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Jest pięknie
i bezpiecznie prace na Golejowie
dobiegły końca

STASZÓW. Nowe pomosty, czysta plaża i bezpieczne kąpielisko – wieloletnie marzenia o modernizacji Golejowa w końcu się spełniły. Prace
pierwszego etapu rewitalizacji „golejowskiej perełki” dobiegły końca.
A przed samorządem kolejne wielkie plany i drugi etap renowacji kompleksu leśnych jezior.
czyt. więcej str. 16

Sandomierska
Szlachetna Paczka

fot. sandomierz.eu

SANDOMIERZ. Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny. Już od
dzieciństwa kojarzy się nam z rodziną, choinką, prezentami i kolędami. Jednak nie dla wszystkich jest to czas beztroski. Akcja „Szlachetna
Paczka” corocznie daje nam okazję do czynienia dobra i dzielenia się
nim z osobami, które są w potrzebie.
czyt. więcej str. 11

MIELEC. Po ponad czteroipółmiesięcznym pobycie
w Vila Nova de Poiares Laura i Olivia odwiedziły Prezydenta Miasta Mielca Jacka
Wiśniewskiego, by podzielić
się wrażeniami z wolontariatu w naszym portugalskim
mieście partnerskim
czyt. więcej str. 7

fot. staszow.pl

fot. mielec.pl

Wolontariuszki
Olivia i Laura
wróciły
z Portugalii
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Uczniowie
tarnobrzeskiego
„Rolnika” w roli
studentów
TARNOBRZEG. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie uczniowie Zespołu Szkół nr 2 wzięli udział
w projekcie „Uczelnia otwarta dla
nastolatków”.
Celem projektu było poszerzenie
kompetencji zawodowych młodzieży, które są odpowiedzią na potrzeby
rynku pracy. Ponadto uczniowie mogli
zasmakować jak to jest być studentem
i uczestniczyć w profesjonalnych wykładach i warsztatach, prowadzonych
przez wykładowców wyższej uczelni. Młodzież z technikum ekonomicznego, hotelarskiego, rachunkowości i
logistyki korzystała z warsztatów: graficznego, multimedialnego i lotniczego.
Mogli się nauczyć nagrywania filmów,
obróbki dźwięku, podstawowych zasad
wystąpień publicznych, poznać tajniki
pracy menadżera portów lotniczych oraz
podstawy tworzenia infografiki. Zdoby-

te umiejętności będą mieli możliwość
wykorzystać i udoskonalić w szkole,
współpracując z samorządem uczniowskim, w ramach sekcji artystycznej, podejmując działania promocyjne. Każde
z wymienionych zajęć, obejmowało blok
18 godzin rozwijających zainteresowania
uczniów z wybranej dziedziny. Wszystkie warsztaty zrealizowane były online,
dzięki platformie zdalnej komunikacji
Cisco Webex, a uczniowie bez wychodzenia z domu poszerzyli swoją wiedzę
i rozwinęli zainteresowania.
Uczestnicy projektu doskonale wiedzą,
że im wyższe kompetencje tym większe szanse na rynku pracy, gdyż pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych,
otwartych na zmiany oraz zdobywanie
nowej wiedzy i takimi bez wątpienia
będą uczniowie Rolnika. Potwierdzeniem
udziału w warsztatach są otrzymane przez
uczniów certyfikaty, które znacząco wzbogacą CV przyszłego pracownika.
Zespół Szkół nr 2

fot. Zespół Szkół nr 2
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STASZÓW. W staszowskim magistracie, w piątek, 3 grudnia podpisano umowę
dotyczącą przebudowy istniejących przejść dla pieszych na terenie Staszowa
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Stosowny dokument z wykonawcą podpisał Leszek Kopeć, burmistrz
miasta i gminy Staszów przy kontrasygnacie Henryki Skowron, skarbnika
gminy Staszów.

Będą bezpieczne
przejścia – umowa
podpisana

Zgodnie z podpisaną umową, dzięki po- ma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłuzyskanym środkom finansowanym, osiem gowo-Handlowo-Transportowe Zbigniew
przejść dla pieszych w Staszowie zostanie Laskowski z Szydłowa. Koszt całego przedprzebudowanych. To inwestycja, która sięwzięcia to 1 660 000,00 złotych. Zaw znacznym stopniu poprawi bezpieczeń- danie jest współfinansowane ze środków
stwo mieszkańców. Modernizacja obejmie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –
po dwa przejścia na ulicy Kolejowej, Jana w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
Pawła II, Mickiewicza oraz na ulicy Opa- drogowego na przejściach dla pieszych.
Paulina Bąkowska
towskiej. Przedmiotem umowy jest zarówno opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, jak
fot. staszow.pl
i wykonanie robót budowlanych.
Będą one polegać na przebudowie istniejących przejść dla pieszych na terenie Staszowa w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.
Zakres prac podzielony będzie
na dwa etapy. W pierwszym wykonawca opracuje dokumentację
dotyczącą wykonania prac projektowych, obejmujących zakres
planowanych robót budowlanych
wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych opinii, uzgodnień
i pozwoleń. W drugim etapie
wykonane zostaną roboty budowlane, wynikające z programu
funkcjonalno-użytkowego, zgodnie z opracowaną dokumentacją.
Wykonawcą umowy jest fir-
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SANDOMIERZ. 5 grudnia 2021 roku
w Sandomierzu upamiętniono 154.
rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego – Honorowego Obywatela
Sandomierza.
W uroczystości na sandomierskim
bulwarze wzięli udział: Marcin Marzec
Burmistrz Sandomierza wraz z Piotrem
Chojnackim Wiceprzewodniczącym Rady
Miasta, Marek Kwitek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele administracji rządowej, samorządu powiatowego wraz z asystą służb mundurowych,
radni powiatowi i miejscy oraz mieszkańcy. Podczas obchodów samorządowcy
złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą,

154. rocznica urodzin Marszałka
Józefa Piłsudskiego Honorowego
Obywatela Sandomierza
znajdującą się na Bulwarze im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie, zmarł 12 maja 1935
roku w Warszawie. Był to polski działacz
społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, jeden z ojców niepodległo-

Małżeńskie Jubileusze
w Miejskiej Bibliotece
MIELEC. Po raz pierwszy w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki
Publicznej SCK, zorganizowano
uroczystość wręczenia medali “Za
długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Józef Piłsudski potrafił skutecznie
natchnąć swoich rodaków wiarą w to,
że dokonywanie wielkich rzeczy dla
Polski jest możliwe, wbrew wszelkim
przeciwnościom. Był on również wychowawcą pokolenia, które nie znało
wolności: które albo urodziło się w niewoli, albo na progu niepodległej Polski.
Stało więc przed nim ogromnie ważne
zadanie, któremu sprostał, wychowując
najpiękniejsze w dziejach Rzeczypospolitej pokolenie.
srz

fot. sandomierz.eu

fot. mielec.pl

Nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wraz ze
stosownymi legitymacjami nadesłanymi przez Kancelarię Prezydenta RP oraz
kwiatami, listami gratulacyjnymi i upominkami wręczał Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wraz z Wójtem Gminy Mielec
Józefem Piątkiem.
Medale zostały dziś przekazane Państwu
Krystynie i Janowi Babulom, Janinie i Kazimierzowi Pietrzykom, Annie i Czesławowi
Rajpoldom, Marii i Eugeniuszowi Burkom,
Janinie i Eugeniuszowi Mrozom, Marii
i Henrykowi Sasorom, Danucie i Franciszkowi Sypokom oraz Bronisławie i Stanisławowi Szczurom.
Uroczystości tradycyjnie przygotował
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Robert
fot. mielec.pl

ści Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1892 r.
członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej
przywódca w kraju, twórca Organizacji
Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji
Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu
(1917), od 11 listopada 1918 r. Naczelny
Wódz Armii Polskiej, w latach 1918-1922
Naczelnik Państwa, pierwszy Marszałek
Polski (1920); przywódca obozu sanacji
po przewrocie majowym (1926), dwukrotny Premier Polski (1926-1928 i 1930).
Zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze.

Grygiel wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mielcu.
Ustanowione w roku 1960 odznaczenia
są nadawane przez Prezydenta RP jako nagroda dla osób, które przeżyły pięćdziesiąt
lat w jednym związku małżeńskim.
Rodziny małżeństw z 50-letnim lub
większym stażem, zainteresowane zorganizowaniem podobnej uroczystości, mogą
zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego
w mieleckim magistracie osobiście lub telefonicznie pod numerem 17 787 41 32.
Edward Tabor

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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Nie jestem głodna/y
Większość z nas słyszała takie zdanie
nie raz. Ba, sami pewnie nie raz także je
wypowiadaliśmy. Czy jednak mówimy
tak tylko w sytuacjach,
gdy nie odczuwamy
głodu? A może odmawiamy niekiedy zjedzenia czegoś, aby…
. No właśnie, aby co?
Aby schudnąć? Jeśli
tak, to musimy mieć
świadomość, że na
dłuższą metę efekt takiej decyzji może być
dla nas dramatyczny,
bo jeśli faktycznie zależy nam na zrzuceniu wagi, to należy to
robić zawsze z głową
i zupełnie inaczej, posiłkując się wiedzą.
Myślę, że rozsądniej
będzie skonsultować
się najpierw ze specjalistą dietetykiem, który pomoże nam osiągnąć ten cel i to bez
szkody dla naszego zdrowia.
Jedzenie w dzisiejszych czasach nie
jest już traktowane jak zwykła czynność
fizjologiczna – dziś jest to czynność
bardziej emocjonalna, którą kojarzymy
z relacjami, poprawą nastroju,
świętami, przyjemnością. Jest
nagrodą i karą, a to sprawia,
że bardzo łatwo wpaść z nim
w niezdrowe relacje. A więc
przeróżne zaburzenia związane z odżywianiem, to w zasadzie nic nowego. To choroba
o podłożu psychicznym charakteryzująca się zanikiem
łaknienia. Ot i wszystko.
Brzmi strasznie? Oczywiście,
bo to bardzo poważna dolegliwość, która prostą drogą
prowadzi do wielu ciężkich
chorób, a nawet śmierci, wyniszczając organizm.
Dlaczego zdecydowałam się
poruszyć ten temat? Powodów
jest co najmniej kilka, ale jeden wydaje mi się szczególnie
ważny. Mam na myśli to, że
przypadłość ta dotyka wielu
moich rówieśników, choć naturalnie nie
tylko ich. Co gorsze, wielu z nich nie zdaje
sobie w ogóle sprawy z tego, że ma taki
problem. Bo przecież „Ja nie mam żadnej

