Dymna, Kondratiuk, Seweryn – to tylko niektóre gwiazdy
święta kina w Sandomierzu i Tarnobrzegu Czytaj str. 5
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TARNOBRZEG

FIDEL CASTRO GAWĘDZIŁ Z NIM 5 GODZIN

Druga część opowieści o międzynarodowej karierze
Roberta Panka, muzyka ze Staszowa Czytaj str. 17
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NIEZWYKLI GOŚCIE NIEZWYKŁEGO FESTIWALU

KLIMONTÓW Z DZIEDZICTWEM WIEKÓW

Samorządowy informator największej gminy powiatu sandomierskiego
Czytaj str. 18

Żołnierze, kłusownicy
i kiełbasa z bobra
Na poligonie w Nowej Dębie nielegalnie polowano
na objęte w Polsce ochroną bobry. Ich mięso
wykorzystywane było do wyrobu wędlin
Czytaj str. 9

KOLBUSZOWA

Prawie
jak w Toskanii

Chaos, stres, ewakuacja uczniów i nauczycieli, a co za tym idzie, ogromne koszty akcji
policji i straży pożarnej – tak wyglądał początek majowych matur w całej Polsce.

Wyburzą
wiekowy hotel?

fałszywych bomb!

Sandomierszczyzna z roku na rok staje się
coraz popularniejszym regionem winiarskim.
Trunki produkowane z uprawianej tu
winorośli cieszą się dużym
zainteresowaniem
Czytaj str. 7

Ważą się losy przedwojennego budynku,
który przez lata służył jako lokum dla
pracowników WSK w Gorzycach

Czytaj str. 9

Komunikacyjna
rewolucja

Sandomierz po raz kolejny planuje duże
zmiany w systemie funkcjonowania
transportu miejskiego
Czytaj str. 11

Generałowie
z Podkarpacia

Prezydent Andrzej Duda wręczył
początkiem maja szlify generalskie
oficerom Wojska Polskiego i PSP.
Wśród awansowanych znaleźli się
reprezentanci naszego regionu

Czytaj str. 3

Jak wieś
lotników ratowała

Aliancki samolot transportował broń,
amunicję, lekarstwa i mundury. Gdy rozbił
się z powodu awarii silników, podjęto walkę
o ocalenie załogi
Czytaj str. 16

Zwycięski spektakl
KTS Enea-Siarka

Tarnobrzeskie tenisistki wygrały pierwszy
pojedynek finału Ligi Mistrzyń. W ten
weekend powalczą w Zagrzebiu o tytuł
najlepszej drużyny Europy

Czytaj str. 20

ISSN 0208 8622

Prawie tysiąc
Tylko w poniedziałek i wtorek do szkół
na terenie wszystkich województw trafiło bez mała tysiąc maili z ostrzeżeniami
o podłożonych ładunkach wybuchowych,
które miały eksplodować w czasie trwania egzaminów dojrzałości. Żadnej z tych
wiadomości nie zlekceważono. W naszym
regionie służby przeszukały kilkadziesiąt
budynków. Obecnie trwa ustalanie, kto
stoi za tym bezprecedensowym atakiem.
O tym jak wyglądała sytuacja w tych
szkołach naszego regionu, gdzie konieczna była ewakuacja maturzystów, piszemy
obszernie w dzisiejszym wydaniu „TN”

Fot. arch.

Czytaj str. 6

Zaszokował świat medycyny
Sandomierski lekarz
Stanisław Radoń
stworzył dwa innowacyjne
rozwiązania w ortopedii.

Jego stabilizator dynamiczny do leczenia skolioz
„rośnie” wraz z pacjentem, natomiast endoproteza
stawu biodrowego nie jest, w odróżnieniu od stosowanych obecnie, podatna na zwichnięcia, a osoba,
której się ją wszczepi, będzie mogła nawet... zrobić
szpagat. To, jak mówi sam konstruktor, wynalazki na
skalę światową.
Czytaj str. 10
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CO?
GDZIE?
KIEDY?
DYŻURY APTEK
9-12 V
TARNOBRZEG, ul. Wyspiańskiego 25,
15 822 51 10; STALOWA WOLA, ul.
Jana Pawła II 10, 15 843 93 00; SANDOMIERZ, ul. Słowackiego 18, 669 638 111;
NISKO, ul. Wolności 54A, 15 841 43 68;
STASZÓW, ul. Rynek 30; 15 864 28 25;
MIELEC, ul. Wolności 26, 17 711 04
45; KOLBUSZOWA, ul. 11 Listopada 3,
17 711 04 32.
13-15 V
TARNOBRZEG, ul. 1 Maja 1, 15 822 35
75; STALOWA WOLA, ul. Jana Pawła
II 10, 15 843 93 00; SANDOMIERZ, ul.
Słowackiego 18, 669 638 111; NISKO,
ul. Wolności 54A, 15 841 43 68; STASZÓW, ul. Mickiewicza 62, 15 813 03 33;
MIELEC, ul. Wolności 26, 17 711 04 45;
KOLBUSZOWA, ul. Tyszkiewiczów 5,
17 773 59 95.
ONKOLOGICZNY
TARNOBRZEG: 15 823 47 70, wew. 3314
(wtorki, środy, piątki 8-13).
KRYZYSOWY
TARNOBRZEG: 15 822 13 13 (codziennie
17-20); STASZÓW: 15 864 30 68 (16-22);
OŻARÓW: 15 861 03 72 (poniedziałki,
środy 17-21). GORZYCE: 15 836 23 24
(8-20).
PORADNICTWO I LECZENIE
UZALEŻNIEŃ
TARNOBRZEG, Wojewódzka Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia, ul. Wiejska 17, 15
822 19 84 (od poniedziałku do piątku
8-18); OŻARÓW, ul. Mazurkiewicza 19
(czwartki 16-18).
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
OŻARÓW, ul. Mazurkiewicza 19 (wtorki, środy, piątki 14-20). LIPNIK, Punkt
Konsultacyjno-Interwencyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie i Walki z Alkoholizmem przy UG w Lipniku, pok. nr 17, tel.
15 869 14 10, 869 14 19, czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 7-15.15; we
czwartki mityngi AA o godz. 17.
MUZEA
TARNOBRZEG: Zamek, ul. Sandomierska 27, 503 161 400, wt.-pt. 10-16, sob.-niedz. 13-18; Spichlerz, ul. Pawłowskiego 14, 15 823 79 99, wt.-pt. 9-15,
niedz. 11-16. SANDOMIERZ: Zamek,
ul. Zamkowa 12, 15 832 22 65, pon. 13-15, wt.-pt. 9-16, sob.-niedz. 10-16; Muzeum Diecezjalne, ul. Długosza 9, 15
833 26 70, wt.-sob. 9-15.30, niedz. 13.3015.30; BWA, ul. Rynek 11, 15 832 10 42,
wt.-pt. 8-16, sob.8-16, niedz. 10-16;
Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego, ul. Rynek 9, 15 832 21 41,
pon.-pt. 7-15; KOLBUSZOWA: Muzeum
Kultury Ludowej, ul. Kościuszki 6, 17
227 12 96, pon.-niedz. 9-16; Park Etnograficzny (Skansen), ul. Wolska 36, 17
227 12 96. STALOWA WOLA: Muzeum
Regionalne, ul. Sandomierska 1, 15 844
00 42, pon. 8-15, wt.-czw. 8-18, pt. 8-15,
niedz. 14-18. BARANÓW SANDOMIERSKI: Muzeum Zamek, ul. Zamkowa 22,
15 811 80 39, wt.-niedz. 9-16.

Kup
elektroniczne
wydanie
„Tygodnika

Nadwiślańskiego”
dostępne
już w środę
na www.tyna.info.pl
możliwość zakupu
archiwalnych numerów

Tydzień nad Wisłą i Sanem

I znowu przyszedł maj,
a wraz z nim jeden z najważniejszych, jak powtarzali nam
profesorowie, sprawdzianów
wiedzy – egzamin dojrzałości.
Jako najmłodsza członkini naszego redakcyjnego zespołu, wszak maturę pisałam równo 10 lat
temu, zostałam poproszona o skomentowanie
tego, co teraz się dzieje. A dzieje się dużo. Pamiętam, jak w 2009 roku stresowałam się nadchodzącym majem. I choć po maturze przeżyłam
już dziesiątki egzaminów, pamiętam jak z rówieśnikami na korytarzu zastanawialiśmy się, czy
w tym roku będzie „Lalka” B. Prusa i czy na
pewno powtórzyliśmy wszystkie lektury… Dlatego
dziś nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie
nerwów, jakie towarzyszą młodym abiturientom.
Najpierw przez prawie miesiąc nie wiedzieli, czy
w ogóle do matury dopuszczeni zostaną, dziś,
egzaminy raz po raz przerywane są, na całe szczęście fałszywymi, alarmami bombowymi. Można
by się długo zastanawiać, czytając komentarze
w internecie, czy to kontynuacja strajku nauczycieli, czy celowy atak na nasz rząd, czy może po

prostu głupi dowcip. Tylko że tu nie o to chodzi.
Chodzi o to, że przy tak ogromnym stresie, jaki
towarzyszy maturzystom, dochodzi totalna bezsilność, ewakuacje, przesuwane godziny egzaminów
i chaos… Mimo wszystko wierzę, że te wydarzenia
nie przełożą się na wyniki i z całego serca trzymam kciuki za naszych maturzystów.
Dla przeciwwagi dodajmy, że nie od samych
przykrych wiadomości ten nasz maj rozpoczynamy.
Świętokrzyskie wyrasta powoli na potęgę winiarską. Mamy tu specyficzny klimat i gleby lessowe,
które są bardzo dobrym podłożem do uprawy winorośli. Niedawno w centrum Opatowa otworzono
pierwszą miejską winnicę, gdzie co prawda wina
kupić nie będzie można, ale poczuć ten klimat już
jak najbardziej tak. W Sandomierzu natomiast
odbyły się po raz kolejny Dni Otwartych Winnic.
Chętni mogli zobaczyć, jak uprawia się winorośl,
jak produkuje się wino, a przede wszystkim skosztować tego trunku. Jak smakuje sandomierskie
wino? O tym mogą Państwo przeczytać w materiale Małgorzaty Płazy-Skowron.
W Sandomierzu wino, a w Tarnobrzegu i Staszowie food tracki. Taka forma spędzania wol-

Nie zapłacą za strajk?

Tarnobrzescy nauczyciele, którzy uczestniczyli w strajku, nie
mają co liczyć na oficjalne zrekompensowanie obniżonych pensji. Władze miasta, choć życzliwe protestowi środowiska nauczycielskiego, nie widzą możliwości wypłacenia nauczycielom dodatkowych pieniędzy.

„Światełkiem w tunelu” może być możliwość podejmowania indywidualnych decyzji przez dyrektorów szkół.
Strajk nauczycieli, który w kwietniu elektryzował opinię publiczną,
oprócz wielu innych aspektów, ma również wymiar finansowy. Strajkujący pedagodzy, z których część protestowała trzy tygodnie, otrzymała
pomniejszone, nawet o 75 procent, wynagrodzenia. Dla i tak narzekających na płace nauczycieli, to potężny cios. Władze samorządowe wielu
miast w Polsce, w tym również Tarnobrzega, deklarowały, że spróbują
zrekompensować nauczycielom „dziurę” w poborach. Storpedowała to
decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która wydała
obowiązującą wykładnię przepisów mówiącą, że zapłata za czas strajku
byłaby złamaniem prawa
– Wypłata wynagrodzeń nauczycielom za czas strajku zostanie dokonana
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie zobowiązują one do po-

Kronika
POLICYJNA

W Przędzelu (gm. Rudnik nad Sanem,
pow. niżański) na drodze krajowej nr 77
zderzyły się trzy pojazdy. Na podstawie zeznań świadków ustalono, że kierujący toyotą
nie zachował odległości pomiędzy jadącym
przed nim renaultem i w niego uderzył. Toyota zjechała na przeciwległy pas i uderzyła
w opla. Opel koziołkował, po czym zatrzymał
się na dachu. Do szpitala zostali przewiezieni
wszyscy uczestnicy wypadku. Po przeprowadzonych badaniach dwójka z nich pozostała
pod opieką lekarzy.

WYPADEK NA „DZIEWIĄTCE”
Fot. arch. policji
Na ulicy Tarnobrzeskiej w miejscowości Stale (gm. Grębów, pow. tarnobrzeski) doszło do
tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hondą civic 26-letni mieszkaniec Tarnobrzega potrącił 69-letnią
mieszkankę powiatu tarnobrzeskiego, która
jechała rowerem. Pomimo podjętej reanimacji
życia kobiety nie udało się uratować. Funkcjonariusze ustalili, że kierujący hondą był trzeźwy.
Trwa wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

UWAGA, DZIKA ZWIERZYNA!

W miejscowości Grabki Duże (gm. Szydłów,
pow. staszowski) 40-latek kierujący motocyklem marki Honda uderzył w sarnę, która nagle wbiegła na jezdnię, doprowadzając do przewrócenia się motocyklisty. Mężczyzna został
przewieziony do szpitala.

Mężczyzna kierujący seatem leonem został
ranny w wypadku, do którego doszło na drodze
krajowej numer 9 w rejonie wjazdu na wiadukt
w Tarnobrzegu-Nagnajowie. Ze wstępnych
ustaleń stróżów prawa wynika, że kierowca
dostawczego fiata ducato jechał „krajówką” od
strony Rzeszowa. Zamierzał wjechać „ślimakiem” na wiadukt w Nagnajowie i dalej w kierunku Tarnobrzega. Skręcając w lewo na zjazd
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu
z przeciwnego kierunku kierowcy seata, doprowadzając do czołowo-bocznego zderzenia. Do
wypadku mogła przyczynić się widoczność na
drodze, którą ograniczały jadąca przed ducato
ciężarówka oraz mżawka.

TROJE RANNYCH

nego czasu staje się w naszym regionie coraz bardziej popularna. W siarkowym grodzie, na placu
Bartosza Głowackiego, zaparkowały ciężarówki, z których serwowano dania kuchni tajskiej,
chińskiej, koreańskiej czy meksykańskiej. I choć
w kolejce na zrealizowanie swojego zamówienia
czekało się grubo ponad godzinę, chętnych na
spróbowanie nieco bardziej skomplikowanych
potraw, niż tylko pizza i hamburger, nie brakowało. Ale spokojnie, ci, którzy nie zdążyli uraczyć
swych podniebień i żołądków, będą mogli to zrobić na zlocie food tracków w Sandomierzu, który
już niebawem.
W najnowszym numerze „TN” możecie Państwo przeczytać również kontynuację bardzo
ciekawej historii o Robercie Panku. W artykule
„Fidel castro gawędził z nim pięć godzin” Rafał
Staszewski opowiada o urodzonym w Staszowie
kompozytorze i dyrygencie, a także o jego spektakularnej, międzynarodowej karierze. Oprócz
tego, jak co tydzień, nie brakuje w naszym piśmie
informacji bieżących, z najbliższego nam, regionalnego podwórka.
Witam się z Państwem po raz pierwszy twarzą
w twarz i zapraszam do lektury!
Redaktor wydania
JOANNA KOWALSKA

mniejszenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, zatem gmina
zmuszona jest do przekazania obniżonych wynagrodzeń, by nie naruszyć
dyscypliny finansów publicznych – przedstawia oficjalne stanowisko
Wojciech Lis, rzecznik prasowy prezydenta Tarnobrzega.
Zapytanie o możliwość wypłacenia nauczycielom pełnych poborów
za czas strajku złożył do władz miasta radny Artur Rębisz, sam nauczyciel. „Wzorem innych miast, można spróbować, aby nauczyciele
dostali wynagrodzenie w innej formie, zgodnej z prawem” napisał
radny, przytaczając rozwiązania deklarowane przez samorządy wielu
miast w Polsce, m.in. Warszawy, Poznania, Lublina, Wrocławia, Płocka,
Gdańska i Katowic.
– Nauczyciele dostali po 700-800 złotych. Jeżeli w rodzinie strajkowała
i żona i mąż, łatwo policzyć ile zostało im na życie. A przy okazji widać
jakie są nasze rzeczywiste zarobki – mówi Artur Rębisz.
Wśród proponowanych rozwiązań jest m.in. rozłożenie „cięć” w wypłacie na raty, wypłacenie pieniędzy nauczycielom za nadgodziny, czy
zajęcia dodatkowe, na które zawsze brakowało w szkołach funduszy.
– Do szkół trafiły pełne kwoty wynagrodzeń, teraz w gestii dyrektorów
jest co zrobią z tymi „nadprogramowymi” środkami – mówi Artur Rębisz.
Z informacji rzecznika prezydenta wynika, że miasto w tym względzie
pozostawia dyrektorom szkół pełną swobodę.
– W żaden sposób nie będziemy naciskać na jakieś konkretne załatwienie
sprawy, jednocześnie w pełni uszanujemy indywidualne decyzje podejmowane
przez dyrektorów szkół – mówi Wojciech Lis.
(wel)

POTRÓJNE ZDERZENIE

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE

Nr 19(1982)

W miejscowości Baćkowice (pow. opatowski) 19-latek kierujący oplem na łuku drogi
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na
lewe pobocze i uderzył w drzewo. W wyni-

ku zdarzenia kierujący oraz pasażerowie auta
(14-latka, 17-latka i 17-latek) trafili do szpitala.

WPADKA PODCZAS INTERWENCJI

Policjanci pełniący służbę na terenie Niska
przed sklepem na ul. Osiedle zauważyli dwóch
mężczyzn pijących alkohol. W trakcie legitymowania okazało się, że jeden z nich był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. 35-latek został zatrzymany. Z policyjnego
aresztu trafił do zakładu karnego.

