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BARANÓW SANDOMIERSKI. Od lipca seniorzy z Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim realizowali 
inicjatywę pt. „Senior aktywny w pełni życia i sił”. W ramach 
niej odbyło się wiele ciekawych spotkań i wydarzeń. Część 
zajęć odbyła się w świecie rzeczywistym, a część ze względu 
na obostrzenia sanitarne na platformie internetowej. 

Senior aktywny 
w pełni życia i sił

Zbieramy nakrętki 
na rzecz 

Patrycji i Natalii
SZYDŁÓW. Czerwony, metalowy pojemnik w kształcie serca, który stanął 
obok Miejsko-Gminnego Centrum Kultury czeka na Państwa nakrętki. 
To świetny przykład na to, jak działania proekologiczne można łączyć 
z celem charytatywnym.

 czyt. więcej str. 15

czyt. więcej str. 4

Targowisko miejskie 
“Mój Rynek” 

otwarte 
od 10 grudnia!

MIELEC. 95 zadaszonych stano-
wisk handlowych, w tym 55 dla 
rolników, nowa nawierzchnia 
utwardzona z kostki brukowej, 
oświetlenie, – to tylko część 
z prac, które zostały wykonane na 
placu targowym przy ul. Wolności 
w Mielcu. 

 czyt. więcej str. 5

Duma 
„Rolnika”

T A R N O B R Z E G . 
Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 2 w Tarno-
brzegu wykazali 
się niezwykłą dojrzałością i inteli-
gencją. Już na etapie szkoły średniej 
doświadczają jak wielką wartość ma 
zdobywanie wiedzy. 

 czyt. więcej str. 13
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Centrum Edukacji Ekologicznej Hydro-
polis we Wrocławiu jest jednym z finali-
stów tegorocznej edycji konkursu Popu-
laryzator Nauki, w kategorii Instytucja.

To unikatowe centrum wiedzy, które łączy 
walory edukacyjne z nowoczesną formą wy-
stawienniczą. Odkrywa procesy, w których 
bierze udział woda - powszechna, pozor-
nie zwyczajna, ale tak naprawdę niezwykła 
substancja, z którą każdy z nas styka się na 
co dzień, ale nie każdy 
zdaje sobie sprawę z jej 
istoty.

Na odwiedzają-
cych czekają techno-
logie multimedialne, 
interaktywne insta-
lacje, wierne repliki, 
modele i dotykowe 
ekrany otwierają-
ce drogę do wiedzy. 
Goście poznają wodę 
przede wszystkim 
z naukowego punk-
tu widzenia. Mogą lepiej zrozumieć jej 
fizyczne i chemiczne właściwości (które 
wcale nie są proste i oczywiste), teorie na 
temat początków jej obecności na Ziemi, 
historię eksploracji głębin, faunę i florę 

mórz i oceanów, historię inżynierii wod-
nej, rolę wody w ciele człowieka, czy jej 
miejsce w filozofii i światowych religiach.

Wrocławskie centrum składa się z dzie-
więciu stref tematycznych z unikalnymi 
atrakcjami. Można w nich na przykład 

zobaczyć, jak działa najdłuższa w Europie 
drukarka wodna, stanąć w środku sceny 
polowania żarłacza tygrysiego na ławi-
cę 1500 tuńczyków, zanurkować na rafie 
koralowej, wejść do makiety legendarne-
go batyskafu Trieste (pojazd, w którym 

Jacques Piccard jako pierwszy zszedł na 
do Rowu Mariańskiego), podziwiać naj-
dokładniejszą na świecie akrylową kopię 
rzeźby Dawida, odkryć Wrocław z lotu 
ptaka dzięki najnowocześniejszej makie-

cie w Polsce, czy samodzielnie sprawdzić 
zasady działania najważniejszych starożyt-
nych wynalazków wodnych. Potem można 
odpocząć, a pozwoli na to strefa relaksu, 
gdzie w bajkowej scenerii można się zre-
laksować na leżankach. Jedna ze ścian tej 

strefy pokryta jest porostem. Instalacja 
ta symbolizuje i przywodzi na myśl lasy 
deszczowe Amazonii.

Warto wspomnieć, że Hydropolis to 
także wyjątkowy przykład rewitalizacji 
obiektu poprzemysłowego. Otóż powstało 
w historycznym podziemnym zbiorniku 
wody czystej. Zbudowano go w 1893 roku 
i jest jednym z zabytków wrocławskiej ar-
chitektury wodociągowej. W 2020 roku 
uznany został również jako część Dolno-
śląskiego Szlaku Zabytków Techniki.

Centrum działa od 2015 roku, a rok 
później wprowadziło do swojej oferty po-
pularne dzisiaj warsztaty naukowe z za-
kresu geografii, chemii i fizyki. W 2020 
roku uruchomiło nowe sale warsztatowe, 
wyposażone m.in. w dygestoria oraz pro-
fesjonalny sprzęt i szkło laboratoryjne.

Centrum uczestniczy w różnorodnych 
popularyzatorskich przedsięwzięciach, m.in. 
w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Nocy La-
boratoriów, Nocy Muzeów, Festiwalu Wody, 
Światowym Dniu Wody, Dniach Odry, Aka-
demii Przyjaciół Wody MPWiK Wrocław, 

Dolnośląskim Festiwalu Tajemnic, Miastecz-
ku Naukowym MPWiK Wrocław, Festiwa-
lu Krasnoludków, Kongresie Wody, Made 
in WRO, Dniach Polskich w Pradze, Dniu 
Oceanów, TEDx Wyższej Szkoły Bankowej. 
Stworzyło też specjalny program online 

#HYDROwDOMU, który miał wesprzeć 
mieszkańców Wrocławia podczas pandemii 
wywołanej koronawirusem i izolacji w do-
mach. Na wirtualnych gości czekały m.in. 
filmy prezentujące przebieg doświadczeń 
naukowych, gotowe grafiki przeznaczone do 
samodzielnej pracy z dziećmi w domach lub 
szkołach, wirtualne prezentacje poszczegól-
nych stref tematycznych Hydropolis, etiudy 
dla najmłodszych z ciekawostkami o wodzie 
i wiele innych form zdalnego angażowania 
społeczności. Cały cykl cieszył się ogromną 
popularnością - osiągnął wynik ponad 2 mi-
lionów wyświetleń i zaangażował ponad 61 
tysięcy użytkowników.

Za swój największy sukces Centrum 
(www.hydropolis.pl) uważa przyjęcie już 
1,5 mln zwiedzających. Organizatorzy wy-
mieniają także szereg wyróżnień, w tym 
Cud Polski National Geographic 2016 
i Najlepszy Produkt Turystyczny Dolnego 
Śląska 2018.

Serwis Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

mat/ agt/

Hydropolis - wodny 
świat dla każdego

Multimedialne, interaktywne instala-
cje, wierne repliki i modele oraz bo-
gate w informacje ekrany dotykowe 
służą jednemu celowi: ukazaniu wody 
z różnych, fascynujących perspektyw 
- podkreślają twórcy wrocławskiego 
centrum poświęconego wodzie. Go-
ście mogą poznać teorie związane 
z naturą wody, jej początkami na Zie-
mi, tajemnice głębin, a także wodną 
inżynierię, czy rolę wody w religiach 
i filozofiach.

Słynne powiedzenie należące do Benedykta Chmie-
lowskiego ,, koń jaki jest każdy widzi ‘’, chyba każdy 
w swoim życiu usłyszał chociaż raz.  Warto jednak się 
zastanowić, ile ten koń, z pozoru zwykłe zwierzę, może 
stanowić ukojenia i nieść pomocy dla tych najbardziej po-
trzebujących osób. Pierwsza relacja, zawsze skupia się na 
wspólnym poznaniu siebie i otoczenia, a  mając w stajni 
tak ciekawskiego kompana do pracy, żaden pacjent nie 
przejdzie obojętnie. Nawiązanie kontaktu, niesie za sobą 
otwarcie na świat który nas otacza, na sytuacje, dotyk 

i zrozumienie. Jak już wiadomo – nie ma lepszego 
rehabilitanta niż koń!

Ruch konia w stępie jest analogiczny do ruchu czło-
wieka, a drgania końskiego ciała uruchamiają pracę 
wszystkich mięśni. Przy okazji mamy możliwość wy-
ćwiczenia koordynacji ruchowo – wzrokowej, równo-
wagi, czy obudzenie w pacjencie poczucia samodziel-
ności. Nasza forma rehabilitacji, zachęca do wykony-
wania ćwiczeń i tzw. „rozmowy z koniem”, zmniejszając 
tym samym napięcie nerwowe oraz emocjonalne, co 
pozwala na wyciszenie, każdej osoby przebywającej 
w otoczeniu koni oraz na ich  grzbiecie. Ważną zaletą jest 
utrzymywanie prostej postawy, przy równoczesnej pracy 
kręgosłupa, pozwalającą na jego wzmocnienie.

Jak widzimy, koń daje nam od siebie więcej niż mogło-
by się wydawać i śmiało można powiedzieć, że niejedno-
krotnie pomaga nam stanąć na nogi.

Dzięki realizacji projektu Z KONIEM PO ZDROWIE, 
końscy rehabilitanci  ze Spółdzielni Socjalnej EURATUS, 
rozpoczęli pracę z młodzieżą potrzebującą danej formy 
terapii, co przy regularnych zajęciach przynosiło znako-

mite efekty oraz wyraźną poprawę. W projekcie wzięło 
16 podopiecznych dla których przygotowano po 10 zajęć 
hipoterapeutycznych.

Magdalena Napieracz

Z koniem po zdrowie

Projekt Z KONIEM PO ZDROWIE był realizowany przez 
Spółdzielnię Socjalną EURATUS przy wsparciu finansowym Gminy 

Tarnobrzeg oraz Stowarzyszenia ESTEKA i EQUELA sp. z o. o.

artykuł sponsorowany

http://www.hydropolis.pl/


3
Nr 4
grudzień 2020 r.

Panie – Dagmara Dominiczak, Aneta 
Czykier i Katarzyna Rodzik-Maliszewska 
otrzymały z rąk Marcina Marca Burmi-
strza Sandomierza oraz Radnych Rady 
Miasta Sandomierza nagrody za osią-
gniecie wysokich wyników sportowych 
we współzawodnictwie międzynarodo-
wym i krajowym.

Wybitne osiągnięcia zawodniczek sando-
mierskiego klubu przyczyniają się do wyjąt-
kowej promocji miasta Sandomierza na are-
nie międzynarodowej. Wszystkie trzy Panie 
osiągnęły znaczące sukcesy na Mistrzostwach 
Polski Fitness, co pozwoliło na awans i start 
w Mistrzostwach Europy w Santa Susanna. 
Na arenie europejskiej Panie nie zeszły po-
niżej 5 miejsca w swoich kategoriach czyli 

bikini fitness i wellnes fitness, w tym Pani 
Dagmara Dominiczak wywalczyła kolejne 
w swojej karierze złoto. W listopadzie spor-
tsmenka wzięła udział w Mistrzostwach 
Świata również w Santa Susanna i tam wy-
walczyła najwyższy stopień podium. Sukces 
był niezwykle spektakularny bowiem jest to 
już trzecie złoto Pani Dagmary Dominiczak 
w kategorii wellnes fitness.

Wnioski o przyznanie stypendium złożył 
Karol Bury Prezes Klubu LKS Sandomierz 
w uznaniu dla zasług zawodniczek swojego 
klubu. Wnioski zostały pozytywnie zaopinio-
wane, a nagrody trafią na konta sportsmenek, 
które mogą się poszczycić niecodziennymi 
sukcesami w swojej dyscyplinie sportowej.

Serdecznie gratulujemy tych wyjątko-
wych sukcesów, życzymy Paniom dobrej 
passy na kolejnych zawodach! Dziękujemy 
w imieniu władz, rady i całej społeczno-
ści miasta za godne reprezentowanie barw 
sandomierskiego klubu.

srz

Nagrody dla 
zawodniczek 

Ludowego Klubu 
Sportowego 

“Sandomierz”

SANDOMIERZ. Podczas dzisiejszej 
zdalnej Sesji Rady Miasta Sandomie-
rza miało miejsce przekazanie nagród 
finansowych zawodniczkom Ludowe-
go Klubu Sportowego „Sandomierz”. 

Dzieci pisały listy do św. Mikołaja 
w ramach konkursu zorganizowanego 
przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli 
Lucjusza Nadbereżnego pn. „Co miasto 
Stalowa Wola powinno otrzymać w pre-
zencie od Świętego Mikołaja?”.

Hojnemu Świętemu najbardziej 
spodobały się życzenia Matildy Czuliń-
skiej z PSP 1, która prosiła o „Lasowiac-
ką wioskę”, Magdaleny Filipiuk z PSP 12, 
która chciałaby, żeby w Stalowej Woli 

powstała nowa firma, Adama Dwoja-
ka z PSP 12, który marzy o dziecięcych 
poradniach specjalistycznych oraz Alek-
sandry Swary z PSP 12 i Mileny Piech 
z PSP 1, które chciałyby, żeby św. Mi-
kołaj przepędził wirusa i przywrócił 
normalność, a za nią uśmiech, zdrowie 
i bezpieczeństwo.

