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Rusza lokalne wydanie

TARNOBRZEG. Grant
w wysokości niemalże 300 tysięcy
złotych na realizację projektu „Lepsze
jutro” otrzymał DPS
przy ul. Kurasia. Unijną pomoc rozdysponował ROPS w Rzeszowie.
czyt. więcej str. 8

Ogólnopolskiej
Karty Seniora

TARNOBRZEG. Gmina Tarnobrzeg podjęła współdziałanie ze Stowarzyszeniem
MANKO i przystąpiła do Programu „Gmina przyjazna seniorom”. Jednym z elementów tego programu jest Ogólnopolska Karta Seniora – wydanie lokalne
z herbem naszego miasta.
czyt. więcej str. 6

RUDA. Ochotnicza Straż
Pożarna w Rudzie może się
pochwalić zakupem nowego, lekkiego, samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
Straż z tej miejscowości
przesiadła się do auta marki
IVECO Daily z 2020 r.
czyt. więcej str. 14

Ekologiczna
Noc Bibliotek

Festiwal na Styku
Kultur na Zamku
BARANÓW SANDOMIERSKI. Festiwal na Styku Kultur po raz
kolejny cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Głównym
celem projektu, było spotkanie z kulturą ludową i dworską.
czyt. więcej str. 14

STALOWA WOLA. Za
nami VI edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegoroczne hasło
to „Klimat na czytanie”,
a stalowowolska Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła mieszkańców na spotkanie autorskie z Julią Wizowską, która dla chętnych
poprowadziła również
warsztaty woskowijek.
czyt. więcej str. 9
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Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Szydłowie
SZYDŁÓW. Trwają prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Szydłowie. Na sali gimnastycznej zostanie wymieniony
dach, a część pomieszczeń dydaktycznych przejdzie gruntowny remont.

NOWA DĘBA. Po kilku miesiącach
„martwego” okresu remontowego związanego z pandemią COVID
19, wznowiono prace remontowe
infrastruktury komunalnej na terenie miasta.
W najbliższych dniach ruszy realizacja remontów chodników przy
ul. Kwiatkowskiego i ul. Konopnickiej w Nowej Dębie (przy potoku

Remonty infrastruktury
komunalnej w trakcie
realizacji

Pod koniec sierpnia br. Gmina
Szydłów podpisała umowę ze Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku-Zdroju na realizację zadania pod
nazwą „Przebudowa dachu budynku
sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”.
Koszt realizacji inwestycji wynosi: 1 187 679,67 zł. Część wydatków
zostanie pokryta dotacją z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 619 716,00 zł. Prace zakończą się jeszcze w 2020 r.
sz

W ramach zadania wykonane zostaną
następujące prace budowlane:
1. Rozbiórka istniejącego dachu i montaż nowego dachu,
2. Wykonanie nowego pokrycia dachu,
3. Rozbiórka i wykonanie posadzki sali gimnastycznej z parkietu (z malowaniem linii),
4. Wykonanie instalacji odgromowej i systemu przeciwoblodzeniowego dachu,
5. Wykonanie przebudowy sanitariatów wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i instalacji,
6. Montaż stolarki wewnętrznej wraz z parapetami,
7. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
8. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
9. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia,
10. Uzupełnienie tynków i malowanie, ścian, sufitów i lamperii,
11. Demontaż i ponowny montaż wyposażenia.

Bystrzyk) oraz chodnika przy ul.
Krasickiego na odcinku od wejścia
w stronę kościoła pw.
Krzyża Świętego do
bramki wejściowej na
teren Przedszkola nr 5
(koło plebanii).
Podpisano umowy
na remont-wymianę
dwóch pergol śmietnikowych tj. przy budynku Al. Zwycięstwa 3 (od
podwórka) i Mickiewicza 4 (przy garażach).
Stare, zniszczone pergole zostaną rozebrane,
teren uprzątnięty i utwardzony nową
kostką brukową. Dodatkowo miejsce
na ustawienie kontenerów do segregacji odpadów obok pergoli zostanie
wybrukowane nową kostką brukową
i odgrodzone z dwóch stron niskim

Podsumowanie akcji ,,Jestem
widoczny – jestem bezpieczny’’
BARANÓW SANDOMIERSKI. Jesień to pora, kiedy dni stają się
coraz krótsze, coraz częściej występuje mgła i opady atmosferyczne. Będąc pieszym uczestnikiem ruchu należy pamiętać
o elementach odblaskowych. Jednak niejednokrotnie wracając po zmierzchu zapominamy o tym małym, choć jakże
ważnym elemencie często ratującym ludzkie życie.
Trwająca już 15 lat akcja prewencyjna pn. ,,Jestem widoczny –
jestem bezpieczny’’ m.in. ma za zadanie zapoznać najmłodszych
uczestników ruchu z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
Asp. Stanisław Ciba, prowadzący spotkania w szkołach przypomniał uczniom o korzyściach wynikających z noszenia elementów
odblaskowych przy ubraniu oraz tornistrach. Wspominając, że jest
to niesamowicie istoty element ubioru. W ramach akcji uczniowie
klas pierwszych zapoznali się z bezpieczeństwem na drogach oraz
zasadami bezpiecznego poruszania się ulicami miast. Szczególna
uwagę poświęcił zasadom bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Udzielił
także uczniom najważniejszych informacji, jak należy zachować się,

ogrodzeniem z takich samych paneli
jak zastosowane w pergoli. Prace ruszą w najbliższych tygodniach.
W budynku przy ulicy 1 Maja 1
w Nowej Dębie zakończono prace
budowlane związane z utworzeniem
Klubu Seniora. Obecnie trwają procedury związane z podłączeniem
energii elektrycznej i zakupu wyposażenia klubu. W niedługim czasie klub
zostanie oddany do użytkowania na-

gdy zaczepi ich obca osoba.
Podczas spotkania
z policjantem dzieci
miały możliwość przymierzenia czapki policyjnej i kamizelki kuloodpornej oraz zapoznania się
z wyposażeniem osobistym funkcjonariusza tj.: kajdanki oraz pałka policyjna. Ponadto uczniowie mogli zadawać pytania,
dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz
doświadczeniami.
Zdecydowanie największą uwagę dzieci
przykuły opowiadania o codziennej pracy
Policji. Szczególnie ciekawiło je, jak można
zostać policjantem.
Na zakończenie akcji, wszyscy uczniowie
otrzymali opaskę odblaskową i plan lekcji.
Magdalena Kosztur

szym seniorom. Gmina Nowa Dęba
otrzymała na ten cel blisko 100 tys. zł

dofinansowania w ramach rządowego
programu pn. „Program Wieloletni
Senior+ na lata 2015-2020” współfinansowanego z budżetu państwa.
W Chmielowie na wniosek mieszkańców oraz radnego Rady Miejskiej,
po załatwieniu formalności z zarządcą dróg, tj. Powiatem tarnobrzeskim zostaną ustawione
dwie wiaty przystankowe chroniące oczekujących pasażerów
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Pozostałe,
drobniejsze prace remontowe realizowane są na bieżąco
w miarę zgłoszeń i potrzeb.
SK/MP
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Podpisali umowę na opracowanie
projektu trzeciego mostu na Sanie
STALOWA WOLA. 12 października 2020
roku przedstawiciele Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich i firmy
Trasal sp. z o.o. podpisali umowę na
opracowanie projektu mostu przez
rzekę San w Stalowej Woli i Brandwicy
wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 855. Trzecia przeprawa połączy nasze miasto z ważnymi drogami
krajowymi prowadzącymi w kierunku
dużych węzłów komunikacyjnych.
– Dokładnie 1,5 roku temu, w kwietniu
2019 roku komunikowaliśmy podjęcie realnych i konkretnych działań zmierzających do pozyskania środków z Funduszu
Dróg Samorządowych, a później oczywiście do budowy trzeciego mostu na Sanie.
Niedowiarków było bardzo wielu, natomiast ta dzisiejsza uroczystość jest najlepszym przykładem, że jesteśmy wiarygodni
i konsekwentni. Most powstanie – mówił
Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Wiceminister infrastruktury podkreślił
odwagę i determinację ludzi zaangażowanych w projekt trzeciego mostu na Sanie.
– Pierwsze podziękowania kieruję do Władysława Ortyla Marszałka Województwa
Podkarpackiego za podjęcie decyzji i złożenie wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję też Lucjuszowi Nadbereżnemu prezydentowi Stalowej Woli za
determinację. Przeprowadził on wiele rozmów z marszałkiem pokazując możliwości nowego mostu, nie tylko w kwestiach
sprawnej komunikacji całego subregionu,
ale też w zakresie rozwoju mieszkaniowego
i gospodarczego – dodał Rafał Weber.
– To ważny dzień dla Stalowej Woli, ale
i dla całego Podkarpacia. Będzie to jedna
z największych naszych inwestycji. Tych
dobrych informacji w ciągu ostatniego
czasu napływa z całego województwa bardzo dużo, a dzieje się tak za sprawą ministerstwa infrastruktury i rządu. Gratuluję
prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu.
Stalowa Wola ma dobrego gospodarza,
który potrafi zadbać o region i ściągnąć
duże inwestycje wojewódzkie i centralne
– mówił Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.
Wykonawca, który wygrał przetarg na
opracowanie projektu ma duże doświadczenie w realizacji takich zadań. Członek
zarządu firmy Trasal Przemysław Patruś
zapewnił, że wszystko pójdzie sprawnie.
– Zostało nam powierzone zadanie zaprojektowania nowego mostu na Sanie
w Stalowej Woli. Jest to bardzo ważna in-

westycja dla miasta i myślę, że
dla całego regionu. W ramach
zadania mamy do zaprojektowania nowy obiekt po nowej trasie,
wraz z fragmentem drogi wyprowadzającej ruch z centrum
miasta na nową trasę drogi wojewódzkiej 855. Na zrealizowanie zadania mamy 2 lata. Myślę,
że jest to czas spokojnie wystarczający do zaprojektowania
takiego obiektu i uzyskania decyzji umożliwiającej rozpoczęcie prac budowlanych – mówił
projektant Przemysław Patruś,
członek zarządu firmy Trasal.
Budowa mostu wraz z dojazdami będzie zlokalizowana
w powiecie stalowowolskim, na
terenie miasta Stalowa Wola oraz
gmin: Pysznica, Radomyśl nad
Sanem, w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica, Rzeczyca Długa. Początek drogi będzie
miał miejsce w Stalowej Woli na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ul. Podskarpową.
Przewidywana długość mostu jaki ma
powstać w Stalowej Woli to około 2 kilometry, a całego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 w zależności od wariantu od 4
do 5 km. Pierwszy etap zakłada przygotowanie kompleksowej dokumentacji wraz
z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Projektem objęte zostaną także prace polegające na przebudowie innych dróg publicznych i wewnętrznych oraz sieci uzbrojenia
zlokalizowanych w rejonie inwestycji.
Prace projektowe mają zakończyć się
w połowie 2022 roku. Rok 2023 to rzeczowa realizacja i przystąpienie do prac
wykonawczych.
Docelowo droga nr 855 wraz z mostem
na Sanie łączyć się będzie z drogą ekspresową S74. Dlatego też wykonawca projektu
będzie konsultował jej przebieg z projektantami ekspresówki.
Koszt stworzenia projektu to kwota ponad 2,8 mln zł. Dla zadania Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich pozyskał 80%
dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Pozostałe 20% zostanie sfinansowane
z budżetu Województwa Podkarpackiego.
Całkowity koszt budowy trzeciego mostu na
Sanie wyniesie około 300 mln zł. Samorząd
województwa oraz władze Stalowej Woli
chcą pozyskać fundusze na jego realizację
z Krajowego Planu Odbudowy.
sw

