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Fundacja LEONARDO kolejny raz przyznała stypendia finansowe uzdolnionej młodzieży. Zarząd fundacji podjął decyzję o przyznaniu dwóch stypendiów finansowych.
czyt. więcej str. 2

Kulturalne serce
Stalowej Woli będzie biło
odnowionym rytmem

Nowe mieszkania
w Staszowie
STASZÓW. W Staszowie może powstać około 60 nowych mieszkań w ramach rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa. 9 listopada 2020 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz Leszek Kopeć podpisał
z Krajowym Zasobem Nieruchomości porozumienie, które określa zasady
czyt. więcej str. 13
i wstępny harmonogram współpracy.

Pomagając innym
spełnia swoje
wojskowe marzenia

STALOWA WOLA. 13,5 milionów zł – to kwota, którą miasto
Stalowa Wola pozyskało ze środków norweskich za pośrednictwem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
by przystąpić do realizacji wielkiego zadania, które całkowicie
odmieni kulturalne serce miasta – Miejski Dom Kultury.
czyt. więcej str. 16

NOWA DĘBA. Czasem tuż po swojej
żołnierskiej służbie w szpitalu jedzie
wprost do pracy w starostwie powiatowym. Nie narzeka na zmęczenie, wyciąga z plecaka eleganckie urzędnicze
ciuszki, które zastępują mundur WOT.
Agnieszka Kseń - Samołyk, nie dość że
umie pogodzić różne życiowe role, to
jeszcze w ten sposób spełnia swoje
marzenia.
czyt. więcej str. 16
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Uczennica ZSB
laureatką konkursu
„Barwy mojej
Ojczyzny”
MIELEC. 29 października 2020 roku
w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się jubileuszowa X edycja Powiatowego Konkursu „Barwy Mojej Ojczyzny”, którego organizatorem jest
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół 1893” przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu i współfinansowaniu Powiatu Mieleckiego.
Poziom konkursu był bardzo wysoki. Daria Mucha, uczennica klasy IVTC
z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu
zdobyła II miejsce w kategorii piosenka.
Wykonała niezwykle trudny utwór Edyty
Geppert „Nie, nie żałuję”, którym zachwyciła jury. Należy podkreślić, iż Daria już po

raz czwarty wzięła udział w tym konkursie
i za każdym razem jury doceniało talent
uczennicy ZSB. Opiekunką Darii była polonistka Jadwiga Stala – Dudek.
Nagrody laureatom wręczył Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, który od początku istnienia konkursu
wspiera utalentowaną młodzież powiatu
mieleckiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół 1893” pani
Emilia Żola przedstawiła historię konkursu, podkreśliła jego znaczenie dla rozwijania talentów młodzieży. Dyrektor ZSB
Stanisław Starzyk pogratulował Darii kolejnego artystycznego sukcesu. Podkreślił,
iż jest dumny z młodzieży ZSB , która jest
tak wszechstronnie utalentowana.
ar

TARNOBRZEG. Tym razem dosprzętowi się pięć tarnobrzeskich szkół
ponadpodstawowych. Każda, na
zakup sprzętu komputerowego
niezbędnego do realizowania nauki zdalnej, otrzyma po 14 tysięcy złotych z rządowego programu
„Aktywna tablica”. Po 3,5 tysiąca
złotych dołoży miasto.
Zgodnie z informacją zamieszczoną
na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Miasto Tarnobrzeg otrzyma do-

– komunikacyjnych na lata 2020 -2024
,,Aktywna tablica”.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu do każdej ze wskazanych szkół trafi
po 17 500 zł. Z tego, dokładnie 14 000
zł na szkołę pochodzić będzie z programu ,,Aktywna tablica”, natomiast po 3
500 złotych dołoży miasto. - Zgodnie
z wnioskami dyrektorów szkół, za pozyskane dofinansowanie zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, głownie
laptopy z akcesoriami komputerowymi
pozwalającymi na komunikowanie się

Kolejne
dofinansowanie na
komputery dla szkół!
finansowanie w wysokości 70 000 zł na
zakup sprzętu komputerowego dla pięciu
szkół ponadpodstawowych. Dofinansowanie trafi do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Technikum

na odległość, niezbędny w realizowania nauki zdalnej – mówi prezydent
Tarnobrzega Dariusz Bożek. Jak przypomina, będzie to już kolejne, czwarte, duże wsparcie tarnobrzeskich szkół

w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica,
Technikum w Zespole Szkół Nr 1, Technikum w Zespole Szkół Nr 2 i Technikum w Zespole Szkół Nr 3. O dofinansowanie dla tych szkół wnioskowało miasto
Tarnobrzeg.
Dofinansowanie zostanie przyznane
w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno

w sprzęt komputerowy w 2020 roku. Od czasu wprowadzenia nauki zdalnej
w szkołach z budżetu miasta zakupiliśmy tablety dla uczniów, niezbędny
sprzęt komputerowy na potrzeby nauki zdalnej udało się też zakupić dzięki
dotacjom, w tym z programu Zdalna
Szkoła, programu Zdalna Szkoła + oraz
program Aktywna tablica – dodaje prezydent Bożek.
Joanna Rybczyńska
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Stypendia Fundacji LEONARDO
Fundacja LEONARDO kolejny raz przyznała stypendia finansowe uzdolnionej młodzieży. Zarząd fundacji
podjął decyzję o przyznaniu dwóch stypendiów finansowych.
- W tym roku dwie osoby otrzymały granty finansowe
po 1.000 zł - Anna Czaplińska, Prezes Zarządu Fundacji - Nagradzamy uczniów i studentów, którzy oprócz
wysokich wyników w nauce maję także inne osiągnięcia,
którzy angażują się w działalność społeczną czy sportową. Działalność Fundacji jest możliwa dzięki hojności
darczyńców i sponsorów, którzy wspierają jej działania.
Wśród sponsorów Fundacji znaleźli się m.in. Przedsiębiorstwo Społeczne EQUELA, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA, AstroClassic.
Jeżeli ktoś chce wesprzeć działania Fundacji
LEONARDO darowizny finansowe można
wpłacać na rachunek bankowy
22 1600 1462 1817 7888 2000 0001
w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Natomiast w przypadku darowizn rzeczowych
(komputery, laptopy, programy edukacyjne
prosimy o kontakt z Zarządem Fundacji - pełne
dane kontaktowe na www.fundacjaleonardo.pl
ZUZANNA BŁAŻEJCZAK
Uczennica LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego ,,Siarka’’ w Tarnobrzegu. Trenuje
kajakarstwo od ponad 3 lat
w Klubie Kajakowym Jezioro
Tarnobrzeg, pod okiem trenera Piotra Kwaska. Treningi odbywają się nad Jeziorem

Tarnobrzeskim 6
razy w tygodniu po
kilka godzin, niezależnie od pory roku.
Zuzanna została
powołana do kadry
narodowej juniorek
gdzie trenuje z najlepszymi dziewczynami w kraju.
Przez najbliższe
dwa lata będzie
również działać jako Radna w Młodzieżowej Radzie
Miasta Tarnobrzeg. Mimo nawału zajęć Zuzanna uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce uzyskując
średnią ocen - 5,25.
Osiągnięcia sportowe:
III Mistrzostwa Polski
w ergometrach kajakowych - Poznań 2020:
• 1 miejsce - złoty medal - K1 500 m - juniorki
młodsze
• 1 miejsce - złoty medal sztafeta K4 3000 m - open
I puchar Polski - Regaty
kontrolne w sprincie kajakowym - Poznań 2020
• 3 miejsce - brązowy medal - K1 200 m - juniorki młodsze
Otwarte regaty im. Wojciech Skrzypczyńskiego - Poznań 2020
• 2 miejsce - srebrny medal - K1 500 m - juniorki młodsze
XXVI Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych w kajakarstwie klasycznym - Poznań 2020
• 2 miejsce - srebrny medal - K1 3000 m - juniorki młodsze
• 3 miejsce - brązowy medal - K1 500 m - juniorki młodsze

Lotto XXXIV Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym - Sztum 2020
• 1 miejsce - złoty medal - K1 12 km - juniorki młodsze
ALEX TAKMADŻAN
Uczeń klasy 6 Społecznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Stalowej Woli.
Osiąga bardzo wysokie wyniki
w nauce - średnia ocen 5,38,
a cechuje go entuzjazm i radość
zdobywania wiedzy. Jest bardzo
dociekliwy, czerpie radość z rozwiazywania zadań o podwyższonym stopniu trudności.
Realizuje rozszerzony zakres
materiału z matematyki i historii, i to właśnie w tych dziedzinach osiąga największe sukcesy. Należy tu wspomnieć przede wszystkim o konkursie
organizowanym przez kuratora oświaty „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”, którego
został laureatem.
Osiągnął bardzo dobry wynik w Międzynarodowym
Kangurze Matematycznym,
jest laureatem konkursu mitologicznego, geograficznego
i z języka niemieckiego. Oprócz
tego Olek rozwija swoje sportowe pasje oraz cieszy się wielką
sympatią koleżanek i kolegów.
Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, Alex angażuje
się w działalność charytatywną,
w tym we wsparcie Fundacji Kocia wyspa, Schroniska Psia Przystań, dzieci ze stalowowolskiego
Domu Dziecka czy zaangażowanie przy Paczce Pomocy.