ZNIKNĘŁY DRZEWKA

Na jednej z działek w gminie Łoniów (pow.
sandomierski) nieznany sprawca ukradł około
450 nowo posadzonych drzewek czereśni. Właściciel oszacował straty na kwotę przekraczającą
11 tys. zł.
(sc)

WANDALE ZATRZYMANI

W ledwo tydzień od wznowienia funkcjonowania systemu roweru miejskiego w Stalowej
Woli odnotowano aż dziesięć przypadków kradzieży i zniszczenia jednośladów (kilka z nich
wrzucono do fontanny). Choć rowery mają
zabezpieczenia GPS, to one, o ile nie zostaną zniszczone, zlokalizują skradziony pojazd,
ale nie zapobiegną jego kradzieży i dewastacji.
Policja zatrzymała i przesłuchała nastoletnich
sprawców kradzieży. Wandalizmu dopuściły
się 2 osoby, a 8 ich w tym wspierało. Firma
ROOVEE SA zarządzająca systemem rowerów
miejskim Stalowej Woli swe straty szacuje na
40 tys. zł. Będzie dochodzić ich pokrycia od
rodziców sprawców, których czeka także odpowiedzialność prawna.
(en)
tyna.info.pl
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Generałowie z Podkarpacia
Prezydent Andrzej Duda mianował na pierwszy stopień generalski pułkownika Wojska Polskiego Zbigniewa Powęskę.

DR MAŁGORZATĄ
MAKOWSKĄ-BRZYCHCZYK

dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
1. Gdy byłam dzieckiem, chciałam zostać: w zasadzie chciałam pozostać
tak szczęśliwym człowiekiem, jakim czułam się w dzieciństwie i rozdawać
szczęście innym.
2. W mojej pracy najbardziej lubię: dużą dynamikę zdarzeń i ciągły
kontakt z ludźmi oraz opowiadanie im, jak sprawić, żeby zrozumieli siebie
i żyli spokojniej i szczęśliwiej.
3. W mojej pracy najbardziej nie lubię: w pracy wykładowcy (co ja zwykle określam jako pracę bajarza) uwielbiam wszystko, zaś w pracy dziekana
nie lubię podpisywania stosów dokumentów i przydługich zebrań, choć
generalnie nie myślę czy coś lubię czy nie. Jeśli jest coś do zrobienia, to po
prostu robię.
4. Moja najlepsza cecha to: zaraźliwa radość życia oraz umiejętność
mówienia do ludzi w taki sposób, że uważnie słuchają.
5. Moja największa wada to: nieuleczalne niezrozumienie dlaczego ludzie
tak komplikują proste rzeczy i sami w większości przypadków utrudniają
sobie życie – biologia mózgu mi to wyjaśnia, ale ja tak po „ludzku” nie
rozumiem, dlaczego nie doceniać i nie korzystać w pełni z tego, co w życie
nam daje, a skupiać się na „trudnych sprawach”.
6. Najbardziej w ludziach cenię: elegancję emocjonalną.
7. Dumna jestem z: wszystkich moich uczniów, studentów i słuchaczy,
byłych i obecnych, oraz z tego, że tak wielu z nich utrzymuje ze mną kontakt,
nawet po długich latach.
8. Osoba, którą podziwiam, to: każdy, kto umie żyć, korzystając z zasobów, które ma.
9. Urlop najchętniej spędzam: może powinnam zapytać „co to jest
urlop?”, ale chwile wolne spędzam wyciszając się wśród zieleni, śpiewu
ptaków i najbliższych mi osób.
10. Moje ulubione danie to: pomidory w każdej postaci oraz czereśnie
w każdej postaci.
11. Film, który warto zobaczyć: bardzo wiele mam w pamięci mądrych
filmów, pobudzających do myślenia, ale jeśli jeden, to „Atlas chmur” w reżyserii Toma Tykwera i Lany Wachowski. Zwykle wybieram kino lub DVD,
telewizja to rzadkość, bo zbyt wiele w niej „barw nie-szczęścia”.
12. Książka, którą warto przeczytać: bardzo wiele mądrych książek
(czytam bardzo dużo), ale dwie dla mnie szczególne to „Siła czy moc” dr.
Davida Hawkinsa oraz „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa, bo pokazują,
jak niezwykłym fenomenem jest człowiek.
13. Ulubiony sport: taniec i ćwiczenia oddechowe tai chi.
14. Muzyka, której słucham, to: każda poruszająca mój umysł i serce.
Słucham muzyki kiedy tylko to możliwe, bo dostarcza pożywki dla moich
neuronów, oraz śpiewam, najczęściej jadąc w aucie. Jeśli jednak jeden
gatunek to jazz; jeśli superwyciszacz umysłu to chorały gregoriańskie,
Loreena McKennitt lub Vangelis; jeśli do tańca to „Bronski Beat”; jeśli artysta to Michał Bajor. Uwielbiam też muzykę filmową, zwłaszcza Jamesa
Hornera, Wojciecha Kilara i Zbigniewa Preisnera, bo przy niej zapominam
o rzeczywistości.
15. Moje hobby to: życie
16. Zawsze chciałam: naprawdę doświadczyć życia, poznać je, zgłębić jego
tajemnice, poczuć je w każdej chwili i zobaczyć, co ma w środku i jak działa,
a potem dać ludziom odpowiedź jak je najlepiej wykorzystać.
17. Miejsce, które zrobiło na mnie największe wrażenie, to: kriokomora, bo było to dla mnie niezwykłe wyzwanie.
18. Kiedyś na pewno odwiedzę: nie myślę w kategoriach takich planów,
zwykle skupiam się na czerpaniu maksymalnie wiele z „tu i teraz” i cieszy
mnie każde miejsce, które odwiedzam.
19. Lubię długo spać (tak/nie): raczej nie, wolę maksymalnie wykorzystać
czas, dlatego stosuję techniki relaksacyjne, które pozwalają się zregenerować
w krótkim czasie, a optymalny dla mnie sen to około 5-6 godzin.
20. Żałuję, że: w zasadzie niczego nie żałuję, bo to strata czasu i energii, ale
jeśli czegokolwiek to, że doba nie ma 48 godzin. Rzadko patrzę w przeszłość,
po prostu każde zdarzenie to tylko wskazówka, co należy zmienić i nad czym
popracować.
21. Gdyby jutro miał się skończyć świat, to: robiłabym to, co zaplanowałam i co przyniesie „dziś”, bowiem wierzę, że realne życie jest w chwili
obecnej. Każde jutro czy wczoraj, to tylko „zabawa” naszych neuronów.
redakcja@tyna.info.pl

Akty mianowania, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, zwierzchnik sił zbrojnych wręczył 2 maja podczas uroczystości Dnia Flagi w Belwederze.
Wśród awansowanych do stopnia generała brygady znalazł
się płk Zbigniew Powęska (l. 54), zastępca szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych.
Nowo mianowany generał pochodzi z Zarzecza, gdzie
chodził do szkoły podstawowej, maturę zdał w LO w pobliskim Nisku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Zmechanizowanych
we Wrocławiu (1988 r.)
i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1997
r.). Ukończył także studia
podyplomowe z zakresu
mobilizacji i pokojowego
uzupełnienia wojsk, Wyższe
Studium Polityki Obronnej
w AON oraz kurs z zakresu kierowania Terenowymi
Organami Administracji
Wojskowej w AON.
Po studiach rozpoczął
Fot. arch.
służbę w 1 Warszawskiej
Dywizji Zmechanizowanej.
Był dowódcą plutonu, kompanii, szefem sztabu i dowódcą
batalionu zmechanizowanego. W latach 1997-1999 pełnił
służbę w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza
Kościuszki na stanowisku m.in. szefa szkolenia – zastępcy
dowódcy brygady, a w latach 1999-2004 służył w Komendzie
Głównej Żandarmerii Wojskowej.
W 2004 r. objął stanowisko szefa sztabu mazowieckiego
oddziału ŻW w Warszawie, rok później kierował Oddziałem
Specjalnym ŻW w Mińsku Mazowieckim. Zajmował także
stanowisko szefa sztabu – zastępcy komendanta głównego
ŻW, w 2015 r. został dyrektorem Centrum Normalizacji,
Jakości i Kodyfikacji w MON. Od kwietnia 2016 roku jest
zastępcą szefa Inspektoratu – szefem sztabu Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych.
Generał Powęska jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów.
Posiada dom w Zarzeczu, który odwiedza w wolnych chwilach.

* * *
Prezydent Andrzej Duda nadał stopień nadbrygadiera
podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP st.
bryg. Andrzejowi Babcowi.
Wręczenie nominacji, które nastąpiły na wniosek ministra
spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, odbyło się 4 maja br. podczas centralnych obchodów
Dnia Strażaka na placu marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie.
Nadbrygadier Andrzej Babiec urodził się w 1972 r.
w Mielcu. Ukończył Technikum Budowlane w Tarnobrzegu (1992 r.), studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie (1996 r.) oraz studia magisterskie na Wydziale
Górniczym AGH w Krakowie (1998 r.).
Służbę w Państwowej
Straży Pożarnej rozpoczął
jako oficer w Komendzie
Rejonowej PSP w Tarnobrzegu. W 1999 r. został
zastępcą naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP
w Tarnobrzegu. W 2002 r.
objął stanowisko naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. W 2007 r.
awansował na stanowisko
Fot. P. Niemiec
zastępcy komendanta, a 1
czerwca 2008 r. został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Tarnobrzegu. Od 6 kwietnia 2016 r. jest podkarpackim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
W 1997 r. brał udział w akcji powodziowej na terenie
gmin Połaniec i Łubnice, w 2001 r. w działaniach powodziowych na terenie gminy Gorzyce, gdzie jako dowódca
prowadził ewakuację ludzi, zwierząt oraz mienia z zalanych
terenów. Dowodził działaniami ratowniczymi w czasie powodzi na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego w maju
2010 r. oraz w akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy
Gorzyce w 2014 r. Współorganizował międzynarodowe
ćwiczenia ratownicze „EU Carpathex 2011” oraz ćwiczenia
krajowe „Eden 2015”.
Nadbrygadier Andrzej Babiec ma żonę Katarzynę oraz
dwoje dzieci – Małgorzatę i Michała.
(pen)

To był przełomowy dokument
W Połańcu rozpoczęły się uroczystości związane z 225. rocznicą ogłoszenia słynnego uniwersału Tadeusza Kościuszki. Wielkie święto grodu energetyków potrwa do niedzieli, a jego zwieńczeniem będzie koncert gwiazd
polskiej sceny muzycznej.
Uniwersał połaniecki był drugim po
Konstytucji 3 maja aktem prawnym,
przyznającym ograniczoną wolność
chłopom pańszczyźnianym. Wprowadzał szereg ulg dla włościan, co miało
zachęcić ich do udziału w insurekcji.
Klęska narodowego zrywu przekreśliła
wszystkie zawarte w nim reformy, jed-

na wielką skalę robót fortyfikacyjnych.
Aktywnie włączyli się w nie mieszkańcy Połańca i okolic. Kopali rowy, sypali
wały, zwozili drewno – słowem pomagali
w umocnieniu obozu i przygotowaniu go
na ewentualne ataki sił wroga.
Poza Kościuszką w Połańcu przebywali także, jako członkowie jego sztabu,

Tak wyglądały obchody 225. rocznicy ogłoszenia Uniwersału połanieckiego.
Fot. arch.
nak symboliczny wymiar dokumentu generałowie: Józef Zajączek, Antoni
– pierwszego takiego w historii Europy, Madaliński, Ludwik Manget i Józef
przetrwał próbę czasu.
Wielhorski – czołowi dowódcy wojKościuszko ogłosił uniwersał 7 maja skowi tamtej epoki, a ponadto: Alek1794 roku, gdy przebywał w swoim obo- sander Linowski, Ignacy Potocki i ks.
zie nad Wisłą w Połańcu. Natychmiast Hugo Kołłątaj, którzy współredagowali
po przybyciu do nadwiślańskiego gro- wszystkie ważniejsze odezwy i rozkazy
du zarządził rozpoczęcie zakrojonych wodza, zatem również uniwersał.

Nie ulega wątpliwości, że Kościuszko rozsławił Połaniec jak nikt inny przed
nim, ani po nim. Nic więc dziwnego, że
jego kult był tutaj zawsze ogromnie żywy.
Dziś pielęgnuje je działające już od ponad 30 lat Towarzystwo Kościuszkowskie.
Tym razem, dla uczczenia rocznicy ogłoszenia uniwersału, zorganizowało ono
w parku przy dworze w Ruszczy, gdzie
rośni słynny dąb Kościuszki, imprezę
historyczną, nawiązującą do czasów napoleońskich i tradycji Księstwa Warszawskiego. Oglądać można było m.in. pokazy
strojów chłopskich i szlacheckich, realiów
życia w obozie powstańczym i cesarskim
namiocie polowym, a także musztrę
wojsk polskich, francuskich i pruskich.
Niedzielne obchody rocznicy ogłoszenia uniwersału pokrzyżowała nieco deszczowa pogoda. Zaplanowana pierwotnie
na Kopcu Kościuszki, a więc w miejscu,
gdzie zgodnie z tradycją znajdował się
obóz naczelnika insurekcji, uroczysta
msza święta, została przeniesiona do
kościoła Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych. Pozostałe wydarzenia, które
początkowo również miały dbywać się
w plenerze, musiano ostatecznie celebrować w Centrum Kultury i Sztuki.
Połanieckie obchody potrwają do 12
maja. W najbliższą niedzielę zaplanowany jest ich finał. O jego szczegółach
piszemy w dziale zapowiedzi imprez
kulturalnych na str. 19.
(rs)
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Mamy wymagającą widownię
Markiem Gruchotą

Rozmowa z
antropologiem kultury, dyrektorem
Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

– Jest Pan na tyle długo związany z kulturą w tym mieście, że ma Pan znakomitą skalę porównawczą, uprawniającą do wystawiania ocen. Jak Pan, jako antropolog kultury
właśnie, spogląda na to, co w stalowowolskiej kulturze
dzieje się w ostatnich latach?
– Powiem w kilku słowach: dzieją się cuda. Zwłaszcza
w dziedzinie muzyki przeżywamy okres wręcz fantastyczny.
Mamy dziś w mieście dziesięć chórów, trzy klasyczne orkiestry, dwie orkiestry dęte. Uważam, że olbrzymią rolę w rozwoju takich form aktywności twórczej odgrywają sami mieszkańcy miasta. Oni wspaniale reagują na zmiany, jakie dokonują się w obszarze, wypełnianym dotychczas przez muzykę
określaną jako „lekka, łatwa i przyjemna”. Dziś najczęściej
jest to muzyka raczej nieprzyjemna, i publiczność o pewnych
wymaganiach najzwyczajniej od niej ucieka, pragnie czynnie
odpowiedzieć na to, co się dzieje. Nasz MDK stwarza warunki ku temu, aby mieszkańcy mogli się realizować. I robią
to z, nie boję się tego słowa, pasją. Na swoich koncertach
potwierdzają, że uprawiają muzykę na wysokim poziomie,
a publiczność potrafi to doceniać i na ich prezentacje znakomicie reagować. O klasie i potrzebach naszego środowiska
świadczy też wymownie potężne zainteresowanie warsztatami
muzycznymi, jakie organizujemy dwa razy w roku, ściągając
do ich prowadzenia najlepszych w kraju fachowców. Świadczy
też frekwencja na koncertach muzyki klasycznej. Uważam,
że stalowowolskie placówki kultury znakomicie wypełniają
lukę stworzoną przez wszechobecne disco polo. Ciekawą tezę
postawił wobec tego rodzaju muzyki jeden z antropologów
kultury, którego pracę ostatnio czytałem. Napisał, że disco
polo pełni dziś taką rolę, jaką kiedyś pełniła muzyka tworzona
przez niewolników pracujących na plantacjach bawełny. Dla
wielu młodych ludzi jest to forma weekendowego odreagowania po ciężkiej, stresującej pracy. Ale do ich rozwoju nie wnosi
wiele. Mimo to wielu ludzi tego potrzebuje, stawiając na dość
płytką zabawę o zminimalizowanej dawce refleksji. Żałuję,
że pogubiły się gdzieś szkoły, nieprowadzące elementarnej
edukacji artystycznej. Nie uczy się odbiorcy umiejętności
odsiewania ziarna od plew.
– Co Pan, jako dyrektor MDK, czuje patrząc na ponad
800-miejscową salę pełną ludzi, którzy przyszli na koncert
symfoniczny, widząc wzrastające zainteresowanie muzyką
kameralną, „Podwieczorkami przy fortepianie”?
– Dumę. Autentyczną dumę z naszego środowiska. I radość pomieszaną z satysfakcją. Widzę publiczność, która
potrafi się zachować, jest świadoma, w których fragmentach koncertu i w jakiej formie reagować na płynącą do
niej muzykę. Znajduję w tym potwierdzenie, że warto było
przez dekady wykonywać bardzo ciężką pracę, dzięki której ustaliliśmy wspólnie pewne standardy, poniżej których

Z PRAWEM
na bieżąco

Fot. arch.

