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STALOWA WOLA. 10 stycznia kościół pw. Opatrzności Bożej wypełniła
świąteczna atmosfera wspólnego kolędowania. Wszystko to za sprawą niesamowitej piosenkarki Haliny Frąckowiak. Artystka wykonała
w Stalowej Woli kolędy i pastorałki w swoich aranżacjach i zaprosiła
do wspólnego śpiewania wszystkich zebranych.
czyt. str. 2

fot. stalowawola.pl

Halina Frąckowiak
kolędowała
w Stalowej Woli
RADOMYŚL WIELKI. Na rynku wydawniczym pojawiła się
książka „30 lat minęło. Samorząd Gminy Radomyśl Wielki
1990 – 2020”. Ukazuje ona dorobek samorządu ostatnich
trzech dekad.
czyt. str. 7

fot. Zespół Szkół w Gorzycach

Gmina w książce
fot. UM Radomyśl Wielki

reklama

reklama

GORZYCE. Gorzycki Zespół Szkół
im. Por. Józefa Sarny wkroczył
w nowy 2022 rok z wyremontowanymi obiektami sportowymi
i obietnicą kolejnych remontów,
które poprawią warunki nauczania.
czyt. str. 14

Nowe obiekty
sportowe
w Gorzycach

Orszak
Trzech Króli
w Mielcu
MIELEC. Już po raz piąty w Mielcu zorganizowany został Orszak Trzech Króli. Tym
razem wydarzenie odbyło się w nieco
zmienionej formule, ale i tak zgromadziło wielu mielczan, którzy tak jak biblijni
trzej królowie oddali pokłon nowonarodzonemu Jezusowi na mieleckim rynku.
W tym roku hasłem przewodnim Orszaku
były słowa – „Z narodzenia Pana dzień
dziś wesoły”.
czyt. str. 16

fot. mielec.pl
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STALOWA WOLA. 10 stycznia kościół pw. Opatrzności Bożej wypełniła
świąteczna atmosfera wspólnego kolędowania. Wszystko to za sprawą niesamowitej piosenkarki Haliny Frąckowiak. Artystka wykonała
w Stalowej Woli kolędy i pastorałki w swoich aranżacjach i zaprosiła
do wspólnego śpiewania wszystkich zebranych.

Halina Frąckowiak
kolędowała
w Stalowej Woli
– Dziękuję Pani Halinie Frąckowiak za
podzielenie się z nami swoim talentem
fot. stalowawola.pl

i wprowadzenie do naszych serc ponownie świątecznej atmosfery. Chciałbym
STASZÓW. W staszowskim magistracie, w środę, 29 grudnia, popisano
umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
centrum opiekuńczo-mieszkalnego
w Staszowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Stosowny dokument
z wykonawcą podpisał Leszek Kopeć,
burmistrz miasta i gminy Staszów przy
kontrasygnacie Henryki Skowron,
skarbnika miasta i gminy Staszów.
fot. staszow.pl

serdecznie podziękować także księdzu
Dziekanowi dr Krzysztofowi Kidzie, panu
Prezydentowi naszego miasta Lucjuszowi Nadbereżnemu, że po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w tak
wspaniałym koncercie. Korzystając
z okazji chciałbym Państwu złożyć
najserdeczniejsze życzenia, aby rok
2022 był dobry dla nas wszystkich
– powiedział na koniec Stanisław
Sobieraj Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Haliny Frąckowiak nie trzeba
nikomu przedstawiać, bo należy
do najbardziej lubianych i cenionych gwiazd polskiej piosenki. Jej
kariera trwa nieprzerwanie od 55
lat i ciągle zdobywa nowych fanów
starszego, ale i młodego pokolenia
słuchaczy.
Twórczość Haliny Frąckowiak wywodzi
się z nurtu muzyki rockowej, której jest

fot. stalowawola.pl

wierna od lat. Co nie znaczy jednak,
że ogranicza się tylko do tego stylu. Jej
wszechstronne zainteresowania muzyczne
pozwoliły na twórcze poszukiwania nowych środków wyrazu w piosence „środka”, muzyce soulowej, poezji śpiewanej.
Nagrała ponad 20 płyt (w tym 4 złote), wiele recitali telewizyjnych i spektakli
muzycznych. Prowadziła swoje autorskie
programy w telewizji, a jej koncerty mogła
oglądać widownia w całej Europie, Australii i USA (m.in. z zespołami: Perfekt,
Spisek, SBB czy orkiestrą Adama Sztaby).
Współpracowała z najlepszymi autorami piosenek (Młynarski, Kofta, Geartner,
Trzciński, Wołek, Kukulski), nagrywając
tak wielkie przeboje jak „Napisz proszę”,
„Za mną nie oglądaj się” (z Grupą ABC),
„Brzegi łagodne”, „Pieśń Geiry” (z zespołem SBB) jak również wypromowała swoje kompozycje „Idę dalej”, „Bawimy się
w życie”, „Julio nie bądź zła”. Cała Polska

nuciła z nią „Bądź gotowy dziś do drogi”,
„Papierowy księżyc”, „Mały Elf ” czy „Serca gwiazd”, a jej piosenka „Panna pszeniczna” należała do ulubionych utworów
papieża św. Jana Pawła II, który zaprosił ją
do występu w Watykanie.
Ciągle młoda, twórcza, otwarta na nowe
trendy muzyczne. Wyrazem tego był np.
gościnny występ na Open’er Festival w duecie z L.U.C, na którym wystąpiła jako
pierwsza artystka ze swojego pokolenia.
A w ubiegły poniedziałek 10 stycznia
swój muzyczny talent zaprezentowała
podczas Świątecznego Kolędowania w kościele pw. Opatrzności Bożej w Stalowej
Woli. Organizatorami wydarzenia byli:
ks. Dr Krzysztof Kida Proboszcz Parafii
pw. Opatrzności Bożej, Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli oraz
Stanisław Sobieraj Przewodniczący Rady
Miejskiej w Stalowej Woli.
sw

Pierwszy krok w stronę centrum
opiekuńczo-mieszkalnego –
umowa na dokumentację
podpisana
Przedmiotem umowy jest opracowanie
koncepcji architektonicznej wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów.
W ramach koncepcji wykonawca uzyska również niezbędne warunki przyłączenia
i zasilenia w mediach, uzgodni układ funkcjonalny planowanego budynku oraz planowane rozwiązania techniczne
i technologiczne, a także pozyska niezbędne materiały,
w tym mapy do celów projektowych, wypisy z ewidencji
gruntów, wymagane opinie,

decyzje i uzgodnienia. Wykonawca według
umowy opracuje wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową, obejmującą
między innymi badania geologiczne podłoża, projekt zagospodarowania terenu – drogi, place, parkingi, oświetlenie i zieleń, projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz, a także
projekty architektoniczne i konstrukcyjne
oraz projekty branżowe w zakresie instalacji
między innymi sanitarnych, elektrycznych
oraz zabezpieczeń.
Wykonawcą umowy jest Krzysztof Orzelski, prowadzący działalność gospodarczą Instalacje Sanitarne Orzelski z Rytwian. Koszt
całego przedsięwzięcia to 67 650,00 złotych.

fot. staszow.pl

Zadanie jest współfinansowane z programu
resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
Paulina Bąkowska
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Noworoczny bieg

fot. sandomierz.eu

Klubu Karate
SANDOMIERZ. W dniu 01.01.2022 r. sandomierscy karatecy
treningiem noworocznym otworzyli sezon 2022.
W biegu noworocznym uczestniczyło
kilkudziesięciu karateków. Najmłodszym
uczestnikiem biegu był 2,5 letni Michał
z Kieleckiego Klubu Karate „Chikara”, wnuk
shihan Andrzeja Orłowskiego. Tradycją staje
się również udział kieleckiego Klubu Karate,
który reprezentowali: prezes kieleckiego Klubu Karate „Chikara”, sensei Ernest Miszczyk

3 Dan – medalista Mistrzostw Polski Seniorów i sensei Paulina Orłowska 2 dan. Stałym
bywalcem biegu noworocznego jest również
sensei Henryk Surowaniec 2 dan, dwukrotny
medalista mistrzostw Polski ze Stalowej Woli.
Był to już 27 noworoczny bieg organizowany przez Sandomierski Klub Karate.
srz

fot. sandomierz.eu

ŚPIEWOGRANIEC
fot. ZS nr 2 w Tarnobrzegu

fot. ZS nr 2 w Tarnobrzegu

Bosacka
w Rolniku

TA R N O B R Z E G .
W Zespole Szkół nr
2 w Tarnobrzegu
miało miejsce ciekawe wydarzenie.
Uczniowie szkoły
mieli możliwość odbycia spotkania online z panią Katarzyną Bosacką, polską
dziennikarką prasową i telewizyjną, autorką publikacji na temat
zdrowia, urody, nauki i medycyny
oraz osobą rozpoznawalną i kojarzoną z programem „Wiem co
jem, wiem co kupuję”.

Spotkanie to zorganizowano dzięki
współpracy Rolnika z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Było ono także zgodne z obranym przez
szkołę na ten rok celem, jakim jest zadbanie o zdrowie naszych uczniów, po tak
długim okresie pandemicznym. Jednym
z działań, które już zostało zrealizowane
było przeprowadzenie wywiadu przez samorząd uczniowski ze specjalistką ds. żywienia Katarzyną Dąbek. Wywiad został
nagrany i będzie służył jako materiał do
wykorzystania na lekcji wychowawczej.

W realizacji są jeszcze inne zaplanowane
projekty, związane z higienicznym trybem życia. Zależy nam bardzo aby nasza
młodzież zadbała o swoje zdrowie i ogólny dobrostan. Spotkanie z panią Bosacką
trafiło w punkt jeśli chodzi o nasze bieżące potrzeby. Pani Katarzyna poza ciekawą
prelekcją odpowiadała także na pytania
słuchaczy. Cieszy nas fakt, że młodzież
ma szansę dostać kompendium wiedzy
na temat zasad zdrowego odżywiania,
a także mamy nadzieję, że ją zainspirowaliśmy do większej dbałości o swoje
zdrowie, do pogłębiania wiadomości na
ten temat i wykorzystania ich w praktyce. Może sama osoba pani Katarzyny
Bosackiej będzie jakimś wyznacznikiem
i uwrażliwi młodego człowieka na zwracanie uwagi co kupuje i co spożywa.
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu

- 28 raz w Tarnobrzegu

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC swoje początki miał w 1989 roku. Wtedy to harcerze
Szczepu ISGUS zaprosili do Tarnobrzega
na święto piosenki blisko 400 harcerek
i harcerzy z całej Polski.
fot. arch ESTEKA

Podczas pierwszej edycji imprezy Jury wysłuchało blisko 60 zespołów i ponad 100 utworów, przyznając pierwsze Grand Prix zespołowi
KNIEJA. W kolejnych edycjach Śpiewograńca
triumfowali m.in. Wiesław Olko z Rudnika,
zespół Wierchy z Chorzowa czy Krążek z Warszawy... Dwadzieścia siedem poprzednich edycji to ponad 6 tysięcy uczestników i tysiące wykonanych na deskach Tarnobrzeskiego Domu
Kultury piosenek.