Jaki prezent od św. Mikołaja
otrzyma miasto Stalowa
Wola tym razem?
STALOWA WOLA. 6 grudnia to dzień,
w którym za sprawą św. Mikołaja panuje radość i uśmiech, bo każdy zostaje obdarowany. A co miasto Stalowa
Wola powinno dostać w prezencie tym
razem? Po raz kolejny zdecyduje o tym
zwycięzca konkursu, który napisze
w liście do świętego Mikołaja czego
sobie życzy dla miasta.
Prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprasza uczniów
szkół podstawowych z klas I-VIII z terenu Stalowej Woli do wzięcia udziału

w konkursie „Co miasto Stalowa Wola
powinno otrzymać w prezencie od Świętego Mikołaja?”
A co należy zrobić, by wziąć w nim
udział? Każdy z uczestników powinien
napisać list do Świętego Mikołaja, prozą
lub wierszem, w którym wskaże jakiego
prezentu dla miasta sobie życzy. Objętość pracy nie może przekroczyć 1 strony formatu A4. Do pracy konkursowej
należy dołączyć dane personalne (imię,
nazwisko, wiek, nr telefonu, nazwa szkoły i klasy).
Celem konkursu jest poznanie ga-

tunku literackiego jakim jest list, poznanie tradycji związanych z Bożym
Narodzeniem, rozwijanie twórczej aktywności dziecka,
rozwijanie wyobraźni
i umiejętności jasnego wyrażania potrzeb,
rozbudzanie poczucia
przynależności do zamieszkiwanego miejsca i społeczności lokalnej.
Informacje na temat
nagrodzenia zwycięz-

ców i uczestników konkursu będą podane
w kolejnych komunikatach, ze względu
na dynamiczną sytuację epidemiologiczną
w kraju.
Prace należy składać do 2 grudnia 2020
do godziny 15.00 w specjalnie do tego
przeznaczonej urnie ustawionej na holu
w głównym budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7.
Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zamieszczone
zostaną na stronie internetowej: www.
stalowawola.pl do 6 grudnia 2020 roku.
sw
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Małe ptaki chętnie odwiedzają gniazda orlików grubodziobych, by tam
żerować, a nawet składać jaja. Ale po
co do ich gniazd zaglądają wiewiórki,
czego szukają tam kuny - i kto udowadnia swoją męskość, zabijając ginące gatunki – tłumaczy w rozmowie
z PAP prof. Grzegorz Maciorowski.

W Polsce jest kilka tysięcy takich miejsc
nic nie zagrozi ich jajom i pisklętom. No,
prawie nic. Bo - poza wiewiórkami, któ- dla różnych gatunków orłów i innych najre „wpadają” do gniazda
orlika, żeby usadowić się
wygodnie i zjeść rosnące
na tym samym drzewie
szyszki - gniazdem interesują się też kuny. Prof.
Maciorowski zaznacza, że
kuna leśna jest groźnym
drapieżcą, który niszczy
orle lęgi - zjada jaja lub
zabija nawet niemal lotne
pisklęta.
Monitoring prowadzony przez naukowców
pokazał, że w ochronie
fot. G.Maciorowski
najrzadszego w Europie
orlika grubodziobego nie
chodzi tylko o zachowanie jedynie tego rzadszych ptaków, np. niektórych sów,
jednego ginącego gatunku. Utrzymanie rzadkich kuraków, bociana czarnego czy
jego siedlisk to „być albo nie być” dla wielu barwnej kraski. Populacja orlika gruboinnych rzadkich gatunków. Jak obecnie dziobego w naszym kraju gnieździ się wła-

Orlik grubodzioby to najrzadszy orzeł
Europy. Wokół gniazd tych chronionych
ptaków tworzy się mały ekosystem organizmów, które się tam żywią i bytują.
Chroniąc orły, chronimy cały ten ginący
świat - podkreślają naukowcy.
Prof. Maciorowski wspólnie z przyrodnikami z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego
na podstawie długoletniego monitoringu
gniazd udowodnił, że drapieżniki żyjące
w polskich lasach budują „majątek”, z którego korzystają inne zwierzęta.
„Orzeł broni swojego terytorium,
a dzięki temu
inne drapieżniki nie atakują
mniejszych ptaków (obecnych
w bliskim sąsiedztwie - PAP).
One same się go
nie boją, bo wylatuje polować
na otwartych
przestrzeniach,
zamieszkiwanych
przez gryzonie
lub płazy, które
przynosi do gniazda. Nie poluje na sikor- wygląda taka ochrona od strony prawnej?
Prof. Maciorowski przytacza przepisy,
ki, mysikróliki, ani nawet na wiewiórki”
mówiące o konieczności utworzenia wo- tłumaczy prof. Maciorowski.
Na dowód swoich słów pokazuje zdję- kół gniazda orlika grubodziobego strefy
cia samicy orlika,
siedzącej w gnieździe. W tym samym
czasie po gnieździe
skacze pierwiosnek,
który szuka owadów. Jak wyjaśnia
badacz, drapieżnik
przynosi do gniazda ulistnione gałęzie, znajdują się tam
resztki pokarmowe,
dlatego razem z orłami żyją zwierzęta
reprezentujące różne grupy systematyczne, m.in. owady. Korzystają z tego
drobniejsze ptaki.
fot. G.Maciorowski
Inne ptaki podkradają orlikom
źdźbła traw i gałązki, żeby budować swo- ochronnej w promieniu 200 m. Obowiąje gniazda w najbliższym sąsiedztwie. Te zuje tam całoroczny zakaz wstępu i wszelnajbardziej towarzyskie potrafią zorga- kich zmian. Dalej, w promieniu od 200
nizować sobie miejsce lęgowe dosłownie do 500 m, wyznaczana jest strefa ochrony
wewnątrz orlego gniazda – pomiędzy ga- okresowej, gdzie ograniczenia obowiązują
łęziami, z których jest zbudowane. Tam w sezonie lęgowym.

Jak tłumaczy, ludzie strzelają do ptaków ze względów kulturowych; w Libanie pozycja społeczna
mężczyzny jest tym
wyższa, im większego
ptaka zabije.
Przyrodnik dodaje,
że mieszkańcy krajów
śródziemnomorskich
wykładają zatrutą padlinę, aby zwalczać
szakala złocistego oraz
wilki, polujące na owce
i kozy. Ale – jak stwierdza prof. Maciorowski
- pierwszymi zwierzętami, które znajdują
zatrutą padlinę, bywają ptaki szponiaste.
W efekcie te skrzydlate drapieżniki masowo giną. „W Turcji w ten sposób ginie
część naszych orlików grubodziobych młodych i dorosłych. Te ptaki to odchodzący świat” - podsumowuje naukowiec.
Szeroko zakrojone badania, w tym monitoring
gniazd z użyciem kamer i fotopułapek, mają
pomóc w skutecznej
ochronie orlika grubodziobego, gatunków mu
towarzyszących, a przede
wszystkim siedlisk tych
ptaków. Artykuł na ten
temat ukazał się na łamach amerykańskiego
czasopisma «Ecology”.
„Nasze podejście ma także silny aspekt
teoretyczny, poznawczy i wskazuje, że
indykacyjna rola ptaków drapieżnych
opiera się nie wyłącznie na zależnościach
pokarmowych, ale że ich gniazda to takie
lokalne, małe centra bioróżnorodności”
– zauważa współautor badań, prof. Piotr
Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
„Wyniki są doprawdy zaskakujące.
Wiedzieliśmy, że duże gniazda ptaków
stanowią magnes dla innych, mniejszych
gatunków, ale raczej – jak w przypadku
bociana białego - mówiło się dosłownie
o paru gatunkach” – wyjaśniają naukowcy.
Tymczasem z gniazd orlików korzystało aż 67 gatunków ptaków i dwa gatunki
ssaków. To światowy rekord i odzwierciedlenie bogactwa gatunkowego Bagien
Biebrzańskich.
Zespół prof. Maciorowskiego od
ponad 30 lat prowadzi badania rzadkich ptaków szponiastych i gatunków
im towarzyszących na obszarze Bagien
Biebrzańskich - największych torfowisk
niskich środkowej Europy i jednego
z najcenniejszych przyrodniczo miejsc
na mapie kontynentu.
PAP – Nauka w Polsce,
Karolina Duszczyk
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Z gniazda orła
korzysta prawie
70 gatunków zwierząt
ściwie tylko w jednym miejscu. W Dolinie
Biebrzy żyje najbardziej rozrośnięta populacja Unii Europejskiej (stanowiąca 90
proc.), która liczy... około 10 par.
Orlik grubodzioby jest
najbardziej zagrożonym
orłem zachodniej Palearktyki. Czy ktoś wątpi w potrzebę jego ochrony? „Orlik ma wiele różnych problemów. Jego przestrzeń
życiowa intensywnie się
kurczy, ponieważ rolnicy osuszają bagna, a na
zmienionych miejscach
sieją kukurydzę, niszcząc
bezpowrotnie ich żerowiska” - zauważa naukowiec.
Kolejne zagrożenie
związane jest z jesienną migracją na południe. „Lecąc przez Bliski
Wschód mogą zostać zastrzelone przez lokalnych
kłusowników. Tylko w zeszłym roku Libańczycy zastrzelili prawdopodobnie około jednej trzeciej wszystkich
orlików krzykliwych, jakie żyją na świecie.
To także niezwykle niebezpieczne miejsce
dla orlików grubodziobych. Wiele ptaków
tam ginie” - uzupełnia badacz.
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Pomagając innym
spełnia swoje
wojskowe marzenia

NOWA DĘBA. Czasem tuż po swojej
żołnierskiej służbie w szpitalu jedzie
wprost do pracy w starostwie powiatowym. Nie narzeka na zmęczenie, wyciąga z plecaka eleganckie urzędnicze
ciuszki, które zastępują mundur WOT.
Agnieszka Kseń - Samołyk, nie dość
że umie pogodzić różne życiowe role,
to jeszcze w ten sposób spełnia swoje
marzenia.
W ostatni weekend Agnieszka KaseńSamołyk, która na froncie walki z koronawirusem jako żołnierz Wojsk Obrony

- wymienia. - Do naszych zadań należy
m. in. segregacja pacjentów, kierowanie
ich na poszczególne oddziały, mierzenie
temperatury, wypełnianie dokumentacji
medycznej. Terytorialsi służą także pomocą pacjentom i ich rodzinom, choćby
w podaniu paczki do szpitala, czy jak mi
się kiedyś zdarzyło, oprowadzeniu samochodu pacjenta pod dom. Czasem potrzeba zwykłego dobrego słowa i wsparcia wtedy też się przydajemy.
Kiedy zaczęła realizować swoje żołnierskie marzenia, nikt nie przypuszczał,
że zaatakuje nas groźny wirus i że służba

saperskim. Czasem zdarzało się, że wprost
ze szpitala jechała, po wielogodzinnej
służbie, jechała wprost do pracy w starostwie, ale pytanie o to, czy nie czuła się
zbyt zmęczona, kwituje tylko uśmiechem.
- Cieszymy się, że mamy u siebie taką
pracownicę, podobnie jak cieszymy się z pomocy, jaką otrzymaliśmy od WOT w naszym szpitalu powiatowym w Nowej Dębie - mówi starosta Jerzy Sudoł, który jak
wszyscy, kibicuje pani Agnieszce. Kibicuje jej
też najbliższa rodzina, mąż i dwójka dzieci.