odbiorcy, ale i twórcy kultury w naszym mieście, nie zejdą.
Konsekwentne proponowanie rzeczy wartościowych powoduje to, że zaczynają one być doceniane.
– Przez dziesięciolecia przekonywano, że pełne sale na
koncertach rodzimych zespołów artystycznych były wynikiem tego, że przychodziły rodziny, koledzy i sąsiedzi występujących w zespołach osób. Można powiedzieć, że ten
mechanizm działa nadal w taki sam sposób?
– Na pewno nie, to jest coś znacznie więcej. To jest już
pewien rodzaj odbiorców kultury, którego się, nieco nieelegancko to określę, „dorobiliśmy”. Dodam, że jest to stosunkowo łatwe w obszarze muzyki, ale nie zawsze wykonalne
w innych dziedzinach.
– Dlaczego? Teatr wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością, czego dowodzi liczba amatorskich grup działających
w MDK i SDK…
– I tak, i nie. Wbrew pozorom nasz dom kultury, z wielką
widownią i największą w regionie sceną, także ma pewne
ograniczenia. Oglądaliśmy w jednym z teatrów w jednym
z dużych miast spektakl, który zrobił na nas olbrzymie
wrażenie. Postanowiliśmy sprowadzić go do Stalowej Woli
i zaprezentować naszej publiczności. I co się okazało? Że
u nas ten spektakl był cieniem tego, jaki został wystawiony
na macierzystej scenie.
– Jak to?
– Prawie nie było oryginalnej scenografii, odgrywającej
w nim olbrzymią rolę. Często okazuje się, kiedy przyjeżdża
do nas opera czy operetka, że nasza scena nie pomieści
nawet połowy dekoracji. Technologia poszła tak dalece do
przodu, że pewnych rzeczy w naszych warunkach nie da się
zrobić. To są ograniczenia, których nie przeskoczymy nawet przy maksimum najlepszych chęci. Trzeba więc jeździć

tam, gdzie do syta można napawać
się sztuką tego rodzaju. Na szczęście
leżymy w samym środku obszaru,
wyznaczonego przez Kraków, Rzeszów, Lublin i Kielce. Pozwala nam
to, dzięki coraz lepszym drogom, dojeżdżać do tych miast w miarę łatwo. Z drugiej strony – leżymy w środku tego obszaru, co ułatwia nam utrzymywanie
pozycji dominującego, najsilniejszego ośrodka kulturalnego
w tej części regionu, i na ten region promieniującego. To
widać, kiedy przyjrzymy się tablicom rejestracyjnym aut
parkujących w mieście w dniach, kiedy są u nas organizowane duże wydarzenia artystyczne. Gościmy cały region, od
Sandomierza, Kolbuszowej i Mielca, Janowa Lubelskiego
i Kraśnika, po Leżajsk.
– Więc nic, tylko kontraktować wielkie gwiazdy i…
– Przyznam, kiedyś sam byłem zafascynowany taką formułą działania MDK. Można było mieć na naszej scenie
każdą gwiazdę. Teraz patrzę na to inaczej. Nie tylko dlatego,
że trudno znaleźć gwiazdę, która u nas nie występowała.
Uważam, że praca w kulturze, że się tak wyrażę, polega
głównie na pracy w zespołach artystycznych, z wykorzystaniem fantastycznego potencjału, jakim są nasi pracownicy.
To jest prawdziwa praca, kiedy trzeba pół roku, lub dłużej,
ciężko i systematycznie pracować, aby móc wyjść na scenę,
realizując siebie i swoje marzenie o kreowaniu sztuki. To
jest trochę jak w rzemiośle, gdzie jest mistrz, i są czeladnicy.
– Stalowa Wola jest tym miastem, które ma cały panteon
mistrzów...
– To też nie jest przypadek. Takie osobowości jak Steczkowski, Szopa, Zakościelny, Ruciński, Mastyło, Grabara,
Żmuda, Woynarowscy, Augustyński, Paruch są fundamentami MDK. Za nimi podążają młodzi, wspaniali twórcy
kolejnego pokolenia. Główka, Latawiec, Prokop, Guzik…
Do nich lgną setki młodych ludzi, do ich zespołów trudno się
dopchać. Żadna reklama, żadna promocja, nie da tego, co
dają ich osobowości, ich dokonania. Na pewno na ogromne
zainteresowanie dzieci tańcem wpływa popularność telewizyjnych programów o takim profilu. Ale to u nas to zainteresowanie i pasję można przetworzyć w umiejętności,
w sukces. Naszą rolą jest zapewnić najlepszych z możliwych
do pozyskania mistrzów w każdej dyscyplinie. To samo mogę
powiedzieć o szkole muzycznej czy o nieistniejącym już
fenomenalnym Towarzystwie Muzycznym „Pod Papugami”.
– Jaką rolę pełnią ambasadorowie Stalowej Woli?
– Dwojaką. W ten sposób honorujemy osoby, które w naszym mieście rozwijały swe pasje i talenty artystyczne, po
czym wyszły z naszego środowiska, robiąc nierzadko piękne, nawet międzynarodowe kariery i poprzez to promując
miasto. Podkreślają, że tu, w Stalowej Woli, narodziła się
ich wola, kształtowały się charaktery, dojrzewały talenty
i umiejętności, które otworzyły im drogę w wielki świat, jaki
bezkompleksowo podbijają. A my angażujemy i będziemy
angażować ich, jako mistrzów, do pracy artystycznej z młodzieżą, potencjalnymi ich następcami. Kierujemy sygnał do
tych, którzy stawiają u nas swe pierwsze artystyczne kroki:
„patrzcie, to jest możliwe, to jest w zasięgu waszej ręki,
możecie po to sięgnąć, jeśli tylko zechcecie. Warto systematycznie, intensywnie pracować korzystając z warunków,
które stwarzają miejskie instytucje kultury”.
– Dziękuję za rozmowę.
MARCIN DEPTUŁA

§ Darowizna a wspólnota małżeńska

Pary po zawarciu związku małżeńskiego często
otrzymują od członków rodziny wsparcie na zakup
czy też remont ruchomości i nieruchomości. Na tym
etapie darczyńcy i obdarowani zazwyczaj nie zastanawiają się nad skutkami prawnymi swoich czynności. Czy słusznie?
Zasadniczo darowizna pieniędzy powinna być potwierdzona pismem, w którym określona jest strona obdarowana. Jeśli jednak zostaną przekazane pieniądze bez
potwierdzenia tego pismem, w sytuacji gdy dojdzie do
podziału majątku, mogą zaistnieć spory komu faktycznie
darczyńca chciał przekazać środki. Należy wykazać, iż
darowizna została przeznaczona na wspólny majątek małżeński, a nie tylko dla jednego z małżonków. „Słuszność
ma duże znaczenie dla prawa. Przekazując pieniądze właścicielce działki, ojciec miał w stosunku do niej wierzytelność i majątek ten przejął jego syn. A to, że nieruchomość
weszła do wspólnego majątku małżonków, nie znaczy,
że przy jego podziale nie podlega rozliczeniu” – wskazał
w postanowieniu z dnia 06.03.2019 r. Sąd Najwyższy.
Sad Najwyższy rozstrzygnął tym samym problematykę
nakładów z majątków osobistych na wspólny. Według art. 45

kodeksu rodzinnego każdy z małżonków może żądać zwrotu
wydatków i nakładów, które poczynił w trakcie związku ze
swego majątku osobistego na majątek wspólny. Przy podziale majątku wspólnego, zazwyczaj po rozwodzie. Spory na tle
nakładów na wspólny majątek są częste i w praktyce są sposobem uzyskania przy podziale więcej niż połowy majątku.
Należy pamiętać, iż po zawarciu związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżeńska, ale istnieje również
majątek odrębny zgromadzony przed zawarciem związku
małżeńskiego, ale również majątek odrębny w trakcie trwania małżeństwa, w postaci np. otrzymanych darowizn czy też
odziedziczonego majątku.
W rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy sprawie o podział majątku między byłymi małżonkami, w której sąd
ustalił skład i wartość majątku wspólnego i podzielił go
między byłych małżonków. Kwestią sporną było, jak traktować działkę wartą teraz ok. 500 tys. zł. Mąż kupił ją
przed laty do wspólnego majątku, ale za pieniądze swego
ojca. Sam ojciec jej nie kupił, dokonał tego jego syn, do
wspólnego majątku z żoną. Sprzedawca w akcie notarialnym oświadczył, że za działkę zapłacił ojciec.
Sąd rejonowy stwierdził, że intencją ojca było obdarowanie obojga małżonków i nie ma mowy o nakładzie i jego
rozliczeniu. Po apelacji Sąd okręgowy uznał zaś, że ponie-

waż brak oświadczenia ojca, iż obdarował także synową,
doświadczenie życiowe podpowiada, że była to darowizna
dla syna, i zasądził na jego rzecz 268 tys. zł, czyli wartość
także drugiej połowy darowizny.
Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez
pełnomocnika byłej żony. Uznał, iż nie ma domniemanych
darowizn dla obojga małżonków. W każdym przypadku
należy udowodnić, iż wolą obdarowanego było przysporzenie obojga małżonków.
Na kanwie innej rozpoznawanej sprawy Sąd Najwyższy
zważył, iż rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części
ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego
z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi
do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego
małżonków w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba
że świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego
przekazane na nabycie rzeczy miało charakter nakładu, odpowiednio, na majątek wspólny lub osobisty (uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 19.10.2018 r. III CZP 45/18)
Radca prawcy Bożena Sudoł-Kaczmarek
Radca prawny Grzegorz Ciszewski
www.kancelaria-tarnobrzeg.pl
tyna.info.pl
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Niezwykli goście

na niezwykłym festiwalu
Wybitni twórcy polskiego kina gościli na 16. Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych, który w czasie majówki odbywał się w Sandomierzu i, po raz pierwszy, w Tarnobrzegu. W sobotę wieczorem uhonorowani zostali główni bohaterowie wydarzenia: Anna Dymna i Janusz Kondratiuk. Aktorka NieZwykła otrzymała Kamień Optymizmu, a na głowę Reżysera NieZwykłego włożono Koronę Sandomierską.
W sandomierskim Domu Katolickim na uroczystej gali,
najważniejszym festiwalowym wydarzeniu, zgromadzili się
ludzie kultury, przedstawiciele władz oraz miłośnicy dziesiątej muzy.
Laudację na cześć Anny Dymnej, Aktorki NieZwykłej,
wygłosił, a częściowo zaśpiewał Marian Dziędziel. – Spotkałem ją po raz pierwszy niemal 50 lat temu w Krakowie
– wspominał aktor. – Zobaczyłem, jak wysiada z tramwaju.
Pomyślałem: „Ale laska!”. Potem widziałem ją w Teatrze Słowackiego, jak grała Isię w „Weselu”, a następnie w innych
rolach. Niedawno udało nam się wystąpić na jednej scenie.
Statuetkę z krzemienia pasiastego przekazał aktorce
twórca i mecenas nagrody Cezary Łutowicz.
– Takie nagrody jak ta najbardziej cieszą, ponieważ pokazują, że to, co się robi, jest potrzebne. Oddają sens naszego
zawodu – zaznaczyła Anna Dymna. – Ja nie jestem co prawda
niezwykła, za co bardzo przepraszam, natomiast, rzeczywiście,
żyję w niezwykłym świecie. Mam niezwykły zawód. Jednak najbardziej niezwykli w moim życiu są ludzie, których spotykam.

Fot. B. Myśliwiec

Na scenę zostali zaproszeni także młodzi wolontariusze pomagający organizatorom podczas festiwalu.

Festiwalowe spotkanie w Zamku Dzikowskim.

Janusz Kondratiuk sprawdza swoją ławeczkę.

Zwykłych mogła włożyć mu na głowę
Artystka wymieniła reżyserów, aktowyjątkową, kwadratową Koronę Sanrów, poetów, wspomniała o rodzicach.
domierską.
Nawiązała również do swojej działalno– Żona często mi powtarza: „Korości charytatywnej na rzecz osób niepełna ci z głowy nie spadnie”. Teraz muszę
nosprawnych.
uważać – żartował reżyser.
– Moje życie przez tych ludzi dotknięWśród uczestników gali była Iga
tych cierpieniem staje się niezwykłe. To,
Cembrzyńska, aktorka, żona i muza
że mogę im pomagać, jest niezwykłe. Ja
Andrzeja Kondratiuka. Gdy wchodzisama zaś cały czas walczę, aby być zwyła na salę, powitano ją gromkimi braczajną. Mam nadzieję, że mi się udaje
wami. – Dziękuję, że jesteście ze mną
– dodała aktorka.
– powiedziała wzruszona artystka.
Wiązanki kwiatów wręczyli Annie
Na zakończenie uroczystości z recitaDymnej Dariusz Bożek, prezydent Tarlem wystąpił Marek Dyjak.
nobrzega, Marcin Marzec, burmistrz
Tego samego dnia, po południu, boSandomierza, i Wojciech Czerwiec,
haterów festiwalu uhonorowano w jeszprzewodniczący sandomierskiej Rady
Anna Dymna dopisuje swoje propozycje do cze jeden sposób – na Rynku odsłonięte
Miasta. – Dzisiaj zakochałem się w pani
zostały ich szklane ławeczki. Na ławce
po raz trzeci. Pierwszy raz stało się to po festiwalowego „banku dobrych słów”.
Janusza Kondratiuka widnieje cytat
obejrzeniu „Kochaj albo rzuć”, drugi po
tym, gdy dowiedziałem się o pani działalności charytatywnej z jego filmu „Dziewczyny do wzięcia”: „Jest wiele możliwości – możemy iść tu albo tam”, na drugiej zaś można
– wyznał ze sceny burmistrz Marzec.
Janusza Kondratiuka przedstawiła publiczności aktorka przeczytać przesłanie Anny Dymnej: „Usiądź na chwilę.
Bożena Stachura, która w najnowszym filmie tego twórcy Odetchnij głęboko i uśmiechnij się. Uśmiech to najlepsze
„Jak pies z kotem” gra jego żonę, Beatę. – Na pewno trudno lekarstwo na wszystko”.
Jak na festiwal filmowy przystało, był dywan dla gwiazd,
byłoby go dogonić, bo chodzi swoimi drogami, krętymi, pod
górę. Ma swój intymny, mały świat, do którego jeśli już kogoś jednak nie czerwony, a ekologiczny, zrobiony przez uczniów
zaprasza, to wyłącznie na swoich warunkach. A ponieważ Liceum Plastycznego w Kielcach. Przeszli po nim Anna
nigdy nie ulega konwencjom i modom, nie poddaje się defini- Dymna i Janusz Kondratiuk. Bohaterowie festiwalu dopisali
także swoje propozycje do „banku dobrych słów”.
cjom – mówiła aktorka o mistrzu.
Z Januszem Kondratiukiem publiczność festiwalowa
– Myślę, że jeśli twój brat, Andrzej (reżyser, zmarły w 2016
roku, bohater filmu „Jak pies z kotem” – przyp. red.), widzi mogła porozmawiać wcześniej po pokazach filmu „Jak
teraz z góry tę koronację, jest z ciebie bardzo dumny – stwier- pies z kotem”. Reżyser pokazał w nim fragment swojego życia i relacje z bratem, którym nagle musiał się
dziła Bożena Stachura.
Aktu koronacji dokonała Katarzyna Kubacka-Seweryn. zaopiekować. Takie projekcje odbyły się w Sandomierzu
Reżyser przyklęknął, by dyrektorka Festiwalu Filmów Nie- i Tarnobrzegu.
redakcja@tyna.info.pl

Wspólne czytanie było świetną zabawą, nie tylko dla najmłodszych.