Uwagę św. Mikołaja zwróciły także 
listy Ani Adamczyk z PSP 9, Małgosi 

Guściory z PSP 1, Julii i Izabeli Trzpis 
z PSP 1, Igi Piotrowskiej ze Społecznej 
Szkoły Podstawowej oraz Amelii Sycz 
z PSP 1, dlatego postanowił wyróż-
nić również ich prace. Obiecał też, że 
w przyszłym roku zainteresuje się tak-
że wskazanymi przez nich tematami.

Ze względu na wciąż obowiązujące 
obostrzenia dotyczące spotkań, nagrody 
dla zwycięzców i wyróżnionych zosta-
ną wręczone indywidualnie. Pomocnicy 

św. Mikołaja skontaktują się z rodzicami 
dzieci, by ustalić warunki nagrodzenia. Na 
pozostałych uczestników konkursu nato-
miast małe upominki będą czekać w szko-
łach, gdy wrócą do nich po przerwie.

Na konkurs napłynęło 40 prac. Dzieci 
prosiły m.in. o park trampolin, labirynt 
z żywopłotu, zoo, fontannę multimedial-
ną, park rozrywki czy kryte lodowisko.

sw

Co święty Mikołaj 
przyniesie 

Stalowej Woli?

STALOWA WOLA. Rok 2020 dla każdego jest trudny i pełen niespodzianek. 
Dlatego też św. Mikołaj postanowił również wszystkich zaskoczyć i wybrał 
nie jedno, a pięć życzeń, które chciałby spełnić dla Stalowej Woli. A jakby 
tego było mało, wyróżnił też sześć kolejnych listów.
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Podczas warsztatów z rękodzieła wy-
korzystując papierową wiklinę seniorzy 
samodzielnie wykonali małe formy de-
koracyjne, a młode pokolenie poznawało 

dawne czasy podczas wyplatania koszy-
ków wiklinowych. Ciekawe warsztaty 
z edukacji regionalnej odbyły się w Dry-
gulcu. Serowarnia „Sery Sandomierskie 
od Dziedzica” podczas zajęć „Od łąki 
po  stół” zaprezentowała procesy 
powstawania serów, dojrzewania 
i sposoby osiągania wysokiej ja-
kości.  Seniorzy zwiedzili również 
„Winnicę sandomierską”- w Gó-
rach Wysokich, dowiedzieli się 
jak  uprawiać winorośl i  produ-
kować wina. Pobyt w Ulanowie, 
odwiedzenie miasteczka flisaków, 
domów retmanów oraz jedyne-
go w Polsce muzeum Flisactwa 
Polskiego zaowocowały pozna-
niem ciekawego życia dawnych 
flisaków. Miłą atrakcją był spływ 
galarami nurtem Sanu oraz po-
częstunek flisacki.

Czy seniorzy powinni dbać 
o swoje zdrowie i kondycję fizycz-
ną? Ćwiczenia w  basenie z wo-
dami siarczkowymi w Solcu, na 
siłowni napowietrznej, w zaciszu 
domowym podczas tańców z pa-
nią Kasią i jogi z panią Sławką 

okazały się receptami na sprawne i długie 
życie seniora.

Jak należy dbać o urodę w każdym 
wieku? To temat warsztatów kosme-
tycznych, podczas których kosmetyczka 
udzieliła wielu wskazówek dotyczących 
dbania o swoją twarz, ręce i nogi, by 
zawsze były piękne i zdrowe. Seniorzy 

wykonali proste zabiegi kosmetyczne 
i makijaż dzienny. 

Życie potrafi zaskoczyć każ-
dego w każdej sytuacji. Zajęcia 
z samoobrony pokazały, iż przede 
wszystkim liczy się nieokazywa-
nie strachu i zachowanie zimnej 
krwi. Trenerzy pokazali proste 
sposoby radzenia sobie w sytu-
acjach zagrożenia podczas zajęć 
z samoobrony. 

Spotkanie z dietoterapeutą 
przybliżyło zagadnienia na temat 
zdrowego odżywiania się, wpływu 
diety na nasz mózg oraz tego jak 
racjonalnie się odżywiać, aby być 
zdrowym. 

Podczas zajęć z informatykiem 
seniorzy nauczyli się jak można 
poruszać się w  świecie wirtu-
alnym i przetestowali do czego 
służą komunikatory internetowe. 
Samodzielnie założyli sobie pro-
fil zaufany, poznali możliwości 

korzystania z usług: e-zdrowie, e-pacjent, 
e-recepta, e-finanse, e-urząd, e-doku-
ment. Założyli własne konto Gmail, ob-
sługiwali platformę Google Classroom, 
założyli konto na Facebooku i korzystali 

BARANÓW SANDOMIERSKI. Od lipca 
seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Baranowie Sandomierskim 
w  ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 realizo-
wali inicjatywę pt. „Senior aktywny 
w pełni życia i sił”. W ramach inicjaty-
wy odbyło się wiele ciekawych spo-
tkań i wydarzeń. Część zajęć odbyła 
się w świecie rzeczywistym, a część ze 
względu na obostrzenia sanitarne na 
platformie internetowej. 

z aplikacji Messenger. 
Seniorzy z UTW ze względu na obo-

strzenia sanitarne uczestniczyli online 
w spektaklach teatralnych „Klimakterium 
i już” oraz w „Wieczorze rosyjskim” w Te-
atrze Buffo. 

Podczas realizacji inicjatywy odbyły 
się bardzo ciekawe wykłady: „Przemiany 

terytorialno-historyczne na terenie gmi-
ny Baranów Sandomierski”, Dziedzictwo 
kulturowe – kultura lasowiacka na terenie 
Baranowszczyzny – tradycje obrzędowe” 
oraz „Przyczyny, objawy i  postępowanie 
w wybranych stanach zagrożenia życia 
i zdrowia”. 

Obostrzenia związane z pandemią spra-
wiły, że niektóre zadania zostały zreali-
zowane w inne niż pierwotnie zakładane 

sposoby. Wyzwoliły kreatywność, spra-
wiły że seniorzy uruchomili dodatkowe 
pokłady ciekawości świata, pogłębili swe 
umiejętności korzystania z internetu, po-
dobnie jak dzieci i młodzież uczestniczyli 
w zajęciach „on-line”, znajdując tym sa-
mym wspólną platformę porozumienia 
z młodymi ludźmi.

Teresa Żyguła

Senior aktywny 
w pełni życia i sił

W tym roku z racji pandemii 
w Strażackim Orszaku Świętego Mikołaja 
udział wzięły tylko jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Gorzyce. Flota samochodowa OSP Go-
rzyce, OSP Trześń, OSP Sokolniki, OSP 
Wrzawy, OSP Motycze Poduchowne, 
OSP Orliska na czele ze świętym Miko-
łajem odwiedziła każdą miejscowość.

– Dziękuję wszystkim druhnom i dru-

hom za zaangażowanie i pomoc w or-
ganizacji Orszaku. Myślę, że na widok 
Świętego Mikołaja niejeden uśmiech po-
jawił się na buziach zarówno dzieci jak 
i dorosłych – podkreślał Leszek Surdy, 
wójt gminy Gorzyce.

Mieszkańcy, co było widać na zdjęciach 
i filmikach publikowanych w mediach spo-
łecznościowych nie kryli zadowolenia. Na 
spotkanie ze Świętym z utęsknieniem cze-
kały dzieci, które wraz z rodzicami i opie-
kunami wyglądały z okien lub wyczekiwały 
na trasie przejazdu Świętego Mikołaja.

gg

Do Gorzyc 
zawitał Mikołaj
GORZYCE. W niedzielę 6 grudnia br. 
do Gorzyc zawitał Mikołaj ze swoim 
strażackim orszakiem.

Foto: UTW w Baranowie S.

Foto: UTW w Baranowie S.

Foto: UTW w Baranowie S.
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Trwające sześć miesięcy prace remontowe na 
mieleckim targowisku rozpoczęły się od robót roz-
biórkowych, zdemontowane zostały istniejące stra-
gany, zerwana została będąca w bardzo złym stanie 
nawierzchnia z płytek chodnikowych. Dzięki prze-
budowie, miejsce to zyskało nowoczesny charakter, 
ale co najważniejsze – targowisko miejskie „Mój 
Rynek” jest w pełni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Poza nową nawierzchnią, na terenie targowi-
ska pojawił się szalet miejski z trzema toaletami. 
Stoiska handlowe zyskały zadaszenie, a dzięki od-
powiedniemu odwodnieniu handlujący nie będą musieli 
obawiać się zalewania stoisk podczas ulewnych opadów 
deszczu. Stoiska handlowe posiadają oświetlenie w tech-
nologii led oraz zewnętrzną instalację gniazd wtyko-
wych. Na placu targowiska zostały zamontowane trzy 

punkty poboru wody. Poszerzona została także droga 
wewnętrzna znajdująca się na terenie targowiska. Dzięki 
wprowadzonemu oznakowaniu pionowemu   usprawni 
się organizacja ruchu oraz dostępność dla samochodów 
zaopatrzeniowych. Całość terenu oświetlona jest dodat-

kowymi latarniami.
– Inwestycja ta była niezwykle istotna zarówno dla 

sprzedających jak i kupujących. Stan, który był wcze-
śniej wymagał całkowitej zmiany. Na targowisku przy ul. 
Wolności funkcjonuje formuła „mojego rynku”, oznacza 

to, że rolnicy, którzy sprzedają żywność ekologiczną oraz 
posiadający status rolników ekologicznych, mają zniżkę 
w opłacie rezerwacyjnej, co zachęca do lokowania stoisk 
właśnie na tym targowisku – mówi Wiceprezydent Mia-
sta Mielca Paweł Pazdan. – Na dzień dzisiejszy, niemalże 

100% miejsc handlowych jest już zarezerwowa-
nych, a więc zainteresowanie jest rzeczywiście 
bardzo duże – dodaje.

Obecne targowisko „Mój Rynek” podzielone 
zostało na trzy strefy sprzedaży:

strefa A (żółta) przeznaczona dla rolników 
– 43 stragany dla sprzedaży produktów rolno – 
spożywczych, stanowiąca 57,91 % powierzchni 
handlowej targowiska,

strefa B (zielona) przeznaczona dla rolników 
– 12 straganów dla sprzedaży produktów rolno-
-spożywczych w systemie rolnictwa ekologicz-
nego, stanowiąca 12,81 % powierzchni handlo-
wej targowiska,

strefa C (czerwona) ogólnodostępna – 40 
straganów dla sprzedaży produktów nie zwią-
zanych produkcją rolno-spożywczą, stanowiąca 

29,28 % powierzchni handlowej targowiska.
Koszt inwestycji to 1 953 772,71 zł z czego 828 280,00 

zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Marietta Mateja-Nowak

Targowisko miejskie “Mój Rynek” 
otwarte od 10 grudnia!

MIELEC. 95 zadaszonych stanowisk handlowych, 
w tym 55 dla rolników, nowa nawierzchnia utwar-
dzona z kostki brukowej, oświetlenie, przyłącz 
do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektro-
energetycznej – to tylko część z prac, które zo-
stały wykonane na placu targowym przy ul. 
Wolności w Mielcu. Sprzedaż na targowisku 
miejskim „Mój Rynek” oficjalnie ruszy 10 
grudnia 2020 roku.

Wszystko ze względu na delikatność 
młodego czytelnika i odpowiedzialność 
autora za to, co może on przeczytać. Au-
torka dotyka trudnych tematów dojrzewa-
jących ludzi, pozwala bohaterom swoich 
książek aby popełniali błędy, potykali się 
o życiowe rozterki.

- Intencją autora jest bez wątpienia 
pokazanie młodemu człowiekowi, że nie 
jemu pierwszemu zdarzyła się przykra 
sytuacja, nie on pierwszy przeżywa nie-
szczęśliwą miłość, pogubienie rodzinne, 
swoje własne wyobcowanie czy aliena-

cję, przed nim ludziom dorastającym też 
zdarzały się traumy czy dramaty. Myślę, 
że dobrze napisana powieść, może być 
sugestią, nie do końca w kontekście jak 
żyć, bo nie jest to poradnik, ani książka 
życzeń i zażaleń, ani zbiór dydaktycz-
nych rad (…). Rola książki jest głębsza. 

Jeżeli wyzwoli w czytelniku wrażliwość, 
jeżeli będzie on identyfikował się z bo-
haterem, to jednocześnie poczuje, że na-
leży do większej wspólnoty ludzi wrażli-
wych, którzy muszą się pogodzić z tym, 
że w życiu nie zawsze jest sprawiedliwie. 
Jeśli powieść sugeruje dobre rozwiązanie 

to staje się poniekąd receptą na szczęście 
– przekonuje autorka.  

Uczestnicy wirtualnego spotkania 
mogli się również dowiedzieć, jak prze-
biega proces twórczy Barbary Kosmow-
skiej, jakie plany pisarskie ma autorka, 
na co zwraca szczególną uwagę w trakcie 
pisania powieści, jakim dzieckiem była 
mała Basia. Mogli również przekonać się 
o blaskach i cieniach współpracy z wy-
dawnictwami. Młodzi ludzie zyskali kilka 
dobrych i życzliwych rad na własną drogę 
pisarza książek.   