w Wojskach Obrony Terytorialnej stanie
się tak trudna i niebezpieczna. Do WOT
wstąpiła, bo taka jest jej rodzinna tradycja. Ojciec był zawodowym żołnierzom.
Jej młodszy brat też poszedł w ślady ojca.
I choć Agnieszka wybrała studia cywilne, to kiedy w roku 2017 powstały Wojsk
Obrony Terytorialnej, uznała, że na marzenia nigdy nie jest za późno i skorzystała
z tej szansy.
Służba w WOT nie koliduje z pracą
w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu,
gdzie jest głównym specjalistą w biurze
Rady Powiatu, ani ze studiami w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku

Pewnie dlatego nie brakuje jej energii, by
ciągle nieść pomoc tym, którzy najbardziej
jej potrzebują. Nie ukrywa, że wiele sytuacji,
z którymi spotkała się od początku pandemii
wywołało u niej spore emocje. Ale to tylko
zachęca ją do dalszej pracy.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka.

„Moja rodzina
żyje zdrowo”
MIELEC. Rozstrzygnięty został konkurs promujący zdrowy styl życia
zrealizowany pod honorowym
patronatem starosty mieleckiego
Stanisława Lonczaka.

Terytorialnej stanęła już wiosną, podobnie
jak ponad 23 tysiące terytorialsów przeszła
szkolenie mające na celu odciążenie cywilnej służby zdrowia i pomocy medykom
w walce z COVID - 19. Żołnierze WOT
szkolili się we wspieraniu osób starszych,
pobieraniu wymazów, kwalifikowanej
pierwszej pomocy i indywidualnej ochrony przed COVID 19, a także w do pomocy
przy budowie szpitali polowych.
- Było to już drugie moje szkolenie
w czasie pandemii - przyznaje Agnieszka
Kseń- Samołyk. - Szkoliliśmy się w niesieniu pomocy szpitalom, DPS-om, przygotowywaliśmy się też do patroli z policją
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Rejonowy konkurs „Moja rodzina żyje zdrowo” zorganizował Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym, przy aktywnej współpracy
i zaangażowaniu Zarządu Okręgu Podkarpackiego LOP w Rzeszowie. Jego
celem była promocja szeroko pojętego
zdrowego stylu życia – w tym m.in.
uprawiania sportu
oraz praktykowania
dobrych nawyków żywieniowych.
Konkurs został
ogłoszony jeszcze
w lutym br., jego rozwiązanie jednak – ze
względu na zawieszenie zajęć w szkołach
– zostało odroczone.
Odbyło się dopiero
w październiku, w formie online.
Nagrody, których

fundatorami było Starostwo Powiatowe
w Mielcu oraz Nadleśnictwo Mielec otrzymali uczniowie:
• Antoni Maziarz ZSP w Tuszowie Narodowym
• Wojciech Pietruszka ZS w Radomyślu
nad Sanem
• Maciej Trybowski SP nr 7 w Stalowej
Woli
• Piotr Kulczyk SP nr 13 w Mielcu
• Ignacy Gaweł SP nr 13 w Mielcu
Prace nadesłane w konkursie prezentujemy w galerii poniżej.
ms
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Stowarzyszenie „Dzików” działa już 20
lat. W roku 2000 odbyły się pierwsze spotkania dotyczące utworzenia Stowarzyszenia, na których ustalone zostały założenia
statutowe, cele i metody ich realizacji. Wybrano także władze Stowarzyszenia z Tadeuszem Zychem jako prezesem i Janem
Woynarowskim, jego zastępcą na czele. Po
upływie ich kadencji nowym szefem organizacji został Tadeusz Milarski. Ogromnie
ważne w tym początkowym okresie, było
tak wsparcie rodziny Tarnowskich, jak
też ówczesnego tarnobrzeskiego senatora
Dariusza Kłeczka. Przez cały czas w licznej grupie osób o bardzo zróżnicowanych
poglądach analizowaliśmy sytuację społeczną oraz potrzeby edukacji historycznej i kultywowania tradycji patriotycznych
Tarnobrzega.
W trakcie swojej działalności Stowarzyszenie „Dzików” było organizatorem wielu
projektów służących rozwijaniu i propagowania wartości kulturowych, historycz-

nych oraz patriotycznych, stanowiących
dziedzictwo naszego regionu. W realizacji tych projektów zaangażowani byli
członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy
Tarnobrzega oraz wiele lokalnych instytucji i przedsiębiorstw. Większość działań było inicjowanych i monitorowanych
przez Zarząd Stowarzyszenia „Dzików”,
przez który przewinęło się wielu członków.
Wiele z inicjatyw było pionierskimi tak
w mieście, jak i w regionie. To Stowarzyszenie „Dzików” było pierwszą organizacją, która wnioskowała do samorządu
lokalnego o powołanie w Zamku Dzikowskim muzeum, które obecnie prezentuje
regionalne dziedzictwo kulturowe, historię
Tarnobrzega i dzieje rodziny Tarnowskich.
Nie skończyło się jednak na petycji.
W 2001 roku, przeprowadziliśmy prace
renowacyjne Kaplicy Zamkowej w Zamku
Dzikowskim, zrealizowane w szczególności dzięki aktywności członków stowarzyszenia. Obejmowały one odnowienie
ławek, podłogi oraz malowanie ścian
i oczyszczenie i konserwację antresoli

Dwadzieścia lat
działalności
Stowarzyszenia
„Dzików”
z fisharmonią. Niezwykle istotne i wartościowe były prace realizowane przez Jana
Woynarowskiego, którego umiejętności
konserwatorskie i artystyczne oraz ogromne zaangażowanie pozwoliły na odnowienie biblioteki zamkowej, przygotowanie
ołtarza do kaplicy
i ocalenie wielu zabytków materialnej
kultury związanej
z Zamkiem Dzikowskim i rodziną Tarnowskich. W 2002
roku Stowarzyszenie
realizowało kolejne
prace konserwatorskie, w tym zabezpieczenie dachu nad
kaplicą i zamontowanie na wieżyczce
krzyża. Rok później
Stowarzyszenie wystąpiło do rektora
PWSZ w Tarnobrzegu z wnioskiem o nadanie szkole imienia
Profesora Stanisława
Tarnowskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W 2005 roku ufundowaliśmy tablicę pamiątkową poświeconą
Ochotnikom Dzikowskim z 1920 roku,
zamontowaną na prawym skrzydle zamku.
Jej odsłonięcie stanowiło kluczowy element obchodów 85. rocznicy zwycięstwa
w wojnie z bolszewikami. Od tego momentu, coroczne uroczystości z udziałem
władz samorządowych, przedstawicieli
rodziny Tarnowskich oraz stowarzyszeń,
jakie odbywają się przed tą tablicą 15
sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej,
stały się stałym elementem obchodów
tej rocznicy. Nie była to pierwsza tablica
fundowana przez Stowarzyszenie. W 2003
roku w kaplicy zamkowej ufundowaliśmy tablicę poświecona trzem braciom:
Stanisławowi, Janowi Dzierżysławowi
i Juliuszowi uosabiającym trzy postawy
i cnoty: naukę, pracę i bohaterstwo. Stowarzyszenie było także organizatorem
bądź współorganizatorem wielu wystaw
w Zamku Dzikowskim i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu. W 2001

roku Stowarzyszenie przy wsparciu rodziny Tarnowskich zorganizowało w zamku
wystawę zatytułowaną „Skarby dzikowskiego zamku”, pokazującą czym Dzików
mógłby się stać, gdyby powstało w zamku
muzeum. W ramach konferencji i wystawy
„Gospodarze na Dzikowie”, Stowarzyszenie wraz z Muzeum prezentowało lokalne
osiągnięcia gospodarcze w XIX i XX wieku
oraz zróżnicowanie gospodarcze regionu
w tym okresie, inspirowane i realizowane przez rodzinę Tarnowskich. Wystawy
i konferencje możliwe były do zrealizowania dzięki wsparciu i pomocy członków
stowarzyszenia (w szczególności Tadeusza
Zycha, Krzysztofa Kalinki i Jana Woynarowskiego). Stowarzyszenie był także
inicjatorem dorocznych obchodów związanych z pamięcią
o powstaniu styczniowym, a w szczególności z udziałem
w nim tak rodziny
Tarnowskich, jak też
mieszkańców miasta.
Apogeum tych
obchodów była organizacja w 2013
roku w bardzo bogatej oprawie uroczystości 150. rocznic y powstania
styczniowego oraz
bitwy pod Komorowem. Uroczystości
te prowadzone były
pod patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z udziałem
parlamentarzystów,
władz państwowych
i samorządowych,
jednostki wojskowej
oraz wielu organizacji i mieszkańców regionu. Obchody rozpoczęły się mszą w kościele oo. Dominikanów, a następnie, po przemarszu uczestników przez plac Bartosza Głowackiego i ul.
Mickiewicza, na plac Surowieckiego pod
pomnik Juliusza Tarnowskiego, który zgi-
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nął w powstaniu styczniowym, gdzie miała
miejsce kulminacja tych obchodów. Tam
każdego roku, 20 czerwca Stowarzyszenie
wraz z Prezydentem Miasta oraz innymi
podmiotami organizują obchody rocznicy
Powstania Styczniowego i śmierci Juliusza
Tarnowskiego.
Inną inicjatywą związaną z ważnym
historycznym wydarzeniem dla naszego
regionu były w 2014 roku obchody 110.
rocznicy odsłonięcia pomnika Bartosza
Głowackiego, podczas których Stowarzyszenie zorganizowało rekonstrukcję uroczystości odsłonięcia tego pomnika. Warto
wspomnieć także o inicjatywach wydawniczych Stowarzyszenia. W 2008 roku wydało ono album zatytułowany „Dzikowski
poczet królów i książąt polskich” oraz serię
kart pocztowych o tej tematyce.
Jednym z największych i najważniejszych przedsięwzięć stowarzyszenia
w ostatnich latach (2016-2017), możliwym
dzięki wsparciu wielu osób i podmiotów,
był kompleksowy remont zabytkowej kordegardy przy bramie do zespołu parkowo-zamkowego Zamku Dzikowskiego. Celem tego projektu, realizowanego od roku
2016, była konserwacja i renowacja obiektu, którego stan w momencie przejęcia go
przez Stowarzyszenie był katastrofalny.
Wszelkie koszty finansowane były ze
środków Stowarzyszenia oraz darowizn.
Realizacja prac nie byłaby możliwa bez
stałej i pozytywnej współpracy z przedstawicielami rodziny Tarnowskich, a w szcze-