Fot. M. Płaza

– Zdecydowałem się na zrobienie tego filmu nie po to, by pokazać swoje związki z bratem, ale dlatego, że zorientowałem się,
że w podobnej sytuacji, w jakiej ja się znalazłem, jest lub będzie
prawie każdy – albo jako opiekun, albo jako chory. Tymczasem
jesteśmy do tego zupełnie nieprzygotowani, a państwo w ogóle
nam nie pomaga. Zostajemy sami – stwierdził twórca.
Jak przyznała Bożena Stachura, praca na planie była niezapomnianym doświadczeniem. – Janusz Kondratiuk zaprosił
nas do swojego bardzo intymnego świata, do swojego życia, do
swojego domu –wspominała filmowa Beata.
Podczas festiwalu odbyło się wiele spotkań z ludźmi kina.
O swoich filmach opowiadali między innymi Kinga Dębska
i Stefan Gruenberg. Ciekawym wydarzeniem był panel dyskusyjny osnuty wokół „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego, w 30. rocznicę premiery tego dzieła.
Nieodłączną częścią imprezy są warsztaty dla młodych
ludzi. W tym roku, obok filmowych i dziennikarskich, odbyły
się muzyczne.
W programie znalazły się również koncerty. Oprócz Marka Dyjaka, w Sandomierzu wystąpili światowej sławy wirtuoz
skrzypiec Vadim Brodski i Sonia Bohosiewicz, natomiast
w Tarnobrzegu Tomek Błasiak. Swoje „Plakaty i okładki”
zaprezentowała w sandomierskim Biurze Wystaw Artystycznych Katarzyna Stanny.
Były również propozycje dla najmłodszych, nie tylko
filmowe. W ogrodach Domu Długosza w Sandomierzu
i w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu książkę Janusza
Stannego „O malarzu rudym jak cegła” oraz inne wiersze
i historyjki czytali dzieciom znani i lubiani, wśród nich:
Anna Dymna, Franciszek Maśluszczak, Andrzej Seweryn,
profesor Jerzy Bralczyk, Lidia Sadowa, Krystian Modzelewski, Katarzyna Stanny, Kasia Stoparczyk i Krzysztof Orzechowski. W Tarnobrzegu do grona czytających dołączył
prezydent DariuszBożek.
MAŁGORZATA PŁAZA-SKOWRON
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O planach ataku było wiadomo już
wcześniej. Penetrujący tzw. „mroczną
stronę sieci” policjanci wpadli na ślad
operacji na początku maja. Stąd służby
były przygotowane – szkoły sprawdzano bardzo sprawnie.
Z ustaleń policji wynika, że akcja może
być dziełem grupy o międzynarodowych powiązaniach. Wiadomo, że maile z informacjami o bombach wysyłane były z serwerów
na całym świecie, być może automatycznie,
z wykorzystaniem Tor, czyli tak zwanej sieci
anonimowej, która pozwala na dużo skuteczniejszą ochronę tożsamości w internecie.
W powiecie tarnobrzeskim „bombowa
seria” zaczęła się w poniedziałek, 6 maja,
od maila do ZS nr 1 w Nowej Dębie. Anonimowy autor ostrzegał, że w placówce została
podłożona bomba, która wybuchnie w czasie
egzaminu maturalnego.
Jeszcze trwało sprawdzanie szkoły w Nowej Dębie, gdy policja otrzymała informację
o kolejnym „podłożonym ładunku wybuchowym”, tym razem w Centrum Kształcenia
„TORUS” w Tarnobrzegu. Niedługo później kolejny mail z informacją o podłożonej
bombie trafił do ZSP nr 2 w Tarnobrzegu.
W „Rolniku” ewakuowano uczniów szykujących się już do rozpoczęcia egzaminu maturalnego z języka polskiego.
– Mam nadzieję, że policja znajdzie tych drani, którzy wysyłają maile i zostaną oni surowo
ukarani. Ze względu na konieczność sprawdzenia szkoły przez policyjnych pirotechników, egzamin maturalny rozpoczął się u nas z niewielkim,
kilkunastominutowym opóźnieniem – mówi
Marek Szczytyński, dyrektor „Rolnika”.
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Prawie tysiąc fałszywych bomb!
Drugiego dnia matur, gdy uczniowie szykowali się do egzaminu z matematyki, maile
z informacjami o podłożeniu bomb trafiły do
pięciu szkół w powiecie tarnobrzeskim. Ponownie na celowniku „żartownisiów” znalazł
się ZS nr 1 w Nowej Dębie, konieczne było
też ewakuowanie uczniów w ZSO w Grębowie, a także w trzech szkołach w Tarnobrzegu – w „Budowlance”, „Górniku” i Liceum
Katolickim. Na szczęście policja bardzo
sprawnie sprawdziła budynki i matury rozpoczęły się zgodnie z planem.
Zmasowana akcja „bombowa” sprawiła, że
7 maja na szczeblu centralnym podjęto decyzję o plombowaniu wejść do szkół i objęciu
ich stałym nadzorem służb. W środę, 8 maja,
maile z informacjami o bombach przyszły do
ośmiu szkół w powiecie tarnobrzeskim.
– Patrole monitorowały w nocy wszystkie
szkoły. Dlatego też nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji uczniów i sprawdzania pirotechnicznego budynków – mówi Beata
Jędrzejewska-Wrona, rzecznik prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu.
„Bombowo” było również w Stalowej Woli
i Nisku. Tu również do szkół przychodziły maile z informacjami o podłożeniu ładunków.
– Nie udzielamy informacji o tego typu przestępstwach, ale potwierdzam, mieliśmy również na terenie działania naszej komendy takie
przypadki – poinformowała sierżant sztab.
Małgorzata Kania, asystent prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli.

W Nisku informacje o bombach trafiły do
LO im. S. Czarnieckiego i do Regionalnego
Centrum Edukacji Zawodowej. Autorzy maili szczególnie upodobali sobie niżańskie LO,
gdzie takie wiadomości trafiały dzień po dniu.
W powiecie sandomierskim przed pierwszą częścią matur wiadomość o podłożeniu
bomby dostały trzy szkoły. Budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
oraz katolickiego LO w Sandomierzu udało
się sprawdzić na tyle szybko, że egzamin
z języka polskiego rozpoczął się punktualnie, czyli o godzinie 9. Natomiast w klimontowskim ZSP młodzież przystąpiła do
pisania 20 minut po wyznaczonym czasie,
o czym poinformowane zostało kuratorium
oświaty. Przed przeszukaniem szkoły, ewakuowano do sąsiedniego budynku Urzędu
Gminy 45 osób.
W poniedziałek w nocy wysłano kolejną wiadomość z groźbami. Dotyczyła
ona wtorkowego egzaminu, a otrzymał
ją Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. Nazajutrz,
przed egzaminem z matematyki, groźby
znaleźli w skrzynkach e-mailowych dyrektorzy: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, liceum w Chobrzanach, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
w Sandomierzu oraz tutejszego II LO i LO
„Prestiż”.

W Zawichoście, jak informował kapitan
Andrzej Włodarczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sandomierzu, przed przeszukaniem budynku ewakuowano 128 osób. Akcja została
przeprowadzona na tyle sprawnie i szybko, że
matura rozpoczęła się punktualnie.
Opóźnienie było jedynie w liceum „Prestiż”. Tam maturzyści zasiedli w ławkach
ponad pół godziny po planowanym czasie.
W nocy z wtorku na środę budynki szkół
w powiecie były objęte monitoringiem policji. Mimo to maile z groźbami otrzymali
dyrektorzy 10 szkół w powiecie.
Alarmy bombowe nie ominęły szkół w innych powiatach naszego regionu. W pierwszym dniu matur takie wiadomości przesłane
zostały do: Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Ćmielowskiej w Opatowie,
LO im. S. Wyszyńskiego w Staszowie oraz
liceów w Bogorii i Osieku. Przedstawiciel
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie również w poniedziałek, po godzinie
23, zaalarmował, że do szkoły wpłynęły pogróżki. Nazajutrz maile z groźbami dostały
ZS numer 1 w Opatowie oraz ZSO w Ożarowie. Wiadomość została wysłana także do
staszowskiego „Ekonomika”.
W środę informacje o bombach wpłynęły do wszystkich szkół średnich w powiecie
staszowskim. W opatowskim groźbę dostała
jedna szkoła – Prestiż, w której nie było
matur.
(mp) (wel)

Chcę czerpać z europejskich wzorców
Rozmowa z BARBARĄ ZYCH – kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu, byłym doradcą
prezydenta miasta do spraw zdrowia, kandydatką do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej
– Nie jest Pani politykiem. Dlaczego zdecydowała się Pani
na start w wyborach do Europarlamentu?
– Tak, to mój wyborczy debiut. Od ponad 35 lat zawodowo zajmuję się problematyką związaną ze zdrowiem oraz
opieką nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Od
zawsze było to dla mnie priorytetem i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że w moim przypadku praca stała się
pasją. Zdecydowałam się wziąć udział w wyborach, ponieważ uważam, że w związku z demografią – faktami w postaci
liczb, które pokazują, że nasze społeczeństwo starzeje się
bardzo szybko, należy o tych problemach mówić coraz więcej i coraz głośniej, a także aktywnie działać w tym zakresie.
Chciałabym wykorzystać do tego moje doświadczenie, moją
wiedzę i zaangażowanie w dotychczasową pracę. Zajmować
się problemami, które znam od podszewki. Unia Europejska
ma 35 obszarów działania. Dla mnie szczególnie ważny jest
ten dotyczący zdrowia publicznego, opieki, pielęgnacji oraz
wprowadzenia nowych standardów i procedur, które ułatwią
życie osobom starszym i niepełnosprawnym.
– Była Pani doradcą prezydenta Tarnobrzega do spraw
zdrowia. Dziś chce Pani doradzać w Brukseli?
– Realizowanych jest już wiele pozytywnych działań. Ale
też moim zdaniem, a także zdaniem wielu osób, które są
zaangażowane w szeroko pojętą politykę zdrowotną, wciąż
pozostaje bardzo wiele do robienia. Mnie na przykład bliskie są wzorce skandynawskie, a szczególnie szwedzkie,
gdzie opieka nad seniorami, osobami chorymi czy zależnymi jest wyjątkowo kompleksowa. Nie mówimy tutaj tylko
o opiece instytucjonalnej, ale także domowej, wsparciu
rodziny, która może liczyć między innymi na tak zwane
„chwile wytchnienia”, kiedy opiekę nad chorym przejmują
społeczni koordynatorzy. Rodzina może wówczas odpocząć od codziennych obowiązków związanych z opieką nad
chorym czy wykorzystać ten czas na pozyskanie informacji,
które pomogę lepiej tę opiekę sprawować.
– Instytucjonalnego wsparcia potrzebują więc nie tylko
chorzy, ale także ich rodziny?
– Praca w placówce, którą prowadzę i której powołania
byłam współpomysłodowcą, nauczyła mnie nie tylko ogromnej pokory wobec życia i choroby, ale także ogromnego
szacunku wobec rodzin osób schorowanych, które na co
dzień borykają się z niemierzalną wręcz ilością problemów.
Ci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z przewlekłą chorobą
i piętrzącymi się wręcz problemami z nią związanymi, tak
naprawdę nie potrafią sobie wyobrazić jak taka opieka może

być wyczerpująca. Osoby ją sprawujące muszą mieć energię
do działania, muszą mieć wsparcie. Nic nie zastąpi łączności międzypokoleniowej, na co także bardzo mocno staram się stawiać. Oswajanie ze starością jest bardzo ważne.
Dziś znikły domy wielopokoleniowe, między innymi przez
zmianę sytuacji na rynku pracy. Dużo młodych ludzi szuka
swojego miejsca poza granicami kraju czy choćby w dużych
miastach. Bardzo ważne jest, żeby pamiętali o swoich rodzicach czy dziadkach, choćby szukając dla nich pomocy
instytucjonalnej, na czas ich nieobecności. Żeby dawali im
do zrozumienia, że o nich dbają, nie zostawiają ich samym
sobie. Chciałabym działać na rzecz umacniania takiego sposobu myślenia, postępowania i edukacji. Pracować przede
wszystkim na rzecz umacniania więzi międzypokoleniowej.

– Wszyscy się starzejemy. Kiedyś to my znajdziemy się
na miejscu dzisiejszych seniorów. I być może będziemy
potrzebować jakiejś formy opieki...
– Patrząc na dane statystyczne widzimy, że w ciągu ostatnich 25 lat w Polsce przybyło 3,5 miliona osób powyżej 65.
roku życia. Jeśli dziś nauczymy się odpowiedniego patrzenia na starzejące się społeczeństwo, podejścia do kwestii
starości i chorób, to będziemy mieć pewność, że kolejne
pokolenia, czerpiąc z wypracowanych przez nas rozwiązań,
w odpowiedni sposób zapewnią nam opiekę. A później
kolejne pokolenia zadbają o ciągłość bezpieczeństwa psychicznego. Tak naprawdę działamy więc dla samych siebie
– w dłuższej perspektywie.
– W ostatnich miesiącach głośno było też o problemach,
z którymi borykają się osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. To także temat Pani bliski.
– Mierzymy się dziś z problemem braku propozycji i rozwiązań dla dorosłych niepełnosprawnych. Gdy takie osoby
kończą wiek szkolny, tracą opiekę instytucjonalną. Chciałabym zająć się przygotowaniem nowych procedur i rozwiązań
w tym zakresie. Zwracając uwagę także na to, że w rożnych
europejskich krajach rożne są definicje osoby niepełnosprawnej. Ich ujednolicenie jest bardzo ważne. Chciałabym
o to walczyć.
– Z Brukseli Pani głos byłby bardziej słyszalny?
– Chciałabym mówić o tym wszystkim w Europarlamencie i stworzyć jeden wzorzec postępowania dla wszystkich
państw europejskich. To nie jest kwestia budowy kolejnego
domu opieki społecznej, kolejnego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, ale także konkretnych rozwiązań systemowych. Ciekawym pomysłem jest również tworzenie osiedli
senioralnych, lecz nie takich, w których osoby starsze są
izolowane od społeczeństwa danego miasta, ale miejsc,
które łączą w sobie rożnorodne funkcje skierowane do seniorów, gdzie nawet kawiarnie czy sklepy są im dedykowane,
tworząc jeden kompleks. To sprzyja integracji i poczuciu
wspólnoty, a zdecydowanie przeciwdziała samotności i wyizolowaniu. A trzeba pamiętać, że można mieć nowoczesną
linię farmakologiczną, a nawet roboty, które pomagają nam
w codziennym życiu, ale nic nigdy nie zastąpi bliskości drugiego człowieka. Na świecie istnieje wiele wypracowanych
przez lata wzorców, dotyczących postępowania z osobami
przewlekle chorymi, z których można czerpać, a jednocześnie tworzyć własny kierunek działania. Łącząc je w jedną
całość możemy zyskać nowe rozwiązania technologiczne,
infrastrukturalne, bytowe czy proceduralne. To będzie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał RAFAŁ NIECKARZ
tyna.info.pl
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Sandomierskie winnice otworzyły swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych. Odwiedzający
mogli zobaczyć, jak uprawia się winorośl i produkuje
wino, a także delektować się jego smakiem.
Z propozycji spędzenia majówki w winnicach zdecydowało
się skorzystać w ciągu dwóch dni ponad 100 osób. Enoturyści
mieli do wyboru dwie trasy. Pierwsza wiodła z Sandomierza
przez Winnicę na Rozdrożu Patrycji i Piotra Chmurów w Andruszkowicach, z gościnnym udziałem Winnicy Carolus z Rytwian Piotra Szczoczarza oraz przez Winnicę Barbary i Marcina
Płochockich w Darominie, gdzie swoim winem pochwalili się
także Anna i Tomasz Stolowie z ostrowieckiej Modły.
Druga wycieczka wyruszała z miejsca szczególnego, gdzie
ponad 700 lat temu wszystko się zaczęło – winnicy na zboczach wzgórza obok kościoła św. Jakuba w Sandomierzu.
– Jesteśmy w miejscu, do którego dominikanie przybyli
w 1226 roku, przywożąc ze sobą tradycje winiarskie. W 1238
roku nadano im książęcy certyfikat na produkcję i sprzedaż
wina w całej Europie, co oznacza, że sandomierska winnica
była wówczas w pełni produktywna – opowiadał uczestnikom
wycieczki ojciec Marek Grubka.
Winnica ta, pierwsza w regionie sandomierskim, dała
początek wielu innym. Istniała mniej więcej do XVII wieku.
Odtworzono ją z inicjatywy Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego i ojców dominikanów w 2012 roku. Był to, jak
podkreślił ojciec Marek, powrót do korzeni.
Od tamtej pory przybyło na zboczach wzgórza świętojakubskiego nasadzeń, część z nich wymieniono. Opiekunowie
plantacji sprawdzają, które odmiany najlepiej się przyjmują
i z których można zrobić najsmaczniejsze wino.
Żadna inna winnica sandomierska, mówił przewodnik,
nie może pochwalić się 700-letnią piwnicą.
– W głównym portalu kościoła umieszczone jest winne grono. Oczywiście, jest to nawiązanie do Biblii, ale myślę, że tym,
którzy tworzyli świątynię, przyświecała również idea powiązania
jej z winnicą, która tu już istniała – kontynuował dominikanin.
Turyści, podziwiając krajobraz rozciągający się ze wzgórza,
mogli spróbować wina produkowanego przez zakonników. Po
degustacji wsiedli do autobusu i udali się w stronę Samborca.
Pierwszy przystanek był w Złotej, w Winnicy nad Jarem
Sylwii i Mateusza Paciurów. Aby do niej dotrzeć, trzeba
wejść pod górę. Sama winnica także położona jest na wzniesieniu. Widok, jaki się stamtąd rozciąga, na dolinę Koprzywianki i Wisły, rekompensuje z nawiązką wysiłek.
Skąd pochodzi nazwa winnicy – dopytywali uczestnicy
wycieczki? – To od jaru, który biegnie między dwoma wzniesieniami. My jesteśmy na wzniesieniu Kwacała, ciekawym pod
względem archeologicznym, ponieważ niedaleko znajduje się
kurhan – opowiadała pani Sylwia.
Drugie wzgórze nosi nazwę Winnica, która przypomina
o tym, że kiedyś, setki lat temu, między Sandomierzem
a Koprzywnicą było kilkanaście plantacji.
Winnica nad Jarem, opowiadała właścicielka, jest niewielka, rodzinna. Państwo Paciurowie wszystkim, od uprawy
winorośli po produkcję wina, zajmują się właściwie sami.
Ze Złotej uczestnicy wycieczki pojechali do oddalonych
o kilka kilometrów Faliszowic. Tam, wśród sadów, znajdują
się dwie winnice – Justyny i Łukasza Kędrów oraz Nobilis
Magdaleny i Grzegorza Kapłanów.
– To moja druga taka wycieczka. Wcześniej oglądałem
winnice w okolicach Rzeszowa. Sandomierskie są większe,
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Prawie jak w Toskanii

O dominikańskich tradycjach winiarskich i obecnej winnicy przy kościele św. Jakuba opowiadał ojciec Marek Grubka.

Turyści byli zachwyceni krajobrazami.