Gratulacje dla
dyrektorów
i nauczycieli
GRĘBÓW. Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w dniu 12 października
2020 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyło się
z zachowaniem środków ostrożności
uroczyste wręczenie Nagród Wójta
Gminy Grębów dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli.
Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Kazimierz Skóra, witając wszystkich przybyłych gości, którym złożył
najserdeczniejsze życzenia. Skierował również słowa podziękowania za kształtowanie charakterów
i umysłów młodych pokoleń, za pomoc
w odkrywaniu ich pasji i talentów, za inspirowanie i motywowanie do osiągania
sukcesów.
Nagrody Wójta Gminy przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktyczno – wychowawczej. W roku
bieżącym Komisja Nagród na podstawie
uchwały Nr XLVIII.324.2018 Rady Gminy
Grębów z dnia 28 września 2018 r. w spra-

wie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Grębów pozytywnie zaopiniowała 19 wniosków.
Z inicjatywy Wójta nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty za dotychczasowe osiągniecia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej została wyróżniona P. Bogusława Szewc – Dyrektor
Przedszkola w Grębowie.
gg
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KOPRZYWNICA. Z bezpłatnych badań
i konsultacji medycznych i pielęgniarskich skorzystali uczestnicy Białej Niedzieli w Koprzywnicy, która odbyła
się pod hasłem «Zdrowa Jesień».
Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane z myślą o mieszkańcach miasta
i gminy Koprzywnica, którego celem była
promocja, edukacja i propagowanie zdrowia. Pomysłodawca wydarzenia bur-

I Biała Niedziela
w Koprzywnicy za nami!
mistrz Aleksandra Klubińska dziękuje wszystkim za udział i zapowiada, że
będą kolejne edycje «Zdrowej Niedzieli.
Na jeden dzień pomieszczenia Miejsko

Siedem razy
złoto!

MIELEC. Zawodnicy sekcji modelarskiej MAUT Leonardo zdobyli 18 medali,
w tym aż 7 złotych, podczas Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych.
Mistrzostwa odbyły się w Lisich Kątach koło Grudziądza w dniach 24-27 września
br. Organizacja wyjazdu była możliwa m.in. dzięki dofinansowaniu w ramach zadania
publicznego, jakie MAUT Leonardo otrzymała od Starostwa Powiatowego w Mielcu.
Informacja i zdjcęia: MAUT Leonardo
ms
Medaliści - Juniorzy:
• Emilia Wojdyło - złoty medal w klasie modeli kosmicznych S7, srebrny
medal w klasie modeli rakiet z taśmą
S6A i brązowy medal w klasie modeli
rakiet wysokościowych S1A.
• Wojciech Koszelski - zloty medal
w klasie modeli rakietoplanów S8D,
zloty medal w klasie modeli rakiet
badawczych wysokościowych S5B,
srebrny medal w klasie modeli rakiet
wysokościowych S1A,
•
Antoni Działowski - zloty medal
w klasie modeli rakiet wysokościowych S1A,
• Kornelia Goryczka - brązowy medal
w klasie modeli rakietoplanów kosmicznych S4A
• Szymon Mikuła - brązowy medal
w klasie modeli rakiet kosmicznych S7
• Mateusz Czerkies - srebrny medal
w klasie modeli rakietoplanów zdalnie
sterowanych S8D

Seniorzy:
• Grzegorz Goryczka - złoty medal
w klasie modeli rakiet kosmicznych
S7,
• Wojciech Wojdyło - zloty medal w klasie modeli rakiet wysokościowych
S1B,
• Marcin Bielecki - zloty medal w klasie modeli rakiet wysokościowych badawczych S5C,
• Andrzej Rusinowski - brązowy medal
w klasie modeli rakiet wysokościowych badawczych S5C,
• Przemysław Żurawski - srebrny medal
w klasie modeli rakiet wysokościowych badawczych S5C,
• Renata Pasik-Goryczka - srebrny medal w klasie modeli rakiet wysokościowych S1B,
• Kacper Krempa - brązowy medal
w klasie modeli rakiet wysokościowych S1B i brązowy medal w klasie
modeli rakiet z wirnikiem S9A.

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy zamienił się się
w Przychodnię Zdrowia. Porad udzielał chirurg, nefrolog i fizjoterapeuta.
Zainteresowani skorzystali z bezpłatnego badania słuchu.
Na mieszkańców
czekały dyplomowane panie pielęgniarki i studentki
pielęgniarstwa, które zapraszały do
pomiaru ciśnienia
oraz kontroli paramentów
ciała.
Wszystkie porady i konsultacje były
bezpłatne. O tym, jak wyeliminować
cukier z kuchni przy użyciu dostępnych

na rynku zamienników mówiła dietetyk.
O profilaktyce raka piersi mówiły panie

ze Stowarzyszenia Amazonek w Sandomierzu.
Amazonki miały ze
sobą fantomy, na których uczyły samobadania piersi. Do stoiska
z medycyną naturalną zapraszali
konsultanci olejków eterycznych. Przed budynkiem
MGOK o zasadach udzielania pierwszej

pomocy mówili członkowie Grupy Ratownictwa Medycznego w Tarnobrzegu.
W związku z pandemią COVID 19 organizatorzy przygotowali dla uczestników
Białej Niedzieli ulotki z instrukcją poprawnego zakładania i noszenia maseczek
oraz ulotki z instruktażem mycia rąk.
Do słodko - kulinarnej strefy z ciastami,
przekąskami i innymi wyrobami, które umiliły czas spędzony na Białej Niedzieli zaprosiły panie z Kół Gospodyń
Wiejskich w Trzykosach, Postronnej, Koprzywnicy, Zarzecza, Krzcina i Niedźwic.
Dodatkiem były także owoce i naturalny
sok jabłkowy.
Burmistrz Koprzywnicy Aleksandra
Klubińska dziękuje wszystkim osobom,
które przyczyniły się do organizacji Białej
Niedzieli i wyraża nadzieję, że w przyszłym
roku wydarzenie zostanie powtórzone.
MGOK

Kolorowa wystawa
przed przedszkolem
miejskim nr 6
MIELEC. Przed Przedszkolem Miejskim Nr 6 w Mielcu powstała wystawa
autorstwa przedszkolaków.
550 ręcznie wykonanych ptaszków
na cześć 550-lecia lokacji miasta Mielca zdobi drzewa w ogrodzie na terenie przedszkola. Pomysł projektu zrodził się dzięki zaproszeniu plastyczek
z Domu Kultury SCK, które namawiały
najmłodszych mieszkańców naszego
miasta do zabawy. W przygotowanie
wystawy zaangażowane były przedszko-

laki ze wszystkich grup wiekowych.
Marietta Mateja-Nowak
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Dla nas - harcerzy z 54 Stalowowolskiej
Drużyny Harcerskiej ZHP im. ppor. Bronisława Kochana wrzesień minął pod znakiem
służby i przygody. Już w przeddzień rocznicy wybuchu II wś. wspólnie z Fundacją
Przywróćmy Pamięć zorganizowaliśmy na
cmentarzu wojennym w Rozwadowie Apel
Pamięci ku czci obrońców naszej Ojczyzny.
Apel mający nie dać zapomnieć kto był
katem a kto ofiarą. Apel do żyjących aby
pamiętali o Tych co oddali życie w obronie
Ojczyzny. Zanim rozpoczął się Apel złożyliśmy wiązankę na mogile Patrona drużyny,
Westerplatczyka ppor. Bronisława Kochana
w obecności Jego córki p. Bogumiły Protas. Po zaśpiewaniu Hymnu Państwowego
i przedstawieniu rysu historycznego zo-

5
dowe Czytanie. W sobotę wieczorem odwiedził nas ks. Sławek z Ostrowca Świętokrzyskiego i odprawił dla nas Mszę św. na biwaku
kilku harcerzy zdobyło Krzyż Harcerski.
17 września dostąpiliśmy zaszczytu będąc partnerem UM Stalowa Wola przy organizowaniu Światowego Dnia Sybiraka.
Odbyły się wówczas obchody zaległego
z kwietnia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętniono również obrońców
naszej Ojczyzny z 17 września 1939r przed
sowieckim agresorem. Po złożeniu wiązanek przez Prezydenta Miasta przy obelisku
Matek Sybiraczek, przy tablicy upamiętniającej por. Henryka Kucę oraz przy obelisku
poświęconym kpt. Kazimierzowi Pilatowi,
gdzie wystawiliśmy wartę, w kościele pw.

szliśmy aby zapalić znicz
pamięci niespodziewanie
spotkaliśmy na cmentarzu starszą panią, która
podczas pacyfikacji miała 8 lat. Opowiedziała
nam jak z rodziną uciekła do lasu, gdzie przesiedzieli dwa tygodnie jedząc ziemniaki uzbierane
na polu. Jej siostra została
zastrzelona w furtce. Nie
zostało im nic i byli na
łasce dobrych ludzi, których na szczęście nie zabrakło. W drodze powrotnej podeszliśmy jeszcze pod charakterystyczną kapliczkę przy dębie. Po powrocie

I będziem szli przez Polskę
Szarymi Szeregami...
stał odczytany Apel Pamięci a brat Robert
odmówił modlitwę. Następnie głos zabrał
p. Józef Podsiadło i p. Stanisław Sobieraj
Przewodniczący Rady Miasta. Po złożeniu
wiązanek drużyna przedstawiła kilka wierszy i piosenek. O godz. 18:00 rozpoczęła się
Msza św. w klasztorze.

