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Grali w ramach
Siarka Cup 2021

TARNOBRZEG. W tarnobrzeskiej Hali Widowiskowo - Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji rozegrany
został jeden z kilku turniejów w ramach Siarka
Cup 2021.
czyt. więcej str. 2

Karma dla
przytuliska

Cała Polska
malowała
naszą lipę!

SANDOMIERZ. Urzędnicy sandomierskiego magistratu dokonali
zbiórki karmy dla “Przytuliska na Wiśniowej”.
czyt. więcej str. 14

Najaktywniejsi czytelnicy
roku 2020 nagrodzeni

MIELEC. Ponad 400 prac z całego kraju wpłynęło
do organizatora konkursu plastycznego pod nazwą „Lipa św. Jana Nepomucena drzewem Europy 2021” pod honorowym patronatem Starosty
Powiatu Mieleckiego.
czyt. więcej str. 8

Coraz więcej osób szuka pomocy
w Centrum Zdrowia Psychicznego
NOWA DĘBA. Z kilku tygodniowo do kilkunastu dziennie wzrosła w ostatnich miesiącach liczba
przyjęć do Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie. Dotyczy
ona nie tylko opieki lekarskiej, ale
też pomocy psychologicznej i socjalnej. Covid zbiera coraz większe
żniwo wśród mieszkańców całego
regionu.
czyt. więcej str. 3

STALOWA WOLA. Wilhelmina
Nalepa została Czytelnikiem
Roku 2020 w podsumowaniu
konkursu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Stalowej Woli.
Pani Wilhelmina wygrała kategorię dla Czytelników dorosłych, już po raz drugi. Wcześniej otrzymała ten tytuł za
rok 2017. Wśród czytelników
do 12. roku życia najwięcej
książek pożyczyła zaś Marta
Terlecka, która również triumfowała w czytelniczym podsumowaniu za rok 2017. Czytelnikiem Roku 2020 wśród
młodzieży została zaś Wiktoria Foszczej.
czyt. więcej str. 6
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Grali w ramach
Siarka Cup 2021

TARNOBRZEG. W tarnobrzeskiej Hali
Widowiskowo - Sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany
został jeden z kilku turniejów w ramach Siarka Cup 2021.
W zawodach wystąpiły zespoły chłopców z rocznika 2013. Rywalizowały ekipy
Czarnych Połaniec, Wisły Sandomierz,
Stali Mielec, Resovii Rzeszów oraz gospodarzy czyli Siarki Tarnobrzeg.
Tarnobrzeską drużynę reprezentowali:
Mikołaj Bieniek, Piotr Chabzda, Adam Dec,
Patryk Jabłoński, Nikolas Janeczko, Michał
Kozioł, Igor Marek, Piotr Misa, Krzysztof
Sawicki, Krystian Słaba, Igor Stróż, Kacper
Szczytyński, Julian Widz, Antoni Winiarski,
Łukasz Wolak i Adam Zdyrski.
Turnieje Siarka Cup odbywają się pod
Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka.
Samorząd ufundował statuetki i medale dla uczestników piłkarskich zmagań
w Hali MOSiR.
Wojciech Lis

Nagroda dla
radnego i trenera
Stanisława Anioła
STALOWA WOLA. Starosta Janusz Zarzeczny wręczył podczas
ostatniej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego nagrodę radnemu
Stanisławowi Aniołowi. To wyróżnienie przyznane za jego sukcesy
w wieloletniej pracy trenerskiej.
Przypomnijmy, że pod koniec
ubiegłego roku Stanisław Anioł –
wybitny szkoleniowiec i wychowawca młodzieży, pracujący w klubie
KKS Victoria Stalowa Wola otrzymał
wyróżnienie w kategorii „Łowca Talentów”, podczas wręczania „Złotych
Kolców” – najbardziej prestiżowych
nagród w polskiej lekkoatletyce. To
nagroda specjalna, przyznana za
zasługi w odkryciu dla polskiej lekkoatletyki wielu talentów, takich jak
choćby ostatnio – Joanna Jóźwik.
– Myślę, że jako Rada Powiatu

Sukces Przedszkola
Miejskiego nr 6 w Mielcu
MIELEC. „GŁOS ZDROWEJ MIELECKIEJ SZÓSTECZKI” redagowany w Przedszkolu Miejskim
Nr 6 w Mielcu zajął I miejsce w konkursie na
najciekawszą gazetkę szkolną i przedszkolną
województwa podkarpackiego w kategorii:
przedszkole.

Konkurs zorganizowany był przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką w Rzeszowie z okazji Jubileuszu 75-lecia Biblioteki.
Odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Podkarpackiego
Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.
Marietta Mateja-Nowak

Stalowowolskiego mamy obowiązek
docenić tę piękną trenerską pracę nie
tylko na rzecz naszego powiatu, ale
i całej Polski, bo przecież wychowankowie Stanisława Anioła reprezentowali nasz kraj nawet na olimpiadach – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wręczając mu
nagrodę podczas zorganizowanej 25
stycznia 2021 r. sesji Rady Powiatu
Stalowowolskiego.
– To dla mnie ogromnie miłe
i ważne, że docenia się i dostrzega
pracę trenerów w takich niedużych
przecież ośrodkach, jak Stalowa
Wola – komentował Stanisław Anioł,
który jest zasłużonym weteranem nie
tylko jako trener, ale i samorządowiec. Obecna kadencja jest już jego
6., jako członka Rady Powiatu Stalowowolskiego.
ps
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Coraz więcej osób szuka
pomocy w Centrum
Zdrowia Psychicznego

NOWA DĘBA. Z kilku tygodniowo do kilkunastu
dziennie wzrosła w ostatnich miesiącach liczba
przyjęć do Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie. Dotyczy ona nie tylko opieki lekarskiej,
ale też pomocy psychologicznej i socjalnej. Covid
zbiera coraz większe żniwo wśród mieszkańców całego regionu.
- Telefony do nas dzwonią coraz częściej, bo coraz więcej
osób wie, że istniejemy - mówi Dorota Bielecka, Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie. - Od
maja ubiegłego roku obserwujemy wzrost zainteresowania
pracą naszego centrum, bo wiele osób odczuwa przeraże-

Fot. Szpital Powiatowy w Nowej Dębie - Centrum Zdrowia Psychicznego

nie z powodu pandemii, która odebrała im pracę, zmusiła
do zamknięcia w domach czasem całych rodzin, co często
staje się powodem różnego rodzaju tragedii.
Punkt zgłoszeniowo koordynacyjny działający przy
Centrum Zdrowia Psychicznego odbiera coraz więcej sygnałów z prośbą o pomoc, a pracujący w nim
koordynatorzy opieki decydują jakiej pomocy trzeba
udzielić potrzebującym. Czasem trzeba podejmować
szybką decyzje o skierowaniu na oddział, innym razem
wystarczy leczenie ambulatoryjne, albo pomoc psychologiczna lub socjalna.
- Ale co najważniejsze, kiedy pojawia się problem,
pacjent lub ktoś z jego rodziny nie musi przychodzić
do centrum osobiście - podkreśla Dorota Bielecka. - Na
początek wystarczy telefon, bo w punkcie mamy dyżury
psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych. Jeżeli
sprawa może poczekać umawiamy pacjenta do poradni,
do lekarzy, czy psychologa. Ale jeśli trzeba działać od
razu - pomagamy.
Jak podkreśla dr Marek Gronkowski, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie, najważniejsze jest to, by nie czekać do ostatniej chwili, kiedy
symptomy choroby mogą stać się niebezpieczne. Czasem
o tym, że mamy do czynienia z zaburzeniami psychicznymi powiedzą nam choćby bezsenność, czy objawy agresji
u osób dotychczas spokojnych i łagodnych.
Centrum Zdrowia Psychicznego działa w Nowej Dębie
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Jak znaleźć pomoc dla siebie i swoich biskich
NOWA DĘBA:
• Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny , ul. M.C.
Skłodowskiej 1 A, tel. 888 289 431, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy, w godz. 8.00-18.00.
• Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 148.
KOLBUSZOWA:
• Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny ul. Tyszkiewiczów 2, tel. 572 357 528 lub 17 223 03 71, czynny
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godz. 8.00-18.00.
• Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Tyszkiewiczów 2, tel. 572 357 528 lub 17 223 03 71.
od 1 października 2018 roku i podobnie jak 30 innych
centrów w Polsce powstało w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Centrum składa
się z oddziału stacjonarnego, oddziału dziennego, poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, zaś głową odpowiedzialną za wszystko jest Punkt
Zgłoszeniowo - Koordynacyjny.
Po pomoc niesioną przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie można dzwonić do Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego w dni powszednie od godz.
8.00 do 18.00.
Taki sam punkt działa też w Kolbuszowej.
W nagłych przypadkach pomoc zostanie udzielona do
72 godzin od zgłoszenia.
Wystarczy telefon, by znaleźć pomoc psychologów,
lekarzy czy też pracowników socjalnych.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

Statuetki Wędrowca
Świętokrzyskiego
wręczone
SANDOMIERZ. Statuetki „Wędrowca
Świętokrzyskiego” za działania służące rozwojowi turystyki trafiły do
Marzeny Martyńskiej, sekretarz PTTK
Sandomierz oraz obiektu turystycznego Camping Browarny w Sandomierzu. Nagrodzeni zostali również:
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat
Krzemionki, Miasto i Gmina Bodzentyn oraz Oddział Świętokrzyski PTTK.
„Super Wędrowcem” uhonorowany
został Świętokrzyski Park Narodowy.
Nagrody wręczył członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.
Marzena Martyńska wieloletni Sekretarz Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Aleksandra

