – ślubowania. Ślubujemy!

Materiał przygotowa-
ny w ramach projektu 
Dawny Tarnobrzeg 
realizowanego przez 
EQUELA sp. z o.o. - 
przedsiębiorstwo spo-
łeczne, współfinan-
sowany ze środków 
Miasta Tarnobrzega.

fot. radomysl.pl
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Podczas koncertu w sali widowiskowej 
Domu Kultury SCK mieleckimi symfoni-
kami dyrygował Franciszek Wyzga, solo 
na trąbce wykonał Erwin Żebro, a koncert 

poprowadziła Magdalena Zalotyńska.
Tym razem w repertuarze MOS znala-

zły się utwory takich kompozytorów jak: 
Józef Elsner, Wojciech Kilar, Karol Kurpiń-
ski czy Stanisław Moniuszko.

Mielecka publiczność w takich momen-
tach nigdy nie zawodzi – Koncert Niepodle-
głościowy zawsze przyciąga uwagę meloma-
nów, którzy z wielkim entuzjazmem przyj-
mują propozycje symfoników. Jak zwykle 
muzycy MOS przygotowali dla publiczności 
wiązankę pieśni niepodległościowych, do 
wykonania których zachęcili publiczność. 
Koncertowi patronował prezydent Mielca 
Jacek Wiśniewski. Wydarzenie zorganizowa-

ły: Mieleckie Towarzystwo Muzyczne, Dom 
Kultury Samorządowego Centrum Kultury

Podczas koncertu Samorząd Powiatu 
Mieleckiego i Miasta Mielca uhonoro-
wały mielczan, którzy w aktywny sposób 
wspomagali lokalną społeczność w czasie 
pandemii. Statuetki otrzymali:

• kategoria sport:  Roman Kowalik –  za 
organizację turnieju piłki ręcznej VIII Me-
moriału im. Antoniego Weryńskiego w któ-
rym wzięły udział najlepsze drużyny z kraju.

• kategoria społecznik:  Anna Marek 
– za profesjonalne przy-
gotowanie studia online 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

• kategoria społecz-
nik:  Tomasz Łępa –  za 
profesjonalne przygo-
towanie studia online 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

• kategoria społecz-
nik:  Radosław Ziomek 
–  za organizację zrzutki 
w czasie pandemii Co-

vid19 na rzecz Szpitala Specjalistycznego 
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz 
zrzutki na przygotowanie posiłków dla pra-
cowników Oddziału Zakaźnego. Również za 
przekazanie 10 000 maseczek ochronnych.

• kategoria kultura:  Jolanta Dudzik – za 
organizację dwóch festiwali piosenki onli-
ne „Śpiewać każdy może” i „Międzyszkol-
ny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
Bożonarodzeniowych.

• kategoria biznes:  Firma Eldan –  za 
bezinteresowną pomoc w czasie pandemii 
covid19, przekazanie odzieży medycznej 
oraz maseczek.

• kategoria biznes: Firma NAVITEL – za 

Niepodległość 
symfonicznie

MIELEC. Koncert Niepodległościowy 
Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej jest 
nieodłączną częścią obchodów Święta 
Niepodległości w naszym mieście. Mu-
zycy MOS dbają o publiczność, przy-
gotowując co roku bogaty program. 
Tak było też w tym roku.

bezinteresowną pomoc w czasie 
pandemii covid19 oraz za prefe-
rencyjne ceny sterylizatorów dla 
szkół i instytucji publicznych.

• kategoria redakcja: Hej Mie-
lec, Radio Leliwa, Tygodnik Regio-
nalny Korso, W Cieniu Jupiterów 
–  za rzetelne informowanie lokal-
nej społeczności o bieżącej sytuacji 
pandemii covid19 w regionie.

Edward Tabor

fot. mielec.pl

fot. mielec.pl

fot. mielec.pl

Celem projektu jest upowszechnianie 
wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, 
która jest niezbędna przy podejmowaniu 
wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, 
jak i prywatnym.  „Lekcje z ZUS” to cykl 
czterech spotkań, podczas których ucznio-
wie poznają nie tylko historię, ale i istotę 
ubezpieczeń społecznych, dowiadują się ja-
kie korzyści wynikają z opłacania składek, 
poznają zasady funkcjonowania systemu 
emerytalnego, a także zasady prowadzenia 
biznesu w aspekcie systemu ubezpieczeń 
społecznych. Dzięki udziałowi w projekcie 
młodzi mają możliwość poszerzenia i uzu-
pełnienia swoich wiadomości z dziedziny 
ubezpieczeń społecznych, zakładania i pro-
wadzenia firmy. Mogą dowiedzieć się, jak 
pracownicy powinni zadbać o swoje prawa 
i jakie świadczenia mogą uzyskać odpro-
wadzając składki do ZUS. Dla młodzieży 
to znakomita okazja, by poznać zarówno 
zasady działania oraz sposoby odprowa-
dzania odpowiednich składek, zarówno 