anoreksji ani bulimii, o czym ty mówisz?!”.
Te dwa wspomniane powyżej zaburzenia
występują u młodych ludzi najczęściej,

choć trzeba wiedzieć, że są też i inne,
a każde z nich jest dla nastolatków równie
niebezpieczne.
Co wiemy dziś o przyczynach, objawach i leczeniu takich zaburzeń. Otóż
wiemy już całkiem sporo. Często tego

typu zaburzenia mają podłoże genetyczne, czyli po prostu są dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Bardzo prawdopodobne więc jest, że jeśli nasi rodzice

chorowali na którąś z chorób związanych
z zaburzeniem odżywiania, to i my możemy być na nią podatni. Nie jest to naturalnie główny ani też jedyny wyznacznik, ale powinien to być dla
nas sygnał, że trzeba mieć się na
baczności i w chwili, gdy dostrzeżemy u siebie pierwsze objawy, należy
szybko i mądrze zareagować.
Genetyka to jednak tylko jedna strona medalu. Nie mniej niebezpieczny wydaje mi się wpływ
czynników zewnętrznych. Wystarczy wspomnieć choćby o mediach społecznościowych i ich sile
opiniotwórczej. Przecież to
właśnie one kreują wizerunek postaci idealnie wyglądających, co sprawia, że
bardzo wielu młodych ludzi popada w kompleksy,
co bywa często początkiem
owych zaburzeń. Nastolatki,
bo najczęściej dotyka to jednak dziewcząt, nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, iż to, co
widzą w tychże mediach, bardzo
często ma nie za wiele wspólnego
z rzeczywistością. Ludzie z natury
nie są bowiem idealni. Nie mają
ani takich sylwetek, ani też cery. Każdy ma przecież coś
takiego, co chciałby
w swoim ciele zmienić. A zdjęcia, dzięki
różnym programom
graficznym, można
naprawdę podrasować. Jeśli się tego nie
rozumie i ogląda się
te zdjęcia bezkrytycznie, to takie działanie
może najpierw doprowadzić do braku
samoakceptacji (mówimy o niej z reguły
wówczas, gdy widzimy w lustrze wyłącznie swoje wady
i zaczynamy je wyolbrzymiać do takiego
stopnia, że zaczynają
one wpływać na naszą
samoocenę, pewność
i zadowolenie z siebie), następnie wywołuje chęć upodobnienia się do naszych idoli ze zdjęć, a w konsekwencji
do podjęcia samodzielnych i nie zawsze

opartych o wiedzę działań, które mogą
doprowadzić do odwrotnych skutków od
oczekiwanych.
Do zaburzeń w odżywianiu przyczyniają się równie często także zupełnie inne
zaburzenia o podłożu psychicznym. Choroby takie jak depresja czy nerwica również mogą być powodem braku samoakceptacji siebie i swojego ciała. Objawy
tych zaburzeń są przewidywalne, ale nie
zawsze takie same. Najczęściej występuje
raptowny spadek wagi, bezprzyczynowe
obniżenie nastroju, ogólne osłabienie,
a także widoczne pogorszenie wyglądu
włosów, skóry, a nawet paznokci. Poza tym

osoby, które dolegliwość ta dotyka, unikają spożywania posiłków bądź odwrotnie,
objadają się ponad miarę. Pamiętajmy jednak, że to choroba i na szczęście można ją
leczyć. Tak więc, gdy zaczniemy dostrzegać u siebie wspomniane powyżej objawy,
należy możliwie szybko podjąć konkretne
działania. Na początek trzeba porozmawiać z rodzicami bądź też z inną osobą, do
której mamy zaufanie i poprosić ich o pomoc. Być może ich troska, opieka i mądra
porada wystarczy, by wyjść z tej choroby,
a nie jest to wykluczone, gdy będzie to
jej pierwsze stadium. Nie zawsze jednak
to wystarczy. Gdy okaże się bowiem, że
stadium choroby jest już znacznie bardziej
zaawansowane, wtedy koniecznie należy
skonsultować się ze specjalistą, czyli psychologiem dietetykiem, a w poważniejszych sytuacjach z psychiatrą. To w końcu
choroba jak wiele innych i trzeba ją leczyć,
bo nie leczona może doprowadzić do poważnych następstw,
znaczącej utraty jakości życia, a w skrajnych
przypadkach nawet do
śmierci.
Hope
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Mikołaj
w bibliotece
fot. MBP w Stalowej Woli
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crossingową książkę w domu
i być może przynieść w prezencie dla innych czytelników, którąś ze swoich, już
przeczytaną.
Bibliotekarki poprosiły
Mikołaja by usiadł i ogrzał
się przy kominku, a ten z radością przeczytał dla dzieci
STALOWA WOLA. Ho, ho, ho… Święty Miko- opowieść o choince. Pracownicy MBP uwieczłaj zawitał 6 grudnia do Miejskiej Biblioteki nili ten fakt na specjalnym filmie, który można
obejrzeć na facebookowym fanpage’u biblioteki
Publicznej w Stalowej Woli.
lub w serwisie YouTube. Na filmie zobaczymy
Na swoich saniach zaprzężonych w dwa re- również przygotowania do wizyty naszego wyjątnifery Mikołaj przywiózł Czytelnikom moc kowego gościa.
– Zapraszamy do biblioteki, każdy może usiąść
książkowych prezentów. Przy pomocy elfa i bibliotekarek zostawił je na stole tuż przy wejściu na fotelu Mikołaja przy jego saniach, choince i redo biblioteki. Dla dzieci książki mają czerwo- niferach i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie – zaną oprawę, dla młodzieży – srebrną, a dorośli chęcają stalowowolskie bibliotekarki.
mogą sięgać po książki w szarej oprawie. Jakie?
Tomasz Gotkowski
To niespodzianfot. MBP w Stalowej Woli
ka. Najlepiej będzie rozpakować
prezent – book-

Aktywny
Senior To
Zdrowy Senior
BARANÓW SANDOMIERSKI. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie
Sandomierskim od czerwca 2021r. realizował projekt pt. „Aktywny Senior
To Zdrowy Senior”.
Zadanie to było współfinansowane
w ramach programu wieloletniego na
rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata
2021–2025 Edycja 2021. Głównym celem
projektu było zwiększenie uczestnictwa
osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Projekt w ramach
Priorytetu I Aktywność społeczna był
realizowany na terenie Gminy Baranów

fot. UTW Baranów Sandomierski

Sandomierski. Zakładał on aktywizację
osób starszych (60+), pogłębienie wiedzy
na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz
z wiekiem człowieka.
W ramach projektu odbyły się zajęcia
z samoobrony, podczas których seniorzy
poznali metody samoobrony i sposoby
radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. kulturowe naszego regionu zwiedzając
Ponadto zajęcia ruchowe nordic walking renesansowy zamek w Baranowie Sanna świeżym powiedomierskim, zamek i Muzeum
trzu, gimnastyka fot. UTW Baranów Sandomierski
Historyczne miasta
rekreacyjna, yoga.
Wszystko po to, aby
Tarnobrzega z uniciało seniora jak
katowymi zbiorami
najdłużej utrzymać
rodu Tarnowskich,
w sprawności fizyczMuzeum Polskiego
Przemysłu Siarkonej i psychicznej.
wego oraz RegionalDużym zainteresowaniem cieszyły
ne Centrum Promosię zajęcia z wykocji Obszaru Natura
2000 Tarnobrzeskiej
rzystania komunikatorów internetowych
Doliny Wisły.
do robienia zakupów,
W ramach edukorzystania z e-usług
kacji zdrowotnej
i bankowości interneseniorzy spotkali
się z psychologiem,
towej oraz poruszania
rehabilitantem, psysię w świecie mediów
społecznościowych.
chodietetykiem, koW trakcie warsztatów zero waste z Ke- smetyczką oraz z zielarką. Doradzali oni
vinem Aistonem seniorzy dowiedzieli się seniorom jak zyskać, bądź utrzymać dobrą
jak odżywianie wpływa na nasze zdrowie, kondycję w podeszłym wieku. Prelegenci
jak komponować dietę dla osób starszych zwrócili uwagę na aktywność psychofizyczoraz jak ograniczać marnotrawstwo żyw- ną, sposób odżywiania się, tryb życia oraz
wykorzystanie naturalnych dóbr przyrody
ności w dobie dbałości o środowisko.
Seniorzy poznawali dziedzictwo – ziół w codziennym życiu seniora.

Studenci UTW uczestniczyli w wykładach historycznych, ekologicznym, psychologicznym. Podczas warsztatów artystycznych rozwijali swoją wyobraźnię twórczą,
zainteresowania oraz zdolności manualne.
Seniorzy z UTW podnosili swoje kompetencje kulturalne w zakresie odbioru sztuki, uczestnicząc w spektaklu teatralnym pt
„Klątwa rodziny Kennedych” w Teatrze im.
Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz oglądając balet kijowski pt.: „Jezioro łabędzie”.
Spotkanie seniorów z okazji Dnia Seniora
z władzami samorządowymi było promocją
projektu oraz idei aktywności osób w wieku
60+ uświetnione koncertem „Od nocy do
nocy” Joanny Aleksandrowicz, która zaśpiewała utwory ze słynnych musicali i filmów.
Zaplanowane działania przyczyniły
się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne, podniesienia
kompetencji cyfrowych, zbudowania pozytywnego wizerunku starości i starzenia
się. Dzięki projektowi seniorzy poczuli się
potrzebni, wartościowi, otworzyli się na
nowe znajomości, zdobywanie nowych
umiejętności oraz aktywne uczestniczenie
w życiu swojej społeczności.
Teresa Żyguła
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Budujemy kolejne
1,5 tysiąca parkingów
nad jeziorem