Patkowskiego w Sandomierzu odebrała statuetkę „Wędrowca Świętokrzyskiego” w kategorii osobowość turystyczna.
Marzena Martyńska – przewodnik
po Ziemi Sandomierskiej od 1986 roku,
wieloletni Sekretarz Oddziału PTTK im.
Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu, pomysłodawca pierwszego oznakowania turystycznego Sandomierza oraz
wybudowania Domu Wycieczkowego
„Turysta”. Organizator kursów dla przewodników, uczestnik licznych imprez
targowych, podczas których promowano
Sandomierz. W 2018 r. współorganizowała Europejski Zlot Turystów Kolarzy
dla 900 uczestników. Odznaczona Odznaką Honorową za zasługi dla turystyki.
Zgodnie z dewizą naczelną PTTK – pro-

pagatorka poznawania kraju, a przede
wszystkim “Małej Ojczyzny”.
Statuetką dla przedsiębiorstwa turystycznego uhonorowane zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAJSAK” za
prowadzenie Campingu Browarnego. Kamping oferuje pole namiotowe i caravaningowe o powierzchni 1,5ha, mogące przyjąć
jednocześnie dwustu gości. Jest ono płaskie,
częściowo zadrzewione, wyposażone kom-

pleksowo w nowoczesną infrastrukturę
sanitarną, gastronomiczną i rozrywkową.
Dodatkowo camping oferuje stałą, przyjazną
cenowo, niezależną bazę noclegową.
Serdecznie gratulujemy uhonorowanym statuetką Wędrowca Świętokrzyskiego i dziękujemy za znaczący wkład
w promocję naszego pięknego miasta oraz
dbanie o jego pozytywny wizerunek.
srz
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Nowy wymiar gier
komputerowych   
Świat gier komputerowych nieustannie was firmy z tej branży starają się wprowazmienia się i ewoluuje. Firmy produku- dzać kolejne udogodnienia, licząc, że tym
jące gry wideo dwoją się i troją, by stwo- samym uda im się was zainteresować, przyrzyć produkty, które zapewnią graczom ciągnąć do siebie, no i oczywiście zarobić.
niezwykłe doznania
i maksymalne emocje.
Pojawiło się też pole do
popisu dla dostawców
usług internetowych,
którzy wykorzystując
możliwości Internetu
i nowoczesne technologie, proponują graczom zupełnie nowe
możliwości grania
w gry wideo. Główną
jest streaming. Brzmi
źródło: https://planetagracza.pl/wp-content/uploads/
2015/07/Xbox-One-streaming-Win-10.jpg
tajemniczo? Czas więc
najwyższy, by przybliżyć wam tę technologię, która doprowaWszyscy zainteresowani tematem zadziła ostatnio do prawdziwej rewolucji na pewne potwierdzą, że coraz trudniej jest
rynku gier.
nam grać w najnowsze produkcje (jak
Twórcy tego pomysłu postanowili wy- choćby w Cyberpunk 2077 - najnowszą
korzystać możliwości globalnej sieci, która produkcję polskiego studia CD PROJEKT
poprzez wirtualne autostrady - biegnące RED). Powodów jest co najmniej kilka. Po
we wszystkie strony - dociera w każdy, pierwsze to kwestia sprzętu. Komputery,
nawet najbardziej odległy zakątek naszej które rodzice nam kupują, byśmy używali
planety, pozwalając użytkownikom z bar- ich do pracy lub nauki, nie posiadają z redzo odległych od siebie krajów łączyć się guły takich komponentów, jakie wymagaze sobą w ułamku sekundy. Dostrzegli ne są przez najnowsze tytuły. A jeśli nawet
szansę uatrakcyjnienia życia graczom, ale je mają, to z czasem przekonujemy się,
też i szansę na niezły zarobek. Od razu że wymagania sprzętowe rosną z każdym
chciałbym wyjaśnić, że dla mnie „gracz”, kolejnym tytułem, a nasz sprzęt niestety
to każda osoba grająca w gry, poświęcająca szybko się starzeje. Niektórzy wymieniają
swój prywatny czas takiej formie rozrywki, co prawda w swoich komputerach przestaa nie tylko ta, który czyni to profesjonalnie rzała komponenty, by móc korzystać z naj(zarobkowo). Wedle tak sformułowanej de- nowszych produkcji, ale często nie mają
finicji, większość z was, drodzy czytelnicy, z kolei aż tyle czasu na grę, dlatego często
może uważać się za graczy i to właśnie dla korzystają z urządzeń mobilnych, na przykład z telefonów.
No i w końcu są
przecież i tacy,
którzy wolą
pograć sobie
w gry na konsoli
z paczką znajomych na swoim
kilkudziesięcio
calowym telewizorze.
źródło: https://img.ppe.pl/upload/articles/19/72/84/1200/628/1972847621.jpg
Wiele tych

Usługi takie oferuje dziś wiele firm na
świecie, począwszy od tych największych
jak Sony, Microsoft, Google czy Nvidia, po te o wiele mniejsze jak Shadow
czy Parsec. Wszystkie działają w bardzo
podobny sposób. Nie różni je ani obsługa systemu, ani forma płatności za tę
usługę (u prawie wszystkich króluje metoda wykupywania abonamentów czasowych), ale zauważam mimo wszystko
kilka istotnych różnic. Niektóre ze wspomnianych firm oferują użytkownikom
streaming tylko tych tytułów, które sami
posiadają, podczas gdy inne dają dostęp
do całej, stale poszerzającej się biblioteki
gier (tak na przykład robi Playstation
Now od Sony). Różnią się też platformy,
na których możemy transmitować gry,
choć chyba na wszystkich dostępny jest
streaming na PC i komputery z systemem Mac.
Ta technologia ma też jednak swoje minusy. Głównym jest konieczność posiadania stałego, bardzo szybkiego połączenia
z internetem, co dla wielu graczy bywa
dzisiaj nieosiągalne i może jeszcze przez
jakiś czas takie pozostać. Innym istotnym
mankamentem jest również to, że nie
wszystkie gry dają się streamować i w tym
wypadku nie ma już żadnego obejścia.

problemów (choć rzecz jasna nie wszystkie) rozwiązuje własnie streaming. Dzięki
tej technologii gracze, którzy nie chcą kupować kolejnych, zazwyczaj bardzo drogich kart graficznych oraz super szybkich
i wydajnych procesorów albo nie mają
na to środków, nie muszą już rezygnować z najnowszych tytułów, gdyż dzięki
streamingowi cały ciężar uruchomienia
gry przesunięty zostaje na połączenie
internetowe. Jak to działa? Niezwykle
prosto. Użytkownik, podłączając się pod
internetowy host, firmy oferującej taką
usługę, łączy się z serwerem, który od tej
chwili bierze na siebie kwestię uruchomienia i działania gry, a użytkownikowi
transmituje jedynie jej obraz. Gracz, klikając konkretne przyciski na klawiaturze
swojego sprzętu, tworzy konkretne komendy, które przesyłane są błyskawicznie
źródło: https://ithardware.pl/artykuly/max/12810_1.jpg
do hosta, a ten przesyła je do silnika gry.
Użytkownik ma więc
przez cały czas pełną
kontrolę nad grą, tak,
jak gdyby uruchomił
ją u siebie na swoim
własnym sprzęcie.
Jedyny haczyk to konieczność posiadania
stałego, stabilnego,
a przede wszystkim
szybkiego połączenia
z siecią, gdyż tylko
w ten sposób możemy uniknąć opóźnień Poza tym warto pamiętać, że to ciągle barw przekazywaniu naszych komend oraz dzo młoda technologia, która z pewnością
w transmisji obrazu (co w przypadku tej będzie jeszcze wielokrotnie udoskonalana.
formy rozgrywki potrafi nam ją skutecz- Jedno jest pewne. W czasach, gdy internie utrudnić).
net stał się głównym źródłem komuniStreaming gier zadowoli nie tylko tych, kacji i przesyłu danych, serwisy oferujące
którym do szczęścia brakowało do tej pory takie usługi, mają przed sobą przyszłość.
dobrego sprzętu, ale także tych, którzy Jestem przekonany, że kwestią czasu jest,
poszukają alternatywnych form grania. by do streamingu przekonali się również
Wyobraźmy sobie, że znajdujemy ulubio- ci gracze, którzy
ną grę na Steamie (jedna z największych dziś są mu jeszbibliotek komputerowych gier) i chcemy cze niechętni,
zagrać w nią na swoim telewizorze bądź a to z kolei sprana tablecie. Dzięki streamingowi to nic wi, że technolotrudnego. Możemy grać w nią kiedy i jak gia ta stanie się
Animub
nam się tylko podoba.
standardem.
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NOWA DĘBA. Dziewięćdziesiąt tysięcy
złotych otrzymał w miniony piątek, 29
stycznia, Szpital Powiatowy z Nowej
Dęby. Pieniądze dla lecznicy przywieźli
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wraz z prezesami
spółek PGE Obrót z siedzibą w Rzeszowie, Robertem Chomą i prezesem
spółki Enesta, Mirosławem Trelą. Za te
pieniądze szpital kupi środki ochrony
osobistej dla swojego personelu.
- Walka z koronawirusem trwa w najlepsze - mówił tuż przed wręczeniem symbolicznego czeku Rafał Weber . - Cały czas
wpieramy więc szpitale powiatowe, które
są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, ale też prowadzą swoją bieżącą
działalność. Dziś przekazujemy pieniądze
ze spółki skarbu państwa, dzięki wpłacie,
która została dokonana przez Spółkę Enesta
funkcjonującej w Stalowej Woli. Spółka ta
odpowiada za dostarczanie energii, gazu
i ciepła do przedsiębiorców ze Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli. Dzięki wpłacie
na konto fundacji PGE, trzy szpitale w naszym regionie, nowodębski, niżański i stalowowolski uzyskają konkretne finansowe
wsparcie na bieżącą działalność.
Rafał Weber przypomniał, że to kolejna akcja spółek skarbu państwa, które bardzo mocno od samego początku pandemii
wspierają naszą służbę zdrowia.
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Fundacja PGE i Enesta
wsparły nowodębski szpital
Robert Choma, Prezes PGE Obrót,
stwierdził, że firma, którą reprezentuje stara
się być zawsze tam, gdzie lokalna społeczność jest w potrzebie. - Nasze działania nie
są niczym nadzwyczajnym, cieszymy się jednak, że możemy dołożyć choć małą cegiełkę
- dodał podczas piątkowego spotkania przed
szpitalem w Nowej Dębie.
Starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł podziękował Rafałowi Weberowi za pomoc
nie tylko dla szpitala, ale za także przy drogach, wałach i zabytkach w całym powiecie.
- Dziękuję też prezesom PGE i Enesty za to
ważne wsparcie szpitala. Jesteśmy w trudnej
sytuacji cały czas, ale dzięki pomocy ministra Rafała Webera, parlamentarzystów,
wojewody i marszałka łatwiej jest walczyć
z tą zarazą - mówił starosta.
Podziękowania za swoją trudną pracę
otrzymali także dyrektor lecznicy w Nowej
Dębie Wiesława Barzycka oraz cały personel
szpitala, którzy, jak podkreślił Jerzy Sudoł,
wykonują swoją pracę bardzo skutecznie
narażając się codziennie na chorobę.
pt

Ośrodek
zdrowia zostanie
wyremontowany
ZAWICHOST. Mieszkańcy Zawichostu już w trzecim kwartale 2021 roku będą mogli uczęszczać
do wyremontowanego ośrodka zdrowia. W poniedziałek, 8 lutego br., Katarzyna Kondziołka
Burmistrz Zawichostu – przy kontrasygnacie
skarbnika Barbary Wójcik – podpisała umowę
między gminą a wykonawcą robót, czyli firmą
WENUS Paweł Kopeć z Gorzyc.