z punktu widzenia ubezpieczonego, jak 
i zatrudniającego go pracodawcy. Wszyscy 
uczestnicy projektu otrzymali do dyspozy-
cji ilustrowane zeszyty ćwiczeń, zawierające 
dobrze omówione podstawowe zagadnie-
nia z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz 
pakiet filmów dydaktycznych i prezentacji 
multimedialnych. Szkolnym koordynatorem 
projektu jest Bogusława Serwan-Partyńska

Zdobytą wiedzę uczestnicy mogą teraz 
sprawdzić startując w  olimpiadzie „Warto 
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecz-
nych”. Olimpiada cieszy się w „Rolniku” 
dużą popularnością, jest nie tylko spraw-
dzianem zdobytej wiedzy, ale też szansą na 
pozyskanie wartościowych nagród rzeczo-
wych, a co atrakcyjniejsze -  indeksów na 
wyższe uczelnie.   Olimpiada jest bowiem 
powiązana z podstawą kształcenia w za-
kresie kwalifikacji EKA.05 „Prowadzenie 
spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek organizacyjnych” 
wyodrębnionej w zawodach technik eko-
nomista i technik rachunkowości. Laureaci 
i finaliści olimpiady są zwolnieni z części 
pisemnej egzaminu. Zmagania podzielone 
są na trzy etapy: szkolny, wojewódzki i cen-
tralny.  Pierwszy etap olimpiady, szkolny, 
odbędzie się  23 listopada

Wojciech Lis

Lekcje z ZUS 
w „Rolniku”

TARNOBRZEG. Po co płacić składki 
ubezpieczeniowe, jaka z nich pły-
nie korzyść? To już wie młodzież 
z Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu 
dzięki udziałowi w ogólnopolskim 
projekcie „Lekcje z ZUS”.

fot. tarnobrzeg.pl
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Do tegorocz-
nego Konkursu 
Wygraj Sukces 
zgłosiło się 937 
miłośników mu-
zyki, którzy wzię-
li udział najpierw 
w kwalifikacjach 
wstępnych, któ-
re w tym roku 
odbyły się on-
-line, następnie 
w kwalifikacjach 
r e g i o n a l n y c h , 
w 12 ośrodkach 
kultury w kraju. 
Spośród tej licznej grupy wyłoniono 
88 uczestników, którzy wzięli udział 
w finale,  w bieżącym roku odbył się on 
w dniach 12-13 listopada.

Poziom konkursu był bardzo wyso-
ki a komisja artystyczna w składzie: dr 
Krzysztof Heering, Aneta Figiel, Michał 
Jurkiewicz, Rafał Szatan i Mariusz Ryś 
miała ciężkie zadanie. Po burzliwych na-
radach Grand Prix 26 Konkursu Piosen-
ki Wygraj Sukces postanowiono przy-

znać Małgorzacie Sztanderze z Bytow-
skiego Centrum Kultury. Fundatorem 
nagrody głównej jest Prezydent Miasta 
Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek, który 
objął patronat nad naszym festiwalem. 
Ponadto przyznano 12 nagród oraz 8 
wyróżnień.

Podczas gali finałowej można było 
usłyszeć na żywo nie tylko piękne wy-
konania dzieci i młodzieży ale także 
mini recital w wykonaniu członków 
jury: Anety Figiel, Rafała Szatana Mi-
chała Jurkiewicza i Marcina Murawskie-
go, którzy swoim występem zaczarowali 
publiczność 

Wygraj Sukces to rozpoznawal-
ny, ogólnopolski festiwal, który przez 
ponad ćwierć wieku swojego  istnie-

TARNOBRZEG. Zakończył się 26. Kon-
kurs Piosenki Wygraj Sukces. Przez 
kilka miesięcy młodzi wykonawcy 
z różnych zakątków Polski walczyli 
o tytuł laureata największego pol-
skiego festiwalu piosenki dziecięcej 
i młodzieżowej.

nia, zdobył już wierne grono fanów, 
o czym świadczy coroczna ogromna 
liczba zgłoszeń. Dla niektórych fe-
stiwal stał się znakiem rozpoznawal-
nym Tarnobrzega.