gólności z Janem Tarnowskim i Rosabellą Tarnowską. Korzystaliśmy także ze
wsparcia innych podmiotów i osób w tym
Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Sp.
z o.o. Część prac realizowaliśmy, korzysta-
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jąc ze wsparcia i pracy członków naszego
stowarzyszenia, a szczególne zasługi oddał
w tym dziele Leonard Mazur.
Aktualnie w budynku kordegardy mieści się siedziba Stowarzyszenia. Stowarzyszenie planuje wykorzystanie Kordegardy jako punktu informacji turystycznej
i aktywnej wizytówki kompleksu Zamku
Dzikowskiego. Z tego obiektu korzysta
nieodpłatnie grupa rekonstrukcyjna „Tarnobrzeska Chorągiew Rycerska Leliwa”.
Stowarzyszenie „Dzików” jest jednym
z dłużej działających organizacji pozarzą-
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dowych w regionie. W całym 20-letnim
okresie podejmowało zróżnicowane projekty, których realizacja z pewnością miała
znaczący wpływ na kształtowanie świadomości historycznej i patriotycznej społeczności lokalnej. Udział młodzieży i dorosłych mieszkańców w wielu uroczystościach, konferencjach i wystawach pozwolił
z pewnością lepiej poznać historię Tarnobrzega i okolic oraz działalność wybitnych
postaci związanych z tym regionem.
Bez aktywności samorządowców, którzy często byli także członkami stowarzy-

szenia, oraz dobrej i wieloletniej współpracy z radnymi i prezydentami Tarnobrzega,
efekty wielu działań Stowarzyszenia „Dzików” byłaby znacznie ograniczone.
Wszystkie działania Stowarzyszenia
związane były z historią regionu, Zamku Dzikowskiego oraz rodziny Tarnowskich. Nie moglibyśmy ich realizować bez
merytorycznego wsparcia historyków,
a w szczególności Tadeusza Zycha, Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta
Tarnobrzega, oraz Dominika Komady,
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Stowarzyszenie działając dla upamiętnienia setnej rocznicy wojny z bolszewikami, złożyło do Prezydenta i Rady Miasta
Tarnobrzega wniosek o nadanie nazwy
Ochotników Dzikowskich dla ronda przy
skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Dominikańskiej. To tymi ulicami przechodzili w 1920 roku ochotnicy z Tarnobrzega
i okolic z klasztoru OO. Dominikanów na
Zamek Dzikowski.
Stowarzyszenie „Dzików” planuje realizację projektu, który popularyzować będzie
obiekty historyczne naszego miasta poprzez
zaprojektowanie i zrealizowanie ścieżki historycznej z tablicami informacyjnymi.
Aktualny skład władz Stowarzyszenia
przedstawia się następująco: Witold Bochyński – Prezes Zarządu, Marian Cąpała
– Wiceprezes Zarządu, Ireneusz Olszański – Skarbnik Zarządu, Zdzisław Jajko –
Sekretarz Zarządu, Jan Mleczko i Andrzej
Wartoń – Członkowie Zarządu. Członkami
Komisji Rewizyjnej są: Piotr Orlof,
Bogusław Uchański i Leonard Mazur.
Witold Bochyński

W polskiej i słowackiej części Tatr
naliczono 983 kozice
983 kozice naliczyli przyrodnicy po obu
stronach Tatr, z czego 69 to tegoroczny
przychówek. Liczba tych chronionych
zwierząt spadła w ciągu ostatnich kilku
lat, gdyż w rekordowym 2018 roku zaobserwowano w Tatrach
1431 kozic.
Jak podano na stronie
internetowej słowackiego
Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP), w słowackiej części Tatr naliczono 653 kozice, a po polskiej
stronie gór - 330 sztuk.
„Tegoroczna jesienna
akcja nie przyniosła zadowalających rezultatów. Być
może wiele kozic chowało
się w skalnych, zacienionych
zakamarkach, gdzie trudno
było je zaobserwować. Można przypuszczać, że wiele
osobników nie zostało przez
to odnotowanych” - ocenił
zoolog z Lasów Państwowych TANAP Józef Hybler.
Ostatni raz tak mało kozic
w Tatrach zanotowano jesienią 2011 roku.
Na przestrzeni lat przyrodnicy zaobserwowali, że liczebność tych zwierząt podlega

dużym wahaniom. W 1999 r. zanotowano
najniższe w historii pogłowie kozic - tylko
241 sztuk, ale kilka lat później liczba tych
zwierząt zaczęła gwałtownie rosnąć.
Akcja liczenia kozic w Tatrach jest or-

ryfikacji, ile osobników przetrwało trudny
okres zimowy, natomiast jesienna akcja
ma określić liczbę populacji kozic. Akcja
polega na tym, że grupy przyrodników
poruszają się w wyznaczonych terenach

ganizowana dwa razy w roku - wiosną
i jesienią. Liczenie wiosenne koncentruje
się głównie na notowaniu młodych i we-

od górnej granicy lasu, w kierunku grani
szczytowych Tatr, obserwując i fotografując zwierzęta. Swoje obserwacje przyrod-

nicy notują na specjalnych kratach. Akcja
liczenia kozic odbyła się w pod koniec
października. Tydzień później przyrodnicy z obu stron Tatr spotkali się, aby podsumować akcję.
Liczenie kozic w Tatrach organizowane jest od 1954 r., a wspólnie ze Słowakami od 1957 roku.
Kozica jest symbolem zarówno
polskiego, jak i słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego.
W Polsce, poza Tatrami, kozice żyją w Sudetach, jednak jest
to gatunek alpejski sprowadzony
w te góry przez Czechów na początku XX wieku. Niewielki kierdel kozic przeszedł przez granicę
do Polski w latach 70. ub. wieku i zadomowił się na zboczach
Śnieżnika.
Kozica jest gatunkiem chronionym. Zwierzęta te żyją w niewielkich stadach, a na ich czele
stoi zawsze doświadczona samica
z młodym, tzw. licówka. Samce
zwane capami żyją najczęściej
samotnie lub tworzą grupy kawalerskie, dołączając do stad jesienią, na czas godów.
PAP - Nauka w Polsce, Szymon Bafia
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Rada Osiedla w Skopaniu
podejmuje działania na
rzecz swojej miejscowości
SKOPANIE. Mimo uroku jaki wprowadzają kolory jesieni, park osiedlowy
w Skopaniu wymaga uporządkowania. W związku z tym członkowie Rady
Osiedla w sobotnie dopołudnie poświęcili swój czas na grabienie i sprzątanie osiedlowego parku.
To nie byle jakie wyzwanie, gdyż masa
liści niczym dywan okryła obszar całego
parku. Za podjęty trud i poświęcony czas,
w imieniu społeczności lokalnej, dziękuję
SANDOMIERZ. Zapoczątkowana przed
dwoma laty idea wspólnych, twórczych i przede wszystkim radosnych
obchodów Narodowego Święta Niepodległości w obliczu tegorocznej
epidemii koronawirusa musiała ulec
zmianom.
Pandemiczna rzeczywistość, która
zawładnęła niemal całym globem, społeczna izolacja oraz brak dostępu do kultury w znanej dotychczas formie zmusiły Sandomierskie Centrum Kultury do
szukania nowych sposobów kontaktu
z odbiorcą kultury.
W związku z tym niemal wszystkie

wszystkim, którzy włączyli się w utrzymanie porządku w naszej miejscowości.
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Edward Rusin, zadbał również o wystrój
świąteczny Osiedla dekorując ulice flagami. Przypominają wszystkim, jak ważna
jest wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i pamięć o tych, którzy ponieśli
największą ofiarę jakim jest życie. Troskę
o naszą małą Ojczyznę podkreśla również
wystrój kwiatowy Osiedla.
Słowa wdzięczności należą się rów-

nież tym członkom
Rady Osiedla, którzy
w ubiegłym miesiącu
włączyli się w akcję
sadzenia drzew i krzewów na terenie Osiedla. Zostało posadzone 40 sztuk sadzonek
drzew miododajnych,
które otrzymaliśmy
w ramach projektu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. Zostały zasadzone następujące gatunki drzew: klon pospolity, klon jawor,
surmia oraz krzewy: oliwnik wąskolistny, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa,
tamaryszek. Tworzy się urocza alejka,
gdyż to już kolejne nasadzenia, które

realizujemy na Osiedlu w ramach tego
projektu. Mamy nadzieję, że będzie to
również szczególne miejsce wypoczynku
mieszkańców.
Krystyna Rusin

działania dotyczące Narodowego Święta
Niepodległości zostały przeniesione w obszar Internetu.
Wśród propozycji przygotowanych z tej
okazji znalazły się:
- „Sandomierz świętuje niepodległość”
– plakat okolicznościowy do udostępniania na Facebooku oraz bicia rekordu 102
udostępnień na 102 rocznice odzyskania
niepodległości. Sandomierz dwukrotnie
pobił rekord udostępnień i to w dniu,
w którym plakat pojawił się w sieci. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za udostępnianie i wspólne świętowanie.
- „Krajobraz nie(p)odległego Sandomierza” – wirtualna prezentacja archiwal-

nych fotografii związanych z Sandomierzem, która potrwa do końca listopada.
Sandomierskie Centrum Kultury dysponuje obfitym zbiorem fotografii z lat 1917
– 1939 dzięki wsparciu takich instytucji,
jak: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu oraz
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Zachęcamy do rozkoszowania się urokiem
dawnej fotografii oraz widokami dawnego
Sandomierza.
- „Do hymnu” – wyjątkowo w dniu
11.11.2020 roku o godz. 12.00 z wieży ratuszowej zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego
zamiast sandomierskiego hejnału.
- „Ratusz w barwach narodowych” –

dniu 11.11.2020 po zmroku na elewacji
sandomierskiego ratusza pojawiła się biało-czerwona iluminacja.
Wśród zaproponowanych wirtualnych
działań na szczególną uwagę zasługuje
konkurs fotograficzny pt. „Ok(n)o na
Polskę”.
Celem konkursu było m.in. wzmacnianie postaw patriotycznych, rozwój
kreatywności oraz zainteresowanie małą
Ojczyzną. Organizatorom zależało na zaangażowaniu mieszkańców Sandomierza
w twórcze i wirtualne przeżywanie Narodowego Święta Niepodległości.
Tematem zdjęć konkursowych były
obiekty/krajobrazy widziane z okien