TARNOBRZEG. Miasto podpisało umowę z wykonawcą zadania „Budowa
parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja otrzymała zapewnienie o finansowaniu wydatków
w wysokości 13,6 mln złotych z rezerwy celowej budżetu państwa.
We wtorek 30 listopada 2021 roku miasto, reprezentowane przez prezydenta Dariusza Bożka podpisało umowę z firmą
PBI Infrastruktura, w jej imieniu występował prezes zarządu Ryszard Hadała, wyłonioną w drodze przetargu do wykonania
zadania „Budowa parkingów przy Jeziorze
Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą to-

warzyszącą”. Samorząd Tarnobrzega dla
tej inwestycji otrzymał zapewnienie o finansowaniu wydatków w wysokości 13,6
mln złotych z rezerwy celowej budżetu
państwa. – Dzięki rządowemu wsparciu
nad jeziorem powstanie ponad 1,5 tysiąca kolejnych miejsc parkingowych wraz
z systemem ich liczenia, a także monitoring oraz toalety – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.
Zakres zadania obejmuje budowę
parkingów, które zostaną zlokalizowane
w trzech punktach wzdłuż ulicy Plażowej
oraz Żeglarskiej i będą stanowiły kolejny
etap uzupełnienia brakującej infrastruktury. Pierwsza strefa parkingowa została
zaprojektowana na 174 miejsc parkingo-

wych dla samochodów
osobowych i 28 dla
motocykli, druga strefa
na 1114 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 40
dla motocykli, trzecia
strefa parkingowa została zaprojektowana
na 265 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dla motocykli. Łącznie
powstanie 1553 miejsc postojowych. Przy
każdym z parkingów
zostanie wybudowa- fot. tarnobrzeg.pl
ny budynek toalet
publicznych oraz elementy małej infrastruktury. W ramach
zadania zostanie wykonany system monitoringu nad jeziorem i liczenia miejsc
postojowych na parkingach. Inwestycja
została zaplanowana
na 16 miesięcy.
Jeszcze w tym roku

Zapraszamy na
Rozwadowski Targ
Staroci
Cykliczne wydarzenie odbędzie się na parSTALOWA WOLA. Zbliża się trzecia niedziela
miesiąca – 19 grudnia 2021, a to oznacza, że kingu przy ulicy Grunwaldzkiej, za kościołem
przed nami kolejny Rozwadowski Targ Staroci. pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli
– Rozwadowie. Zapraszamy miłośników antyków i handlarzy starociami a także wystawców, kolekcjonerów, pasjonatów oraz osoby,
które chcą oddać niepotrzebne przedmioty
w dobre ręce.
Przypominamy, że aby wystawić swoje
przedmioty na sprzedaż należy skontaktować się z Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu (15)
847 93 16 lub wysłać zgłoszenie na adres
e-mail: mpleszka@stalowawola.pl. Regulamin dostępny jest na stronie www.stalowawola.pl. Sprzedający zwolnieni są z opłat
targowych, a wstęp na targ jest bezpłatny.
Zachęcamy również do korzystania z miejskiej komunikacji. Autobusem dojedziecie
Państwo bezpośrednio pod sam parking
przy ulicy Grunwaldzkiej.
Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta
Stalowej Woli już dziś zaprasza zarówno
kupujących jak i sprzedających do aktywnego uczestnictwa w comiesięcznych wydarzeniach.
sw

DĄBROWICA. Członkinie
KGW w Dąbrowicy przez
cały rok rozwijają swoje
umiejętności na cyklicznych
spotkaniach. Gotują i pieką,
szydełkują i robią na drutach przepiękne rzeczy.
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powinny ruszyć roboty przygotowawcze.
– Po opracowaniu projektu organizacji
ruchu chcemy wejść na teren budowy,
rozpocząć pierwsze prace, będą to prace przygotowawcze związane z wycinką
– zapowiedział prezes zarządu PBI Infrastruktura Ryszard Hadała. Jak zapewniła
naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta
Tarnobrzega Barbara Trzeciak, inwestycja
nie ograniczy w sezonie letnim dostępu
do jeziora.
Wojciech Lis

fot. baranowsandomierski.pl

Święta coraz bliżej, więc
podobnie jak inne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy podczas spotkań przygotowują przepiękne ozdoby
związane ze Świętami Bożego
Narodzenia!
Ostatnie spotkania poświęciły na stworzenie świątecznych stroików, które przygotowały wraz z najmłodszymi
mieszkańcami Dąbrowicy.

KGW „Dąbrowianki”
w Dąbrowicy nie
narzeka na nudę!
Będą one zdobić domy mieszkańców w ten świąteczny czas.
Warto tez cofnąć się o kilkanaście dni wstecz, gdyż w listopadzie Panie
ma spotkaniu andrzejkowym zaprezentowały robione na drutach i szydełku swoje arcydzieła. Z kolei w ostatni listopadowy wieczór wraz ze
swymi wnukami piekły ciasta i pierniki oraz uczestniczyły we wróżbach
andrzejkowych.
Podziwiać arcydzieła członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”
w Dąbrowicy mogą Państwo oglądając galerię poniżej.
Magdalena Kosztur
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Czysty Staszów to
wspólna sprawa

fot. staszow.pl

STASZÓW. Niebieskie na papier, zielone na szkło, żółte na tworzywa sztuczne i metale, a czarne na odpady zmieszane – w całej gminie pojawiły się
nowe pojemniki do segregacji. Dbając
o środowisko, samorząd ustawił ponad 30 nowych i estetycznych koszy
na śmieci. Nowością są także toalety
dla czworonożnych pupili. W tym roku
w mieście przybyło ich aż 15.

Wolontariuszki
Olivia i Laura
wróciły
z Portugalii
MIELEC. Po ponad czteroipółmiesięcznym pobycie w Vila Nova de Poiares
Laura i Olivia odwiedziły Prezydenta
Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego,
by podzielić się wrażeniami z wolontariatu w naszym portugalskim mieście
partnerskim
Rekrutacja wolontariuszy prowadzona
była przez Urząd Miejski w czerwcu, a do

fot. mielec.pl

wyjazdu zakwalifikowały się dwie
tegoroczne absolwentki V LO
w Mielcu Olivia i Laura. Wolontariat rozpoczął się 5 lipca i trwał
do 22 listopada. Wraz z czterema
innymi wolontariuszami z Macedonii Północnej i Rumunii przy
wsparciu opiekunów nasze mieleckie ambasadorki przygotowywały
i realizowały wydarzenia i działania głównie
z myślą o dzieciach i młodzieży zamieszkującej Vila Nova de
Poiares. Do ich
zadań należało
miedzy innymi
prowadzenie zajęć edukacyjnych
w trakcie szkoły wakacyjnej, a także
współorganizacja wielu
projektów gminnych
o charakterze kulturalnym i sportowym oraz
ekologicznym i promocyjnym.
Projekt pn. Volunteer

Prawidłowo oznaczone pojemniki, to
prawidłowa segregacja. Dlatego samorząd
zadbał, by takich miejsc było jak najwięcej. Oznakowane pojemniki pojawiły się
już między innymi przy ulicy Mickiewicza
– przy „Orliku” oraz w pobliżu Miejskiego
Punktu Elektroodpadów, przy Bibliotece Publicznej, a także przy placu zabaw w Wiązownicy Dużej. Burmistrz Leszek Kopeć
zaznacza, że działania proekologiczne to
również prawidłowa segregacja odpadów.
- Aby ułatwić mieszkańcom sortowanie odpadów montujemy na terenie całej
gminy oznaczone pojemniki. Bardzo nam
zależy na tym, abyśmy wszyscy wspólnie
dbali o czystość otaczającej nas przestrzeni.
Dlatego też w najbliższym czasie przy placach zabaw zamontujemy piękne, kolorowe,
a przede wszystkim funkcjonalne pojem-

niki do sortowania odpadów w kształcie
kredek – informuje włodarz.
Montaż kolejnych pojemników do segregacji trwa. Zbiorniki będą sukcesywnie
pojawiać się w najbliższym czasie między
innymi na ulicy Jana Pawła II - przy „Zielonym Rynku” oraz przy pawilonie handlowym, przy Stadionie Miejskim, a także
w kurozwęckim parku, przy szkole w Koniemłotach oraz w Wiązownicy-Kolonii
przy świetlicy „Jutrzenka”.
W trosce o środowisko w całej gminie
ustawiono ponad 30 nowych i estetycznych koszy na śmieci. Znajdziemy je zarówno na staszowskim Rynku, jak i na pobliskich ulicach: Kościelnej, Długiej, Krakowskiej, Opatowskiej oraz Rytwiańskiej,
czy też przed staszowskim magistratem.
Nowością są toalety dla czworonożnych
pupili. W tym roku w mieście przybyło
ich aż 15. Pojemniki na psie odchody znajdziemy między innymi w Parku im. Adama Bienia, gdzie jest ich aż cztery sztuki.
W Parku Zalew nad Czarną ustawiono
trzy nowe psie toalety, tak jak i przy boisku
„Wembley”. Po dwie sztuki przybyło na
Rynku i przy chodniku łączącym Osiedle
Północ i Osiedle Wschód, zaś w Parku
Legionów pojawił się jeden pojemnik.
Paulina Bąkowska
fot. mielec.pl

in Poiares, do którego gmina Vila Nova
de Poiares zaprosiła Miasto Mielec, jest
finansowany ze środków Europejskiego
Korpusu Solidarności.
Jak podkreślają uczestniczki projektu,
korzyści płynące z wolontariatu są wszechstronne. Praca jako wolontariusz to nie
tylko możliwość nabycia nowych do-

świadczeń zawodowych i poznania innego
kraju, to także rozwój osobisty i społeczny,
który osiągamy dzięki nawiązywaniu nowych kontaktów i więzi międzyludzkich.
Wolontariat wzmacnia także poczucie
wartości i daje mnóstwo satysfakcji i zadowolenia z życia.
Łukasz Janyst
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TARNOBRZEG. Pacjenci Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu
przy ul. Targowej korzystają już
z nowej windy.
W Samodzielnym Publicznym
Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu 20–letnią wysłużoną windę,
która wymagała szybkiej wymiany,
zastąpiła nowa, bezpieczna i komfortowa. Winda sfinansowana została ze
środków budżetu Miasta Tarnobrzega
oraz ze środków PFRON będących
w dyspozycji Województwa Podkarpackiego. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 328 938,31 zł z czego 192
595,36 zł pochodziło z dotacji celowej
przyznanej przez Miasto Tarnobrzeg.–
Potrzeb w mieście jest wiele, niestety
możliwości budżetowe mamy okrojone, wciąż więc musimy podejmować
trudne decyzje, które inwestycje zrealizujemy w pierwszej kolejności, które
będą musiały poczekać. Są jednak takie,
które czekać nie mogą. Pacjenci Ośrod-