Jak co roku, podczas finału nasze-
go konkursu nie zabrakło wzruszeń, 

radości, spełnienia ma-
rzeń i dowodów przy-
jaźni, która przez lata 
uczestnictwa w kon-
kursie zawiązała się 
między naszymi mło-
dymi artystami, ich 
rodzinami i instruk-
torami. Część dzie-
ci biorących udział 
w przesłuchaniach to 
już kolejne pokolenie 
festiwalowiczów.

Dziękujemy wszystkim wykonaw-
com, opiekunom, Komisji artystycz-

nej i widzom, zarówno tym zasiada-
jącym na widowni TDK, jak i przed 
monitorami komputerów.

Do zobaczenia za rok!
Renata Domka

Kolejny konkurs 
Wygraj Sukces 
przeszedł do historii!

fot. Paweł Matyka

fot. Paweł Matyka

fot. Mateusz Mitka
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Katarzyna Alicja 
Pietranis

lekarz weterynarii
tel. 733 907 409

www.facebook.com/przychodniadzikowska)

Zooterapia jest naturalną metodą le-
czenia , która polega na obcowaniu czło-
wieka ze zwierzętami. Jest coraz bardziej 
rozpowszechniana, a szczególnie pomocna 
w leczeniu autyzmu i niepełnosprawności.

Kontakt ze zwierzętami ma pozytywny 
wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fi-
zyczne.  Główne znaczenie ma dotyk: gła-
skanie, przytulanie, różnego rodzaju ćwi-
czenia fizyczne wymagające interakcji ze 
zwierzęciem, które jest naszym terapeutą. 
Zwierzęta uczą nas cierpliwości ale także 
potrafią nas wyciszyć i zrelaksować.

Istnieje wiele metod zooterapii. Do naj-
bardziej znanych należą:

• Dogoterapia. Dogoterapia. Bardzo rozpowszechnio-
na. Już samo patrzenie na pupila merda-
jącego ogonem i bawiącego się wywołuje 
pozytywne emocje. Jest to metoda dla dzieci, 

dorosłych a także osób starszych. Wykorzy-
stywane są w terapii 
zwierzęta wyszko-
lone, cierpliwe i ła-
godne. Pamiętajmy, 
że właściciele psów 
wykonują więcej 
aktywności fizycz-
nej poprzez spacery 
i zabawy z psem co 
pozytywnie wpływa 
na zdrowie i układ 
krążenia.

• Hipoterapia.Hipoterapia. To 
kontakt osoby chorej z końmi. Obecnie staje 
się coraz bardziej popularna. Najczęściej wy-
korzystywana jest do leczenia zaburzeń mo-
torycznych. Zwierzęta te są bardzo łagodne 
mimo swojej postury, specjalnie szkolone do 
pracy specjalnej. Ta metoda idealnie spraw-
dza się w korygowaniu postawy.

• Felinotera-Felinotera-
piapia. Terapia po-
legająca na obco-
waniu z kotami. 
Mruczący towa-
rzysze działają na 
nas uspokajająco 
i relaksująco co 
p o z y t y w n i e 

wpływa na obniżenie ciśnienia. Koty uczą 
nas delikatności, nie lubią gwałtownych 

ruchów i tolerują spokojne głaskanie. Po-
dobnie jak psy czy konie, 
koty mają wyższą tem-
peraturę ciała od ludzi 
przez co chętnie przy-
tulamy się do ciepłego 
ciała zwierzęcia, które 
dodatkowo jest bardzo 
mięciutkie w dotyku 
dzięki puchatej sierści.

• Alpakoterapia. Alpakoterapia. Te-
rapia z udziałem Alpak. 
Najczęściej stosowana 
w zabu-

rzeniach ruchowych oraz 
umysłowych. Kontakt 
z tymi zwierzętami do-
starcza niezapomnianych 
wrażeń, gdyż są to zwie-
rzęta wyjątkowo spokojne 
i lubiące ludzi, są bardzo 
ciekawe i otwarte na znajo-
mości, bardzo lubią ludzkie 
towarzystwo. Z tego wzglę-
du idealnie nadają się do 
pracy z dziećmi. Swobodny kontakt z nimi 
przełamuje lęki, stymuluje zmysły a także 
zwiększa naszą aktywność ruchową. Są to 
jedne z nielicznych zwierząt, które już przy 
pierwszym spotkaniu mają zaufanie do nas.

