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Szanowni Czytelnicy,

Stowarzyszenie ESTEKA od września br.
rozpoczyna wydawanie materiału prasowego
poświęconego sprawom lokalnym, ludziom,
którzy poświęcają swój czas na realizację
programów i projektów skierowanych do
społeczności lokalnych. Publikacja będzie
przybliżać działalność organizacji pozarządowych, nazywanych często NGO-sami, promować ich działalność. Na łamach będziemy
także prezentować materiały pozyskiwane
z samorządu przybliżające mieszkańcom
sprawy i tematy ich dotyczące.
Mam nadzieję, że publikację będziemy
tworzyć wspólnie, razem z mieszkańcami, samorządami czy przedstawicielami
NGO i powstanie materiał, który będzie
po pierwsze dobrym nośnikiem informacyjnym, a po drugie poradnikiem, w którym każdy
znajdzie oś dla siebie.
Robert Kędziora
w-ce Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ESTEKA

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA ze środków Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Narodowego Instytutu Wolności

Stowarzyszenie Gminna
Akademia Sportu
Baranów Sandomierski

Gmina Baranów Sandomierski
może się z pewnością poszczycić wspaniałą infrastrukturą
sportową w postaci nowoczesnych obiektów, takich jak hale
czy boiska. Stowarzyszenie
Gminna Akademia Sportu Baranów Sandomierski jest dopiero
co powstałą organizacją, która
działa od sierpnia bieżącego
roku na wskutek pozytywnej
presji społecznej.
czyt. więcej str. 2

STALOWA WOLA. Samorząd Stalowej Woli dba
o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko poprzez realizację strategicznych inwestycji,
ale także poprzez małe, codzienne naprawy i remonty. Przez cały rok trwają na terenie miasta prace związane z wymianą lub naprawą oświetlenia
wzdłuż naszych ulic, na parkingach czy terenach
czyt. więcej str. 4
międzyblokowych.

NOWY KAMIEŃ. W Wiejskim Domu Kultury w Nowym Kamieniu w dniu 06.09.2020 r. odbyła się uroczystość pn. „Póki Polska żyje w nas” upamiętniająca 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej zorganizowana
przez miejscowe stowarzyszenie „Klub Seniora”.
czyt. więcej str. 3

Fundacja LEONARDO rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie
stypendiów dla uzdolnionych
uczniów. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 7 października do
godz. 14.00. Wypełnione wnioski
wraz z załącznikami prosimy składać do biura fundacji przy ul. 11
Listopada 8a/5 w Tarnobrzegu osobiście lub listownie (decyduje
data i godzina wpływu).
czyt. więcej str. 7

TARNOBRZESKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021

Projekt: Gród Słowiański nad Jeziorem Tarnobrzeskim
Zagłosuj na nasz projekt!

szczegóły str. 8 i 9
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Stowarzyszenie Gminna Akademia
Sportu Baranów Sandomierski
Gmina Baranów Sandomierski może się z pewnością poszczycić wspaniałą infrastrukturą
sportową w postaci nowoczesnych obiektów,
takich jak hale czy boiska. Stowarzyszenie
Gminna Akademia Sportu Baranów Sandomierski jest dopiero co powstałą organizacją,
która działa od sierpnia bieżącego roku na
wskutek pozytywnej presji społecznej.
Wielu mieszkańców gminy, a zwłaszcza Baranowa Sandomierskiego oczekiwało bowiem inicjatywy, ukierunkowanej na reaktywowanie systematycznej działalności sportowo – rekreacyjnej. Stowarzyszenie swoim zasięgiem chce objąć
wszystkie chętne osoby z terenu nie tylko samego
Baranowa Sandomierskiego, ale również całej
gminy. Zarząd stowarzyszenia zaprasza również
do współpracy wszystkie chętne osoby i organizacje spoza terenu gminy Baranów Sandomierski.
Przykładem może być współdziałanie z panem
Adamem Maślanką trenerem lekkoatletyki z tarnobrzeskiego Klubu Biegacza „Witar”. Pan Adam
trzy razy w tygodniu prowadzi treningi z dziećmi
i młodzieżą na terenie baranowskiego stadionu
lekkoatletycznego. Na chwilę obecną w ramach
działalności klubu znalazły się trzy dyscypliny:
piłka nożna, lekkoatletyka i kajakarstwo. Niemniej jednak nie jest to ostateczna oferta, gdyż
w zależności od zapotrzebowania będzie możliwe
powołanie innych sekcji sportowych.
Oczywiście głównym podmiotem działalności klubu są dzieci i młodzież, gdyż jednym
z głównych celów statutowych jest odkrywanie
i stymulowanie młodych talentów sportowych.
Jednocześnie należy dodać, że oferta nie jest adresowana tylko i wyłącznie do najmłodszych,
gdyż starsi pasjonaci aktywności fizycznej mogą
udzielać się w sekcji Old Boys, natomiast kajakarstwo uprawiane jest w wyjątkowej – rodzinnej at-

mosferze. Cały czas trwają zapisy do poszczególnych sekcji, szczegóły na stronie Facebook. Dla
wszystkich osób należących do Gminnej Akademii Sportu kierowana jest bogata oferta: treningi
z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, udział
w turniejach i meczach towarzyskich, wyjazdy na
rozgrywki ekstraklasy oraz reprezentacji Polski,
szkółki wakacyjne, obozy sportowe, pikniki rodzinne oraz dobra zabawa i miło spędzony czas
z innymi w ramach integrowania społeczności
lokalnej. Gminną Akademię Sportu wspiera liczna grupa lokalnych sympatyków.
Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich
chętnych do współpracy zarówno sportowej jak
i organizacyjnej.
GAS
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TARNOBRZEG. Runda jesienna III ligi
grupy IV trwa w najlepsze. Po słabym
początku tarnobrzeska Siarka nabiera
wiatru w żagle. Dokąd dopłynie zielono – czarno – żółty okręt?
Start nowego, trzecioligowego sezonu
w Tarnobrzegu nie był udany. Dwie kolejne,
minimalne porażki po 0:1 w meczach przyjaźni z Wisłoką Dębica oraz
Wisłą Sandomierz oraz pierwsza zdobyta domowa bramka
w ostatniej akcji meczu na
wagę pierwszego punktu przy
Alei Niepodległości 2 ze Stalą
Kraśnik. Obraz nie napawający optymizmem nawet najwierniejszych fanów drużyny
z siarkowego grodu. Dużo lepiej podopieczni trenera Grzegorza Opalińskiego prezentowali się w delegacji. Bezbramkowy remis
w Lubartowie z Lewartem, zdemolowanie
w Wiązownicy 7:1 tamtejszego Klubu Sportowego oraz pechowy remis 1:1 w Łagowie,
w którym dwukrotnie
od utraty punktu gospodarzy ratowała poprzeczka.
Momentem zwrotnym dla Siarki w trwającej obecnie rundzie
jesiennej powinien być
triumf osiągnięty w pojedynku z niekwestionowanym liderem rozgrywek - Wisłą Puławy.
Goście, którzy z kompletem 7 odniesionych
zwycięstw w dotychczas
rozegranych meczach
bieżącego sezonu mieli prawo liczyć na kolejne punkty w Tarnobrzegu.
Gospodarze zaimponowali jednak

ogromną ambicją i sercem do gry i nawet
pomimo faktu, że dość szybko musieli odrabiać straty po bardzo kontrowersyjnym
rzucie karnym odgwizdanym dla „Dumy
Powiśla” dopięli swego i po nieco ponad
półtorej godziny gry mogli celebrować
odniesienie pierwszego, domowego zwycięstwa w tej rundzie.
Odczarowanie własnego boiska z pew-

meczu w Sieniawie zielono - czarno - żółci musieli uznać wyższość niepokonanego,
znakomicie spisującego się w bieżących rozgrywkach Sokoła (0:1) i na włączenie się
swojej drużyny do walki o czub tabeli w tej
naprawdę wymagającej lidze kibice w Tarnobrzegu muszą jeszcze cierpliwie poczekać.
Warto w tym momencie podkreślić, że
kadra Siarki została znacząco przebudowana

skiego zespołu w Tarnobrzegu.
Ubiegłoroczna degradacja z II ligi powoli
odchodzi w niepamięć i drużyna musi szybko i sprawnie zdefiniować się w obecnej,
trzecioligowej rzeczywistości. Czy będzie
w stanie powalczyć o najwyższe cele już
w obecnym sezonie? Czy trener Grzegorz
Opaliński osiągnie z nią tak oczekiwane
przez kibiców sukcesy? Trudno powiedzieć,
ale wydaje się, że do czerwca przyszłego roku priorytetem dla Klubu powinna
być raczej spokojna budowa
zespołu ligowej czołówki
w kolejnym sezonie bez wywierania presji osiągnięcia
jak najszybszego awansu.
Istotne dla Klubu byłoby
zapewne również uzyskanie dodatkowych
środków finansowych z Pro Junior System,
co z pewnością znacząco poprawiłoby jego
obecną, bardzo trudną sytuację finansową.
Nie od dziś wiadomo przecież, jak niezbędnym warunkiem stawiania i osiągania
ambitnych celów w zawodowym sporcie
jest posiadanie ekonomicznej stabilizacji.
Czego mogą więc w tym sezonie oczekiwać tarnobrzescy kibice? Gra o awans brzmi
w tym momencie abstrakcyjnie, choć znajomość historii piłki nożnej uczy pokory dając
przykłady odrabiania i większych strat (Siarka traci obecnie do lidera 15 pkt i rozegrała
jeden mecz mniej). Dużo bardziej realne
jest najpewniej stabilne miejsce w „ósemce”.
Najbliższe tygodnie dadzą odpowiedź na
wiele pytań, ale jedno jest zadawane coraz
głośniej już teraz. Spora rzesza sympatyków,
przyzwyczajonych w ostatnich latach do występów swojej drużyny w II lidze zastanawia
się, czy szkoleniowiec ich drużyny – Grzegorz Opaliński doczeka derbów ze Stalą
Stalowa Wola…
Sylwester Szczepocki