Zadanie pn.”Przebudowa
budynku ośrodka zdrowia
w Zawichoście” – Etap II zostanie wykonane dzięki dofinansowaniu ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Koszt inwestycji,
to blisko 580.000 zł.
Gruntowny remont zakłada między innymi: roboty rozbiórkowe – ścian,
istniejących posadzek, okładzin ściennych, demontaż
istniejącej stolarki okiennej
i drzwiowej, a także roboty
montażowe, wykończeniowe
oraz instalacyjne.
Oprócz podstawowej opieki medycznej, w wyremontowanym ośrodku zdrowia,
przeprowadzane będą zabiegi
rehabilitacyjne.
gz

Szydłów znów otwarty
dla turystów
SZYDŁÓW. Poluzowanie obostrzeń
Informacja na temat oferty turystyczepidemicznych ogłoszone przez rząd, nej, możliwych do obejrzenia atrakcji
skutkuje pełnym udostępnieniem znajdą Państwo na stronie szydlow.pl/
obiektów zabytkowych Szydłowa do turystyka
zwiedzania.
Wszelkich informacji na temat obsługi ruchu turystycznego udziela MiejskoZwiedzać można codziennie, zachowu- -Gminne Centrum Kultury w Szydłowie,
jąc reżim sanitarny: maseczki, dezynfek- tel. 41 354 53 13.
gs
cja, dystans.
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Najaktywniejsi czytelnicy
roku 2020 nagrodzeni

STALOWA WOLA. Wilhelmina Nalepa została Czytelnikiem Roku 2020
w podsumowaniu konkursu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.
Pani Wilhelmina wygrała kategorię
dla Czytelników dorosłych, już po raz
drugi. Wcześniej otrzymała ten tytuł
za rok 2017. Wśród czytelników do 12.
roku życia najwięcej książek pożyczyła zaś Marta Terlecka, która również
triumfowała w czytelniczym podsumowaniu za rok 2017. Czytelnikiem
Roku 2020 wśród młodzieży została
zaś Wiktoria Foszczej.
MBP od 2013 roku, po przeprowadzce
do siedziby głównej, prowadzi komputerową ewidencję wypożyczeń swoich zbiorów,
dlatego też bez problemów można było odnaleźć osoby, które na swoim koncie mają
najwięcej wypożyczeń. Zwyciężczyni kategorii dla dorosłych, pani Wilhelmina Nalepa
– w 2020 r. wypożyczyła 313 książek. Zaś od
roku 2013 do końca 2020 wypożyczyła ich
w sumie 2223. – Bardzo lubię czytać, a telewizji nie oglądam w ogóle. Lecą albo stare
filmy, a programy informacyjne mnie stresują, dlatego lepiej czytać. A czytam praktycz-

nie wszystko, nawet niektóre książki czytam
po rosyjsku. Tołstoja czytam w oryginale, bo
lubię – mówi Wilhelmina Nalepa.
Zwyciężczyni kategorii młodzieżowej,
Wiktoria Foszczej, w 2020 roku wypożyczyła 98 książek, a od momentu założenia
w MBP Karty Czytelnika było to w sumie
1014 pozycji. – W ubiegłym roku czytałam

MIELEC. Miejska Biblioteka Publiczna SCK
zaprasza na wystawę, której tematem jest
twórczość Stanisława Lema. Ekspozycja
związana jest z ustanowionym na 2021 r.
Rokiem Stanisława Lema, a obchody opatrzone są hasłem: #Lem 2021. Widziałem
przyszłość.

książki od kryminałów po horrory,
ale także literaturę młodzieżową.
No i książki, które rozszerzały moją
szkolną wiedzę. Moja ulubiona
autorka? Agatha Christie – mówi
Wiktoria, tegoroczna maturzystka.
Czytelnikiem Roku 2020 w kategorii dzieci, podobnie jak w roku
2017 została Marta Terlecka, która
przez 12 miesięcy minionego roku
wypożyczyła w stalowowolskiej bibliotece 345 książek, a przez kilka
ostatnich lat - 1501 pozycje. – Moimi
ulubionymi książkami
w ubiegłym roku była
seria „Spirit Animals”.
To opowieści o czterech
osobach, które mają
niezwykłe zwierzoduchy – przekonuje Marta.
Uroczyste podsumowanie
konkursu obyło się w środę,
3 lutego 2021 roku w siedzibie głównej MBP przy ul. ks.
J. Popiełuszki 10. Najlepsi,
z rąk Ewy Biały, dyrektor MBP
otrzymali nagrody książkowe
oraz specjalne statuetki Czytel-
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nika Roku 2020. – W ubiegłym roku nasi
Czytelnicy mieli trudności z dotarciem do
biblioteki, gdyż przez 2,5 miesiąca – na wiosnę i jesienią biblioteka była ze względu na
obostrzenia sanitarne zamknięta. Lecz patrząc na czytelnictwo w Stalowej Woli nie
było dramatycznych spadków. Cieszę się, że
mimo tych ograniczeń, konkurs udało się
przeprowadzić, a czytelnictwo, szczególnie
wśród dorosłych jest bardzo dobre, co potwierdza liczba książek przeczytanych przez
zwyciężczynię tej kategorii – tak 4. edycję
konkursu podsumowuje Ewa Biały, dyrektor
stalowowolskiej MBP.
– Zachęcamy do aktywnego czytelnictwa
w roku 2021. Za bieżący rok również przyznamy nagrody książkowe oraz pamiątkowe
statuetki dla najlepszych Czytelników! – pracownicy stalowowolskiej książnicy zapraszają wszystkich mieszkańców Stalowej Woli
i okolic do swoich placówek.
Tomasz Gotkowski

Fantastyczny
Stanisław
Lem
Wystawę „Fantastyczny Stanisław Lem”
do końca lutego możemy obejrzeć w holu
Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK, a składają się na nią: książki, audiobooki, zdjęcia
oraz informacje biograficzne. Wystawa powstała w setną rocznicę urodzin Stanisława
Lema, najwybitniejszego przedstawiciela
polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie.
Jego powieści i opowiadania, zaliczane do
kanonu literatury światowej, przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano
w nakładzie 30 milionów egzemplarzy. „Solaris”, „Głos Pana”; „Cyberiada” czy „Bajki

Robotów” to tytuły, które były i są nadal inspiracją dla pisarzy, twórców kina i teatru.
Ekranizacje jego utworów należą do jednych
z najbardziej znanych filmów światowego
kina, a motywy z jego twórczości stanowią
nieodłączne elementy kultury masowej.
Wysoko cenione są także publikacje popularnonaukowe i publicystyczne Stanisława
Lema, zwłaszcza te dotyczące filozofii nauki,
estetyki i krytyki literackiej.
Wszystkie pozycje książkowe i audiobooki są dostępne do wypożyczania. Zapraszamy w przyszłość.
Edward Tabor
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Jubileusz 100-lecia urodzin pani
Bronisławy Skowrońskiej z Wydrzy

Jubileusz 100-lecia urodzin pani Bronisławy Skowrońskiej z Wydrzy
W dzisiejszych trudnych czasach dość
rzadko, niestety zdarzają się chwile naprawdę szczęśliwe, podniosłe i napawające nas optymizmem na przyszłość. Tym
bardziej cieszy fakt, że właśnie mieliśmy
okazję składać najserdeczniejsze gratulacje
mieszkance naszej gminy, pani Bronisławie Skowrońskiej, która w dniu 3 lutego
2021 r. obchodziła jubileusz 100-lecia urodzin. To piękne święto pani Bronisławy
otoczonej miłością i troską grona swoich
bliskich skłania nas do zastanowienia się
nad tym, co sprawia, że w dobrym zdrowiu i wspaniałej jak na taki wiek kondycji
doczekała tego pięknego jubileuszu.
Dostojną Jubilatkę odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy Grębów. Składając serdeczne życzenia
od Samorządu Gminy, Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra i Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Małgorzata Gawrońska
do życzeń dołączyli kosz kwiatów, słodycze i pamiątkowy list gratulacyjny.
Zwracając się do pani, Wójt Gminy powiedział: „Dostojna Jubilatko, Droga pani
Bronisławo jest mi niezmiernie miło, że możemy wspólnie świętować ten jakże wspaniały Jubileusz. Niewielu z nas ma szczęście
doczekania setnych urodzin. Sto lat to wiek
- czas, który dla większości z nas, zwłaszcza
na początku życiowej drogi, wydaje się nie
do osiągnięcia, to czas doświadczeń, mądrości i trudu. Jeśli zechciałaby pani opisać
swoje życie, to na pewno powstałaby gruba
księga ukazująca życie pełne miłości, troski o najbliższych i pracy,
która towarzyszyła pani
od zawsze. Tak wiele pani
wytrwała i przeżyła, świat
przez te 100 lat zmienił
się nie do poznania. Cieszymy się, że zastaliśmy
panią w dobrym zdrowiu,
uśmiechniętą i szczęśliwą.
Niech pani piękne życie będzie przykładem i skarbnicą
wiedzy dla nas i następnych
pokoleń…”
Pani Bronisława Skowrońska zd. Mróz c. Tekli i Józefa urodziła się
3.02.1921 r. w Grębowie, w czasach ciężkich
tuż po I wojnie światowej. Ile w życiu pani Bronisławy
przez te 100 lat się wydarzyło? Trudno
w to uwierzyć - przeżyła cały okres międzywojenny, II wojnę światową, czasy komunistyczne, wszystkie związane

z tym trudy i wyrzeczenia. Dzisiaj wspomina to wszystko ze łzą w oku- było naprawdę ciężko. Już w wieku 2 lat stra-

i siostry). Jednak mimo wielu wyrzeczeń
i trudność, lubiła pracować u tej rodziny,
a gotowanie stało się jej pasją. Swoją wiedzą