Z uwagi, że ŚPIEWOGRANIEC zbliża
się powoli do swojego jubileuszu 30-tu
edycji, jego organizatorzy przygotowują
nie lada gratkę - trzytomowy album prezentujący poszczególne edycje festiwalu,
a w nim dokumenty, zdjęcia i wszystko
co jest związane ze ŚPIEWOGRAŃCEM. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Tarnobrzega.
Dystrybucja pierwszego tomu
z pierwszych dziesięciu edycji
rozpocznie się pod koniec lutego br. podczas 28-tej odsłony
imprezy.
Niestety, 28 odsłona imprezy odbędzie się w formie
zdalnej, a koncert galowy
ŚPIEWOGRAŃCA będzie
transmitowany w sieci internetowej
26 lutego od godziny 18.30. Gościem
specjalnym Festiwalu będzie zespół
Cztery Pory Miłowania, na którego
koncert już zapraszamy.
rk
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Nadzieja
umiera
ostatnia

niu sobie na początku XX wieku m.in.
prawa do samostanowienia o sobie, po
latach jego względnego szanowania
przez kolejne ekipy
rządzące, zostały w jednej chwili
pozbawione tego
prawa i tym samym
sprowadzone do
roli, jaką pełniły na
przełomie XIX i XX
wieku. Polskie kobiety poczuły się skrzywdzone, gdyż z dnia
na dzień odebrano im prawo, które zawsze
było i nieustannie jest dla nich bardzo ważne. Nie miały pojęcia, dlaczego rodzimi politycy, którzy winni je reprezentować i dbać
o ich prawa, tak bezdusznie, bez skrupułów
i bez jakichkolwiek konsultacji społecznej,
odebrali im pewnego dnia prawo do decydowania o sobie, swoim ciele, a nawet życiu
i dlaczego ludzie ci uważają, że wiedzą lepiej od nich, jak one mają żyć i co ma być
dla nich w życiu najważniejsze. Dostrzegły
z niepokojem, że podobne zakusy pojawiły się i w innych zakątkach globu i zaczęły
się poważnie zastanawiać, dlaczego tak się
dzieje i kto tak naprawdę za tym wszystkim
stoi, bo przecież nie jest tajemnicą, że nic na
tym świecie nie dzieje się przypadkiem. Doszły wtedy do wniosku, że zarówno równo-

co zapisano już w 1948 roku w Powszechnej niebezpieczny charakter. Co się z nami, ludźDeklaracji Praw Człowieka ONZ. A tam już mi, dzieje, że tak bezrefleksyjnie wybieramy
we wstępie oraz w Artykule 1 mówi się wy- w ostatnich latach na swoich przedstawicieli
raźnie i jednoznacznie o „przyrodzonej każ- osoby o tak skrajnych i radykalnych poglądej istocie ludzkiej godności oraz równych dach, które po objęciu władzy nie zamierzają
i niezbywalnych prawach wszystkich człon- od tych przekonań odstąpić nawet na krok?
ków rodziny ludzkiej”. Równouprawnienie Co więcej chcą je uczynić obowiązującym
osób homo- inter- czy transseksualnych dla wszystkich obywateli prawem. Nie rojest również od początku wpisane w zasady, zumiem, komu bądź też czemu ma służyć
jakimi ma kierować się
fot. galeria.bankier.pl/p/2/b/c9d8a0ec2bdd36-948-568-0-86-1500-899.jpg
cała Unia Europejska.
Zapisy te znajdziemy
w unijnych traktatach,
w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Traktacie
Nie tak dawno wstrząsnęła ludźmi wieść
o Unii Europejskiej
o nowym, niebezpiecznym wirusie, który
zaatakował w Chinach, skąd błyskawicz(art. 2 mówi wyraźnie,
że równość, poszanonie rozprzestrzenił się na cały świat. Wpadliśmy prawie natychmiast w panikę i zawanie godności i praw
częliśmy robić zakupy, gdyż zakładaliśmy,
każdego człowieka to
nie bez racji, że zostaniemy odizolowani
w UE podstawowe
wartości). W dokuw domach na wiele miesięcy. Tak się też
zresztą stało. Rządy wielu państw, walcząc
mentach tych wyraźz tą epidemią w swoich krajach, wprowanie mówi się o tym,
że wszyscy obywatele Unii są równi i na widoczna gołym okiem próba przywrócenia
dziły lockdowny, które wiązały się z bardzo
restrykcyjnymi obostrzeniami dla swoich
obszarze tej strefy nie może dochodzić do świata dawno minionego, w którym określodyskryminacji ze względu na orientację ne grupy ludzi pozbawione były praw, za to
mieszkańców. Siedzieliśmy więc całymi tyseksualną. Jak zatem winniśmy rozumieć mogli się niemi cieszyć jedynie wybrańcy.
godniami w domach, ucząc się lub pracując
wprowadzane w naszym kraju nie tak daw- Czy taka droga ma nas prowadzić ku szczęzdalnie. Próbowaliśmy jakoś dostosować się
do tej nowej dla nas sytuacji i mimo wszystno strefy wolne od LGBT, z czego tak dum- śliwszej przyszłości?
ni byli radni niektórych miast i posłowie
Świat się zmienia i pewnie nigdy nie
ko jakoś w miarę normalnie funkcjonować.
niektórych sejmików wojewódzkich? Co się będzie już taki, jak za czasów, gdy dorastali
Oczywiście nasze codzienne życie wypełniał nieustanny lęk o zdrowie własne oraz
z nami dzieje? Dlaczego w tym nowym stu- nasi rodzice. Na to nie mamy co liczyć.
naszych najbliższych. Dziś trochę
leciu ludziom reprezentującym Gdy przyglądam się temu światu oraz tym
już zaadaptowaliśmy się do tej sy- fot. polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1962972,1,strasburg-zajmie-sie-pol- konkretne siły polityczne tak wszystkim, często uzasadnionym proteskimi-skargami-osob-lgbt.read
trudno jest zaakceptować pew- stom, gdy widzę ten upadek obyczajów,
tuacji, co jednak nie znaczy, że
łatwo nam ją zaakceptować. Nie
ne ustalenia i prawa, które uda- autorytetów i nagminne naginanie do
mamy jednak wyboru, gdyż wiło się wypracować w ubiegłym swoich potrzeb przez rządzących wszelstuleciu, i z których to zdecydo- kich praw, norm i zasad, zaczynam marrus nie odpuszcza i utrudnia nam
wana większość obywateli była twić się o swoją przyszłość.
takie życie, do jakiego zdążyliśmy
tak dumna? Przecież dzięki nim
Jako dorastająca Polaka boję się. Boje
się przyzwyczaić. Zdajecie sobie
sprawę, że ten koronawirus towapogardzane przez wieki mniej- się, iż któregoś dnia się obudzę i dowiem
rzyszy nam już ponad dwa lata?
szości odzyskały swą godność, się, że oto właśnie zostałam pozbawiona
Jednak ten artykuł nie będzie
a to z kolei przełożyło się na to, prawa do swobodnego wyrażenia własneo wirusie, choć jestem przekonaże mogliśmy żyć w poczuciu go zdania, no chyba że chcę zaryzykować
względnej sprawiedliwości, zgo- wejście w konflikt z nowym prawem, które
na, że ma on z nim związek.
Kiedy latem 2020 roku temat
dzie i w pokoju. Komu to prze- zostało właśnie w nocy uchwalone. Nie
szkadza? Odnoszę wrażenie, że chcę być marionetką w niczyich rękach.
tajemniczego wirusa z Chin zado głosu zaczynają dochodzić Chcę móc decydować zarówno o sobie
czął powoli opuszczać pierwsze
strony gazet w naszym kraju, jego miejsce uprawnienie jak i prawa oraz wolności, które na świecie teraz siły, które z sobie tylko zna- i swoim życiu, jak i o tym, jak będzie się
natychmiast zajął inny, według mnie nie sobie wywalczyły na początku XX wieku, są nych powodów i w imię radykalnych poglą- żyć w mojej ojczyźnie. Wbrew temu, co
mniej ważny i chyba równie bulwersujący, dla pewnych kręgów społecznych solą w oku dów, które głoszą, chcą zaprzepaścić część się powszechnie sądzi, Ojczyzna jest dla
a mianowicie rygorystyczne zaostrzenie i ludzie ci, postanowili teraz zrobić wszystko, dorobku poprzednich pokoleń i świadomie nas, młodych, ważna i chcemy móc z niej
przepisów aborcyjnych. Internet zawrzał. by przywrócić dawny ład.
doprowadzić do totalnego chaosu. Dlacze- być dumni. Chcemy też móc korzystać
Powszechne oburzenie było widoczne na
Do tych protestów dołączyły także osoby go to robią? Nie wiem, choć mam pewne z praw oraz przywilejów wywalczonych
każdym kroku. Ulice polskich miast zapeł- LGBT, które również dostrzegły, że od pew- przemyślenia. O ile obserwujecie sytuację przez poprzednie pokolenia, żyć w zgodzie
niły się ponownie tłumami obywateli, którzy nego czasu ich sytuacja się pogarsza, a ich społeczną na świecie, to myślę, że zgodzicie i pokoju z naszymi
nie godzili się z taką decyzją rządzących, prawa są powszechnie i zupełnie bezkarnie się także ze mną, że w wielu krajach świata sąsiadami, rozwijać
odbierając ją jako atak na prawo kobiet do łamane. Wszystkie znaki na niebie i ziemi kwestie wolności i równości na nowo urosły się i nie martwić się
decydowania o własnym ciele. Co byśmy nie wskazują, że ludzie, którym nie podobają dziś do rangi problemu numer 1, a to ro- każdego dnia, co
powiedzieli, decydenci kompletnie zasko- się prawa kobiet nie są także w stanie zaak- dzi nieustannie sytuacje konfliktowe, które przyniesie nam ten
Kira
czyli polskie kobiety, które to po wywalcze- ceptować faktu równości wszystkich ludzi, zaczynają przyjmować różny, w tym często kolejny.
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„NIE-BO” dla
przyjaciół
z Nowej Dęby

NOWA DĘBA. Robert Lubera wraz z córką Żanetą i pozostałą ekipą krakowskiego zespołu NIE-BO wystąpili 29 grudnia z koncertem noworocznym w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Jednym
ze sponsorów koncertu było Starostwo Powiatowe
w Tarnobrzegu.
Trwający ponad dwie i pół
godziny koncert pełen był
wspomnień z dzieciństwa
i młodości, które artysta
spędził w rodzinnej Nowej
Dębie. Nie zabrakło więc
piosenki „To moje miasto”
z muzyką Roberta Lubery
i słowami Mariusza Moskalewicza oraz wielu innych
utworów znanych jeszcze
z czasów gdy Lubera grał
w nowodębskich zespołach
„Sagittarius” i „The End”.
Były też świetne aranżacje
znanych utworów Tadeusza
Nalepy.
Robert Lubera po raz kolejny potwierdził swój talent,
a jego córka Żaneta, wokalistka wyjątkowa, znana nie
tylko ze sceny, ale z wielu
muzycznych programów, od
razu podbiła serca publiczności i potwierdziła przysłowie,
że niedaleko pada jabłko od
jabłoni.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka

reklama

fot. Grzegorz Lubas

fot. Grzegorz Lubas

fot. Esteka

Out of the Box - projekt
Współpracy Strategicznej
Erazmus Plus
TARNOBRZEG. Projekt Out of the Box został opracowany przez 3 organizacje młodzieżowe, Ecocompartimos
z Hiszpanii, Centru pentru Dezvoltare Durabila Greentin
z Rumunii i Stowarzyszenie Esteka z Polski.