Fot. M. Płaza

Sylwia Paciura częstowała swoich gości winem.

ale i warunki są tutaj chyba trochę lepsze – powiedział pan
Wiesław z Malińca. – Nie myśleliśmy, że jest tutaj aż tak pięknie – dodała pani Kazimiera.
Program Dni Otwartych Winnic, jak mówili organizatorzy, został tak przygotowany, aby pokazać gościom różne
plantacje, mniejsze i większe, aby enoturyści mogli jak najwięcej zobaczyć.
Z propozycji skorzystali przyjezdni z różnych stron kraju.
Sylwia Paciura zaznaczyła, że właściwie nie było wśród nich
osób przypadkowych, łączyło ich zainteresowanie, jeśli nie
uprawą winorośli, to winami. Potwierdziła to pani Jolanta
ze Stalowej Woli: – Przywiodła nas miłość do wina. Często

podróżujemy i wszędzie, gdzie jesteśmy, staramy się poznawać
regionalne produkty, między innymi wino. Przez przypadek
odkryłam możliwość odbycia wycieczki szlakiem winnic sandomierskich. Uznałam, że możemy miło spędzić czas, a przy
okazji dowiedzieć się, jakie szczepy się tutaj udają, jakie gatunki wina są produkowane, dotknąć wszystkiego i oczywiście
popróbować.
Jak smakowało sandomierskie wino? – Jest przednie. Ma
cudowny bukiet i smak – zachwycała się pani Jolanta. – Jest
naprawdę godne polecenia. Dobrze by było, żeby stało się produktem regionalnym, którym będziemy mogli się pochwalić
i z którego będziemy dumni.
(mp)

Pobiegli nawet Afrykańczycy
W minioną niedzielę odbyła się XXXIX edycja Tarnobrzeskiego Biegu Siarkowca. Na starcie tegorocznej
imprezy, która od ośmiu lat poświęcona jest pamięci Kazimierza Sławka, wybitnego biegacza z Tarnobrzega, stanęło około 200 uczestników nie tylko z Polski, ale także między innymi z Ukrainy i… Maroka.
Bieg główny, ulicami Tarnobrzega, na dystansie
10000 metrów, rozegrany został pod dyktando zawodników z Ukrainy. W kategorii mężczyzn najszybszy
okazał się Paweł Olijnyk, który na pokonanie trasy potrzebował 31 minut i 3 sekund, natomiast wśród kobiet
najszybsza była jego koleżanka Natalia Samenovych,
z czasem 36 minut i 6 sekund.
W tegorocznej imprezie wystartowało 43 reprezentantów Tarnobrzega, w tym 11 kobiet i 32 mężczyzn.
Najlepsza z reprezentantów gospodarzy okazała się
Agnieszka Matysiak (44:45), natomiast w rywalizacji
mężczyzn Wiesław Sądel, który dystans 10 kilometrów
pokonał w czasie 38 minut i 24 sekund.
Najwięcej braw od licznej widowni zebrali jednak
najstarsi uczestnicy biegu: mieszkający obecnie w Krakowie 77-letni Zdzisław Karpiński z Witaru Tarnobrzeg, pomysłodawca i pierwszy współorganizator biegu
(1:08,45) oraz 72-letni Adam Kawa, także z Tarnobrzega, który na pokonanie trasy potrzebował 1:12,44.
Tradycyjnie imprezie towarzyszyły biegi dla dzieci, młodzieży, cieszące się dużym zainteresowaniem
redakcja@tyna.info.pl

Najszybsza tarnobrzeżanka, Agnieszka Matysiak, na trasie XXXIX Tarnobrzeskiego
Biegu Siarkowca.
Fot. P. Morawski
Zdzisław Karpiński (z prawej) w rozmowie ze spikerem zawodów,
Adamem Maślanką.

sztafety przedszkolaków oraz bieg open na 2000 metrów, który był
jednocześnie okazją do pomocy dla małej Karolinki z wadą serca.
(nat)
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W skrócie
TARNOBRZEG. Dostępne jest nowe wydanie „Informatora Seniora”.

Bezpłatna broszura, którą wydaje tarnobrzeski
magistrat, zawiera wiele tekstów o charakterze
informacyjnym i edukacyjnym skierowanych do
seniorów. Publikacja została podzielona na trzy
części: bezpieczeństwo, aktywność i zdrowie. W in-

formatorze znalazła się również baza teleadresowa
zawierająca adresy i numery telefonów poradni lekarskich, przychodni, ZUS-u, spółdzielni mieszkaniowych czy miejskich instytucji pomocowych. Broszura już wkrótce będzie dostępna m.in. TDKu,
bibliotece czy przychodniach.
(ds)

NOWA DĘBA. Osiem podwójnych zestawów
nowoczesnych mikrofonów wraz z niezbędnymi akcesoriami trafi na wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury.
Placówce udało się pozyskać doﬁnansowanie
z Narodowego Centrum Kultury na zakup sprzętu.
Pozwoli on zapewnić profesjonalną jakość dźwięku, podczas imprez organizowanych, jak i obsługiwanych przez SOK, bez obawy o zakłócenia.
Dodatkowo zakupionych zostanie osiem instrumentów dla orkiestr dętych działających w Nowej
Dębie i w Chmielowie. Nowy sprzęt oraz instrumenty pojawią się w SOK-u najpóźniej po wakacjach. (ds)

BARANÓW SANDOMIERSKI. Do 24 maja
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury przyjmowane są zgłoszenia do 26. edycji festiwalu
Dziecko w Folklorze.
Wydarzenie zaplanowano na 8 i 9 czerwca. Wystąpić mogą w nim zespoły taneczne, kapele, instrumentaliści, śpiewacy soliści, grupy śpiewacze,
zespoły obrzędowe. Każdy powinien prezentować
program zgodny z tradycją własnego regionu,
w odpowiednim dla niego stroju. Część konkursowa odbędzie się w siedzibie ośrodka, działać
też będzie scena plenerowa. Nie zabraknie też
warsztatów rękodzieła, animacji dla dzieci i wielu
innych atrakcji.
(ds)

NOWA DĘBA. Będzie 6. edycja Festiwalu
Muzyki Kameralnej i Organowej „Margaritae
Baroci”.
Dzięki doﬁnansowaniu, jakie Samorządowy Ośrodek Kultury pozyskał z Ministerstwa Kultury, zostanie zorganizowanych w sumie 7 koncertów – dwa
organowe i 5 kameralnych, w tym jeden oratoryjny
z udziałem Filharmonii Krakowskiej. – Dotychczasowe edycje festiwalu cieszyły się sporym zainteresowaniem, i bardzo często widzowie dopytywali, kiedy będą
następne. Organizacja festiwalu sporo kosztuje, i bez
dotacji z ministerstwa nie była by możliwa – powiedział
dyrektor SOK Krystian Rzemień.
(ds)

NOWA DĘBA. Szkoła Podstawowa w Jadachach ma szansę zdobyć plac zabaw o wartości 250 tys. zł.
Placówka bierze udział w konkursie „Podwórko Talentów NIVEA”. O tym, kto wygra, zdecyduje liczba głosów. Te można oddawać na dwa
sposoby – za pośrednictwem strony internetowej
podworko.nivea.pl lub poprzez aplikację Podwórko Talentów NIVEA dostępną na smartfony z systemem Android i iOS. Następnie należy
przejść proces rejestracji zgodnie ze wskazówkami. Każda osoba może oddać jeden głos dziennie
z jednego urządzenia. Głosowanie trwa do 21
czerwca.
(ds)

POWIAT tarnobrzeski

Trzy dni jedzenia
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TARNOBRZEG. Przez trzy dni na placu Bartosza Głowackiego królowały ciężarówki, z których serwowano egzotyczne potrawy. Klientela dopisała tak licznie,
że niektóre punkty musiały trzeciego dnia zamknąć swoje podwoje, bo skończyły im się zapasy jedzenia.

Fot. I. Grabowska
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W ramach zlotu do Tarnobrzega
przyjechało szesnaście food trucków.
Jak zapewniali organizatorzy, najlepsze restauracje na kółkach w Polsce.
Serwowały najróżniejsze potrawy
– była kuchnia tajska, koreańska, chińska, meksykańska, gruzińska, hiszpańska, różnego rodzaju frytki, wymyślne
zapiekanki, burgery, tosty i hot dogi,
a także lody, gofry i owoce w czekoladzie.
Taka kulinarna oferta skusiła tysiące
osób, nie tylko z Tarnobrzega. To sprawiło, że przed punktami serwującymi
jedzenie ustawiały się potężne kolejki.
– Trochę to szalone. Żeby zamówić
gruzińskie danie, wystałem się pół godziny w kolejce, a potem czekałem półtorej
godziny na potrawę. Skala zainteresowania imprezą przerosła wyobrażenia
i organizatorów, i uczestników – mówi
mieszkaniec Tarnobrzega.
Długie kolejki towarzyszyły imprezie i następnego dnia. Dopiero ostatni dzień zlotu był nieco „luźniejszy”,
głównie za sprawą fatalnej pogody.
Organizatorzy zlotu zapewnili, że
Tarnobrzeg na stałe zagości na mapie
imprez z udziałem food trucków.
(grab)

Milion na inwestycje
BARANÓW SANDOMIERSKI. Władze gminy podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
umowy na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dwóch inwestycji. Chodzi o zakup wyposażenia
do Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej
i Baranowie Sandomierskim. Łączna kwota unijnego dofinansowania wyniesie milion złotych.
Do domu kultury w Skopaniu traﬁą nowe nagłośnienie,
oświetlenie, a także rzutnik laserowy. W sali widowiskowej
zamontowane zostaną nowe siedziska, a na budynku instalacja
fotowoltaiczna. – Staramy się modernizować naszą infrastrukturę kulturalną. Dobrym przykładem jest tu budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Barnowie Sandomierskim którego wnętrza na parterze zostały kompleksowo wyremontowane.
Jeśli chodzi o ŚDK w Skopaniu, to gotowa jest dokumentacja
techniczna robót budowlanych na tym obiekcie. Pozostaje tylko
czekać na możliwość ubiegania się o kolejne pieniądze zewnętrzne – podkreśla burmistrz Baranowa Sandomierskiego
Marek Mazur.
Sporo zmieni się także w Woli Baranowskiej. Tu zostanie
zagospodarowany teren wokół zbiornika Gaj. Pojawią się tam
alejki spacerowe, molo, piaszczysta plaża oraz teren z przeznaczeniem na organizację wydarzeń plenerowych. Nie zapo-

mniano o elementach małej architektury oraz nasadzeniach
roślinności. Wszystko to będzie oświetlone przy użyciu lamp
solarnych.
Natomiast na rynku w Baranowie Sandomierskim planowane jest postawienie pomnika. – Będzie to orzeł z rozpostartymi
skrzydłami. Orzeł piastowski nawiązujący do historii miasta
Baranów Sandomierski i do okresu, kiedy było ono zakładane,
czyli czasów panowania Kazimierza Wielkiego, ostatniego króla
z rodu Piastów. Postawienie pomnika pozwoli stworzyć miejsce
przeznaczone do organizacji uroczystości z okazji świąt narodowych – tłumaczy M. Mazur.
Inwestycje w Woli Baranowskiej i samym Baranowie Sandomierskim miałyby się rozpocząć dopiero po ukończeniu prac
związanych z budową kanalizacji na terenie miasta i gminy.
Z kolei nowe wyposażenie do ŚDK-u w Skopaniu traﬁ jeszcze
w tym roku.
(ds)

Uczniowie z Gorzyc zwiedzili Sycylię
Uczniowie z Zespołu Szkół w Gorzycach już po raz kolejny udali się na podbój Europy. Tym razem celem 10-osobowej delegacji była Sycylia. A wszystko
dzięki programowi międzynarodowej wymiany młodzieży o nazwie Erasmus. Za jego sprawą w ciągu kilku lat już prawie 400 uczniów gorzyckiej szkoły
zwiedziło niemal całą Europę.
– Dziwi mnie bierność szkół w naszym regionie, gdyż na
palcach jednej ręki można wskazać placówki, które biorą udział
w programie Erasmus. Czy tym szkołom nie zależy na młodzieży? – zastanawia się Krzysztof Komórkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach. – Wyjazdy zagraniczne to przecież
najlepsza droga do poznania tradycji i kultury innych krajów,
a uczniowie całkowicie bezpłatnie mogą zwiedzić całą Europę.
Wymaga to dużego wysiłku od nauczycieli, ale w naszej szkole
trud ten jest podejmowany, bo u nas uczeń jest najważniejszy.
Projekt, dzięki któremu młodzież mogła odwiedzić
Sycylię, obejmuje głównie robotykę oraz nowoczesne
systemy informatyczne. Uczniowie z Polski, Włoch, Bułgarii i Rumunii programują roboty, a programowanie
i logiczne myślenie jest bardzo ważne w dzisiejszym
świecie.
– Podczas pobytu na Sycylii oprócz doskonalenia
swojej wiedzy informatycznej mieliśmy możliwości poznania kultury i zabytków tej pięknej wyspy – mówi
Aleksandra, uczennica klasy drugiej technikum informatycznego. – Zwiedziliśmy Palermo oraz wiele innych ciekawych miejsc. Bardzo podobała nam się szkoła,
pracownie do nauki przedmiotów zawodowych były
bardzo dobrze wyposażone, pod wieloma względami
przypominały nasza szkołę.

W trakcie prac nad projektem każdy kraj przedstawiał swoje unikatowe pomysły na zastosowanie platformy Arduino w praktyce. Uczniowie, a raczej ich roboty,
rywalizowali w wielu konkurencjach. Najciekawsze jest

wymiany młodzieży Erasmus, praca dla absolwentów
szkoły w gorzyckich zakładach, bardzo dobre wyniki
egzaminów zewnętrznych, legitymacje szkolne w telefonach komórkowych – to tylko niektóre działania,

to, że każda wymagała osobnego programowania robota. A jednak uczniowie radzili sobie z tym doskonale.
Zespół Szkół w Gorzycach udowodnił, że podejmowane tam działania są ukierunkowane na wszechstronny rozwój ucznia. Program międzynarodowej

które wyróżniają gorzycką placówkę. Przedsięwzięcia
te dostrzegła Małgorzata Rauch – podkarpacka kurator
oświaty, uznając Zespół Szkół w Gorzycach za najlepszą
szkołę w województwie podkarpackim.
art. sponsorowany
tyna.info.pl
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Nowy skwer

TARNOBRZEG. Oficjalnie oddano do użytku skwer
przy ul. Kopernika. Miejsce jest z pewnością ładne, jednak czy będzie pełnić swoją rolę, dopiero się okaże. Krytycy podważają sens istnienia skweru rekreacyjnego
bezpośrednio sąsiadującego z główną drogą przelotową
przez miasto.

Teren pomiędzy ulicą Sikorskiego a blokiem nr 2 przy ul. Kopernika od wielu lat był mocno zaniedbany. Porastały go chaszcze i stare żywopłoty. Wieczorami i nocami okolica stawała się
królestwem amatorów mocniejszych trunków zaopatrujących
się w sąsiednim całodobowym sklepie. Krzyki, wrzaski i awantury były tu na porządku dziennym (wielokrotnie pisaliśmy o tym
na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego”).
– Co tu się działo wiedzą tylko mieszkańcy bloku nr 2 przy ul.
Kopernika. Od 16 lat trwały starania, by z tym miejscem coś zrobić.
Dlatego bardzo się cieszę, że wreszcie się udało – mówi Łukasz Nowak, tarnobrzeski radny i przewodniczący osiedla „Siarkowiec”.
Budowa całkiem nowego skweru została przeprowadzona
w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta
Tarnobrzega” doﬁnansowanego ze środków unijnych. Stare
żywopłoty i część drzew wycięto, na ich miejsce wytyczono
pokryte kostką brukową alejki i tereny obsadzone zielenią.
Centralnym punktem skweru jest wielkie astrolabium „wtopione” w beton. To bezpośrednie nawiązanie do patrona ulicy
Mikołaja Kopernika. Dodatkowo, na skwerze ustawiono ławki,
stojaki rowerowe, kosze na śmieci. Całość terenu jest oświetlona. Koszt inwestycji to 538 tys. zł.
– Odbieramy dziś ładny kawałek Tarnobrzega. A będzie on
jeszcze ładniejszy, jak za 2-3 lata zasadzone tu rośliny podrosną.
Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni – stwierdził prezydent Dariusz Bożek.

POWIAT tarnobrzeski
O ile do estetyki skweru nikt chyba nie ma zastrzeżeń, wątpliwości budzi fakt, że miejsce w założeniu przeznaczone do
rekreacji i odpoczynku sąsiaduje bezpośrednio z ul. Sikorskiego, którą biegnie główna trasa tranzytowa przez Tarnobrzeg.
– Kto będzie siedział i odpoczywał w miejscu, gdzie hałas jest
okropny, a ponadto jest się narażonym na wdychanie spalin tysięcy samochodów tędy przejeżdżających? – zastanawia się jeden
z mieszkańców ul. Kopernika.
Na hałas, dużo większy niż przy „starym”, zaniedbanym
terenie skarżą się też mieszkańcy bloku przy ul. Kopernika 2.
Z tego względu już teraz zaplanowano posadzenie w tym miejscu szpaleru lip, które zmniejszą uciążliwość hałasu. Sytuacja
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BARANÓW SANDOMIERSKI. Widowisko „gusła lasowiackie” wystawione przez Zespół Obrzędowy Lasowiaczki zwyciężyło w konkursie
„Ludowe obrzędy i zwyczaje” zorganizowanym w MGOK w Sędziszowie Małopolskim.
Natomiast członkini grupy Zoﬁa Wydro otrzymała wyróżnienie dla najlepszego aktora, za rolę
znachorki. W konkursie wzięło udział 17 zespołów
z całego Podkarpacia zrzeszających ponad trzystu
artystów-amatorów w wieku od 6 do prawie 90 lat.
Występy oceniało jury, w którym zasiadali eksperci
w dziedzinie etnograﬁi, teatru i muzyki. Konkurs
organizowany jest od 1987 r.
(ds)

GRĘBÓW. Grażyna Ożga, która przez ostatnie 15 lat pełniła funkcję skarbnika gminy,
zrezygnowała ze stanowiska. Jej rezygnację
na ostatniej sesji przyjęli radni.

Fot. P. Welanyk

– Uważam, że pani wiedza, profesjonalizm,
był ogromną wartością dla tej gminy – powiedział przewodniczący rady Jerzy Drewniak.
– To były dobre lata. Budżety były realizowane
wzorcowo, co potwierdzały kontrole organów
nadrzędnych. – mówił wójt Kazimierz Skóra. Nowym skarbnikiem została Renata Wilk
pracująca dotychczas, jako jego zastępca.
Z urzędem gminy związana od 2004 r.
(ds)

powinna też się zmienić, gdy Tarnobrzeg doczeka się drogi
obwodowej. Wówczas nic nie powinno stanąć na przeszkodzie
temu, by skwer przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Kopernika
był nie tylko ładny, ale i użyteczny.
(wel)

NOWA DĘBA. Z okazji Światowego Dnia
Książki w Samorządowym Ośrodku Kultury
rozstrzygnięto konkurs plastyczny na plakat
okolicznościowy nawiązujący do tego święta.