Natomiast 02.09.2020 – udaliśmy się do
miejscowości Jastkowice aby oddać hołd
starszemu ułanowi Franciszkowi Dziubie
w 81 rocznicę jego bohaterskiej śmierci
w obronie Ojczyzny w bitwie pod Wysoką koło Jordanowa. Pośmiertnie został
odznaczony Orderem Wojennym Virtuti
Militari V kl. Na uroczystości obecny był
bratanek w/wymienionego.
Pierwszą zbiórkę w nowym roku harcerskim zrobiliśmy 5 września w Pysznicy
na posesji rodziców harcerza. Było obrzędowo, aktywnie, wesoło i smacznie i jak
zwykle – za krótko.
W dniach 11 – 13 września udaliśmy się
do bazy myśliwskiej zaprzyjaźnionego Koła
Łowieckiego „Głuszec” Tarnobrzeg na biwak. Po naprawdę chłodnej nocy wyszło
w sobotę słonko i przyświecało nam oraz
ogrzewało nas podczas czytania „Balladyny”
Juliusza Słowackiego w ramach akcji Naro-

Trójcy św. ks. proboszcz Mieczysław Kucel
odprawił okolicznościową mszę św., podczas
której podzielił się swoimi doświadczeniami z pobytu na katyńskiej ziemi. Po mszy
św. uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę
z kapelmistrzem Mieczysławem Paruchem
na czele, przemaszerowali pod Pomnik
Katyński. Tam po
okolicznościowych
przemówieniach odczytany został Apel
Poległych a następnie delegacje złożyły
wiązanki i znicze pamięci. Kolejny punkt
programu odbył się
w salce teatralnej
w/w kościoła.
Tam stalowowolski historyk
p. Roman Niwierski wygłosił referat na temat swojej
książki „Katyń - prawda i zakłamanie”,
którą wszyscy uczestnicy mogli otrzymać. Spotkanie uświetnili uczniowie
Szkoły Muzycznej śpiewając kilka patriotycznych piosenek.
Kolejną zbiórkę zrobiliśmy również
wyjazdową. Tym razem skorzystaliśmy
z zaproszenia p. Zbigniewa Koczwary.
Udaliśmy się na Kochany. Gospodarz
posesji oprowadził nas po swoim ZOO.
Po spacerze p. Halinka poczęstowała
wszystkich ciasteczkami, pysznymi pieczonymi ziemniaczkami z masłem i smaczną
herbatą. Kolejnym punktem programu była
prezentacja promująca spadochroniarstwo
przygotowana przez dh „Krisa” i dh Piotra.
Jak się jest na Kochanach to koniecznie trzeba odwiedzić cmentarz osób zamordowanych w wyniku pacyfikacji, której rocznica
przypada na koniec września. Gdy tam za-

na posesję rozpaliliśmy ogień na grillu aby
usmażyć kiełbaskę. W międzyczasie chętni
mogli wejść na wieżę widokową jednak ze
względów bezpieczeństwa nie na samą górę.
Z uwagi na szybko płynący czas nie zrealizowaliśmy wędrówki na Dębową Smugę. Ponieważ p. Koczwara zaprasza nas ponownie
do siebie to będzie jeszcze ku temu okazja.
20 września delegacja drużyny udała się
trochę dalej tj. do Kraśnika. Tam połączeni
z harcerkami naszej drużyny z Gościeradowa i Wyżnicy wzięliśmy udział we Mszy
św. upamiętniającej mjr Romualda Romana Stanisława Kamińskiego - uczestnika
wojny z bolszewikami w roku 1920, wieloletniego oficera 24 Pułku Ułanów w Kraśniku, mieszkańca Wyżnianki, Komendanta

Rejonowego Przysposobienia Wojskowego
Konnego „Krakusów”, II Konnego Wicemistrza Wojska Polskiego w roku 1934,
więźnia obozu kozielskiego zamordowanego przez NKWD strzałem w tył głowy
w Katyniu w 1940r. Następnie uczestnicy
uroczystości przemieścili się do Wyżnianki,
gdzie odsłonięta została tablica poświęcona

w/wymienionemu. Nasza drużyna wystawiła wartę oraz wzięła czynny udział podczas odczytywania Apelu Poległych.
27 września na zaproszenie ks. proboszcza delegacja drużyny udała się do m-ści
Momoty Górne, gdzie jak co roku w ostatnią
niedzielę września upamiętniono moment
zakończenia działań wojennych Grupy ppłk.
Zieleniewskiego. Oddziały te walczyły zarówno z Niemcami jak i sowietami. Odnosiły zwycięstwa lecz z braku amunicji zmuszone były do poddania się. Ppłk Zieleniewski
miał wybór. Mógł poddać się Niemcom albo
sowietom. Niestety nie wybrał dobrze licząc
na obietnice czerwonoarmistów. Ci zemścili
się za rok 1920. W tym roku z powodu deszczowej pogody Msza św. została odprawiona
w kościele. Następnie na zewnątrz - przy
pomniku nastąpiły okolicznościowe przemówienia i ceremoniał wojskowy z Apelem
Pamięci i salwą honorową. Na koniec delegacje złożyły wiązanki i znicze pamięci.
Dalsze plany również mamy. Już 3 października - gra w terenie przygotowana
przez aktywnych młodych harcerzy. 10
października - Diecezjalny Harcerski Start
w Staszowie. 17 października - zbiórka wyjazdowa w ciekawe miejsce. 19 października
- upamiętnienie rozstrzelanych w czasie II
wś. w Charzewicach i Rozwadowie. O godz.
18:00 w klasztorze zostanie odprawiona
okolicznościowa Msza św. 22 października - rocznica pacyfikacji m-ści Janiki.
Będziemy chcieli pojechać tam 24.10.
na zbiórkę wyjazdową podczas której
m.in. pomodlimy się przy mogile zamordowanych.
Podczas nadchodzących świąt
Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych
część z nas pomoże Fundacji „Przywróćmy Pamięć” przy kwestowaniu
na rzecz ratowania zabytkowych rozwadowskich mogił. Weźmiemy udział
podczas Święta Niepodległości.
Już teraz zapisaliśmy się na Zlot
Betlejemski w Zakopanem, który ma
odbyć się w dniach 11-13 grudnia pod
hasłem „Światło Służby”
Oczywiście to są plany. Nigdy nie wiadomo czy nie pokrzyżuje ich np. COVID
-19. Zresztą jest prosty sposób rozśmieszyć
Pana Boga – powiedzieć Mu swoje plany.
Przesyłam dla wszystkich czytelników pozdrowienia od naszej drużyny.
phm. Zbigniew Partyka - drużynowy
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Rusza lokalne wydanie
Ogólnopolskiej Karty Seniora
TARNOBRZEG. Gmina Tarnobrzeg podjęła współdziałanie ze Stowarzyszeniem MANKO i przystąpiła
do Programu „Gmina przyjazna seniorom”. Jednym
z elementów tego programu jest Ogólnopolska Karta
Seniora – wydanie lokalne z herbem naszego miasta.
Do Programu Ogólnopolska Karta Seniora dołączyło już
blisko 200 000 seniorów w całej Polsce, a ofertę specjalną
przygotowało dla nich już ponad 1500 przedsiębiorców
z całej Polski. Głównym celem programu, którego inicjatorem jest stowarzyszenia MANKO, jest aktywizacja seniorów
w życiu społecznym. Maleńka karta – na wzór dowodu,
czy karty płatniczej – uprawnia wszystkie osoby po 60. do
korzystania ze zniżek na terenie całej Polski. W program już
włączyli się duzi przedsiębiorcy, którzy oferują seniorom
atrakcyjne promocje m.in. w uzdrowiskach, gabinetach rehabilitacji, a także instytucjach kultury. Karta respektowana
jest na terenie całej Polski, zniżki oferują różne instytucje, firmy prywatne, głównie z takich branż jak: zdrowie, sanatoria,
turystyka, hotelarstwo, gastronomia, kultura, sport i rekreacja, usługi, uroda. Wykaz punktów respektujących Kartę
Seniora odnaleźć można poprzez stronę www.glosseniora.pl
Do programu dołączają się kolejne gminy, którym również, podobnie jak stowarzyszeniu MANKO, zależy na aktywizacji mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. – Ten
czas „po sześćdziesiątce”, to najlepszy czas dla każdego. Za
sześćdziesięciolatkami już to najbardziej absorbujące życie
zawodowe, często bardzo wymagające pod wieloma względami. Także dzieci dawno na swoim. To nareszcie czas, by

pomyśleć o sobie, by realizować swoje pasje, spotykać ze
znajomymi, podróżować. Pora odcinać kupony. Ma to także
inny, bardzo ważny wymiar. Senior aktywny, to senior długo
cieszący się dobrym zdrowiem. Stąd tak cenne są wszelkie

inicjatywy, które wspierają, głównie finansowo, seniorów
w różnych aktywnościach. Gmina Tarnobrzeg, która wiele
robi dla swoich seniorów, przystąpiła do programu „Gmina
przyjazna seniorom”, czego konsekwencją m.in. wydanie

lokalne, z herbem naszego miasta, Ogólnopolskiej Karty
Seniora – mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.
Kartę będzie mogła otrzymać bezpłatnie każda osoba,
która mieszka w Tarnobrzegu, ukończyła 60 rok życia
i wypełniła formularz zgłoszeniowy. Karty wydawane
będą od 21 października br. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a także przez organizacje pozarządowe
skupiające seniorów. Dzięki Karcie seniorzy skorzystają
ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które
przystępują do Programu Ogólnopolska Karta Seniora.
– Zapraszamy także firmy z regionu, z terenu miasta do
współtworzenia programu poprzez oferowanie seniorom,
posiadaczom karty, dowolnych rabatów, zniżek, ofert specjalnych. Partnerzy Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się
rozpoznawalni wśród seniorów, a dodatkowo Stowarzyszenie MANKO, jako organizator Ogólnopolskiej Karty
Seniora, pomaga firmom partnerskim w promowaniu
ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora” oraz jego lokalnych
edycjach, a także umieszczanie informacji o oferowanej
zniżce na stronie internetowej stowarzyszenia – mówi
Józefa Biernacka, Przewodnicząca Rady Seniorów Tarnobrzega.
By zostać partnerem programu Ogólnopolska Karta
Seniora należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod wskazanym poniżej linkiem i odesłać na
adres Stowarzyszenia MANKO ul. Słowackiego 46/30,
30-018 Kraków lub drogą mailową: marketing@manko.pl.
Wojciech Lis

Grand Prix dla
Zespołu
Jamniczanki
GRĘBÓW. Zespół Jamniczanki odniósł kolejny sukces zdobywając
główną nagrodę Grand Prix podczas
32 Wojewódzkiego Konkurs „Ludowe
Obrzędy i Zwyczaje”.
W dniach 3–4 października 2020
r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Sędziszowie Małopolskim odbył się 32
Wojewódzki Konkurs pn.: „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje. Przez cały weekend na
scenie prezentowały się zespoły obrzędowe z całego Podkarpacia oraz z Lubelszczyzny. Można było zobaczyć m.in. inscenizacje obrzędów rodzinnych np. wesele,
pieczenie chleba, czy kiszenie kapusty.

Wśród wielu wspaniałych występów główną nagrodę Grand
Prix zdobył Zespół Jamniczanki,
który przedstawił pełną humoru
inscenizację tradycyjnego prania.
Konkurs gromadzi co roku
liczne grono miłośników kultury
ludowej. Na scenie zaprezentowały się zespoły z wieloletnim
doświadczeniem, które chcą
przekazać znane im z dawnych
lat tradycje, jak i te, które są na początku
przygody związanej z kulturą regionalną. Wydarzenie spełnia, więc ważną rolę
edukacyjną i poznawczą. Przyczynia się
do popularyzacji coraz mniej znanych

ludowych obrzędów, szczególne wśród
dzieci i młodzieży.
Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” jest organizowany od 1987 r. i jest jednym

z najstarszych wydarzeń związanych
z folklorem na terenie Polski.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
ugg
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Sesja Młodzieżowej
Rady Miasta

SANDOMIERZ. Podczas sesji Młodzieżowej
Rady Miasta, która odbyła się 5 października 2020 roku w Ratuszu, zaprzysiężeni
zostali nowi radni.
Do Młodzieżowej Rady Miejskiej weszli: Konrad Duda, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu, Maria Kandefer uczennica I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Piotr Osuch uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, Elżbieta Skowron uczennica II Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu, Michał
Sowiński uczeń I Liceum Ogólnokształcącego
Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Jan
Szmołda uczeń II Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu oraz
Hubert Warzocha uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji
Narodowej w Sandomierzu. Nowym radnym życzymy, aby praca na rzecz miasta była twórczym
i motywującym doświadczeniem ułatwiającym

start w dorosłe życie.
Nowym przewodniczącym Młodzieżowej
Rady Miasta został Konrad Ląd uczeń I Liceum
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum
w Sandomierzu.
W sesji uczestniczyli Marcin Marzec burmistrz oraz Wojciech Czerwiec przewodniczący
Rady Miasta.
srz