• Delfinoterapia.• Delfinoterapia. Wyjątkowa terapia, któ-
re odbywa się w środowisku wodnym. Do-

tychczas mało znana i rozpowszechniona. 
Pomaga przełamać lęki związane z wodą, 
ponadto delfiny działają na nas motywują-
co, dźwięki emitowane przez te zwierzęta 
działają stymulująco na układ nerwowy, 
ćwiczenia w wodzie są mniej obciążające 
stawy, łatwiejsze i skuteczniejsze.

Obcowanie ze zwierzętami ma pozy-
tywny wpływ na nasze zdrowie co jest 
potwierdzone badaniami ,a także pozy-
tywnymi efektami stosowanych metod.

Wszystkie zwierzęta uczą nas deli-
katnego kontaktu cielesnego, kontaktu 
emocjonalnego , redukują stres, uczą nas 
komunikacji bez słów, relaksują mięśnie, 
obniżają ciśnienie, podnoszą poczucie 
własnej wartości, w pełni nas akceptują, 
a co najważniejsze, wywołują uśmiech na 
naszych twarzach i wprowadzają nas w ra-

dosny stan, co 
obniża poziom 
kortyzolu- hor-
monu stresu.

Tak więc za-
chęcam w każ-
dej wolnej chwi-
li do przytulenia 
swojego pupila, 
zwolnienia na 
chwilę i zrelak-
sowania w tak 

cudownym towarzystwie 
jakim są zwierzęta.

Zooterapia

Choć zespół stresu popandemicznego 
nie istnieje na razie w międzynarodowej 
klasyfikacji zaburzeń psychicznych, to 
coraz więcej ludzi w wyniku pandemii 
potrzebuje pomocy psychologa lub psy-
chiatry – wskazują naukowcy Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Określenie nawiązuje do Zespołu Stresu 
Pourazowego (PTSD), czyli zaburzeń psy-
chicznych wynikających z nasilonego stre-
su, lęku i traum związanych z przykrymi 
doświadczeniami życiowymi. Najczęściej 
jest on diagnozowany u osób narażonych 
na widok krzywdy i śmierci drugiego czło-
wieka – żołnierzy, policjantów, czy służb 
medycznych działających w warunkach 
konfliktów zbrojnych.

W środowisku psychiatrów i psycholo-
gów rozpoczęła się już dyskusja, czy moż-
na mówić o zespole stresu popandemicz-
nego w przypadku osób przejawiających 
objawy podobne do PTSD, ale związane 
ze stresem i lękiem bezpośrednio doty-
czącym ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, 
kontaktem z ludźmi cierpiącymi i umiera-
jącymi na COVID-19 czy utratą wskutek 
tej choroby bliskich.

„+Zespół stresu popandemicznego+ 
nie jest na razie ujęty w międzynarodo-

wej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, ale 
możliwe, że się tam znajdzie. Mówimy tu 
o takich objawach, jak długotrwały spadek 

nastroju i stres bę-
dący efektem tego, 
co przyniosła cho-
roba COVID-19 
– osamotnienie, 
zerwanie relacji 
międzyludzkich, 
trauma związa-
na z naszą cho-
robą lub chorobą 
i śmiercią bliskiej 
osoby” – wyjaśnił 
dr Mateusz Gra-
jek z bytomskiego 
Zakładu Zdrowia 
Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach.

W Zakładzie Zdrowia Publicznego prze-

prowadzono badanie ankietowe wśród pra-
cowników korporacji, czyli osób, które z za-
łożenia mają dużą styczność z pracą zdalną 

- systemem pra-
cy, który stał się 
podczas pande-
mii dominują-
cym sposobem 
wykonywania 
o b o w i ą z k ó w 
z aw o d ow y c h 
w wielu sekto-
rach. „Badania 
te wykazały, 
że pracownicy 
znacznie gorzej 
oceniali swoje 
samopoczucie 

wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicz-
nej, a nawet wykształciły się u nich objawy 
świadczące o początkowych fazach depre-
sji” - poinformował dr Mateusz Grajek.

Drugą badaną grupą byli pacjenci on-
kologiczni. Zaobserwowano, że u tych 
pacjentów – w większym stopniu u ko-

biet - istotnie zwiększył się poziom stra-
chu związanego z ryzykiem zakażenia, 
zwłaszcza porównując pierwszą i drugą 
falę pandemii.