Siarkowa machina (niech)
powoli się rozkręca…
nością wpłynie korzystnie na morale zespołu i w kolejnych domowych spotkaniach
powinno być już znacznie łatwiej o regularne gromadzenie kompletu punktów. Budowa twierdzy na Stadionie Miejskim im.
E. Mikusińskiego to wręcz obowiązek dla

niedawnego drugoligowca.
Żeby nie było jednak tak, że będzie już
tylko z górki to w kolejnym, wyjazdowym

przed sezonem. Dominują w niej bardzo
młodzi gracze, którzy z pewnością najlepszy
okres w seniorskiej piłce mają dopiero przed
sobą. To spore wyzwanie również dla sztabu
szkoleniowego, choć naturalnie najistotniejszym czynnikiem, mającym wpływ na właściwy rozwój talentu tej zdolnej młodzieży
jest czas, który z pewnością będzie pracował
na jej korzyść.
Maciej Kowal, Kacper Józefiak, Kamil
Kargulewicz, Paweł Rogala czy Patryk
Wdowiak to piłkarze, którzy zapewne
w nieodległej przyszłości wzbudzać będą
spore zainteresowanie klubów rywalizujących w rozgrywkach piłkarskich w Polsce
na szczeblu centralnym.
W kadrze Siarki znajdziemy również zawodników młodych, ale już doświadczonych, którzy wspierają jeszcze młodszych
kolegów swoją obecnością na boisku. Sebasian Duda, Bartosz Sulkowski, Michał Bierzało czy Mateusz Janeczko będąc w optymalnej dyspozycji są w stanie dać zespołowi
jakość, która jest niezbędnym warunkiem
budowy perspektywicznego, silnego piłkar-

Hołd uczestnikom
Bitwy Warszawskiej
NOWY KAMIEŃ. W Wiejskim Domu Kultury w Nowym Kamieniu w dniu 06.09.2020 r. odbyła się uroczystość pn. „Póki Polska żyje w nas” upamiętniająca 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej zorganizowana
przez miejscowe stowarzyszenie „Klub Seniora”.
Uczczenie tego wydarzenia, tak ważnego dla losów Polski
i całej Europy wzięło się z poczucia obowiązku patriotycznego. Nie wolno nam zapominać o takich wydarzeniach.
Bitwa Warszawska była 18 bitwą w historii Europy, która
miała ogromny wpływ na jej późniejsze losy. Zatrzymanie
bolszewików na przedpolach Warszawy było wielkim zwycięstwem określanym jako „Cud nad Wisłą”.
Panie i Panowie z Klubu Seniora sami udekorowali
salę motywami patriotycznymi oraz z pomocą Gminnego
Ośrodka Kultury w Dwikozach przygotowali montaż słow-

no-muzyczny. Zaprezentowali w nim historię
bitwy z 1920 r. , jej skutki i wydarzenia, które
były z nią związane. Prezentację przeplatały
pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie wykonywane przez seniorów. Pomimo ograniczeń
i obostrzeń związanych z koronawirusem seniorzy wyszli z propozycją organizacji i przygotowali całą uroczystość. W Bitwie Warszawskiej
wzięło udział kilkunastu mieszkańców Nowego
Kamienia, Mściowa, Dwikóz i okolic.
W uroczystości udział wzięli między innymi: poczet
sztandarowy Jednostki OSP Mściów – Nowy Kamień,
Radny Rady Powiatu Sandomierskiego Waldemar Maruszczak, Przewodnicząca Rady Gminy w Dwikozach
Maria Łukasiewicz wraz z radnym Mirosławem Dziarkiem, Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek, Zastępca

Wójta Mariola Żmuda, Skarbnik Gminy Agata Kurek,
Proboszcz Parafii Mściów Ks. Tomasz Lis, Prezes Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie Krzysztof Rymaniak,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach
Zdzisław Stępień.
gd
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Poezja w tarnobrzeskim
magistracie. Narodowe
czytanie Balladyny
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W tym roku Narodowe Czytanie odbyło
się w Urzędzie Miasta. Grupa animatorów kultury, bibliotekarzy i aktorów zorganizowała happening – słuchowisko
na żywo.
W oknach magistratu stanęły głośniki,
a uczestnicy akcji brawurowo zaprezentowali
lekturę z podziałem na role, przy dźwiękach
mieczy, dzwonków i ptasich treli. Historii Balladyny, Kirkora i Pustelnika Popiela posłuchać
mogli przechodnie spacerujący po mieście,
czy robiący sobotnie sprawunki.
Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Biblioteki Pedagogicznej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej, do których dołączył Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Teatr Czwartek. Wydarzenie rozpoczął Prezydent Tarnobrzega
Dariusz Bożek, który odczytał fragment
wprowadzenia do „Balladyny” autorstwa samego poety - Juliusza Słowackiego. W role
bohaterów dzieła wcielili się zaś: Sylwia
Bornos, Matylda Brzeska, Renata Domka,
STALOWA WOLA. Samorząd Stalowej Woli dba
o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko poprzez realizację strategicznych inwestycji, ale
także poprzez małe, codzienne naprawy i remonty.
Przez cały rok trwają na terenie miasta prace związane z wymianą lub naprawą oświetlenia wzdłuż
naszych ulic, na parkingach czy terenach międzyblokowych.
Od początku roku konserwację przeszło około 300
lamp ulicznych. Przy ul. Bojanowskiej, ul. Orzeszkowej,
czy przy ul. Targowej wymienione zostały zniszczone
słupy i oprawy, na skarpie również uszkodzone kable.

zmieniono 45 opraw parkowych.
W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego na bieżąco przesyłane były zgłoszenia do PGE oraz wykonawcy
wybranego w ramach przetargu. PGE poprawiło oświetlenie m.in. wokół Placu Piłsudskiego, przy ul. Poniatowskiego, ul. Skoczyńskiego, ul. Sandomierskiej, ul. Staszica,
ul. Czarnieckiego, ul. Mickiewicza, ul. Dmowskiego, czy
ul. Starowiejskiej. Ponadto przez wykonawcę zrealizowane
zostały prace przy oświetleniu na strefie przemysłowej (47
szt.), na trasie podskarpowej (21 szt.), przy ul. Okulickiego
(9 szt.), ul. Ofiar Katynia (7 szt.), ul. Dębowej (7 szt.), ul.
KEN, ul. Ogrodowej, ul. Granicznej, na os. Fabrycznym,
w Rozwadowie, czy na cmentarzu komunalnym.

Na terenie miasta wymienione zostały też 54 oprawy
oświetleniowe na energooszczędne wraz z zabezpieczeniem przyziemnej części słupów. Zakończona została
także wymiana słupów oświetleniowych na parkingu
przy ul. Okulickiego.
W tym czasie PGE wymieniło również oprawy przy
Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. KEN do ul. Popiełuszki. Ponadto na osiedlu Młodynie w rejonie PSP nr 11

W planach na ten rok jest jeszcze wymiana słupów
przy ul. Energetyków w kierunku Niska oraz remont
oświetlenia przy ul. Wańkowicza. Miasto uzyskało też
pozwolenie na budowę dla zadania „Projekt oświetlenia
ulicznego przy ul. hetm. Stefana Czarnieckiego w Stalowej Woli na odcinku od skrzyżowania z ul. Zasanie do
granicy administracyjnej Gminy Stalowa Wola”.
sw

Stalowa Wola
oświetlona na nowo

Marta Król, Sylwester Łysiak, Agnieszka
Mroczka, Mariusz Ryś, Katarzyna Opioła, Agata Szymańska, Mateusz Załuska.
O oprawę muzyczną na saksofonie zadbała
Katarzyna Dereń.
„Balladyna” Juliusza Słowackiego to lektura, którą w całej Polsce przypomniano w sobotę 4 września w ramach akcji Narodowego
Czytania. Inicjatorem jest jak co roku Kancelaria Prezydenta RP, a Para Prezydencka
objęła nad nią honorowy patronat.
Renata Domka
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Sprawozdania
OPP

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy
organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze
swojej działalności za ubiegły rok w bazie
sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich
organizacji pożytku publicznego, bez
względu na to, czy były uprawnione do
otrzymania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych, czy też nie.
Po raz pierwszy organizacja zamieszcza
sprawozdania za cały rok, w którym otrzymała status organizacji pożytku publicznego (np. jeśli status otrzyma 18 grudnia
2020 roku, to sprawozdania zamieszcza za
2020 rok do 15 lipca 2021 roku albo – gdy
jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada 2021 roku).
Po raz ostatni organizacja zamieszcza
sprawozdania za rok obrotowy, w którym
utraciła status organizacji pożytku publicznego.
Roczne sprawozdanie finansowe organizacja sporządza zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.). Począwszy
od sprawozdania za 2017 rok organizacje

mają możliwość przygotowywania tego
sprawozdania wg wzoru z załącznika nr 6
do tej ustawy.
Natomiast w przypadku sprawozdania
za 2019 rok (rok obrotowy kończący się między 30 września
2019 roku a 30 kwietnia 2020
roku) zostały przedłużone o trzy
miesiące terminy sporządzenia
i podpisania oraz zatwierdzenia, co zostało określone w § 3
ust. 4 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 31 marca 2020
r. w sprawie określenia innych
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji
oraz w zakresie sporządzenia,
zatwierdzenia, udostępnienia
i przekazania do właściwego
rejestru, jednostki lub organu
sprawozdań lub informacji (Dz.
U. poz. 570).
Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacja sporządza zgodnie ze wzorem określonym w:
• rozporządzenie Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie
wzorów rocznego sprawozdania meryto-