Niepodległość w sieci…

I miejsce – Klaudia Ura

II miejsce – Anna Osemlak

III miejsce – Dionizy Drozdowski

m i e s z k ań / d om ów / s z kó ł /
miejsc pracy w połączeniu
z elementami o charakterze
patriotycznym, także w osobistym tego słowa znaczeniu.
Okno miało stanowić ramę
„obrazu”, którego ostateczną
kompozycję stworzył autor
zdjęcia. W konkursie mógł
wziąć udział każdy mieszkaniec Sandomierza bez względu na wiek.
Konkurs rozegrał się
w przestrzeni Facebooka,
a ocena prac konkursowych
została oddana w ręce jego
użytkowników. O zwycięstwie
zadecydowała liczba polubień. Spośród 7 nadesłanych
fotografii 3 otrzymały znaczną liczbę polubień i w związku
z tym trafiły na podium.
srz
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Poznajcie
Pana Kotka!

TARNOBRZEG. Jest już logotyp Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza. Pana Kotka namalowała artystka
Joanna Zając-Slapničar.
Wszyscy znamy historię chorego Pana
Kotka z najpopularniejszego wiersza Stanisława Jachowicza. Mruczek ten właśnie został patronem pierwszego Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza. Ten kotek
jednak nie leży w łóżku, jest zdrowy, pełen
sił i dobrego humoru, gotowy do działania –
zapewniają organizatorzy.
Logotyp powstał w pracowni plastycznej
artystki z Żywca Joanny Zając-Slapničar, która
inspirowała się zarówno bajką Jachowicza, jak
też własnymi dwoma kotami. Malarka jest
absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i studiów podyplomowych na Akade-

mii Sztuk Pięknych w Lubljanie w Słowenii.
Zajmuje się malarstwem, grafiką, projektowaniem graficznym, ilustracją, wideo i sztuką
nowych mediów. Ma na swoim koncie szereg
wystaw indywidualnych o zbiorowych w Polsce i Europie. Organizuje zajęcia plastyczne
w Fundacji Arcy Arty w Żywcu oraz pracuje
w Montessori Mountain Schools jako nauczycielka plastyki.
Joanna Zając-Slapničar nie tylko stworzyła festiwalowe logo, ale także poprowadzi warsztaty plastyczne. Z uwagi na
sytuację pandemiczną, będą to zajęcia on-line. Warsztaty tematycznie nawiązywać
będą do literatury Stanisława Jachowicza,
a każdy uczestnik będzie mógł skorzystać
z propozycji we własnym domu. Wkrótce
zostaną ogłoszone warunki udziału w tych
zajęciach.
Warto przypomnieć, że w ramach festiwalu odbędą się także konkursy: plastyczny,
literacki i teatralny. Z powodu sanitarnych
obostrzeń wszystkie odbędą się w formie
on-line. Prace literackie i plastyczne można
przygotować i zgłosić do konkursu indywidualnie lub poprzez szkołę. W konkursie teatralnym także można samodzielnie
przygotować prezentację wiersza Jachowi-

cza, z użyciem kostiumów i rekwizytów (tzw.
teatr jednego aktora) i nagrać ją, choćby
w domu. Wszystkie konkursy zostaną rozstrzygnięte w ostatnim tygodniu listopada.
Szczegóły i regulaminy można znaleźć na
stronach Tarnobrzeskiego Domu Kultury:
www.tdk.tarnobrzeg.pl oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.mbp.tarnobrzeg.pl.
Festiwal objął swoim patronatem Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.
Wydarzenie zostanie zorganizowane
przy wsparciu finansowym z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Renata Domka
***
JOANNA ZAJĄC-SLAPNIČAR
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Dyplom u prof. Piotra C. Kowalskiego (2004). W 2003 roku stypendium
na Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie, w Słowenii (Wydział Projektowania Graficznego). W roku 2016
ukończyła studia podyplomowe na
Akademii Sztuk Pięknych w Lubljanie w Słowenii (kierunek Wideo).
Zajmuje się malarstwem, grafiką, projektowaniem graficznym,
ilustracją, wideo i sztuką nowych
mediów. Bierze udział w międzynarodowych projektach, sympozjach
i plenerach artystycznych.
W 2008 roku nagrodzona za
najlepszą akwarelę w XLIII Międzynarodowym konkursie malarskim w Piranie
(Słowenia).
W 2017 roku I nagroda w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KOLAŻ
– ASAMBLAŻ w Olkuszu.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Związku Artystów Plastyków
w Lubljanie (DLUL) sekcji Ilustratoróworaz
oraz IWS sekcji Akwarelistów Słoweńskich.
Swoje prace pokazywała na wystawach w Polsce, Słowenii, Szwajcarii, Danii, Szwecjii, Rosjii, Serbii, Rumunii, Litwie, na Ukrainie, Czechach, w Niemczech we Włoszech i w USA.
Największą pasją i jednoczesnie pracą
jest szeroko rozumiana stuka. Zajmuje się
malarstwem, ilustracją, kolażem, grafiką
komputerową, wideo oraz szerzeniem zamiłowania do sztuki wsród dzieci i dorosłych.
Organizuje zajęcia plastyczne w Fundacji
Arcy Arty w Żywcu oraz pracuje w Montessori Mountain Schools jako nauczyciel
plastyki. Prywatnie: żona, mama Heleny
i właścicielka dwóch miłych kotów :-)
www.joanna-zajac-slapnicar.weebly.com
Fundacja Arcy Arty
www.arcyarty.com
www.facebook.com/ArcyArty/
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OGLĘDÓW. Ochotnicza Straż Pożarna w Oględowie otrzymała torbę R1,
pozwalającą na udzielenie pomocy
przedlekarskiej osobom poszkodowanym w wypadkach. Torbę przekazał KRUS Kielce, który wspiera OSP
w niesieniu pierwszej pomocy.
Strażacy OSP często są pierwszymi
osobami, które pojawiają się na miejscu
wypadku. Posiadając odpowiedni sprzęt
i wiedzę są w stanie uratować ludzkie
życie w oczekiwaniu na przybycie karetki. Dlatego też, wspierając ratownictwo

transportowe wyposażone wg wytycznych Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej.
Wymiary torby zapewniają możliwość skompletowania zestawu zgodnie
ze standardem wyposażenia R-1. Zestaw składa się z: przyrządów do kontrolowania lub wspomagania oddechu
i tlenoterapii, unieruchamiania złamań
i zwichnięć, zapewniania komfortu
termicznego, tamowania krwotoków,
opatrywania ran i oparzeń oraz płynów do dezynfekcji, latarki czołowej,
rękawic ochronnych, folii do przykry-

Torba R1 dla
OSP Oględów

przedmedyczne na obszarach wiejskich,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego co roku kupuje ratownicze torby

wania zwłok, zestawu amputacyjnego,
worka na odpady medyczne, nożyczek
ratowniczych oraz aparatu do płukania
oka z bocznym odpływem. Taki sprzęt
pozwala strażakom sprawnie i profesjonalnie udzielić pierwszej pomocy
i odpowiednio zabezpieczyć miejsca
wypadku i rannych.
W przekazaniu torby R1 dla Oględowskich ochotników uczestniczył
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, Prezes OSP Oględów Robert Myśliwiec oraz strażacy Zbigniew
Opałacz i Piotr Zgrzywa. Wręczenia
przekazywanego wyposażenia dokonała kierownik KRUS w Staszowie Aneta
Ostrowska.
OSP Oględów zobowiązało się do
przedstawiania do Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach informacji na temat
liczby akcji ratowniczych z wykorzystaniem przekazanego sprzętu, w których
poszkodowani byli rolnicy.
Marta Kotlarz
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Miejski Zakład Komunalny przekazał
100 tys. zł dla szpitala w Stalowej Woli

STALOWA WOLA. Miejski Zakład Komunalny po
raz kolejny stanął na wysokości zadania. Spółka
miejska przekazała 100 000 zł na rzecz Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej
Woli. W marcu tego roku do stalowowolskiej
lecznicy trafiło setki przyłbic wydrukowanych
metodą 3D w MZK.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych środków ochrony osobistej dla medyków ciągle będących na pierwszej linii frontu walki
z koronawirusem. – Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, poświęcenie i pracę oraz za wszystkie niesamowite przejawy dobroci. Chcemy Wam pomóc
i zadbać, by każdy z pracowników medycznych był
odpowiednio chroniony – zwrócił się do dyrekcji szpitala Radosław Sagatowski prezes Miejskiego Zakładu