Kłusownicze eldorado na poligonie

Na konkurs wpłynęło 17 prac, które oceniło
jury. Nagrodzono 7 prac, a wyróżniono 2 w dwóch
kategoriach wiekowych. Jury zwracało uwagę na
duży wkład pracy włożony w realizację plakatów,
pomysłowość, walory estetyczne i tematyczne prac.
Konkurs przyczynia się do rozwoju twórczości
plastycznej dzieci i młodzieży, a także do rozwoju czytelnictwa. Wystawę prac można podziwiać
w górnym holu placówki.
(ds)

NOWA DĘBA. Dwaj żołnierze służby zawodowej i ich kolega cywil kłusowali na terenie poligonu. Za cel obrali sobie, będące pod ochroną, bobry. Z mięsa złapanych we wnyki zwierząt robili swojską kiełbasę. Procederowi położyła
kres nowodębska policja.
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej
Dębie obejmuje swoim zasięgiem rozległy teren. Znajdują
się tam też liczne stawy, w których, mimo sąsiedztwa wojska,
zagnieździły się bobry. Tam właśnie działali kłusownicy w mundurach.
– Przygotowywali wnyki, które następnie stawiali w stawie.
Złapane w pułapki zwierzęta zabijali. Mięso przerabiali na wędliny
– informuje podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, rzecznik
prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu.
Proceder wydawał się bezpieczny. Na teren poligonu nie
wolno wchodzić osobom postronnym, wojskowi i ich wspólnik
czuli się bezkarni. Jednak okazało się, że nie są.
– Funkcjonariusze pionu kryminalnego z Nowej Dęby dowiedzieli się, że na terenie poligonu dochodzi do kłusowania zwierzyny.
Wiedzę pozyskali dzięki czynnościom operacyjnym. Wytypowali
osobę podejrzaną o przestępczy proceder i dokonali przeszukania
należącej do niej posesji – mówi B. Jędrzejewska-Wrona.

GORZYCE. Gmina chce przejąć na
własność opuszczony budynek po
hotelu robotniczym w centrum miejscowości. Nie zamierza go jednak remontować, lecz wyburzyć.
Dwupiętrowy budynek wzniesiono w latach 30. ubiegłego wieku, z myślą o kadrze
zarządzającej małą fabryką produkującą
aluminiowe odlewy dla przemysłu lotniczego. Pierwszymi właścicielami gruntu,
na którym stoi obiekt, byli Erazm Mieszczański, który współtworzył przemysł odlewniczy w ramach Centralnego Okręgu
Przemysłowego, oraz Mortko Kelman
Fiedelseid pochodzenia żydowskiego.
Po II wojnie światowej fabryka została
upaństwowiona i stała się najpierw ﬁlią
WSK Rzeszów, a później samodzielnym
zakładem, blok natomiast został przekształcony w hotel robotniczy. Jego ostatnim zarządcą była spółka Federal Mogul,
która w 2001 roku kupiła WSK Gorzyce.
Trzynaście lat później spółka postanowiła
zrzec się posiadania tej nieruchomości.
Stało się tak, bowiem większość lokatorów
nie płaciła rachunków. W budynku odcięto gaz i prąd, zostawiając jedynie zimną
redakcja@tyna.info.pl

Rewizja w zabudowaniach należących do 55-letniego mieszkańca Nowej Dęby potwierdziła informację policjantów. Znaleziono martwe bobry, wnyki i inne narzędzia do kłusowania,
a także broń pneumatyczną o wzmocnionej sile rażenia i ponad
400 nabojów do broni myśliwskiej, wojskowej i sportowej. Jak
ustalono, broń i amunicja należały do syna właściciela (nie miał
na nie stosownych zezwoleń).
W czasie policyjnej akcji, na terenie posesji zastano dwóch
mężczyzn – 48 i 55-latka – żołnierzy z nowodębskiej jednostki.
– Okazało się, że mają związek z kłusowaniem. Zarówno im,
jak i gospodarzowi, przedstawiono zarzuty związane z naruszeniem Prawa Łowieckiego i Ustawy o Ochronie Zwierząt – informuje B. Jędrzejewska-Wrona.
Kłusownikom grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jeszcze
wyższą karę może dostać 31-letni syn właściciela posesji. Za
przeróbkę broni i nielegalne posiadanie amunicji zagraża mu
do 8 lat więzienia.
(wel)

Planują wyburzyć
wodę. Prawnicy spółki podkreślali wówczas, iż nie jest ona instytucją społeczną
ani socjalną, lecz podmiotem komercyjnym. A ponoszone koszty były niemałe.
To kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.
Prawnicy przekonywali również, że
spółka nie była ani właścicielem nieruchomości, ani ich użytkownikiem wieczystym. Budynek znalazł się w posiadaniu
poprzedników prawnych Federal Mogul
czyli WSK Gorzyce, na podstawie decyzji
nacjonalizacyjnych, które następnie zostały uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej, bo w 1996 roku na
wniosek syna Erazma Mieszczańskiego
ówczesny minister przemysłu i handlu
wydał decyzję, że prawo własności do bloku wraz z działką, na której stoi, należy
do spadkobierców E. Mieszczańskiego
i M. Fiedelseida. Skarb państwa jednak
nigdy nie przestał być posiadaczem majątku, bo spadkobiercy po rodzinie Fiedelseida nigdy nie wystąpili o unieważnienie decyzji nacjonalizującej w części

ich dotyczącej. Tak wynikało z dokumentów, do których dotarli 5 lat temu prawnicy. Dziś gmina chcąc przejąć obiekt ma
nie lada problem, bowiem okazało się,
iż nawet rodzina Mieszczańskich, która
chciałaby zrzec się swojej części na rzecz
gminy, nie ma tego terenu wpisanego
w księgi wieczyste.
– Ponadto po tej rodzinie żydowskiej
nie ma śladu. Ich spadkobierców przez
wiele lat poszukiwało zarówno starostwo
jak i gmina. Żadne dokumenty się jednak
nie zachowały. Najprawdopodobniej cała
rodzina została wymordowana podczas II
wojny światowej. Dlatego teraz gmina będzie chciała wywłaszczyć budynek. Zostanie opracowana wycena tej nieruchomości,
a pieniądze tytułem odszkodowania dla
osób które udokumentują tytuł prawny zostaną przekazane do depozytu sądowego.
Innej drogi nie ma – uważa wójt.
Jeżeli procedura zostanie przeprowadzona pomyślnie, budynek zostanie
wyburzony w drugiej połowie roku. (ds)

BARANÓW SANDOMIERSKI. Do 24 maja
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim można podziwiać
wystawę kilkudziesięciu florografów autorstwa mieszkanki miasta Albiny Róg.
– Florografy to kompozycje ułożone na płótnie
lub na papierze z suszonych liści, traw, kwiatów, po
prostu różnych części roślin. Tematyka to głównie
pejzaże. Utworzenie prostszej kompozycji zajmuje
maksymalnie dwa dni, natomiast, jeżeli jest o pejzaż
to czas ten wydłuża się do dwóch tygodni a nawet do
miesiąca – powiedziała A. Róg. Florografy tworzy
od blisko 20 lat.
(ds)

TARNOBRZEG. Jeden z symboli miasta
– wykonany z kamienia pomnik Bartosza Głowackiego przejdzie renowację.
Miejscy radni na ostatniej sesji zdecydowali,
że 100 tys. zł. wolnych środków z poprzedniego roku zostanie przeznaczone na ten właśnie
cel. – Obecnie Wydział Techniczno Inwestycyjny
i Drogownictwa tarnobrzeskiego Urzędu Miasta
przygotowuje zapytania ofertowe dla podmiotów,
które wykonują czynności konserwatorskie – informuje rzecznik magistratu Wojciech Lis. Pomnik
odsłonięto 9 września 1904 r. Jego autorem jest
krakowski rzeźbiarz Michał Stefan Korpal.
(ds)

TARNOBRZEG. Ksiądz Jan Kaszewicz proboszcz parafii na osiedlu Zakrzów i kapelan
strażaków OSP obchodził jubileusz 45-lecia
kapłaństwa.
Na uroczystą mszę zorganizowaną w Dniu
Strażaka przybyli samorządowcy, przedstawiciele
jednostek OSP i PSP z terenu miasta oraz innych
formacji. Były życzenia i podziękowania za posługę. – Tarnobrzescy strażacy ochotnicy zawsze mogli
liczyć na swojego kapelana, który był nam w potrzebie nie tylko podczas ważnych uroczystości, ale
i na co dzień – mówił członek Zarządu Oddziału
Województwa Podkarpackiego OSP RP Edward
Szlichta.
(ds)

POWIAT sandomierski

10

W skrócie
SANDOMIERZ. Klerycy otworzyli furtę seminarium dla wszystkich zainteresowanych.
Z przygotowanych przez nich propozycji skorzystało około trzech tysięcy osób z całej diecezji.
W seminaryjnych ogrodach na gości czekał piknik
z grillem, rozgrywki sportowe oraz loteria fantowa.
Odbył się koncert grupy „Exodus15”, zaś zabawy muzyczne prowadzili wodzireje z zespołu „Trio
z Rio”. W gmachu uczelni można było obejrzeć
wystawę misyjną, odwiedzić Centrum Powołaniowe oraz zobaczyć jak mieszkają i uczą się przyszli
księża. Spotkanie rozpoczęła msza święta, której
przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz. Na zakończenie odbyło się nabożeństwo majowe. Dzień
Otwartej Furty został zorganizowany w Sandomierzu po raz dziewiętnasty.
(mp)

SANDOMIERZ. Uroczystość nadania nazwy 100-lecia Odzyskania Niepodległości rondu znajdującemu się u zbiegu ulic
Zarzekowice i Portowej w Sandomierzu
odbyło się w ramach obchodów Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja.
W wydarzeniu wzięli udział: burmistrz Marcin
Marzec, jego zastępca Paweł Niedźwiedź, ks. Marek Flis, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, radni oraz mieszkańcy
tej części miasta. Burmistrz przypomniał, że to
dzięki inicjatywie sandomierzan rondo otrzymało
tak uroczystą nazwę. Życzyli oni sobie, aby prawobrzeżny Sandomierz miał swój trwały element
związany z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.
(mp)

SANDOMIERZ. 3. Sandomierski Batalion
Radiotechniczny nosi imię ppłk. Antoniego
Wiktorowskiego „Kruka”.
Decyzję w tej sprawie podjął kilka dni temu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Antoni
Wiktorowski walczył w I wojnie światowej oraz
w wojnie polsko-bolszewickiej. Został odznaczony
orderem Virtuti Militari V klasy. Następnie służył
jako oficer 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. W czasie II wojny był jednym z organizatorów konspiracji na ziemi sandomierskiej, a od
1944 roku pełnił funkcję komendanta AK obwodu
Sandomierz. W akcji „Burza” dowodził 2 Pułkiem
Piechoty. 2 kwietnia 1945 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
w Staszowie. Po tym wydarzeniu ślad po nim zaginął
na długie lata. Nieznane jest miejsce, gdzie spoczywa jego ciało. Szukają go pracownicy IPN. Symboliczna mogiła „Kruka” znajduje się na cmentarzu
katedralnym w Sandomierzu.
(mp)

SANDOMIERZ. Trwa zbiórka książek
dla Szpitala Specjalistycznego Ducha
Świętego w Sandomierzu.
Organizatorzy akcji zachęcają do współtworzenia
bibliotek dla pacjentów na szpitalnych oddziałach.
Książki można przekazywać bezpośrednio do pielęgniarki naczelnej w lecznicy (pokój naprzeciwko
kaplicy) lub do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu (Dział Promocji, pok. 307/308).
(mp)

KLIMONTÓW. Strażacy z jednostki OSP Wilkowice-Ossolin otrzymali samochód pożarniczy Fiat Ducato.

Fot. R. Staszewski
Auto zostało pozyskane dzięki staraniom samorządu gminy Klimontów. Na wyposażenie jednostki
zostało oficjalnie przekazane podczas gminnych
obchodów Dnia Strażaka. Jednostka OSP Wilkowice-Ossolin liczy 22 druhów. Jej prezesem jest Jan
Osuch, naczelnikiem Leszek Zając, a gospodarzem
Marek Polit.
(rs)
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SANDOMIERZ. Lekarz Stanisław Radoń stworzył dwa innowacyjne rozwiązania w ortopedii. Jego stabilizator dynamiczny do leczenia skolioz „rośnie” wraz z pacjentem, natomiast endoproteza stawu biodrowego nie
jest, w odróżnieniu od stosowanych obecnie, podatna na zwichnięcia, a osoba, której się ją wszczepi, będzie
mogła nawet...zrobić szpagat. To, jak mówi sam konstruktor, wynalazki na skalę światową.

Zaszokował świat medycyny
Pracujący na co dzień w Ośrodku Zdrowia w Wilczycach Stanisław Radoń znany jest już jako twórca nowoczesnych maszyn
rolniczych. Jego opryskiwacz sadowniczy pokazywany był niemal w całej Polsce, wzbudzając wszędzie duże zainteresowanie.
Teraz doktor postanowił wykorzystać swój talent konstruktorski
w dziedzinie sobie najbliższej – medycynie.
– Jedno i drugie rozwiązanie, które stworzyłem, zdecydowanie
ułatwi życie pacjentom. Pozwoli im normalnie funkcjonować.
Oba umożliwią również zaoszczędzenie niemałych pieniędzy
– podkreśla konstruktor.

TO PRAWDZIWA REWOLUCJA!
Na pomysł stworzenia stabilizatora dynamicznego Stanisław
Radoń wpadł oglądając w telewizji program na temat prostowania kręgosłupa za pomocą prętów magnetycznych. Metodę
tę wymyślili uczeni w Stanach Zjednoczonych.
– Doszedłem do wniosku, że leczenie to, owszem, jest pewnym
novum, ale ma wiele wad – wspomina lekarz. – Przede wszystkim
po założeniu prętów, czy to dorosłemu, czy dziecku, kręgosłup jest
sztywny. Ponadto u dziecka co dwa miesiące, specjalnym pilotem,
trzeba rozciągać pręty. Trzeba to robić aż przez pięć lat, dopóki
pacjent nie urośnie. Postanowiłem zaproponować coś lepszego.
Ortopeda z Sandomierza mówi, że swoje urządzenie stworzył
w ciągu zaledwie kilku nieprzespanych nocy. Wymyślił stabilizator nie w formie prętów ciągnących się przez całą długość
kręgosłupa, ale składający się z części – tylu, ile jest kręgów.
– Uznałem, że w ten sposób uzyskam ruch i odtworzę fizjologię
kręgosłupa. Udało mi się to zrobić – tłumaczy wynalazca.
Stabilizator Stanisława Radonia zgina się na jedną i na drugą
stronę. Umieszczona na dole „kula ziemska”, jak nazywa ten
element konstruktor, umożliwia wykonywanie ruchów obrotowych. Chorzy z takim stabilizatorem będą mogli zatem wykonywać takie same ruchy, co osoby ze zdrowym kręgosłupem, nie
czując, że mają w środku jakiekolwiek urządzenie.
– Ten stabilizator „rośnie” wraz z dzieckiem, z jego kręgosłupem
– kontynuuje doktor. – Jeśli każdy segment urośnie o 3 mm, to
mój stabilizator również samoczynnie rozsunie się o 3 mm, jeśli
o 5, to o tyle samo rozsunie się urządzenie. Z kolei, gdy na starość
chrząstka się kurczy, stabilizator się zsuwa. Pracuje zatem z nami,
zachowując fizjologię kręgosłupa, likwidując w sposób nieodwracalny skoliozę. Dotychczasowe stabilizatory to były tak naprawdę
dwa druty i śruby. W zasadzie tyle. Mój to prawdziwa rewolucja.
Lekarz pochwalił się najpierw swoim urządzeniem autorytetowi w dziedzinie ortopedii i chirurgii, profesorowi Danielowi
Zarzyckiemu.
– Profesor powiedział mi: „Doktorze, zrobiłeś pierwszy na świecie stabilizator dynamiczny. Odtworzyłeś fizjologię kręgosłupa”.
Było to dla mnie ogromne wzruszenie – relacjonuje wynalazca.
Stanisław Radoń zgłosił swój stabilizator do leczenia skolioz u dzieci i dorosłych do Urzędu Patentowego. Uzyskał już
patent.