fot. Grzegorz Lubas

Jednym z celów projektu jest doskonalenie kompetencji osób pracujących
z młodzieżą związanych z działaniami integracyjnymi skierowanymi do
młodych ludzi z mniejszymi szansami
oraz młodzieży z małych miejscowości.
Projekt obejmuje 3 krótkoterminowe
szkolenia, które każdorazowo gromadzą
12 pracowników młodzieżowych z 3 organizacji partnerskich, jak również spotkania, podczas których zdobyta wiedza
i doświadczenie są implementowane
i przekazywane młodym ludziom. W trakcie trwania projektu, uczestniczki i uczestnicy
wezmą udział w trzech 4-dniowych kursach szkoleniowym
na temat podnoszenia kompetencji i zmaksymalizowania
wpływu doświadczeń edukacyjnych, symulacji,prowadzonych metodami edukacji

poza formalnej (non-formal education),
która opiera się na uczeniu się w działaniu, przez doświadczanie i refleksję na
temat co dla mnie osobiście i w szerszym
kontekście wynika z tych doświadczeń.
Nazwa Out of the Box symbolizuje nietuzinkowe, nielinearne myślenie oraz
kreatywność, która jest przewodnim tematem szkoleń projektu.
Działania projektu są finansowane
w ramach Programu Erasmus Plus.
Kamila Ciba-Szwed
fot. Esteka
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Program ferii zimowych:
• 16 stycznia 2022 r. (niedziela),
godz. 15.00, kościół pw. św. Barbary
- XXXIII Regionalny Festiwal Kolęd
I Pastorałek,
• 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) - „EKO TORBY I TOREBKI
DLA BABCI ALBO DZIADKA” –
zajęcia dla dzieci od 5 do 7 lat. (godz.
11:00), „BĄDŹ DESIGNEREM! Zaprojektuj i stwórz własny, niepowtarzalny T-SHIRT” – zajęcia dla dzieci
8 do12 lat (godz. 13:00), ŁADNIE
PISZEMY – warsztaty międzypokoleniowe (godz. 17:00), BAJKOWO –
FILMOWE FERIE (godz. 17:00),
• 18 stycznia 2022 r. (wtorek) MÓJ EXLIBRIS” – tuszem i piórkiem
– zajęcia dla dzieci w wieku od 12
lat (godz. 11:00), „MOJA BAJKOWA
ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI” – collage, zajęcia dla dzieci od 6 do 11 lat
(godz. 16:00), „MUZYCZNA NIESPODZIANKA” – nagraj piosenkę
dla Babci i Dziadka w studio SOK
(godz. 16:00), BAJKOWO – FILMOWE FERIE (godz. 17:00),
• 19 stycznia 2022 r. (środa)
- „ANIELSKA IMPRESJA” – formowanie przestrzenne, zajęcia dla
dzieci powyżej 12 lat (godz. 11:00),
„CUDA ZE SZNURKA” – warsztaty tworzenia biżuterii makramowej,
zajęcia dla dzieci od 12 lat (13:00),
Gry planszowe dla dużych I małych
z KLUBEM GIER FABULARNYCH
ARCANUM, BAJKOWO – FILMOWE FERIE (17:00).
• 20 stycznia 2022 r. (czwartek) „MUZYCZNA NIESPODZIANKA”
– nagraj piosenkę dla Babci i Dziadka
w studio SOK (godz. 16:00), RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH – zajęcia taneczno-ruchowe, od 3 do 7
lat (16:00), BAJKOWO – FILMOWE
FERIE (17:00),
• 21 stycznia 2022 r. (piątek), godz.
17:00 - „DLA BABCI I DZIADKA” –
wieczór artystyczny,
• 22 stycznia 2022 r. (sobota),
godz. 15:00 - „KARNAWAŁOWE
SZALEŃSTWA Z FRAJDĄ”
• 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) - „KOCIE ZIMOWISKO” zajęcia
dla dzieci od 5 do 7 lat (godz. 11:00),
„ZIMOWE MIASTECZKO NOCĄ”zajęcia dla dzieci od 8 do 12 lat (godz.
13:00), RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH – zajęcia taneczno-ruchowe,
od 3 do 7 lat (godz 16:00), ŁADNIE
PISZEMY – warsztaty międzypoko-

leniowe (godz. 17:00), BAJKOWO–
FILMOWE FERIE (godz. 17:00),
• 25 stycznia 2022 r. (wtorek)
- JAK ZMIERZYĆ UCZUCIA?zajęcia kształtujące kompetencje
społeczno-emocjonalne w ramach
Treningu Umiejętności Społecznych - Centrum Wsparcia i Terapii Dziecka „Kajtuś”, grupa wiekowa 5-6 lat (9:00), JAK ZMIERZYĆ
UCZUCIA?- zajęcia kształtujące
kompetencje społeczno-emocjonalne w ramach Treningu Umiejętności
Społecznych - Centrum Wsparcia
i Terapii Dziecka „Kajtuś”, klasy 1-3
(godz. 10:30), JAWAJKI, PACYNKI,
LALKI TYPU MAPPET – warsztaty
teatralne (godz. 15:00),
• 26 stycznia 2022 r. (środa) „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE…”warsztaty wokalne dla dzieci w wieku 5-12 lat (godz. 10:00), „ŚPIEWAC
KAŻDY MOŻE…” – warsztaty
wokalne dla dzieci powyżej 12 lat
(godz. 12:00), „ANIELSKA IMPRESJA”- formowanie przestrzenne cd.
zajęć dla dzieci powyżej 12 lat (godz.
11:00), „ANIELSKA IMPRESJA” –
płaskorzeźba, warsztaty dla dzieci od
6 do 11 lat (godz. 16:00), Gry planszowe dla dużych i małych z Klubem
Gier Fabularnych ARCANUM (godz.
16:00)
• 27 stycznia 2022 r. (czwartek) „ZBUDUJ ROBOTA Z KLOCKÓW
LEGO MINDSTORMS” - nauka programowania, poziom podstawowy
dla dzieci w wieku 10-15 lat (godz.
16:30-18:00), „ZIMA U KRASNALA TROSZCZYKA” bajka dla dzieci
w wykonaniu aktorów Małych Form
Teatralnych (godz. 16:00-18:00),
• 28 stycznia 2022 r. (piątek) „MAKRAMOWE CUDEŃKA” –
warsztaty tworzenia bransoletek,
zajęcia dla dzieci od 12 lat (godz.
13:00-15:00), ZIMOWE WARSZTATY CHÓRALNE – zajęcia dla dzieci
i młodzieży 7-18 lat (15:00-17:30),
• 30 stycznia 2022 r. (niedziela) 30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY DLA
ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZYCH
STANDARDÓW DIAGNOSTYKI
I LECZENIA WZROKU U DZIECI
„CHCEMY WIDZIEĆ ŚWIAT WYRAŹNIE I KOLOROWO”.
Na zajęcia obowiązują zapisy.
Wszystkie zajęcia dla
dzieci są bezpłatne.
Robert Wojtal

Szczęśliwa
siódemka
na dobry rok

TARNOBRZEG. To będzie dobry rok! Po dosyć ubogiej
pod względem urodzeń dzieci końcówce roku 2021
tylko w pierwszych godzinach nowego roku,
1 i 2 stycznia 2022 w tarnobrzeskim szpitalu powitano
na świecie siedem maleństw! Pierwszym urodzonym
w 2022 roku tarnobrzeżaninem jest Jaś Górny.
Całe 3450 gramów i 56 centymetrów
szczęścia mamy Iwony i taty Dawida
Górnych z Tarnobrzega. Jaś przyszedł
na świat 1 stycznia 2022 roku o godzinie 3.55 i jest pierwszym urodzonym w nowym roku tarnobrzeżaninem.
Tradycyjnie od prezydenta Tarnobrzega
otrzymał wyprawkę, w której znalazły
się najpotrzebniejsze w pierwszych
dniach i tygodniach życia dziecka rzeczy. – Prezent jest przepiękny, dziękujemy w imieniu synka. To bardzo miły
gest – mówiła wzruszona mama, Iwona
Górna. Wzruszona i nieco zaskoczona.
– Termin porodu wyznaczony miałam
na 11 stycznia. Obawiałam się, by Jaś
nie zechciał wcześniej się z nami przywitać, by nie urodził się na koniec roku.
Mówiłam do brzucha, by grzecznie czekał chociaż do urodzin swojego taty,
który świętuje 9 stycznia. Nie chciałam
na koniec roku, ale też nie przypuszczałam, że urodzi się w pierwszych godzinach
nowego, że będzie pierwszym urodzonym
w tym roku mieszkańcem naszego miasta. Grzecznie posłuchał, ale też nieco nas
zaskoczył – mówi szczęśliwa mama. Chociaż, jak dodaje, już dwa dni wcześniej były
pewne sygnały świadczące o tym, że Jasio
jest gotowy, więc bóle porodowe nie zastały pani Iwony na sylwestrowej prywatce. –
Byliśmy w domu, na spokojnie zdążyliśmy
złożyć sobie wszyscy noworoczne życzenia
i ruszyliśmy do szpitala. Jaś jest zdrowym
chłopcem, dostał 10 punktów w skali Apgar, wychodzimy do domu, gdzie czeka
na niego starszy brat. Cudownie ten rok
rozpoczynamy.
Takiego też, wspaniałego dla całej rodziny państwa Górnych roku, zdrowia
i wszelkiej pomyślności dla Jasia, pierwszego urodzonego w tym roku tarnobrzeżanina życzył prezydent miasta. Gratulacje, z uwagi na covidowe obostrzenia,
włodarz złożył telefonicznie. – To kolejny
już rok, gdy nie mogę osobiście pogratulować szczęśliwym rodzicom. Jednak nawet

fot. tarnobrzeg.pl

i przez telefon składane gratulacje i życzenia się liczą. I co najważniejsze, spełniają. Niech to będzie dla nas wszystkich,
dla miasta dobry rok. Dobrą prognozą na
ten nowy rok jest liczba urodzonych tylko
w pierwszych dwóch dniach nowego roku
dzieci. W szpitalu w Tarnobrzegu przywitano ich na świecie siedmioro. Szczęśliwa
siódemka – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega. Prócz Jasia, który na
świece pojawił się jako pierwszy i otrzymał
tradycyjną wyprawkę, pozostała szóstka
maleństw otrzymała od prezydenta drobne
upominki. Cała noworoczna siódemka dostała też książeczkę „Baśń o Tarnobrzegu”
z dedykacją od włodarza.
- Dla nas to także dobry początek roku
– cieszy się Renata Bajcarczyk oddziałowa
oddziału położniczego w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu. – W listopadzie
i grudniu ubiegłego roku rodziło się bardzo
mało dzieci, ale ten początek nowego roku
bardzo dobrze wróży. Obyśmy mieli dużo
pracy, niech się dzieci rodzą.
Wojciech Lis
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W dniu 15 stycznia 2022 roku mija 103
rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego i 43 rocznica śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej - wybitnych
twórców polskiego harcerstwa.
Andrzej Małkowski jest legendarnym twórcą harcerstwa, które powstało z połączenia założeń skautingu
i polskich idei niepodległościowych. W 1909 roku
otrzymał zadanie (kara za spóźnianie się na zbiórki)
przetłumaczenia podręcznika skautowego napisanego
przez Roberta Baden-Powell’a „Scouting for Boys”. Na
początku tłumaczenie opornie mu szło jednak później zachwycił się treścią. Odkrył, że to czego szukał
znalazł właśnie w tej książce. Andrzej Małkowski, dla
którego ważne było umiłowanie Polski i chęć walki
o niepodległość położył podwaliny istotnego wzbogacenia skautingu - służba Bogu, Polsce i bliźnim stała
się najważniejszą osią ideową harcerstwa.
Andrzej Małkowski, jako członek stowarzyszenia
o greckiej nazwie „Eleusis” przeciwstawiał się panującej wśród młodych ludzi modzie na picie, palenie,
gry karciane. Dbał o czystość obyczajów, wyznawał
otwarcie swój katolicyzm i wprowadzał go w czyn. Idee
te, sięgające tradycjami do Mickiewicza i filaretów Małkowski przeniósł do skautingu. Tworzył jakby zakon
rycerski i stawiał za wzory postacie takie jak: Zawisza,
Żółkiewski, Traugutt.
W maju 1911 roku powstają pierwsze drużyny harcerskie. Andrzej Małkowski wchodzi w skład pierwszej