Założenia programu
„Kupuj – Inwestuj
lokalnie”
STALOWA WOLA. 7 września odbyło się spotkanie władz
miasta oraz członków Zespołu Roboczego i Sterującego
z ekspertami Związku Miast Polskich, Panią Wiesławą
Kwiatkowską i Panem Januszem Szewczukiem.
Celem spotkania było
przedstawienie założeń programu „Kupuj – Inwestuj lokalnie”. Prezentacja założeń
i analiza wartości w oparciu

o program monitormiasta.pl
związane były m.in. z pracami nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY”.
sw
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rycznego oraz rocznego uproszczonego
sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
(Dz. U. poz. 2061)– dotyczy sprawozdań
od roku obrotowego rozpoczętego w 2018
roku:
• rozporządzeniu z 12 lutego 2013 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego
sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

(Dz. U. poz. 234) – dotyczy sprawozdań
do roku obrotowego rozpoczętego w 2017
roku
– jeśli jej przychód za dany rok wynosi do
100 tys. złotych włącznie wypełnia sprawoz-

TARNOBRZEG. Podczas 36. Długodystansowych
Mistrzostw Polski w kajakarstwie odbywających
się w Krakowie na podium znaleźli się reprezentanci Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg.
Tym razem Antoni Kołodziej - Aleksy Krystek
w konkurencji K2 młodzików na dystansie 5000 metrów zameldowali się na mecie, jako trzecia osada,
zdobywając brązowy medal mistrzostw kraju. Wśród
juniorek młodszych w K1 na dystansie 10 000 metrów

dania uproszczone, a jeśli powyżej – pełne.
Termin na zamieszczenie sprawozdań
w bazie upływa 15 lipca roku następującego po roku, za który organizacje składają sprawozdania. Natomiast organizacje,
których rok obrotowy nie jest taki sam
jak kalendarzowy, mają czas do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składają sprawozdania.
Wyjątkowo sprawozdania za rok 2019
rok organizacje zamieszczają w bazie do
15 października 2020 roku ze względu na
epidemię COVID-19. Wynika to z § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu
do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18
maja 2020 r.w sprawie określenia innego
terminu w zakresie zamieszczenia przez
organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności
i sprawozdania finansowego w roku 2020
(Dz. U. poz. 906).
Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny
niż kalendarzowy i trwa np. od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku,
zamieszcza ona sprawozdania za ten rok
obrotowy do 30 listopada 2020 roku.
W przypadku gdy organizacja w terminie nie zamieściła sprawozdań w bazie,
powinna to jak najszybciej zrobić, gdyż
uchylanie się od tego obowiązku ustawowego doprowadzi do pozbawienia organizacji
statusu organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna art. 23 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057)
NIW

Piotr Kwasek. Nasza grupa młodzików systematycznie
czyni postępy. Udanie debiutowali też nasi najmłodsi
zawodnicy z rocznika 2008-2010 podczas równolegle
rozgrywanych ogólnopolskich regat dzieci - dodaje
szkoleniowiec.
Najlepiej spisał się Adam Dzierzkowski w K1 na
2000 metrów zajmujac 6 miejsce. W tej samej konkurencji Piotr Stępień wywalczył 8 lokatę. Z kolei wśród
dziewcząt Aleksandra Śleczko była 8, Weronika Kukiełka 9, a Zuzanna Dul 12.

Brąz dla tarnobrzeskich
kajakarzy na
Mistrzostwach Polski
Julia Opałka zajeła 8 pozycję. Wśród młodziczek w K1
na 5000 metrów walcząca z rywalkami, ale i chorobą
Otylia Błażejczak była również 8.
Z kolei Kacper Puzio w gronie młodzików w konkurencji K1 na 5000 metrów został sklasyfikowany na
10 miejscu.
- Cieszę się z medalu naszej „dwójki”. To był już 10
krążek MP w tym sezonie - nie kryje satysfakcji trener

- Organizacyjnie mistrzostwa stały na wysokim
poziomie. Dodatkowo podczas obecnej 36. edycji
krajowego championatu na długim dystansie historia zatoczyła koło, bo to właśnie w Krakowie w 1933
roku odbyły się długodystansowe mistrzostwa po raz
pierwszy - dodaje prezes KK Jezioro Tarnobrzeg Małgorzata Kwasek
TKK
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TARNOBRZEG. W nadchodzącym sezonie mistrzynie Polski i Europy – KTS
Enea Siarka Tarnobrzeg - wesprze Totalizator Sportowy, właściciel marki
LOTTO. Podczas konferencji plany dotyczące tenisa stołowego przedstawił
też prezydent Tarnobrzega.
Podpisanie umowy pomiędzy Klubem
Tenisa Stołowego Enea Siarka Tarnobrzega, a Totalizatorem Sportowym pozwoli
naszym mistrzyniom spokojnie przygotowywać się do startów w nowym sezonie.

– Bardzo się cieszę, że tak zacna firma
jak Totalizator Sportowy będzie Partnerem Głównym naszego klubu. Nawiązanie
współpracy pozwoli nam w kontynuować
wysiłki o utrzymanie pozycji wśród klureklama

bów ścisłej czołówki Europy – mówi Zbigniew Nęcek, menedżer i trener KTS Enea
Siarka Tarnobrzeg.
Należąca do Totalizatora Sportowego
marka LOTTO od lat wspiera wydarzenia
związane z tenisem stołowym. Tym razem

kom, menedżerowi i trenerowi KTS życzył
też prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.
Dziękując wszystkim, którzy wspierają tarnobrzeski klub, w tym gościom konferencji, Magdalenie Kopce-Wojciechowskiej,
członkowi Zarządu Totalizatora Sporto-

by było takim centrum multisportowym,
również otwartym na turystów.
***
Klub Tenisa Stołowego Enea Siarka Tarnobrzeg jest 29-krotnym mistrzem Polski,
zwycięzcą Europejskiej Ligi Mistrzyń w se-

wego, a także europosłowi Tomaszowi Porębie, przedstawił plany miasta dotyczące
upowszechnia dyscypliny sportowej, jaką
jest tenis stołowy - wstępną koncepcję
powstania w Tarnobrzegu Europejskiego
Centrum Tenisa Stołowego. – To jednak
dopiero zarys, koncepcja nad którą pracujemy, więc o szczegółach będę mógł mówić
za jakiś czas. Na pewno centrum to miałoby powstać nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
Obecnie najważniejszą sprawą jest znalezienie możliwości pozyskania środków na
sfinansowanie takiej inwestycji. Działania
idą więc dwutorowo, z jednej strony do-

zonie 2018/19, co jest największym sukcesem polskiego klubu na arenie międzynarodowej w tej dyscyplinie sportu. To także
zaledwie drugi zespół z naszego kraju, po
szczypiornistach, który może poszczycić się
tym tytułem. KTS Enea Siarka to również
zdobywca Pucharu ETTU (Europejskiej
Unii Tenisa Stołowego) z roku 2015 i 2-krotny finalista Ligi Mistrzyń. Zespół, w którym
występują olimpijki z Pekinu, Londynu oraz
srebrna medalistka z Rio de Janeiro – Han
Ying reprezentująca Niemcy, a także byłe
i aktualne mistrzynie Europy w singlu i drużynie: Polka Li Qian, Rumunka Elizabeta

precyzowujemy koncepcję, z drugiej rozpoczynamy starania o fundusze – mówi
Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.
- Planujemy, by Europejskie Centrum
Tenisa Stołowego nie koncentrowało się
tylko na tej jednej dyscyplinie sportu, ale

Samara czy Białorusinka Wiktoria Pawłowicz. Od 33 lat funkcję trenera a później
także i menedżera klubu sprawuje Zbigniew
Nęcek, który jest również obecnie szkoleniowcem polskiej kadry narodowej seniorek.
wl

W Tarnobrzegu powstanie
Europejskie Centrum
Tenisa Stołowego?

postawiła na tarnobrzeski mistrzowski
klub. - Nasz związek z KTS Enea Siarką
Tarnobrzeg jest kolejnym etapem działań
na rzecz rozwoju tej dyscypliny w Polsce.
Co ważne, pracujemy z mistrzowskim
klubem, a to dla
nas powód do
dumy i radości.
Życzę wszystkim
zawo dniczkom
i całemu klubowi
kumulacji sportowych sukcesów
– mówi Magdalena Kopka-Wojciechowska, członek
Zarządu Totalizatora Sportowego.
Kolejnych znakomitych sukcesów zawodnicz-

Zdalna Szkoła+
ZAWICHOST. 4 września br., w Urzędzie Miasta
i Gminy Zawichost miało miejsce przekazanie
sprzętu, który ma posłużyć uczniom gminy.
Łącznie 64 urządzenia, w tym laptop, tablety graficzne oraz tablety elektroniczne, zakupione w ramach
rządowego programu „Zdalna szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego, zostały przekazane do szkół w Czyżowie Szlacheckim oraz Zawichoście.

Burmistrz Katarzyna Kondziołka oraz przewodnicząca rady miejskiej Edyta Rębiś przekazały
sprzęt na ręce Marzeny Drobiazg dyrektor Szkoły
Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim i Agnieszki Gubernat-Gajek zastępcy dyrektora Zespołu
Szkoły i Przedszkola w Zawichoście. Otrzymany
przez szkoły sprzęt udostępniany będzie uczniom
do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu, prowadzonym przez szkoły.
GZ
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Stypendia 2020 trwa nabór wniosków
Fundacja LEONARDO rozpoczęła nabór
wniosków o przyznanie stypendiów dla
uzdolnionych uczniów. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 7 października do godz. 14.00. Wypełnione wnioski
wraz z załącznikami prosimy składać do
biura fundacji przy ul. 11 Listopada 8a/5
w Tarnobrzegu - osobiście lub listownie
(decyduje data i godzina wpływu).
Stypendium jest przyznawane wyłącznie za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, z zakresu wolontariatu
i nie ma charakteru socjalnego. Podstawowym kryterium wyboru stypendystów
jest uzyskanie jak najwyższych osiągnięć
w reprezentowanej przez kandydata dyscyplinie. Wnioski o stypendium składane są
na drukach, które są dostępne na stronie
internetowej.
Stypendium mogą otrzymać uczniowie

począwszy od klas VI szkoły podstawowej do
ukończenia 25 roku życia/ uczący się/, z terenu Podkarpacia, którzy spełniają następujące
kryteria:
1) uzyskał za sprawowanie ocenę wzorową /
nie dotyczy studentów/ i uzyskał na zakończenie poprzedzającego semestr, w którym
przyznawane jest to stypendium, średnią ocen
co najmniej 5,0 i wyższą.
2)uzyskał szczególne osiągnięcia naukowe,
artystyczne, sportowe, potwierdzone certyfikatami, dyplomami.
3)jest laureatem konkursów o zasięgu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym
w swojej dziedzinie,
4)jest szczególnie zaangażowany w akcje wolontariatu.
Wnioski i pełny Regulamin dostępny jest na
www.fundacjaleonardo.pl

BARANÓW SANDOMIERSKI. 10 września odbył się odbiór prac
remontowych w centrum Baranowa Sandomierskiego.
Inwestycja na baranowskim rynku została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich został zakończony w listopadzie 2019 roku. Polegał
na przebudowie ulicy Langiewicza na długości 234 mb. Prace swoim
zakresem obejmowały m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
przebudowę skrzyżowania z ul. Fabryczną, skrzyżowań z ul. Krótką i ul.
Mickiewicza oraz przebudowę chodnika. W ramach wykonywanych prac
wyremontowana została także ul. Młynowa na długości 94 mb. Wykonana
została nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowane skrzyżowanie z ul.
Zamkową, skrzyżowanie z drogą wewnętrzną gminną oraz chodnik.