Zachęcamy do czytania książek autor-
stwa Barbary Kosmowskiej dostępnych 
w naszych placówkach. Czytelnik w każ-
dym wieku znajdzie coś dla siebie. My po-
lecamy szczególnie te dla dzieci i młodzie-
ży. Oto kilka z nich: „Buba”, „Buba i sezon 
ogórkowy”, „Pozłacana rybka”, „Samotni.
pl”, „Puszka”, „Dziewczynka z parku”, „Ko-
lorowy szalik”, „Panna foch”.

Spotkanie online zostało zorganizo-
wane w ramach zadania „Biblioteczne 
teatralia z wartościami w tle”, w progra-
mie „Partnerstwo dla książki 2020”, dofi-
nansowane ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu 
Promocji Kultury, pod honorowym patro-
natem Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta 
Miasta Stalowej Woli.

Tomasz Gotkowski

Spotkanie autorskie 
z Barbarą Kosmowską

STALOWA WOLA. 7 grudnia Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Stalowej 
Woli zorganizowała spotkanie online 
z wielokrotnie nagradzaną pisarką 
Barbarą Kosmowską, która wyjaśniła 
czytelnikom, dlaczego pisze książki 
dla dzieci i młodzieży oraz dlaczego 
trzeba to robić z wielką uważnością 
i wyczuciem. 
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Dotychczas środki na wsparcie polskiej 
gospodarki m.in. z resortu obecnie kierowa-
nego przez Jarosława Gowina przekraczają 
już kwotę: 152,4 mld zł, z czego 6,8 mld zł 
przypada na województwo podkarpackie. 

Jest to ponad 4% ogólnego wsparcia. Wi-
cepremier Jarosław Gowin zaproponował 
wiele rozwiązań mających na celu wsparcie 
przedsiębiorców. Mała dotacja, świadczenie 
postojowe, zwolnienie ze składek ZUS czy 
Tarcza Finansowa PFR, to jedne z nielicz-
nych rozwiązań, zaprezentowanych przez  
szefa resortu rozwoju. 

„Jarosław Gowin od samego początku 
twardo sprzeciwiał się kolejnemu lockdow-
nowi. Tak też się stało, drugi lockdown na 
szczęście nie został wprowadzony, co mogło-
by stać się przyczyną upadku wielu przed-
siębiorstw. Dobra informacja z ostatnich 
dni dla narciarzy, iż stoki narciarskie będą 
otwarte. Wicepremier w tych trudnych cza-
sach zaznacza, iż priorytetem jest wsparcie 
dla MŚP. Przedstawił odważne propozycje 
wsparcia dla polskiego biznesu, za którymi 
idą wielkie pieniądze dla biznesów dotknię-
tych obostrzeniami. Mechanizmy wsparcia 
były bardzo szeroko konsultowane przez Wi-
cepremiera Gowina. Spotkania odbyły się 
ze wszystkimi przedstawicielami organizacji 
zrzeszających samorządy oraz przedstawi-
cielami branży gastronomicznej, eventowej, 
hotelowej, fitness, lotniczej, pogrzebowej, 
bankowej, wystawienniczej, targowej, kon-
certowej, handlowej rozrywkowej, weselnej 
czy turystycznej.” – mówi Janusz Paruzel . 

Dla branż dotkniętych restrykcjami 
w planie jest przedłużenie świadczenia 
postojowego oraz zwolnienie ze składek 
ZUS każdego pracownika w firmie. Łączne 
dofinansowanie do pensji pracownika sza-
cowane jest na kwotę około 2000 zł

W stosunku do dużych firm Tarcza Fi-
nansowa PFR przewidywałaby przedłużony 
do marca 2021 r. program wsparcia a tak-
że zmieniłyby się zasady liczenia szkody 
z powodu COVID-19 z pożyczek prefe-
rencyjnych. Nastąpiło by także umorzenie 
subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla 
MŚP – rozwiązanie dla przedsiębiorców, 
którzy korzystali już z tarczy Finansowej 
PFR dla MŚP, ale ich sektor nadal objęty jest 
restrykcjami sanitarnymi – subwencja, któ-
rą otrzymali, może zostać umorzona przy 
spadku dochodów o 30%.  

Wicepremier Gowin zwrócił uwagę, że 
wiele z tych rozwiązań potrzebuje jesz-
cze zgody Komisji Europejskiej. Liczy, że 

Komisja podejdzie zdecydowanie bardziej 
elastycznie do tych spraw w sytuacji, gdy 
cała Europa dotknięta jest gwałtownym 
wzrostem zakażeń. Również za zgodą KE 
chce uruchomić możliwości dopłat na po-

krycie rat dla pożyczki długoterminowej. 
Są to najważniejsze działania pomocowe, 
które uruchomi tak szybko, jak to możli-
we. Część z nich wymaga zmian ustawo-
wych, jednak niezależnie od tempa prac 
legislacyjnych wszystkie te instrumenty 
będą działały wstecz od daty wprowadze-
nia dodatkowych obostrzeń.

„Niezwykle istotna jest perspektywa 
programu Polityki Nowej Szansy. Dzięki 
niej przedsiębiorcy, których firmy wy-
magają restrukturyzacji, mogą otrzymać 
wsparcie finansowe na opracowanie planu 
ratunkowego. PNS przewiduje wsparcie 
z budżetu państwa w wysokości do 120 
mln zł, przez okres 10 lat. Dodatkowo do 
końca 2021 r. program będzie dysponował 
pieniędzmi z funduszu Covidowego w mi-
nimalnej wysokości 600 mln zł rocznie. 
Program ten pozwoliłby przedsiębiorcom, 
którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji, od-
budować swoją firmę na nowo.” 

Przygotowany jest również plan pomocy 
przedsiębiorcą dokonujący sprzedaży na tar-
gowiskach. Będą zwolnieni z opłaty targowej 
w 2021 r., natomiast gminy osiągające z ty-
tułu opłaty targowej przychody powyżej 10 
tys. zł otrzymają rekompensatę ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA: SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA: 
• Dofinansowanie kosztów stałych 

– jeśli przychody firmy z branży objętej 
restrykcjami nie są wystarczające do po-
krycia kosztów stałych, przedsiębiorca 
może otrzymać dofinansowanie do 70% 
ich wysokości przy spadku przychodów 
o 30% w porównaniu z poprzednim ro-
kiem. Rozwiązanie wymaga zgody KE. 

• Umorzenie subwencji z Tarczy Fi-
nansowej PFR dla MŚP – rozwiązanie 
dla przedsiębiorców, którzy korzystali już 
z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich 
sektor nadal objęty jest restrykcjami sa-
nitarnymi – subwencja, którą otrzymali, 
może zostać umorzona przy spadku do-
chodów o 30% (rok do roku). Rozwiązanie 
wymaga zgody KE. 

• Tarcza Finansowa PFR dla Dużych 
Firm – przedłużamy do marca 2021 r. pro-
gram dla dużych firm i zmieniamy zasa-
dy liczenia szkody z powodu COVID-19 

z pożyczek preferencyjnych. Rozwiązanie 
wymaga zgody KE. 

• Pożyczki długoterminowe z gwarancją – 
przedsiębiorca będzie mógł wziąć pożyczkę 
na 6 lat z gwarancją de minimis dla MŚP 

i gwarancją płynnościową 
dla dużych firm. Rozwią-
zanie wymaga zgody KE. 

• Świadczenie postojo-
we – przedłużamy wypłaty 
świadczenia postojowego 
w wysokości około 2080 
zł dla branż dotkniętych 
restrykcjami. 

• Zwolnienie ze składek ZUS – przedłu-
żamy zwolnienie ze składek ZUS. Dotyczy 
ono każdego pracownika w firmie i wynosi 
przeciętnie 1000 zł oszczędności na osobę 
(przy założeniu wynagrodzenia na pozio-
mie płacy minimalnej). Rozwiązanie dla 
branż dotkniętych restrykcjami. 

• Mała dotacja – dotacja dla mikro i ma-

łych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia 
wyniesie do 5 tys. zł pod warunkiem, że 
przychód z działalności uzyskany w mie-
siącu kalendarzowym poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku był niższy co 
najmniej o 40% w stosunku do przychodu 
uzyskanego w tym samym miesiącu kalen-
darzowym w 2019 r. 

• Dofinansowanie do pensji pracownika 
– państwo dopłaci do pensji pracownika 
około 2000 zł z Funduszu Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych. 

• Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – 
przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na tar-

gowiskach zostają zwol-
nieni z opłaty targowej 
w 2021 r., natomiast 
gminy osiągające z tytu-
łu opłaty targowej przy-
chody powyżej 10 tys. zł 
otrzymają rekompensa-
tę ze środków Fundu-
szu Przeciwdziałania 
COVID-19. Będzie ona 
przyznana z góry za cały 
rok, do 31 marca 2021 r. 

• Polityka Nowej 
Szansy – przedsiębiorcy, 
których firmy wymagają 
restrukturyzacji, mogą 

otrzymać wsparcie finansowe na opraco-
wanie planu ratunkowego. PNS przewiduje 
wsparcie z budżetu państwa w wysokości do 
120 mln zł, przez okres 10 lat. Dodatkowo do 
końca 2021 r. program będzie dysponował 
pieniędzmi z funduszu covidowego w mini-
malnej wysokości 600 mln zł rocznie.

jp

Prawie 7 mld zł na 
wsparcie podkarpackiej 

gospodarki 

Nareszcie do Muzeum Historycznego 
Miasta Tarnobrzega, Zamku Tarnowskich, 
prowadzą pięknie oświetlone alejki. Za-
kończył się montaż długo oczekiwanego 
oświetlenia zamkowych okolic. Zakres 
prac w ramach inwestycji pn. „Wykonanie 
oświetlenia alejek Zamku Dzikowskiego 
w Tarnobrzegu”   obejmował wykonanie 
szafy do sterowania oświetleniem alejek 
oraz wykonanie kablowej linii oświetlenio-
wej, montaż dziewiętnastu, stylizowanych 
na te z przełomu XIX i XX wieku, słupów 
oświetleniowych wraz z montażem opraw 
oświetleniowych, montaż opraw oświetle-
niowych na istniejących słupach betono-
wych przy bramie wjazdowej do parku, 

renowacja dwóch oryginalnych, przedwo-
jennych lamp stojących na mostku.

Inwestycję realizował Zakład Wyko-
nawstwa Elektrycznego i Teletechniczne-
go Adama Bednarowskiego z Radomyśla 
nad Sanem. Koszt inwestycji wyniósł 162 
360 złotych brutto i pochodził w 100 % 
z budżetu miasta.

 Wojciech Lis

Parkowe lampy 
po odbiorze

TARNOBRZEG. W terminie zakończo-
no montaż oświetlenia alejek w par-
ku dzikowskim. W piątek, 4 grudnia 
dokonano odbioru inwestycji.
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„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to 
ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na 
temat zagrożeń związanych z możliwością powstania 
pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzin-
nych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
•  Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wyko-

nuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
•  Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, 

zgodnie z instrukcją producenta.
•  Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
• Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
•  W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź 

poprawność działania wentylacji, nowe okna są 
najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku 
do wcześniej stosowanych w budynku i mogą 
pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty 
głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona 
czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszcze-
nie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Więcej informacji dotyczących kampanii można 
znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/…/czujka-na-
-strazy-twojego-bezpieczenstw…

gp

„Czujka na straży 
Twojego 

bezpieczeństwa!”

Zadaniem uczestników, w pierwszym etapie konkur-
su, było przygotowanie konkursowych esejów. Za autorkę 
najlepszego uznano Amelię Dudek, uczennicę klasy 2E 
w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Swoją pracę 
w całości poświęciła tematyce przyszłości prasy papierowej.

O wpływie mediów na kompetencje młodych Polaków 
pisała z kolei Natalia Tylutka (klasa 4D, Zespół Szkół im. 
prof. Janusza Groszkowskiego). Również i ta rozprawa cie-
szyła się uznaniem jurorów – pracę ulokowano wśród naj-
lepszych, na zaszczytnym czwartym miejscu.

Obie uczennice zostały zakwalifikowane do etapu wo-
jewódzkiego konkursu. Już 12 grudnia zmierzy się w nim 
łącznie trzynastu uczniów reprezentujących Podkarpacie.

Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Warszawski 
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego, Kancelarią Sejmu i Senatu oraz Samorządem 
Województwa Mazowieckiego.

ms

O mediach 
wiedzą 

wszystko!
MIELEC. Dwie uczennice mieleckich szkół ponadpod-
stawowych zostały laureatkami eliminacji w ogólno-
polskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mediach.

P. Ewelina Frąg była jedynym zgłoszonym kan-
dydatem. W tajnym i bezpośrednim głosowaniu 
uzyskała ponad 85 % poparcia. Ze względu na 
panującą epidemię koronawirusa cała procedu-
ra związana z wyborami została przeprowadzona 
w ścisłym reżimie sanitarnym.