W 1924 roku jest komendantką Zlotu
Harcerek w Świdrze pod Warszawą, a następnie polskiej delegacji na III Światową
Konferencję Skautek w Anglii. W 1925
roku zakłada Szkołę Pracy Instruktorskiej i Pracy Harcerskiej w Sromowcach
Wyżnych. W 1927 roku jako jedna z niewielu otrzymuje godność Harcmistrzyni
Rzeczypospolitej. W 1932 roku prowadzi VII Światową
Konferencję Skautek na Buczu w Górkach Wielkich i tam
zostaje jednomyślnie wybrana do Komitetu Światowego
Skautek. Jest także skautową delegatką w Komitecie Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Lidze Narodów.
Na początku II wojny światowej opuszcza Polskę i udaje się do Wielkiej Brytanii. Tam zakłada Dom Dziecka
Polskiego. W 1942 roku powołana do władz ZHP, zostaje przewodniczącą Komitetu Naczelnego ZHP na czas
wojny. W 1961 roku wraca do Polski i osiada na stałe
w Zakopanem. Umiera 15 stycznia 1979 roku.
W czasach PRL postacie Andrzeja i Olgi Małkowskich były zakazane i wykreślone z przestrzeni publicznej. Zakazywano wszelkich upamiętnień i nadawania ich
imion drużynom. Osiągnięciem i radością stawało się
każde przemycenie powstania tablicy pamiątkowej lub
druk ulotki czy broszury. W 1968 roku kardynał Karol
Wojtyła po raz pierwszy odprawił uroczystą mszę świętą
w kościele Świętej Anny w Krakowie w rocznicę śmierci
Andrzeja Małkowskiego i stało się to tradycją trwającą
do dziś. Olga po powrocie do Polski żyła w zapomnieniu
w Zakopanem, a kiedy zmarła, władze nie pozwoliły na
pogrzeb na Cmentarzu Zasłużonych w Zakopanem.
Dopiero w roku 1980 po powstaniu „Solidarności” powstały Kręgi Instruktorów Harcerskich im.
Andrzeja Małkowskiego, przywracając do
publicznej pamięci postać założyciela harcerstwa. We wrześniu 1981 roku przeniesiono Olgę do głównej alei Nowego Cmentarza
w Zakopanem i zezwolono na wzniesienie
pomnika. Stan wojenny zdelegalizował
Kręgi Małkowskiego. Pozostała harcerska
konspiracja, nawiązująca do wysiłków niepodległościowych Andrzeja i Olgi. Nadanie
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11
listopada 2018 roku Orderów Orła Białego Andrzejowi
i Oldze Małkowskim przywraca w pełni Ich wspaniałe
postaci młodemu pokoleniu i całemu społeczeństwu.
Harcerskie wartości wychowawcze od ponad stu lat
kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń polskiej młodzieży w duchu służby i braterstwa. Harcerki
i harcerze w najtrudniejszych chwilach historii naszej
Ojczyzny wielokrotnie zdali egzamin z patriotyzmu
i postaw obywatelskich.
Chcemy, aby kolejne pokolenia polskich harcerek
i harcerzy kontynuowały dzieło założycieli harcerstwa
w duchu służby Bogu, Polsce i bliźnim, a cała młodzież
kierowała się patriotyzmem i służbą drugiemu człowiekowi. Zadanie to jest wciąż bardzo aktualne i wciąż
bardzo trudne. Pomocą w wyzwalaniu pozytywnych
emocji i energii dla podejmowania wyzwań są nasi
wspaniali poprzednicy - bezinteresowni, pracowici,
oddani potrzebującym i Narodowi, nowocześni i wierni najwyższym wartościom. Mamy nadzieję, że przez
wiele kolejnych lat harcerstwo będzie ważnym punktem odniesienia dla młodych w podejmowaniu życiowych decyzji, wyzwaniem i polem służby dla naszego
Narodu i Państwa. W Stalowej Woli możemy czczić
pamięć w/wymienionych przy rondzie Ich imienia
usytuowanego obok siedziby Komendy Hufca.
Hm. Zbigniew Partyka

Pamiętamy o Oldze
i Andrzeju Małkowskich
Gmina w książce
RADOMYŚL WIELKI. Na rynku wydawniczym pojawiła
się książka „30 lat minęło. Samorząd Gminy Radomyśl
Wielki 1990 – 2020”. Ukazuje ona dorobek samorządu
ostatnich trzech dekad.

fot. UM Radomyśl Wielki

Publikacja stanowi syntezę tego wszystkiego, co w ramach
odnowionego samorządu dokonano, a także przypomina ludzi,
którzy wnieśli swój wkład w rozwój radomyskiej małej ojczyzny.
Jest swoistym kompendium wiedzy o funkcjonowaniu samorządu gminnego na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia. Jest
w niej mowa o inwestycjach, współpracy z innymi samorządami,
inicjatywach podejmowanych
dla rozwoju gminy i dobra lokalnej wspólnoty. Przypomina
również imprezy kulturalne,
rekreacyjne, sportowe, patriotyczne i promujące gminę.
Wydawnictwo jest bogato ilustrowane, tak zdjęciami
współczesnymi, jak i tymi z początków działalności. Autorem
książki jest Krzysztof Babiarz.
rw

Komendy Skautowej. Od jesieni tego roku Małkowski
wydaje „Skauta”, zyskującego niezwykłą poczytność.
Inicjuje powstanie wielu drużyn i środowisk harcerskich. W 1913 roku organizuje wyjazd polskiej grupy
na III Wszechbrytyjski Zlot Skautowy do Birmingham,
gdzie otrzymuje od Baden-Powell’a medal „Za Zasługi”. Tego samego roku bierze ślub z Olgą Drahonowską i przenoszą się do Zakopanego. Tworzą tam silny
ośrodek harcerski.
Po wybuchu I wojny światowej wstępuje do Legionów Polskich. Po próbie utworzenia Rzeczypospolitej
Podhalańskiej musi opuścić Zakopane i udaje się do
Anglii, a potem do Stanów Zjednoczonych. Tam zakłada drużyny skautowe wśród Polonii. W grudniu 1916
roku wstępuje do wojska w Kanadzie. W listopadzie
1918 roku zostaje przeniesiony do armii generała Józefa Hallera. Wysłany w misji wojskowej do polskich
oddziałów w Odessie do generała Lucjana Żeligowskiego ginie w nocy z 15 na 16 stycznia 1919 roku. Statek
«Chaouia”, którym płynął, wpadł na minę i zatonął
w pobliżu Cieśniny Messyńskiej.
Olga Drahonowska była drużynową III Lwowskiej
Drużyny Skautek im. Emilii Plater, jednej z trzech
pierwszych drużyn powstałych w maju 1911 roku. Po
wojennej tułaczce przez Kanadę, Francję, Szwajcarię
i Anglię wraz z synem Lutykiem wraca do Polski w 1921
roku. W Polsce oddaje się działalności harcerskiej.
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Konkurs
dla Kół
Gospodyń
Wiejskich

fot. mielec.pl

fot. mielec.pl

MIELEC. W środę 5 stycznia w tradycyjnym Koncercie Noworocznym po
dwuletniej przerwie na scenie Domu Kultury SCK, mogła zaprezentować
się Mielecka Orkiestra Symfoniczna.

Muzyczna uczta
Trwa nabór do II edycji „Konkursu
dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” prowadzonego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich
w obszarach społecznym, kulturalnym i edukacyjnym oraz prezentacja i promocja aktywności
KGW w zakresie:
działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na
rozwój przedsiębiorczości kobiet,
kultywowania, popularyzowania i utrwalania
najbardziej wartościowych kulturowych tradycji
regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
przekazywania zainteresowania twórczością
ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania
młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych
wartości.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
• wojewódzkiego,
• ogólnopolskiego.
Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Warunkiem udziału w Konkursie jest min.
2-letnia (na dzień zgłoszenia), udokumentowana
działalność, obejmująca okres funkcjonowania
Koła przed datą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR.
Zgłoszenie do Konkursu wraz z wymaganymi
dokumentami należy przesłać w terminie do 28
lutego 2022 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na
adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.
W przypadku pytań należy kontaktować się poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl
Szczegóły na temat konkursu wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.prezydent.pl
sw

w stylu wiedeńskim

Zarówno muzycy jak i mieleccy melomani nie kryli radości z tego, że w przeciwieństwie do ostatniego takiego
koncertu, który ze względów pandemicznych obył się tylko
w wersji online, tym razem mieliśmy do czynienia z prawdziwą muzyczną ucztą na żywo.
Wydarzenie rozpoczął Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski składając przybyłym na koncert życzenia noworoczne. Na początek widzowie usłyszeli trzy kolędy w wykonaniu
Jadwigi Huber – kierownika sekcji wokalnej Państwowej

Szkoły Muzycznej w Mielcu.
W programie koncertu w stylu wiedeńskim znalazły się
kompozycje Johanna Straussa – zarówno ojca, jak syna oraz
Emile Waldteufel. Orkiestra pod batutą Franciszka Wyzgi,
licząca ponad czterdziestu instrumentalistów zachwyciła publiczność i otrzymała owację na stojąco. Koncert poprowadził
Tomasz Leyko, którego zapowiedzi urozmaiciły wydarzenie.
Koncertmistrzem orkiestry jest Edyta Chlebowska
Edward Tabor

Sylwester
w Sandomierzu
SANDOMIERZ. W piątkowy wieczór sandomierzanie powitali Nowy
Rok na Rynku Starego Miasta. Wyjątkową atmosferę podczas wieczoru
sylwestrowego zapewniła firma Visual Sensation, prezentując niesamowite iluminacje świetlne oraz przestrzenne pokazy laserowe, które
mogli podziwiać zainteresowani spacerowicze.

fot. sandomierz.eu

W związku z epidemią Covid-19 oraz
licznymi ograniczeniami w zakresie zgromadzeń, artystyczne
iluminacje świetlne
pojawiły się trzykrotnie, od godziny 20.00
w dniu 31 grudnia
2021 roku, a zakończyły się po północy w dniu 1 stycznia
2022 r. Od godziny
17.00 podświetlone
były również sando-

mierskie kamienice. Tuż
przed północą Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza złożył obecnym uczestnikom wydarzenia życzenia
noworoczne.
Zaprezentowane po raz
pierwszy w Sandomierzu
pokazy świateł, pomimo
trudnej sytuacji w Polsce,
pozwoliły przywitać Nowy
Rok z optymizmem i nadzieją. Rezygnacja z tradycyjnych fajerwerków miała
również na celu dbałość
o dobro zwierząt, dla których sztuczne ognie to
ogromne cierpienie. Brak
noworocznych petard to
nie tylko ulga dla naszych
pupilów, ale i dla ludzi – to
również symbol postępu
i empatii.
Mamy nadzieję, iż zaproponowane atrakcje były ciekawą alternatywą spędzenia
wolnego czasu i pozwoliły
obecnym z radością powitać
Nowy Rok.
srz
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Nagrody za
eko ozdoby
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Wójt gminy Gorzyce wręczył nagrody
w „Gminnym konkursie na eko ozdobę na choinkę”.