ciła matkę, która ciężko chorowała. Po
śmierci mamy, wychowywała się z ojcem
i starszą o dwa lata siostrą. Ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej.
Z racji trudnej sytuacji rodzinnej
w wieku 12 lat zatrudniła się u bogatej rodziny w Rozwadowie. Początkowo sprzątała
i dbała o dom właścicieli. Jak wspomina,
była tam dobrze traktowana. Pani tego domu
nauczyła ją gotowania i podawania do stołu,
z czasem stała się dobrą gospodynią i kucharką. Za wykonywaną pracę otrzymała

i praktyką dzieliła się z sąsiadami, a także
pokazywała ją kolejnym pokoleniom.
Gdy poznała przyszłego męża, była
pewna, że odtąd będzie już tylko lepiej.
W wieku 19 lat wyszła za mąż za Józefa
Skowrońskiego, który po stracie matki
sam wychowywał swoich młodszych braci
(17 i 5 lat). Tym samym pani Bronia stała się dla nich drugą matką. Mąż Józef
pracował przez jakiś czas na gospodarstwie rolnym w majątku Rodu Dolańskich,
a w następnych latach zatrudnił się do pracy
w Hucie Stalowa Wola.
Po niedługim czasie na świat przyszła
córka Zofia, która obecnie liczy 73 lat,
a po sześciu latach syn Jan. Był to kolejny
etap, gdzie trzeba było zająć się wychowaniem tym razem swoich dzieci. W wieku
66 lat została wdową. Oprócz wychowywania dzieci zajmowała się pracą na roli, doglądaniem inwentarza, a także przydomowym ogródkiem z warzywami i kwiatami.
Z upływem lat nadszedł czas na pomoc przy
wychowywaniu wnuków, doczekała się pięciorga wnuków i siedmiorga prawnuków,
o wszystkim pamięta i często się o nie dopytuje.
Pani Bronisława mieszka z synem
Janem i synową Barbarą oraz wnukiem Piotrem jego żoną Sylwią
i prawnukami Oskarem i Julką. Mimo
swoich 100 lat jest osobą energiczną i kontaktową, sama się ubiera, sama korzysta
z toalety, dba o siebie, w dalszym ciągu jest
ciekawa świata. W lecie bardzo lubi przebywać na świeżym powietrzu pod altanką,

wyżywienie, nocleg oraz pieniądze, które
przekazywała ojcu i siostrze.
Jak wspomina były to czasy poniewierki i troski o byt i godziwe życie dla siebie ale też rodziny (ojca

odpoczywa i słucha radio.
Zapytaliśmy rodzinę pani Bronisławy
jaka jest recepta na takie zdrowie i taki wiek?
Syn Jan z uśmiechem
stwierdził, że mimo sędziwego wieku, mama nadal
jest w dobrej formie, nie
cierpi na żadne przewlekłe
choroby i nie musi przyjmować żadnych leków. Dopisuje jej apetyt, odżywia
się tak samo jak pozostali
członkowie rodziny. Uwielbia słodycze, a szczególnie
domowe ciasto. Jej wielką
przyjemnością było czytanie gazety „Przyjaciółki”.
Obecnie ze względu na gorszy wzrok rzadziej czyta,
a wieczorami modli się w intencji całej rodziny.
Żegnając się z dostojną Jubilatką i jej najbliższą
rodziną byliśmy szczęśliwi,
możliwością rozmowy z tą
szlachetną, wspaniałą kobietą, która mimo
sędziwego wieku zachowała sprawność
umysłu, dobrą pamięć i pogodę ducha.
Zadziwiającym jest również fakt, że niedawno bo w lipcu 2020 r. swoje 100 lecie
urodzin świętowała również sąsiadka pani
Bronisławy - pani Szewc Maria, wiemy że
czuje się dobrze i czeka na 101 urodziny
w lipcu br.
Dość popularne jest przekonanie, że
długie życie zawdzięczamy tzw. genowi
długowieczności, który można wzmacniać zdrowym stylem życia, pogodą ducha i oczywiście szczęściem. Jest w tym
przecież coś niezwykłego, że w tej części
Grębowszczyzny, w bliskim sąsiedztwie,
żyją dwie niezwykłe panie, które przekroczyły magiczną granicę stu lat!
Być może to dobra atmosfera tej okolicy,
zdrowsze niż gdzie indziej powietrze Miętnego, ale z całą pewnością najważniejsza jest
tu życzliwość i dobroć ludzi, troska i miłość
rodziny oraz nieustanna chęć życia, ciekawość świata oraz pewność że jest się potrzebnym najbliższej rodzinie.
Dziękując, za wzruszające chwile spędzone z panią Bronisławą Skowrońską,
w gronie jej wspaniałej rodziny składamy serdeczne życzenia zdrowia i Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia:
200 lat, 200 lat niech żyje, żyje nam…
Dziękujemy serdecznie naszej koleżance
p. Irence Maciubie – wnuczce Dostojnej Jubilatki, za udostępnienie fotografii i przekazanie wspomnień o życiu swojej babci.
Lidia Jurek
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„Policz się z cukrzycą”
15. edycja biegu
organizowana
w ramach WOŚP

SANDIMIERZ. Akcja „Policz
się z cukrzycą”, która odbyła się w minioną niedzielę
w Sandomierzu przeszła nasze
oczekiwania. Miłośnicy nordic
walking przyjechali z całego
powiatu, by razem zdobyć
Wzgórze Salve Regina.
Inicjatorami wydarzenia
były panie z Gminnej Aktywnej Grupy Nordic Walking
przy Stowarzyszeniu Aktywni
dla Słupczy, w gminie Dwikozy oraz panie i sympatycy Koła
Gospodyń Wiejskich Chwałowianki z Chwałek, ale wyzwanie podjęli także sympatycy
chodzenia z kijami z całego powiatu. Przyjechali mieszkańcy
Chobrzan, Samborca oraz Zawichostu. Swoich reprezentantów miał także Sandomierz.
- Idziemy w słońcu po zdrowie i dla zdrowia – z takim ha-

słem uczestnicy marszu zdobywali kolejne wzgórza Sandomierza. Z powodu obostrzeń
bieg miał trochę inną formę
niż zawsze. Każdy szedł swoim
tempem z zachowaniem rygoru. Dystans liczył prawie dziesięć kilometrów i każdy mógł
go pokonać w dowolnej formie, byleby przy użyciu własnych mięśni i z uśmiechem
oraz maseczką na twarzy. Trasa
marszu była bardzo malownicza i prowadziła przez wąwóz
i wzgórze Salve Regina, Wzgórze Świętego Jakuba, Wzgórze
Zamkowe i Wzgórze Katedralne. Wydarzenie zakończyło
się na Bulwarze Marszałka Józefa Piłsudskiego nad Wisłą,
gdzie na uczestników marszu
czekali wolontariusze z puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
ps

Cała Polska
malowała
naszą lipę!
Odśnieżajmy
dachy
W związku prognozowanymi z opadami śniegu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina
o obowiązku odśnieżania
dachów. Do wykonywania
tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele,
ale także zarządcy nieruchomości.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty
tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach
i przychodniach dla
chorych na COVID-19
oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe,
sportowe i magazyny.
Wojciech Lis

MIELEC. Ponad 400 prac z całego kraju wpłynęło do organizatora konkursu plastycznego
pod nazwą „Lipa św. Jana Nepomucena drzewem Europy 2021” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego.
Piękne pejzaże z lipą na pierwszym planie,
kreatywne wycinanki, ołówkowe szkice – trzeba
przyznać, że pomysłowość i oryginalność autorów była naprawdę duża! Wszystkie nadesłane
prace zostały ocenione przez komisję konkursową w środę, 3 lutego.
Trudne, ale owocne obrady pozwoliły wyłonić
zwycięzców wszystkich kategorii wiekowych,
czyli: 5-6 lat; 7-9 lat, 10-15 lat, 16 lat i więcej.
Laureatów konkursu oficjalnie poznamy jeszcze
w tym miesiącu.
Organizatorami konkursu są: Liga Ochrony
Przyrody, Nadleśnictwo Mielec, Nadleśnictwo
Dąbrowa Tarnowska oraz Miasto Radomyśl
Wielki. Wydarzenie objął swoim honorowym
patronatem Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.
Konkurs był jedną z form promocji polskiego
Drzewa Roku, które walczy obecnie o zwycięstwo w europejskim etapie konkursu. Głos na
Lipę św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej
można oddać jeszcze do 28 lutego pod adresem: https://www.treeoftheyear.org/results
ms
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Luty – ważna rocznica
w harcerskim kalendarzu

Robert Baden–Powell, twórca światowego
skautingu,
urodził się w Anglii 22
lutego 1857 roku. Nie
był dobrym uczniem.
Z wielkim trudem ukończył szkołę średnią i przepadł na egzaminie
wstępnym na sławny uniwersytet w Oksfordzie. Nie przeszkodziło mu to jednak
w stworzeniu najwybitniejszego systemu
wychowania młodzieży w naszym stuleciu.
Młody człowiek nie jest w stanie ukształtować swojego charakteru, bazując tylko na
tym, czego nauczy się od rodziców i w szkole.
Młodzi potrzebują miejsca gdzie będą mogli wykształcić w sobie odpowiedzialność,
zaradność, gdzie ktoś pomoże im wydobyć
na powierzchnię ich talenty i zdolności nie
tylko z zakresu wiedzy teoretycznej. Młody
Baden – Powell świetnie zdawał sobie z tego
sprawę i od tej pory starał się znaleźć rozwiązanie problemu – szukał „klucza”… Nie było
to proste zadanie. Ów „klucz”, jak się później
okazało, składał się z kilku niezbędnych elementów, które BP (Baden – Powell) stopniowo odkrywał i składał, niczym puzzle,
przez kilkadziesiąt lat swojego niezwykle
ciekawego życia.
Pierwszym odkryciem BP i zarazem
pierwszym elementem klucza była przyroda,
a konkretnie jej wpływ na rozwój człowieka.
Robert podczas jednej ze swoich wypraw do
lasu stwierdził, że wśród przyrody nasuwa
mu się więcej myśli niż w gąszczu miasta,
że jego dar obserwacji, jego wrażliwość, wyostrza się w kontakcie z przyrodą. Te same
spostrzeżenia BP zanotował później, szkoląc
zwiadowców wojskowych w terenie, już jako
porucznik armii brytyjskiej.
Kolejnym elementem klucza był system
małych grup. BP, przebywając z armią brytyjską w Indiach, wykazał się dużymi zdolnościami zwiadowczymi, (czego zresztą
nauczył się podczas młodzieńczych zabaw
w parku) toteż został wyznaczony do wyszkolenia w tym zakresie czterdziestu żołnierzy swojej kompanii. Początkowo uczył
– jak to było w zwyczaju – wszystkich jednocześnie. Wkrótce jednak zauważył, że w ten
sposób nie udawało się pobudzić inicjatywy
poszczególnych żołnierzy. Kompania stanoreklama