Odbiór robót na
baranowskim rynku
Trwające przez ostatnie tygodnie prace, były kontynuacją rozpoczętych
działań z 2019 roku. W ramach drugiego etapu projektu pn. „Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego centrum Miasta Baranów Sandomierski” przebudowano ul. Rynek oraz skrzyżowania z ul. Fabryczną.
Zrealizowano także przebudowę skrzyżowania z ul. Mickiewicza.
Na baranowskim rynku przebudowano chodnik i zjazdy. W ramach wykonywanych prac zyskano nowe miejsca parkingowe oraz
nowoczesne oświetlenie. Nowością jest utworzony fragment ścieżki
rowerowej wydzielonej z ulicy, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów.
Efektem przeprowadzonych prac w centrum Baranowa Sandomierskiego, jest także zmiana organizacji ruchu. W związku z powyższym
prosimy o szczególną uwagę podczas poruszania się w centrum miasta.
bs

Występ Grębowianek
w Kazimierzu Dolnym
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym to cykliczna impreza, promująca kulturę ludową i folklor, którego celem
jest popularyzacja oraz dokumentacja tradycji.
Impreza ma charakter konkursu, biorą w niej
udział mi.in: kapele ludowe, instrumentaliści,
śpiewacy czy zespoły śpiewacze. Sam Festiwal
oceniany jest bardzo wysoko ze względu na
poziom wykonawców jaki i repertuar, który
jest zgodny z tradycjami danego regionu kraju.
Zespół Grębowianki podczas 54 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych

w Kazimierzu Dolnym zaprezentował trzy pieśni
lasowiackie: „Pieśń do Eliosa”, „Łobroz”, i „Kupił
sobie Jaś”. Tradycja ludowego śpiewu jaki prezentuje zespół Grębowianki jest cenną i istotna
częścią niematerialnego dziedzictwa kulturalnego
naszego regionu, która nie może być zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych.
Stanowi ona o tożsamości lokalnej, regionalnej
i ogólnonarodowej. Kultura ludowa jaką prezentuje zespół Grębowianki jest bogactwem kultury
niematerialnej, w folkloru słowno-muzycznego.
gr

Bezpieczniej
w Parku
Sensorycznym
MIELEC. Starostwo Powiatowe
w Mielcu zakupiło dozownik do
dezynfekcji dłoni, który na stałe został zamontowany w Parku
Sensorycznym.
To urządzenie przeznaczone
do neutralizacji bakterii i wirusów

w miejscach przestrzeni publicznej,
zapewniające wszystkim użytkownikom niezbędną higienę i bezpieczeństwo. Dozownik posiada 8 litrowy
zbiornik, jest odporny na warunki
atmosferyczne, a jego żółty kolor ułatwia odnalezienie punktu dezynfekcji.
ar
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Początki osadnictwa na terenie Tarnobrzega i jego najbliższych okolic sięgają paleolitu i neolitu. Z czasów nam bliższych i lepiej poznanych, dzięki odkryciom archeologicznym wiemy o istnieniu osadnictwa na
tych terenach we wczesnym średniowieczu.
Archeologiczne dowody mniej lub bardziej
rozwiniętych form zamieszkania dotyczą
m.in. Sobowa, Wielowsi, Dzikowa, Nagnajowa, Machowa i samego Tarnobrzega.
Z bliższą naszym czasom historią miasta spotykamy się zwiedzając lub użytkując
obiekty, których początki sięgają nawet XV
czy XVI w. Mam na myśli choćby stary
spichlerz dworski, zespół klasztorny OO.
Dominikanów czy pałac Tarnowskich.
Ciekawym pomysłem, mającym na celu
przypominanie najstarszych dziejów ludzkiej aktywności na naszym terenie, jest wybudowanie słowiańskiego grodu nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Pomysł ten znalazł się
w propozycjach do budżetu obywatelskiego
miasta Tarnobrzega na 2021 rok.
Miałaby to być drewniana budowla, stylistyką nawiązująca do rycerskich stanic
i szlacheckich drewnianych siedzib znanych choćby z filmu Pan Wołodyjowski czy
Ogniem i mieczem.
Pomysłodawcami tej inwestycji są członkowie tarnobrzeskiego Stowarzyszenia
ESTEKA. W ich mniemaniu obiekt taki
mógłby pełnić różnorakie funkcje.
W sposób oczywisty byłaby to dodatkowa atrakcja turystyczna dla osób wypoczywających nad jeziorem. Ważniejsze jednak wydają się funkcje kulturalne
i edukacyjne. Projekt obiektu przewiduje
jego wykorzystywanie do organizowania
widowisk historycznych, wystaw, festiwali
rzemiosła, jarmarków itp. Zaplanowane
są też miejsca na integracyjne spotkania
przy ognisku.
Gród byłby również miejscem o charakterze edukacyjnym, gdzie mogłyby się odbywać spotkania z młodzieżą szkolną czy
konferencje o tematyce historycznej.
Dodatkową atrakcją ma być drewniana wieża widokowa, będąca jednocześnie
bramą wjazdową na teren grodu. Jaki widok roztaczałby się z wieży? Miejmy nadzieją, że niebawem będziemy mogli się
o tym przekonać.
Jeżeli zamiary ESTEKI staną się rzeczywistością, to w niedalekiej przyszłości, odwiedzając rodzinnie Słowiański Gród, będziemy mogli spotkać się z pańszczyźnianym chłopem, szlachcicem, rzemieślnikami
wszelkich cechów, słowiańskimi wojami
i kto wie z kim jeszcze?
(wk)

(Czy?)
Nad Jeziorem
Tarnobrzeskim
powstanie
słowiański gród

Projekt „Gród Słowiański nad Jeziorem Tarnobrzeskim”

Nr 1
wrzesień 2020 r.

9

Zapoznaj się z naszym projektem i zagłosuj
w październiku br, na nasz pomysł. Realizacja
projektu pozwoli na przyciągnięcie nad Jezioro
Tarnobrzeskie sporej grupy turystów - będzie to
atrakcja turystyczna nie mniejsza niż Bałtów.

JAK GŁOSOWAĆ?
O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta Tarnobrzega w drodze
bezpośredniego głosowania. Głosowanie nad
wyborem projektów zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego, które zostaną uwzględnione
w uchwale budżetowej Miasta, przeprowadza
się w dniach 12 - 18 października br.

Każdy uprawniony do głosowania może głosować raz, osobiście
w punkcie wyznaczonym przez Prezydenta w drodze zarządzenia,
poprzez umieszczenie wypełnionych kart do głosowania w przygotowanej w tym celu zaplombowanej urnie oraz oddać głos na jeden
„projekt duży” i nie więcej niż trzy „projekty małe”.
małe” W miejscu do
głosowania udostępnione zostaną pełne opisy wszystkich projektów
dotyczących poszczególnych kategorii projektów.

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA TARNOBRZEG 2020
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Stowarzyszenie Zachodniopomorski
Klaster Chemiczny Zielona Chemia ze
Szczecina otrzymał już po raz drugi
status Krajowego Klastra Kluczowego.
Certyfikat ten jest przyznawany przez
Ministerstwo Rozwoju na 3 lata.
Stowarzyszenie Zachodniopomorski
Klaster Chemiczny Zielona Chemia – to
stowarzyszenie non profit działające na
styku przemysłu oraz nauki już od 2007
r. Jego działalność koncentruje się na koordynowaniu współpracy pomiędzy nauką (uniwersytety, instytucje i jednostki
badawcze) a biznesem (mikro, małymi,
średnimi i dużymi przedsiębiorstwami).
Członkami Klastra są firmy (głównie małe
i średnie przedsiębiorstwa oraz duże), jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie
wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu zwłaszcza z regionu województwa za-

szeregach firmy z regionu tarnobrzeskiego (m.in. Siarkopol w Tarnobrzegu czy Agro Youmis z Rudnika). Klaster w ramach swojej ekspansji terytorialnej posiada obecnie swoje agendy
w Tarnobrzegu (Polska), Nowym
Jorku (USA) oraz Mewegen (Niemcy), dzięki czemu umożliwia firmom
skupionym w klastrze na lepsze możliwości ekspansji rynkowej na tych
terenach oraz współpracy z przedsiębiorcami z tych krajów. Klaster został
uznany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2019 r. za najlepszy Klaster w Polsce zajmujący się
internacjonalizacją firm.
Stowarzyszenia w sowich szeregach skupia firmy z sektora małych
– średnich i dużych firm z całego
kraju z branży chemicznej i około
branżowych (m.in. Grupa Azoty,