Komunalnego w Stalowej Woli.
To nie jedyna pomoc udzielona szpitalowi przez miasto i jednostki organizacyjne.
Przypomnijmy, że samorząd miejski oprócz
bezpośredniego wsparcia finansowego w kwocie 300 000 zł oraz dostarczania szpitalowi
środków ochrony osobistej za blisko 50 000 zł,
zakupił najwyższej klasy respirator o wartości
około 90 000 zł.
Miejski Zakład Komunalny też nie zapomina
o społecznej odpowiedzialności w dobie pandemii. Kilka tysięcy przyłbic wydrukowanych
przez MZK w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej trafiło do stalowowolskiego i niżańskiego
szpitala oraz do instytucji i jednostek na terenie
Stalowej Woli.
sw

Kolejne inwestycje
drogowe oddane do
użytkowania
MIELEC. Przywróceniem ruchu na nowym rondzie powstałym przed bramą główną mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Mielec zakończona została realizacja kolejnej
dużej inwestycji drogowej na terenie Mielca
zaplanowanej na rok 2020 roku. Była nią przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z przebudową
skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska
Polskiego.
Inwestycję, której wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie na odcinku od
Ronda Solidarności do dawnej bazy PKS wymienio-

no nawierzchnię ulicy, wykonano ścieżkę rowerową
i chodnik oraz przebudowano odwodnienie.
Drugi etap obejmował prace na ulicy Przemysłowej na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego przed bramą główną
mieleckiej strefy. Tu także wymieniono nawierzchnię, wybudowano nowe chodniki, zjazdy, odwodnienia i ścieżkę rowerową.
Na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego, która
w ostatnich miesiącach także została przebudowana
w ramach inwestycji realizowanej przez starostwo
powiatowe, powstało nowe rondo, które stało się
głównym węzłem komunikacyjnym dla układu drogowego wokół mieleckiej strefy przemysłowej.
Drugi etap kosztował 4 mln 568
tys. zł., natomiast wartość całej przebudowy ulicy Przemysłowej sięgnęła
kwoty 6 864 551 zł. z czego udało się
pozyskać dofinansowanie w wysokości 3 263 373.
Po wykonaniu ostatnich prac wykończeniowych i kosmetycznych
od czwartku 12 listopada kierowcy
mogą już korzystać z przejazdu przez
rondo, które jak wiadomo uchwałą
rady miejskiej w Mielcu nazwano
imieniem Tadeusza Ryczaja, byłego
dyrektora Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego.
Edward Tabor

NOWA DĘBA. Trwają prace na placu gminnym tuż obok niedawno wybudowanych bloków na ul. Leśnej. Dokładnie na
166 m powstanie jezdnia, a wylanie asfaltu poprzedzą m.in.
prace związane z odwodnieniem terenu, przekładkami elektrycznymi czy roboty ziemne.

Ruszyła budowa
drogi wewnętrznej
w Nowej Dębie.
- Jako gmina wychodzimy naprzeciw potrzebom lokalnych
deweloperów, którzy stawiają bloki na terenie naszego miasta.
Dodam, że powstałe w wyniku tej inwestycji droga będzie ogólnodostępna, co ucieszy m.in. rodziców korzystających na co
dzień z Przedszkola nr 5 czy też osoby udające się do kościoła
- mówi Wiesław Ordon, burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba.
Wartość prac to dokładnie 241 tys. zł, a wykonuje je spółka
Molter sp. z o.o. z Rudnej Małej.
Joanna Lewicka
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TARNOBRZEG. Wystawa poplenerowa
„Sztuka integracji” została zaprezentowana w Galerii TDK. Z powodu pandemii można ją zwiedzać online.
15 i 16 września w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Tarnobrzegu odbyły się integracyjne plenerowe warsztaty

11
seniorzy, podopieczni Domu Dziennego
Pobytu w Tarnobrzegu i Domu Senior+
w Tarnobrzegu. Zajęcia artystyczne zrealizowane zostały w ramach IX TARNOBRZESKICH DNI SOLIDARNOŚCI
Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI PSYCHICZNIE przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących

z przedmiotów niewielkich detali. W innych zaś najważniejszy jest
kolor. Odnajdziemy również prace, na których przedmioty tworzą
płaski, zatarty obraz trójwymiarowości. Są też takie, na których powiększone i wykadrowane przedmioty ukazują wzajemny stosunek

Psychicznie Ogniwo.
Uczestnicy pleneru oddali się spokojnej pracy twórczej w pięknym otoczeniu
drzew w ogrodzie przy ulicy Kopernika.
Obserwując martwą naturę przenosili na
papier wybrane przez siebie fragmenty
kompozycji.
Niewielkie, nieożywione przedmioty
ułożone na przeróżnych draperiach pośrodku ogrodu były inspiracją do wykonania kompozycji malarskich. W niektórych pracach dużą rolę pełni gra światła
i cienia, która pozwala na wydobycie

proporcji, pionu i poziomu.
Prace wyraźnie różnią się od siebie wnikliwością spojrzenia, sposobem uchwycenia tematu. Jednak to,
co ich łączy to nie tylko nastrój, czy
wyrazisty kolor.
- Wystawa ta pokazuje, że sztuka
powinna otwierać na świat i dawać możliwość wyrażania swoich uczuć
i emocji – mówi Karolina Bednarska. Cieszymy się, że spotkanie to pozwoliło
na wzajemne poznanie się i zaprezentowanie efektów aktywności artystycznej

Zwiedzajmy wirtualną
integracyjną galerię TDK

malarskie. Zajęcia poprowadziła artysta
– plastyk Karolina Bednarska. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy ŚDS-u oraz

seniorów oraz uczestników środowiskowego domu samopomocy.
Wystawę można oglądać na stronie internetowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury: www.tdk.tarnobrzeg.pl.
kb

Propozycja na wycieczkę
Nie tak dawno jeszcze, kiedy często
przebywali z drużyną
na biwakach w szkole
w Szczecynie poznali
piękno tego rezerwatu. Harcerze wybrali
się tam po dłuższej
przerwie, nie patrząc
na prognozy pogodowe. Tym razem
wąwozy powitały ich

Zanim wprowadzono kolejne obostrzenia harcerze z 54 SDH ZHP im.
ppor. Bronisława Kochana zdążyli jeszcze
ponownie udać się do Rezerwatu „Doły
Szczeckie”. To rezerwat na terenie gminy Gościeradów o powierzchni 204 ha
leżący między miejscowościami Salomin
i Szczecyn. „Doły Szczeckie” to rezerwat
krajobrazowo-leśny o licznie rozbudowanych wąwozach lessowych, w których
występuje buk zwyczajny na granicy północno-wschodniego zasięgu tego drzewa.
Pojechać tam warto o każdej porze roku.

jesiennymi kolorami. Było ciepło
oraz trochę mokro i ślisko pod
butami. Jednym
wąwozem, który
dał się trochę we
znaki weszli na
górę a po krótkim
odpoczynku wybrali inny wąwóz
i zeszli nim spokojnie do punktu

wyjścia. Nie spiesząc się
trasę pokonali szybciej niż
się spodziewali. Oczywiście
to była trasa dość krótka.
Można też sobie wędrówkę
urozmaicić idąc w poprzek
z wąwozu do wąwozu.
Można się w tedy naprawdę zmęczyć. Jest tam czysto
i dobrze by było, jakby tak
zostało.
Zbigniew Partyka
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Zrobili literackie
zapasy
STALOWA WOLA. 8202 - tyle książek i audiobooków wypożyczyli Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli przez ostatnie trzy dni
jej funkcjonowania przed czasowym zamknięciem. Odwleczono je nieco
w czasie - aby w ostatni dzień nie tworzyć zagrożenia epidemicznego ze
względu na wzmożony ruch Czytelników, którzy chcieliby zrobić sobie
książkowe zapasy. Zamiast jednego dnia, Czytelnicy na wypożyczenie
wybranych lektur, mieli trzy dni. W filiach oraz Bibliotece Głównej zjawiło
się przez ten czas 2238 osób.
Obsługa Czytelników odbywała się z zachowaniem
wymogów sanitarnych. Każdy miał maseczkę i zachowywał dystans społeczny, mimo zwiększonej ilości osób
chętnych do wypożyczenia książek, wszystko odbywało
się bezpiecznie.
Stalowowolscy bibliotekarze mają nadzieję, że
możliwość korzystania z zasobów książnicy zostanie
przywrócona jak najszybciej, jednak aby zapewnić
mieszkańcom Stalowej Woli dostęp do literatury,
zdecydowali się zwiększyć limit wypożyczeń z 5 do 8
pozycji. Z możliwości wypożyczenia większej liczby
książek czy audiobooków zdecydowało się skorzystać
wiele osób.
Dobra wiadomość dla tych, którzy nie zdążyli oddać
książek – za okres czasowego zamknięcia biblioteki nie
będą naliczane opłaty za przetrzymanie bibliotecznych
zbiorów - wszystko zostało „zamrożone”.
Biblioteka została czasowo zamknięta dla wypożyczających, ale pracownicy MBP nie próżnują: trwają prace m.in.
związane z porządkowaniem księgozbioru, a wydarzenia, które
miały się odbyć z udziałem publiczności, będzie można śledzić

Droga dojazdowa
do gruntów rolnych
w Tarnowskiej Woli
TARNOWSKA WOLA. 23 października
odebrana została droga dojazdowa
do gruntów rolnych Tarnowskiej Woli
o długości 1343 m i szerokości 3 m.
- Łączna wartość wykonanych prac
to 127 tys. 51 zł 10 gr, w tym: dotacja
przyznana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego wyniosła 72 tys. zł, a udział własny gminy to
kwota 55 tys. 051,10 zł.- informuje Alicja
Rydzik, inspektor Referatu Spraw Komunalnych nowodębskiego Urzędu Miasta
i Gminy.
- Zgodnie z przyjętym harmonogramem drogi dojazdowe do pól są realizowane co roku w kolejnej wsi. Na przyszły
rok planowana jest droga w miejsco-

wości Chmielów – informuje Wiesław
Ordon, burmistrz miasta i gminy Nowa
Dęba.
Wykonawcą prac była firma Remet
Building Paweł Piekut z Łowiska.
Joanna Lewicka

online – na stronie www biblioteki czy na jej profilu facebookowym oraz kanale biblioteki na YouTube.
Tomasz Gotkowski

TARNOBRZEG. Od nowego roku za odbiór śmieci segregowanych zapłacimy
o 3 złote mniej, a więc nie 29, ale 26
złotych od osoby. Tarnobrzescy radni
przystali na nowe stawki zaproponowane przez prezydenta miasta. Wyłoniono też operatora miejskiej gospodarki śmieciowej.