wiła anonimową gromadę podkomendnych
i reagowała na rozkazy bezbłędnie, ale obojętnie i bezmyślnie (czyli dokładnie tak, jak
dzisiaj robią to uczniowie w szkole). BP postanowił to zmienić. Podzielił kompanię na
sześć małych grup po 5 – 8 żołnierzy i wyznaczył dla każdej z nich dowódcę – wybrał

do tego szczególnie uzdolnionych żołnierzy.
Od tej pory poszczególne zadania wyznaczał
dowódcom, dawał im istotne wskazówki, a ci
przekazywali je dalej do członków swojej
grupy. Wkrótce, podczas manewrów, okazało się, że kompania porucznika Baden –
Powella radziła sobie zdecydowanie lepiej od
innych jednostek. Działali szybciej, sprawniej
i skuteczniej. Efekt był tak przekonywający,
że niedługo później BP został zobowiązany
do wprowadzenia swojego systemu w całej
armii brytyjskiej!
Wydarzenia toczyły się szybko, a pomysły napływały wielką falą. BP, korzystając
ze swoich doświadczeń, obserwacji, zapisków tworzonych przez kilkadziesiąt lat,
po powrocie do Anglii, ułożył dokładny
plan, cele i założenia swojego nowego systemu wychowania młodzieży.
W 1907 roku bohater wojny burskiej
począł realizować swoją wizję. Postanowił

zrzeszać młodzież w związkach skautów,
chciał wykorzystać młodych, dynamicznych,
utalentowanych ludzi dla dobra Imperium
Brytyjskiego. 1 sierpnia 1907 roku brytyjski
generał Robert Baden-Powell zorganizował
na wyspie Brownsea w Anglii obóz młodzieżowy, który zapoczątkował dzieje skautingu.
Idea zakładała, że organizacja propagować będzie
wartości koleżeństwa, solidarności jej członków oraz
krzewić cały katalog powszechnie akceptowalnych
cnót, takich jak trzeźwość,
odwaga, hart ducha i ciała.
Skautów wychowywano w szacunku dla bezinteresownej, szeroko rozumianej pracy społecznej
na rzecz otaczającej ich
społeczności i środowiska.
Fundamentem skautowskiej metody była atrakcyjna idea zakładania obozów
na łonie dziewiczej przyrody i wędrówek
przez dzikie terytoria. Nie mógł jeszcze
wtedy wiedzieć, że tworząc skauting (na
gruncie polskim – harcerstwo) stworzył
najlepszy system pedagogiczny w historii
świata. Nie mógł wiedzieć, że na podstawie
jego podręcznika „Skauting dla chłopców”
powstaną organizacje wychowujące młodzież na całym globie. Poza granicą jego
wyobraźni był zapewne fakt, że pierwszy
człowiek, który postawi stopę na księżycu
kilkadziesiąt lat później, pod kombinezonem astronauty będzie miał naszytą odznakę Światowego Związku Skautów, że
skautem będzie kiedyś John Kennedy, król
szwedzki Karol Gustaw XVI czy noblista
Werner Heisenberg. Nie wiedział, że jego
metody będą wykorzystywane 100 lat później w wielu dziedzinach życia: w szkołach,
w firmach, w różnego typu organizacjach
pod „naszywką: „najnowocześniejszych

systemów nauczania” czy „rewolucyjnych metod organizacji pracy”.
Skauting, przeznaczony przede
wszystkim dla młodzieży brytyjskiej,
stał się popularny na całym niemal
świecie, a więc także i w Polsce. Nasze harcerstwo inspirowało się hasłami skautingu. Dostosowując je do polskich
realiów, promowało przede wszystkim wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu,
ofiarności społecznej i poświęcenia w walce
o odbudowę niepodległej Polski. Jednym
z twórców skautingu na ziemiach polskich
był Andrzej Małkowski. Twórca skautingu
zmarł 8 stycznia 1941r w Kenii.
Od 1926 roku 22 lutego skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej - święto przyjaźni. Skauci wybrali tę datę chcąc uhonorować sir Roberta
Baden-Powella, twórcę skautingu, i jego
żonę Olave Baden-Powell, Naczelną Skautkę
Świata. Oboje urodzili się właśnie 22 lutego.
Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na
4. Międzynarodowej Konferencji Skautek
i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach
Zjednoczonych. Początkowo było to święto
dziewcząt, jednak z czasem również skauci
dołączyli do jego obchodów. Od tamtej pory
skauci na całym świecie przesyłają kartki,
organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. W Polsce do 1939r.
częściej i z większą estymą, obchodzono jako
święto wszystkich skautów i harcerzy Dzień
Świętego Jerzego przypadający na 23 kwietnia. Po wojnie święto to organizowano tylko
kilkukrotnie, po czym władze komunistyczne zakazały jego świętowania. Po odwilży
w 1956r. dzień ten nie wrócił już do kalendarza harcerskiego. Dopiero w latach 80-tych
tradycję świętowania tego dnia wprowadził
ruch Kręgów Instruktorów Harcerskich im.
A. Małkowskiego. W 1996r. ZHP ponownie
pojawiło się w strukturach WAGGGS (Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek
i Skautek), od tego czasu Dzień Myśli Braterskiej, jest jednym z najważniejszych świąt
obchodzonych przez harcerki i harcerzy
w całej Polsce. W tym roku z powodu epidemii nie będą organizowane Zloty DMB
lecz harcerze mają pomysły aby w inny, bezpieczny sposób upamiętnić swoje święto.
Zbigniew Partyka
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Nowa dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców
określonych branż udzielana na podstawie Rozporządzenia
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, iż od dnia 01 lutego
2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. będzie
prowadzony nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji dla mikro
i małych przedsiębiorców przyznawanej na podstawie rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19
stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek COVID-19
oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Dotacja może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł. Środki będzie
można przeznaczyć na pokrycie kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej.
Do składania wniosków zapraszamy mikroprzedsiębiorców oraz małych przed-

siębiorców, których siedziba znajduje
się na terenie działania Powiatowego
Urzędu Pracy w Tarnobrzegu tj. Miasta
Tarnobrzeg i Powiatu Tarnobrzeskiego.
O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy:
• którzy na dzień 30 listopada prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności kodami 47.71.Z, 47.72.Z,
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z,
55.10.Z, 55.20.Z 55.30.Z,56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,
59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,
79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79,90.C,82.30.Z,
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B,
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej
polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A,
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z,
93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A,
93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
• których przychód z działalności
w rozumieniu przepisów podatkowych
uzyskany w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku przychód niższy co
najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego,
• którzy nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący
dzień 30 listopada 2020 r.
Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami (umowa, formularz dot. udzielenia pomocy publicznej) należy składać
od dnia 01.02.2021 r. wyłącznie w formie
elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.
pl do powiatowego urzędu pracy właści-

wego terytorialnie ze względu na siedzibę
mikro i małego przedsiębiorcy w postaci
elektronicznego formularza wniosków po
opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Wnioski o przyznanie dotacji złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
Ważne!
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali już
z pożyczki 5000 zł, czy dotacji branżowej
(w grudniu 2020 / styczniu 2021) mogą
ubiegać się o nową dotację - o ile spełniają
powyższe warunki.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: (15) 823 00 30
wew. 102.
Wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego wsparcia dostępne są na stronie:
https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty
UP Tarnobrzeg

Przyjemne
z pożytecznym
Stowarzyszenie ESTEKA w roku 2020
pozyskało, od Wojewody Świętokrzyskiego, w ramach zadań pomocy społecznej,
wsparcie finansowe na działania integracyjne
i aktywizujące seniorów, w ramach projektu
pod nazwą RAZEM AKTYWNI. Realizację
zadań projektowych przeprowadził oddział
Stowarzyszenia w Sandomierzu.
Z uwagi na stan pandemii na terenie RP,
wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i spowodowane tym obostrzenia,
działania zaproponowane seniorom, w realizowanej ofercie, dopasowane były do
aktualnej sytuacji w kraju, w Sandomierzu
i Powiecie Sandomierskim oraz warunków

umożliwiających ich realizację, zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi
GIS i prawa.
Chętnym, do czynnego i aktywnego
spędzenia wolnego czasu, seniorom zaproponowano trzy działania: kawiarenki
seniora , nordic walking – chodzenie z kijami i gimnastykę.
Góry Wysokie to, miejscowość położona w Gminie Dwikozy, w której zaczęto
realizować pierwsze zadania projektowe.
Otrzymaliśmy tutaj wsparcie dyrekcji
Szkoły Podstawowej i Stowarzyszenia Na
Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie.
W Szkole przeprowadzono osiem jedno-

godzinnych zajęć
z gimnastyki oraz
pięć kawiarenek
seniora, na których
zaproszeni specjaliści zapoznali osoby starsze z tematami,
z następujących dziedzin: bezpieczeństwo
osób starszych; jak dbać o własne zdrowie;
ruch to zdrowie oraz z ofertą NGO dla
seniorów.
W Górach Wysokich przeprowadzono
także zajęcia nordic walking. To urokliwe
miejsce, las otaczający miejscowość, wąwozy i rzeka Opatówka, było idealnym
miejscem do przeprowadzenia dziesięciu

wędrówek i kijami, w cyklach dwugodzinnych. Połączono tutaj przyjemne z pożytecznym – natura i ruch.
Realizacje zadania zakończono w Sandomierzu. Zorganizowano tutaj dwa spotkania
w ramach Kawiarenek seniora oraz przeprowadzono osiem zajęć z gimnastyki seniora.
Koniec projektu nie kończy tematu zakończenia prowadzenia zajęć aktywizujących dla osób starszych. Kontynuowane są
zajęcia chodzenia z kijami i gimnastyka.
Dzięki współfinansowaniu Projektu
RAZEM AKTYWNI przez Wojewodę
Świętokrzyskiego w wysokości 6000 zł,
darczyńców w wysokości 1200 zł i wkładu
wolontariuszy, zadanie mogło być zrealizowane, a liczna grupa osób starszych mogła przekonać się do czynnego spędzania
czasu wolnego i dbania o swoje zdrowie
i kondycję fizyczną.
Uczestnicy projektu
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Przed nowymi
propozycjami
dla seniorów