Zielona Chemia stawia na

Biotechnolgię

chodniopomorskiego, ale także z innych
regionów Polski (woj. lubuskie, pomorskie,
mazowieckie, śląskie, wielkopolskie czy
podkarpackie). Obecnie Klaster skupia ok.
150 członków, zaś w firmach skupionych
w Klastrze zatrudnionych ponad 32.000
osób. Firmy Klastra w 2018 r. wypracowały
obrót sięgający ponad 120 mld. złotych
oraz wyeksportowały towary za sumę bliską 65 mld. złotych. Zaś firmy Klastra na
badania i rozwój przeznaczyły ponad 24
mld. zł. Zaś ponad 40% firm Klastra stosuje rozwiązania Przemysłu 4.0.
Zielona Chemia była pierwszym formalnym klastrem na Pomorzu Zachodnim

i pierwszym krajowym klastrem branży
chemicznej. Obecnie Klaster od kilku lat
współpracuje ze Stowarzyszeniem ESTEKA z Tarnobrzega oraz skupia w swoich

Synthos, Grupa Maspex, Chespa czy Trefl
i Alventa – duże firmy branży chemicznej,
spożywczej i opakowaniowej) oraz instytucje okołobiznesowe oraz uczelnie wyższe
i jednostki samorządu terytorialnego (jako
jedyny Klaster w Polsce w swoich szeregach skupia jako Członka Stowarzyszenia
- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, zaś Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jest Honorowym Protektorem
Klastra). Klaster posiada
w swoich strukturach 4
Platformy tematyczne dla firm: Platforma
Biotechnologii, Platforma Opakowaniowa,
Platforma Recyklingu
i Energii Odnawialnej
oraz Platforma Zdrowej
Żywności. Dzięki takiemu podziałowi firmy
mogą uzyskiwać specjalistyczną wiedzę oraz
pomoc od „dedykowanych” opiekunów
platform, którymi niejednokrotnie są wysokiej klasy naukowcy i specjaliści (z kraju
i zagranicy) w danej dziedzinie i branży,
zaś przygotowywane oferty biznesowe dla
firm są „szyte na miarę”. Klaster chemiczny
organizuje cyklicznie dla krajowych firm
misję gospodarcze i spotkania bilateralne,
które cieszą się dużym zainteresowaniem
przedsiębiorców (m.in. takie misje odbyły
się już do USA, Kolumbii, Filipin, Biało-

rusi, Ukrainy, Niemiec, Szwecji, Francji
czy Szwajcarii). Ponadto w ramach działań klastra realizowane są specjalistyczne
webinaria i spotkania oraz realizowane są
krajowe i międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe dla firm.
- Nie jest to pierwszy nasz status krajowego klastra kluczowego – wyjaśnia
Jacek Drożdżal, prezes zarządu Zielonej

Chemii. - Wystąpiliśmy o odnowienie
statusu, który posiadaliśmy przez trzy
lata od 2015 do 2018 roku. Miło nam
było usłyszeć, że otrzymaliśmy najwięcej
punktów klasyfikacyjnych wśród startujących 22 klastrów. Dziś łącznie w Polsce
jest 15 takich klastrów, a Zielona Chemia jest jedynym klastrem kluczowym
z siedzibą na Pomorzu Zachodnim oraz
reprezentującym branżę chemiczną szeroko rozumianą.

Kierunek na biotechnologię
- Teraz jesteśmy na etapie realizowania
dwóch projektów międzynarodowych na
rzecz Komisji Europejskiej o wartości 47
mln euro. Jednym z projektów jest projekt
Farming. - wyjaśnia Przemysław Wojdyła, członek zarządu klastra, koordynator
i animator tego projektu flagowego KE.
Występują w nim firmy doradcze oraz laboratoria badawcze. Jednym z konsorcjantów projektu jest największy hiszpański,
rodzinny producent win Torres.
Warto tutaj powiedzieć, że Klaster od
października 2019 br. jest jedynym w Polsce członkiem międzynarodowej organizacji Bio Based Industry (BBI) skupionej
wokół biotechnologii. Projekty realizowane
w ramach inicjatywy BBI są podgrupą tematyczną znajdującą się w programie Unii
Europejskiej pod nazwą Horyzont 2020.
Internacjonalizacja Klastra
- Chcemy jeszcze szerzej
się rozwijać w segmencie
biotechnologii – prognozuje
prezes Drożdżal. - Komisja
Europejska stawia na proinnowacyjne działania w tej
dziedzinie. Dodatkowo zaś
w nowej perspektywie programowania 2021 – 2027 KE
stawia na udział klastrów, sieci
współpracy, łańcuchy wartości
dostaw. Jesteśmy już widoczni
w strukturach europejskich np.
w europejskich regionach chemicznych (ECRN - European
Chemical Regions Network ). Mamy certyfikat europejskiego zarządzania klastrami. Posiadamy brązową odznakę European
Clusters Excellence.
Ta rozpoznawalność międzynarodowa
to nie są puste słowa. Tylko w tym roku
Klaster Zielona Chemia zawarł 69 umów
z międzynarodowymi partnerami. Klaster
został wyróżniony przez Polska Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach tzw. Benchmarkingu klastrów - czy-
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li sprawdzania wiarygodności klastrów
i znalazł się też na pierwszym miejscu
w zakresie internacjonalizacji, co oznacza
że jest najlepszym w Polsce klastrem pod
względem współpracy międzynarodowej.
Obecnie Klaster Zielona Chemia poszukuje nowe firmy oraz partnerów do współpracy w takich branżach jak materiały opakowaniowe, recykling i odzysk materiałów
czy zdrowa żywność oraz ekologiczne kosmetyki. Te kierunki to cele przyjętej strategii Klastra, która obecnie została zweryfikowana przez specjalistów w tej dziedzinie
i zmodyfikowana na potrzeby zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

NOWA DĘBA. 27 sierpnia burmistrz
miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław
Ordon wręczył 3 parom przyznane
przez Prezydenta RP odznaczenia „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. To
jedyne medale, na które trzeba pracować przez co najmniej pół wieku.
Odznaczenie „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”, które ustanowione zostało w 1960 r. nadawane jest osobom,
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
- Wy, 50-latkowie w sensie stażu małżeńskiego, jesteście kamieniami milowymi swoich rodzin, tymi, którzy podjęli się
budowania małżeństwa, ale także pracy na
rzecz swojej rodziny oraz wspólnoty, w której żyliście i mieszkaliście, na rzecz całej
naszej gminy. To dzięki Wam i Waszemu
zaangażowaniu wzrasta nasza gmina, to
dzięki Waszej pracy powstawały nowe drogi, bloki i zakłady pracy, w których również
Wy pracowaliście. Dzięki tej pracy bogaciło
się nasze społeczeństwo i my teraz z tego
korzystamy - tymi słowami dziękował jubilatom burmistrz Nowej Dęby.
- Dziękuję Wam za cały ten trud i codzienne życie rodzinne bo Wy jesteście
podstawą naszej wspólnoty gminnej. Życie małżeńskie to nie tylko piękne chwile
ale także chwile trudne, ale Wy jesteście
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Warto tutaj zauważyć, że w latach 20102018 dzięki otrzymanym dofinansowaniom do poszczególnych projektów Klaster pozyskał na działalność kwotę biską
10,5 mln PLN. Daje to duży potencjał na
działania biznesowe oraz badawcze, jak
również umożliwia działania internacjonalizacyjne. Rok 2018 Klaster zamknął
obrotami blisko 1,3 mln PLN, co pozwoliło mu w znacznym stopniu realizować
postawione cele i działania strategiczne,
które zostały zawarte w „Strategii Klastra
do 2022 roku”.
Klaster Chemiczny dzięki prowadzonym inicjatywom i działaniom na rzecz

łączenia nauki i biznesu
we wspólnych działaniach projektowo-badawczych uzyskał po
raz drugi w sierpniu
2019 r. tytuł Krajowego Klastra Kluczowego
(jako jeden z piętnastu Klastrów w Polsce,
a jedyny z woj. zachodniopomorskiego i zachodniej części Polski),
nadany przez Ministra
Rozwoju RP.
Krajowy Klaster
Kluczowy – to klaster
o istotnym znaczeniu
dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej; krajowe
klastry kluczowe są identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału
rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz
doświadczenia i potencjału koordynatora.
Liczymy, ze Zielona Chemia będzie jeszcze nie raz wytyczała nowe kierunki ekspansji międzynarodowej dla firm, a tym
samym łączyła ich wartości oraz potencjał
gospodarczy. A dzięki współpracy z firmami z regionu tarnobrzeskiego i uda się również przyciągnąć możliwość finansowania
nowych inwestycji dla tych firm ze środków
krajowych i komisji europejskiej.
Jacek Drożdżal

Stowarzyszenie Zachodniopomorski
Klaster Chemiczny
Zielona Chemia
Al. Piastów 48
70-311 Szczecin
www.zielonachemia.eu
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej

Złote gody w gminie
Nowa Dęba
świadkami tego, że można sobie poradzić
z problemami i wspólnie przejść przez życie. W imieniu wspólnoty miasta i gminy
Nowa Dęba dziękuję wam za to, co zostawiliście za sobą przez ten okres 50 lat.
Niech w waszych wspomnieniach zostaną
tylko te dobre chwile, a trudne momenty
odejdą w niepamięć. Wszystkie dobrego
na kolejne dni i lata Waszego wspólnego
wędrowania przez życie - dodał na zakończenie burmistrz W. Ordon.
Odznaczenia otrzymali:
- WARGACKI Tadeusz i Maria
- JAWORSKI Bernard i Krystyna
- HAN Henryk i Maria
- PISTOR Stefan i Zofia
- RZEPECKI Franciszek i Maria
Wraz z gratulacjami Panie otrzymały bukiety kwiatów, a dopełnieniem
toastu lampką szampana było odśpiewanie „Sto lat” przez zespół „Cyganianki”,
które przygotowały również krótki występ artystyczny.
Mirosław Marek
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Pomoc dla rolników
szczególnie dotkniętych
kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski
o przyznanie pomocy dla rolników
szczególnie dotkniętych kryzysem
COVID-19. Wsparcie finansowane jest
z PROW na lata 2014-2020.
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się
rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego
małżonek:
1. według stanu na dzień 1 marca 2020
r. był posiadaczem co najmniej:
a) 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej
12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
b) 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu
użytkowego kombinowanego, których
wiek przekraczał 24 miesiące, lub
c) 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12

miesięcy, lub
d) 5 sztuk samic gatunku koza, których
wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
e) 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia
i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk
świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
- oraz ten rolnik lub jego małżonek
do dnia zakończenia naboru wniosków