Uczestnicy konkursu
„Ocalić tradycję od zapomnienia”
otrzymali nagrody
TARNOBRZEG. Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny „Ocalić tradycję od zapomnienia” został rozstrzygnięty w miniony
wtorek, 22 września, w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Nagrody dla zwycięzców ufundował starosta tarnobrzeski
Jerzy Sudoł, który pogratulował wszystkim
uczestnictwa w tej rywalizacji.
Była to już dziewiąta edycja konkursu, na
który napłynęło 60 prac w trzech kategoriach:
plastycznej, literackiej i multimedialnej. W kon-

kursie wzięli uczniowie wszystkich typów szkół
oraz przedszkolaki z powiatu tarnobrzeskiego
oraz miasta Tarnobrzeg. Organizatorem było
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe LIBRI,
którego prezesem jest Anna Żarów, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.
- Gratuluję pani dyrektor przede wszystkim
tego, że ta placówka żyje, że cały czas coś się tutaj
dzieje - mówił starosta Jerzy Sudoł. - Od wielu
lat pokazywana jest tradycja i kultura powiatu
tarnobrzeskiego i ludzie z nią związani. Tradycja
jest tym dobrem, który powinniśmy szanować
i pielęgnować.
Słowa uznania usłyszeli też opiekunowie młodych artystów, ale przede wszystkim sami twórcy prac konkursowych.
- W tym roku uczestnicy konkursu
spotykali się nie tylko po to, by obejrzeć
wystawę prac i odebrać nagrody, ale też
by poznać bohaterów swoich prac: Zofię Dąbrowską, nauczycielkę, twórczynię
bloga i kanału YouTube „Życie z przytupem”, która promuje kulturę lasowiacką
i Justynę Wesołowską, projektantkę mody,
wykorzystującą w swoich strojach motywy
lasowiackie - podkreślała Anna Żarów.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka
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PYSZNICA. Małżonkowie, którzy 50 lat temu ślubowali sobie
miłość i wierność otrzymali odznaczenia za długoletnie pożycia małżeńskie nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Medale wręczył Wójt
Gminy Pysznica – Łukasz Bajgierowicz podczas uroczystości 22 września 2020 r. w sali
widowiskowej Domu Kultury
w Pysznicy.

Pary odznaczone medalem za
długoletnie pożycie małżeńskie
w 2020 roku to:
• Zofia i Czesław Bis,
• Alicja i Józef Krakowscy,
• Leokadia i Tadeusz Lichwiarz,
• Katarzyna i Henryk Ludjan,
• Kazimiera i Czesław Ogonowscy,
• Ryszarda i Stanisław Popek,
• Maria i Henryk Puzio,
• Helena i Ryszard Pyz,
• Leokadia i Tadeusz Rybińscy,

Jubileusz 50 – lecia
pożycia
małżeńskiego
Życzenia Jubilatom, oprócz
Wójta, złożyli również: Przewodniczący Rady Gminy Pysznica
– Krzysztof Skrzypek oraz Kierownik USC w Pysznicy – Izabela
Kowalik, która poprowadziła całą
uroczystość. Nie zabrakło również pamiątkowych dyplomów,
prezentów oraz słodkiego poczęstunku i toastu. Podczas uroczystości wystąpiła Pysznicka Orkiestra Kameralna prowadzona
przez Panią Bożenę Hałys i Pana
Piotra Szafrańca.

• Franciszka i Stanisław Siek,
• Janina i Józef Smalisz,
• Franciszka i Stanisław Surowaniec,
• Maria i Stanisław Tofil,
• Wiesława i Józef Tracz,
• Janina i Edward Wojniccy,
• Anna i Henryk Ziarno.
Szanownym Jubilatom składamy raz jeszcze serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych rocznic
w zdrowiu i szczęściu oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata
wspólnego życia.
Paulina Jastrząb
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Nie zwlekajmy
z szukaniem
pomocy
Pomoc w ciągu 72 godzin bez kolejek
do psychiatrów, psychologów i terapeutów.
Asystenci zdrowienia i leczenie w środowisku pacjenta - to tylko niektóre zalety korzystania z Centrum Zdrowia Psychicznego
działającego w Nowej Dębie przy Szpitalu
Powiatowym. Minęły właśnie dwa lata od
kiedy pacjenci powiatu tarnobrzeskiego,
i samego Tarnobrzega mogą korzystać z pomocy „po nowemu”.
- Z nowych zasad leczenia chorób psychicznych od początku tego roku mogą też
korzystać mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego - podkreśla dr Marek Gronkowski,
kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego
w Nowej Dębie. - To ważne, szczególnie
w czasach pandemii, która budzi stany lękowe nawet u osób bez dolegliwości psychicznych, a pacjenci z chorobami psychicznymi bardzo źle znoszą tę sytuację.
Centrum Zdrowia Psychicznego, które proponuje nie tylko pacjentom, ale też
ich rodzinom całkiem nową opiekę, działa w Nowej Dębie od 1 października 2018
roku i podobnie jak 30 innych centrów
w Polsce powstało w ramach Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Centrum składa się z oddziału stacjonarnego, oddziału dziennego, poradni zdrowia
psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, zaś głową odpowiedzialną
za wszystko jest Punkt Zgłoszeniowo
- Koordynacyjny. To strefa frontowa,
do której może przyjść każdy pacjent
z problemem, albo jego rodzina. Cała
idea punktu łamie bariery dostępności
do opieki psychiatrycznej, które istniały
w starym modelu opieki.
Dziś sytuacja jest znacznie korzystniejsza niż ta poprzednia, bo jak podkreśla
Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego Dorota Bielecka, na pomoc
nie trzeba czekać dłużej niż 72 godziny,
ale co najważniejsze, leczenie przeniosło
się w głównej mierze do miejsca zamieszkania pacjenta. Pomocą objęte są też rodziny chorych. To dla nich wszystkich,
dla chorych i ich bliskich, przy Punkcie
Zgłoszeniowo - Koordynacyjnym, w każdy dzień powszedni, od godz. 8.00 do
18.00 działa telefon.
- Kiedy pojawia się problem, pacjent
nie musi przychodzić do nas osobiście
- podkreśla Dorota Bielecka. - Na początek wystarczy telefon, bo w punkcie
mamy dyżury psychologów, lekarzy,

pracowników socjalnych. Jeżeli sprawa
może poczekać umawiamy pacjenta do
poradni, do lekarzy, czy psychologa. Ale
jeśli trzeba działać od razu - pomagamy.
Choć dla pracowników CZP priorytetem
jest tzw. leczenie środowiskowe, w razie potrzeby pacjenci mogą korzystać także z oddziału psychiatrycznego. - Kiedy pacjent trafia na oddział, staramy się by był na nim jak
najkrócej, a kiedy wychodzi ze szpitala zostaje
mu przydzielony koordynator opieki, który
nadzoruje dalsze leczenia pacjenta, oczywiście za jego zgodą - mówi dr Gronkowski.
Jak podkreślają specjaliści z nowodębskiego CZP, ważne jest, by nie zwlekać
z kontaktem w sytuacji, gdy dostrzegamy
u siebie lub u naszych bliskich symptomy
choroby. Nieleczona choroba psychiczna
może mieć tragiczne w skutkach następstwa. Kiedy więc szukać pomocy?
- Wystarczy, że u osób które nie miały nigdy kłopotów z zasypianiem pojawi
się bezsenność, albo pojawią się objawy
rozdrażnienia, czy lęku - wylicza Marek
Gronkowski. - Zaburzenia depresyjne, dotyczą ok. 35 proc. populacji. Każda zwłoka
w udzieleniu pomocy może mieć fatalne
skutki w niezbyt odległym czasie.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka
Jak znaleźć pomoc dla siebie
i swoich biskich
NOWA DĘBA:
• Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 888
289 431, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy, w godz. 8.00-18.00.
• Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. M.C.
Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 148.
KOLBUSZOWA:
• Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny ul. Tyszkiewiczów 2, tel. 572 357 528
lub 17 223 03 71, czynny od poniedziałku
do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8.00-18.00.
• Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Tyszkiewiczów 2, tel. 572 357 528
lub 17 223 03 71.
TARNOBRZEG
• Przychodnia Specjalistyczna Poradnia
Zdrowia Psychicznego, ul. 1 Maja 1, tel. 15822-21-11.
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. 1 Maja 11, tel. 15 822-61-62.

MIELEC. Powiat Mielecki inauguruje
nowy projekt multimedialny – internetowy serwis informacyjny Powiat TV.
Będzie można w nim zobaczyć informacje dotyczące życia powiatu w jego
wielowymiarowych aspektach, od zagadnień społeczno – gospodarczych, po wydarzenia kulturalne czy sportowe.
W miarę postępu prac nad
tym projektem przygotowywane będą kolejne edycje
serwisu informacyjnego oraz
inne formy przekazu, takie
jak wywiady, relacje z imprez

Wszystkie przekazy wideo realizowane są zgodnie wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi dostępności cyfrowej.
Każdy z zamieszczanych materiałów posiada transkrypcje tekstową.
W ramach wdrażanych innowacji
jeszcze w tym miesiącu wdrożony zosta-

Nowy projekt
multimedialny
Powiat TV

przygotowywanych przez Starostwo oraz
tych organizowanych przez różnego rodzaju podmioty czy stowarzyszenia, nad
którymi Starosta Mielecki objął patronat.

nie kolejny multimedialny projekt
Starostwa – tym razem związany
z udogodnieniami dla osób z wadą
wzroku, które nie radzą sobie z czytaniem tekstów zamieszczonych na
stronie Starostwa.
Już wkrótce będzie można odsłuchać zamieszczony na stronie
tekst wygenerowany przez automatycznego lektora.
Obydwa projekty realizuje Biuro Promocji i Informacji mieleckiego Starostwa.
mp

DPS przy Kurasia
z grantem na łagodzenie
skutków pandemii
TARNOBRZEG. Grant w wysokości
niemalże 300 tysięcy złotych na
realizację projektu „Lepsze jutro”
otrzymał DPS przy ul. Kurasia. Unijną pomoc rozdysponował ROPS
w Rzeszowie.
Sytuacja epidemiologiczna związana
z rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi duże zagrożenie dla
mieszkańców przebywających w Domach
Pomocy Społecznej, którymi są osoby starsze i chore, a wiec będące w grupie
szczególnego ryzyka, jak również
dla pracowników placówek. W celu
ograniczenia ryzyka powstania zakażenia w tych środowiskach konieczne jest zapewnienie zarówno
mieszkańcom, a także personelowi DPS-ów niezbędnych środków
ochrony osobistej oraz innych form
wsparcia pomocnych w zwalczaniu
rozprzestrzeniania się epidemii.
Sfinansowanie tych potrzeb możliwe będzie dzięki grantom przyznanym Domom
Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego na realizację projektu
„Lepsze jutro” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskie-

go Funduszu Społecznego, Działanie 2.8
Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 Priorytet inwestycyjny. Granty mają
zostać przeznaczone na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie
skutków pandemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2,
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu perzy ul. Kurasia 7 na realizacje
projektu „Lepsze jutro w Domu Pomo-

cy Społecznej w Tarnobrzegu”, na mocy
umowy zawartej pomiędzy Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Gminą Tarnobrzeg, otrzymał
dokładnie 293 765 zł.
Wojciech Lis
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STALOWA WOLA. Za nami VI edycja
Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegoroczne hasło to „Klimat na czytanie”,
a stalowowolska Miejska Biblioteka
Publiczna zaprosiła mieszkańców na
spotkanie autorskie z Julią Wizowską,
która dla chętnych poprowadziła również warsztaty woskowijek.
Woskowijka to ręcznie wykonane opakowania do przechowywania kanapek,
przekąsek, warzyw, owoców i innych produktów spożywczych. Co ciekawe, można
ich używać wielokrotnie, żywność zachowa przy tym świeżość na dłużej. Aby ją
wykonać potrzebny nam jest wosk pszczeli, kawałek materiału i żelazko. Ci, którzy
zjawili się w MBP na Noc Bibliotek mogli
własnoręcznie takie ekologiczne opakowania na żywność wykonać. Zastąpią one
papierowe czy foliowe torebki, zyska środowisko i planeta.
Nim jednak do
warsztatów doszło, Julia Wizowska opowiedziała
o swojej książce
„Nie śmieci”, w której m.in. zachęca
do tego, aby zamiast wyrzucać do
kosza przetwarzać
niepotrzebne rzeczy na coś co może
nam się jeszcze
przydać. – Radzę,
jak w prosty sposób możesz ograniczyć
ilość odpadów w codziennym życiu. Jak
marnować mniej jedzenia i być bardziej
świadomym konsumentem. Gdzie kupo-