fot. gminagorzyce.pl

Zapraszamy
na „Szkołę dla
rodziców”
TARNOBRZEG. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu serdecznie zaprasza do
udziału w „Szkole dla rodziców
– sztuka skutecznej komunikacji z nastolatkiem”.
Pierwsza edycja „Szkoły dla rodziców”, organizowanej przez MOPR,
poświęcona będzie poprawie komunikacji pomiędzy rodzicami i nastolatkami. Jak mówić, aby nastolatki
nas słuchały? Dowiesz się tego na
warsztatach dla rodziców, którzy
mają trudności wychowawcze z nastolatkami lub którzy chcą poprawić
swoją komunikację z nastolatkiem.
Jeżeli:
• masz trudności wychowawcze
z nastolatkiem,
• nie wiesz czy karać czy nagradzać,

• chcesz nauczyć nastolatka samodzielności,
• nie radzisz sobie z negatywnymi
emocjami u nastolatka,
• nie umiesz być konsekwentny
w stosunku do dziecka.
To zapraszamy na nasze zajęcia.
„Szkoła dla rodziców”, to cykl 8
spotkań, organizowanych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (ul. Kopernika 3). Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc
jest ograniczona. Spotkania prowadzone są grupowo i odbywają się co
dwa tygodnie. Początek zajęć planowany jest na 27 stycznia br.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 823
07 38 wew. 120 lub 310.
Zapraszamy!
Agata Rybka

W pierwszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła Milena Wala z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach, w kategorii II – uczniowie klas V szkoły podstawowej jury wybrało pracę
autorstwa Michała Sokoła ze Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Jachowicza w Furmanach. W kategorii III – uczniowie klas VI – wybrano pracę Julii
Walskiej ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Jachowicza w Furmanach, w kategorii IV – klasy
VII – zwyciężyła praca Dominika Walskiego ze
Szkoły Podstawowej we Wrzawach, zaś w kategorii

V – uczniowie klas VIII – nagrodę za zdobycie
pierwszego miejsca otrzyma Gabriela Mroczek
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach.
Laureaci otrzymali dyplomy i smartwatche.
Wszystkie dzieci, które złożyły prace, wyróżniono w konkursie. W nagrodę otrzymały
dyplomy oraz słuchawki JBL
Wszystkie prace złożone na konkurs zdobią
choinkę, która umieszczona jest w Biurze Obsługi
Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Gorzycach.
Monika Zając

Wyróżnienia przyznano:
KATEGORIA I – uczniowie klas IV szkoły podstawowej
• Karol Górniak – Szkoła Podstawowa w Furmanach
• Adam Czertwan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
• Kamila Jazownik – Dom Kultury Wrzawy
• Filip Robak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
• Emilia Środa – Dom Kultury we Wrzawach
• Weronika Samołyk – Szkoła Podstawowa we Wrzawach
• Amelia Filipek – Dom Kultury we Wrzawach
• Anna Filipek – Dom Kultury we Wrzawach
KATEGORIA II – uczniowie klas V szkoły podstawowej
• Laura Wakuluk – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach
KATEGORIA III – uczniowie klas VI szkoły podstawowej,
• Adrian Salomon – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni
KATEGORIA IV – uczniowie klas VII szkoły podstawowej
• Amelia Nagórna – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach
KATEGORIA V – uczniowie klas VIII szkoły podstawowej
• Adam Jaworski – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach
• Hubert Słomka – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach
• Lena Wakukluk – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach
• Dawid Robak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
• Filip Salomon – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni
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Rok 2021

fot.tarnobrzeg.pl

statystycznie

TARNOBRZEG. W porównaniu do 2020 w roku 2021 nieco mniej się nas w Tarnobrzegu urodziło, więcej zmarło.
Kolejny rok covidowy zbiera swoje żniwo. Optymistycznym prognostykiem jest za to liczba zawieranych małżeństw. Tu odnotowano wzrost. Podobnie jeśli chodzi
o nowo zakładaną działalność gospodarczą.
Liczba mieszkańców Tarnobrzega na
dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 45 089
osób. To mniej niż rok wcześniej, gdy statystyki mówiły o 45 817 mieszkańcach
miasta. Spadek nie dziwi biorąc pod uwagę to, że tylko w ciągu ostatniego pół miesiąca starego roku zmarło w Tarnobrzegu 50 osób. W ciągu całego roku liczba
zgonów wyniosła 620. Patrząc na roczne
statystyki, to kolejny wzrost - w roku 2020
zmarło 545 tarnobrzeżan, a rok wczesnej
475 osób. W tym przypadku Tarnobrzeg
nie jest jednak odosobniony. Tendencję
wzrostową, jeśli chodzi o śmiertelność,
odnotowuje się w całym kraju, a także na
świecie. Pandemia w dalszym ciągu zbiera
swoje śmiertelne żniwo.
Niespokojne czasy na pewno mają
wpływ na liczbę urodzeń. Widać, że
mające zwiększyć dzietność Polaków
prorodzinne rządowe programy póki
co przegrywają z dobowymi raportami

SANDOMIERZ. Cleo, Ala
Śmielak i Julia Tłuczkiewicz wystąpiły w sobotę
w Sandomierzu na koncercie charytatwynym dla Igi
Kaczmarczyk, dziewczynki
z powiatu opatowskiego
cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni.
fot. sandomierz.eu

dotyczącymi nowych zachorowań i zgonów w wyniku covid. W minionym roku
w Tarnobrzegu urodziło się 264 dzieci,
a to w porównaniu z rokiem poprzednim
aż o 59 mniej. Wśród urodzonych w 2021
roku dzieci przewagę miały dziewczynki.
Wynik to 136 do 128. Najczęściej rodzice dla swych pociech wybierali przed rokiem imiona: Zuzanna, Iga, Laura, Maja
dla dziewczynek i Antoni, Jan, Franciszek,
Jakub dla chłopców.
Co do statystyk urodzeniowych, pocieszają dwa pierwsze dni tego roku. Tylko w tarnobrzeskim szpitalu na świecie
przywitano aż 7 maleństw. Oby tak dalej.
Dobrym prognostykiem może tu być liczba zawartych w 2021 roku małżeństw. Po
znacznym spadku w roku 2020 (w roku
2019 miłość i wierność ślubowało sobie
221 par, a rok później już tylko 140 - na
co wpływ miał bez wątpienia panoszący
się wirus, większość par w obliczu obo-

strzeń sanitarnych, nie mogąc zorganizować wymarzonego wesela, przełożyła
termin ślubu) w roku minionym na ślubnym kobiercu stanęły 174 pary. 87 ślubów
zawarto przed urzędnikiem, tyle samo to
śluby konkordatowe.
Rok 2021 to kolejny rok, gdy nie sprawdziły się obawy o tarnobrzeskich przedsiębiorców. Optymistycznie przedstawiają się
dane dotyczące działalności prowadzonej
przez osoby fizyczne, rejestrowanej w CEIDG. Wprawdzie w roku minionym 136
przedsiębiorców zawiesiło swą działalność (rok wcześniej 130), 119 firm się zamknęło – to jednak to ogólny trend wśród
przedsiębiorców na całym świecie, których
branża została ograniczona, a nawet całkowicie sparaliżowana w czasie pandemii
– to pod względem nowych zarejestrowanych działalności gospodarczych odnotowaliśmy kolejny wzrost w porównaniu do
roku poprzedniego. I tak, na koniec roku

2019 mieliśmy 182 nowe działalności zarejestrowane w Tarnobrzegu, w roku 2020
już 193, a dane z tego roku mówią o 201
nowych podmiotach. Do tego doliczyć
trzeba 56 firm, które w roku 2021 wznowiły zawieszoną wcześniej działalność!
Więcej też w 2021 roku, w porównaniu
z rokiem 2020, zarejestrowano w Tarnobrzegu pojazdów. Miniony rok to aż 4056
nowych tablic rejestracyjnych z początkiem RT (w roku 2020 zarejestrowano
3584 pojazdów). Wyrejestrowaliśmy jednak też więcej - w roku 2020 dokładnie
618, a w roku minionym 761. Mniej za to
wydano praw jazdy. Do końca roku 2021
dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydano
w tarnobrzeskim magistracie 1029, a rok
wcześniej 1266. Wydano też 14 praw jazdy
międzynarodowych, o 5 więcej niż rok
wcześniej.
Wojciech Lis

Koncert
Charytatywny
dla Igi - CLEO
Wśród uczestników wydarzenia byli rodzice małej Igi – Jolanta
i Dariusz Kaczmarczykowie, ich
przyjaciele oraz mnóstwo innych
osób, które postanowiły pomóc
w zebraniu pieniędzy na leczenie
dziewczynki.
Pierwszą wokalistką, która zaprezentowała się na scenie była Julia
Tłuczkiewicz, utalentowana piętnastolatka z Ostrowca Świętokrzyskiego, uczestniczka „The Voice Kids”,
a po niej Alicja Śmielak, wokalistka
pochodząca z Zawichostu, mają-

ca za sobą udział w „The Voice of Poland”.
Gwiazdą wieczoru była Cleo, która zgromadziła pod sceną swoich licznych fanów - tych
mniejszych jak i większych.
Między występami odbyły się licytacje.
Można było wylicytować między innymi
zestaw książek sandomierskich autorów
przekazanych przez Marcin Marzec burmistrza Sandomierza, obrazy przekazane
przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz starostę sandomierskiego Marcina Piwnika.
Dzięki publiczności udało się zebrać
kwotę w wysokości:
• 30300 zł z biletów,

fot. sandomierz.eu

• 6464 zł z przeprowadzonych licytacji
w dniu koncertu,
• 719 zł ze sprzedaży szalików sportowych Pana Pawła Czerepaka.
Cała zebrana kwota – 37 483 zł – zostanie przekazana na zbiórkę dla Igi.
srz
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Budżet na rok
2022 uchwalony
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- Tegoroczny budżet prezentuje się
Na finansowe wsparcie może też liczyć
bardzo dobrze - mówił starosta tarDom Dziecka w Skopaniu.
nobrzeski Jerzy Sudoł. - Udało nam
W gminie Nowa Dęba, powiat będzie
się ściągnąć dużo środków z zewnątrz
nadal pomagał w modernizacji szpitala.
Na pomoc w niezbędnych remontach
i dzięki pomocy posła Zbigniewa
może liczyć też Dom Pomocy SpołeczChmielowa, posła i ministra Rafała Webera, wojewody Ewy Leniart,
nej. Powiat nie zapomni też o swoich
marszałka Władysław Ortyla i wiceszkołach w tej gminie, czyli o Zespole
marszałek Ewy Draus mamy znaczną
Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 2.
kwotę na inwestycje.
Dla gminy Gorzyce też będzie to
NOWA DĘBA. Głosów sprzeciwu nie było, 13 radnych
dobry rok, bo jak zapowiedział staJak podkreślił starosta, budżet na
było „za”, a troje wstrzymało się od głosu 2022 rok, to budżet zrównoważony
rosta Jerzy Sudoł, powiat ma już 3,5
tak przebiegało głosowanie nad tegorocznym
na poziomie 63 milionów złotych,
mln. zł, na budowę kotłowni w Cenbudżetem powiatu tarnobrzeskiego podczas sesji,
w którym niewielka jest różnica miętrum Wsparcia i Rehabilitacji.
W gminie Grębów dalszą pomoc
dzy wydatkami, a przychodami.
która odbyła się 5 stycznia w Samorządowym
otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno
Jerzy Sudoł dodał także, że każda
Ośrodku Kultury w Nowej Dębie.
- Wychowawczy, w którym powiat
z gmin powiatu tarnobrzeskiego może
będzie kończył remont zaliczyć w tym roku na
fot.
Katarzyna
Sobieniewska-Pyłka
fot.
Katarzyna
Sobieniewska-Pyłka
poważne inwestycje.
bytkowych schodów. W plaW gminie Baranów
nach na ten rok jest także
Sandomierski realizoremont mostka prowadzącego do ogrodu i szklarni.
wane będzie sztanda- Występujemy także do
rowe przedsięwzięcie
drogowe, jakim jest
drugiego rozdania Nowego
Ładu o środki na budowę
droga przez tzw. zwałchodników - zapowiedział
kę w miejscowości
starosta.
Dąbrowica. Powstaną
Katarzyna
tam chodniki, oświefot. Katarzyna Sobieniewska-Pyłka
Sobieniewska-Pyłka
tlenie i nowy asfalt.