2. według stanu na dzień 1 marca 2020
r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji
jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze
co najmniej 1 000 sztuk, lub
3. według stanu na dzień 1 marca 2020
r. prowadził produkcję:
a) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków
zwierząt, których był posiadaczem w dniu
1 marca 2020 r., lub

b) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
c) indyków rzeźnych w rozmiarze co
najmniej 1000 sztuk
- oraz w okresie od dnia 15 marca 2020

Setne urodziny
mieszkanki
Gminy Łoniów
ŁONIÓW. W gminie Łoniów setne urodziny obchodziła dostojna
jubilatka Pani Regina Juda z domu Sabat.
Pani Regina urodziła się 30 sierpnia 1920 r. w Przewłoce, gdzie
nadal mieszka. „Jest to bardzo pogodna, niezmiernie życzliwa, pełna
optymizmu osoba”– tak o swojej cioci mówią najbliżsi, którzy się
Nią opiekują. Pani Regina jest na tyle samodzielna, że mieszka sama
w swoim domu, a rodzina i sąsiedzi doglądają i sprawują troskliwą
opiekę.
W dniu 31.08.2020 r. Wójt Gminy Pan Szymon Kołacz i Pani Maria
Łętowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatce życzenia, przekazując kwiaty i pamiątkowy grawer. Do życzeń dla dostojnej
jubilatki dołączył się Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Świętokrzyski
oraz Kierownik Oddział KRUS w Sandomierzu, od których 100 – latka
otrzymała okolicznościowe listy gratulacyjne. Pan Wójt nie ukrywa, że
jest bardzo dumny, iż w gminie Łoniów mamy już kolejną osobę, która
dożyła tak pięknego, sędziwego wieku.
Maria Łętowska
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r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał
przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi
rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin
ozdobnych w:
a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
b) tunelach foliowych ogrzewanych
o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.
Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju
i wielkości prowadzonej produkcji
rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć
7 tys. euro.
Wnioski na formularzu udostępnionym
przez Agencję będą przyjmowały biura
powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub
przesyłką pocztową.
Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji
o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą
wydawane w terminie do 75 dni od dnia
zakończenia naboru wniosków.
Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84
oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
ARiMR, Marta Kotlarz
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Wolontariat –
robimy to źle!

Hasło „Wolontariat – pierwszy krok na rynek pracy”, powtarzane od wielu lat, robi szkodę nie tylko
wizerunkowi pracy wolontariackiej, ale całemu III
Sektorowi. Przestańmy!
Przez lata widziałem dziesiątki projektów promujących
wolontariat jako drogę na rynek pracy. Sam prowadziłem
szkolenia i spotkania o podobnej treści… Dziś jestem
przekonany, że to bardzo duży błąd. Widząc kolejne teksty
na ten temat, chciałbym powiedzieć – dość. Przestańmy
promować wolontariat w ten sposób. Robimy krzywdę
ochotniczej pracy i sektorowi.
Prawdziwe motywacje
Mocno wierzę w to, że motywacje dla pracy wolontariackiej mogą płynąć z chęci zaangażowania się w życie
wspólnoty, przeżycie przygody, poznania ludzi, przynależności, zrobienia coś dobrego, czegoś z sensem. Spotkałem setki, a może tysiące ludzi pracujących ochotniczo
i większość z nich nie przyszła dlatego, że chciała mieć
dobry wpis do CV. Ci, którzy po taki wpis przyszli, bardzo
szybko się poddawali.

„Po co być wolontariuszem i zdobywać
doświadczenie użyteczne na rynku pracy,
skoro dziś można od razu pójść do pracy
– zdobywać je i zarabiać?”
Dowodem na tę tezę są setki nieodebranych zaświadczeń o odbyciu wolontariatu, pokazujące, że ludzie nie
przyszli do Centrum Wolontariatu po papierek. Wolontariat z pewnością jest cennym wpisem do CV, ale otrzymanie tego wpisu nie wystarczy, aby zmotywować do
aktywności – zwłaszcza długoterminowej.
Psychologia wyróżnia pojęcia motywacji wewnętrznej
i zewnętrznej. Promując wolontariat jako sposób na dobry
wpis do CV, poruszamy się tylko i wyłącznie w sferze motywacji zewnętrznej, której efekty są zwykle nietrwałe i płytkie.

O czym do mnie mówisz?
Po kilkunastu spotkaniach w szkołach, rozmawiając
o wolontariacie z młodymi ludźmi szybko zrozumiałem
– dla trzynastolatki, czy osiemnastolatka – argument,
że praca za darmo da im większe szanse na zdobycie
zatrudnienia za pięć czy dziesięć lat, jest bezwartościowy. Większość z nich nie wie jeszcze, co studiować, nie
mówiąc o planach zawodowych.
W tekście „Wolontariat nie zawiedzie – to pierwszy
krok w stronę wymarzonego zawodu!” (dostępny na www.
publicystyka.ngo.pl) czytam „Z pomocą może przyjść
im wolontariat – dzięki niemu Twoi uczniowie zdobędą
doświadczenie, które w przyszłości na wiele sposobów
przyda im się w rozwoju aktywności zawodowej!”. Jestem
przekonany, że wolontariat może przyjść z pomocą w byciu lepszym… człowiekiem.
Praca w sektorze to… przygrywka do prawdziwej pracy?
Trzecie zagrożenie to budowanie postrzegania sektora organizacji pozarządowych jako miejsca zdobywania

„Mówimy więc – jest biznes i administracja publiczna, które dają prawdziwe zarobki i pracę, ale zanim tam
dotrzesz, wpadnij na chwilę do III
Sektora. Potem dziwimy się, że mamy
rotację pracowników i trudność
w znalezieniu profesjonalnych kadr”
kompetencji na „prawdziwym rynku pracy”.
Załóżmy, że uda nam się przekonać nastolatków
i studentów, żeby zostali wolontariuszami, gdyż dzięki
temu dostaną w przyszłości lepszą pracę. Ale co zrobić,
kiedy już ją dostaną? Narracja pokazująca ochotnicze
zaangażowanie w perspektywie pracy sprawia, że osoby, które trafią już na rynek pracy albo pracę zakończą
z powodu wieku – tracą argument, aby w wolontariat
się zaangażować.

„Tylko budowaniem postawy
pokazującej wolontariat jako
naturalną wartość – w każdym wieku –
możemy rozwinąć sektor”
Wolontariat czasem zawodzi
Na koniec jeszcze jedno – pokazujemy wolontariat przez
kolorowe zdjęcia, uśmiechy i hasła o dobru i pięknie. W praktyce jednak wolontariat to często ciężka praca, która czasami
zawodzi. Potrzebujemy profesjonalnych pośredników pracy
wolontariackiej i koordynatorów, którzy odpowiednio dobierając oferty pracy, delegując zadania i motywując sprawią,
że wolontariat będzie dobrym, wartościowym przeżyciem.
Na szczęście zmianę podejścia do wolontariatu widać
na poziomie Unii Europejskiej, ale także ogólnopolskim.
Promowany przez wiele lat Wolontariat Europejski, skoncentrowany na rozwoju kompetencji wolontariuszy, został
zastąpiony Europejskim Korpusem Solidarności, którego
cele związane są znacznie bardziej z zaangażowaniem społecznym. W Polsce także powstał Korpus Solidarności. To
właśnie bycie solidarnym z innymi, bycie razem, robienie
dobra jest najlepszą motywacją do działania. Myślę, że warto
o tym pamiętać. Ciekaw jestem Państwa opinii.
Michał Braun – przez lata pracował
w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, gdzie pełnił funkcję
prezesa, a potem członka zarządu.
Pracował w zarządach Polskiej Rady
Organizacji Młodzieżowych i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zajmuje się m.in. polityką na rzecz młodzieży
i partycypacją obywatelską, współpracy z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu międzynarodowych projektów
edukacyjnych w wielu krajach. Jest Radnym Miasta Kielce.
Materiał pochodzi z portalu
www.publicystyka.ngo.pl

Nowy sprzęt dla
mieleckiego
pogotowia
MIELEC. Pogotowie Ratunkowe
w Mielcu wzbogaciło się o nowy
ssak medyczny. Jego przekazanie
odbyło się we wtorek, 8 września.
Urządzenie zostało przekazane mieleckiej stacji pogotowia przez Gminę Radomyśl Wielki. Burmistrzowi Józefowi
Rybińskiemu oraz staroście mieleckiemu

Stanisławowi Lonczakowi, który wsparł
inicjatywę, podziękował dyrektor Grzegorz Gałuszka. – Ssak medyczny to w pogotowiu ratunkowym bezcenny sprzęt.
Służy do mechanicznego udrażniania
dróg oddechowych i jest często wykorzystywany – wyjaśnił dyrektor.
Pogotowie Mielec
ms
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Bo nie ma, jak nasze
harcerskie życie...