Nowa winda
w przychodni
rehabilitacyjnej
ka Rehabilitacji Leczniczej to osoby nie
tylko starsze, ale często mające trudności w poruszaniu się, winda jest więc
jedyną możliwością dotarcia do specjalistów, uzyskania pomocy, skorzystania
z rehabilitacji – mówi Dariusz Bożek,
prezydent Tarnobrzega.
Jak istotną sprawą była nowa, sprawna winda w ośrodku przy Targowej
najlepiej wiedzą pacjenci oraz personel
placówki. - Wybudowanie nowej windy
w naszym ośrodku, o którą zabiegaliśmy
od lat, nareszcie przyczyni się do poprawy możliwości przemieszczania się naszych pacjentów z dysfunkcją narządów
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fot. tarnobrzeg.pl

ruchu, w tym szczególnie poruszających
się na wózkach inwalidzkich – zaznacza
Marta Nowak, kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji
Leczniczej w Tarnobrzegu. – W imieniu swoim i pacjentów pragniemy więc
podziękować prezydentowi Miasta Tarnobrzega oraz pracownikom Urzędu
Miasta za pomoc i zaangażowanie w realizację zadania. Dziękujemy również
głównemu wykonawcy inwestycji, firmie
MIWAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno
– Handlowo – Usługowe Wacław Grela
z Tarnobrzega.
Wojciech Lis

Mamy Niepodległą
dzeni na pl. Piłsudskiego
przy VIII OGNISKU PATRIOTYZMU była w naszej gestii. W defiladzie
kończącej ceremoniał
wojskowy wśród żołnierzy i klas mundurowych
nie zabrakło harcerzy.
Ognisko Patriotyzmu
rozpalił Prezydent Miasta wspólnie z radnym
z opozycji aby podkreślić
jedność, która potrzebna
fot. Zbigniew Partyka
jest na scenie politycznej
i w każdej rodzinie w tym
Tegoroczne obchody Święta Niepodległo- trudnym czasie pandemii i niepokoju na
ści w Stalowej Woli były dla harcerzy wy- wschodniej granicy. Towarzyszyli im harcejątkowe. Urząd Miasta zaproponował aby rze. Pieśni, które wybraliśmy do wspólnego
harcerze współorganizowali to wydarzenie. śpiewania przy ognisku nawiązywały do boCo prawda, jak co roku wystawiliśmy warty haterstwa naszych rodaków na przestrzeni
przed i po Mszy św. podczas składania wią- wieków. Nie zapomnieliśmy o Sybirakach,
zanek przez samorząd w miejscach pamięci żołnierzach Niezłomnych i harcerzach. Na
narodowej na terenie miasta. Jednak narracja naszą propozycję zakończenia tego wydarzescenariusza podczas uroczystości na pl. Pił- nia po harcersku zareagowali prawie wszyscy
sudskiego oraz treść śpiewnika wydrukowa- zgromadzeni na placu. Wokół ogniska utwonego przez UM, z którego korzystali zgroma- rzył się spory krąg i po zaśpiewaniu „Bratniego słowa” została puszczona
„Iskierka”. Za praktycznie
całodniową służbę nasza
drużyna otrzymała podziękowanie od Prezydenta
Miasta Stalowa Wola Pana
Lucjusza Nadbereżnego
i Komendanta Hufca ZHP
Stalowa Wola hm. Piotra
fot. Zbigniew Partyka
Kawki, który był z nami na

Mszy św. oraz na pl. Pił- otrzymać od nich Betlejemskie Światło
sudskiego, i miał okazję Pokoju a następnie rozesłać je po Polsce
przekonać się o zaan- a także za granicę. W tym roku odbywa się
gażowaniu naszych nie to pod hasłem „Światło NADZIEI”.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego
tylko harcerzy ale i zuchów. Podziękowanie otrzymaliśmy także Narodzenia harcerze z 54 SDH ZHP im.
od Prezesa ŚZŻAK Obwód Nisko-Stalowa ppor. Bronisława Kochana życzą wszystWola p. Zbigniewa Markuta za pomoc przy kim czytelnikom NADZIEI na lepsze jutro,
asyście Ich sztandaru podczas Mszy św. życzymy innym oraz sobie jedności na scePozostaje mi jedynie podziękować Panu nie politycznej oraz w rodzinach ponieważ
Prezydentowi Miasta za chęć współpracy, jedność pozwoli na utrzymanie NIEPODharcerzom i zuchom za służbę, rodzicom LEGŁOŚCI naszej Ojczyzny.
za wyrozumiałość i nieustające wsparcie, p.
Drużynowy 54 SDH ZHP
Piotrowi Jajko z Grębowa za pomoc w śpiehm. Zbigniew Partyka
waniu a Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży
Pożarnej za udostępnienie sali
konferencyjnej w budynku komendy na próbę śpiewania pieśni patriotycznych.
Nasza drużyna nie poprzestała na takiej formie uczczenia Święta Niepodległości.
Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora
Wańkowicza przygotowała
kartki. Wykorzystaliśmy tych
fot. Zbigniew Partyka
kartek ok. 80 sztuk aby napisać
na nich życzenia. Następnie
przekazaliśmy do rąk własnych bądź przesłaliśmy je za
pośrednictwem Poczty Polskiej do seniorów harcerskich,
samorządowców, naszych
sprzymierzeńców, Sybiraków
oraz żołnierzy AK. Od części
osób otrzymaliśmy wyrazy
wdzięczności za pamięć.
12 grudnia po raz 30
polscy harcerze spotkają się
ze skautami słowackimi aby fot. Zbigniew Partyka
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Najpierw windą, potem
schodami po mistrzostwo
rundy jesiennej!

Doskonały początek,
chwilowy kryzys i optymistyczny finisz.
Tak wyglądała piłkarska jesień w wykonaniu lidera III ligi grupy IV - Siarki Tarnobrzeg. Zapowiadająca
się arcyciekawie runda
wiosenna rozstrzygnie,
czy podopieczni trenera Sławomira Majaka powrócą po trzech latach przerwy do
upragnionej przez kibiców II ligi.
Zielono - czarno - żółci przez początek
sezonu przeszli jak burza. Wygranie pierwszych sześciu meczy pokazało, że w zespole drzemie spory potencjał. Pokonanie
Stali Stalowa Wola w derbach rozbudziło
nadzieję na grę o wyższe cele. Zaskakująca porażka w Sandomierzu nieco
ostudziła zapędy kibiców. Zwłaszcza, że jak się później okazało była
zwiastunem spadku formy, który
przez pewien czas stał się udziałem
tarnobrzeskiego zespołu.
Drużyna, której nikt nie potrafił pokonać w pierwszych dziesięciu
meczach złapała zadyszkę i do końca
jesieni musiała uznać jeszcze wyższość
Podhala Nowy Targ i Chełmianki
Chełm (oba mecze przegrane po 0:1).
W pozostałych występach Siarkowcy odnotowali remis w Łagowie
(1:1), oraz ważne wygrane z Cracovią II Kraków (1:0) i Orlętami Radzyń Podlaski (2:0).
Ostatecznie dorobek punktowy zespołu
na półmetku sezonu wyniósł 34 pkt i oznaczał przewodzenie ligowej tabeli.
Niestety, zimę Siarka spędzi na pozycji
wicelidera, ponieważ w pierwszym meczu
rundy wiosennej, rozegranym awansem 20
listopada w Dębicy straciła punkty remisując
bezbramkowo z Wisłoką. Fakt ten skrzętnie wykorzystał drugi zespół ekstraklasowej Cracovii, który rozbił aż 5:1 Tomasovię
Tomaszów Lubelski i to właśnie on w najlepszym nastoju wznowi przygotowania do
wiosennej batalii o główną premię sezonu.
Oceniając jesienną postawę zielono czarno - żółtych, wydaje się, że zagrali oni
reklama

na miarę swoich obecnych możliwości. I to
pomimo faktu, że kilka punktów w dość
niefortunny sposób stracili. Trudno mieć
jednak jakiekolwiek pretensje do piłkarzy
widząc, że poziom sędziowania w tej lidze woła momentami o pomstę do nieba.
Można było odnieść wrażenie, że Siarkowców zbyt często napominano żółtymi

ku pola, gdzie momenty arytmii w grze były
jesienią najbardziej widoczne.
Wiary w awans do wyższej ligi z pewnością nie można opierać wyłącznie na
założeniu, że Marcin Stefanik do końca
sezonu utrzyma swoją dotychczasową,
niesamowitą strzelecką skuteczność. Doświadczony obrońca już w połowie rundy

kartkami. Zasadność wielu z nich budziła
zresztą uzasadnione kontrowersje.
Ocena dorobku tarnobrzeskiej Siarki nie może być jednak inna niż bardzo
dobra. Doskonale widać, że ten zespół
cały czas się rozwija i może w przyszłości
wygrywać jeszcze częściej. Warunkiem są
oczywiście wzmocnienia. Rewolucja kadrowa jest naturalnie zbędna.
Zarząd Klubu musi zadbać o przeprowadzenie dwóch, trzech mocnych ruchów
transferowych, które jedynie poprawią płynność pracy dobrze funkcjonującego organizmu. Na pewno brakuje doświadczonego,
ogranego w wyższej lidze rutyniarza w środ-