Miasto wciąż
wspiera
przedsiębiorców
STALOWA WOLA. W związku z pandemią koronawirusa samorząd miasta Stalowej Woli
realizuje działania mające na celu ochronę i wsparcie stalowowolskiej gospodarki
przed ekonomicznymi skutkami pandemii. Prezydent miasta zaprezentował trzy
formy wsparcia dla stalowowolskiego biznesu, by przeciwdziałać gospodarczym następstwom COVID-19.
– Kontynuujemy działania wspierające firmy, które wciąż znajdują się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, są dotknięte lockdownem, nie mogą prowadzić swojej
działalności gospodarczej, a które nadal walczą, by utrzymać miejsca pracy i świadczyć
usługi na terenie miasta Stalowej Woli – mówił
Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej
Woli.
Jedną z form wsparcia będzie zwolnienie
z „kapslowego” dla gastronomii. Oznacza
to zwolnienie przedsiębiorców prowadzących
punkty sprzedaży na terenie Stalowej Woli
z 90% opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w wysokości należnej w 2021 roku.
Druga ulga będzie obejmować zwolnienie z podatku od nieruchomości. Dotyczy
ono małych firm (z wyjątkiem stacji paliw):
budynków lub ich części o powierzchni użytkowej 150 m2, gruntów o powierzchni do
500 m2, budowli lub ich części stanowiących

podstawę opodatkowania o wartości do kwoty 165 tys. zł. Zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie niezależne od wielkości
powierzchni użytkowej przedsiębiorstwa, rodzaju podatników będących przedsiębiorcami,
których dotyczy zakaz prowadzenia działalności wynikających z rozporządzenia Rady
Ministrów z 21 grudnia 2020 roku, jak branża
gastronomiczna, firmy weselne, eventowe, siłownie. Szacuje się, że z ulgi może skorzystać
około 200 podmiotów na terenie Stalowej
Woli. Koszt proponowanego zwolnienia wyniesie około 500 tysięcy złotych.
Ponadto do 29 grudnia bieżącego roku
zostaną przedłużone terminy płatności
rat podatku od nieruchomości płatnych
w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2021
roku, przedsiębiorcom będącym podatnikami
w Stalowej Woli, których nie dotyczy zakaz
prowadzenia działalności.
sw
reklama

Kancelaria Adwokacka
adw. Karol Dębowski
tel. 789 205 375
Sandomierz
ul. A. Mickiewicza 15

Rok 2020 mamy za sobą. Należy przyznać, że nie był to rok
łatwy do prowadzenia działań statutowych przez organizacje
pozarządowe, na rzecz osób starszych. Mimo wielu zaostrzeń
i zakazów wprowadzonych rozporządzeniami Premiera Rady
Ministrów, spowodowanych COVID-19, stowarzyszeniu udało
się w minionym roku zrealizować dwa projekty, mające na celu
aktywizację osób starszych. Pierwszy na terenie Tarnobrzega,
drugi na terenie Powiatu Sandomierskiego. Projekty te mogły być zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Gminy
Tarnobrzeg, Wojewody Świętokrzyskiego i darowizn od osób
prywatnych.
Planując działania stowarzyszenia na rok bieżący, proponując
formy pracy i aktywności dla seniorów, bierze się pod uwagą posiadanie
środków finansowych na wkład własny organizacji, który przeważnie
jest wymagany przy składaniu ofert konkursowych. I tu, można liczyć
na darczyńców 1% podatku dochodowego darowizny.
W pierwszych miesiącach Roku 2021 jest szansa na bardzo ważną pomoc z 1% podatku dochodowego. Odpisując 1% podatku na organizację
pożytku publicznego, nic ofiarodawcy nie tracą! Dzięki tak przekazanej
pomocy Stowarzyszenie dofinansowało dotąd – cieszące się wielkim

powodzeniem – zajęcia dla dzieci dla młodzieży: hipoterapię, zajęcia
socjoterapeutyczne, zajęcia świetlicowe, szkółkę jeździecką, letni wypoczynek oraz zajęcia dla osób starszych.
To wszystko możemy realizować dzięki ofiarnej pomocy z 1% podatku dochodowego.
Do końca stycznia rozliczają się prowadzący
jednoosobowe firmy. Reszta firm, emeryci, renciści, wszyscy mogą to uczynić do końca kwietnia.
Niemal wszystkim podczas pandemii żyje się
trudniej, także Stowarzyszeniu ESTEKA, trudniej
jest realizować zadania statutowe. Tym bardziej
prosimy, by przekazać 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia wpisując w rozliczeniu
podatkowym numer KRS: 0000160148. Razem
możemy uczynić wiele.
hk
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STASZÓW. Gmina Staszów sprzedała,
28 stycznia br., dwie działki o łącznej
powierzchni ponad 1,6 ha, znajdujące się w podstrefie staszowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. strefa „A” w Grzybowie.
Do miejskiej kasy Staszowa wpłynie
ponad 388 tysięcy złotych. Tereny inwestycyjne zostały sprzedane w trybie
rokowań przeprowadzonych 16 grudnia minionego roku.
Teren o powierzchni 0,3869 [ha] kupiła
firma ELKAMEN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Rytwianach za kwotę 90
418,53 zł. Spółka świadczy szeroki wachlarz
usług remontowo – budowlanych. Zajmuje
się budową domów, budynków użyteczności
publicznej, hal przemysłowych,
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, remontami elewacji oraz kompleksowymi remontami wewnętrznymi.
Jak poinformował prezes
Elkamenu Mariusz Burzawa
– na nowo nabytych terenach
powstanie zakład produkujący domki letniskowe, altany, wyroby
z drewna oraz meble ogrodowe. Firma
od lat prowadzi działalność gospodarczą
na ziemi staszowskiej, dlatego cieszy nas
podwójnie, że inwestujemy właśnie tutaj
– mówił prezes Burzawa.
Grunt o powierzchni 1,2742 [ha] nabyła firma Janusz Irla IR-BUD FPHU ze
Słupiec, w gminie Szczucin za 297 783,00
zł. Przedsiębiorstwo zajmuje się między
innymi montażem wysokiej jakości konstrukcji stalowych oraz usługami związa-

nymi z produkcją brykietu.
Po podpisaniu aktów notarialnych
w staszowskim magistracie odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział:
burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, wiceprezes
SSE „Starachowice” S.A. Miłosz Pamuła,
prezes Elkamenu Mariusz Burzawa oraz
przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz.
Bardzo cieszy mnie dzisiejsze wydarzenie. Do działających w naszej strefie trzech
firm dołączają dzisiaj kolejne dwie, dzięki
czemu staszowska podstrefa jest zagospodarowana w ponad pięćdziesięciu procentach – mówił burmistrz. Liczymy na nowe
miejsca pracy i wpływy z podatków do
budżetu miasta. Ponieważ kolejne firmy są

Kolejni inwestorzy na
staszowskiej strefie
poważnie zainteresowane inwestowaniem
w naszej strefie, w najbliższym czasie planowany jest przetarg następnych gruntów.
Celem władz Staszowa jest możliwie
sprawne sprzedanie kolejnych działek, ponieważ jest to warunek konieczny do pozyskania funduszy zewnętrznych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy „B” i „C”.
Jak wyjaśniał burmistrz Leszek Kopeć
– rozszerzenie oferty dla inwestorów wpisuje się w plany władz samorządowych
dotyczące budowy intermodalnego por-

tu przeładunkowego z wykorzystaniem
istniejącej infrastruktury kolejowej. Burmistrz poinformował, że pomysł - budowy
portu przeładunkowego - jest już ujęty
w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego, jako projekt ponadregionalny.
Cieszymy się, że zagospodarowanie staszowskiej strefy zwiększa się tak szybko
– mówił Miłosz Pamuła – wiceprezes SSE
„Starachowice” S.A. - Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Gminą Staszów.
Działalność w strefie może rozpocząć

każdy przedsiębiorca krajowy
bez względu na wielkość. SSE
oferuje przedsiębiorcom wyjątkowe przywileje – jest to ulga
podatkowa wyliczana na podstawie nakładów inwestycyjnych,
do których poniesienia zobowiązuje się przedsiębiorca – mówił
Miłosz Pamuła. Staszowska podstrefa jest
wyjątkowa, ponieważ czas na konsumpcję
ulgi podatkowej przez inwestora jest wydłużony i wynosi piętnaście lat.
Podczas konferencji prasowej burmistrz
Staszowa - Leszek Kopeć podziękował
również ministrom Annie Krupce oraz
dr. Markowi Tombarkiewiczowi, za pomoc
i zaangażowanie w proces włączania strefy „A” w Grzybowie do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Starachowice”.
Grzegorz Niziałek

Druhowie wspierają
Narodowy Program
Szczepień
BARANÓW SANDOMIERSKI. 15 stycznia br. ruszyła
pierwsza tura rejestracji na szczepienie przeciw SARS-CoV-2 dla osób, które ukończyły 80 lat (tydzień później tj. 22 stycznia - dla osób, które ukończyły 70 lat).
Tego samego dnia w związku z dyspozycją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Urząd Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski uruchomił specjalny
telefon informacyjny, który służy do zgłaszania zapotrzebowania na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Szczepienia
rozpoczęły się 25 stycznia a punktem szczepień na terenie
naszej Gminy jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie Sandomierskim. Wśród mieszkańców znalazły się osoby, które zgłosiły zapotrzebowanie

na transport i tu z pomocną dłonią ruszyli druhowie z
Ochotniczych Straż Pożarnych w Gminie, którzy zapewniają swoją pomoc od drzwi domów aż po sam punkt
szczepień i z powrotem.
Transport osób niepełnosprawnych możliwy jest dzięki
przystosowanemu pojazdowi, który na ten cel użyczył
Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach, natomiast
dla osób, które nie wymagają takiego specjalistycznego
pojazdu strażacy do przewozu używają swoich mniejszych samochodów strażackich.
Przypomnijmy, że na chwilę obecną zapisy na szczepienia zostały wstrzymane do odwołania. O przywróceniu
terminu zapisów będziemy wszystkich zainteresowanych
na bieżąco informować.
Magdalena Kosztur
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Chcę mieć kotka…
www.facebook.com/przychodniadzikowska) nową puszystą kuleczkę, upewnij się, że