Ekologiczna
Noc Bibliotek

wać ubrania i jak je pielęgnować, by posłużyły dłużej. Do czego użyć pustych opakowań. Na co przerobić podarte rajstopy, a na
co – znoszony t-shirt. Gdzie pozbywać się
rzeczy, których nie da się wykorzystać
w żaden inny sposób i jak segregować poprawnie, by odpady miały szansę zostać
surowcami, a nie śmieciami. Rozwiewam
też sporo mitów na temat ekologicznego
stylu życia, opowiadam o eko ściemach
i podaję przykłady – mówiła w stalowowolskiej bibliotece Julia Wizowska.
Sama książka,
jako przedmiot,
jest również wyjątkowa. „Nie
śmieci” została
wydrukowana na
certyfikowanym
papierze 100%
makulaturowym,
spełniającym wysokie wymagania
śro dowiskowe
i powstałym
bez wybielaczy
optycznych. Choć koszt tego papieru jest
niemal trzy razy większy od pierwszego
lepszego nieekologicznego. Aby być jeszcze
bardziej eko, autorka celowo zrezygnowała

z kolorowych zdjęć czy ilustracji. – Również
okładkę dla książki wybrałam z makulatury.
„Nie śmieci” ma twardą (to też było dla
mnie istotne, bo chciałam, by książka służyła jak najdłużej)
– to tektura z odzysku wyklejona
niepowlekanym
folią ani lakierami
papierem makulaturowym w kolorze beżowym.
Format książki,
to taki, który będzie generował
jak najmniejsze
ścinki papieru.
Wizowska,
przez lata pracowała jako dziennikarka: współprowadziła audycję radiową, publikowała reportaże i fotoreportaże
w prasie drukowanej i internetowej. Za
tekst o zatrudnianiu osadzonych została
nominowana do Nagrody im. Teresy Torańskiej. Współautorka – razem z Grzegorzem Szymanikiem – nominowanej do Nagrody im. Beaty Pawlak książki Po północy
w Doniecku (2016). Obecnie Babka od
śmieci, jak sama o sobie mówi, prowadzi

Odsłonięto ławeczkę
ks. M. H. Juszyńskiego
SZYDŁÓW. W niedzielę, 11 października, przy
kościele św. Władysława w Szydłowie odsłonięto ławeczkę - pomnik poświęconą ks. Michałowi Hieronimowi Juszyńskiemu (1760-1830),
byłemu proboszczowi w Szydłowie, poecie,
bibliofilowi, człowiekowi wielce zasłużonemu
dla literatury staropolskiej.
Projekt „Ocalić od zapomnienia. Wielcy Szydłowianie - Michał Hieronim Juszyński” zrealizowała
Parafia Rzymskokatolicka w Szydłowie. Parafia
otrzymała dofinansowanie z budżetu Gminy Szydłów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego. Całość projektu
wyniosła 16.200 zł, w tym dotacja gminy 12.845 zł.
W ramach projektu powstała ławka autorstwa
znanego artysty rzeźbiarza Sławomira Micka
z Kielc i publikacja o ks. Michale Hieronimie Juszyńskim autorstwa dr Kamili Pytowskiej.
Ławeczkę wykonano w związku z 260 rocznicą

urodzin i 190 rocznicą śmierci tego zasłużonego
dla nauki bibliofila, bibliografa, kaznodziei i autora
Dykcjonarza Poetów Polskich, dwukrotnego proboszcza Parafii Szydłów, pochowanego w Szydłowie.
W uroczystości odsłonięcia uczestniczyli m.in.
burmistrz Andrzej Tuz, prof. Adam Massalski, Sławomir Micek, ks. proboszcz Ryszard Piwowarczyk,
dr Kamila Pytowska oraz liczne grono parafian.
sz
Zdj. Kamila Pytowska

9
m.in. blog https://www.nanowosmieci.pl/
przez który, każdy chętny może zamówić
prezentowaną w stalowowolskiej bibliotece
książkę „Nie śmieci”.
Kto zjawił się w MBP na Nocy Bibliotek
mógł wziąć również udział w literackiej
zabawie, polegającej na ubraniu w jesienne
liście ekologiczno-bibliotecznego drzewka.
Na papierowych liściach (dostępnych przy
drzewku, na parterze siedziby głównej)
czytelnicy wpisywali cytaty, złote myśli,
ciekawe powiedzenia z literatury. Otrzymywali także, okolicznościowe przypinki
z tegorocznym hasłem Nocy Bibliotek.

Biblioteka przygotowała wystawę książek
i audiobooków, podejmujących problematykę ekologii. Zarówno wystawa jak
i drzewko dostępne są nadal, a dla tych,
którzy z różnych względów nie mogli dotrzeć na Noc Bibliotek, MBP wyemituje
już niebawem na swojej stronie internetowej video ze spotkania autorskiego z Julią
Wizowską.
Tomasz Gotkowski

DWIKOZY. Trwają czynności
odbiorowe związane z zakończeniem i przystąpieniem do
użytkowania inwestycji.
’’Wykonanie parkingów oraz
wymiana kanalizacji burzowej

konawcą jest zawarta na wartość: 4.161.407,34 zł.
Zakres inwestycji to przebudowa drogi poprzez wykonanie parkingów i ciągów pieszych, budowa sieci kanalizacji
deszczowej z wylotem do rzeki

Odbiór inwestycji
i przystąpienie do jej
użytkowania
terenów po byłej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dwikozach
(teren przemysłowy) jako przystosowanie do współczesnych
warunków rozwoju gminy,
w ramach kompleksowej rewitalizacji centrum gminy Dwikozy mającej na celu ożywienie
zdegradowanego obszaru” to
nazwa inwestycji. Umowa z Wy-

Opatówka, przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków sanitarnych,
przebudowę sieci wodociągowej
i oświetleniowej, budowa zbiornika retencyjnego, dostawa wiat
śmietnikowych.
Zadanie jest współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej.
gd
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MIELEC. 1 października godnie, choć
z pewnością w warunkach specjalnych,
I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu obchodziło Święto Szkoły.
Zgodnie z wieloletnią tradycją rocznica urodzin patrona szkoły, ks. Stanisława
Konarskiego, stanowi okazję do pięknego

(od teraz stała ekspozycja w holu, w części administracyjnej) oraz okolicznościowa publikacja wydana z okazji 115-lecia
Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu 1905-2020 pt. „Pamięć i świadomość.
Mielecka gimnazjalno-licealna lista katyńska” (autor: Włodzimierz Gąsiewski,

115-lecie
„Konarskiego”
wprowadzania do szkolnej wspólnoty kolejnych pokoleń uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, do naznaczania ich dumą
i odpowiedzialnością za społeczność najstarszej szkoły w Mielcu.
Tegoroczne świętowanie miało być
szczególne, bo jubileuszowe. Niestety,
okoliczności ostatecznie pozwoliły jedynie na ograniczone i symboliczne, choć
zgodne z uniwersalnymi wartościami
przeżywanie Dnia Patrona. W Bazylice

wydawca: Agencja Wydawnicza „Promocja” w Mielcu, współwydawca: I LO
w Mielcu, wsparcie finansowe publikacji:
Starostwo Powiatowe w Mielcu).
W imieniu klas I ślubowanie składali:
Alek Markulis (I A), Patrycja Sitnik (I B),
Joanna Żelazko (I C), Szymon Markulis
(I D), Gabriela Krawiec (I F) i Norbert
Sypek (I G).
Oprawę uroczystości współtworzyli uczniowie: Kinga Chrobak, Natalia

TARNOBRZEG. Między innymi o wspólnej strategii, a także
nadaniu porozumieniu osobowości prawnej rozmawiali w poniedziałek, 5 października, w Nisku sygnatariusze Czwórmiasta
– przedstawiciele samorządów
Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli i Niska.
W spotkaniu, tym razem zorganizowanym w Nisku, uczestniczyli zarówno przedstawiciele samorządów
wchodzących w skład Czwórmiasta –
Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli
i Niska, ale też samorządu województwa

podkarpackiego z Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewą Draus na
czele, przedstawiciele tarnobrzeskiego od-

ga Dariusz Bożek. Jak dodaje prezydent,
poniedziałkowe spotkanie było bardzo
owocne, bo Czwórmiasto to nie tylko podpisy na dokumencie zawiązującym
porozumienie. – Naszym celem było
wspólne działanie na wielu polach dla
poprawy sytuacji gospodarczej naszego regionu. No i działamy. Podczas
spotkania w Nisku zaplanowaliśmy
między innymi tworzenie wspólnej
strategii rozwoju naszych samorządów, jako jednej aglomeracji, kompatybilnej ze strategią województwa
podkarpackiego oraz województwa
świętokrzyskiego. Rozmawialiśmy
o strefie ekonomicznej, poruszaliśmy
tematy dotyczące komunikacji, planowaliśmy wspólne projekty. Mówiliśmy
a szansach i zagrożeniach dla Czwórmiasta – kulisy poniedziałkowego spotkania

Czwórmiasto
nie próżnuje
działu Agencji Rozwoju Przemysłu, parlamentu. Gościem spotkania był Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł.
- Jako inicjatora powołania Czwórmiasta cieszy mnie obecność na tym spotkaniu przedstawicieli władz wojewódzkich,
czy przedstawicieli rządu. To dowodzi, że
nasze porozumienie ma poparcie na wielu
szczeblach – mówi prezydent Tarnobrzepw. Św. Mateusza uczniowie klas pierwszych wspólnie z wychowawcami uczestniczyli w Mszy św. Tam również ich starsi
koledzy zaprezentowali okolicznościowy
montaż słowno-muzyczny, a najmłodsze
pokolenie licealistów, w atmosferze powagi złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Znaczącym symbolem tegorocznych
uroczystości stało się przekazanie na ręce
Dyrektora I LO – Radosława Kluzy oraz
przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Mai Burek błogosławieństwa
Papieża Franciszka dla całej społeczności
szkolnej. Upamiętniające przedsięwzięcia
to: galeria portretów dyrektorów szkoły