I KOZIOŁKI MOŻNA FIKAĆ
Opatentowana jest już również przełomowa proteza biodra
wymyślona przez Stanisława Radonia. Jak mówi doktor, w tym
przypadku sprawdziła się złota zasada mówiąca, że potrzeba
jest matką wynalazków.
– Przyszła do mnie kiedyś chora, moja kuzynka. „Tworzysz
różne maszyny, może więc wymyśliłbyś coś, co sprawi, że endoproteza nie będzie mi wypadać” – powiedziała. – Pokazała mi kartę
leczenia, z której wynikało, że na przestrzeni zaledwie dwóch lat
doznała trzy razy zwichnięcia stawu biodrowego. To okropny ból
i konieczność pobytu przez dwa, trzy tygodnie w szpitalu, a tam
nastawianie, nacinanie, potem gojenie. Kuzynka narzekała także,
że z powodu endoprotezy nie może zakładać nogi na nogę, plewić
w ogródku, pochylać się – opowiada doktor.
Według jego informacji, na świecie jest około 100 firm produkujących endoprotezy stawu biodrowego. Wszystkie, podkreśla
Stanisław Radoń, są robione właściwie jednakowo.
– Chirurg wstawia panewkę do biodra, a główkę z trzpieniem
do kości udowej. I po robocie – mówi Stanisław Radoń, prezentując model typowej endoprotezy.
Wszystkie mają tę samą wadę – nie są odpowiednio zabezpieczone. Zdarza się, i to dość często, jak u kuzynki doktora, że
główka protezy się wysuwa i dochodzi do zwichnięcia. Pacjent,
chcąc tego uniknąć, musi pilnować właściwych ruchów i pozycji.
Również w tym przypadku po kilku nieprzespanych nocach
znalazło się rozwiązanie. To dwa półpierścienie. – W chwili,
kiedy ma być wstawiona panewka do kości biodrowej, a główka
do udowej, chirurg bierze w swoje palce dwa półpierścienie, które

Stanisław Radoń ma na swoim koncie już osiem patentów. Fot. M. Płaza
montuje z jednej i drugiej strony, a następnie je skręca. W mojej konstrukcji średnica półpierścieni jest mniejsza od średnicy
panewki, co stanowi zabezpieczenie przed wypadnięciem. Jest
przy tym od środka gładka, zatem zapewnia ruch. To dziecinnie
proste, ale nikt na to wcześniej nie wpadł. Próbę stworzenia lepszej
endoprotezy podjęli jakiś czas temu Niemcy, ale im nie wyszło
– dodaje ortopeda.
Stanisław Radoń podkreśla, że pacjent z taką endoprotezą może funkcjonować właściwie bez ograniczeń ruchowych,
będzie całkowicie sprawny. – Będzie mógł nawet fikać koziołki
i robić szpagaty. To bez wątpienia najlepsza endoproteza na świecie
– stwierdza Stanisław Radoń.

NAGRODY JUŻ SĄ
Stabilizator dynamiczny doktora Radonia został nagrodzony
pod koniec ubiegłego roku w konkursie „Racjonalizator”, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. W marcu
dotarł do finału międzynarodowego konkursu Start-Up Med
w Katowicach, zajmując drugie miejsce. Co dalej z innowacjami
sandomierzanina? Jakie są szanse, że będą stosowane w leczeniu? Od kiedy mogłoby to nastąpić?
W Katowicach doktor otrzymał gratulacje od ministra zdrowia. Łukasz Szumowski wyznaczył dr. Radosława Sierpińskiego, pełnomocnika do spraw utworzenia Agencji Badań
Medycznych do tego, by zajął się sprawą stabilizatora. W maju
wynalazca spodziewa się spotkania. Liczy na to, że urządzenie szybko przejdzie dokładne badania, a niedługo potem
będzie mogło być wdrożone do produkcji i wszczepiane pacjentom. Przedstawiciele ministerstwa wzięli do badań także
endoprotezę. Jednym i drugim innowacyjnym rozwiązaniem
zainteresowała się również wojewoda, a za jej pośrednictwem
Politechnika Świętokrzyska. O losach obu wynalazków będziemy informować.
Stanisław Radoń uzyskał wcześniej patenty na swój nowoczesny, dwurzędowy, bardzo ekonomiczny w użytkowaniu i praktyczny opryskiwacz TROPIC. Co ciekawe, konstruując go,
wykorzystał znajomość anatomii człowieka, konkretnie stawu
barkowego. Maszyna ta wygrała w 2016 roku ogólnopolski
konkurs. Doktor ma na swoim koncie również funkcjonalny
wózek sadowniczy do rozładunku 500-kilogramowych skrzyń.
Do Urzędu Patentowego zgłosił niedawno kolejny opryskiwacz,
tym razem do truskawek.
MAŁGORZATA PŁAZA-SKOWRON
tyna.info.pl
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Już w czerwcu nowe przedszkole

SANDOMIERZ. Jeszcze przed wakacjami dzieci z Przedszkola Samorządowego numer 6 przy ulicy Tadeusza Króla
przeniosą się do nowego budynku. Od września będzie tam funkcjonował również żłobek.
Obecnie w budynku przy ulicy Armii
Krajowej trwają prace wykończeniowe.
– W najbliższym czasie ogłosimy przetarg
na wyposażenie przedszkola. Na czerwiec
planujemy bowiem przeprowadzkę – informuje Paweł Niedźwiedź, zastępca burmistrza Sandomierza.
Później ma się rozpocząć wyburzanie
sąsiedniego drewnianego baraku – obecnej
siedziby „Szóstki”, a także prace związane
z zagospodarowaniem terenu – budową
placu zabaw, chodników i parkingów.
Oddanie przedszkola do użytku znacznie się opóźniło. Początkowo planowano
je na jesień ubiegłego roku. Już w trakcie
budowy okazało się jednak, że konieczna jest zmiana sposobu posadowienia
fundamentów. Konsekwencją tego jest
również wzrost o około 600 tys. zł kosztów inwestycji. Pierwotnie zakładano, że
zadanie będzie kosztować 6,7 mln zł, przy
doﬁnansowaniu zewnętrznym, z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 2,5 mln zł.

SANDOMIERZ. Pracownice Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sandomierzu
uratowały życie swojej podopiecznej.
Na ostatniej sesji otrzymały podziękowania od władz miasta.
Ewa Dziurzyńska i Małgorzata Nowak
udały się kilka tygodni temu do jednej
z podopiecznych. Nikt nie otworzył im
drzwi. Wtedy pracownice OPS zatele-

W skrócie
SANDOMIERZ. W dniach: 13, 14 i 15 maja
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu będzie czynne dłużej niż zwykle.
Wydłużenie czasu pracy jest związane z kończącym się 15 maja terminem składania wniosków
o przyznanie płatności za rok 2019. 13 i 14 maja
biuro przy ulicy Mokoszyńskiej 8 będzie czynne
od godziny 7.30 do 18, a 15 maja – od 7.30 do 20.
Pracownicy agencji będą czekać na interesantów
również w sobotę, 11 maja, między godziną 7.30
a 15.30.
(mp)

KOPRZYWNICA. Z wielką pompą obchodzono Gminny Dzień Strażaka.

W budynku przy ulicy Armii Krajowej trwają obecnie prace wykończeniowe.
Nowy, dwukondygnacyjny budynek
jest przeznaczony dla czterech oddziałów,
łącznie dla 120 dzieci. Wydzielone zostaną
tam również pomieszczenia na żłobek. Na
razie powstanie jedna, 25-osobowa grupa.

Fot. M. Płaza

Zgodę na utworzenie miejsca opieki dla
najmłodszych wyrazili na ostatniej sesji radni. Nabór rozpocznie się w czerwcu. Będzie
to drugi żłobek w Sandomierzu, a pierwszy
w lewobrzeżnej części miasta.
(mp)

Dzięki nim żyje
fonowały do rodziny kobiety. Usłyszały, że już od kilku dni z nikim się nie
kontaktowała. Rozpytano sąsiadów, ale
również oni jej nie widzieli. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, wykluczeniu

Małgorzata Nowak i Ewa Dziurzyńska otrzymały podziękowania od burmistrza Marcina Marca i przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Czerwca.
Fot. M. Płaza

możliwości przebywania podopiecznej
w szpitalu i przychodni rodzinnej, panie
podjęły decyzję o zawiadomieniu straży
pożarnej i innych służb ratowniczych.
Gdy wyważono drzwi, okazało się, że
kobieta znajduje się w mieszkaniu w stanie uniemożliwiającym kontakt z drugą
osobą: nie poznawała ludzi, nie potraﬁła
powiedzieć jak się nazywa, mówiła niewyraźnie i była słaba. Ratownicy medyczni
udzielili jej niezbędnej pomocy i przewieźli do szpitala.
Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza, dziękując pracownicom OPS, podkreślił, że wykazały się one szlachetną
i heroiczną postawą oraz empatią godną
naśladowania.
– Ktoś mógłby może powiedzieć, że panie po prostu spełniły swój obowiązek.
Zrobiły to jednak w stopniu znacząco
wybiegającym ponad przeciętność, wykazując się ogromną determinacją i zaangażowaniem oraz poczuciem misji. Zareagowały należycie, rzetelnie. Dzięki temu
uratowały życie ludzkie, a to jest wartość
najwyższa. Takie postawy warto pokazywać – mówił Marcin Marzec.
(mp)

Szykuje się komunikacyjna rewolucja

SANDOMIERZ. Władze Sandomierza rozważają wprowadzenie zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej
oraz korektę tras linii autobusowych. O opinie na ten temat proszą mieszkańców miasta. Weryfikowane są także plany dotyczące unowocześnienia taboru.
Spore zmiany wprowadzono w sandomierskiej komunikacji
dwa lata temu. Zmieniona została wówczas nie tylko numeracja linii, ale także zmodyﬁkowano nieco trasy przejazdów oraz
zwiększono częstotliwość kursów. Ówczesne władze miejskie
przygotowały ponadto projekt zakładający zakup ośmiu niskoemisyjnych, niskopodłogowych, 60-miejscowych autobusów, remont wszystkich przystanków na terenie Sandomierza
oraz postawienie budynku socjalnego dla kierowców przy pętli
niedaleko szpitala. Dodatkowo, zgodnie z planami, autobusy
i przystanki miały być wyposażone w system informacji elektronicznej. Koszt całego przedsięwzięcia opiewał na 14 mln
zł. Większość pieniędzy, 11 mln zł, miała pochodzić z Urzędu
Marszałkowskiego.
Opinie na temat tych planów od początku były podzielone. Marcin Marzec, obecny burmistrz, przyznał, że realizacja
projektu została odsunięta w czasie, ponieważ poddano go
dogłębnej analizie.
– Konsekwencją zwiększenia częstotliwości przejazdów byłby
wzrost rekompensaty, którą miasto wypłaca ﬁrmie przewozoredakcja@tyna.info.pl
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wej. Tymczasem są godziny, kiedy jest sporo pasażerów, ale są
i takie, kiedy autobusy jeżdżą puste. Dlatego może wcześniejsze
plany warto zweryﬁkować – powiedział Marcin Marzec. – Może
nie kupimy ośmiu autobusów, bo wystarczy sześć. Może wóz
techniczny nie jest potrzebny. Może nie jest konieczny remont
wszystkich przystanków, ponieważ niektóre wyglądają dobrze,
a niektóre można zmodernizować własnymi siłami. Może nie
potrzebujemy systemu informacji dynamicznej, gdyż mamy tylko
cztery linie i wszystkie potrzebne informacje można szybko wyczytać z rozkładu jazdy. Aby zachować wartość punktową projektu
i zachować walor innowacyjny, może lepiej będzie stworzyć
aplikację na smartfony.
Burmistrz poinformował, że rozważana jest modyﬁkacja
przebiegu linii. Mieszkańcy, jak zaznaczył, proszą o autobusy
na przykład na ulicę Krakowską, Lubelską, do granic miasta,
Różaną czy Kochanowskiego.
Uwagi i propozycje zmian można przekazywać do 15 maja.
Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego – www.sandomierz.pl. (mp)

Uroczystość odbyła się w sobotę, 4 maja, w dniu
wspomnienia św. Floriana, patrona strażaków.
Rozpoczął ją przemarsz w asyście Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Rynku w Koprzywnicy do kościoła pod wezwaniem św. Floriana, gdzie znajdują
się relikwie patrona. Tam odprawiona została msza
święta w intencji ratowników. Później na Rynku
burmistrz Aleksandra Klubińska podziękowała
strażakom za ich oﬁarną służbę, wręczyła również
odznaczenia i dyplomy. Wygłoszone zostały też
okolicznościowe przemówienia. Na zakończenie
odbyło się spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.
(mp)

SANDOMIERZ. Dominik Kacper Płaza, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
oraz przedstawiciele NSG Group zapraszają
uczniów miejscowych szkół podstawowych
do udziału w pierwszej edycji konkursu plastycznego pod tytułem „Sandomierz – miasto
na szkle malowane”.
Tematyka prac konkursowych obejmuje malarskie prezentacje zabytków i pejzaży sandomierskich utrwalone na szkle przy użyciu farb witrażowych. Szybki niezbędne do wykonania prac,
przygotowane przez NSG Group, właściciela huty
Pilkington, można odbierać bezpłatnie w siedzibie muzeum – Zamku – do 17 maja. Tam albo
na stronie internetowej instytucji można uzyskać
szczegółowe informacje. Konkurs, jak tłumaczą
pomysłodawcy, ma na celu rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych młodzieży oraz
rozbudzanie wrażliwości na dziedzictwo kulturowe Sandomierza. Dla laureatów przewidziane
są atrakcyjne nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu,
wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w sobotę, 1 czerwca, w Dniu
Dziecka, w Muzeum Okręgowym.
(mp)

SANDOMIERZ. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu przygotował uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu stulecia tej organizacji.
Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek,
10 maja, na Rynku Starego Miasta. O godzinie 14
rozpocznie się tam spotkanie honorowych dawców
krwi, młodzieży działającej w klubach PCK oraz
wszystkich sympatyków organizacji. Utworzony
zostanie żywy czerwony krzyż. Wzdłuż ulicy Opatowskiej wywieszone zostaną ﬂagi Czerwonego
Krzyża. Na Rynku będzie można również obejrzeć
wystawę poświęconą działalności jubilata, pokazującą najważniejsze fakty z jego stuletniej historii.
Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu
mieszkańców Sandomierza i całego regionu. (mp)

SAMBORZEC. „Napraw rower i jedź dalej!”
– takim hasłem Gminny Ośrodek Kultury w
Samborcu zachęca miłośników dwóch kółek
do udziału w rajdzie rowerowym.
Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 19 maja.
Rozpocznie się o godzinie 16 na placu rekreacyjnym w Koćmierzowie. W programie jest
otwarcie samoobsługowej stacji naprawczej dla
rowerów i krótki instruktaż korzystania z niej
oraz pokaz pierwszej pomocy. Przewidziane są
konkursy z nagrodami. Będzie oczywiście również wyprawa rowerowa. Przedsięwzięcie doﬁnansowano w ramach konkursu grantowego „Tu
mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Santander
Bank Polska.
(mp)

12

W skrócie
STALOWA WOLA. Informacja z Urzędu
Marszałkowskiego, że samorząd hutniczego
grodu otrzymał wsparcie finansowe, pozwala
rozpocząć realizację programu „Eko-miasto”.
Na pierwszy ogień pójdzie wymiana term gazowych na system centralnej ciepłej wody systemowej
z PEC w wieżowcach Spółdzielni Mieszkaniowej, po
nich przyjdzie kolej na zabudowę niską spółdzielni
oraz wspólnot mieszkaniowych, i zabudowę jednorodzinną. Łącznie programem objętych jest 2141
mieszkań w blokach. Ponadto w 74 gospodarstwach
domowych obecne, dymiące piece, zostaną wymienione na gazowe i na biomasę, a w 9 kolejnych – na
najnowocześniejsze, na ekogroszek.
(en)

PYSZNICA. PSP im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie otrzymała sztandar,
ufundowany przez mieszkańców Kłyżowa,
Olszowca i Zasania.

POWIAT stalowowolski
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STALOWA WOLA. Po raz pierwszy
maj rozpoczął się bez tradycyjnych
Dni Stalowej Woli, obchodzonych „od
zawsze” w okolicach św. Floriana, patrona hutników, łączonych z dwoma
ogólnopolskimi świętami, 1 i 3 Maja.
Swoje imprezy postanowiły zorganizować, własnymi siłami, przy wyeksponowaniu wyłącznie własnych wykonawców,
dwie wiodące instytucje kultury miasta,
Miejski Dom Kultury i Spółdzielczy Dom
Kultury.
Przez 5 dni w kilku punktach hutniczego grodu odbywały się koncerty, rodzinne festyny, imprezy sportowe, spotkania i wspólne patriotyczne śpiewanie,

Inicjatorem fundacji sztandaru była Rada Rodziców. Na jego awersie znalazła się sentencja patrona
szkoły: „Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia
orłów”.
(en)

REGION. Już po raz 20. Automobilklub Stalowa Wola organizuje eliminacje Mistrzostw
Polski Pojazdów Zabytkowych.
W czwartek, 9 maja, zjedzie się na nie kilkadziesiąt
unikatowych motoryzacyjnych „białych kruków”. Awizowane są m.in. peerless 67 z 1925 r., buick super six
z 1927 r., chevrolet master sedan z 1937 r., bmw 327
cabrio z 1938 r., fiat 1200 pininfarina z 1959 r., chevrolet corvette z 1967 r., citroën id 20 z 1971 r., alfa romeo
spider z 1974 r. Na trasę wyruszą w piątek o godz. 9
sprzed hotelu Hutnik. Poza Stalową Wolą można je
będzie podziwiać m.in. na Rynku w Zaklikowie (godz.
12.50) oraz, w sobotę 11 maja, na sandomierskim
Rynku (godz. 11.15 – konkurs elegancji) i w Grębowie
(godz. 14.50 – próba sportowa). Meta – przed MDK
ok. godz. 15.30. A na 12 maja zaplanowano inaugurację sezonu motocyklowego, bazą zlotu będzie parking
przy kościele farnym.
(en)

STALOWA WOLA. Aż 106 podmiotów (solistów i zespołów) uczestniczyło w prestiżowych
XVIII Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych, organizowanej w tamtejszej PSM imprezie o międzynarodowej randze i renomie.
Uczestnikami tego szeroko komentowanego w
muzycznym świecie wydarzenia artystycznego, byli
także uczniowie sekcji akordeonu z PSM I i II stopnia w Stalowej Woli. Uczeń Krzysztofa Garbacza
Mikołaj Wybacz oraz wychowankowie Piotra Szafrańca, Hubert Smutek i Victor Czuliński, uzyskali
wyróżnienia, tak jak przygotowany przez Krzysztofa
Garbacza kwintet akordeonowy w składzie: Mikołaj
Wybacz, Karolina Wdowiak, Stanisław Madej, Michał Łyko i Bartłomiej Taper, oraz przygotowany
przez Piotra Szafrańca kwartet w składzie: Hubert
Smutek, Kajetan Kruczek, Victor Czuliński, Tymoteusz Kak. Ponadto w kategorii do 13 lat I miejsce
zajął Michał Stochel z Kolbuszowej, a III – Jakub
Grabiec z Jeżowego.
(en)