Mielec dawniej i dziś na
przystankach MKS
MIELEC. W ostatnich tygodniach na wiatach przystankowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej na terenie Mielca pojawiły się fotograficzne kolaże pod tytułem
„Mielec dawniej i dziś”.
czesnym widokiem na wybrane i przedstawiane obiekty. Możemy porównać jak
dawniej wyglądał mielecki rynek z ówczesnym targowiskiem, stadion, Pałacyk
Oborskich, bazylika św. Mateusza
fot. mielec.pl
i ulica Mickiewicza (dawna ulica
Pańska).
Możemy sobie przypomnieć
jak z dachów bloków i autobusów
kibicowano piłkarzom Stali Mielec, jakie autobusy i samochody
przed laty jeździły po mieleckich
ulicach i jak na tzw. pych odpalano
taksówki marki „Warszawa”. Ciekawym wspomnieniem jest pontonowa przeprawa przez Wisłokę
najciekawszych i najbardziej charaktery- w miejscu obecnego mostu, tankowanie
stycznych miejsc i budynków w naszym słynnego „Mikrusa” na nieistniejącej już
mieście w historycznej perspektywie mi- stacji benzynowej przy ulicy Żeromskienionych lat XX i XXI wieku.
go oraz pochód pierwszomajowy na ulicy
Stare czarno – białe zdjęcia znajdują- Mickiewicza.
ce się w zasobach Muzeum Regionalne
Autorem kolaży jest Jakub Soja, członek
Pałacyk Oborskich połączono ze współ- Mieleckiej Grupy Fotograficznej, który
Kolaże zostały zainstalowane w ramach
promocyjno-edukacyjnej akcji Urzędu
Miejskiego w Mielcu, której celem jest
swoista podróż w czasie przez pokazanie

projekt pod tytułem „Echa Przeszłości” realizuje od roku 2012 przedstawiając swoje
prace na Instagramie.
Istotą tego projektu jest nałożenie na
siebie dawnych czarno-białych i współczesnych kolorowych ujęć
miasta w technice kolażu, fot. mielec.pl
tak, aby z jednej strony
umożliwić wędrówkę w czasie, z drugiej zaś, stosując
kryteria koloru, pozwolić
odróżnić przeszłość od teraźniejszości.
Prezentowane kolaże
dotyczą także mieleckiego
sportu „dawniej i dziś” oraz
historii mieleckiego przemysłu (np. przedwojenny
samolot Łoś i współczesny fot. mielec.pl
śmigłowiec Black Hawk).
Ciekawostką dla młodszych
mieszkańców naszego miasta i wspomnieniem dla tych
starszych, są prezentowane
pod hasłem Made in Mielec produkty dawnej WSK.
Niektórzy wiedzą, że Melexy i Mikrusy to typowo
mieleckie wynalazki, ale kto

pamięta o tym, że kiedyś w Mielcu produkowano wozy transmisyjne telewizji,
wagoniki kolejki na Kasprowy Wierch, samochody chłodnie i całą gamę samolotów
– od Dromadera po wojskowe Iskry i Migi
oraz Junaki, Iskierki, Mewy i najpopularniejsze „Antki”.
Dzięki zainstalowanym na przystankach w formie plakatów kolażom, spacerując po ulicach naszego miasta, mamy
niezwykłą okazję do podróży w czasie
i przestrzeni.
Edward Tabor
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Przybliżyli
czytelnikom

fot. MBP w Stalowej Woli

Średniowiecze

STALOWA WOLA. Chcesz zagrać w gigantyczną grę planszową, z której
dowiesz się wiele ciekawych rzeczy o Średniowieczu? Przyjdź do Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli. Tam, na
1 piętrze, możesz zagrać w planszówkę, która zajmuje pół holu.
MBP zakończyła właśnie realizację projektu online
„Dawno, dawno temu…odkurzamy biblioteczne półki”,
w ramach którego zorganizowano spotkania cztery autorskie z Zuzanną Orlińską, Kazimierzem Szymeczką,
Mariuszem Wollnym oraz Pawłem Wakułą. Autorzy
książek dla dzieci i młodzieży, opowiadali o swojej twórczości, bohaterach książek i tajnikach przedstawiania na
papierze faktów historycznych młodszym czytelnikom.
Głównym celem bibliotecznego projektu było zainteresowanie użytkowników MBP, zwłaszcza dzieci i młodzież,
historią Polski średniowiecznej.
– Zorganizowaliśmy także warsztaty „Nasza własna
legenda” z autorką książek dla dzieci Ewą Stadtmüller,
dzięki którym powstało pięć legend o Stalowej Woli,
autorstwa uczniów kl. Vb, pod opieką polonistki Zofii
Wlazło z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli. Wszystkie teksty zostały wyeksponowane na
parterze Biblioteki Głównej oraz na stronie internetowej
MBP. Oprócz spotkań autorskich przedstawiliśmy kilkanaście filmików o życiu rycerzy, królowych i księżniczek,
o wybranych zagadnieniach nauki, sztuki i obyczajów
w epoce średniowiecza. Zainscenizowaliśmy pasowanie
na rycerza, korzystając ze zbiorów Chorągwi Rycerstwa
Ziemi Sandomierskiej, znajdujących się w Kamienicy
Oleśnickich w Sandomierzu – mówi Beata Życzyńska,
koordynatorka projektu.
Bibliotekarze odwiedzili także jedyny w Polsce pomnik Zawiszy Czarnego, rycerza o niebywałych zasługach dla Polski. Pomnik, jak się okazuje znajduje się

w nieodległym od Sandomierza Garbowie. Każdy z nas
w kilkadziesiąt minut, może tam właśnie się znaleźć, przy
okazji zwiedzić Izbę Pamięci Zawiszy Czarnego. – Dzięki
projektowi przybliżyliśmy historię zamków rycerskich,
rolę inicjału w rękopisie, sztukę witrażu, funkcję pieczęci
rycerskiej, mozolną i nieocenioną w dzisiejszych czasach pracę skryby, modę dworską z całym wachlarzem
pięknych tkanin, tajniki sztuki ceramicznej czy potraw
przygotowywanych w zamkowej kuchni. Prezentacje
zostały wzbogacone o warsztaty plastyczne, pokazujące
łatwe sposoby na wykonanie przedmiotów używanych
w epoce średniowiecza. Nie zabrakło głośnego czytania
fragmentu legendy według Józefa Ignacego Kraszewskiego „O Kraku, smoku wawelskim i o królewnie Wandzie”
w wykonaniu członkiń Dyskusyjnego Klubu Książki
działającego w Filii nr 2 – dodaje Beata Życzyńska.
Na podstawie wymienionych prezentacji powstała
średniowieczna gra przestrzenna, która jest dostępna
dla Czytelników, w godz. otwarcia Biblioteki Głównej,
przy ul. Popiełuszki 10, na I piętrze.
Wszystkie filmy czy prezentacje na temat Średniowiecza są dostępne poprzez FB biblioteki, stronę www
czy biblioteczny kanał na YouTube.
Projekt zrealizowano w programie „Partnerstwo dla
książki 2021”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji
Kultury, pod honorowym patronatem Lucjusza Nadbereżnego - Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
Tomasz Gotkowski

Opóźnienie przy budowie
zadaszenia nad boiskiem
piłkarskim MOSiR

fot. mielec.pl

MIELEC. W dniu 15 grudnia minionego roku minął termin zakończenia robót przy instalacji
pneumatycznego zadaszenia nad
pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim ze sztuczną trawą na terenach MOSiR-u. Termin ten nie
został dotrzymany i inwestycja ta
nie została zgłoszona do odbioru
przez Wykonawcę.

Jak wiadomo tuż przed świętami
doszło do awarii maszynowni w której
umieszczono urządzenia do wdmuchiwania powietrza pod powłokę zadaszenia, w wyniku czego zainstalowana
zaledwie kilka dni wcześniej powłoka
opadła na płytę boiska. Za to zdarzenie,
jak i za wszelkie inne działania na terenie budowy odpowiada wykonawca,
który natychmiast został wezwany do
złożenia wyjaśnień w tej sprawie.
W czwartek 30 grudnia do Mielca
przyjechali prezesi firm, które w ramach
konsorcjum realizują mielecką inwestycję. Podczas spotkania wykonawcy
zostali wezwani do wdrożenia planu
naprawczego i przedstawienia nowego
harmonogramu realizacji tego zadania.

fot. MBP w Stalowej Woli

fot. MBP w Stalowej Woli

Zgodnie z ustaleniami wykonawca zdemontuje pneumatyczne zadaszenie boiska, przetransportuje do
swojej hali produkcyjnej, gdzie dokona wymiany uszkodzonych części
powłoki. Po wykonaniu niezbędnych
napraw, w sprzyjających warunkach
atmosferycznych nastąpi ponowny
montaż zadaszenia. W czasie wykonywania prac naprawczych, boisko
ze sztuczną trawą będzie udostępnione do użytkowania.
W związku z zaistniałą sytuacją,
wykonawca musi się liczyć z sankcjami za nieterminowe wykonanie zadania, które według zapisów umowy zabezpieczają interesy zamawiającego.
Edward Tabor
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www.facebook.com/przychodniadzikowska)