W dniu 27 listopada na ostatniej sesji rady 

gminy wójt Jan Pyrkosz odczytał i  wręczył no-
wej sołtys zaświadczenie potwierdzające wybór 
na to stanowisko. Składając gratulacje, życzył jej 
pomyślności, satysfakcji z  pełnienia tej ważnej 
i odpowiedzialnej funkcji oraz owocnej pracy na 
rzecz lokalnej społeczności. Wyraził nadzieję na 
dobrą współpracę z  wójtem i  pracownikami sa-
morządowymi gminy we wspólnych inicjatywach 
społecznych i gospodarczych. Do gratulacji i ży-
czeń przyłączył się również przewodniczący rady 
Edward Wermiński.

W związku z wyborem nowego sołtysa miesz-
kańcy będą wybierać również nową radę sołecką. 
Te wybory odbędą się w najbliższy piątek podczas 
zebrania wiejskiego.

P. Ch.

Rzeczyca Długa ma 
nowego sołtysa

RZECZYCA DŁUGA. W niedzielę, 15 listopada 
mieszkańcy Rzeczycy Długiej w wyborach 
uzupełniających wybrali sołtysa. Została nim 
Ewelina Frąg. Konieczność przeprowadzenia 
zarządzonych przez wójta wyborów w trak-
cie trwania kadencji 2019-2023 wynikła ze 
złożonej rezygnacji przez dotychczasowego 
sołtysa Rafała Czajkowskiego.

fot. D. W.

https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020--2021?fbclid=IwAR0htvasaDOH341GrvXuwMstGICcxjr3PbGC3vDN9aNXZPXc8yOFONh7KyQ
https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020--2021?fbclid=IwAR0htvasaDOH341GrvXuwMstGICcxjr3PbGC3vDN9aNXZPXc8yOFONh7KyQ
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Będzie to najnowocześniejszy w Polsce i jeden z no-
wocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Podczas 
specjalnie zwołanej konferencji, stronę rządową repre-
zentowali wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł 
i dyrektor generalny Służby Więziennej generał Jacek 
Kitliński. Nie zabrakło gospodarza gminy, burmistrza 
Nowej Dęby Wiesława Ordona. 

Inwestycja w Chmielowie kosztować będzie ponad 40 
mln zł, a fundusze na ten cel pochodzić będą z Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego. – Na początku listo-
pada podpisaliśmy umowę, gwarantującą nam ponad 50 
mln euro na realizację projektu „Pilotażowe kompleksy 
penitencjarne”. Część tej kwoty posłuży do sfinansowania 
budowy więzienia w Chmielowie – potwierdził minister 
M. Warchoł, dziękując jednocześnie za wsparcie posłowi 
Zbigniewowi Chmielowcowi oraz lokalnym samorzą-
dowcom. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2021 
roku i potrwać 2-3 lata. Będzie to jeden z pięciu tak no-
woczesnych obiektów w kraju, w którym znajdzie pracę 
około 100 funkcjonariuszy. 

Kobiety wymagają uwagiKobiety wymagają uwagi
Dyrektor Generalny Służby Więziennej dziękował 

burmistrzowi za świetną współpracę, a ministrowi za 
lokalizację inwestycji w tym, a nie innym miejscu i udane 
negocjacje z Norwegami, dzięki czemu możliwe jest roz-
poczęcie budowy. – Nowością jest, że kompleks w całości 
będzie dedykowany kobietom. Wedle prawa płeć nie ma 
znaczenia, niemniej uznajemy, że kobiety wymagają więk-
szej uwagi i poświęcenia. Tu warunki dla nich będą godne. 
Ważne jest też, rodziny pań z Podkarpacia będą je mogły 
łatwo i szybko odwiedzać – mówił dyrektor Kitliński. 
Jednocześnie zwrócił się do lokalnych przedsiębiorców: 
- Tutaj kobiety mają się też uczyć zawodu. Zapraszam do 
zgłaszania się do współpracy, hala produkcyjna będzie 
profilowana pod aktualne zapotrzebowanie.

Radości z inwestycji nie krył burmistrz Wiesław Or-
don: – Serdecznie dziękuję za taką decyzję ministrowi, 
dyrekcji Służby Więziennej, czujemy się wyróżnieni. 
To wielkie wydarzenie dla gminy, wielkie wydarzenie 
dla Chmielowa, kolejny historyczny moment w rozwou 
społeczno-gospodarczym miasta i gminy Nowa Dęba. 
Nowoczesny ośrodek penitencjarny dla kobiet zapisu-
je się na kartach historii, ale przede wszystkim w życiu 
społeczno-gospodarczym naszej gminy. Była tu mowa 
o miejscach pracy, hali produkcyjnej, to ważne dla gmi-
ny. Z naszej strony nie było żadnych oporów, żadnego 
zwlekania z tym, by inicjatywę przekazaną samorządowi 
w 2018 r. przez ministra Warchoła podjąć i doprowadzić 
do szczęśliwego końca. To wydarzenie przywraca miejsce 
Chmielowa na mapie penitencjarnej kraju.

Burmistrz podkreślał także rolę samorządowców kilku 
kadencji: z lat 2002-06, którzy pozyskali grunty od chmie-
lowskich rolników, z kadencji 2014-18, którzy przystąpili 

CHMIELÓW. Słowa stały się faktem. 30. listopada 
na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karne-
go w Chmielowie został podpisany akt notarialny, 
którym gmina nieodpłatnie przekazuje teren pod 
budowę zakładu karnego dla kobiet.

do zmiany planu zagospodarowania terenu oraz obecnym, 
za uchwalenie planu oraz przekazanie gruntów.

 460 osadzonych 460 osadzonych
Przypomnijmy: plan zakłada, że w Chmielowie powstanie 

pawilon mieszkalny dla kobiet o pojemności ok. 250 miejsc 
zakwaterowania. Łącznie 
z już istniejącymi oddzia-
łami, jednostka będzie 
mogła pomieścić ok. 460 
osadzonych. W budyn-
ku funkcjonować będzie 
również oddział terapeu-
tyczny dla kobiet uzależ-
nionych od alkoholu. Jed-
nostka będzie nowatorska 
także dlatego, że w części 
obiektu nie będzie krat 
w oknach: mają w nim 
być przyjazne pokoje 
do spotkań rodzinnych. 
Fragment kompleksu nie 
będzie również otoczony murem.

W ramach inwestycji zostanie utworzony także dom 
przejściowy: nowa forma oddziaływań penitencjarnych, 
oparta o resocjalizację i samokontrolę osób pozbawio-
nych wolności. Dom przejściowy zlokalizowany będzie 

poza murami jednostki, w systemie mak-
symalnie zmniejszonego dozoru. Podstawą 
pobytu będzie zatrudnienie, nauka i specja-
listyczne oddziaływania resocjalizacyjne. 

Nowe możliwościNowe możliwości
Na terenie zakładu karnego powstanie 

hala produkcyjna o powierzchni 1500 – 
1700 m kw. W budynku hali planowane są 
pomieszczenia produkcyjne, magazynowe 
oraz szatnie, umywalnie i pokoje socjalne. 

Powierzchnię hali będzie można adaptować w taki sposób, 
aby umożliwić prowadzenie jednocześnie kilku rodzajów 
produkcji.  W celu zapewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania rozbudowanego zakładu powstanie kompleks 
pomieszczeń działu ochrony wraz z wejściem i bramą 

główną, poczekalnią dla 
osób odwiedzających, sala-
mi widzeń, punktami przy-
jąć osadzonych. Będą tam 
także magazyny depozy-
tów osadzonych, pomiesz-
czenia dla administracji, 
warsztaty i magazyny środ-
ków czystości i higieny.

Nowoczesny zakład 
karny na terenie gminy 
Nowa Dęba będzie szansą 
i  nowymi możliwościami 
dla lokalnych firm usługo-
wych  oraz placówek han-
dlowych. To także nowe 

miejsca pracy, a także perspektywa rozwinięcia działal-
ności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców. Bu-
dowa zakładu karnego w tym rejonie pozwoli także na 
wykorzystanie kadry z aresztu w Nisku.

Joanna Lewicka

Rusza inwestycja 
za 48 mln!

Zabawki w przedszkolu były już lekko podniszczo-
ne, a to co przyniósł Mikołaj wywołało wielki zachwyt 
przedszkolaków. Rozpakowywanie prezentów było 
wielką radością, a później zabawa nowymi zabawkami 

trwała cały dzień. Grupa młodsza Słoneczka nagrała 
nawet teledysk Mikołajkowy. Zabawki zostały zakupio-
ne z funduszy gminy jako wyposażenie dla dwóch grup 
przedszkola. Zakupiono łącznie 42 szt. różnego rodzaju 
zabawek edukacyjnych. Były to plecaki z akcesoriami, 
puzzle, klocki lego, klocki drewniane, gry, auta różnych 
zawodów, zestaw fryzjerski, lekarski, wózek spacerowy, 
wózek sklepowy i wiele innych.

Marzanna Tomporowska

Mikołaj w przedszkolu
KUROZWĘKI. 7 grudnia do przedszkola w Kurozwę-
kach zawitał Mikołaj. W grupie Słoneczka i Wesołe 
Misie zapanowała wielka radość. 
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Marcin Marzec burmistrz 
Sandomierza oraz Tomasz 
Huk  przewodniczący Rady Po-
wiatu w  Sandomierzu  złożyli 
kwiaty pod tablicą poświęconą 

pamięci Marszałka Piłsudskie-
go Honorowego Obywatela 
Miasta Sandomierza.

18 marca 1934 roku podjęto 
w Sandomierzu uchwałę, która 
odwoływała się do zasług legio-
nów Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w bitwie stoczonej na 
ziemi sandomierskiej (m. Kona-
ry). W uchwale sformułowano 
prośbę o nadanie godności Ho-
norowego Obywatela ze starego 
Królewskiego grodu Sandomie-
rza i zezwolenie na nazwanie 
bulwaru nad Wisłą, od mostu 
do zamku, jego imieniem.

Józef Piłsudski urodził się 5 XII 1867 r. 
na Litwie w Zułowie. Po ukończeniu szko-
ły średniej podjął studia medyczne, prowa-
dząc jednocześnie działalność niepodle-
głościową wśród młodzieży w Charkowie. 

Posądzony w 1887 r. o udział w spisku 
przygotowującym zamach na życie cara 
Aleksandra III, skazany został na 5 lat ze-
słania. W sierpniu 1892 powrócił do Wil-
na. Wówczas ponownie zaczął wznawiać 
swoją działalność niepodległościową. Brał 
czynny udział w redagowaniu „Robotnika”, 
wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej 
(PPS). Był twórcą polskich organizacji pa-
ramilitarnych a w czasie I wojny światowej 
dowodził 1 brygadą Legionów Polskich. 
Rada Regencyjna powierzyła mu władzę 
wojskową w kraju, dzięki czemu dowodził 
całością polskich wojsk w czasie wojny 
z bolszewikami. W 1917 r. został areszto-
wany przez Niemców. Rok później zwol-

niono go z magdeburskiego więzienia.
Powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 

r., a następnie przejął pełnię władzy jako 
Naczelnik Państwa i naczelny dowódca sił 
zbrojnych. Po upływie 5 lat (1923 r.) zrzekł 

się funkcji państwowych, by wrócić na sce-
nę polityczną w 1926 r. jako główny inicja-
tor zamachu majowego. Po sytuacji z maja 
1926 r. dla Józefa Piłsudskiego rozpoczął się 
okres rządu jego współpracowników, czyli 
tzw. sanacja. Wówczas próbował narzucić II 
Rzeczypospolitej własną wizję uzdrowienia 
kraju. Osiągnął skutek o tyle, że zdołał obsa-
dzić funkcje państwowe ludźmi gotowymi 
na urzeczywistnianie jego planu. Realizacja 
dalszych planów sanacji została przerwana 
z powodu śmierci Marszałka.

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. 
Wydarzenie to było wielkim ciosem dla 
obozu którym dowodził.

srz

153. rocznica urodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego

SANDOMIERZ. W 153. rocznicę urodzin Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego na sandomierskim 
bulwarze jego imienia zebrali się przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz 
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

- Padło pytanie, czy w „tym”, czyli trudniej-
szym pod wieloma względami, roku przygoto-
wujemy Szlachetną Paczkę. Co za pytanie! Jak 
moglibyśmy nie przy-
gotować, tym bardziej 
właśnie teraz, gdy pan-
demia w różny sposób 
wielu rodzinom dała się 
we znaki – mówi Da-
riusz Bożek, prezydent 
Tarnobrzega. - Po raz 
kolejny doświadczamy, 
że razem można więcej. 
Szlachetna Paczka jest 
tak fantastycznie po-
myślana, że wystarczy 
mały gest każdego z nas, 
a efekt zaskakuje i wy-
ciska łzy wzruszenia 
u obdarowanych, a co 
najważniejsze, jest dla 
nich konkretną pomo-
cą, taką, jakiej oczekują. 

Pomaganie, jak podkreślają organizatorzy Szla-
chetnej Paczki, to sport drużynowy. Drużyna 
z magistratu spisała się na medal!

Za zebrane pośród urzędników miejskich 
datki udało się kupić wszystkie rzeczy, o które 
prosiła i o jakich marzyła wybrana przez ma-
gistrat rodzina. 