Lubacz, Szymon Maziarz, chórzyści i sekcja reprezentacyjna SU oraz nauczyciele:
Małgorzata Stryczek, Maciej Fijałkowski
(dyrygent chóru), Monika Toczyńska,
Anna Wardzała, Robert Kagan i katecheci: ksiądz Janusz Kłęczek, ksiądz Kamil
Kopyt.
Honorowymi gośćmi uroczystości
byli emerytowani dyrektorzy I LO: Anna
Maciejak i Zbigniew Maj oraz Ryszard
Kubik, który namalował piękne portrety
wszystkich dyrektorów współtworzących
historię I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Konarskiego w Mielcu.
ms

przedstawia włodarz Tarnobrzega.
Zapadła też decyzja, by porozumienie
zwane Czwórmiastem, które dla wspólnych,
głównie gospodarczych celów jednoczy cztery samorządy – Tarnobrzeg, Sandomierz,
Stalową Wolę i Nisko – uzyskało osobowość
prawną, co znacznie ułatwi starania i pozyskiwanie finansów na wspólne inwestycje.
Wojciech Lis

Czasowe zamknięcie ulicy
MIELEC. W związku z trwającymi pracami związanymi z modernizacją ul. Królowej Jadwigi, do 23 października nastąpi
całkowite zamknięcie tej ulicy dla ruchu.
Zamknięcie ulicy Królowej Jadwigi nie
będzie dotyczyć jedynie mieszkańców tej
ulicy oraz mieszkańców ulic przyległych,
a także osób dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Prosimy o korzystanie z objazdów i stosowanie się do wprowadzonego na ten czas
oznakowania. Dotyczy to w pierwszej kolejności osób dojeżdżających do Cmentarza Komunalnego do którego można
będzie dojechać od strony wschodniej obwodnicy miasta Mielca.
Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość
i cierpliwość.
Edward Tabor
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Gmina Łoniów przystąpiła do
programu teleopieki

ŁONIÓW. Gmina Łoniów przystąpiła
do programu teleopieki skierowanej
do seniorów z terenu naszej Gminy.
W związku z powyższym zostało zawarte porozumienie o współpracy
na rzecz budowy systemu opieki senioralnej w Powiecie Sandomierskim
w dniu 07.10.2019r
Na mocy zarządzenia nr RG.0050.97.2019
Wójta Gminy Łoniów z dnia 5 listopada
2019 r. prowadzenie usługi teleopieki zostało
powierzone Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Łoniowie.
Teleopieka – to system przywoławczy
działający w domu podopiecznego przez
24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
Osoba potrzebująca zostaje wyposażo-

na w tzw. „przycisk życia”, który w razie
jakiegokolwiek zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar)
po naciśnięciu powoduje automatyczne
uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, gdzie
operator decyduje o stosownym rodzaju
interwencji.
Pomoc w formie Teleopieki skierowana jest do mieszkańców Gminy Łoniów
w wieku 65+, samotnie zamieszkałych.
Osoby do programu Teleopieki są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Każde zgłoszenie dotyczące wsparcia
w formie teleopieki jest rozpatrywane
z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji
rodzinnej, materialno – bytowej i zdrowotnej zgłaszającego.

W pierwszym etapie
realizacji programu teleopieki zostały objęte
osoby samotnie zamieszkujące, niepełnosprawne,
przewlekle chore, korzystające z usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łoniowie.
Na podstawie porozumienia o współpracy na rzecz
budowy systemu opieki
senioralnej w powiecie
zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Gminy urządzenia abonenckie
GSM I generacji (5 sztuk) o łącznej
wartości 1674,40 zł brutto. Jednostkowa
cena urządzenia wynosi 334,88 zł brutto.

W przypadku zainteresowania się systemem teleopieki proszę o zgłaszanie się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie.
Gminny Koordynator Projektu
Teleopieki - Rafał Beksiński

„Aktywność i Tradycja”
królowały w Smerdynie
SMERDYNA. W niedzielę, 27 września, Koło Gospodyń Wiejskich w Smerdynie podsumowało Projekt
pn.: „Aktywność i Tradycja”. Na wszystkich, którzy
odwiedzili tego dnia plac przed OSP w Smerdynie,
czekała dobra zabawa. Każdy mógł spróbować
swoich sił w rajdzie rowerowym dookoła Smerdyny, a dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy na Pikniku Sportowym.
Wydarzenie było podsumowaniem Projektu, który
obejmował warsztaty w zakresie zdrowego żywienia
oraz warsztaty z rękodzieła praktycznego i artystycznego. Mieszkańcy Smerdyny i okolic, przez dwa miesiące mogli uczestniczyć w spotkaniach mających
na celu naukę prozdrowotnych technik i sposobów

komponowania dań. Profesjonalny dietetyk przedstawił uczestnikom zasady doboru składników pokarmowych oraz typowe błędy żywieniowe. Warsztaty
z rękodzieła i florystyki pozwoliły mieszkańcom rozwinąć swoje artystyczne pasje związane z tworzeniem
ozdób użytkowych oraz wieńca dożynkowego.
Podczas niedzielnego wydarzenia promowano
zdrowy i sportowy tryb życia. Rajd dookoła Smerdyny był doskonałą okazją, aby przekonać mieszkańców
do aktywności fizycznej. Medale uczestnikom rajdu
wręczył burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek
Kopeć. Po sportowych zmaganiach uczestnicy warsztatów kulinarnych zaprezentowali efekty swojej pracy
i przygotowali dla wszystkich posiłek regeneracyjny.
Fot. KGW Smerdyna, Robert Wojtal

Konkurs dla
osób w wieku
45-64 lata
Drodzy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego!
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym
celem jest poprawa jakości zdrowia mieszkańców. W ramach
konkursu, przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne oraz
rzeczowe. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na
stronie internetowej pod adresem https://bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl/45-64/ --> w zakładce konkursy znajdują się
aktualne inicjatywy.
Głównym celem projektu jest poprawa świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców województwa
świętokrzyskiego - liczymy, że poprzez zabawę konkursową
aktywnie włączycie się Państwo do tej szczytnej inicjatywy.
sz
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Na chwałę
polskiej kawalerii

GORZYCE. W sobotę 19 września br. w Gorzycach Lasiński oraz Waldemar Gimpel.
Historię kawalerzystów z 14. Pułku Ułanów Jałowiecodbyły się uroczystości poświęcone upamiętnieniu
kawalerzystów z 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.
kich przypomniały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Gorzycach, nie zabrakło rówUroczystość rozpoczęła się mszą św. Uczestniczyli nież muzycznego akcentu – ten pod opieką
w niej przedstawiciele 7. Pułku Ułanów Lubelskich, 14. Krystiana Cieślaka, instruktora z Gminnego
Pułku Ułanów Jazłowieckich, 24. Pułku Ułanów z Kraśni- Ośrodka Kultury przygotowały: Marta Koka, 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz Sandomier- łacz, Sandra Jurek, Milena Furtak, Zuzanna
Ciba, Karolina Warchoł, Aleksandra
Drzymała, Marta Kołacz oraz Wiktoria Złotek.
Podczas uroczystości apel poległych odczytał Andrzej Bury z Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w Sandomierzu, przypominał on dowódców 14. Pułku Ułanów
Jazłowieckich oraz mieszkańców
gminy Gorzyce, którzy walczyli
w barwach jazłowieckich tj.: Franciszek Motyka, Stanisław Turbiarz,
Stanisław Biernat, Stanisław Chara, Józef Jadach, Władysław Robak,
Mieczysław Czech, Stefan Cąpała, Stanisław Robak, Ludwik Turbiarz, Michał Saładyjaka, Franciszek Witeka, Franciszek Jakubik, Franciszek
Warzycki, Józef Krudysz, Józef Biernat, Michał
Biernat, Stanisław Duma, Władysław Motyka,
Józef Pałkus, Stanisław Sadecki, Jan Rzeźwicki,
Władysław Biernat, Stanisław Kasak, Mieczysław Szarama, Władysław Zych, Stanisław Cygan,
Walenty Krysa. Na część i chwałę kawalerzystom
salwę honorową oddali ułani z Sandomierza.
Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: wójt
gminy Gorzyce Leszek Surdy, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Rekonstrukcyjnego Tomasz
skiego Ośrodka Kawaleryjskiego, stowarzyszenia Esteka, Soból, Mieczysław Motyka – syn ułana śp. Franciszka
Motyki oraz prawnuczka kawalerzysty śp. Stanisława Tura także rodziny kawalerzystów i zaproszeni goście.
W kościele pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrze- biarza – Izabela Turbiarz.
Po poświęceniu tablicy, której dokonał ks. Mariusz
ja Boboli w Gorzycach mszę św. odprawił dziekan ks.
Mariusz Kozłowski. - Hiszpańskie przysłowie mówi, że Kozłowski, proboszcz gorzyckiej parafii kwiaty i znicze
„umarli otwierają oczy żywym”. Śmierć jest bowiem do- złożyli przedstawiciele stowarzyszenia „Lanca” wraz z roskonałym punktem obserwacyjnym. Czy śmierć ułanów dzinami przybyłymi na uroczystość. Wieńce złożyli rówotwiera nam żywym oczy? Czy ich odwaga i bohaterstwo nież: władze samorządu gminy Gorzyce, władze powiatu
pobudza nas do życia dla Boga i Ojczyzny? Oczywiście tarnobrzeskiego na czele ze starostą Jerzym Sudołem
– jesteśmy z nich dumni i chcemy iść w ich ślady. Po- władze Sandomierza na czele z burmistrzem Marcinem
dejmujemy wysiłek, aby służba w imię słów Bóg, Honor Marcem, a także przedstawiciele Komisariatu Policji
i Ojczyzna była dla nas zaszczytem i dawała siłę do życia w Gorzycach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach
w jedności i współpracy ze wszystkimi rodakami – mówił oraz przedstawiciele szkół i jednostek oświatowych z tepodczas homilii proboszcz gorzyckiej parafii.
renu gminy.
Część oficjalna odbyła się na placu przy pomniku św.
- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przybyli
Floriana, to przy nim została zamontowana tablica pa- na dzisiejszą uroczystość, a w szczególności słowa pomiątkowa dedykowana żołnierzom wszystkich formacji dziękowania kieruję do przedstawicieli stowarzyszenia
kawaleryjskich walczących o wolną i niepodległą Pol- „Lanca”, z których to inicjatywy dzisiaj mamy okazję się
skę, a w szczególności pochodzącym z gminy Gorzyce spotkać – mówił Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce. Słów
i okolicznych miejscowości – kawalerzystom 14. Pułku uznania nie kryli również zaproszeni goście. – To bardzo
wzruszająca i podniosła uroczystość, która na długo poUłanów Jazłowieckich.
Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi zostanie w naszej pamięci – podkreślał Jerzy Sudoł, staropaństwowej i odśpiewania hymnu. W składzie pocztu sta tarnobrzeski. Chciałbym podziękować za zaproszenie.
flagowego prezentowali się ułani: Jacek Lasiński, Jakub W Sandomierzu dzięki zaangażowaniu Sandomierskiego
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Ośrodka Kawaleryjskiego spotykają się corocznie rodziny
jazłowieckie. Cieszę się, że i tu w Gorzycach będzie miejsce pamięci poświęcone polskim kawalerzystom – mówił
Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza.
Inicjatorem upamiętnienia kawalerzystów, którzy walczyli w 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich byli przedstawiciele stowarzyszenia „Lanca” oraz wójt gminy Gorzyce
Leszek Surdy. Pomysł uhonorowania ułanów zainicjowali
Witold Soból i Józef Turbiarz – wnuk Stanisława Turbiarza, który służył w jazłowieckim pułku.
fot. Piotr Kiełbasa
Monika Zając