jesiennej, podczas stałych fragmentów gry
przestał być „anonimowy” w polu karnym
rywali. Rozczytanie sposobu gry „na Stefanika” przez inne zespoły obnażyło niestety
pewne trudności w budowie swobodnych,
alternatywnych pomysłów na zdobywanie
bramek przez Siarkę.
Po odejściu Krzysztofa Ropskiego do Motoru Lublin nie pojawił się w Tarnobrzegu
napastnik, który byłby w stanie zdobyć kilkanaście goli w rundzie. Nie od dziś wiadomo przecież, że skuteczny egzekutor zawsze
znacząco poprawia wynik zespołu. Bardzo
utalentowany młodzieżowiec Dawid Bałdyga
czy też pracowity, ambitny Paweł Mróz to
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wartościowi snajperzy i znaczące postacie w trzeciej lidze.
Nie da się jednak
ukryć, że walcząc
realnie o awans,
a w razie sukcesu
rywalizując później
na wyższym poziomie piłkarze ci stanowiliby dla trenera
co najwyżej komfort
posiadania w zanadrzu sprawdzonych,
przewidywalnych zmienników. Pełni
umiejętności, również z powodu odniesionej kontuzji nie pokazał jeszcze Oleksandr
Yatsenko. Z kolei bardzo solidny Krzysztof
Zawiślak nie jest typowym, seryjnym egzekutorem. Przydałby się więc w Siarce strzelec, którego nazwisko jedynie potwierdzi,
że celem jest awans do II ligi.
Niestety, te najgłośniejsze
wzmocnienia wymagają poniesienia sporych nakładów finansowych a wolnych środków
w Klubie zwyczajnie nie ma.
Pomimo to, wstępne, kadrowe przymiarki z pewnością już
ruszyły. Już w styczniu okaże
się, kto może wzmocnić drużynę trenera Sławomira Majaka.
Wtedy również stanie się jasne, kto będzie musiał zwolnić
w niej miejsce.
Biorąc pod uwagę fakt, że
siódma obecnie w tabeli Avia
Świdnik traci do liderującej
Cracovii II Kraków zaledwie sześć punktów widać, jak bardzo trudne zadanie do
wykonania stoi przed piłkarzami Siarki
wiosną przyszłego roku.
Oczywistym jest, że jedynie równie dobry jak jesienią, wiosenny start w rozgrywkach pozwala uzyskać i utrzymać koszulkę
lidera w kluczowym peletonie aż do jego
drugoligowej mety.
Bez względu jednak na to, czy ostatecznie uda się zdobyć główną nagrodę sezonu
czy nie, kibice w Tarnobrzegu mają już teraz ogromne powody do dumy z wyników
swojej drużyny.
Sylwester Szczepocki
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Historia jednego zdjęcia
Po wizycie papieża w Sandomierzu niemal wszyscy wiedzą już, co oznacza termin
„strefa zero”. To zamknięty teren wokół Ojca
Świętego, do którego wstęp był ściśle kontrolowany (także pirotechnicznie) przez oficerów Biura Ochrony Rządu. Do strefy tej
wpuszczano oficjeli, księży, dziennikarzy...
Ale jeszcze bliżej papieża pracowała grupka
reporterów, która towarzyszyła Wielkiemu
Pielgrzymowi niemal na każdym kroku.
Miałem szczęście znaleźć się w tej grupie.
Nazywają ją „pool zero”
Tego dnia nigdy nie
zapomnę. 12 czerwca
1999 roku przeżyłem
najbardziej emocjonujące chwile w moim fotoreporterskim życiu.
O tym, że mam szansę
znaleźć się bardzo blisko
papieża, dowiedziałem
się z telefonu sandomierskiego magistratu.
Jakiś miesiąc przed wizytą okazało się, że Urząd
Miasta, jako gospodarz
pobytu Jan Pawła II,
może wytypować jedną
osobę fotografującą, która dołączona zostanie do „pool zero”.
Wszystkie informacje na ten temat były
jednak bardzo mgliste. Biuro prasowe pielgrzymki „coś o tym wiedziało”, ponoć „byłem na liście”, ale „wszystkie informacje
uzyska pan rano w dniu wizyty”. Miałem
się zgłosić w Centrum Prasowym w Sandomierzu do przedstawiciela Polskiej Agencji
Informacyjnej.
Już o 5-tej zameldowałem się w Centrum
(wtedy była to siedziba Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej). Tysiące pielgrzymów już poprzedniego dnia zajmowało
miejsca w sektorach. Przed świtem mijałem
już od Łoniowa piesze grupy wiernych, którzy samochody i autokary musieli zostawiać
na tymczasowych parkingach.
Po 9-tej pojawił się autokar z Warszawy.
Wysypali się z niego objuczeni sprzętem
kamerzyści i fotoreporterzy z „pool zero”.
Byli też opiekunowie. Zgłosiłem się do nich.
Przedstawiłem. Co za ulga... „Tak, mamy
pana na liście. Proszę się nie martwić. Pojedzie pan na lądowisko i z powrotem na plac.
Proszę się nas trzymać. Za piętnaście minut
zbiórka przy mikrobusach oznaczonych tablicami „pool zero”. Super.
Na lądowisko wyruszyliśmy na godzinę
przed planowanym przylotem Jana Pawła
II. Dopiero wtedy zobaczyłem te nieprzebrane tłumy na placu Rybitwy. Morze głów.
Przed mikrobusami jechało dwóch policjantów na motocyklach. Głośny ryk syren
torował nam drogę wśród tłumów. To była
jazda! Ulicą Krakowską, zamkniętym dla

Strefa „zero”

ruchu mostem na Wiśle, Lwowską, dotarliśmy do Wielowsi w pięć minut.
Na płycie lądowiska czekały na „pool
zero” dwa terenowe tarpany honker. Za
miejsce na nich agencje płaciły po 2 tys.
dolarów. Platforma za kabiną kierowcy

wyżej. Znowu Włoch. „Single only, single!”
– krzyczał. Próbowałem się uśmiechać.
„Momento due, please” – mówiłem. Jakoś
się usadowiłem na rurze za plecami Włocha. Mój aparat walił go co chwilę w głowę.
Był zły jak cholera. Ale jedziemy! Przecież
nie zatrzymają kolumny, żeby
mnie wysadzić! Dobrze jest.
Ledwie ruszyliśmy z Wielowsi, rozdzwoniły się komórki dziennikarzy. Komunikaty idą w świat. „Słuchaj,
ma plaster na czole”, „Tak,
wylądował, ale coś się stało,
chyba upadł, ma opatrunek
na głowie”. Później, podczas
mszy, rzecznik Watykanu
Joaquin Navarro-Valls uspokajał w sektorze prasowym,
że papież rzeczywiście upadł
podczas porannej toalety i ma
niegroźne rozcięcie na czole.
Jazda wśród tłumów
owacyjnie witających Ojca
była przystosowana do potrzeb dziennika- Świętego to niezapomniane przeżycie, ale
rzy. Do trzech poziomów podłogi przymo- z fotograficznego punktu widzenia niezbyt
cowane były kratownice tworzące rodzaj przydatne. Tarpany jechały 300 metrów
klatek dla kamerzystów. Miejsc na takim przed „papamobile”, oddzielone jeszcze
dwoma samochodami z ochroną. W dotarpanie było dziewięć.
Dwa tarpany po dziewięć miejsc, to ra- datku szyby chroniące papieża stale odzem osiemnaście. A ja byłem... dziewiętna- bijały refleksy światła. O wartościowych
sty! Widziałem jak opiekunowie z PAI coś zdjęciach nie było więc mowy.
tłumaczyli „borowikom” wskazując na mnie.
Największa niespodzianka czekała mnie
Potem jeden z nich podszedł do mnie. „Widzi pan, jest pewien problem. Jeśli chce pan
jechać na tarpanie, to musi się pan tam jakoś
wcisnąć. Nie może pan jechać na stopniach.
Więc albo pana wpuszczą, albo pojedzie pan
w kabinie kierowcy”. Aha. Wszystko jasne.
Tarpany stały jakieś 40 metrów od miejsca, gdzie wylądować miał papieski śmigłowiec. I tylko z samochodów mogliśmy
fotografować moment powitania. Nie było
mowy o swobodnym podejściu do osób
RADOMYŚL WIELKI. Radomyski magiwitających. Ten przywilej miał tylko fotostrat wykona nową sztuczną nawierzchnię płyty boiska Orlik przy Szkole Podgraf papieski Arturo Mari. On zresztą latał
stawowej w Radomyślu Wielkim.
zawsze z papieżem.
Usadowiłem się więc na razie na stopniach tarpana. Przed dziesiątą lądowały po
Zajęcia z wychowania fizycznego, trekolei śmigłowce papieskiej świty. Wreszningi piłkarskie i zawody na Orliku cały
cie ten najważniejszy. Wyszedł papież. Za
czas cieszą się niesłabnącym zainteresowachwilę zniknął w tłumie ochroniarzy, komniem. Po 12 latach eksploatacji niezbędny
był remont nawierzchni boiska. I taka depletnie zasłonięty przed naszymi obiektywami. Dopiero w „papamobile” znów się
cyzja zapadła. Zakres robót, które wykona
wyłonił. Ruszyliśmy.
wyłoniona w przetargu firma Top Sport
Musiałem stanąć wyżej. Wpakowałem
Jan Pietraszko z Bielska-Białej, obejmuje:
się więc do „klatki” jakiegoś włoskiego kawymianę podbudowy, wymianę istniejącemerzysty. Ten, wyraźnie niezadowolony,
go drenażu pod boiskiem, ułożenie nowej
pokazał mi, żebym się wynosił. Pcham się
nawierzchni z trawy sztucznej o wysokości

u stóp ołtarza. Okazało się, że reporterzy
z tarpanów wcale nie szli na „zwyżkę” dla
prasy, lecz prosto przed ołtarz papieski. No to
ja z nimi! Boże, koledzy smażyli się na podeście bez żadnej możliwości zmiany pozycji,
a ja „śmigałem” swobodnie po żwirku przed
ołtarzem. Nie marzyłem o takim szczęściu...
Praca przed ołtarzem, 40 metrów od
papieża, nie była końcem tego szczęścia.
W pewnym momencie znalazłem się blisko
Adama Bujaka (znany autor albumów o papieżu), który mówił do naszego „opiekuna
tarpanowego”, że chciałby pójść na górę, pod
Collegium Gostomianum, by zrobić panoramę tłumów na placu Rybitwy. Powiedziałem
wtedy, że jestem miejscowy, i wiem, jak tam
najszybciej dojść. „To proszę iść z nami”.
Widok z góry zaparł nam dech w piersiach. Nie tylko z powodu cudownej panoramy na 500-tysięczny tłum. Także
dlatego, że świeżo odnowiona elewacja
Collegium odbijała promienie słoneczne
i działała jak gigantyczny piec. My byliśmy
tam tylko chwilę, ale żołnierze z kompanii
reprezentacyjnej stali przed ścianą przez
kilka godzin. Radzili sobie w ten sposób,
że drugi szereg zrzucał górę od mundurów,
co z dołu było niewidoczne. Potem zamieniali się miejscami
z pierwszym szeregiem, gdzie trzeba
było wytrzymy- Materiał przygotowawać już w pełnym ny w ramach projektu
Dawny Tarnobrzeg
rynsztunku...
realizowanego przez
I to ich właśnie EQUELA sp. z o.o. spoprzedstawia załączo- przedsiębiorstwo
łeczne, współfinanne zdjęcie.
sowany ze środków
Wacław Pintal Miasta Tarnobrzega.