Wojciech Lis

Szlachetna Paczka 
z magistratu

TARNOBRZEG. Nie zawiedli pracownicy 
Urzędu Miasta Tarnobrzega i, jak co roku, 
przygotowali Szlachetną Paczkę dla jednej 
z tarnobrzeskich rodzin.
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Z racji obowiązujących obostrzeń sa-
nitarnych wydarzenie to miało charakter 
inny niż w poprzednich latach. Festiwal 
poprzedziły warsztaty wokalne prowadzo-
ne online, które były pierwszą formą przy-
gotowaniem uczestników. Kolejny etap, to 
wyłonienie uczestników. Jury na podstawie 
nadesłanych nagrań kwalifikowało młodych 
wokalistów do głównej części festiwalu, czy-
li przesłuchań, podczas których zostali wy-

łonieni laureaci. 
Ta część odbyła się 
już stacjonarnie, 
jednak bez udzia-
łu publiczności. 
Każdy z uczestni-
ków wykonywał 
jeden dowolny 
utwór w języku 
angielskim.

Jury oceniało 
m.in. dobór re-
pertuaru, war-
tość artystyczną 
utworu, dobór do możliwości wykonaw-
czych uczestnika, muzykalność i warunki 

głosowe, dykcję, interpretację 
utworu, na co składały się: in-
scenizacja ruchowa, estetyka, 
rekwizyty, a także ogólny wy-
raz artystyczny.

Konkurs obejmował 4 kate-
gorie wiekowe:
1.  klasy I – III szkoła podsta-

wowa
2.  klasy IV-VI szkoła podsta-

wowa
3.  klasy VII -VIII szkoła pod-

stawowa
4. szkoła ponadpodstawowa

Organizatorem wydarze-

nia był Gminny Ośro-
dek Kultury w Zakliko-
wie oraz Zespół Szkół 
O gól nok s z t a ł c ą c ych 
w Zaklikowie. Patronat 
nad wydarzeniem obję-
li i fundatorami nagród 
byli m.in.: Stowarzysze-
nie Ziemi Zaklikowskiej 
im. Anny Nagórskiej, 
Powiat Stalowowolski, 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodo-
wego, wydawnictwo ję-
zykowe Oxford Univer-
sity Press.

ps

Jubileuszowy Festiwal 
Piosenki Angielskiej

ZAKLIKÓW. W tym roku odbył się ju-
bileuszowy X Międzywojewódzki Fe-
stiwal Piosenki Angielskiej w Zakli-
kowie. W zmaganiach wzięło udział 
33 młodych artystów. 

Laureaci X edycji Międzywojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Angielskiej w Zaklikowie

KATEGORIA 1KATEGORIA 1
1.  ANTONI ZMYSŁOWSKI – CK w Annopolu
2. OLIWIA KOŁBUK – PSP Rudnik Szlachecki
3. PRZEMYSŁAW SOBÓTKA – PSP w Godziszowie

KATEGORIA 2KATEGORIA 2
1. ex aequo:
MARCELINA OBARA – PSP nr 4 w Tarnobrzegu
MIŁOSZ CZUBACKI – CK w Annopolu
2.  MICHAŁ SYROKA – Świetlica Środowiskowo Profi-

laktyczna w Zaklikowie
3. JULIA TUREK – ZS im. Szarych Szeregów w Lipie
WYRÓŻNIENIE:
OLIMPIA SUDUŁ – PSP w Krasieninie

KATEGORIA 3KATEGORIA 3
1. KINGA WOŁOSZYN – CKiP w Kraśniku
2.  MILENA SUCHORA – PSP w Stojeszynie Pierwszym
3. ANETA LUKS – PSP w Stojeszynie Pierwszym
WYRÓŻNIENIE:
EWELINA GARBACZ – PSP w Woli Rzeczyckiej

KATEGORIA 4KATEGORIA 4
1 MIEJSCE ex aequo:
KLAUDIA ŁACKA – NCK w Nisku
 WOJCIECH STEFANOWSKI – MDK Śródmieście we 
Wrocławiu
2.  MARTYNA PIETRZYK – II LO im. Mikołaja Reja 

w Kraśniku
3.  KACPER JOCEK – SLO w Stalowej Woli
WYRÓŻNIENIA:
KAROLINA KURAŚ – SLO w Stalowej Woli
EMILIA RYCERZ – II LO im. Mikołaja Reja w Kraśniku

OSOBOWOŚĆ SCENICZNA:OSOBOWOŚĆ SCENICZNA:
ANTONI ZMYSŁOWSKI – CK w Annopolu

ŚPIEWAJĄCY POLIGLOTA:ŚPIEWAJĄCY POLIGLOTA:
VICTORIA JANISZEWSKA – ZS w Zdziechowicach
KINGA WOŁOSZYN – CKiP w Kraśniku

Trenerką, która przygotowywała dru-
żynę z Mielca do publicznych wystą-
pień, była Magdalena Wajda. Piętnastu 
uczniów z mieleckiej „budowlanki” dwa 
razy w miesiącu debatowało na różne te-
maty zaproponowane przez eksperta. Za-
jęcia często odbywały się w mieleckiej filii 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Rzeszowie. Mieleccy mówcy to: Julia 
Kalicka, Joanna Zielińska, Izabela Skuciń-
ska, Klaudia Chrabąszcz, Wiktor Warze-
cha, Pazdro Karolina, Grzegorz Ulrych, 
Mateusz Napieracz, Sylwia Chrabąszcz, 
Daria Mucha, Dawid Dźwięga, Patrycja 
Kotowicz, Gabriela Pawelec, Iwona Har-
macińska i Rafał Janeczek.

W trakcie trwania projektu, uczniowie 
zostali zaproszeni na pokazową debatę, 
która odbyła się w Tarnowie, gdzie mieli 

okazje przysłuchiwać się najlepszym mów-
com w kraju. Ukoronowaniem projektu 
miał być turniej debat drużyn z całej Polski 
w Katowicach. Ze względu na trudną sytu-
ację, spowodowaną pandemią covid – 19 
finalne debaty odbyły się online. Wzięły 
w nich udział dru-
żyny z 16 szkół: 
Mielca, Piły, Kę-
dzierzyna - Koźle, 
Olkusza, Tarnowa, 
Skawiny, Świd-
nika, Myślenic, 
Jarocina, Bochni, 
Dąbrowy Górni-
czej, Sędziszowa 
Małop olsk iego, 
Brzeska, Święto-
chłowic, Wolbro-
mia i Wieliczki. 

Turniej trwał aż sześć godzin.
ZSB reprezentowało czterech uczniów: 

Daria Mucha, Mateusz Napieracz, Joan-
na Zielińska i Grzegorz Ulrych. Mielecka 
młodzież udowodniła, że potrafi znako-
micie debatować na tematy historyczne, 

społeczne, gospodarcze i kultu-
ralne. Idea debat oksfordzkich 
jest oparta na chęci toczenia 
merytorycznych i kulturalnych 
sporów na argumenty, w których 
obie strony mają równe prawa 
i możliwości zaprezentowania 

swojego stanowiska. Debaty mają roz-
wiać świadomość wielopłaszczyznowości 
świata, uczyć krytycznego i kreatywnego 
podejścia do problemów oraz podnosić 
jakość i etykę debaty publicznej Polsce.

Realizacja projektu Debat Oksfordzkich 
w Zespole Szkól Budowlanych w Mielcu 
była możliwa dzięki zaangażowaniu dyrek-
tora ZSB Stanisława Starzyka, który zawsze 
wspiera różne inicjatywy uczniowskie. 
Koordynatorkami projektu w ZSB były na-
uczycielki: Bogumiła Starzyk, Iwona Kopera 
i Jadwiga Stala – Dudek, które wzięły udział 
w szkoleniu „Debata Oksfordzka jako na-
rzędzie dydaktyczne”, przeprowadzonym 
przez pana Krzysztofa Bułę, prezesa Kra-
kowskiego Stowarzyszenia mówców, dzięki 
temu mogą wykorzystywać debatę w czasie 
realizacji zajęć dydaktycznych.

ar

MIELEC. 26 listopada br. 
w Zespole Szkół Budowla-
nych w Mielcu odbył się finał 
Ogólnopolskiego Projektu 
Debat Oksfordzkich. Projekt 
został zrealizowany w ciągu 
roku przez Tarnowską Ligę 
Debatancką.

Finał projektu Debat 
Oksfordzkich w ZSB
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Organizacja, przywołując The Seafood Consumer 
Index - największe na świecie badanie dot. informacji 
o nawykach żywieniowych konsumentów, przeprowa-
dzane przez Norweską Radę ds. Ryb i Owoców Morza - 
podkreśla, że ryby są ważnym elementem diety Polaków.

Zgodnie z tym indeksem 64 proc. naszych rodaków 
spożywa ryby i owoce morza średnio raz w tygodniu 
lub więcej. Badanie wykazało ponadto, że ponad trzy 
czwarte Polaków do 34 lat chciałoby jeść więcej ryb 
i owoców morza. W przypadku osób starszych (od 35 
do 49 lat) ten odsetek jest jeszcze wyższy i sięga 86 proc.

Badanie zatem wykazało, że z roku na rok popyt na 
ryby będzie coraz większy. WFF zastanawia się jed-

nak, czy w związku z tym w oceanach starczy ryb dla 
wszystkich.

Ekolodzy wskazują, że w sklepach mamy niemal nie-
ograniczony wybór produktów z każdej kategorii. To 
samo dotyczy produktów rybnych: mrożonych, świe-
żych, w puszce czy słoiku. Zwracają jednak uwagę, że 
kupując rybę rzadko się zastanawiamy skąd ona po-
chodzi i czy pochodzi ze równoważonego rybołówstwa.

„Już ponad 90 proc. wszystkich światowych stad ryb 
jest przełowionych lub poławianych na najwyższym 
możliwym poziomie. Oznacza to, że jeśli nie zmienimy 
sposobu w jaki korzystamy z żywych zasobów oceanów, 
za kilkadziesiąt lat poławianych ryb może nie być w ogó-
le” - tłumaczą ekolodzy.

Organizacja WWF informuje, że na stronie ryby.wwf.
pl znajduje się poradnik rybny, który pomoże konsu-
mentom w świadomym wyborze, przede wszystkim by 
kupować ryby, które nie są zagrożone przełowieniem 
lub są przeławiane, czyli nadmiernie eksploatowane.

Ekolodzy tłumaczą, że należy sprawdzić trzy infor-
macje na temat kupowanej ryby. Jaki jest jej gatunek, 
miejsce gdzie została złowiona (obszar połowowy) oraz 
sposób, w jaki została złowiona (narzędzie połowowe).

Takie informacje powinny znajdować się na opako-
waniu produktu, a w przypadku świeżej ryby na tablicy 
informacyjnej w sklepie. Jeśli jej nie, ma to możemy za-
pytać o to sprzedawcę, który takiej informacji powinien 
udzielić. Potem należy to skonfrontować z poradnikiem 
WFF.

„Kupując ryby pamiętaj, że stado tego samego ga-
tunku może znajdować się w różnej kondycji w zależ-
ności od obszaru występowania. Ponadto, zastosowane 
w połowach narzędzia mogą być bardziej lub mniej 
szkodliwe dla ekosystemów morskich. To dlatego tak 
ważne jest, aby zdobyć te trzy podstawowe informacje 
o kupowanej rybie” - podkreślono.

W poradniku znajdziemy kilkanaście gatunków ryb 
i owoców morza. Po kliknięciu jednego z nich pojawi 

Na stronie organizacji ekologicznej WWF znajduje 
się poradnik świadomego konsumenta ryb. Można 
się z niego dowiedzieć, czy kupowana przez nas 
ryba nie pochodzi ze stada, które jest przeławiane 
czyli nadmiernie eksploatowane.

się informacja o tym gatunku, w jakim jest 
on stanie oraz gdzie jest poławiany. Towarzy-
szą temu trzy znaki graficzne - zielony, żółty 
i czerwony. Pierwszy oznacza, że ryba jest 
najlepszym możliwym wyborem. Drugi, że 
należy unikać kupna danej ryby. Z kolei trzeci 
- czerwony - oznacza, że danego gatunku nie 
powinno się kupować.

W przypadku np. dorsza atlantyckiego, na 
„zielono” świecą się te ryby, które mają cer-
tyfikat MSC. Oznacza to, że pochodzą one ze 
zrównoważonego rybołówstwa. Stada nie są 
przeławiane i pozwala się im na odbudowę.

Zgodnie z poradnikiem na żółto świecą się 
dorsze pochodzące z Morza Barentsa i Morza 
Norweskiego, gdzie ryby te poławiane są za po-
mocą sieci dennych i skrzelowych i sznurów ha-
czykowych. Powinno unikać się też kupowania 
dorszy pochodzących z cieśnin Skagerrak i Kattegat.

Poradnik informuje, że na czerwono świecą się za to 
dorsze z Morza Bałtyckiego, Irlandzkiego, Północnego 
i Celtyckiego.

Zgodnie z poradnikiem, nie ma powodu do obaw 

jeśli chodzi o karpia, czyli najpopularniejszą w Polsce 
rybę w okresie świąt. Pochodzi ona bowiem z hodowli. 
O karpiu w poradniku czytamy m.in., że wymagają 
one niewielkich ilości paszy dodatkowej, lub wcale, 
tak więc ich hodowla nie przyczynia się do uszczupla-
nia dzikich zasobów ryb. „Hodowla karpia w stawach 
otwartych stwarza dodatkowe nisze ekologiczne dla 
słodkowodnych gatunków m.in. dla ptaków wodnych, 
czym pozytywnie wpływa na zachowanie różnorodności 
biologicznej” - dodano.