Konsultacje
projektu uchwały
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji
projektu „Programu Współpracy Gminy Klimontów
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2021”
w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu
programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii stanowiącego załącznik poniżej.
Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym
organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie.
Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione
przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione
w procesie konsultacji.
Wypełniony formularz zgłaszania opinii (dostępny na
www.klimontow.pl) należy złożyć w terminie od 12 października 2020 r. do dnia 06 listopada 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1,
27-640 Klimontów,
lub wysłać drogą
e-mailową na adres
d.potocka@klimontow.pl
gk
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Wielki mural w Kielcach na
15-lecie Regionalnego
Centrum Wolontariatu
Gigantyczny mural powstał w centrum Kielc. To nietypowy sposób na świętowanie 15-lecia działania Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Mural
przedstawia wiele działań stowarzyszenia i rozpoczął
proces rewitalizacji pasażu w centrum miasta.
Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach to jedna z najdłużej działających organizacji w Świętokrzyskiem. Swoje 15-lecie świętuje z przytupem – pokazało
swoją działalność w formie muralu na ścianie, która ma
ponad 500 metrów kwadratowych.
– Mural jest wynikiem połączenia chęci rewitalizacji
zaniedbanego obszaru w centrum miasta, ale również naszych pasji do sztuki ulicy. Na odnowionej ścianie można
znaleźć wiele nawiązań do działań jakie prowadzi RCW.
Jest między innymi statuetka Lauru Wolontariatu, jest
nawiązanie do Maratonu Pisania Listów, czy do akcji
przeprowadzki BWA w Kielcach, działalności punktu EuRYTWIANY. W dniu 30.09.2020 r.
na obiektach sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.
Jana Pawła II w Rytwianach, odbył
się Finał Wojewódzkich Igrzysk
Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców.
Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach t.j.: bieg sprinterski na 60 metrów, rzut piłeczką
palantową, skok w dal oraz bieg

rodesk, festiwalu WatchDocs,
szkoleń WenDo oraz wiele,
wiele innych. Przez cały okres
działalności stowarzyszenia
zmieniały się hasła, jakimi zachęcaliśmy do zaangażowania
się w wolontariat – wszystkie te
slogany można znaleźć w różnych miejscach na ścianie – tłumaczy prezes stowarzyszenia
Maciej Ziernik
Przy powstaniu muralu pomogło wiele osób – manadżer
centrum miasta, zarządca
Wspólnoty Mieszkaniowej, czy właściciel pobliskiego
parkingu. Sami mieszkańcy kiedy dowiedzieli się jak ma
się zmienić ich okolica – również pomagali na różny
sposób artystom i dopingowali ich przy pracy. Realizację

jęli I miejsce sięgając tym samym po
tytuł Mistrzów Województwa Świętokrzyskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Klasyfikacja medalowa zawodów:
I miejsce – ZS-P Rytwiany
II miejsce – PSP Mostki
III miejsce – PSP nr 3 Staszów.
Nagrodzono również trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej, którzy uzyskali
najwyższą łączną sumę punktów ze

śnie tytuł Indywidualnego Mistrza
Województwa Świętokrzyskiego
zdobywając 178 punktów, na trzecim najniższym stopniu podium
uplasował się Bartosz Seremak,
również zawodnik ZS-P Rytwiany
uzyskując łącznie 173 punkty. Najlepsze trzy drużyny otrzymały okazałe puchary, a wszyscy zawodnicy
pamiątkowe medale.
Drużyna z ZS-P Rytwiany wystąpiła w składzie:

Mistrzowie Województwa
w Czwórboju Lekkoatletycznym

długi na 1000 metrów. Mimo trudnych warunków atmosferycznych
jakie panowały w tym dniu chłopcy
z Rytwian nie zawiedli i pewnie za-

wszystkich czterech konkurencji.
Tym samym na najwyższym stopniu
podium stanął Piotr Rugała zawodnik z Rytwian, uzyskując jednocze-

Trener: Marcin Janowski, Bartosz
Seremak, Alex Rzepa, Piotr Rugała,
Igor Gwizdowski, Bartłomiej Stemborowski, Łukasz Sadłocha.
Na uwagę zasługuję fakt, iż jest to
bardzo doba i silna grupa chłopów.
Warto przypomnieć, że uczniowie
w ubiegłych latach sięgali po takie
sukcesy jak: Wicemistrzostwo Województwa w Trójboju Lekkoatletycznym, Wicemistrzostwo Województwa w Sztafetowych Biegach
Przełajowych 10 x 1000 metrów oraz
Wicemistrzostwo Województwa
w Unihokeju. Na pewno przed tą grupą jeszcze wiele sukcesów w sportach
drużynowych jak również w konkurencjach indywidualnych.
Marcin Janowski.

wsparli finansowo również darczyńcy.
Za projekt i realizację była odpowiedzialna grupa
Takie Pany.
źródło: publicystyka.ngo.pl

Prace przy
ścieżce
pieszo-rowerowej
WOLA BARANOWSKA. Staraniem Burmistrza
Miasta i Gminy w ramach posiadanych środków
sukcesywnie realizuje się budowę ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy. Zarząd Dróg
Wojewódzkich po raz kolejny wspiera finansowo
prowadzoną inwestycję.
W ostatnich latach udało się wybudować już kilka
kilometrów ścieżek, z których mogą korzystać zarówno
piesi jak i rowerzyści. W ten sposób nasza Gmina zachęca do jazdy jednośladami, dbając o bezpieczeństwo
rowerzystów na specjalnie przystosowanych trasach.
Od 25 sierpnia br., kiedy to przekazano plac budowy
pod realizację kolejnego etapu, trwają prace nad budową ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych
w miejscowości Wola Baranowska. Widać już zarys nowopowstającej strefy ruchu rowerzystów i pieszych od
skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Zachodnią w Woli
Baranowskiej w kierunku miejscowości Knapy. Inwestycja
w kolejnych latach będzie prowadzić do końca zabudowań
w miejscowości Knapy. Na ten cel przygotowana jest już
odpowiednia dokumentacja projektowa.
Na chwile obecną prace nad budową postępują
zgodnie z planem i bez utrudnień, dzięki temu użytkownicy drogi wojewódzkiej, zarówno piesi jak i rowerzyści jeszcze w tym roku bezpiecznie będą mogli
pokonywać w/w trasę.
Ze względu na prowadzone prace, wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o ostrożną jazdę.
Magdalena Kosztur
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Festiwal na Styku
Kultur na Zamku
w Baranowie

BARANÓW SANDOMIERSKI. Festiwal na Styku Kultur po raz kolejny
cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Głównym celem projektu,
było spotkanie z kulturą ludową
i dworską.
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RUDA. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie może się pochwalić
zakupem nowego, lekkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego. Straż z tej miejscowości przesiadła się do auta marki IVECO
Daily z 2020 r.

Nowy samochód
dla OSP Ruda

Podczas niedzielnej imprezy, uczestnicy
mogli uczestniczyć w warsztatach rękodzieła i ceramiki. Każdy mógł spróbować
swoich sił wybierając różne techniki tj.:
decoupge, makrama, haft i wiele innych.
W trakcie festiwalu odbyły się także pokaz kulinarny w wykonaniu Mistrzów Kuchni. W ramach warsztatów, przybyli goście przygotowywali
potrawy charakterystyczne dla kuchni ludowej
i dworskiej. Dodatkową atrakcją był pokaz jazdy
husarskiej przed zamkiem, którą zaprezentowała
Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.
W programie znalazł się występ Zespołu Pieśni
i Tańca „Lasowiacy”. Nie zabrakło także akcentu
modowego. W trakcie imprezy odbył się pokaz
mody dawnej i tańców dworskich, jak również
pokaz mody współczesnej z motywem ludowym.
Cały projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2020.
gbs

Samochód wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 1000
litrów, motopompę pożarniczą Tohatsu ve1500, szybkie natarcie,
maszt oświetleniowy. Nowy zakup zastąpił wysłużonego Opla Vivaro,
który do tej pory znajdował się na wyposażeniu jednostki.
Całkowity koszt nowego samochodu wyniósł 355 tysięcy złotych.
W skład tej kwoty wchodzi dotacja w wysokości:
• 177,5 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
• 100 tysięcy złotych z Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej,
• 77,5 tysięcy złotych z budżetu Gminy Rytwiany.
Samochód, poza podstawowym wyposażeniem, został doposażony
w zestaw „Eko-czyściciel” (w tym pojemnik na odpadki, zestaw szufli,
szczotek dobranych do akcji na drogach, opryskiwacz ciśnieniowy
oraz odtłuszczacz ekologiczny wraz z sorbentami).
gr

Wręczenie odznaczeń dla ŚDS w Bojanowie
BOJANÓW. 24 września 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie
– uroczystość nadania Odznaczeń Państwowych za Długoletnią Służbę pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie.

Udział w wydarzeniu wzięli: Wicewojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka, władze samorządowe -Wójt Gminy
Bojanów Pan Sławomir Serafin ,Przewodniczący Rady Gminy Bojanów Pan Emil
Bieleń, a także lokalni samorządowcy,
pracownicy i uczestnicy ŚDS. Kolejnym

punktem wydarzenia była prezentacja
multimedialna przedstawiająca działalność placówki, dzięki której zebrani
goście mieli okazję przekonać się, jaki
ogrom pracy wkładany jest każdego dnia
na rzecz osób z niepełnosprawnościami
i potrzebujących pomocy i wsparcia z terenu naszej gminy. Po prezentacji nastąpiła uroczystość wręczenia Odznaczeń
Państwowych zasłużonym
pracownikom ŚDS. Medalami odznaczono sześciu
pracowników za wzorowe
i sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających
z pracy zawodowej. Aktu
dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonała wicewojewoda podkarpacki
Pani Jolanta Sawicka.

Złotym medalem:
Pani Elżbieta Pistor – Kierownik ŚDS
w Bojanowie,
Srebrnymi medalami:
Pani Krystyna Jaskot,
Pan Kazimierz Majdański,
Pani Alina Szczęch,
Pani Leokadia Ziętek
Brązowym medalem :
Pani Marta Marut.
„Państwa praca wymaga wielkiego
poświęcenia, cierpliwości, szacunku do
drugiego człowieka. Państwo podajecie
tę dłoń z wielkiego serca – tego nie można udawać, tutaj pracują ludzie nieprzypadkowi. To jest dom wielkiej miłości
dla osób potrzebujących. Bardzo za Tę
pracę Państwu dziękuję.” Podkreśliła
wicewojewoda gratulując wyróżnionym
podczas uroczystości.
gb
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Wysoką formą jak zawsze błysnęły nasze kadrowiczki. I tak Magdalena Szczęsna okazała się najlepsza wśród juniorek

Otylia Błażejczak pokonując rywalki na
500 m. w K1 młodziczek.
Najbardziej utytułowana kajakarka
Jeziora - Magda Szczęsna przypomniała
o sobie w Biegu Memoriałowym na dystansie 2000 m. zwyciężając m.in. drugą
na mecie swoją klubową koleżankę - Zuzannę Błażejczak.
Kolejny raz z dobrej strony pokazali się

w konkurencji K1 na dystansie 500 m. Na
podobnym dystansie w K1 juniorek młodszych bezkonkurencyjna była Zuzanna
Błażejczak. Obie tarnobrzeżanki ponownie na najwyższym stopniu podium stanęły tworząc osadę w zmaganiach „dwójek”
w biegu K2 na dystansie 500 m. Ze stolicy
Śląska ze złotem wróciła młodsza z sióstr

najmłodsi adepci kajakarstwa. Najlepsza
okazała się Aleksandra Ślęczka w zmaganiach dzieci (rocznik 2010) w K1 na 300
m. Na wysokim trzecim miejscu rywalizację w tej konkurencji ukończyła Weronika
Kukiełka. Z kolei w K1 dzieci (rocznik
2011 i młodsze) druga była Aleksandra
Stępień, a trzecia Blanka Kukiełka.