Będzie nowa
trawa na Orliku
fot. UM w Radomyślu Wielkim

min. 60 mm oraz remont ogrodzenia boiska poprzez zdjęcie starej siatki metalowej,
oczyszczenie konstrukcji i jej wymalowanie
oraz założeniem nowej siatki z tworzywa
sztucznego.
Koszt robót, które mają być wykonane
w ciągu pół roku, to niemal 500 tys. zł.
Krzysztof Babiarz
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HIPOTERAPIA - rehabilitacja
z wykorzystaniem konia
Hipoterapia służy temu, by przy- nawiązać więź emocjonalną. Dzięwrócić choremu zdrowie i sprawność ki hipoterapii pacjenci zwiększają
fizyczną oraz psychiczną za pomocą też poczucie własnej wartości. Spejazdy konnej. Hipoterapia to metoda cjaliści zalecają hipoterapie w wielu
Jednym
rehabilitacji, która odbywa się przy p r z y p a d k a c h .
udziale konia. Skierowana jest do z nich jest autyzm. Pacjenci z tym zaosób w każdym wieku, choć wykorzy- burzeniemszybko nawiązują relacje
stywana jest głównie w przypadku dzieci z końmi, dlatego szybko czynią postępy w
i młodzieży. Rehabilitacja poprzez hi- komunikacji i wyrażaniu własnych
poterapię wspiera nie tylko rozwój uczuć. Z podobnych względów ta forruchowy, ale i intelektualny.
ma terapii pomocna jest również np.
Głównym celem hipoterapii jest przy- u ludzi z zespołem Downa czy innymi
wrócenie pacjentom sprawności na
tyle, ile jest to możliwe względem
aktualnego stanu zdrowia. Jest to
forma rehabilitacji, która przebiega ściśle pod kontrolą lekarza.
Skutecznie przeprowadzona terapia
m.in. koryguje postawę ciała, redukuje
napięcie mięśni czy poprawia wydolność organizmu. Jest to specyficzna
forma leczenia, która zwiększa po- fot. archiwum ESTEKA
czucie własnej wartości oraz pomaga

niepełnosprawnościami intelektualnymi.
W przypadku osób,
które nie mogą samodzielnie chodzić,
fot. archiwum ESTEKA
hipoterapia w sposób
automatyczny pomaga
hipoterapeutycznych.
mobilizować mięśnie do pracy.
Projekty związane z hipoterapią ESESTEKA dla niepełnosprawnych
W ramach projektu Hipoterapia TEKA realizuje od 2003 roku, a przez
to zdrowie, Stowarzyszenie ESTEKA tych kilkanaście lat zarówno inpozyskała 35 uczestników z terenu po- struktorzy jak i stowarzyszenie jako
wiatu tarnobrzeskiego, stalowo- organizacja nabrało doświadczenia,
wolskiego oraz miasta Tarno- co przedkłada się na dużą popularność
brzega, którzy uczestniczyli w tej formy wsparcia.
zajęciach hipoterapii.
Projekt uzyskał wsparcie w kwocie
Z ajęcia były prowadzo- 42.495,00 zł ze środków Województwa
ne
przez
h i p o t e r ap e u t ę Podkarpackiego – Regionalny Ośroi wspomagane przez osobę do dek Polityki Społecznej oraz w kwocie
prowadzenia konia oraz w niektórych 5.525,00 zł ze środków Miasta Tarnobrzega.
zajęciach przez osobę do asekuracji
z drugiej strony jeźdźca. Na jednego uczestnika przypadało 15 zajęć

Sandomierska
Szlachetna Paczka

SANDOMIERZ. Święta
Bożego Narodzenia to
czas magiczny. Już od
dzieciństwa kojarzy się
nam z rodziną, choinką,
prezentami i kolędami.
Jednak nie dla wszystkich jest to czas beztroski. Akcja „Szlachetna Paczka” corocznie daje nam okazję do czynienia dobra
i dzielenia się nim z osobami, które są
w potrzebie.
Urząd Miejski, jednostki mu podległe
oraz wiele innych osób o dobrych sercach
włączyły się w akcję, przygotowując pofot. sandomierz.eu

darunki dla osób samotnych, seniorów,
chorych i rodzin w trudnym położeniu.
„Szczęście to jedyna rzecz, która się
mnoży, kiedy się ją dzieli”. W myśl tej reguły, sandomierscy wolontariusze obdarowali
aż dwie potrzebujące rodziny z terenu naszego miasta. W akcję, poza pracownikami
Urzędu Miejskiego i Rady Miasta, którzy

całą zbiórkę koordynowali, a także zajęli się
pakowaniem darów dla rodzin, włączyli się:
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu
(które przekazało na ten cel największą
kwotę),
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Sandomierzu,
• MOSiR Sandomierz,
• Sandomierskie Centrum Kultury,
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana
Długosza w Sandomierzu,
• Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
•
Ś rodowiskowy Dom Samopomocy
w Sandomierzu,
• C entrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,
• a także wielu wolontariuszy i mieszkańców Sandomierza.
Do sukcesu akcji przyczyniło się również Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Sandomierzu, udostępniając magazyn
wolontariuszom Szlachetnej Paczki, na
czele z Grzegorzem Sochą, Wiktorią Kępą
– koordynatorem lokalnym oraz całą radosną ekipą „pomagaczy”!
Szlachetna Paczka jest organizowana

od 2001 roku. W ubiegłym roku podczas
finału 20. edycji akcji pomoc materialną
otrzymało ponad 14 tysięcy rodzin z 93
miejscowości, angażując ok. 11 tysięcy wolontariuszy. Wartość przekazanych paczek
przekroczyła 51 mln zł.
„Wspólnie możemy znacznie więcej.
Wierzymy, że przed nami kolejne lata
Paczkowych Historii, które mamy nadzieję
razem z Wami tworzyć.” – Lider regionu
Sandomierz Wiktoria Kępa.
srz

fot. sandomierz.eu

fot. sandomierz.eu
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XVIII PARADA MIKOŁAJÓW

O paradzie słów kilka
Fotografie Mariusza Twaroga.

fot. Mariusz Twaróg

Konferencja „Przedsiębiorczość
w czasie pandemii i co dalej?”
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
jako lider Partnerstwa lokalnego na rzecz
aktywizacji tarnobrzeskiego rynku pracy
zorganizował w dniu 05.11.2021 roku na terenie Tarnobrzeskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego konferencję pt.” Przedsiębiorczość w czasie pandemii i co dalej?”.
Było to już kolejne spotkanie, by razem
z naszymi partnerami reprezentującymi
lokalne tarnobrzeskie przedsiębiorstwa,
instytucje i stowarzyszenia, współdziałać
w zakresie wzajemnej wymiany informacji
z zakresu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz upowszechniać dobre
praktyki mające na celu poprawę sytuacji
na lokalnym rynku pracy.
Konferencja poświęcona była problematyce rynku pracy w czasie pandemii
COVID-19. Pokazane były sposoby i możliwości przeorganizowania pracy firm
i instytucji w sferze organizacji pracy, by

w warunkach reżimu sanitarnego wszelkie działania i usługi realizowane były
w założonych rezultatach i terminach.
Poruszono także kwestię zdrowia fizycznego i psychicznego, komunikacji interpersonalnej w warunkach pracy zdalnej
oraz możliwość wsparcia pracodawców
i przedsiębiorców w obliczu epidemii koronawirusa, by utrzymać funkcjonowanie
działalności gospodarczych i zachować jak
największą liczbę miejsc pracy.
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się prelegenci:
• Otwarcie konferencji: Teresa Huńka –
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
• „Doświadczenia firmy Gamechangers
Sp. z o.o. w dobie pandemii” – Agnieszka
Fleming, Prezes.
• „Tarczą w pandemię – wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu dla
przedsiębiorców” – Agnieszka Bartyzel,

Doradca zawodowy, Powiatowy Urząd
Pracy w Tarnobrzegu.
• „Komunikacja interpersonalna w czasach wirtualnej rzeczywistości” – Robert
Pytka, Dziennikarz Polskie Radio Rzeszów, Coach.
• Oferta dla przedsiębiorców Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN” - Marian
Cąpała, Wicedyrektor Oddziału, Agencja
Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu.
• „Programowanie odporności i dobrostanu psychofizycznego” – dr Małgorzata
Makowska, doświadczony wykładowca
akademicki, Coach ICI oraz NLP.
• „ Abecadło zdrowia – inaczej o zdrowiu”
– Barbara Zych, Kierownik, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu.
Bardzo nam miło także poinformować, że do grona naszych partnerów
deklarują dołączyć kolejni uczestnicy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
BRAP Halina Byczek, Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Bolesław Wójcikowski, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. oraz stowarzyszenie
Akademia Seniora.
Agnieszka Bartyzel
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www.facebook.com/przychodniadzikowska)

Wigilia, Sylwester i Nowy Rok to bajeczny okres w życiu domowników. Dom
pełen gości, harmider, radość i towarzyszący jej hałas, potrawy na które czekaliśmy często cały rok. Jednak czy aby na
pewno jest to wyczekiwany okres dla
wszystkich mieszkańców czterech ścian?

Niestety nie każdy pies czy kot podziela
nasz entuzjazm a wręcz okres ten, może
stać się dla niego prawdziwym czynnikiem
stresogennym.
Oto kilka porad, pozwalających naszym podopiecznym przetrwać ten niecodzienny okres:
SCHRONIENIE
Postaraj się zapewnić pupilom ciche
i bezpieczne schronienie, z którego będą
mogły obserwować pojawiających się
gości; dla kotów mogą stanowić je kartony, miejsca na szafie czy w garderobie.
W przypadku psów świetnie sprawdzą się
legowiska z daszkiem, miejsce pod nieużywanym stołem czy pozbawiony rozbawionych gości pokój, w którym zostawimy
zabawki, kuwety, miski z wodą etc.
NIEBEZPIECZNE ROŚLINY
Zadbaj o to aby w świątecznie ozdobionym domu zwierzę nie zrobiło sobie
krzywdy. Musimy pamiętać, że pojawiające się w tym okresie rośliny nierozerwalnie związane ze świętami mogą być
bardzo niebezpieczne dla milusińskich.
Na przykład Gwiazda Betlejemska o pięknie wyglądających liściach w odcieniach
czerwieni, zjedzona przez zwierzaka, może
powodować podrażnienie oczu i skóry
wokół pyska, wymioty, biegunkę a nawet
uszkodzenie nerek. Podobny wpływ na
organizm będzie miało spożycie którejkolwiek z części Jemioły, a ponadto mogą pojawić się halucynacje czy zaburzenia pracy