Należy pamiętać również o dzieciach, 
które narażone są na wiele destabilizują-
cych życie czynników powiązanych bezpo-
średnio z pandemią. Jak wskazuje psychia-
tra dziecięcy i szefowa Katedry Psychiatrii 
i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Ka-
towicach prof. Małgorzata Janas-Kozik, 
pandemia nasiliła jeszcze problemy psy-
chiczne w społeczeństwie, zwiększając 
grupę potrzebujących fachowej pomocy 
o 30 proc. (PAP)

Anna Gumułka
Źródło: Serwis Nauka w Polsce

www.naukawpolsce.pap.pl

Zespół stresu popandemicznego, 
czyli co zrobiła nam pandemia

fot. canva.com
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Zwiedzili tam kościół i klasztor 
pokamedulski oraz poznali warun-
ki życia eremitów mieszkających 
w domkach pustelniczych. Niezapo-

mnianym wrażeniem dla seniorów 
był spacer po ogrodzie klasztornym 
otoczonym lasami bukowymi spo-
witymi jesiennym słońcem. Ks. Ja-
cek Paluch wprowadził seniorów do 
Galerii Kamedulskiej utworzonej 
w  dawnym Domu Braci Konwer-
sów, w której mieści się odtworzona 
XVIII wieczna cela mnicha oraz sala 
poświęcona św. Janowi Pawłowi II.

Wieczorem seniorzy uczestniczyli 
w spektaklu „Klątwa rodziny Ken-
nedych” Jolanty Janiczak w reżyserii 

Seniorzy poznają 
   piękno naszej
       ojczyzny!
BARANÓW SANDOMIERSKI. 
W dniu 29 października 2021r. 
seniorzy – członkowie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku z Bara-
nowa Sandomierskiego miło 
spędzili długie popołudnie 
przebywając w Pustelni   Zło-
tego Lasu w Rytwianach.

Wiktora Rubina w Teatrze im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. Tematyka 
spektaklu przybliżyła seniorom historię 
Rosemary Kennedy, siostry przyszłego 
prezydenta Johna F. Kennedy’ego.

W ramach projektu współfinanso-
wanego ze środków Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach programu wieloletniego na rzecz 

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 
2021–2025 Edycja 2021 pt. „Aktywny 
Senior To Zdrowy Senior”  seniorzy 
z UTW podnoszą swoje kompetencje 
kulturalne w zakresie odbioru sztuki, 
uwrażliwiają się na  piękno i estetykę 
żywego słowa oraz poznają piękno za-
kątków naszej ojczyzny.

Teresa Żyguła

fot. baranowsandomierski.pl

Przebudowany most oficjalnie otworzono 
w dniu 15 listopada, a w zorganizowanej z tej 
okazji konferencji prasowej wzięli udział: 
wiceminister infrastruktury Rafał Weber, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów 
Mirosław Mach, starosta stalowowolski Ja-
nusz Zarzeczny, wicestarosta stalowowolski 
Mariusz Sołtys, burmistrz Zaklikowa Da-
riusz Toczyski oraz dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Piotr Śliwiński.

– Ten most był w bardzo złym stanie, pil-
nie wymagał remontu. Chcę podkreślić, że 
nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie dobra 
współpraca – pozyskaliśmy na nią środki 
z aż trzech źródeł. Połowa, bo ponad 1 milion 
złotych, pochodziła z budżetu państwa, z re-
zerwy subwencji ogólnej. Dodatkowo, ponad 
630 tysięcy złotych na ten cel otrzymaliśmy 
z Lasów Państwowych, a po 215 tysięcy zło-
tych pochodziło z budżetów Powiatu Stalo-
wowolskiego oraz Gminy Zaklików. Dziękuję 
za to wsparcie, ponieważ dzięki niemu, ta 
spora inwestycja nie była ciężka w realizacji 
– mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Przebudowany most znajduje się już na 

skraju powiatu stalowowolskiego oraz woje-
wództwa podkarpackiego, ale ta inwestycja 
miała spore znaczenie, o czym mówił wice-
minister infrastruktury, Rafał Weber.

– Przebudowany został nie tylko sam 
most, ale w ostatnim czasie gruntowną 

przebudowę przeszła również droga po-
wiatowa Zaklików – Borów, w ciągu której 
się on znajduje. Ma to duże znaczenie nie 
tylko dla lokalnych mieszkańców, ale i dla 
tranzytu, jaki odbywa się w tej części po-
wiatu – mówił wiceminister.