Tego samego dnia rozstrzygnięto też
przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Tarnobrzeg. Jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę firmy San-Ta EKO. Oferenci mają czas do poniedziałku, 9 listopada 2020 roku, na ewentualne odwołania.
Joanna Rybczyńska

Segregujesz śmieci?
Zapłacisz mniej!

Wysokość opłat za odbiór odpadów segregowanych poddany
był pod głosowanie na sesji Rady
Miasta Tarnobrzega, 28 października. Radni zaproponowaną
przez prezydenta miasta uchwałę
zakładającą wprowadzenie nowych, niższych stawek, przyjęli
większością głosów. Tym samym,
od nowego roku za wywóz śmieci
segregowanych płacić będziemy
26 złotych od osoby, a nie jak
obecnie 29 złotych.
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STASZÓW. W Staszowie może powstać około 60
nowych mieszkań w ramach rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa. 9 listopada
2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz Leszek Kopeć podpisał z Krajowym Zasobem Nieruchomości porozumienie,
które określa zasady i wstępny harmonogram
współpracy. Konferencja prasowa odbyła się
z udziałem ministra w Kancelarii Rady Ministrów Michała Cieślaka, zastępcy prezesa KZN
Michała Sroki oraz lokalnych władz.
Podpisane porozumienie jest początkiem współpracy w ramach programu rządowego „Mieszkanie
Plus”. Program zakłada budowę mieszkań pod wynajem lub wynajem z opcją wykupienia. Nowe mieszkania mają być przystępne cenowo i dawać nowe
możliwości osobom, które nie mogą lub nie chcą
zaciągać kredytu mieszkaniowego w banku, a nie
kwalifikują się by skorzystać z mieszkań socjalnych.
- Na początek będzie to około 60 mieszkań. „Mieszkania Plus” miały powstać u nas już dwa lata temu,
jednak nie doczekaliśmy się realizacji tego przedsięwzięcia. Dzisiaj podpisujemy pierwsze porozumienie,
które jest krokiem milowym rozpoczynającym proces

budowania długo oczekiwanych mieszkań na terenie
Staszowa – mówił podczas konferencji burmistrz
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.
- W wyniku wielu zmian przepisów i procesów
dostosowania tych przepisów do oczekiwań samorządów i lokalnej społeczności został przyjęty
projekt, który określa nowe zasady i warunki budowy mieszkań w ramach programu „Mieszkanie
Plus”. Ten program w znacznym stopniu skupia się
na możliwościach Krajowego Zasobu Nieruchomości – mówił Michał Cieślak, minister w Kancelarii Rady Ministrów, który jest odpowiedzialny za rozwój samorządu oraz współpracę rządu
z samorządami w ramach programów rządowych.
Minister podkreślał, że dzisiaj mieszkalnictwo jest
głównym elementem pozwalającym zatrzymać
w regionie młodych ludzi. - Szczególnie mieszkalnictwo, które będzie nowoczesne, skonstruowane na potrzebę dzisiejszych czasów, które będzie dawało możliwość spłaty danego mieszkania
przez najemcę już w czynszu – mówił minister
Michał Cieślak. Minister wyjaśnił, że niewysokie
czynsze pozwolą najemcom na dojście do własności mieszkania, które będą wynajmować. - To
jest bardzo ważne z punktu widzenia młodych
ludzi, ale i osób, które wiążą swoją przyszłość
zawodową z regionem, w którym będą miesz-

Nowe mieszkania
w Staszowie
kać i wspierać lokalny zasób kadrowy
– wyjaśniał członek Rady Ministrów.
Podczas konferencji głos zabrał także
Michał Sroka, zastępca prezesa Krajowego
Zasobu Nieruchomości. - Chciałem podziękować Panu Burmistrzowi za bardzo
sprawne przygotowanie porozumienia
i za bardzo dobrą współpracę. Badania
pokazują, że dzisiaj 40% ludzi w wieku
produkcyjnym jest pozbawionych możliwości kupna mieszkania – mówił Michał
Sroka. Prezes wyjaśniał, że dzieje się tak,
ponieważ wiele osób pracuje na umowach
cywilno-prawnych, tzw. „śmieciowych”
lub nie ma pieniędzy na wkład własny,
który czasem wynosi nawet 30% wartości nieruchomości. - Dla
młodej rodziny często są
to pieniądze nieosiągalne.
Osoby pracujące, mające
pieniądze na wynajem mieszkania, nigdy nie mogą stać się jego właścicielami. Nigdy nie są pewni, czy to miejsce
jest odpowiednim miejscem do życia,
do wychowywania dzieci. Program
mieszkaniowy, który rząd realizuje,
ma właśnie być odpowiedzią na problemy tych ludzi. Pakiet mieszkaniowy
uruchamia wiele możliwości, z których
będziemy korzystać w Staszowie i na
terenie całego województwa świętokrzyskiego – podkreślał zastępca prezesa KZN.
Samorządy otrzymają od KZN wsparcie głównie
finansowe, a w Staszowie kolejnego etapu działań
możemy spodziewać się na początku nowego roku.
Pierwszy blok powstanie przy ulicy Mickiewicza
i ma być gotowy do końca 2022 roku. Mieszkania
będą mieć powierzchnię około 50 metrów kwadratowych. Władze chcą, aby w Staszowie docelowo powstało nawet 200 nowych mieszkań. - Jest
potencjał, żeby tych mieszkań tyle wygospodarować. W naszym mieście bardzo trudno jest wynająć
mieszkanie. Zawsze chcemy pomóc osobom poszukującym lokalu, ale na tą chwilę nie mamy wystarczających zasobów. Zapotrzebowanie jest naprawdę
ogromne, dlatego ta inwestycja powinna rozwiązać
wiele problemów – mówił burmistrz Leszek Kopeć.
Włodarz zaznaczył, że jeśli uda się pomyślnie wybudować mieszkania, samorząd ma w planie także
wybudowanie garaży. 200 nowych miejsc postojowych byłoby odpowiedzią na problemy mieszkańców z wzrastającym zapotrzebowaniem na większą
liczbę parkingów w mieście.
Program „Mieszkanie Plus” będzie realizowany
również w innych miastach województwa świętokrzyskiego. Do podpisania porozumienia w sprawie
mieszkań przygotowują się między innymi: Pińczów,
Jędrzejów i Końskie.
Marta Kotlarz
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Promocji albumu
pt. „Znaki Pamięci”
SANDOMIERZ. Po uroczystościach Narodowego Święta
Niepodległości, przed budynkiem Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu odbyła się konferencja prasowa poświęcona
promocji albumu pt. „Znaki Pamięci”.
Album zawiera
sklasyfikowane
znaki i symbole,
które świadczą
o naszej pamięci historycznej.
Są to krzyże, pomniki czy też pamiątkowe płyty
i głazy.
Jak napisał
we wstępie do
albumu Starosta
Marcin Piwnik
„Pokolenia przemijają, pamięć
wzniosłych czynów i wielkich
zasług nie ginie. Pochylmy się
więc nad naszą historią, nad
naszą przeszłością, by stąd
czerpać mądrość i siłę do codziennych zadań”.
Album nie jest dostępny
w sprzedaży. Zostanie on przekazany do bibliotek i szkół.
Wydawcą albumu jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim obecnym podczas

spotkania promujacego album.
Szczególne podziękowania za
zaszczycenie swoją obecnością kierujemy do J. E. Ks. Dr
Krzysztofa Nitkiewicza Biskupa
Sandomierskiego.
Druk i oprawa albumu zostały wykonane przez Wydawnictwo i Drukarnię Diecezjalną
w Sandomierzu.
Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za zachowanie
zasad bezpieczeństwa.
ps
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GIMNA BARANÓW SANDOMIERSKI. Na terenie Gminy Baranów
Sandomierski w ramach posiadanych środków etapami budowane
są ciągi pieszo-rowerowe.
Staraniem Samorządu poprzez
ostatnie lata udało się wybudować
już kilka kilometrów ścieżek, z których mogą korzystać zarówno piesi jak i rowerzyści. Po raz kolejny
także Zarząd Dróg Wojewódzkich
wspierał finansowo tego typu zadanie.
Kolejny etap budowy ścieżek
pieszo- rowerowych na terenie
Gminy rozpaczał się 25 sierpnia.