54 Stalowowolska Drużyna Harcerska
ZHP im. ppor. Bronisława Kochana od kilku lat podczas wakacji organizuje wyjazdy w różne rejony Polski. Dwa lata temu
w ciągu 8 dni harcerze zwiedzili Warszawę, Toruń, Gniew, Malbork, Westerplatte,
Sopot, Gdynię, Gdańsk, Hel i Grunwald.
Rok temu przez tydzień zwiedzili Wrocław.
W tym roku harcerze pojechali wspólnie
z rodzicami w Beskid Niski do Wołowca.
Już rok wcześniej Renata – zapalona turystka zaproponowała aby odwiedzić te strony.
Pomysł zaowocował w listopadzie rezerwa-

cją „Chatki na Wołowcu”. Pozostało zebrać
chętnych harcerzy na wyjazd z rodzicami
w lipcu. Na wiosnę okazało się, że wyjazd ten
może być z powodu wirusa alternatywą dla
obozu. Pojechała świetna ponad 20 osobowa
ekipa. Rodzice i harcerze okazali się pogodni, zaradni i wytrwali. Zbyszek K. – nasz
przewodnik, pokazał nam piękne miejsca
i dostosował tempo marszu oraz szlaki do

możliwości najmłodszych. Można przyznać,
że pogodę mieli dobrą. Deszcz, który pewnego dnia zaczął padać w południe i przestał
na drugi dzień w południe też był potrzebny. Przynajmniej nie brakło wody w studni
a namioty wytrzymały. Zanim dojechali na
miejsce zwiedzili Karpacką Troję w Trzcinicy. Mało kto wie, że ta osada jest o wiele starsza od osady w Biskupinie. Podczas pobytu
w Wołowcu odwiedzili właścicielkę „chatki”mieszkającą w pobliskiej wiosce. Pani
Ania przygotowała łemkowskie potrawy,
które były bardzo smaczne – jarzynowa zupa
z drobnymi kluseczkami doprawiona
czosnkiem niedźwiedzim i innymi
miejscowymi ziołami oraz hreczanyki - kotlety z kaszy gryczanej i mięsa. Opowiedziała o losach Łemków,
których jest potomkinią. Łemkowie to wschodniosłowiańska grupa
etniczna stanowiąca integralną część
narodu rusińskiego (karpatoruskiego), do okresu wysiedleń w latach
1944–1947, zamieszkująca w zwartej grupie obszar Beskidu Niskiego oraz zachodnich krańców Bieszczadów i wschodnich Beskidu Sądeckiego. Pierwszą grupę przesiedleńców
stanowią osoby wysiedlone w latach 1944–
1946 na Ukrainę. Wprowadzono ich w błąd
obiecując dobrobyt. Kiedy zorientowali się,
że zostali oszukani chcieli wrócić ale nowa
granica była już dla nich zamknięta. Natomiast w latach 1945 – 1947 w ramach akcji „Wisła” wysiedleni zostali zaś na obszar
Polski północnej i zachodniej. W czasie

odwilży po roku 1956 mogli wrócić w rodzinne strony, jednak wrócili nieliczni ponieważ musieli wykupywać ziemię i od nowa
budować domy. Pani Ania zaprezentowała
wykonane przez
siebie ozdoby łemkowskie z mnóstwa koralików
czyli „krywulki”.
Umiejętność przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Harcerze zwiedzili
cerkwie w Wołowcu i Kwiatoniu oraz muzeum
wsi łemkowskiej
w Gładyszowie.
W tym muzeum
nie sposób było się
nudzić. Pan opowiadał ciekawie a eksponaty można było a nawet należało dotykać.
Zaprezentował działanie krosna, sieczkarni, żarn, młyna. Na szlakach natknęli się
na samotne kamienne krzyże – pozostałość po nieistniejących już gospodarstwach
oraz cmentarze - łemkowskie oraz wojenne
z I wś. Zwiedzili też Wysową - miejscowość uzdrowiskową. Zdobyli szczyt góry
Jawor oraz Rotundę. Cały czas słychać było
szum płynącej w pobliżu „chatki” rzeczki
Zawoi a nad ranem ok. 3:00 swój koncert
rozpoczynały różne ptaki. Kwiaty na łąkach
emanowały niezwykłą intensywnością barw.
Można też było zauważyć szybujące w górze
Orły Bieliki. Dorosłym podobało się szcze-

Aktywne wakacje harcerzy z 54 SDH ZHP
im. ppor. Bronisława Kochana
Po powrocie z lipcowego pobytu z rodzicami w uroczym Beskidzie Niskim i krótkim odpoczynku udaliśmy się na obóz organizowany przez Hufiec ZHP
Sandomierz do Przebrna.
Dwa tygodnie na obozie „Scautus Civitas” upłynęło bezpiecznie, wesoło i aktywnie. Dla większości naszych harcerzy
było to coś nowego. Spanie w dużych namiotach, mycie się
w namiocie - łaźni, służba przy kotle z wodą i warta przy bramie, zadania zespołowe, utrzymywanie porządku, nauka nowych piosenek i średniowiecznego tańca, trzy etapy gry terenowej, strzelanie z łuku, laserowy paintball, piesza wycieczka
do Krynicy Morskiej, przemarsz w kierunku przekopu Mierzei Wiślanej, rywalizacja między drużynami. Pogoda była
wyśmienita - pozwalała codzienne spędzać kilka godzin na
plażowaniu i kąpieli w morzu. Plan został wykonany dzięki
zaangażowaniu uczestników, kreatywności kadry młodzie-

żowej oraz czujności i pomocy kadry dorosłej. Nad dolegliwościami czuwały pielęgniarki: p. Basia i p. Wiesia Podczas
obozu prawie codziennie
były ogniska a wśród nich
dwa szczególne - jedno
poświęcone Powstaniu
Warszawskiemu a drugie
Bitwie Warszawskiej. Dojechał do nas ks. Dariusz
S., który chętnie uczestniczył w zajęciach programowych i wspierał kadrę.
Odprawił w niedzielę polową Mszę św. Gratulacje
dla Klaudii i Darii z Liśnika Dużego za zdobycie
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gólnie to, że telefony milczały bo nie było
zasięgu. Internet też nie działał. Dzieciom
to nie przeszkadzało. Było mokro a jednak
komary nie dokuczały. Można było długo siedzieć przy ognisku piekąc kiełbaski
i śpiewając piosenki. Na poddaszu mieszkały kuny, które nie schodziły niżej w przeciwieństwie do dwóch myszek, które w nocy
wchodziły do kuchni na przekąskę. Sporo
emocji wywołał ponad metrowy zaskroniec,
który przestraszony schował się do domku
i wszedł za wersalkę. Uczestników wypoczynku otaczała przyroda a napotkani ludzie
byli życzliwi. Szlaki w Beskidzie Niskim są

czyste ponieważ turystów jest mniej niż np.
w Bieszczadach. W nocy obejścia pilnowała
Grzanka albo Pieczarka – tak dzieci nazwały
bardzo przyjazne psy z pobliskiego domu.
Te psy towarzyszyły harcerzom na szlakach
przez część trasy. W przeddzień wyjazdu
chętni mogli zażyć kąpieli w Jeziorze Klimkówka. Czas na wędrówkach szybko minął
i trzeba było wracać. Na koniec rodzice zaproponowali podobny wyjazd za rok ale tym
razem w Bieszczady. W drodze powrotnej
zwiedzili Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
oraz Duklę. Wrócili do domu aby przygotować się na sierpniowy dwutygodniowy obóz
harcerski w Przebrnie.
phm. Zbigniew Partyka – Drużynowy 54 SDH

Krzyża Harcerskiego. Nasi harcerze spisali się bardzo dobrze.
Do domów wróciliśmy rano 15 sierpnia po całonocnej
podróży autokarem. Pomimo zmęczenia kilkoro z nas już
po południu wzięło udział w stalowowolskich obchodach
Święta Wojska Polskiego. Mundur zobowiązuje. Zabawa
ale przede wszystkim służba.
phm. Zbigniew Partyka – Drużynowy 54 SDH
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Hortiterapia i nie
tylko – zbawienny
wpływ kwiatów na
zdrowie seniora

BARANÓW SANDOMIERSKI. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Baranowa Sandomierskiego w ramach projektu pn.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” poznawali
świat kwiatów, ich rolę w życiu codziennym
człowieka oraz sens obcowania z nimi.
Seniorzy podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych przez doświadczonego kucharza poznali
możliwości wykorzystania kwiatów w żywieniu ro-

dziny. Ciekawe zestawienia produktów żywnościowych, ich wyszukany smak i estetyczny widok zadziwił wielu uczestników warsztatów. Wspaniałym
doświadczeniem estetycznym był wyjazd do ogrodu
na Rozstajach w Młodzawach Małych. Przepiękne
i urokliwe miejsce położone na stoku wąwozu. Są
tu oczka wodne porośnięte roślinnością wodną, cudowne niespotykane kwiaty, to niespotykany
raj dla osób kochających rośliny.
Seniorzy uczestniczyli w wykładzie przybliżającym znaczenie
hortiterapii w życiu człowieka
i wpływu roślin na nasze zdrowie.
Studenci zapoznali się z kalendarzem prac ogrodniczych oraz
z rodzajami upraw i sposobami
pielęgnacji roślin. Aranżowanie
przestrzeni ogrodowej, tak aby
zieleń pozytywnie wpływała na sa-

mopoczucie człowieka, już nie jest im obce. Ogrodnictwo jest naturalną formą wspomagania terapii
leczniczej, psychoterapii i rehabilitacji. Hortiteriapia
to nowatorski sposób rehabilitacji, jest praktykowany w naszym kraju od niedawna. Jako uzupełniająca
forma standardowych metod terapeutycznych łączy w sobie wiele tradycyjnych sposobów leczenia:
ergoterapię, aromaterapię, fitoterapię, arteterapię
i chromoterapię. Wykład był cudowny, a tuż po
nim seniorzy mogli się wykazać zdolnościami artystycznymi w zakresie układania mandali (mozaiki
z żywych kwiatów), które pozwalają na świetny
auto-trening. Pomaga on wejść w głąb siebie, uciec
od trudnych myśli, uspokoić się. Niezapomnianym doświadczeniem były warsztaty w zakresie
wykorzystania kwiatów w kosmetyce - własnoręczne tworzenie kwiatowych kosmetyków do użytku
własnego. Dzięki uczestnictwu w zajęciach seniorzy
będą wiedzieć, że kwiaty to nie tylko piękny widok i przyjemny zapach, ale również lekarstwo dla
zdrowia fizycznego i duchowego.
Hortiterapia może uzdrowić ich
poprzez cudowną, dającą wiele
radości uprawę kwiatów. Doda
energii, poprawi humor, pomoże
w depresji i oczyści powietrze ze
szkodliwych substancji. Seniorzy
z UTW w Baranowie Sandomierskim potrafią ugościć cudownymi daniami z dodatkiem kwiatów
w otoczeniu kwietnych mozaik,
bukietów polnych kwiatów, przy
herbatce z płatków róży…
Teresa Zyguła
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Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna
nabór na szkolenia w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, których głównym
celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów,
istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia
w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych
i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.
Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego,
śląskiego i łódzkiego. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie
dwóch członków z jednego koła.
Koła zainteresowane udziałem w szkoleniu przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy (poczta tradycyjna) na adres:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
z dopiskiem: KSOW – KGW
lub pocztą elektroniczną (skan, fax): a.lidzka@efrwp.com.pl, fax:
22 620 90 93.