Podczas konferencji starosta zaznaczył 
również, że Powiat Stalowowolski jest jed-
nym z nielicznych samorządów w Polsce, tak 
skutecznie pozyskującym wsparcie inwestycji 
drogowych przez Lasy Państwowe, w ramach 
wspomagania administracji samorządowej ze 
środków związanych z funduszem leśnym.

– W tym miejscu dziękuję nadleśniczemu 

Mirosławowi Machowi za wsparcie i me-
rytoryczną współpracę. Zdradzę również, 
że złożyliśmy już do Lasów Państwowych 
wniosek o kolejne dofinansowanie, tym ra-
zem na przebudowę drogi powiatowej Lipa 
– Gielnia – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Jak zaznaczył nadleśniczy 
Mirosław Mach, Lasy Pań-
stwowe na przebudowę kolej-
nych etapów drogi powiatowej 
Zaklików – Borów, przezna-
czyły w ostatnich latach 2 mi-
liony złotych, z czego 1,5 mln 

zł otrzymał Powiat Stalowowolski, a 500 tys. 
sąsiedni Powiat Kraśnicki.

– A przebudowany most to już ostat-
nia część tej większej inwestycji. Jestem 
przekonany, że będzie dobrze służył 

mieszkańcom. Okoliczną lud-
ność ucieszy też zapewne fakt, 
że kierowane przeze mnie Nad-
leśnictwo Gościeradów planuje 
również dofinansowanie budowy 
drogi będącej skrótem pomiędzy 
miejscowościami Łążek Chwałow-
ski a Chwałowice. Prowadzimy już 

w tej sprawie rozmowy z gminą Rado-
myśl nad Sanem – mówił nadleśniczy 
Mirosław Mach.

Przebudowa mostu na rzece Sanna 
w Łążku Zaklikowskim była realizowana 
w okresie od maja do października 2021 
r. Wykonawcą zadania była  firma MG In-
frastruktura z Rzeszowa. W ramach inwe-
stycji wykonano: pale fundamentowe pod 
podporami, remont konstrukcji przęseł 
mostu poprzez wymianę belek prefabryko-
wanych na nowe oraz odtworzenie nadbe-
tonu, remont podpór pośrednich, płyt 

przejściowych, prze-
budowano urządzenia 
dylatacyjne i urządze-
nia BRD, odtworzono 
elementy wyposażenia, 
ramp zejściowych na 
dojazdach, uzupełniono 
i wyremontowano stożki 
nasypów oraz umocnio-
no skarpy, oczyszczono 
i odmulono rowy dro-
gowe, wyremontowano 
istniejące umocnienia 
brzegów koryta, a tak-
że   przebudowano na-

wierzchnię jezdni i chodników na obiekcie 
mostowym i na dojazdach, rowy drogowe 
oraz  wyremontowano istniejące umocnie-
nia brzegów koryta.

ps

Most na rzece Sanna w Łążku 
Zaklikowskim już gotowy

ŁĄŻEK ZAKLIKOWSKI. Powiat Stalowo-
wolski zakończył realizację inwestycji 
związanej z przebudową mostu na 
rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski 
(gmina Zaklików). Długi na prawie 28 
metrów obiekt, kosztował 2 mln 135 
tys. zł i ma nośność do 40 ton.

fot. stalowowolski.pl

fot. stalowowolski.pl
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W tym sezonie jesienno-zimowym liście nie zo-
staną wygrabione w następujących miejscach:

• Park Miejski
• Plac Piłsudskiego
• Ogród Jordanowski
• Kokosza Górka
• Park w Charzewicach
Opadłe jesienią liście nie przestają pełnić ważnej 

roli w przyrodzie, ponieważ stanowią naturalny nawóz 
organiczny, mikro i makroelementów dla drzew i krze-
wów. Rozkładające się liście to jeden z procesów two-
rzenia się gleby – w jego wyniku drzewa i krzewy same 
sobie użyźniają podłoże. Zostawiając liście zachowuje-
my naturalny cykl obiegu materii organicznej i innych 
substancji, które krążą, ograniczamy parowanie, a tym 
samym utrzymujemy większą wilgotność gleby. Liście 
są pożywieniem, schronieniem oraz materiałem do 
gniazdowania lub ściółkowania drobnych ssaków, pła-
zów, zwierząt, w tym wiewiórek oraz chronionych jeży.