Styczeń jest miesiącem podejmowania wyzwań i wyznaczania sobie celu na
najbliższy rok. Warto do naszych postanowień dołączyć także zwierzęta, które
coraz częściej mają nadwagę i to sporą.
I mowa tu zarówno o psach jak i kotach.
Z perspektywy opiekuna zwykle nie widzi-

my, że nasze zwierzę ma nadwagę. Bardzo
często rozpieszczamy zwierzęta małymi
przekąskami kilkanaście razy w ciągu
dnia! 3 na 5 opiekunów stwierdza, że ich
zwierzęta zaczynają żebrać jak tylko coś
się je w domu, więc dla spokoju dzielą się
posiłkiem. Często zostawiamy smakołyki na stole i wychodzimy z domu , a gdy
wracamy okazuje się, że pies/kot zjadł to
co było na stole. To wszystko powoduje
stopniowe przybieranie na
masie a w konsekwencji
nadwagę i otyłość.
Podobnie jak w przypadku ludzi, na skutek
nadwagi i otyłości zwierzęta chorują a co za tym
idzie znacznie skraca się
jakość i długość ich życia.
Zatem przekarmianie psa
czy kota jest przewinieniem
właściciela względem ulubieńca. Główną przyczyną
otyłości u zwierząt jest nieumiarkowanie w jedzeniu
i piciu. Podstawową zatem zmianą, jaką
należy wprowadzić, jest właściwe dobranie
ilościowe i jakościowe podawanej karmy.
W przypadku karm gotowych, w postaci wilgotnej lub suchej, pomocne będą
umieszczone na opakowaniu tabele. Postępowanie zgodne z zaleceniami producenta z pewnością pomoże w osiągnięciu
idealnej wagi. Nie zawsze pokarm musi
być bezwarunkowo niskotłuszczowy, typu
„light”. Jeśli łączymy pokarmy, suche i wilgotne, musimy dbać o ich kaloryczność, by
nie niweczyć kilkudniowego odchudzania
jednym nierozsądnie podanym smakołykiem zawierającym w porcji zbyt dużo

Noworoczny powrót
do formy

tłuszczu (np. naturalne gryzaki) czy cukrów (np. biszkopty dla psów).
Pewność siebie i przekonanie o właściwym postępowaniu żywieniowym, bardzo
często utrudnia właścicielowi zrozumienie powodu otyłości jego pupila. Warto
jednak skorzystać z konsultacji z Lekarzem Weterynarii, czy choćby
zapytać w sklepie zoologicznym
o produkty wspomagające proces odchudzania, zarówno dla
psów, jak i kotów. Pamiętajmy,
że podczas terapii odchudzającej mamy obniżyć podaż kalorii
,a nie ilość karmy, dlatego też
najlepszym sposobem są gotowe karmy odchudzające, które
wypełniają żołądek, ale dostarczają sporo kalorii mniej, przez
co nawyk żebrania nie występuję cały czas. Nidy nie stosujemy głodówek, ani u nas ani u naszych
zwierząt!
Istotnym jest również poznanie, przynajmniej w minimalnym stopniu, języka
pozawerbalnych zachowań milusińskich.
Nie zawsze „błagalny” wzrok musi oznaczać proszenie o przekąskę. Często chodzi o zwykłą zabawę czy dłuższy spacer,
które zdecydowanie pomogą w procesie
odchudzania zwierzaka, gdyż często jego

nadwaga wynika z małej lub zerowej aktywności i „zajadania” nudy. Co więcej
stwierdzono, że właściciele zwierząt domowych aktywnie spędzający z nimi czas,
żyją dłużej i są zdrowsi niż osoby nieposiadające czworonogów!
Po nałożeniu porcji pokarmu, powinniśmy odczekać 5–15 minut, a następnie
miskę zabrać, nawet jeżeli nie zostanie
całkowicie opróżniona. Nigdy nie należy zwiększać następnej porcji pokarmu
o wcześniej niezjedzoną porcję przy następnym karmieniu.
Musimy pamiętać, że dobrej jakości pokarmy suche, jak i wilgotne przeważnie są

pełnoporcjowe. Oczywiście można wkomponować w całodzienną dietę przysmaki,
stanowiące często nagrodę za dobrze wykonane zadanie, należy jednak pamiętać,
aby zmniejszać dzienną dawkę pokarmu
o wartość kaloryczną owego przysmaku,
który jednocześnie nie może przekroczyć
10% masy całego posiłku dziennego.
Odchudzanie wymaga konsekwencji i czasu. Często sfrustrowany właściciel, oczekując efektów niemalże z dnia
na dzień przerywa stosowaną dietę, co
w konsekwencji utrudnia i wydłuża czas
do osiągnięcia celu. Mówi się, że na każdy
rok utrwalania nieprawidłowych nawyków
żywieniowych, potrzeba przynajmniej
miesiąca na wdrażanie nowych, aby zobaczyć pierwsze efekty. Zatem próbując
odchudzić kota przekarmianego 5 lat, na-
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leży poczekać 5 miesięcy konsekwentnie
przestrzegając diety aby móc mówić o jej
efektywności. Nie możemy oczekiwać wyniku po tygodniu wyrzeczeń. Tym bardziej, że bezpieczne odchudzanie to utrata
około 1% masy ciała na tydzień.
Warunkiem polepszenia zdrowia naszego ulubieńca jest osiągnięcie optymalnej masy ciała bez względu na to czy
nam się to podoba czy też nie. Dlatego
życzę wszystkim będącym na diecie samych sukcesów, zarówno dla zwierząt
jak i ich właścicieli.

Katarzyna Alicja
Pietranis
lekarz weterynarii
tel. 733 907 409

Styczniowa
rocznica
Patronami La- swe życie nie tylko mężczyźni ale rówsowiackiego Huf- nież kobiety. Niektóre z nich w męskim
ca ZHP Stalowa przebraniu z powodzeniem dowodziły
Wola są Powstań- powstańczymi oddziałami. Niech pamięć
cy Styczniowi. Jak o tych bohaterach trwa po wsze czasy bo
co roku tak i tym na to zasługują. Zasługują nie tylko na
razem Fundacja okolicznościowe uroczystości ale także
Przywróćmy Pa- na modlitwę.
hm. Zbigniew Partyka
mięć we współpracy z 54
SDH ZHP fot. Zbigniew Partyka
im. ppor.
Bronisława Kochana zorganizuje
w rocznicę wybuchu powstania
- 22 stycznia ok. godz. 17:00 apel
przy Piramidzie Powstańczej na
rozwadowskim cmentarzu. Po
apelu w klasztorze o godz. 18:00
odprawiona zostanie Msza św.
w intencji powstańców. W imieniu organizatorów serdecznie
zapraszamy. Zapewne w tym
roku również zostanie odprawiona w tej samej intencji Msza św.
w Radomyślu/Sanem, który był
silnym powstańczym ośrodkiem.
Msze św. Powstańcze w tej miejscowości odprawiane są praktycznie nieprzerwalnie od upadku Powstania Styczniowego w poniedziałek po 21 stycznia. W walce
o Niepodległość Ojczyzny oddali
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Nowe obiekty
sportowe
w Gorzycach

fot. Zespół Szkół w Gorzycach

GORZYCE. Gorzycki Zespół Szkół
im. Por. Józefa Sarny wkroczył w nowy 2022
rok z wyremontowanymi obiektami
sportowymi i obietnicą kolejnych remontów,
które poprawią warunki nauczania.
fot. Zespół Szkół w Gorzycach

Ptaki powrócą
prowadzone
przez gwiazdy
Wiele naszych gatunków lęgowych odpoczywa obecnie w Afryce. Gdy podejmą
drogę powrotną do miejsc rozrodu, w odnalezieniu się w przestrzeni pomoże im
m.in. układ gwiazd. O związkach astronomii z ornitologią opowiada zoolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
„Zwierzęta świetnie odnajdują się
w przestrzeni, czy to dzięki zmysłowi magnetycznemu, czy znakom terenowym –
tutaj zresztą udział specjalny ma wyjątkowa gwiazda – Słońce. Dzięki światłu
słonecznemu my i zwierzęta po prostu
widzimy drzewa, rzeki, skały i możemy sobie układać lub modyfikować wewnętrzne
mapy i plany podróży. Tych mechanizmów
orientacji w terenie jest całkiem sporo, ale
właśnie orientacja na konstelacje gwiazd

jest czymś niesamowitym” – zauważa prof. Piotr
Tr y j a n o w s k i
z UPP, cytowany w informacji
przekazanej przez
uczelnię.
Tłumaczy, że
jest to bardzo
stary ewolucyjnie
mechanizm i zauważa, że nawet żuki gnojowe potrafią spoglądać w niebo i kierować
się Drogą Mleczną. Mistrzami gwiezdnej
nawigacji jednak zdecydowanie są ptaki. Na półkuli
północnej świetnie orientują się one względem Gwiazdy Polarnej, a przelatując na
półkulę południową, ustawiają „kompas” względem
Krzyża Południa.
Zoolog zapewnia, że
istnieją prace eksperymentalne, dotyczące reakcji
ptaków na światło gwiazd.
Ptaki umieszczano w specjalnych planetariach, gdzie
fot. Canva
manipulowano kątem na-

Remont obiektów sportowych, który
utrudniał pracę szkoły od prawie trzech
miesięcy, zakończył się 15 grudnia 2021r.
Wartość przeprowadzonych prac wyniosła niemal 325 tysięcy złotych. Połowę tej
kwoty stanowi dotacja Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, drugie pół dołożyło Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.
W ramach remontu trzeba było uzupełnić
ubytki, pomalować szatnie, korytarze, siłownę
i salę gimnastyczną. Dodatkowo wymieniono
elektrykę (na lampy energooszczędne), kaloryfery (na bardziej wydajne), wszystkie drzwi
oraz 40-letni parkiet w sali gimnastycznej.
Dyrektor szkoły planuje także zakup nowoczesnego wyposażenia do siłowni oraz
chylenia i jasnością „nieba”. Badania takie rozpoczęto już w latach 70. ubiegłego
wieku, a z czasem zmieniła się technika
i dokładność pomiarów.
„W ubiegłym roku okazało się, że
kompas gwiezdny, i to bardzo dokładny,
posiadają gołębie miejskie, które przecież nie podejmują wędrówek, a całe ich
życie często zamyka się na przestrzeni
paru kilometrów kwadratowych. Niemniej jednak komórki w ich mózgach
są niesamowicie wrażliwe na drobne
zmiany w natężeniu światła, co zresztą
próbuje się wykorzystywać w poprawie
funkcjonowania układu nerwowego ludzi. Jeszcze lepiej mechanizmy nawigacji gwiezdnej poznano u muchołówek,
pokrzewek i rudzika” – doprecyzowuje prof. Tryjanowski. Gatunki te łączy
nocny sposób migracji, wtedy, kiedy jest
spokojniej i bezpieczniej.

otwarcie mini siłowni w internacie, w którym mieszka 140 uczniów.
Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy
Sudoł nie poprzestaje na tym i już dziś myśli o kolejnych remontach i inwestycjach
w Zespole Szkół w Gorzycach, które mają
rozpocząć się w okresie wakacyjnym.
Dodatkowo rok 2022 rozpocznie się
w Zespole Szkół w Gorzycach od realizacji wielkiego projektu dotyczącego
międzynarodowej wymiany młodzieży
w ramach programu Erasmus+. Uczniowie z Gorzyc w ramach tego projektu będą
współpracować ze szkołami z Hiszpanii,
Rumunii, Słowenii, Turcji oraz Portugalii.
Katarzyna Sobieniewska-Pyłka
Związki astronomii z ornitologią to także nazwy nadawane konstelacjom gwiezdnym. Na niebie znajdziemy Łabędzia, Gołębia, Kruka, Orła czy Żurawia.
Ornitolog radzi, aby – w oczekiwaniu
na przyloty ptaków – wybrać się w nocy
do ogrodu i nasłuchiwać. Pohukiwania
rozpoczęły już sowy, a tuż po zmierzchu
słychać pojedyncze kosy i rudziki. Warto
wybrać się w ciemną okolicę, w miejsce
niezanieczyszczone sztucznym światłem,
aby usłyszeć mniej zestresowane ptaki
i zyskać lepszy widok na niebo.
„Istnieją badania pokazujące, że obserwacje nieba i ptaków łączy dobroczynny
wpływ na nasze umysły, na procesy pamięci, wyciszenie – słowem terapia pod
zimowym niebem, z widokiem na gwiazdy
i ptaki” - podsumowuje badacz.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce
- www.naukawpolsce.pap.pl.
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as radzieckich snajperów II wojny
światowej