Ekolodzy zachęcają też, by oprócz świadomych zaku-
pów ryb - również w okresie świąt - swoją dietę urozma-
icać o różne gatunki ryb, owoców morza, co generować 
będzie zrównoważony popyt. Nie będzie nadmiernej presji 
na jeden gatunek. (PAP)

autor: Michał Boroń
mick/ je/

WWF: na święta można 
być też eko i kupić rybę, 

która nie jest przeławiana

Harcerkom towarzyszyli ks. Kamil Dziurdź, ich 
opiekun oraz Marek Zięba, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, na co dzień zaprzyjaźniony z har-

Szkwał u starosty
TARNOWSKA WOLA. Z pięknym podziękowa-
niem na kawałku drewna i ze swoją chustą 
na pamiątkę przyszły do starosty  w miniony 
czwartek, 10 grudnia,  harcerki z 2 Szczepu 
Harcerskiego „Szkwał” działającego w Tarnow-
skiej Woli.

cerską drużyną.
- To dzięki wiceprzewodniczące-

mu Markowi Ziębie dowiedziałem 
się, że harcerze potrzebują rzutni-
ka z ekranem do swojej harcówki - 
przyznał starosta Jerzy Sudoł. - Do-
stali więc to, co było im potrzebne.

Starosta dostał za to serdeczne 
podziękowania i upominki.

Katarzyna Sobieniewska-Pyłka
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Zakres prac obejmuje konserwa-
cję/renowację  rowu  melioracyjne-
go  (około 160 metrów bieżących), 
remont przepustu oraz wykonanie ka-
nalizacji  deszczowej,  w  tym: kana-
ły (140 metrów bieżących), studnie re-
wizyjne  (3  szt.), studzienki    ścieko-
we (2 szt.), zabezpieczenie kolizji z ist-
niejącą  infrastrukturą oraz wykona-
nie wylotu kanalizacji do rowu melio-
racyjnego. Jest to I etap zadania.

Wykonawcą zadania na kwotę niespełna 
170 tys. zł jest Rejonowy Związek Spółek Wod-
nych w Tarnobrzegu. 

– Termin wykonania prac mija   16  grud-
nia br. – informuje Piotr Naskręt z Referatu In-
westycji.

- Mamy nadzieję, że po wykonaniu kolejnego 
etapu odwodnienia poprawią się warunki życia 
mieszkańcom tej ulicy i po silnych opadach desz-

czu woda nie będzie zalewała podwórek w takich 
ilościach, jak do tej pory – mówi Wojciech Ka-
sica, przewodniczący osiedla Poręby Dębskie.

 - Dbałość o podnoszenie standardu życia 
mieszkańców to jeden z naszych priorytetów. 
Poza remontami nawierzchni, systematycznie 
staramy się odwadniać tereny tego wymagające 
- mówi Leszek Mirowski, zastępca burmistrza 
Nowej Dęby.

Joanna Lewicka

Stop zalanym 
podwórkom!

NOWA DĘBA. Trwają prace związa-
ne z odwodnieniem ulicy Hubala 
na os. Poręby Dębskie.

W efekcie placówka zyskała 80 
pojedynczych skrytek, w których 
wszyscy uczniowie z klas 4-8 będą 
mogli w bezpieczny sposób przecho-
wywać swoje rzeczy. Jest to komfor-
towe rozwiązanie dla uczniów, któ-
rzy odciążą swoje kręgosłupy i zy-

skają możliwość zostawienia choć 
części wyposażenia swojego plecaka 
w szkole. Szafki zostały zamontowa-
ne na pomalowanym i odświeżonym 
korytarzu. Systematycznie przepro-
wadzane modernizacje w szkole, sta-
le polepszają warunki do edukacji 
i rozwoju uczniów.

Sprzęt został kupiony dzięki 
funduszom sołeckim. Rady sołec-
kie przekazały ponad 6,2 tys. zł na 
zakup nowych szafek. Reszta kwo-
ty, 1,5 tys. zł pochodziła z budżetu 
miasta i gminy Staszów. W następ-
nym roku, planowany jest zakup 
mebli do gabinetów logopedy i pe-
dagoga.

Robert Wojtal

Nowe szafki 
dla uczniów 
z Kurozwęk

KUROZWĘKI. W Zespole Placó-
wek Oświatowych w Kurozwę-
kach pojawiły się nowe szafki 
szkolne, które zastąpiły stare, 
wysłużone wieszaki na ubra-
nia. Szafki zostały zakupione 
z funduszy sołeckich sołectw: 
Kurozwęki, Oględów, Niemścice, 
Ponik i Zagrody oraz z budżetu 
gminy Staszów.

Fot. ZPO Kurozwęki

Czwarty etap obejmował wykonanie   na-
turalnego placu zabaw wraz z bezpieczną na-

wierzchnią piaskową, trawiastą, przerostową 
oraz dostawę i montaż małej architektury na 
terenie parku sensorycznego powstałego przy 
dawnym wysypisku śmieci na Smoczce. Na wy-
posażenie placu zabaw składa się zestaw zaba-
wowy ze zjeżdżalnią i wieżami, urządzenie do 
wspinaczki “pajęczyna”, kolejka linowa, bujak 
wiewiórka, podwójna huśtawka, huśtawka dla 
dzieci niepełnosprawnych oraz wróble gniazdo.

Urządzenia i elementy wyposażenia placu za-
baw wykonano z litego drewna z robinii akacjo-

wej.  Piaskową nawierzchnię uzupełnio-
no matą gumową przerostową, a także 
fragmentami nawierzchni z kostki beto-
nowej na wejściach do placu zabaw oraz 
w zatoczkach pod ławkami. Na terenie 
parku sensorycznego, zamontowano 10 
parkowych ławek z oparciem oraz 7 ko-
szy na śmieci o pojemności 45 l każdy. 
W rejonie placu zabaw ustawiono 3 ław-
ki i 2 kosze oraz stojak na rowery.

-Okolice dawnego wysypiska śmieci 
nabierają zupełnie innego wymiaru, 

Nowy plac zabaw 
na dawnym wysypisku 

odpadów komunalnych
MIELEC. Zakończony został czwarty 
etap budowy parku na dawnym wysypi-
sku  śmieci na osiedlu Smoczka. To inwesty-
cja  realizowana w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020 pn.”Poprawa jakości środo-
wiska miejskiego poprzez rozwój terenów 
zieleni w Gminie Miejskiej Mielec”.

stają się miejscem, 
które warto od-
wiedzić, zobaczyć 
i spędzić tam czas. 
Plac zabaw jest ko-
lejnym elementem 
wpływającym na 
atrakcyjność tego 
terenu. Myślę, że 
przypadnie do gu-
stu najmłodszym 
m i e s z k a ń c o m 
Mielca i chętnie będą z niego korzy-
stać – mówi Prezydent Miasta Miel-
ca Jacek Wiśniewski.

Prace zrealizowała firma Intertorg 
z Sanoka za kwotę 363 883 zł.

Edward Tabor
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Betlejemskie Światło Pokoju zorga-
nizowano po raz pierwszy w 1986 roku 
w Linz, w Austrii, jako część bożonaro-
dzeniowych działań charytatywnych. Ak-
cja nosiła nazwę „Światło w ciemności” 
i była propagowana przez Austriackie 
Radio i Telewizję Rok później patronat 
nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego 
roku dziewczynka lub chłopiec, odbierają 
Światło z Groty 
Narodzenia Pań-
skiego w Betle-
jem. Następnie 
Światło transpor-
towane jest do 
Wiednia za pośrednictwem Austrian Air-
lines. W Wiedniu ma miejsce ekumenicz-
na uroczystość, podczas której Płomień 
jest przekazywany mieszkańcom miasta 
i przedstawicielom organizacji skautowych 
z wielu krajów europejskich.  Takim da-
rem skauci z całej Europy, a wśród nich 
harcerki i harcerze ZHP pragną podzie-
lić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze 
Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzę-
dów i domów, dzielą się radosną nowiną 
i krzewią największe uniwersalne wartości 
braterstwa i pokoju. 

Związek Harcerstwa Polskiego organi-
zuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 
r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło 
od słowackich skautów. Przekazanie Światła 
odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji 
raz w Polsce. Harcerki i harcerze przekazują 
Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, 
Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, 
a także na północ — do Szwecji. 

W 29-letniej historii Betlejemskiego 
Światła Pokoju, w zmieniających się wa-
runkach politycznych, nigdy nie zdarzyło 
się by Światło nie wyruszyło z Betlejem 
w swoją drogę. To czyni ze Światła znak 
pokoju, poświadczenie wzajemnego zro-

zumienia i symbol pojednania między 
narodami.

„Służba” to wymagające słowo, czasem 
wydające się niemodnym lub niedzisiej-
szym. Ale nie dla harcerza! To słowo, do 
którego ciągle trzeba wracać i patrzeć, jak 
realizuje wynikające z niego zobowiązania 
w swoim harcerskim życiu.  Przyglądać się 
harcerskiej służbie będziemy w blasku ognia 

z Grody Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 
Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego 
Światła Pokoju to „Światło służby”. Chcemy 
w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna 
Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu 
służono, lecz żeby służyć.

Światło służby Bogu - aby Dzieło Boże 
rozwijało się na ziemi potrzeba harcer-
skich rąk w bardzo konkretnych sytu-
acjach. Często jest to codzienna i niewi-
doczna służba, której 
nie da się bezpośrednio 
opisać. Może przybierać 
ona formę zmagania 
się ze słabościami, czy 
skłonnościami do złe-
go i grzechu. To także 
służba Kościołowi i jego 
członkom. To również 
praca nad sobą tak, aby 
własnym przykładem 
działania zainteresować 
i pokazać drugiemu, kto 
jest dla mnie źródłem wszelkiego działa-
nia.

Światło służby Polsce - na kształt współ-
czesnego harcerstwa mają wpływ dzieje 
naszej Ojczyzny w XX wieku, w które nie-

rozerwalnie wpisało się 
harcerstwo. Przez całą 
swoją, ponad stuletnią, 
historię polscy harcerze 
służyli Ojczyźnie tam, 
gdzie ich potrzebowała. 
Bieg wydarzeń spowodo-
wał, że młodzi harcerze, 
z ledwo co założonych 

drużyn, z bronią w ręku stanęli walczyć 
za Ojczyznę podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej. W roku stulecia Bitwy Warszaw-
skiej z szacunkiem i dumą patrzymy na te 
pokolenia harcerzy. Później w odrodzonej 
Polsce przez pracę nad sobą i kształtowanie 
charakterów tworzyli elitę naszego narodu. 
Zawsze kiedy nastawał czas próby byli go-
towi całym życiem pełnić służbę. 

Światło służby bliźniemu - historia 
Polski jest pisana każde-
go dnia. Przez małe gesty, 
lokalną harcerską pomoc, 
która pomnożona przez 
110 tysięcy harcerzy za-
pisuje się na nowych 
kartach dziejów narodu. 
Możliwe, że przyszłe po-
kolenia patrząc na naszą 
służbę w 2020 roku też 
będą z niej czerpać wzor-
ce. To my, jako harcerze, 
zrozumieliśmy potrzebę 

chwili i stanęliśmy na wysokości zadania 
„niosąc chętną pomoc bliźnim”. Kiedy na-
stał odpowiedni czas, wyszliśmy sprzed 
ekranów komputerów i komórek, dokąd 
przeniosła się nasza edukacja i praca. 

Ruszyliśmy do działania. Setki tysięcy 
uszytych maseczek, zakupy i posiłki przy-
noszone starszym, dystrybucja płynów 
odkażających to namacalny wyraz naszej 
służby bliźniemu. Oprócz pandemii rok 
2020 przyniósł także kataklizmy natural-
ne w Polsce. Zarówno podczas pożarów 
w Biebrzańskim Parku Narodowym, jak 
i powodzi na Podkarpaciu harcerze słu-
żyli lokalnej społeczności oraz pomagali 
strażakom i wojsku.

To jest właśnie służba harcerek i harce-
rzy Związku Harcerstwa Polskiego. Swo-
im działaniem i bezinteresowną pomocą 
harcerki i harcerze świecą przykładem 
i pełnią służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Niestety w tym roku nie przyjadą har-
cerze z całej Polski na Zlot Betlejemski 
do Zakopanego. Patrole, które zgłosiły 
się na Zlot otrzymają od organizatorów 
wytyczne do gier terenowych w swoich 
miejscowościach „W całej Polsce, a jakby 
pod Tatrami”a na wydarzenia w Zakopa-
nem łączyć się będą on-line. Harcerze z 54 
SDH ZHP im. ppor. Bronisława Kochana 
również będą uczestnikami tej gry – bloku  
„Światło, które daje nadzieję”.