Nie zapomnijmy również o najmniejszych licznych 

organizmach jakimi są bezkręgowce – nicienie, wrot-
ki, dżdżownice, ślimaki, stawonogi: wije, pareczniki, 
krocionogi, owady bezskrzydłe, owady skrzydlate jak 
chrząszcze z rodziny biegaczowatych czy kusakowa-
tych, muchówki i larwy licznych owadów. Organizmy 
te, połączone siatką zależności, pełnią ogromną rolę 
w funkcjonowaniu całych ekosystemów. Bezkręgowce 
czerpiąc pokarm z martwej materii organicznej, biorą 
udział w fazie jej mechanicznego rozkładu, poprzez 
rozdrabnianie i mieszanie jej z innymi składnikami 
gleby, tym samym przygotowując pole do działa-
nia grzybów oraz bakterii glebowych. W kolejności 
przyczyniają się do powstawania próchnicy. Jest to 
bezcenny składnik organiczny gleby, gdyż decyduje 
o jej strukturze, kształtując korzystne stosunki wod-
no-powietrzne oraz termiczne.

sw

STALOWA WOLA. W Stalowej Woli dbamy na-
wet o najmniejsze żyjątka, dlatego na nie-
których terenach zieleni w mieście możecie 
zobaczyć niezgrabione liście. Tak poleżą one 
do wiosny, by dać schronienie jeżom i innym 
gatunkom zwierząt, a przy tym użyźnić glebę.

W dniu 05.11.2021 odbyło się zakończenie „SALTZ” –   Sando-
mierska Amatorska Liga Tenisa Ziemnego.  Zawodnicy rywalizowali 
od miesiąca maja do października. Każdy z uczestników otrzymał pa-
miątkowy medal oraz upominek. Najlepsza trójka otrzymała puchary, 
medale oraz nagrody. Dziękujemy za uczestnictwo i gratulujemy.

srz

Sandomierska 
Amatorska Liga 

Tenisa Ziemnego

fot. sandomierz.eu

fot. sandomierz.eu

fot. stalowawola.pl
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TARNOBRZEG. Na podstawie pro-
tokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 9 
listopada 2021 r. z ustalenia wyników 
głosowania na projekty zgłoszone w ra-
mach budżetu obywatelskiego Miasta 
Tarnobrzega na 2022 r. informuje, że 
w głosowaniu, które odbyło się w dniach 
24.10.2021 r. – 05.11.2021 r. oraz., udział 
wzięło 3343 uprawnionych do głosowa-
nia mieszkańców Tarnobrzega, w tym 
1298 osób w głosowaniu internetowym 
i 2045 w głosowaniu tradycyjnym. Od-
danych zostało w 3303 głosy na projekty 
duże i 3220 głosów na projekty małe.

Zgodnie z trybem i zasadami przepro-
wadzania budżetu obywatelskiego Miasta 
Tarnobrzega, zawartym w Uchwale Nr 
XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega 
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie bu-
dżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 
(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 3162 
z późn. zm.), projekty, które zdobyły naj-
większą liczbę głosów, aż do wyczerpania 
puli środków przeznaczonych na ich reali-
zację, wprowadzone zostaną do projektu 
budżetu miasta Tarnobrzega na 2022 r.

Pula środków przeznaczona na realizację 
projektów w ramach budżetu obywatelskie-
go Miasta Tarnobrzega na 2022 r. ustalona 
została w Zarządzeniu nr 230/2021 Prezy-

denta Miasta Tarnobrzega z dnia 18 czerwca 
2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu 
przeprowadzenia budżetu obywatelskiego 
Miasta Tarnobrzega na 2022 rok oraz usta-
lenia kwoty przeznaczonej na realizację bu-
dżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 
na 2022 rok i wynosi 1 883.443,27 zł, co 
stanowi 0,55% wydatków Miasta Tarno-
brzega zawartych w ostatnim przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta 
Tarnobrzega za 2020 rok, przy czym:

1) na realizacje „projektów dużych” 
przeznacza się kwotę 1 563.443,27 zł;

2) na realizacje „projektów małych” 
przeznacza się kwotę 320 000,00 zł. 