Zbliżająca się nieuchronnie wiosna to
okres z jednej strony budzącej się do życia
przyrody, cieplejszych, słonecznych dni ale
też czas kiedy natura zmierza do zachowania ciągłości gatunku. To już w marcu
pojawią się pierwsze owoce kocich zalotów, a populacja „dachowca” zwiększy się
o kolejnych kilkadziesiąt osobników.
Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie
fakt , iż przestrzeń bytowa kotów w miastach z roku na rok staje się coraz ciaśniejsza i zwyczajnie brakuje miejsca oraz
pożywienia dla burasków. Aby ograniczyć
populację kota wolnożyjącego Gminy
wprowadzają narzędzia polegające
na wyłapywaniu
i kastrowaniu kocic
i kocurów, jednak
działania te rzadko są współmierne
do skali problemu.
Dlatego już niebawem strony, media
społecznościowe
i portale internetowe zaroją się od
ogłoszeń okraszonych pięknymi zdjęciami małych kociąt, informujących o tym, iż
„kociaki szukają domku”. Rozczuleni losem
maluchów, obserwując ich słodkie mordeczki z pewnością uruchomimy w sobie
potrzebę pomocy i padnie to znamienne
stwierdzenie…CHCĘ MIEĆ KOTKA!
Zanim przyniesiesz do domu swoją

jesteś na nią przygotowany. Postaram się
w kilku punktach zwrócić Twoją uwagę na
najistotniejsze elementy szczególnie, jeżeli
jesteś świeżo upieczonym „kociarzem”.
SKĄD WEZMĘ KOTKA
Możliwości jest kilka. Od wspomnianych
ogłoszeń od osób prywatnych, poprzez pocztę pantoflową pochodzącą od opiekujących
się bezinteresownie bezdomnymi kotkami
wolontariuszy, po Schroniska i Przytuliska
dla zwierząt. Nie bez znaczenia jest to skąd
trafi do Ciebie nowy domownik. Te pochodzące od osób prywatnych czy opiekunów
społecznych często wymagają więcej zaangażowania już na początku,
natomiast Schronisko
ma obowiązek wykonać
czynności wstępne, takie
jak odpchlenie, odrobaczenie czy zbadanie stanu zdrowia maluchów
przed oddaniem ich do
adopcji. Warto zapytać
również o książeczkę
zdrowia kotka z wpisanym zakresem wykonanych szczepień.
Jeżeli jednak zdecydowałeś się na opiekę nad bezdomniaczkiem „z ulicy” to swoje pierwsze kroki skieruj do…
LEKARZA WETERYNARII
Kiedy tylko odbierzesz nowego kotka,
udaj się z nim prosto do Lekarza Weterynarii , aby przekonać się, czy Twój pupil
nie ma pcheł i robaków, musisz chronić go

też przed pasożytami przez całe jego życie, więc zapytaj o sposoby walki z nimi.
Lekarz wykona ogólne badanie: zważy
kociaka i sprawdzi, w jakim stanie są
jego oczy, uszy i zęby oraz poinformuje
Cię o bardzo ważnym elemencie profilaktyki jakim są szczepienia – pierwsze z nich należy wykonać, gdy kotek
skończy osiem tygodni i powtórzyć je
po miesiącu a potem po roku. Po około
6 miesiącach powinieneś zdecydować
się na kastrację pupila. O jej korzyści
i wskazania zapytaj podczas wizyty.
CZY KOTEK MA JUŻ MINIMUM
3 MIESIĄCE?
Jeżeli jest to oczywiście możliwe, dowiedz
się ile miesięcy ma kociak. Zdaniem ekspertów małe kotki powinny być z matką do
12-13 tygodnia życia. To okres karmienia,
przygotowania do socjalizacji oraz nauki
podstawowych umiejętności życiowych.
CZY JESTEM PRZYGOTOWANY NA
NOWEGO CZŁONKA RODZINY?
Zanim odbierzesz pupila, musisz odpowiednio przygotować swój dom na jego
przyjęcie:
• karton lub koszyk z miękkim posłaniem
ustawiony w cichym miejscu,
• miski z jedzeniem i wodą oraz kuweta to
absolutna podstawa.
•p
 rzyda się również transporter dla kota
• nie zapomnij też o zabawkach i smakołykach
• koniecznie zaopatrz się w karmę odpowiednią do jego wieku i etapu rozwoju
– zapytaj o to Lekarza Weterynarii

Pamiętaj, że kocięta są wszędobylskie
i bardzo ciekawskie. Zadbaj o to, aby się
przypadkiem nie wymknęły, blokując im
dostęp do wszelkich możliwych dróg ucieczki. Odpowiednio zabezpiecz wszystko, co
może stwarzać zagrożenie: schowki na toksyczne środki czyszczące, odsłonięte kable
elektryczne lub trujące rośliny doniczkowe.
TO NIE MASKOTKA NA CHWILĘ
Pamiętaj, że wprowadzenie do swojego
świata małej, puszystej kuleczki to obowiązek na wiele lat. Zajmowanie się maluchem
może być stresujące, pracochłonne i wyczerpujące – i nie różni się tak bardzo od
opieki nad dzieckiem! Jednak ten członek
rodziny z pewnością odwdzięczy się za
miłość i poświęcony czas niesamowitym
ciepłem, radością i porannym mruczeniem…

Katarzyna Alicja
Pietranis
lekarz weterynarii
tel. 733 907 409

Jak przekuć
edukację w sukces?
Należy wybrać i ukończyć dobry kierunek kształcenia. Podpowiedzią może
być tutaj prognoza zawierająca wykaz
zawodów potrzebnych i poszukiwanych
w poszczególnych województwach, które
dają szansę na znalezienie pracy w najbliższej przyszłości. Ukazuje się ona w formie obwieszczenia publikowanego przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki, każdego
roku, w terminie do 1 lutego. W obwieszczeniu znajduje się szczegółowa lista deficytowych zawodów dla każdego województwa. Aktualna analiza rynku pracy
w województwie podkarpackim wskazuje
na takie kierunki, które w swojej ofercie
ma Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu, były
„Rolnik”. Są to: technik logistyk, technik

spedytor, technik hotelarz i technik eksploatacji portów i terminali.
Szkoła oferuje również kształcenie na
takich kierunkach jak technikum architektury krajobrazu, rachunkowości czy
technikum ekonomiczne. Kształcenie zawodowe ma świetlaną przyszłość. Daje
konkretne kwalifikacje, umiejętności oraz
kompetencje zawodowe i nie zamyka drogi
do dalszego kształcenia. Uczniowie Rolnika są dobrze przygotowani do wejścia
na rynek pracy. Zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także uzupełniają ją
kształceniem praktycznym w ramach lekcji prowadzonych w dobrze wyposażonych
pracowniach, na zajęciach praktycznych
i praktykach zewnętrznych u pracodawców.

Swoje kompetencje zawodowe doskonalą wyjeżdżając na staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Uczestniczą
w różnego rodzaju warsztatach, kursach,
spotkaniach ze specjalistami. Wszystko to
skutkuje bardzo dobrą zdawalnością egza-

minów, ich wysokimi wynikami i zdobywaniem upragnionego zawodu. Gruntowne
wykształcenie jest przepisem na tytułowy
sukces tym bardziej jeśli się wybrało poszukiwany na rynku pracy zawód.
Wojciech Lis
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Dzięki regularnemu udziałowi biblioteki w programie i znacząco wyż-

Przyszowie i Stanach wzbogaciły się
o 468 pozycji książkowych. Zakupiono poczytne książki zarówno dla
dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Mimo wprowadzonych obostrzeń
w związku z pandemią, w minionym
roku wzrosła liczba czytelników i wypożyczeni co nas bibliotekarzy bardzo cieszy. Serdecznie zapraszamy
do wypożyczania i odwiedzin strony
internetowej biblioteki www.gbp.bojanow.pl, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące zakupionych nowości
oraz katalog online, dzięki któremu

szej kwocie niż w latach ubiegłych,
zbiory biblioteki w Bojanowie oraz
jej filiach w Gwoźdźcu, Maziarni,

bez wychodzenia z domu dokonacie
zamówień i rezerwacji.
Danuta Kobylarz

BOJANÓW. W ubiegłym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie
otrzymała dofinansowanie na zakup
nowości wydawniczych w kwocie
10 000 złotych, ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
publicznych.

Nowości
w Bibliotece

Karma dla
przytuliska
SANDOMIERZ. Urzędnicy sandomierskiego magistratu dokonali
zbiórki karmy dla “Przytuliska na
Wiśniowej”.
Marcin Marzec burmistrz Sandomierza oraz Piotr Wójtowicz naczelnik
Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji w imieniu pracowników Urzędu
Miejskiego przekazali paczki karmy dla
psów. Zima do trudny czas dla zwierząt

mieszkających w schroniskach. Karma
zapewni zwierzętom dodatkowe kalorie,
które pomogą przetrwać ten okres.
Wspomóc “Przytulisko na Wiśniowej”
możemy poprzez zakup karmy, zabawek,
obroży, smyczy czy też koców oraz polecamy jego podopiecznych do adopcji.
Dodatkowe informacje o schronisku
znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/Przytulisko.na.Wisniowej/
srz

Tłusty Czwartek
i pączki okiem
naukowców PAN
Czym różnią się dzisiejsze pączki od
tych wysmażanych kilka wieków temu? Jaki
skład ma „prawdziwy” pączek? Jakie inne
zwyczaje towarzyszyły dawniej świętowaniu końcówki karnawału? Odpowiadają
naukowcy z Archiwum PAN w Warszawie
i Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.
O zwyczajach związanych z Tłustym
Czwartkiem napisano w komunikacie na
stronie PAN. Poinformowano, że ostatni
czwartek przed rozpoczęciem Wielkiego Postu już w XVI wieku świętowano wystawnie
i na bogato. Tego dnia nie żałowano sobie
karnawałowych, tradycyjnych potraw.
Jak wskazuje dr Izabela Gass z Archiwum PAN w Warszawie, „serwowano
mięso, głównie dziczyznę: pieczone sarny,
kuropatwy, zajęcze combry czy
szynki z dzika.
Jadano także wykwintnie przyrządzony drób, indyki tuczone orzechami włoskimi,
pieczone kapłony,
jarząbki, pasztety. A wszystko
to zapijano szlachetnymi winami reńskimi, burgundzkimi, węgierskimi,
gdańską wódką i domowym nalewkami”.
Wśród potraw znajdowały się także
smażone słodkie specjały: racuchy, bliny,
pampuchy, chrusty (faworki) oraz właśnie
pączki. To właśnie ten zaadaptowany z zagranicznej kuchni smakołyk stał się wkrótce symbolem polskiego Tłustego Czwartku.
Oprócz pączków i innych rarytasów
świętowaniu towarzyszyły zabawy, tańce
i zwyczaje. Był to czas najhuczniejszych
bali i potańcówek. Zarówno w miastach
jak i na wsiach wychodzono na dwór
w różnorodnych przebraniach; w mieście
można było spotkać barwne korowody,
a na prowincji grupy diabłów, cyganek,
kóz i turoni, które pukały do domów żądając datków, a jednocześnie przynosząc
urodzaj. Zabawa trwała do północy we
wtorek przed Środą Popielcową.
Czy pączki sprzed kilkuset lat wyglądały
tak samo jak dziś? Najstarsze przepisy czytamy na stronie PAN - wskazują, że były
to drożdżowe kule nadziewane słoniną.
Dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska
z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywno-