Nowa ścieżka
rowerowa już
oddana do użytku

Obecnie zakończono prace nad
budową tego odcinka, w ramach
którego powstało kolejnych 601
metrów ścieżki rowerowej dopuszczeniem ruchu pieszych
W dniu wczorajszym, tj. 12 listopada 2020 dokonano odbioru tej inwestycji. Zakończony
etap strefy ruchu rowerzystów
i pieszych biegnie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul.
Zachodnią w Woli Baranowskiej w kierunku miejscowości
Knapy. Wykonawcą zadania
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mielca, które zrealizowało zadanie za łączną

Informacja
z Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje , iż dysponuje środkami na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy
oraz zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków o wsparcie finansowe
ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poniżej przedstawiamy dwie wybrane formy pomocy.
Bon na zasiedlenie
Co to jest bon na zasiedlenie?
Bon na zasiedlenie może być
przyznany osobie uprawnionej, tj.
bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
niewykonującej innej pracy zarobkowej, będącej opiekunem osoby
niepełnosprawnej, która nie ukończyła 30 roku życia, złożyła w powiatowym urzędzie pracy wniosek
o przyznanie bonu na zasiedlenie
w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej, poza
miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Bon na zasiedlenie jest przyznawany na wniosek osoby uprawnionej, na podstawie umowy między
starostą i Wnioskodawcą. Celem
tego instrumentu jest zachęcenie
młodych osób do samodzielnego
podejmowania pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Warunki otrzymania bonu na
zasiedlenie:
osiąganie wynagrodzenia lub
przychodu w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za
pracę brutto miesięcznie i podleganie ubezpieczeniom społecznym,
odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania, do miejsco-

wości w której osoba uprawniona
zamieszka w związku z podjęciem
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
wynosico najmniej 80 km lub czas
dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego
zamieszkania środkami transportu
zbiorowego przekracza łącznie co
najmniej 3 godziny dziennie,
pozostawanie w zatrudnieniu,
wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności
gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Bon na zasiedlenie jest przyznawany w wysokości określonej
w umowie, a jego kwota nie może
być wyższa niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Osoba uprawniona
korzystając z bonu na zasiedlenie
w terminie do 8 miesięcy od dnia
otrzymania bonu ma obowiązek
udokumentować posiadanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
Formularz wniosku dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu:
http://tarnobrzeg.praca.gov.pl
http://
tarnobrzeg.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można również
uzyskać siedzibie Urzędu: pok. 6
tel. 15 823 00 30 wew. 124 lub 13

kwotę 782 000,00 zł., z czego
556 000, 00 zł. pochodzi z budżetu Gminy.
Warto przypomnieć, że w kolejnych latach, powstaną kolejne odcinki tej ścieżki, która poprowadzi
do końca zabudowań w miejscowości Knapy. Na ten cel przygotowana
jest już odpowiednia dokumentacja
projektowa.
Dzięki prowadzanym inwestycjom, Gmina zachęca do aktywnej
turystyki zarówno mieszkańców,
jak i turystów, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo rowerzystów
na specjalnie przystosowanych
trasach.
Magdalena Kosztur
Refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy
Czym jest wyposażenie lub doposażenie
nowego miejsca pracy?
Jest to refundacja kosztów poniesionych
przez pracodawcę na zakup wyposażenia
niezbędnego do wykonywania pracy na stanowisku utworzonym dla skierowanej przez
Urząd osoby.
Kto może się ubiegać o takie wsparcie?
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 m-cy,
• producenci rolni zatrudniający w okresie ostatnich 6 m-cy co najmniej jednego
pracownika w pełnym wymiarze czasu
pracy,
• niepubliczne przedszkola i szkoły prowadzące działalność oświatową przez okres
co najmniej 6 m-cy,
• żłobki lub kluby dziecięce tworzące stanowisko związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich
zajęć,
• podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne tworzące stanowisko związane bezpośrednio ze świadczeniem tych usług
dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu
zamieszkania, w tym usług mobilnych.
Kto może zostać zatrudniony
w ramach tej formy?
• każda z osób bezrobotnych znajdująca
się w ewidencji Urzędu, dla której ta forma wsparcia wynika z ustalonego dla niej
Indywidualnego Planu Działania (IPD),

•
p oszukujący pracy niepozostający
w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem
opiekunów osoby niepełnosprawnej
pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na
podstawie przepisówo ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
• poszukujący pracy absolwent.
Wysokość pomocy finansowej jaką
można uzyskać:
Refundacja kosztów związanych
z utworzeniem nowego miejsca pracy może być dokonana w wysokości
do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
Koszty jakie poniesie pracodawca:
Musi zatrudnić:
• bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy
przez okres co najmniej 2 lat, wypłacając
mu co najmniej minimalne wynagrodzenie
•
p oszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta w wymiarze
co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej
2 lat,
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: http://tarnobrzeg.
praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Szczegółowe informacje oraz formularze
wniosków można również uzyskać siedzibie
Urzędu: pok. 8
tel. 15 823 00 30 wew. 125
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publikacje
związane z
przybytkiem
Melpomeny

Maks, bohater „Ziemi
obiecanej”
Reymonta

etiuda film.
Mariusza
Grzegorzka
z 1986r.

... Olik,
zespół
rockowy
Mateusza
Holaka

Materiał pochodzi z portalu szarada.net

Gratulujemy
stypendystom
z Mieleckiego
Elektryka!

reklama

MIELEC. Troje uczniów Zespołu Szkół im.
prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.
Są to: Natalia Tylutka z kl.4D, Kamil Kościelny
z kl.2A i Aleksander Szumilas z kl.2EG.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję
z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą w szkole
średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
osiągając w niej najwyższe wyniki.
Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
ms

Promocyjny cennik reklam
1 XII 2020 - 28 lutego 2021
Wspieramy przedsiębiorców w dobie COVID-19
1 moduł - str. 1 i 16 - 20,00 zł
środek numeru - 1 moduł - 15,00 zł
15 strona - 1 moduł - 17,00 zł

Artykuły sponsorowane:
cała strona - 500,00 zł
1/2 strony - 300,00 zł

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
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MATERIAŁY DO DRUKU I REKLAMY PRZYJMUJEMY
DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA ADRES
redakcja@rozwinskrzydla.eu
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Kulturalne serce Stalowej Woli
będzie biło odnowionym rytmem

STALOWA WOLA. 13,5 milionów zł –
to kwota, którą miasto Stalowa Wola
pozyskało ze środków norweskich za
pośrednictwem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
by przystąpić do realizacji wielkiego
zadania, które całkowicie odmieni kulturalne serce miasta – Miejski
Dom Kultury. Skrzypiące krzesła sali
widowiskowej, czy brak klimatyzacji
w salach pozostaną tylko przykrym
wspomnieniem.
– Walcząc o tę olbrzymią dotację pokonaliśmy wielką konkurencję, ponad 200 podmiotów z całej Polski. Dotację uzyskało tylko

20 najlepszych projektów, w tym właśnie
Stalowa Wola – informuje Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.
Dzięki środkom norweskim kulturalne
serce Stalowej Woli przejdzie wielką modernizację. Wysłużone i trzaskające stare siedziska w sali widowiskowej zastąpi
725 nowych, wygodnych foteli. Ponadto
zmieniona zostanie geometria podłogi, by
poprawić widoczność. Zautomatyzowana
scena wyposażona zostanie w nowoczesny
sprzęt techniczny, inteligentne oświetlenie
i nowe kurtyny, powstanie także zapadnia
sceniczna do pomieszczenia orchiestronu.
Zamontowana zostanie także klimatyzacja
z pompą ciepła.
Obecna mała sala kinowa dostosowana
będzie do wymogów sali muzyczno – teatralnej wraz z adaptacją dodatkowego pomieszczenia na zaplecze sceniczne i gardero-

bę. Całkowitą zmianę przejdą sale taneczne,
sala baletowa Lasowiaków, korytarze, garderoby, pracownia krawiecka i plastyczna,
natomiast dwa pomieszczenia socjalno-magazynowe zamienią się w nowoczesną salę
kulturalno – edukacyjną, która stanie się
miejscem edukacji kulturalnej.
Co istotne, dzięki dofinansowaniu budynek zostanie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, czy seniorów.
Dla osób niedosłyszących zaplanowano
wykonanie pętli indukcyjnej na dużej
sali widowiskowej, a dostęp dla osób
niepełnosprawnych na scenę i do garderób na parterze będzie możliwy dzięki platformie schodowej. Udrożnione

zostaną też ciągi komunikacyjne, wydzielone miejsca dla osób poruszających
się na wózkach, czy fotele dla niepełnosprawnych.
Projekt pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim
Domu Kultury w Stalowej Woli celem
efektywnego wykorzystania dziedzictwa
kulturowego” jest połączeniem działań
infrastrukturalnych i działań miękkich.
Jego ważnym elementem więc będzie
realizowana w trakcie jego trwania oraz
po jego zakończeniu oferta kulturalno –
edukacyjna skierowana do mieszkańców
miasta i regionu. Wśród planowanych
wydarzeń znajdą się m.in. kwerendy,
wystawy, spektakle, festiwale, konferencje, publikacje, a także powołanie
Klastra Lasowiackiego skupiającego
ponad 80 aktywnie działających pod-

miotów w regionie, czy utworzenie
Działu Zarządzania
Dziedzictwem Kulturowym, który będzie odpowiedzialny za gromadzenie,
przetwarzanie, promowanie i utrwalanie oraz udostępnienie dziedzictwa
Miejskiego Domu
Kultury.
– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wielkiego
sukcesu miasta
Stalowej Woli
w pozyskaniu tej gigantycznej dotacji. Dziękuję krajom tworzącym
Fundusze Norweskie i EOG za
wsparcie płynące do naszego kraju
oraz miasta. Bardzo dziękuję Panu
Wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu, Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za wybór
miasta Stalowej Woli do wąskiego
grona podmiotów uzyskujących
wsparcie – mówi prezydent Stalowej Woli.
Włodarz miasta podziękowania
skierował też na ręce Ambasadorów
Stalowej Woli w Warszawie: Pani Senator Janiny Sagatowskiej oraz Posła i wiceministra Rafała Webera,
którzy tworzą dobry klimat wokół
Stalowej Woli. Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława
Sobieraja, prezydent podziękował
Radnym naszego miasta za wsparcie
tego projektu ponad podziałami politycznymi. – To piękny przykład jak kultura

łączy – podkreślił Lucjusz Nadbereżny.
– Największe brawa i podziękowania
kieruję do wspaniałych pracowników
Urzędu Miasta oraz Miejskiego Domu
Kultury na czele z dyrektorem Markiem
Gruchotą, którzy przez kilka miesięcy
bardzo intensywnie pracowali nad tym
wnioskiem. To Wasz wielki sukces. Wynik
wielkiej pracy, zaangażowania i kompetencji. Cieszę się, że dzięki wspaniałym
i zdeterminowanym ludziom, przystępujemy do realizacji naszego wspólnego celu
– mówił prezydent Nadbereżny.
Całkowita wartość projektu wynosi:
19 654 725,15 zł, koszty kwalifikowane
natomiast 15 908 860,10 zł. Dofinansowanie wynosi: 13 522 531,07 zł i stanowi
85% kosztów kwalifikowanych. Pierwsze
prace nad realizacją projektu ruszą początkiem przyszłego roku. Planowo 30
miesięcy później będziemy cieszyć się
odnowionym Miejskim Domem Kultury
w Stalowej Woli.
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