Wojciech Lis

Wyniki głosowania na 
projekty Tarnobrzeskiego 
Budżetu Obywatelskiego 

na 2022 rok

II. Wynik głosowania na projekty małe:II. Wynik głosowania na projekty małe:

• projekt nr 1. Budowa altany ogrodowej – 69 głosów;
• projekt nr 2. Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów – 96 głosów;
•  projekt nr 3. Czyszczenie i malowanie elewacji budynku Domu Osiedlowego 

w Miechocinie - 231 głosów;
•  projekt nr 4. Dokończenie placu zabaw przy ulicy Kopernika 2, 4 i 6 – 520 głosów;
•  projekt nr 5. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw ul. Leszka Białego w Tar-

nobr zegu - 32 głosy;
• projekt nr 6. Montaż huśtawki dwumodułowej - 89 głosów;
• projekt nr 7. Mural „Tarnobrzeg - Naprzód w kierunku gwiazd” - 84 głosy;
• projekt nr 8. Naprawa części ulicy i chodnika z kostki brukowej - 88 głosów;
• projekt nr 9. Odwodnienie ul. Bema cz. II. - 374 głosy;
• projekt nr 10. Pieszy bezpieczny na drodze - 93 głosy;
• projekt nr 11. Relaks na terenach zielonych Osiedla „PRZYWIŚLE” - 340 głosów;
• projekt nr 12. Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików - 118 głosów;
• projekt nr 13. Siłownia na Dębowej Polanie - 589 głosów;
•  projekt nr 14. Wiaty stadionowe dla zawodników na Euroboisku (osiedle Serbi-

nów) - 182 głosy;
projekt nr 15. Wyczyszczenie stawu przy remizie OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś 

- 315 głosów;
 Do realizacji wybrane zostały wszystkie ww. projekty. Szacunkowy koszt reali-

zacji ww. 15 projektów wynosi 287 150,00 zł.

I. Wynik głosowania na projekty duże:I. Wynik głosowania na projekty duże:

• projekt nr 1. Miejskie chodniki - przyjazne i bezpieczne - 1712 głosy;
•  projekt nr 2. Modernizacja bocznych ulic - Stanisława Wyspiańskiego i Jana 

Tracza - 132 głosy;
•  projekt nr 3. Remont ulicy Stanisława Piętaka boczna - po powodzi w 2010 roku 

- 311 głosów;
• projekt nr 4. „Siarkowiec” - Osiedle Marzeń – 601 głosów;
• projekt nr 5. Wykonanie chodnika przy ul. J. Słomki – 89 głosów;
•  projekt nr 6. Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-

-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim - 458 głosów.
Do realizacji wybrany został projekt nr 1 pn. „Miejskie chodniki - przyjazne 

i bezpieczne”, na który głosowało najwięcej mieszkańców Tarnobrzega.
Szacunkowy koszt realizacji ww. projektu wynosi 1 560 000 zł. Wysokość pozo-

stałych środków nie pozwala na realizację kolejnego projektu pod względem liczby 
otrzymanych głosów.

Niezwykłe widowisko pt. „My siejemy ze łzami, ale 
potomkowie nasi zbierać będą w radości…” było po-
łączeniem nowoczesnej technologii wizualnej z lekcją 
historii. Tłem była muzyka klasyczna polskich kom-
pozytorów: Mikołaja Góreckiego, Michała Kleofasa 
Ogińskiego oraz Józefa Elsnera.

Widowisko laserowe prześledziło najważniejsze 
wydarzenia od powstania państwa polskiego po 
odzyskanie przez nasz kraj suwerenności w 1989 
r. Pośród najważniejszych momentów w historii 
Polski autorzy pokazu umieścili powołanie do ży-

cia Konstytucji 3 Maja. Pokaz, którego głównym 
tematem była historia Polski w pigułce, zakończył 
się  krótkim „spacerem” po najważniejszych wyda-
rzeniach w historii Mielca oraz prezentacją kilku 
najważniejszych postaci związanych z naszym mia-
stem. Jedną z postaci z nich był Hugo Kołłątaj, który 
zaznaczył się w XVIII-wiecznej historii Polski jako 
wielki reformator. W Mielcu przez 9 lat pełnił on 
funkcję proboszcza.

Pokaz zgromadził bardzo szeroką publiczność, ko-
ściół pw. Ducha św. był wypełniony po brzegi. Nie 
zabrakło marszałka województwa Władysława Ortyla, 
prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego oraz zastęp-
czyni prezydenta Mielca Adriany Miłoś.

Pokaz laserowy dofinansowano ze środków Mu-
zeum Historii Polski w ramach programu „Patrio-
tyzm Jutra”.

 Edward Tabor

Historia Polski na 
niecodziennym pokazie
MIELEC. W przeddzień obchodów Święta Niepod-
ległości w kościele pw. Ducha św. odbył się lase-
rowy pokaz, którego tematem były najważniej-
sze wydarzenia historii Polski. Pokazowi przygo-
towanemu przez Dom Kultury SCK patronował 
prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.fot. mielec.pl

fot. mielec.pl

graf. tarnobrzeg.pl
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