Zbigniew Partyka

Swiatło służby

Miło nam poinformować, że uczniowie 
tarnobrzeskiego „Rolnika”: Weronika Cze-
repak z technikum hotelarskiego, Mateusz 
Malecki i Jakub Panek z technikum ekono-
micznego oraz Paulina Buczyńska i Yuliia 
Khokhulina z technikum logistycznego, 
otrzymali stypendium w ramach projektu 
„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdol-
nych – szkolnictwo zawodowe – rok szkol-
ny 2020/2021”, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Uczeń, ubiegający się o stypen-
dium musiał spełnić obowiązkowe 
kryteria. W oparciu o świadectwo 
z roku szkolnego 2019/2020 uzyskać 
średnią ocen ze wszystkich przed-
miotów na poziomie nie niższym 
niż 4,80 oraz średnią ocen z 3 wy-
branych przedmiotów zawodowych 
nie niższą niż 5,00. Dodatkowym 
kryterium, branym pod uwagę były 
osiągnięcia edukacyjne uczniów 
a w szczególności uzyskanie tytu-
łu laureata lub finalisty konkursów, 

olimpiad oraz turniejów.
Stypendium dla laureatów jest 

bez wątpienia ogromnym wyróż-
nieniem, nagrodą za wysiłek wło-
żony w naukę a także motywacją 

do dalszej, intensywnej pracy. Jako szkoła 

jesteśmy dumni, że tak zdolna młodzież 
kształci się w naszych murach. Cieszymy 
się, że możemy ich wspierać i pomagać 
w planowaniu i realizacji własnej ścieżki 
edukacyjnej.

ZS nr 2 w Tarnobrzegu

Duma „Rolnika”
TARNOBRZEG. Uczniowie Zespołu Szkół 
nr 2 w Tarnobrzegu wykazali się nie-
zwykłą dojrzałością i inteligencją. Już 
na etapie szkoły średniej doświadczają 
jak wielką wartość ma zdobywanie wie-
dzy – jeszcze nie pozwala im ona podjąć 
pracy zawodowej ale już mogą z niej 
czerpać korzyści finansowe.
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Wolontariusz jest osobą absolutnie wy-
jątkową, ponieważ poświęca to, co ma naj-
cenniejszego – swój czas – aby pomagać 
innym. A czas jest zasobem nieodnawial-
nym. Wolontariusz nie czerpie żadnych 
materialnych korzyści ze swojej pracy, ale 
odpowiednio  zarządzany  i inspirowany 
otrzymuje naprawdę wiele: poczucie sen-
su, satysfakcję, motywację, a także świa-
domość, że robi wiele dobrego.

Wolontariusz to prawdziwy skarb dla 
organizacji. Im organizacja wolontariatu 
lepiej funkcjonuje, tym większe bogactwo 
fundacji czy stowarzyszeń. Jednak trzeba 
być świadomym, że należy włożyć wiele 
pracy, wysiłku i cierpliwości, aby system 
wolontaryjny działał sprawnie i z zado-
woleniem dla obojga stron. Jest to zatem 
inwestycja, która przy konsekwentnym 
działaniu nie może się nie zwrócić

1. Ambasador1. Ambasador
Przede wszystkim mamy Ambasadorów 

naszej organizacji. I to nie takich, którym 
płacimy czy którzy mają powierzchowną 
wiedzę o nas, bo akurat tak się złożyło, że 
są naszymi Ambasadorami… A takich, 
którzy są prawdziwie zainteresowani naszą 
działalnością, sami do nas przyszli, zna-
ją nas bardzo dobrze, znają nasze mocne 
strony i niedociągnięcia, wiedzą co kuleje, 
ale mimo to są z nami. Wiedzą, że warto. 
Wierzą w to, co my wierzymy, utożsamiają 
się z naszą misją i wartościami. Są żywą 
reklamą tego, że można nam zaufać i że 
robimy wartościowe rzeczy. Mówią o nas 
dobre rzeczy w swoim otoczeniu, dzięki 
czemu więcej osób o nas wie i chce pomóc. 
Wolontariusze potwierdzają swoje słowa 
postawą i bezinteresownym działaniem.

Wartość: nie do oszacowania/bezcenna
 2. Doradca 2. Doradca

Każdy z Wolontariuszy jest kimś, kto 
ma określoną wiedzę i umiejętności. Ma 
takie życiowe doświadczenie, których nam 
może brakować. Jest specjalistą w swojej 
dziedzinie. Tylko trzeba ją odkryć. Może 
jest studentem medycyny i pomoże zabez-
pieczyć marsz nordic walking, może jest 
księgową, która udzieli porady w proble-
matycznej kwestii, a może jest pracowni-
cą poczty, która usprawni proces wysyłki 

listów do Darczyńców. Możliwości są na-
prawdę nieograniczone.

Wolontariusze to osoby, które znają 
się na rzeczach, na których w organizacji 
możemy się nie znać. Jeżeli tylko będzie-
my rozmawiać z Wolontariuszami, pytać 
kiedy czegoś nie wiemy, to pomogą. Jeżeli 
będziemy ich ograniczać do rzeczy, które 
mamy w naszej głowie, nigdy nie wykorzy-
stamy ich pełnego potencjału.

Wartość: nie do oszacowania/bezcenna
 3. Motywator/ Ratownik 3. Motywator/ Ratownik

Praca w organizacjach 
pozarządowych nie jest 
łatwa. Wielokrotnie chcąc 
zmienić świat na lepsze 
walimy głową w mur i ze 
zdziwieniem stwierdzamy, 
że dzięki temu mamy tyl-
ko ból głowy. Pomaganie 
innym to duże wyzwanie, 
a problemy, które pię-
trzą się przed organizacją 
potrafią czasem zwalić 
z nóg…

Ale na te nogi postawi 
Cię znów Wolontariusz, 
który ma przecież nieza-
chwianą wiarę w możli-
wości naszej fundacji, bo 
przecież wystarczy poszukać innej drogi… 
W momentach, w których jedziesz już na 
oparach swojej wiary, on niewątpliwie da 
Ci zastrzyk nowej motywacji i przypomni 
dlaczego to robisz i dlaczego warto    Jest 
impulsem do działania 

Wartość: nie do oszacowania/bezcenna
 4. Nauczyciel 4. Nauczyciel

Wolontariusz to osoba, która może się 
dużo nauczyć w organizacji, przechodzi 
przecież szkolenia, które są czasem bardzo 
specjalistyczne. Zbiera cenne doświadcze-
nie. W praktyce Wolontariusz uczy rów-
nież organizację… Uczy cierpliwości, bo 
przecież organizacja wolontariatu zajmuje 
czas, wolontariat nigdy sam się nie zrobi. 
Uczy pokory, bo nie zawsze to, co robisz 
okazuje się dobrym rozwiązaniem i trzeba 
szukać nowego, a czasem nawet przepro-
sić za błąd. Uczy szacunku do czyjegoś 
czasu, bo przecież Wolontariusz poświęca 
go ze swojego prywatnego zasobu. Uczy 
szacunku do odmiennej opinii, która cza-
sem może różnić się od naszej, ale jest tak 
samo ważna. Uczy wreszcie zrozumienia 
dla innych i ich sytuacji.

Wartość: nie do oszacowania/bezcenna
 5. Najlepszy pracownik 5. Najlepszy pracownik

Wolontariusz, który działa w dobrze 
zorganizowanej fundacji może być naszym 
najlepszym „pracownikiem”. Nie czuje 

presji, bo przecież nie możesz od niego 
wymagać, możesz go jedynie prosić o po-
moc. A to wpływa na zdumiewające efekty, 
bo daje z siebie tak wiele, że czasem nas to 
zaskakuje. Poświęca tak wiele czasu, żeby 
osiągnąć to, co wspólnie zaplanowaliście. 
I nigdy nie powie, że są to prace poniżej 
jego umiejętności. Wykonuje swoje zada-
nia rzetelnie i sumiennie, zawsze można 
na niego liczyć. Pracuje, nie dlatego, że 
ktoś mu płaci, ale dlatego, że wierzy w to 

co robi. Często może mieć nawet większe 
poczucie misji niż niejeden pracownik.

Wartość: nie do oszacowania/bezcenna 
6. Audytor6. Audytor

Wolontariusz jest także Twoim audyto-
rem  Skoro w organizacji jest wolontariat 
to masz dużą odpowiedzialność. Odpo-
wiedzialność względem Wolontariuszy 
i za to, co robisz. A jak robisz coś mylnie 
czy nieudolnie Wolontariusz to wychwyci. 
Zauważy także, że w fundacji być może 
mniej się dzieje albo coś się pogorszyło, 
powie to i oceni. Nie będzie nam z tą oce-
ną być może dobrze, może będzie nam 
wręcz wstyd, ale jest ona potrzebna, aby 
dostrzec pewne rzeczy i je naprawić.

Wartość: nie do oszacowania/bezcenna
7. Baza organizacyjna7. Baza organizacyjna

Funkcjonowanie wielu organizacji poza-
rządowych w Polsce nie byłoby możliwe bez 
pracy Wolontariuszy. Organizacji zwyczaj-
nie nie stać na zatrudnianie nowych osób. 
Bez Wolontariuszy nie zorganizowalibyśmy 
wielu dużych wydarzeń jak konferencje, 
koncerty, biegi, które wymagają mnóstwa 
przygotowań i różnorodnej pracy, ale też 
mniejszych inicjatyw np. szkoleń dla potrze-
bujących osób, gdzie potrzebna jest opieka 
nad dziećmi. W te inicjatywy zaangażowana 
jest cała ekipa ludzi. Wolontariusze są za-
pleczem organizacyjnym wielu projektów, 

a czasami są nawet ich inicjatorami.
Wartość: nie do oszacowania/bezcenna

8. Sztab dowodzenia8. Sztab dowodzenia
Wolontariat stanowi swoistą komórkę 

w organizacji i rządzi się trochę innymi pra-
wami niż cała organizacja. Wolontariusze 
mają swoją misję i zrobią wszystko, żeby ją 
wykonać, i to jak najlepiej. Razem z koor-
dynatorem wolontariatu obmyślają czasem 
strategię działania, wprowadzają usprawnie-
nia, zgłaszają pomysły, stają się samowystar-
czalni dla swojego projektu. Kiedy nie ma 
koordynatora, bo się rozchorował albo jest 
na urlopie, nic się nie dzieje. Wszystkie za-
planowane rzeczy się odbywają, może nawet 
sprawniej, żeby udowodnić, że jak kapitana 
nie ma to wszystkie ręce na pokład 

Wartość: nie do oszacowania/bezcenna
9. Skarbnica pomysłów9. Skarbnica pomysłów

Wolontariusze to istna skarbnica pomy-
słów, z której można czerpać pełnymi gar-
ściami w odpowiednich momentach. Mogą 
się one przyczynić do dobrych zmian, roz-
woju organizacji, a czasem nawet przefor-
mułować nasze myślenie. Wolontariusze są 
częścią fundacji i bardzo dobrze ją znają, 
dlatego ich pomysły są zazwyczaj trafne. 
Mają dużo chęci, chcą poświęcić swój czas 
i realizować wymyślone przez siebie inicja-
tywy, dlatego jeżeli jest to tylko możliwe, 
należy im to umożliwić.

Wartość: nie do oszacowania/bezcenna
10. Przyjaciel10. Przyjaciel

Z Wolontariuszami dzielimy wiele chwil. 
Tych pełnych emocji, kiedy dzieje się wiele 
ekscytujących wydarzeń, kiedy osiągamy 
sukcesy, pokonujemy kolejne bariery. Chwil, 
które są trochę smutniejsze, bo akurat jest 
gorszy dzień. A także tych spokojnych, zwy-
kłych, które potrafią być najbardziej warto-
ściowe, kiedy pijemy herbatę i rozmawiamy, 
żartujemy, milczymy. Podczas tych wszyst-
kich chwil zżywamy się ze sobą, stajemy 
się sobie bliscy. Wolontariusz może stać się 
Twoim przyjacielem, także poza organizacją.

Wartość: nie do oszacowania/bezcenna
Inspiracją do powstania tego tekstu stali 

się Wolontariusze Fundacji Służby Rodzinie 
„Nadzieja”, a zawarte w nim przemyślenia 
są zbiorem doświadczeń współpracy z tak 
niesamowitymi ludźmi. W tym miejscu pra-
gniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim Wolontariuszom pracującym 
w różnych stowarzyszeniach i fundacjach, 
aby zawsze czerpali radość i satysfakcję ze 
swojego zaangażowania. Natomiast orga-
nizacjom życzymy umiejętnego wykorzy-
stywania możliwości jakie daje wolontariat, 
a także wydobywania bogactwa, jakie niesie 
za sobą Wolontariusz.

 
Karolina Feder, koordynator wolon-

tariatu w  Fundacji 
Służby Rodzinie „Na-
dzieja” 

Źródło: Funda-
cja Służby Rodzinie 

„Nadzieja”; 
www.ngo.pl

Dlaczego jesteśmy bogatsi 
dzięki naszym wolontariuszom?
Wolontariusz to prawdziwy skarb dla 
organizacji. Im organizacja wolonta-
riatu lepiej funkcjonuje, tym większe 
bogactwo fundacji czy stowarzyszeń. 
Jednak trzeba być świadomym, że 
należy włożyć wiele pracy, wysiłku 
i cierpliwości, aby system wolontaryj-
ny działał sprawnie i z zadowoleniem 
dla obu stron.