Milusińscy – jak pomóc
przetrwać im Święta?
serca. Królowa świąt, choinka również nie
jest obojętna dla zdrowia Twojego pupila. Zawarte w niej olejki eteryczne mogą
spowodować podrażnienie oczu i skóry
a także biegunkę i wymioty.
ŚWIĄTECZNE SMAKOŁYKI
Wieczerza Wigilijna oraz następujące po
niej dni świąteczne to przede wszystkim suto
zastawione stoły. Zwróć jednak uwagę na to,
że nie wszystko co nam smakuje musi być
bezpieczne dla Twojego czworonoga.
-Pyszna, słodka czekolada stanowiąca
rozkosz dla Twojego podniebienia może
stać się przyczyną poważnego zatrucia
organizmu psa czy kota. Dla przykładu
u psa ważącego do 5kg już 35g czekolady
spowoduje wymioty, biegunkę, przyspieszone oddychanie czy wręcz zaburzenia
pracy serca prowadzące do arytmii.
-Rodzynki chętnie pochłaniane przez
koty to kolejna pułapka świątecznego stołu. Już tylko 15g tego przysmaku może doprowadzić do ostrej niewydolności nerek,
biegunki czy nawet śpiączki.
-Słone potrawy i wędliny, szczególnie
przy braku dostępu do wody, mogą stać się
przyczyną zatrucia już przy spożyciu 1-5g na
kilogram masy ciała. Najczęstsze objawy to
drgawki, przejściowa utrata wzroku a w skrajnych przypadkach niewydolność nerek.
OZDOBY
Kolejne zagrożenie czai się w cieszących
nasze oczy ozdobach świątecznych.
-Szczególnie niebezpieczne może być zjedzenie Anielskich włosów, które połknięte
mogą doprowadzić do niedrożności jelit, co
może skończyć się wizytą w Przychodni Weterynaryjnej lub nawet śmiercią.
-Szklane bombki, które rozbite podczas
chęci zabawy mogą poważnie pokaleczyć
Twojego pupila.
-Przewody elektryczne stanowiące zasilanie lampek choinkowych, to również niebezpieczny element ozdób świątecznych.
-Prezenty , których całe mnóstwo znajdujemy pod choinką często zasilane są
za pomocą baterii. Zwróćmy szczególną
uwagę podczas ich uruchamiania na to,
aby nie znalazły się przypadkiem w zasięgu Twojego zwierzaka, który nieopatrznie
może połknąć połyskujący smakołyk. To
niestety zawsze kończy się poważnym zabiegiem chirurgicznym.
SYLWESTER
To chyba najbardziej stresogenny moment w okresie Świąteczno - Noworocznym.
Głośne toasty, wybuchy fajerwerków
mogą spowodować zachowania lękowe
u Twojego czworonoga. Dlatego już dziś
odwiedź swojego lekarza weterynarii i poproś go o poradę. Być może zaproponuje Ci

środki wyciszające, które pozwolą przetrwać
pupilowi ten trudny czas.
Pomocnym może być stopniowe przyzwyczajanie zwierzęcia do hałasu poprzez
odtwarzanie w domu
dźwięków nagranych
odgłosów fajerwerków. Jednak działania
takie powinniśmy zacząć dużo wcześniej
stopniowo zwiększając
poziom odtwarzanego
hałasu.
Jeżeli jednak nie
zdążyłeś skorzystać
z wizyty u specjalisty
i przygotować się na
ten dzień pamiętaj żeby:
- Nie głaskać, nie przytulać, nie patrzeć
zwierzęciu w oczy, nie brać na ręce
- Udostępnić miejsce schronienia, gdzie
będzie miał wodę i ciszę. Nigdy nie wyciągaj go ze schronienia na siłę.
- Swoją postawą komunikować, że nic
złego się nie dzieje
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- Od rana włączyć muzykę dużo głośniej niż zwykle
- A przede wszystkim pod żadnym pozorem nie spuszczać psa ze smyczy podczas spaceru.
Mamy nadzieję, że dzięki tym
kilku podstawowym poradom,
sprawimy, że ten
wyjątkowy dla nas
wszystkich czas
będzie dużo mniej
stresujący dla naszych ukochanych
czworonożnych
przyjaciół.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku!

Katarzyna Alicja
Pietranis
lekarz weterynarii
tel. 733 907 409

Gala stypendialna
GORZYCE. W Zespole Szkół
w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. W listopadzie rozdano stypendia za bardzo dobre
wyniki w nauce, a w październiku
50 uczniów uczestniczyło w trzydniowej bezpłatnej wycieczce do
Krakowa i Zakopanego w ramach
przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.
W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. W listopadzie
rozdano stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, a w październiku 50 uczniów
uczestniczyło w trzydniowej bezpłatnej
wycieczce do Krakowa i Zakopanego w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.
Każdy uczeń gorzyckiej szkoły, który na zakończenie poprzedniego roku
szkolnego uzyska świadectwo z paskiem,
otrzymuje stypendium. Dwóch uczniów
z najwyższymi średnimi ocen od Premiera Polski, 8 kolejnych od Starosty Powiatu
Tarnobrzeskiego, 10 kolejnych od Prezesa Zakładu Federal Mogul, a pozostali
od Dyrektora Szkoły. Stypendium może
otrzymać również uczeń klasy pierwszej,
bierze się wówczas pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
W 2017r. Zespół Szkół w Gorzy-

cach podpisał umowę o współpracy
z zakładem Federal Mogul. Zgodnie
z tą umową zakład wspiera szkołę
w różnych działaniach, między innymi
w programie stypendialnym. Z kolei
szkoła dopasowuje programy nauczania
i kierunki kształcenia, tak aby jej absolwenci mogli stać się wartościowymi
pracownikami zakładu.
Szkole od lat pomagają również
gorzyccy przedsiębiorcy: Eugeniusz
Pikus, Leszek Andura, Przemysław
Czerwiński, Janusz Krakowiak oraz
Mirosław Drobiazg.
W tym roku aż 27 uczniów z gorzyckiej szkoły zostało nagrodzonych stypendiami za bardzo dobre wyniki w nauce,
w tym również uczniowie z Ukrainy
i Białorusi. Dyrekcja szkoły zapewnia, iż
w kolejnych latach program stypendialny
dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach
na pewno będzie kontynuowany. A od
stycznia 2022r. szkoła rozpocznie projekt
pod nazwą „NO Climate, NO Future”
w ramach programu międzynarodowej
wymiany młodzieży Erasmus+. Gorzycka
szkoła jest jedną z 15 szkół z całej Polski,
które dostały dofinansowanie na realizację wymiany młodzieży.
Zespół Szkół w Gorzycach
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Być aktywnym…

Starzenie się populacji, wspomagane przez
zmniejszanie się roli aktywności fizycznej,
tworzy problem słabego zdrowia, problem
który urósł do rangi epidemii. Epidemii
wspomaganej pandemią COVID-19, która
spowodowała lęk przed wyjściem z domu
czy kontaktów towarzyskich.
Ludzie zostali stworzeni, aby ruszać się za pomocą mięśni, serc i płuc. Bez odpowiedniego
i regularnego treningu, będzie się pogarszać stan
ich organów.
Aby rozwinąć swoją sprawność, wydolność,
rozbudować mięśnie, zwiększyć siłę i stać się bardziej rozciągniętym należy korzystać z różnych
form aktywności fizycznej.
Chcąc uaktywnić osoby starsze, Fundacja
LEONARDO w roku 2021 zrealizowała projekt
Aktywność to zdrowie II, który miał za zadanie
aktywizację osób w wieku 55+.

fot. Henryk Kędzia

Zmiany w sprawności fizycznej osób starszych
rozpoczęto od aktywności – Nordic Walking!
Uczestnicy zajęć otrzymali dobry instruktarz, jak poprawnie uprawiać Nordic Walking,
a także, jak robić to w sposób najlepszy właśnie
dla seniora. Ćwiczenia nordicowe, wykonywane
w odpowiedni sposób, zapewniły uczestnikom
reklama

POŻYCZKI

zajęć rozwój wyżej wymienionych,
istotnych składowych sprawności fizycznej.
Ponadto, poprzez polepszenie funkcjonowania
tych witalnych komponentów, ogólne zdrowie, zarówno fizyczne, jak i umysłowe,
również uległo poprawie. W zajęciach uczestniczyło 15 osób.
Nordic był wprowadzeniem do realizacji pozostałych form aktywności, zaproponowanym
osobom starszym: gimnastyka, jazda na rowerach oraz trening obwodowy na siłowni.
Chodzenie z kijami odbywało się na terenach
zielonych lasu Zwierzyniec w Tarnobrzegu.
Jazda na rowerach to, druga forma aktywności, która miała na celu poznanie uroków
otaczającej nas przyrody, poznania miejsc nie
znanych, nie odwiedzanych, nad Jeziorem Tarnobrzeskim i rozlewiskiem w Jeziórku. Przy okazji
umożliwiono seniorom przebywanie w czystym
ekologicznie terenie i rozwijanie sprawności
fizycznej. W tych zajęciach
wzięło udział 12 osób. Gimnastyka, zajęcia mające charakter ogólnorozwojowy ze
szczególnym naciskiem na
poprawę koordynacji i równowagi, przeprowadzono
w pomieszczeniach stowarzyszenia Esteka w Tarnobrzegu. Uczestniczyło w nich
12 osób. Ostatnia forma aktywności przeprowadzona
przez Fundacje Leonardo to,
trening obwodowy, trening
siłowy z elementami fitness
przeprowadzony przez instruktora rekreacji
specjalizacji fitness siłowy. Zajęcia, dla 10 osób,
odbyły się na siłowni w klubie Fitneska.
hk

Projekt Aktywność to zdrowie II, współfinansowany przez Gminę Tarnobrzeg, w zakresie
sportu i turystyki, realizowany był przez Fundacje Leonardo w okresie: od maja do końca
listopada 2021 r.