Szkolenia
dla kół
gospodyń
wiejskich

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września br. Decyduje
data stempla pocztowego (poczta tradycyjna) lub data wpływu
(skan, fax).
Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW, a lista zakwalifikowanych kół w każdym województwie zostanie opublikowana
w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji na stronie
www.efrwp.pl
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
efrwp

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

MATERIAŁY DO DRUKU I REKLAMY PRZYJMUJEMY
DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA ADRES
redakcja@rozwinskrzydla.eu
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Dzieciom pomagać można także
jeżdżąc na rowerze

Ludzie miewają różne zainteresowania.
Ale, niewiele jest wśród nich takich, dla
których w sobotę idziesz wcześnie spać, by
w wolny, niedzielny dzień wstać o trzeciej
lub czwartej nad ranem, tylko po to, aby
pojeździć trochę rowerem. To trochę często
oznacza 300, 400 lub 500 kilometrów po
szosie. W jeden dzień. Gdyby ktoś zapytał
mnie czy pojedziesz jutro do Wrocławia
samochodem. Odparłbym, że chyba nie.
Daleko, długa trasa i męcząca. Ale gdyby
dodał to może rowerem. Pewnie bym
się od razu zgodził.
Tak to działa. O kolarstwie, nie tylko
szosowym można
mówić już chyba
w kategoriach uzależnienie. Jak każde
uzależnienie potrafi
zrujnować portfel.
Dobry rower, z dobrymi kolami może
kosztować fortunę. Znam takich którzy kupują już kolejny, płacąc za każdy kilkadziesiąt tysięcy zł. Jest nawet takie powiedzenie
funkcjonujące w tym środowisku: „życie jest
za krótkie, aby jeździć na byle jakich rowerach”, czy jakoś bardziej dosadnie ono brzmi.
Tarnobrzescy cykliści
Liczba rowerowych miłośników ciągle
rośnie w Polsce, także i w naszym regionie.
Coraz więcej kolarzy amatorów można
spotkać na lokalnych drogach, co tez rodzi konflikty z kierowcami. Najważniejsze
przy tym jest szacunek do innych użytkowników dróg i przestrzeganie przepisów
ruchu. Da się wtedy współegzystować na
drodze. Dlatego też najważniejsze jazdy
robi się w niedzielę, gdy ruch znikomy lub
żaden i na podrzędnych drogach.
Tarnobrzescy kolarze amatorzy często
spotykają się w niedziele na pl. Bartosza
Głowackiego i urządzają swoje własne,
tak zwane kofi rajdy. To nie trening, to
wspólna towarzyska przejażdżka, często
z zatrzymaniem się na rozmowę w jakiejś
kawiarni Stąd nazwa, która przyjęła się na
całym świecie i oznaczająca niedzielne rowerowania. Ci którzy mają większe ambicje trenują dodatkowo w inne dni i ścigają
się na wyścigach lub stawiają sobie duże
cele i uprawiają tzw. maratony kolarskie.
Charytatywne maratony
Wszystko zaczęło się 2017 roku, w którym zawiązała się grupa złożona z lokalnych cyklistów. Postanowili nadać głębszy
sens swojemu hobby. Uznali, że jeszcze
więcej radości nieść będzie jazda, która

będzie pomagała innym. I tak powstała
kolarska akcja charytatywna „Kilometry
dla Dzieci”. Każdego roku mocno trenują
i w finale pokonują znaczące odległości
na rowerze, prosząc o wsparcie dla dzieci.
W pierwszym roku grupa liczyła czterech
kolarz. Postanowili przejechać w jeden
dzień dystans z Tarnobrzega do Elbląga.
Wielu znajomych słuchało o tym z niedowierzaniem. Czy to możliwe do zrobienia? Ale dali radę i w czerwcu 2017 roku
dojechali do celu
zbierając środki
dla niepełnosprawnych dzieci
z tarnobrzeskiej
szkoły specjalnej. Dokonało
tego trzech kolarzy Grzegorz
Assman, Tomasz
Kudela, obaj
z Tarnobrzega,
oraz Anusz Bańka z Mielca. Znaleźli się także sponsorzy,
którzy wpłacili kilka tysięcy na konto
Zespołu Szkół Specjalnych. Apetyt na
dystanse urósł, postanowili w kolejnym
roku poprzeczkę podnieść wyżej. W 2018
roku, celem akcji okazał się Szczecin. Ponownie pieniądze zbierane były dla dzieci
z placówki kształcenia specjalnego w Tarnobrzegu. W finale akcji, jadąc non stop
przez 24 godziny, zatrzymując się tylko na
posiłki, pokonali trasę o długości 724 km.
Dokonało tego sześciu twardzieli i jedna twardzielka: Grzegorz Assman i Tomasz Kudela z Tarnobrzega, Janusz Bańka
z Mielca, Łukasz Łazinek z Tuszymy k/
Mielca i Alfred Urban z Połańca, Hubert
Rębisz z Majdanu Królewskiego i Monika
Jagoda z Kielc, wspólnie pokonując trasę
z prędkością średnią powyżej 30 km/h.
Ponownie nie zawiedli sponsorzy przekazując pieniądze na konto szkoły.

Jedziemy dla
Domu Dziecka
Rok 2019 był dla
nich w pewnym sensie przełomowy. Ustalony cel prowadził
nad Morze Adriatyckie do chorwackiej
miejscowości Rijeka.
Tym razem pieniądze zbierane były dla
dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu. Pokonany dystans wyniósł
1090 km i podzielony został na trzy odcinki do pokonania
w następujące po sobie trzy dni. Pierwszy
odcinek prowadził ze Skopania do słowackiej miejscowości Lutenice nad Węgierską
granicą i wyniósł 380 km. Drugi dzień zaprowadził kolarzy pod granice chorwacka
do węgierskiej miejscowości Nagykanizsa
i wyniósł 370 km. Ostatni dzień, najbardziej
górzysty wynosił 340 km i prowadził do Rijeki. Podczas tych trzech dni zatrzymywano
się tylko na jedzenie i krótki sen. Szóstka
męskich uczestników akcji z poprzedniego
roku wsparta została dwoma nowymi kolarzami, byli nimi Robert Chrząstek z Tarnobrzega i Tomasz Szatko z Mielca. Dystans
109 km pokonali w 33 godziny pokonać
kilka pasm górskich. Wspięli się rowerami w sumie wyżej niż mierzy Mt. Everest.
W tej edycji akcja została już nagłośniona
medialnie. Bezpośrednią relacje przez całą
akcję prowadziło regionalne Radio Leliwa.
Pisały o pokonywanych kilometrach także gazety. Zdecydowano także sprzedawać
pokonywane kilometry. W ten sposób zebrano kilkanaście tysięcy złotych dla dzieci.
Wszystkie wpłaty trafiły na konto Domu
w Skopaniu.
Karpacz dla Majki
Rok 2020 zaczął się wybitnie niekorzystnie dla sportowców w tym kolarzy.

Pandemia i zakazy pokrzyżowały jeszcze
ambitniejsze plany. Jednak grupa postanowiła kontynuować swoje dzieło. Na cel
akcji wybrano Karpacz, a przejechane kilometry sprzedać, by wesprzeć trzyletnią
dziewczynkę Maję Watracz z Mielca, która
potrzebowała środków na niezbędną operację. To małej Majce postanowili dać nadzieję na normalne dzieciństwo. W jeden
miesiąc przygotowali się do akcji, trenując
tyle ile tylko się dało. Najdłuższy dystans
przejechany treningowo wyniósł 355 km,
gdy z Tarnobrzega, przez Mielec wybrali się
do Krakowa i z powrotem. Dobra kondycja
przy powrocie z przejażdżki wróżyła sukces
akcji. W lipcu br. ruszyli przed wschodem
słońca z Mielca. Długość wyznaczonej trasy
wyniosła 526 km. Pokonana została w 18
godzin przez szóstkę śmiałków: Grzegorza Assmana, Roberta Chrząstka, Janusza
Bańkę, Tomasza Szatko. Grupę wzmocnił
w tym roku Arkadiusz Szczółko z Tarnobrzega. Niemal wszystkie przejechane kilometry zostały sprzedane, a suma pieniędzy
zbieranych poprzez portal „Siepomaga”
wyniosła prawie 10 tys. zł.
To nie ostatnie słowo
Od początku pomysł podchwyciło
kierownictwo działającej w Mielcu spółki lotniczej Gardner Aerospace. Która
zawsze jest partnerem akcji i wspiera ja
logistycznie. Pokrywa koszty samochodów asekurujących oraz niezbędne hotele dla biorących udział w akcji. Akcja
będzie kontynuowana w kolejnym roku.
Zachęcamy do śledzenia charytatywnego przedsięwzięcia. Kilometr sprzedajemy za 20 zł, a każdy jego nabywca
otrzymuje od grupy specjalną pamiątkę,
potwierdzającą patronatowi nad zakupiony dystansem.
Akcję śledzić można na stronach internetowych: http://facebook.pl/kmdlaDzieci
oraz http://kmdladzieci.tbg.net.pl.
Robert Chrząstek