 O wartości wolontariuszy, nie tylko materialnej

Autor/źródło: Pixabay

http://www.fundacjanadzieja.org/
http://www.fundacjanadzieja.org/
http://www.fundacjanadzieja.org/
https://www.csr.org.pl/fundacja-sluzby-rodzinie-nadzieja
https://www.csr.org.pl/fundacja-sluzby-rodzinie-nadzieja
https://www.csr.org.pl/fundacja-sluzby-rodzinie-nadzieja
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Jak to działa w Szydłowie? Miej-
sko-Gminne Centrum Kultury 
zakupiło pojemnik i podpisało 
umowę na przekazywanie nakrętek 
z Fundacją Miśka Zdziśka „Błękitny 
Promyk Nadziei” ze wskazaniem na 
konkretny cel. Fundacja przekaże 
nakrętki do firmy zajmującej się 
ich przetwarzaniem, a uzyskane 
w ten sposób środki trafią do osób 
potrzebujących, najczęściej dzie-
ci wymagających leczenia i opie-
ki. Pierwsze nakrętki z Szydłowa 
zbieramy na rzecz dwóch, chorych 
dziewczynek z Gminy Szydłów: Na-
talii i Patrycji Szyba.

– Natalia i Patrycja są wcze-
śniakami z ciąży bliźniaczej  – 
mówi mama dziewczynek, pani 
Kamila.  – Po porodzie wystąpił 

u nich stan po 
niedotlenieniu 
o k o ł op oro d o -
wym. Stwier-
dzono również 
u dziewczynek 
wzmożone na-
pięcie mięśniowe 

czterokończynowe. U Patry-
cji wystąpił wylew krwo-
toczny dokomorowy we-
wnątrzczaszkowy z rozwo-
jem wodogłowia wymaga-
jącego implantacji zastawki 
komorowo otrzewnowej. 
W drugim roku życia u Pa-
trycji stwierdzono epilepsję. 
Natomiast w trzecim roku życia 
u obu dziewczynek zdiagnozo-
wano mózgowe porażenie dzie-
cięce. Córeczki poruszają się na 
wózkach inwalidzkich oraz mają 
zaopatrzenie ortopedyczne w po-
staci ortez na stopy. Wymagają 
stałej rehabilitacji, oraz w razie 
konieczności, wymiany wózków 
oraz ortez (gdy wyżej wymienione 
rzeczy stają się za małe).

Zachęcamy wszystkie osoby do 
zbierania plastikowych nakrętek po 
napojach i wrzucania ich do meta-
lowego serca obok synagogi. Dla 
każdego z nas to niewielki wysiłek 
ale suma tych małych gestów złoży 
się na wielki odruch serca, który 
pomoże dwóm niepełnosprawnym 
dziewczynkom w codziennym 
funkcjonowaniu.

P. Walczak

Zbieramy nakrętki na 
rzecz Patrycji i Natalii

SZYDŁÓW. Czerwony, metalowy pojemnik w kształcie 
serca, który stanął obok Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury czeka na Państwa nakrętki. To świetny przykład 
na to, jak działania proekologiczne można łączyć z celem 
charytatywnym.
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Ojcze, zgrzeszyłem. Ostatni miesiąc 
w ogóle nie siedziałem na rowerze – mówi 
pokornie młodzieniec, klęcząc przed kon-
fesjonałem.  Synu, odpowiada duchowny, 
to nie wiesz, że sezon kolarski nigdy się 
nie kończy? Nie ma początku, ani koń-
ca! Jako pokutę wykonasz dwa podjazdy 
pod legendarny Alpe d’Huez na Zwift. 
Tak, mniej więcej, wygląda humorystycz-
na scenka z kanału Vegereggae z serwisu 
internetowego You Tube, propagującego 
kolarstwo i zdrowy styl życia.

Dawniej wszystko było jasne i poukła-
dane. Było lato, był rower. Dziś wszystko 
się wymieszało i przyjemność z jazdy na 
rowerze można czerpać przez cały rok. Po-
pularność inteligentnych trenażerów gwał-
townie wzrosła wraz z początkiem pande-

mii. Pomimo ciągłego wzrostowi cen tych 
urządzeń, zakup porządnego zestawu przy-
pomina zakup prali lub lodówki w czasach 
słusznie minionych. Nie ma tylko komitetów 
kolejkowych, ale i tak producenci nie wyra-
biają z zaspokojeniem potrzeb nabywców. 
Decyzja o zakupie trenażera jest dziś jak 
polowanie i szczęśliwy ten, który wytropi 
nowy, świeżo wyprodukowany sprzęt, gdzieś 
w sklepie internetowym na świecie. Popyt na 
tego typu urządzenia zaskoczył trzech głów-
nych producentów, włoską firmę Elite, ame-
rykańską Wahoo i holendeski 
Tacx. To oni produkują najlepsze 
trenażery, a szczególnie te z tech-
nologią podłączenia do interne-
tu oraz posiadające bezpośredni 
napęd, pozwalający wpiąć się 
swoim rowerem w urządzenie. 
Wystarczy tylko odczepić tylne 
koło i przymocować tylny wide-
lec bezpośrednio do trenażera. 
Po podłączeniu do internetu na 
ekranie telewizora pojawia się 
dowolna trasa na świecie. Moż-
na umawiać się ze znajomymi, 
którzy mają podobne urządze-
nie, na wirtualne przejażdżki lub 
prawdziwe ściganie. Na ekranie 
pojawiają się nasze awatary, a ro-
werzysta steruje rowerem. Ruch kierownicy 
przenoszony jest na ekran, a ukształtowanie 
terenu przenoszone jest automatycznie na 
trenażer, który sam steruje oporem stawia-
nym pedałom naszego roweru.

Panie, czego one nie potrafiąPanie, czego one nie potrafią
Producenci trenażerów wciąż udosko-

nalają swoje produkty, tak by ich używa-
nie było maksymalnie zbliżone do odczuć 
występujących podczas realnej jazdy. Profil 
trasy oglądanej na ekranie przekazywany 
jest do urządzenia. Czujemy każde wznie-
sienie terenu i każdy zjazd. Firma Wahoo 
opracowała system podnoszenia i opusz-
czania przedniego koła. Pozwala to nie tyl-

ko odczuć profil trasy, 
po której jedziemy, ale 
również aktywować 
odpowiednie mięśnie, 
ponieważ inne pracu-
ją przy jeździe pod 
górę, na płaskim tere-
nie, czy jadąc w dół. 
Dodatkowo sprzę-
gnięte jest to wszyst-
ko z wentylatorem, 
który mocniej wieje 
nam w twarz, gdy 
prędkość naszej jazdy 

jest większa. Firma Tacx wprowadziła roz-
wiązanie pozwalające odczuć powierzchnię 
drogi, która wirtualnie pokonujemy. Gdy jest 
na przykład z kostki brukowej, nasz rower 
podskakuje odpowiednio. Przystawka fir-
my Elite pozwala na skręcanie rowerem na 
ekranie. Pojawiają się już platformy, dzięki 
którym możemy kiwać się na rowerze na 
boki, pracując nad prawidłowym balansem 
ciała i utrzymywaniem równowagi. 

Niektórzy producenci pracują także nad 
oprogramowaniem, które pozwalałoby 

na założenie specjalnych gogli, w których 
odcięci zostalibyśmy od prawdziwego oto-
czenia, trafiając do wszechogarniającego 
nas wirtualu. Choć już można takich gogli 
używać, to wielu ich użytkowników czuje 
jednak dyskomfort. Obraz z gogli nie do 
końca zgrywa się z bodźcami docierającymi 

do zmysłów. Jak niektórzy mówią: błędnika 
i wątroby nie oszukasz. Dlatego to co jest 
w pełni zaspokaja potrzeby użytkowników, 
zarówno te treningowe, jak i te związane 
z rywalizacją. Jest natomiast jedna poważna 
wada trenażerów. Są silnie uzależniające.

Ustawka na ZwiftUstawka na Zwift
Niezwykle popularną wśród kolarzy, 

szczególnie tych amatorów jest aplikacja 
Zwift, To internetowa aplikacja o charakte-
rze treningowym. Możesz jeździć samemu 
lub dołączyć do innych w organizowanych 
eventach. W każdym momencie na Zwift 
są tysiące kolarzy z całego 
świata w jednej z lokalizacji. 
A do wyboru jest mnóstwo 
legendarnych tras z całego 
świata, przez miasta czy 
słynne górskie przełęcze. 
Można jechać wspólnie, 
ścigać się, podziwiać widoki, 
trenować. Co rusz odbywa-
ją się wyścigi. Mając rower 
wpięty trenażer, dostęp do 
internetu i opłacony abona-
ment w aplikacji możemy 
ruszać na wirtualne przejażdżki. Aplikacja 
steruje urządzeniem, narzucając rowerowi 
odpowiednie obciążenia. Mierzona jest od-
powiednia moc, generowana przez kolarza. 
Po podaniu aktualnej wagi ciała waty prze-
liczane są na jeden kilogram kolarza. Ten 
współczynnik decyduje jak zachowuje się 
nasz awatar w wirtualnym wyścigu. W tym 

roku odbyły się już pierw-
sze mistrzostwa świata na 
trenażerach, a na platfor-
mie Zwift rozgrywa się 
regularna liga kolarska 
z kilkoma poziomami 
rozgrywek.

Pandemia wzmocniła 
zapotrzebowanie na tre-
nażery. Zakaz jazdy ro-
werami w grupie, a nawet 
chwilowe całkowite zaka-
zy jazdy spowodowały, że 
amatorzy jazdy rowero-
wej kręcą na trenażerach 
przez cały rok. Wiosna 
odbywało się mnóstwo 
wyścigów wirtualnych, 

w tym słynny, etapowy, transmitowany 
w Eurosporcie „Wyścig z Pokoju”, czy Orlen 
eTour de Pologne. Startowali w nim amato-
rzy i zawodowcy, nie tylko z Polski. Mieliśmy 
w tych pionierskich zawodach kilku lokal-
nych uczestników. Jakub Obitko - młody 
kolarz-amator z Sandomierza, walczył na 

swoim balkonie o czołowe lokaty w wyścigu. 
Trzeba przyznać, że ściganie na platformie 
Zwift to ciężka harówka. Wielu uczestników 
z całego świata, często bardzo mocnych, po-
woduje, że walka toczy się od samego startu 
do mety. Jedzie się ciągle na pełnym gazie. 
Każde odpuszczenie, choćby na sekundę, to 
strata, której często nie da się już odrobić. 
Nic dziwnego, że po każdej edycji uczestnicy 
leżą wycieńczeni na kierownicy.

Znakiem naszych czasów jest przenie-
sienie część życia towarzyskiego do inter-
netu. Pojawia się jeszcze kolejny związany 
z aktywnością sportową. Już nie tylko jako 
zabawa, ale prawdziwa rywalizacja. Choć 
mamy nadzieje, że tak jak media społecz-
nościowe nie zastąpią prawdziwego życia, 
tak trenażery nigdy nie zastąpią prawdziwej 
jazdy w pięknych okolicznościach przyrody. 
Póki co urządzenie to świetnie się sprzedaje. 
Pozwala cały rok zażywać jazdy. Jeżdżą już 
rodziny, razem w pokoju, ojciec z córka czy 
synem. Jeżdżą znajomi, umawiając się na 

przyjemną, wirtualną ustawkę, czyli zapla-
nowaną przejażdżkę, pięknymi alpejskimi 
dróżkami lub miejskimi ulicami, pomiędzy 
znanymi budowlami Londynu czy Paryża.

Jeśli nie trenażer, to co?Jeśli nie trenażer, to co?
Pozostaje spinning, czyli rower stacjo-

narny, treningowy. Z pozoru wydaje się on 
nudnym rozwiązaniem. Zapewniam jed-
nak, że daje też mnóstwo przyjemności. 
Aktywnośc ta ma również duże grono zwo-
lenników. Szczególnie, gdy mają możliwość 
potrenować razem, wspólnie z innymi. 
Produkowane są zaawansowane technicz-
nie rowery spinningowe. Mają wszystkie 
czujniki i systemy co trzeba. CO ważne, po-
zwalają na ustawienie roweru pod każdego, 
niskiego czy wysokiego, tak by jazda była 
komfortowa. W okolicy funkcjonują kluby 
fitness, siłownie wyposażone w takie ro-
wery. W Tarnobrzegu najsłynniejszym jest 
Fitnessklub Fitneska, w którym grupowe 
zajęcia rowerowe przed pandemią odbywa-
ły się codziennie, a wyścig w pokoju trwał 
nieprzerwanie. Co jakiś czas klub organizu-
je stacjonarne - rowerowe maratony. Trwają 
one od 4 do 5 godzin, jazdy non-stop przez 
ten czas. Na pewno uczestnicy się nie mają 
czasu nudzić, co gwarantuje jazda w grupie 
i podejście trenera, Krzysztofa Kaczmarka, 
byłego zawodowego kolarza i syna uczest-
nika legendarnego „Wyścigu Pokoju”, jed-
nego z największych wyścigów świata.

rc

Kto jeździ, 
nie grzeszy
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