DYŻURY APTEK
NOWA DĘBA

Dyżury w niedzielę:
Apteka „4 Pory Roku”, ul. Kościuszki 1, godz. 8:00-15:00
Apteka ul. Rzeszowska 5, godz. 9:00-12:00

SANDOMIERZ

„Apteka w Centrum” LAVITA Sp. z o.o., ul. Słowackiego 18, tel. 669-638-111
Dyżur w niedzielę handlową:
Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Armii Krajowej 10/1, tel. 736 697 783 (godz. 9-18)
Apteka „NOVA” , ul. Mickiewicza 32, tel. 15 832 07 88 (godz. 8-19)

karkołomny
sportowy
zjazd na
rowerze

TARNOBRZEG

Materiał pochodzi z portalu szarada.net
***
Przychodzi babcia do księdza i mówi:
- Proszę księdza, ja bardzo chciałabym ochrzcić
kota…
- Czy pani zwariowała?! – mówi ksiądz.
- Ale on jest grzeczny i miły, zupełnie jak człowiek.
- Nie ma mowy!
- Ale ja dam 20 000 dolarów.
Kot został ochrzczony, ale księdza dręczyło sumienie, więc poszedł do biskupa.
- Proszę księdza biskupa, ochrzciłem kota…
- Czy ksiądz zwariował??
- Ale ta pani dała 20 000 dolarów.
- W takim razie proszę szykować kota do
bierzmowania.
***
Kochanie, nie jesteś zadowolona z prezentu? – zapytał mąż swoją lubą.
- Niespecjalnie.
- No, ale wydałem na niego 700 złotych.
- I tak mi się nie podoba.
- Kochanie, ale to naprawdę wysokiej klasy sprzęt.
- Do cholery przecież, to wędka. Wiesz, że nie
wędkuję.
- To może chociaż mi się przyda.
***
- Kochanie? Nie widziałaś może takiego małego
czarnego dzyndzelka, co go miałem w laptopie
w gniazdo USB wsadzonego?
- Nie musisz do mnie mówić jak do niedorozwiniętej. Dobrze wiem co to pendrive. Chciałam sobie

na niego zrzucić zdjęcia. Ale nie działał, więc go
wyrzuciłam.
- Dobrze Kochanie – a więc gdzie wyrzuciłaś mój
adapter USB do myszy?
***
Wraca mąż z pracy i mówi do żony:
- Moja droga, od jutra zajdą tu spore zmiany: nie
pomagam w domu, nie wynoszę śmieci, oglądam
mecze na Euro ile chcę i wychodzę z chłopakami
na piwo kiedy chcę.
- A proszę bardzo, idź! Przecież ja cię za rogi nie
trzymam!
***
Chłopiec wchodzi do fryzjera, a ten szepcze do
klienta:
- To jest najgłupsze dziecko na świecie. Proszę
popatrzeć, pokażę panu.
Fryzjer bierze w jedną rękę dolara, a w drugą dwie
dwudziestopięciocentówki. Woła chłopca i pyta:
- Które wybierasz?
Chłopiec bierze dwudziestopięciocentówki i wychodzi.
- I co, nie mówiłem? - triumfuje fryzjer - Ten dzieciak nigdy się nie nauczy!
Jakiś czas później klient wychodzi i widzi chłopca
wracającego z lodziarni.
- Hej, mały! Mogę zadać ci pytanie? Czemu wziąłeś
dwudziestopięciocentówki zamiast dolara?
Chłopiec polizał loda i odpowiedział:
- Ponieważ w dniu, kiedy wezmę dolara, gra się
skończy!

Apteka „Familijna, ul. Mickiewicza 34e - codziennie 7:00-22:00
Dyżury w godzinach 22:00-7:00
16 – 17.01.2022 r. – Apteka „Słoneczna”, ul. Moniuszki 1, 15/823 34 95
17 - 18.01.2022 r. - Apteka „NOVA”, ul. Sienkiewicza 4/71 b, 15/823 61 53
18 - 19.01.2022 r. - Apteka „Ce@farm36,6”, ul. Sienkiewicza 38/74, 15/823 81 69
19 - 20.01.2022 r. - Apteka „Pod Aniołem”, ul. Mickiewicza 34 D, 15/823 02 02
20 - 21.01.2022 r. - Apteka Codzienna, ul. Sienkiewicza 67, 15/822 59 60
21 – 22.01.2022 r. - Apteka „GEMINI”, ul. Targowa 2, 15/823 33 79
22 – 23.01.2022 r. - Apteka „Pod Aniołem 2”, ul. Targowa 6B, 15/822 95 95
23 - 24.01.2022 r. - Apteka „Dr. Max”, ul. Wyspiańskiego 25, 15/822 51 10
24 - 25.01.2022 r. - Apteka „Codzienna”, ul. Zwierzyniecka 18, 15/823 61 80
25 - 26.01.2022 r. - Apteka „NOVA”, ul. Warszawska 5, 573 350 666
26 - 27.01.2022 r. - Apteka „GEMINI”, ul. Mickiewicza 40A, 15/822 04 25
27 - 28.01.2022 r. - Apteka „Na Sokolej”, ul. 1 Maja 1, 15/822 35 75
28 - 29.01.2022 r. - Apteka „Na Serbinowie”, ul. Dąbrowskiej 23, 15/823 42 42
29 - 30.01.2022 r. - Apteka „NOVA”, ul. Mickiewicza 4, 15/811 29 74
30- 31.01.2022 r. - Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Sienkiewicza 48, 736 697 788
31.01- 01.02.2022 r. - Apteka „Familijna”, ul. Mickiewicza 34 e, 15/822 19 89

STALOWA WOLA

Apteka „Prywatna”, ul. Wojska Polskiego 5, tel. 500 624 121

MIELEC

Apteka „Różana” ul. Wolności 26, 17 711 04 45

STASZÓW

dyżur od godz. 21:00 do 8:00
17.01. – 23.01.2022 r.
Apteka „SPOŁECZNA”, ul. Jana Pawła II 22, 15 831 00 53
24.01. – 30.01.2022 r.
Apteka „ZDROWIE”, ul. Opatowska 10, 15 864 28 25
31.01. – 06.02.2022 r.
Apteka, ul. Konstytucji 3 Maja 10 c 15 864 48 28
07.02. – 13.02.2022 r.A
pteka „PROLEK”, ul. A. Mickiewicza 62, 15 813 03 33
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MIELEC. Już po raz piąty w Mielcu zorganizowany został Orszak Trzech Króli.
Tym razem wydarzenie odbyło się w nieco zmienionej formule, ale i tak zgromadziło
wielu mielczan, którzy tak jak biblijni trzej królowie oddali pokłon nowonarodzonemu
Jezusowi na mieleckim rynku. W tym roku hasłem przewodnim Orszaku były słowa –
„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły”.

Orszak Trzech Króli w Mielcu
fot. mielec.pl

Organizatorami mieleckiego orszaku
byli – Miasto Mielec, Parafia Św. Mateusza,
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
oraz Fundacja Orszak Trzech Króli.
Poprzednie edycje orszaku w naszym
mieście rozpoczynały się w Parafii Ducha Św., gdzie po Mszy Św. uczestnicy
wyruszali w kierunku mieleckiego rynku.
Tym razem trasa przemarszu była krótsza, bo rozpoczęła się po uroczystej Mszy
Św. przed Bazyliką Mniejszą Św. Mateusza. Ulicami Ks. Sitki i Kościuszki orszak
przemieścił się na rynek, gdzie po jego
okrążeniu na przygotowanej przez SCK
scenie miał miejsce pokłon Trzech Króli
oraz występ Mieleckiej Orkiestry Dętej.
Nie mogło także zabraknąć wspólnej mo-

fot. mielec.pl

Komplet
medalowy
wywalczyli
zapaśnicy
z Połańca
POŁANIEC. W ostatni wtorek kończącego
się 2021 roku w Chęcińskiej hali „Pod Basztami” rozegrane zostały Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
W turnieju brali udział najmłodsi adepci
zapasów w stylu wolnym reprezentujący
siedem klubów, głównie z województwa
świętokrzyskiego.

fot. mielec.pl

Barwy Czarnych Połaniec na turnieju reprezentowało czterech zawodników i dwie zawodniczki. I tak w grupie młodzików (12-14 lat) wystąpili: Natalia Brzezińska, Jakub Szkwarek,
Hubert Ostrowski i Kuba Grabda. Natomiast w grupie najmłodszych (10-11 lat) znaleźli się Zuzanna Kwiecień i Jan Witek.
Każdy zawodnik Miejskiego Klubu Sportowego CZARNI
Połaniec, uczestniczący w tej sportowej imprezie, wrócił z medalem. W rezultacie w klasyfikacji drużynowej dziewcząt zajęliśmy trzecie miejsce, a wśród chłopców czwarte.
W klasyfikacji indywidualnej w grupie wstępnego szkolenia
(10-11 lat) na dwoje startujących zawodników zajęliśmy dwa
pierwsze miejsca:
• Zuzanna Kwiecień – pierwsze miejsce.
• Jan Witek – pierwsze miejsce.
W grupie wiekowej młodzików i młodziczek kolejno miejsca zajęli:
• Hubert Ostrowski – pierwsze miejsce.
• Natalia Brzezińska – drugie miejsce.
• Kuba Grabda – drugie miejsce.
• Jakub Szkwarek – drugie miejsce.
Podsumowując ten ostatni turniej w roku 20021 trener Tadeusz Szkwarek powiedział, iż z optymizmem można patrzeć
w przyszłość mając w zapleczu tak dobrze zapowiadających się
młodych zawodników tej pięknej dyscypliny, jaką są zapasy.
ak

dlitwy i kolędowania z orkiestrą.
W wydarzeniu udział wziął Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, a także poseł Fryderyk Kapinos.
Obaj wraz z proboszczem Parafii Św.
Mateusza Januszem Kłęczkiem złożyli uczestnikom uroczystości życzenia
noworoczne. Organizatorzy wszystkim
chętnym rozdawali symboliczne królewskie korony.
Święto Trzech Króli – czyli uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona
jest przez Kościół Katolicki 6 stycznia.
Jako święto państwowe i dzień wolny
od pracy przywrócono je w roku 2011
r. uchwałą Sejmu RP. Władze komunistyczne zniosły je w naszym kraju
w roku 1960.
Od kilku lat w wielu miastach w naszym kraju uroczystość Objawienia Pańskiego świętowana jest w formie Orszaku Trzech Królów – barwnego pochodu,
w czasie które przedstawiane są sceny biblijne, a wierni dają wyraz wiary i przywiązania do życia zgodnego chrześcijańskimi wartościami. W bieżącym roku
takich orszaków w Polsce zorganizowano ponad 660.
Edward Tabor
fot. portal.polaniec.eu

fot. portal.polaniec.eu