TARNOBRZEG. Z 10 medalami wrócili reprezentanci Klubu Kajakowego
Jezioro Tarnobrzeg z odbywających
się w Katowicach Międzynarodowych
Regat o Puchar Polski Południowej.

Dziesięć medali
na koniec sezonu

TARNOBRZEG. Trwa realizacja zadania pn. „Wykonanie remontu kręgu kamiennego na terenach
zielonych – osiedle Przywiśle w Tarnobrzegu”.
Mieszkańcy Przywiśla, odzyskają atrakcyjne miejsce do rodzinnego wypoczynku. Trwa właśnie remont
tzw. kamiennego kręgu na Skalnej Górze. Zakres
prac obejmuje roboty rozbiórkowe, ręczne i mechaniczne czyszczenie kamienia, uzupełnienie ubytków
powierzchni murku i cokołu, montaż siatek do koszy
kamiennych – gabionów, wykonanie siedzisk na murkach, montaż stołu do gry w szachy/warcaby, montaż
kosza na śmieci. – Inwestycja niewielka, ale długo
oczekiwana głównie przez mieszkańców nadwiślańskiego osiedla. To już kolejne miejsce w Tarnobrze-

Krąg
w
remoncie

gu, które po czasach świetności bardziej odstraszało
niż zachęcało do spędzania wolnego
czasu. Niebawem na nowo będzie
można się nim cieszyć – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.
Wartość robót oszacowano na 22
tysiące 200 złotych. Remont jest finansowany z budżetu osiedlowego.
Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany Bogdan Serafin z Nowej Dęby. Prace potrwają
do końca października.
Wojciech Lis

- To był nasz ostatni start w tym sezonie. Obsada w Katowicach była bardzo
mocna, gdyż o medale rywalizowali przedstawiciele 13 klubów. W łącznej klasyfikacji punktowej zajęliśmy 7 miejsce, ale

byliśmy 1 ekipą spoza województwa śląskiego. Tym samym SuperPuchar stał się
naszym udziałem - podsumowuje trener
KK Jezioro Tarnobrzeg - Piotr Kwasek.
Kajakarze Tarnobrzeg

Stypendia dla
najlepszych licealistów!
GRĘBÓW. 12 października 2020 roku w Zespole Szkół ny i jest pewnego rodzaju zachętą do osiągnięcia kolejOgólnokształcących im. Stanisława Bąka wręczone zo- nych sukcesów. Niewątpliwie cieszy fakt, że tegoroczni
stały przez Wójta Gminy Kazimierza Skórę stypendia stypendyści to ponad 50 % uczniów LO.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
najzdolniejszym uczniom LO. W tym roku stypendia za
gg
wysokie wyniki w nauce przyznano 36 uczniom.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grębów stypendium
przyznaje Wójt po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej. Ufundowane „wyróżnienia” może otrzymać nie
tylko uczeń cieszący się średnią ocen powyżej 4,75 za
poprzedni semestr, ale również posiadający szczególne
osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy (był finalistą
konkursów przedmiotowych lub laureatem olimpiad co
najmniej szczebla wojewódzkiego). Miesięczna kwota
przyznanego stypendium wynosi od 200,00 zł do 300,00
zł miesięcznie.
Wójt Gminy Grębów podkreślił, że otrzymane stypendia to wyróżnienie dla najzdolniejszych uczniów,
którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Taka forma
wsparcia ze strony samorządu ma charakter motywacyjBezpłatne 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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Reprezentujesz NGO? Zobacz nowe
formy wsparcia.
Swoją działalność rozpoczęła Fundacja Pro NGO, która wraz z ambasadorem
Jaśkiem Melą wspiera organizacje pozarządowe oraz ich rozwój. Głównym celem Fundacji jest profesjonalizacja działań
NGO, mającana celu ułatwić ich
współpracę z firmami oraz instytucjami rządowymi. Mottem
przyświecającym Fundacji jest
„Uczymy NGO mówić językiem
biznesu”, gdyż właściwe zrozumienie sektora biznesowego
i jego potrzeb jest kluczowym
aspektem do podjęcia współpracy, pozyskania funduszy
i nowych partnerów. Realizując
działania pomocowe dla NGO Fundacja
oferuje Państwu szereg bezpłatnych projektów, które pozwolą zwiększyć wartość
organizacji oraz otworzyć się na nowe
możliwości współpracy.
Obecnie prowadzone działania i projekty to:
• Challenge #CEO4ProNGO: akcja ta
angażuje czołowych przedstawicieli środowiska biznesowego do wsparcia swoją
wiedzą i doświadczeniem NGO tworząc
dla Państwa szkolenie, warsztat lub bio-

rąc udział w debacie. To wyzwanie jest
wspaniałą okazją do nawiązania komunikacji, przedstawienia swojej Organizacji
i zaistnienia w pamięci prelegentów oraz
szansą na wysłuchanie „drugiej strony”,
czyli praktyków ze środowiska biznesowego, dogłębne zrozumienie ich potrzeb oraz

nowych technologii w komunikacji i docierania do odbiorców. Dla uczestników
planowane są konkursy z nagrodami,
dzięki którym rozwój organizacji będzie
jeszcze prostszy. Zapisy rozpoczynają się
od 1.10.2020 r.
• Bezpłatne konsultacje dla NGO:

wymianę informacji, która daje możliwość
nawiązania współpracy w przyszłości. Realizacja szkoleń, warsztatów i debat rozpocznie się już wkrótce, a o szczegółach
będziemy informowali na Fanpage i stronie www.pro-ngo.pl.
• Kongres Pro NGO: wydarzenie (online) dla NGO, które jest zaplanowane
na 21.10.2020 r. Kongres podzielony na 4
panele tematyczne, będzie poruszał zagadnienia z obszarów współpracy z biznesem, urzędami, a także wykorzystywania

w każdy wtorek od godz. 9:00 do
10:00 prowadzone są telefoniczne konsultacje dla NGO na temat współpracy
z biznesem oraz fundraisingu.
• Newsletter dla NGO: zawiera bieżące informacje związane ze środowiskiem
biznesowym i aktywnością Fundacji Pro
NGO dla organizacji pozarządowych.
Gośćmi wydarzenia będą m.in. Zyta
Machnicka CEO, główny strateg i trener
w hubie edukacyjnym Lightness, autorka
książki “Lepszy pracodawca”, Jasiek Mela,

który podzieli się z uczestnikami Kongresu swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu Fundacji oraz wypracowanymi
technikami nawiązywania współpracy.
Celem działań Fundacji Pro NGO jest
wsparcie organizacji pozarządowych. Zachęcamy do obserwowania i korzystania
z dostarczanych możliwości rozwoju Państwa organizacji m.in.
poprzez fanpage, aby być na bieżąco z projektami Fundacji oraz
otrzymywać informacje, newsy
i wpisy dotyczące możliwości
współpracy.
W celu pozyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Fundacją Pro NGO:
E-mail: biuro@pro-ngo.pl
https://pro-ngo.pl/
srz

Nowe formy
wsparcia dla NGO

3 medale IKS JEZIORO
Tarnobrzeg!
Brawo MY!! Kolejne zawody i kolejne medale. BraTARNOBRZEG. Kolejna świetna informacja z Wisły,
gdzie odbywały się Drużynowe Mistrzostwa Polski wo i gratulacje dla drużyn i trenera Jacka Lachora.
niepełnosprawnych w tenisie stołowym trzy drużyDorobek IKS JEZIORO Tarnobrzeg to 16 medali
ny IKS JEZIORO Tarnobrzeg przywożą 3 medale (2 Drużynowych Mistrzostw Polski i 126 medali Indysrebrne i brązowy).
widualnych Mistrzostw Polski
Serdecznie dziękujemy za pomoc i dofinansowaDrużynowym Wicemistrzem Polski w klasie łączonej nie z budżetu Województwa Podkarpackiego i Gminy
9-10 mężczyzn gdzie rywalizują zawodnicy najbardziej Tarnobrzeg naszego uczestnictwa w tych zawodach oraz
sprawni została drużyna IKS 1 Paweł WŁODYKA/Dawid za wsparcie sponsorów Firm Fenix Metals Sp. z o. o.
SOWA.
z Tarnobrzega, Superior Industries Production Poland
W fazie grupowej pokonała 2:0 Start Radom i Start Sp. z o. o. ze Stalowej Woli oraz Portfel – Ubezpieczenia
I Katowice. W grze półfinałowej w walce o finał spotkały Magdalena Iskra – Kazimierska z Tarnobrzega.
się dwie drużyny tarnobrzeskie i IKS 2 JEZIORO TarnoWojciech Lis
brzeg Paweł MAZURYK/Mariusz MATEJEK przegrała
0:2 z IKS 1 zdobywając brązowy medal.
Finał tej klasy to od kilku sezonów pojedynek drużyny Start Zielona Góra z IKS 1 JEZIORO Tarnobrzeg,
w pierwszej grze singlowej Dawid SOWA po zaciętej
walce wygrywa 3:2 z Hubertem MORUSIEWICZEM.
Natomiast Paweł WŁODYKA prowadząc 2:0 przegrał
2:3 po dramatyczniej walce z Igorem MISZTALEM.
Rozstrzygała gra deblowa, którą 3:1 wygrała drużyna
z Zielonej Góry i została Mistrzem Polski.
Drużynowym Wicemistrzem Polski w klasie łączonej
1-5 wózki mężczyzn została drużyna w składzie Krzysztof Żyłka/Janusz Chamot/Mateusz Walski.
Pokonali oni 2:1 drużynę Start Wrocław Daniel STASZAK/Jakub SZPAK a walkę o złoto przegrali 1:2 z drużyną
Start Skierniewice Michał CZUŁEK/Sławomir PRZYBYSZ.

OGLĘDÓW. Ochotnicza Straż Pożarna w Oględowie
otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Dotacja pomoże w zakupie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do działań oględowskich strażaków. Nowy sprzęt
wzmocni siłę jednostki, a tym samym poprawi poziom
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Staszów.

OSP Oględów
z dotacją WFOŚiGW
Na kwotę dotacji
składają się: 2 590,06
zł z WFOŚiGW
w Kielcach oraz 3
509,94 zł z NFOŚiGW
w Warszawie. Dofinansowanie zakupu
sprzętu i wyposażenia
OSP w Oględowie,
usprawni działania
wykonywane przez
jednostkę. Kupione zostały m.in. maski do aparatu oddechowego, opryskiwacz spalinowy oraz ubrania specjalne.
Celem programu stworzonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych. Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pomoże
w likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych
zjawisk atmosferycznych oraz awarii technicznych.
Robert Wojtal