Do 25.000 zł
DOGODNA WYSOKOŚĆ
RAT
Bezpiecznie, szybko
i uczcicwie

665 747 737
*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Sprawdź szczegóły u przedstawiciela

fot. Henryk Kędzia

fot. nowadeba.pl

Maraton siatkówki
zakończony
awansem do elity
Podkarpacia
NOWA DĘBA. 5.12.2021 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Nowej Dębie, odbył się ostatni turniej fazy grupowej młodziczek. Zawody te to prawdziwy maraton siatkarski, w którym
uczestniczyły zespoły: CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany, Dębicka Akademia Siatkówki Kępa, SMS Stal Mielec i KPS
Nowa Dęba.
W ramach turnieju rozegrano 6 spotkań, których stawką były rozstrzygnięcia związane z awansem do grupy finałowej rozgrywek wojewódzkich. To skutkuje grą wśród najlepszych zespołów Podkarpacia o awans
do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w sezonie 2021/2022. Zawodniczki
KPS Nowa Dęba zagrały zdziesiątkowane kontuzjami w bardzo osłabionym składzie. Przegrały swoje mecze z zespołami z Mielca i Stalowej Woli natomiast mecz z zawodniczkami Dębicy rozstrzygnął się
na korzyść Nowodębianek. Pomimo dwóch porażek nasze dziewczyny
dzięki znakomitej postawie w dotychczasowych turniejach uplasowały się na drugim
miejscu w grupie, a to oznacza awans do
podkarpackiej elity młodziczek. Do grupy
finałowej, z którymi będą walczyć młodziczki KPS Nowa Dęba awansowały ponadto:
CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany, Dębicka Akademia Siatkówki Kępa,
Karpaty MOSiR Krosno, Karpaty MOSiR
Krosno II, MKS V LO Developres Rzeszów,
MKS Łańcut, UKS 15 Przemyśl.
Eliminacje do ¼ finału Mistrzostw Polski
rozpoczną się już 19.12.2021 r. turniejem
w Rzeszowie. Trzymajmy kciuki
Dziewczęta reprezentują Nową Dębę
dzięki środkom finansowym wyasygnowanym przez Gminę Nowa Dęba przeznaczonym na rozwój sportu na terenie miasta.
KPS, RL/MS
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Trybunał
Sprawiedliwości Unii
Europejskiej

Materiał pochodzi z portalu szarada.net
fot. stalowawola.pl

Klaster Lasowiacki
szansą na nowy
model współpracy
STALOWA WOLA. W Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyła się konferencja pt. „Klaster Lasowiacki – szansa na nowy model
współpracy w regionie”.
W programie wydarzenia
znalazł się wykład dr Elżbiety
Wiącek o tym, jak pielęgnować
dziedzictwo lasowiackie w społeczno – kulturalnym rozwoju
lokalnym na podstawie twórczości i działalności Marii Kozłowej. Drugi wykład, Elżbiety
Dudek dotyczył zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie w kontekście działalności Franciszka Kotuli. Z kolei

dr Robert Godek opowiedział
o projektowanym programie
wsparcia kultury lasowiackiej
przez samorząd województwa
podkarpackiego. W wystąpieniu Marcina Jabłońskiego
mowa była o roli umów międzynarodowych i o tym, jak samorządy mogą współpracować
z klastrami a Krzysztof Zieliński
mówił o podkarpackim klasteringu. Do promocji i rejestracji
produktów tradycyjnych namawiała pani Dorota Jamrozy.
Na zakończenie konferencji
odbyły się tematyczne konsultacje uczestników seminarium
z prelegentami.
sw

Mikołajkowa Akcja
Charytatywna dla
DPS w Mokrzyszowie
SANDOMIERZ. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu
przed kilkoma tygodniami zorganizowało Mikołajkową Akcję
Charytatywną dla Domu Pomocy
Społecznej w Mokrzyszowie.
„Chłopcy z Mokrzyszowa to podopieczni Domu Pomocy, prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Mokrzyszowie – dzielnicy Tarnobrzega.
Nasi Chłopcy to dzieci zamknięte
w ciele dorosłych, często nie mają swoich rodzin ani domów” – opowiada
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej.
Dzięki zbiórce udało się zebrać rzeczy
fot. sandomierz.eu
niezbędne do codziennego funkcjonowania placówki. Do najczęściej występujących należały: środki czystości,
Bezpłatne wydawnictwo poświęcone sprawom
słodycze oraz zabawki. Mikołajlokalnym oraz organizacjom pozarządowym
kowa akcja cieszyła się dużym zaWydawca: Stowarzyszenie ESTEKA
interesowaniem zarówno wśród
organizacja pożytku publicznego
rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola, jak również sanr KRS 0000160148
ul. 11 Listopada 8a/3, 39-400 Tarnobrzeg
mych pracowników.
Organizatorzy serdecznie
Nr konta 17 1500 1735 1217 3005 3741 0000 Santander Bank Polska
dziękują wszystkim nie tylko za
Druk: Polska Press spóka z o.o., ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec
wsparcie materialne, lecz również
Skład: Kamila Kędziora, Nakład 15.000 egz.
za zaangażowanie oraz pamięć.
MATERIAŁY DO DRUKU I REKLAMY PRZYJMUJEMY
srz
DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA ADRES
redakcja@rozwinskrzydla.eu
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STASZÓW. Nowe pomosty, czysta plaża i bezpieczne kąpielisko – wieloletnie marzenia o modernizacji Golejowa
w końcu się spełniły. Prace pierwszego
etapu rewitalizacji „golejowskiej perełki” dobiegły końca. A przed samorządem kolejne wielkie plany i drugi
etap renowacji kompleksu leśnych
jezior.
Rewitalizacja Golejowa to bez wątpienia największa inwestycja w naszej gminie,
której realizacja przypadła na 2021 rok.
Zmiany w Golejowie to nie tylko poprawa bazy turystycznej i wyeksponowanie
walorów tego unikalnego – w skali Europy
– miejsca, ale również poprawa warunków
środowiskowych, które decydują o wyjątkowości tego kompleksu leśnych jezior.
To na nią mieszkańcy Staszowa czekali
kilkadziesiąt lat. Prace modernizacyjne
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Jest pięknie i bezpiecznie
- prace na Golejowie
dobiegły końca

infrastruktury. - Dzięki tym rządowym nek od Kół Gospodyń Wiejskich oraz ogni- wydarzenia przed staszowską publicznością
środkom chcemy stworzyć centrum tu- sko. Włodarz poinformował także, że podczas wystąpi grupa KORDIAN, czyli formacja
rystyczno-rekreacyjne, które stagrająca góralskie folko polo. - Już
fot. staszow.pl dziś zapraszam do zarezerwowanie się wizytówką naszego regionu. Mamy wiele ciekawych pronia sobie wolnego czasu w sobotę,
pozycji zarówno dla mieszkań11 grudnia – weźmy udział w tym
ców, jak i dla turystów. Duże zmiawydarzeniu i wspólnie otwórzmy
ny obejmą Ośrodek Wypoczynnasz Golejów – dodał burmistrz
kowy „Wilga”. Chcemy także zaLeszek Kopeć.
inwestować w sprzęt do reWydarzenie organizowane
kreacji oraz przedstajest przez Urząd Miasta i Gmifot. staszow.pl
wić nowe propozycje spęny w Staszowie we współpracy
dzania wolnego czaz Kołem Gospodyń Wiejskich
su w Golejowie – informuje
„Rytwienianki” oraz grupą Morwłodarz. - Są to pomysy Staszów.
sły zarówno dla tych, któRobert Wojtal
rzy lubią aktywnie spędzać czas oraz dla miłośników spokojniejszej rekreacji. W pełni wykorzystamy potencjał, który ma w sobie Golejów – dodaje burmistrz Leszek Kopeć.
-Z robiliśmy
pier wszy
krok do tego, żeby przywrócić naszej
perełce dawną świetność. Przed nami
jeszcze kawałek drogi do pokonania,
aby Golejów stał się miejscem, do
którego z chęcią będą przyjeżdżać ludzie nie tylko z całej Polski, ale i z całego świata – mówi burmistrz Leszek
Kopeć. Włodarz zaznacza, że w najMIELEC. Niezwykły prezent miko- waną, pokrytą płytami OSB i nawierzchbliższym czasie planowane jest otwarłajkowy otrzymała społeczność nią sportową typu Linodur. Jest to tego
cie Golejowa po rewitalizacji. - Już 11
uczniowska Szkoły Podstawowej nr samego typu profesjonalna podłoga jak
pierwszego etapu trwały nieprzerwanie grudnia chcemy na nowo otworzyć Golejów
1 im. Władysława Szafera w Mielcu.
w nowej hali sportowej przy SP 3.
od sierpnia. Efektem jest znaczne popra- po remoncie. Wierzę, że nasi mieszkańcy
Oprócz tego w wyniku robót zrealiwienie czystości wody poprzez oczyszcze- chętnie będą uczestniczyć w wydarzeniu,
W poniedziałek 6 grudnia oficjal- zowanych przez firmę Zakład Remontonie zbiorników, zamontowanie pomostów, oczywiście wszystko odbędzie się z zachonie otwarto wyremontowaną salę gim- wo-Budowlany Roman Olszowy za kwotę
umocnienie skarpy i zmodernizowanie waniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
nastyczną z której na codzień korzysta 664 088 zł., wykonano także zabezpieczemłodzież tej placówki. Uroczystego prze- nia ściany fundamentowej przed zawilgoplaży. Wartość całego zadania to prawie w związku z pandemią – informuje bur7 milionów złotych, z czego ponad 5 to mistrz Leszek Kopeć. Podczas otwarcia placięcia wstęgi w wejściu do obiektu, któ- ceniem, remont pokrycia dachu, wymiapozyskane przez gminę dofinansowanie nowana jest zbiórka charytatywna dla Igi
ry zmienił się nie do poznania, dokonał nę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo- Kaczmarczyk z Opatowa. - Już od jakiegoś
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniew- rolet okiennych z napędem, remonty inski w towarzystwie Zastępcy Prezydenta stalacji elektrycznej i wentylacyjnej oraz
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie czasu jako samorząd aktywnie włączamy
Adriany Miłoś i Dyrektora SP 1 Marka prace malarskie i wykończeniowe.
w ramach Programu Operacyjnego Infra- się w różne akcje charytatywne. Tym razem
struktura i Środowisko na lata 2014-2020 chcemy pomóc Idze, która zmaga się z rdzePaprockiego.
Edward Tabor
na realizację projektu pn. „Oczyszczanie niowym zanikiem mięśni. Wydarzenie, które
Obecny był także Przewodnifot. mielec.pl
jeziorek Golejowskich z wymianą pomo- planujemy jest doskonałą okazją, aby zebrać
czący Rady Osiedla Kilińskiego
Wacław Świerczyński oraz …
jeszcze więcej środków potrzebnych na lestów oraz powiększeniem plaży”.
Święty Mikołaj, który oprócz
W planach samorządu jest drugi etap czenie dziewczynki. Jestem pewien, że i tym
rozdawania dzieciom słodkości,
prac na Golejowie – ma on na celu wyeks- razem staszowianie pokażą, jak wielkie serca
próbował swoich sił (wraz z Preponowanie jego walorów przyrodniczych mają i włączą się w zbiórkę – mówi włozydentem) w rzutach do kosza.
i turystycznych. Na to zadanie gmina po- darz, dodając, że na ten dzień przygotowano
Dzięki realizacji tej tak pozyskała dofinansowanie w ramach rzą- wiele innych atrakcji - Będzie wspólne szordowego programu Polski Ład – to kwota towanie i morsowanie z grupą Morsy Statrzebnej i oczekiwanej inwestyniemal 5 milionów złotych. Burmistrz Le- szów, która tego dnia otworzy sezon, warszcji udało się przede wszystkim
zainstalować nową podłogę
szek Kopeć informuje, że otrzymane środki taty świąteczne z GMC Staszów, wioska Święzostaną wykorzystane na wymianę starej tego Mikołaja, a także pyszny poczęstusportową – podwójnie legaro-
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w SP nr1