ści Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności PAN w Olsztynie przypomina,
że pączki ze słodkim nadzieniem – marmoladą lub dżemem różanym – pojawiły
się w Polsce w XVI wieku.
Pączki mogą mieć różny kształt, wielkość, ale zawsze w ich składzie znajdziemy mąkę pszenną, drożdże, jajka, masło,
mleko, cukier oraz nadzienie. Istotnym
składnikiem, bez którego nie uda się przygotować dobrego pączka jest tłuszcz, w którym będziemy go smażyć. Dawniej pączki
smażono tylko na smalcu, dzisiaj bardzo
często wykorzystujemy też olej rzepakowy,
a niekiedy olej kokosowy.
Dodatki do pączków zmieniają się z biegiem czasu, modyfikacji ulega także ich
skład. Produkowane dziś hurtowo pączki zawierają nie
tylko naturalne
składniki. „Czytajmy etykiety! –
apeluje cytowana
na stronie PAN
dr hab. Małgorzata Wronkowska – Pomimo
że do przygotowania pączka
p o t r z e b u j e my
jedynie kilku
podstawowych składników, to na wielu
wyrobach dostępnych w sklepach ich lista
wydaje się nie mieć końca. Może jednak
warto zastanowić się czy nie lepiej zapłacić więcej za pączka, ale mieć pewność, że
jest to ‚prawdziwy’ pączek a nie produkt
‚pączkopodobny’”?
Skład pączków dostosowuje się także
do współczesnych wymagań dietetycznych. Technologia otrzymywania produktów bezglutenowych, nie tylko pączków,
różni się znacząco od tzw. tradycyjnych
wyrobów. Za piękny wygląd pączka, ale
także chleba pszennego, opowiada gluten,
białko zawarte w mące pszennej. Osoby na
diecie bezglutenowej nie mogą go jednak
spożywać. Produkty dostępne w handlu
detalicznym, np. bezglutenowe mieszanki do przygotowania ciasta drożdżowego,
pozwalają na przygotowanie pączków bezglutenowych także w domu. Obok tradycyjnych pączków coraz modniejsze stają się
również pączki wegańskie, które przygotowywane są bez jajek, ale z dodatkiem mleka
roślinnego i oleju kokosowego. (PAP)
Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl
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Szkoła w Koniemłotach
dla Marcelka
KONIEMŁOTY. Społeczność szkolna Zespołu Placówek OświaJuż w okresie przedświątecznym w naszym przedtowych w Koniemłotach zaangażowała się w pomoc i włączyła szkolu odbyła się zbiórka pieniędzy a przedszkolaki
do akcji charytatywnej ,,Dla Marcelka”, w ramach której zor- wykonały piękną kartkę dla naszego bohatera.
Ich starsi koledzy i koleżanki włączyli się w chalganizowała trzy różnorodne formy pomocy.
lenge i przygotowali prace plastyczne pod hasłem: ,,Piątka dla Marcela”, przedstawiające
kontury ich dłoni z załączonymi życzeniami,
ciepłymi słowami oraz przekazywali dowolne
wpłaty na konto Fundacji Siepomaga.
Wyjątkowym wydarzeniem była zorganizowana online licytacja, ponad 100 przedmiotów
przekazanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Licytację wspaniale przeprowadził przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego Jakub Wójtowicz. Okazała się
ona wspaniałym pomysłem, z sukcesem zlicytowano większość przedmiotów i zebrano kwotę
w wysokości 2 136,10 zł.
ZPO Koniemłoty

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

Panująca niestabilna sytuacja sprawia, że wiele firm dalej znajduje się w trudnym położeniu.
W trakcie kampanii #bądźwidoczny, agencja marketingu internetowego NPROFIT, Terdeals (platforma agencji NPROFIT) oraz Adshock – nasz
partner strategiczny – chce pomóc przedsiębiorcom zaistnieć na największym rynku – czyli w Internecie. COVID-19 nie ustępuje i nie rozpieszcza
przedsiębiorców. Wiele firm ogłosiło upadłość,

Kampania
#bądź
widoczny
a bardzo duża część cały czas walczy o przetrwanie.
Swoimi działaniami mamy na celu wesprzeć firmy,
poprawić ich widoczność, a przede wszystkim –
umożliwić lepsze prosperowanie.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://
terdeals.com/pl/14/kampania-badzwidoczny
srz
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Podcasty w Muzeum
Regionalnym
w Stalowej Woli
STALOWA WOLA. Internet stał się bezpieczną i wygodną przestrzenią również
dla muzealnictwa, wobec tego podcasty
to kolejna forma kontaktu, jaką proponuje swoim odbiorcom także stalowowolskie Muzeum Regionalne. Dzięki
nim, treściom do słuchania, nie trzeba
wychodzić z domu by stać się muzealnym gościem. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, wpisać adres, wcisnąć play
i cieszyć się ciekawymi tematami.
Podcasty nie są nową formą komunikacji.
Można by się nawet pokusić o stwierdzenie,
że wracamy do starych, sprawdzonych sposobów czyli do radia. Bo to przecież audycje radiowe były inspiracją do pierwszych
podcastów. A jest to bardzo wygodny sposób
na korzystanie z interesujących nas treści.
Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy
programem radiowym, a internetowym: podcasty możemy odtworzyć w dowolnej chwili
i miejscu – jadąc samochodem, gotując obiad
czy odpoczywając przy gorącej herbacie.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
przygotowało już kilka cykli podcastów
o przeróżnej tematyce. Słowiańskie obyczaje
i wierzenia, świąteczne tradycje czy zabawy w dawnych czasach to tematy, których

można wysłuchać. Muzeum ma w planach
kontynuowanie publikacji audio. Będą to
m.in. takie tematy jak sztuka, lokalna historia czy edukacja poprzez zabawę.
Aby wysłuchać podcastów Muzeum
wystarczy wejść na stronę https://anchor.
fm/muzeumstalowawola i cieszyć się chwilą z wyjątkowymi audycjami. Zapraszamy
też do zapoznania się z całą ofertą online
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na
portalach społecznościowych (Facebook @
muzeum.stalowawola).
gp

Komisja Przetargowa miała do wybory
trzy oferty i ostatecznie za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez konsorcjum wykonawców: Gardenia Sport Sp.
z o.o. z Warszawy (lider) oraz Garapena
Sp. z o.o., z Warszawy (partner) za cenę
2 318 845,04 zł brutto.
Powierzchnia zaprojektowanego zadaszenia pneumatycznego, to 8 664 m2 powierzchni. Jego wysokość wyniesie 19 m.
Przewidywane jest wykonanie odpowied-

Przed sandomierskim
Szpitalem pojawiło
się metalowe serce na
nakrętki
SANDOMIERZ. Tak jak zapowiadaliśmy, przed sandomierskim Szpitalem
pojawiło się metalowe serce na nakrętki. Tym razem nakrętki zbieramy
dla sandomierskich Amazonek.

Rozstrzygnięto przetarg
na zadaszenie boiska
piłkarskiego MOSiR
MIELEC. Rozstrzygnięte zostało postępowanie o wyborze oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadaszenie boiska piłkarskiego
na terenach MOSiR w Mielcu.

Nr 6
luty 2021 r.

nich prac ziemnych, konstrukcyjnych oraz
instalacyjnych. Oprócz samego zadaszenia
powstać mają także trzy budynki techniczne m.in. do obsługi pneumatycznego zadaszenia i zapewnienia ogrzewania „hali”.
Gmina Miejska Mielec uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu na realizację tej inwestycji w ramach rządowego
Programu budowy zadaszeń
boisk piłkarskich w wysokości około 1,1 mln zł. Zadaszenie nad boiskiem na terenach
MOSiR-u powinno się pojawić do końca października
2021 r.
Edward Tabor

Stowarzyszenie Amazonek jest grupą wsparcia dla wszystkich członkiń,
ale także społeczności lokalnej. Klub skupia kobiety z terenu powiatu sandomierskiego. Prowadzi akcje profilaktyczne związane z wczesnym wykrywaniem raka piersi oraz organizuje spotkania z lekarzami. Sandomierskie Amazonki mają regularne spotkania klubowe oraz zagwarantowane konsultacje
z psychologiem. Fizyczna pomoc jest równie istotna, dlatego rehabilitacja,
gimnastyka usprawniająca i zajęcia na basenie to jedne z podstawowych
działań stowarzyszenia. Klub prowadzi warsztaty terapeutyczne, w celu poprawienia stanu zdrowia członkiń klubu. Istotnym aspektem aktywności jest
organizowanie marszów zwracających uwagę na problemy kobiet dotkniętych
chorobą nowotworową oraz zachęcanie do badań profilaktycznych i samobadania piersi. Te wszystkie działania wymagają zaangażowania środków
finansowych, dlatego dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony
na działalność Sandomierskiego Klubu Amazonek.
Przypomnijmy, że pierwsze tego typu serce stoi obok Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu, a jego operatorem jest Oddział Rejonowy PCK w Sandomierzu.
Kosz na nakrętki to także dbałość o ekologię. Chcemy w ten sposób zachęcić
naszych mieszkańców do segregacji odpadów.
Zapraszamy naszych mieszkańców do zapełniania serca nakrętkami. Można
tam wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor. Mogą
to więc być nakrętki, np. po napojach, mleku, czy jogurtach oraz po kawie. Należy
jednak pamiętać, aby usunąć z nich kartonowe uszczelki. W pojemniku zostawić
możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania,
szamponach i płynach do płukania.
Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów!
ps