POWIAT. Konkurs językowy „Polszczyzna
bez tajemnic – ile wiesz o języku polskim”,
który zgromadził na starcie 56 osób z kilku
powiatów sąsiadujących ze stalowowolskim,
był wyjątkowo wymagający.
Nie było ani jednej bezbłędnej pracy. Czołowe
miejsca zajęli: Jolanta Pastuch z Pysznicy, Krzysztof
Dembowski ze Stalowej Woli i Aleksander Koper
z Tarnobrzega oraz Gabriela Ostapowicz ze Stalowej Woli. Wyróżnienia otrzymali zawodnicy z Tarnobrzega, Radomyśla nad Sanem i Niska. Gościem
specjalnym wydarzenia był ceniony językoznawca
prof. Jerzy Bralczyk.
(en)

a do tego potańcówka pod gwiazdami,
dyktando „Gżegżółki” z udziałem ponad 100 osób (wygrane przez Barbarę
Skrzypek ze Stalowej Woli, która na
podium wyprzedziła gości z Rzeszowa
i Lipnicy) i konkurs pięknego czytania
(wygrany przez red. Zdzisława Surowańca), familijny piknik naukowy, spektakl
teatralny, pokaz laserowy. Patriotyczną
imprezę 3-majową, z przemarszem i „żywym obrazem” według Jana Matejki,
spektaklem „Tajemnice 3 Maja” Teatru
Poławiacze Pereł i śpiewaniem pieśni
patriotycznych z Grupą Rekonstrukcyjną Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” z Jastkowic, zorganizowano
na rozwadowskim Rynku, ale jej część
odbyła się na czekającym na rewitalizację rozwadowskim dworcu PKP.
Dawno już miasto nie przeżyło w tak
krótkim czasie, za sprawą własnych artystów, tylu muzycznych uniesień, co w czasie tegorocznej majówki. Serię świetnych
wydarzeń rozpoczął znakomity, wzruszający, bardzo starannie przygotowany koncert działającego w SDK Chóru
„Gaude Vitae” pod dyrekcją Ewy Woynarowskiej, wspomaganego przez kilkoro
młodych solistów – wokalistów i instrumentalistów, oraz tancerzy. Kolejnym
wydarzeniem była przygotowana po raz
pierwszy w takiej formule muzyczno-taneczna wizytówka miasta, koncert „The
best of Stalowa Wola”. Następnymi, równie ekscytującymi – spektakl plenerowy
„Swinging Charleston” Teatru Nikoli
oraz monumentalny, poprzedzony długotrwałymi przygotowaniami, spektakl
„Vivat Moniuszko!” z okazji 200-lecia
urodzin Stanisława Moniuszki, w wykonaniu zespołów artystycznych MDK i zaproszonych gości, w tym wywodzących
się ze Stalowej Woli gwiazd – Mileny
Lange (sopran), Sebastiana Marszałowicza (bas) i Szymona Jędrucha (tenor),
Ambasadora Stalowej Woli .
Prawdziwą wisienką na tym wspaniałym muzycznym torcie był niedzielny
koncert, w którym zaprezentowali się

Fot. N. Niezgoda
„Jazz Band Ball Orchestra” & Stanley
Breckenridge & Marcin Dyjak. Działający nieprzerwanie od 1962 r. zespół, od 20
lat stały gość m.in. festiwali jazzu tradycyjnego „Sacramento Jazz Jubilee”, oraz
pianista i wokalista Stanley Breckenridge, doktor muzykologii i wykładowca na
Wydziale Studiów Afro-Amerykańskich
na Kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym w Fullerton oraz na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej i na Uniwersytecie Jagiellońskim, znany z występów
solo i z innymi muzykami w licznych
krajach Europy, Japonii i USA oraz 9
albumów muzycznych, stanowili jednak
tło. Na tym tle wystąpił, i odebrał tytuł
kolejnego Ambasadora Stalowej Woli,
Marcin Dyjak. Pochodzący z hutniczego miasta harmonijkarz, syn innego
wirtuoza tego instrumentu, Mirosława
(z którym współtworzy coroczną imprezę
Fiesta Harmonica Festival w SDK), to
aktualny wicemistrz świata w grze na tym
instrumencie.
„Rowerową” część tegorocznej majówki zdominował 1 maja XIV Rowerowy Cross Country z udziałem ponad
160 zawodników, toczących zmagania na
12-kilometrowej, trudnej trasie. Najlepiej poradzili sobie na niej, w poszczególnych kategoriach: Dominika Żurek

z Chmielnika, Michał Jajko ze Stalów,
Kuba Kosiński z Jarosławia, Grzegorz
Mazur z Lublina, Andrzej Ramian z Daleszyc i Krzysztof Polak z Jastkowic.
Przez całe popołudnie obok MDK rywalizowali najmłodsi cykliści, po których to
zmaganiach na ulice miasta wlała się XII
Rowerowa Masa Krytyczna z udziałem
kilkuset osób, której przyświecało hasło
„Bezpieczni na drodze”. „Krytyczni”
domagali się w tym roku poprawienia
wpływającej na ich bezpieczeństwo infrastruktury, poprzez budowę ścieżki rowerowej przy niebezpiecznej i ruchliwej
drodze powiatowej pomiędzy Brandwicą
a Rzeczycą Długą.
W dwa dni później miastem znów
zawładnęli sportowcy, uczestniczący
w XXXI Międzynarodowym Biegu Ulicznym Konstytucji 3 Maja. Na starcie wielkiej imprezy, pomimo fatalnej aury, stanęło ok. 600 biegaczy. W biegu głównym
na trasie 5 km wzięło udział ponad 200
biegaczy, reprezentujących kluby i stowarzyszenia z całego kraju oraz, tradycyjnie, z Ukrainy. W swoich kategoriach
triumfowali: Dmytro Didovodiuk z Ivano-Frankowska na Ukrainie, pochodzący
z Maroka Olasro oraz Patryk Pawłowski.
W kategorii pań najszybsza była żona
Dmytro Didovodiuka, Olesja.
(en)
tyna.info.pl
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NISKO. Po ostatnich doświadczeniach zdobytych w Poznaniu, młodzież z „Elektryka” może wkrótce
zasłynąć w regionie z umiejętności
radzenia sobie z najbardziej nowoczesną elektroniką samochodową.
Uczniowie Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej w Nisku uczestniczyli w 25. finale Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Samochodowej. Było
to jedno z większych wydarzeń podczas
Poznań Motor Show 2019, które odbyło
się na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich.
W turnieju rywalizowało blisko trzystu
uczniów szkół z całej Polski. Reprezentacja RCEZ, która rywalizowała w kategorii
technikum, wystąpiła w składzie: Bartosz
Buczek – kl. IIA, Dawid Młynarski – kl.
IIA i Bartłomiej Kowal – kl. IA. Byli to
laureaci pierwszego miejsca w Szkolnym
Turnieju Wiedzy Samochodowej.
– Wyjazd do Poznania był niezwykle
pożyteczny dla wszystkich, ze względu na
możliwość wymiany doświadczeń zawodowych między nauczycielami z całego kraju
– powiedział Marian Chrapko, opiekun
uczestników turnieju z RCEZ.
Wacław Piędel, dyrektor niżańskiego
RCEZ, podkreślił, że uczestnictwo w
ogólnokrajowych konkursach, olimpiadach i turniejach jest doskonałym sprawdzianem umiejętności zdobytych przez

Motor Show z bliska

W skrócie
NISKO. Od 1 sierpnia gmina przystąpi do
stalowowolskiego „paktu dziesięciu”.
Wielkie serce okazali radni Rady Miejskiej w Stalowej Woli będącej w kłopotach gminie Nisko, godząc się na przystąpienie tej gminy do „śmieciowego” porozumienia międzygminnego. Miejski Zakład
Komunalny w Stalowej Woli zajmie się zagospodarowaniem odpadów z gminy Nisko po cenach
promocyjnych, choć to dla MZK – jak niedawno
stwierdziła prezes tej firmy Anna Pasztalaniec – „żaden interes ze strony ekonomicznej”. Nisko dołączy
więc do paktu dziesięciu gmin, które od lat obsługuje stalowowolski Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów. Porozumienie będzie
obowiązywać od 1 sierpnia br. Nisko do końca 2019
r. będzie płacić 250 zł za tonę odpadów.
(gil)

JEŻOWE. W Zespole Szkół można było za
darmo zmienić fryzurę.
Uczniowie RCEZ w Nisku mieli okazję uczestniczyć w wielkim wydarzeniu motoryzacyjnym – Poznań
Motor Show 2019.
Fot. arch.
uczniów.
– W jednym miejscu zebrali się ludzie
tworzący świat motoryzacji – pracodawcy
i pracownicy przedsiębiorstw zajmujących
się produkcją, handlem i usługami, przedstawiciele organizacji branżowych, a także
użytkownicy i wielbiciele różnego typu pojazdów silnikowych, wśród których ważną grupę

stanowią nauczyciele i młodzież zdobywająca
kwalifikacje do pracy w sektorze motoryzacji.
Zwłaszcza dla tych ostatnich, to czas, kiedy mogą połączyć swoją pasję z początkiem
drogi zawodowej – podsumował starosta
niżański Robert Bednarz.
(gil)

Fot. arch.

To dopiero 102 lata!
ULANÓW. 102. urodziny obchodziła mieszkanka wsi Bieliny
Stefania Pachla.
Z okazji jubileuszu kwiaty i serdeczne życzenia przekazał pani Stefanii
wicestarosta niżański Adam Mach w towarzystwie władz samorządowych
nadsańskiej gminy, z burmistrzem Stanisławem Garbaczem na czele.
Stefania Pachla prawie przez całe życie mieszkała w swoim gospodarstwie w Bielinach. Jedynie jako młoda dziewczyna pracowała w Niemczech, a w czasie II wojny trafiła do Austrii na przymusowe roboty.
Pani Stefania wychowała pięcioro dzieci. Doczekała się 22 wnuków, 5
prawnuków i 1 praprawnuka. Jej mąż Józef był ulanowskim flisakiem,
potem pracował w Hucie „Stalowa Wola”. Zmarł w 2000 roku.
Jubilatka z Bielin twierdzi, że zasługą jej długowieczności są przede
wszystkim intensywna praca i dieta bogata w swojskie i nieprzetworzone
produkty. Burmistrz Stanisław Garbacz potwierdził w rozmowie z nami,
Stefania Pachla otrzymała życzenia i kwiaty od wicestarosty Adaże jubilatka mieszka sama i nie ma zamiaru opuścić rodzinnego domu w
Fot. arch.
Bielinach. Gotuje, uprawia ogródek i nie traci dobrego humoru. (gil) ma Macha.

NISKO. Już za rok Szkoła Podstawowa nr 1, najstarsza
podstawówka w mieście, będzie miała nowoczesną halę
sportową.
Przed tygodniem nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty
budowanej hali sportowej przy SP nr 1 w Nisku.
W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz Waldemar Ślusarczyk, jego zastępca Zbigniew Kotuła, przewodniczący Rady
Miejskiej w Nisku Marcin Folta, dyrektor szkoły Beata Żak
i Krzysztof Koc, wykonawca inwestycji z firmy ZRB KOREM
z Jeżowego, a także byli włodarze miasta – Teresa Sułkowska
i Julian Ozimek.
Sama hala sportowa wraz z zapleczem i łącznikiem będzie
obiektem o powierzchni zabudowy ponad 2 000 mkw. Budynek
w przyszłości będzie pełnił również funkcję sali widowiskowej
na kilkaset osób. Termin realizacji inwestycji upływa 29 maja
2020 roku.
– Hala sportowa przy „Jedynce” rośnie, pozwolę sobie użyć
porównania, jak ciasto drożdżowe. Najpierw spokojnie, a później
bardzo intensywnie, i my jesteśmy już w momencie, kiedy cała
budowa przebiega bardzo dynamicznie. Mamy za sobą dwa etapy
budowy hali. Pierwszy, skromniejszy, kosztował około 200 tysięcy
złotych, drugi ponad 1,5 miliona złotych. Łączny koszt inwestycji
to 6 milionów 825 tysięcy złotych – mówił burmistrz Waldemar
Ślusarczyk.
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Jak na drożdżach

W ramach Dnia Otwartego Szkoły, zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski, przygotowano szereg atrakcji i pokazów. Między innymi gości
z podstawówek i gimnazjów oprowadzali po szkole
sami jej uczniowie, wspomagani przez pięknie ubrane hostessy z technikum o specjalności fryzjerskiej.
Uczennice zajmowały się również prezentacjami
i usługami fryzjerskimi. Fantazyjne uczesanie, ekspozycje z zakresu fryzjerstwa i świadczone usługi
nie zainteresowały jedynie dziewcząt, kilku chłopców także chciało zmienić swój wygląd.
(gil)

NISKO. W Nowosielcu rozpoczęła sie realizacja programu „Bibułkarstwo elementem
kultury lasowiackiej”.
Celem projektu, realizowanego w Szkole Podstawowej, jest zainteresowanie dzieci unikatową
sztuką ludową – bibułkarstwem, oraz poznanie
twórczości artystycznej i ludowej regionu. Do
udziału w przedsięwzięciu, które realizuje grupa
nieformalna „Odkrywcy kultury” pod patronatem KGW „Nowosielczanki”, zaproszeni zostali
uczniowie w wieku 7-12 lat. Dzieci m.in. zwiedzą
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Muzeum
Sztuki Ludowej w Kolbuszowej, gdzie wezmą
udział w warsztatach i spotkaniach z twórcami
ludowymi.
(gil)

RUDNIK NAD SANEM. Padł rekord podczas
prestiżowych zawodów wędkarskich.

Hala sportowa przy SP nr 1 w Nisku będzie w przyszłości pełnić funkcję sali
widowiskowej na kilkaset osób.
Fot. P. Niemiec
W ramach inwestycji realizowane są dwa zadania – budowa
hali sportowej oraz budowa dwuoddziałowego przedszkola przy
PSP nr 1 w Nisku.
(pen)

Wędkarze ze Stowarzyszenia Wędkarskiego
„Amur” zainaugurowali tegoroczny sezon Zawodami Wędkarskimi o Puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem, które odbyły się na
zbiorniku wodnym w Kopkach. 15 uczestników
zawodów wyłowiło łącznie ponad 140 kilogramów
ryb. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Szymczak
z wynikiem 30,28 kg, drugi był Kacper Sajdłowski z wynikiem prawie 18,5 kg, a trzeci Zbigniew
Tabaka z wynikiem 14,50 kg. Największy okaz
– amura o wadze 6,06 kg – złowił Kacper Sajdłowski. Najmłodszym uczestnikiem zawodów była
Vanessa Maczuga. Najlepsi wędkarze otrzymali puchary, pozostali dyplomy. Po zakończeniu
turnieju, wspólnie świętowano przy grillu, który
przygotowały panie z KGW w Kopkach.
(gil)
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W skrócie
STASZÓW. W Urzędzie Miasta podpisano
umowy na termomodernizację świetlic „Jutrzenka” w Wiązownicy Kolonii oraz w Staszowie przy ul. Szkolnej 14.
Przetarg na realizację inwestycji w Wiązownicy
Kolonii wygrała firma F.H.U „Sulik”. Koszt zadania wyceniony został na 288,2 tys. zł. Termomodernizację staszowskiej „Jutrzenki” przy ul. Szkolnej
wykona za 270 tys. zł Zakład Remontowo-Budowlany „Mal-Bud” Termin zakończenia prac to
9 września tego roku.
Obie inwestycje realizowane są w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
(rs)

POŁANIEC. 1 maja w grodzie energetyków
odbył się start do 1. etapu Karpackiego Wyścigu Kurierów im. Wacława Felczaka.
Wyścig nawiązuje do „kurierskich” tradycji
z okresu II wojny światowej, a przez kilka ostatnich lat odbywał się ku pamięci Jana Karskiego,
legendarnego kuriera Polskiego Państwa Podziemnego. W tym roku patronem wyścigu został z kolei Wacław Felczak, inny z bohaterskich kurierów
Rządu RP na Uchodźstwie. W ramach etapu, który
wystartował z Połańca, zawodnicy musieli pokonać
145 kilometrów do Tarnowa. Najszybszy okazał się
David Dekker z Holandii, który na mecie wyprzedził Giovanniego Aleottiego i Bartka Rudyka. Do
cieszącego się z sukcesu Holendra trafiła również
koszulka lidera klasyfikacji generalnej Instytutu im.
Wacława Felczaka.
(rs)

POWIAT staszowski

9 maja 2019 r.

Ochrzcili go imieniem Jan
STASZÓW. Ochotnicza Straż Pożarna w Oględowie świętowała
w sobotę 105-lecie swojego istnienia. Uroczystość zbiegła się w czasie
z przekazaniem jednostce nowego
wozu gaśniczo-ratowniczego.
Ochotniczą Straż Pożarną w Oględowie władze austriackie zalegalizowały
dokładnie 8 maja 1917 roku. Działała
już jednak wcześniej, również w celu
zakamuflowania pracy miejscowej komórki Polskiej Organizacji Wojskowej.
Pierwszym naczelnikiem jednostki został Jan Myśliwiec a pierwszym prezesem
Franciszek Błasiński. Pierwszą ręczną sikawkę zakupiono w 1918 r. z funduszy
zebranych na wiejskiej zabawie z loterią fantową. W 1918 roku strażacy rozbrajali Austriaków, a wielu wstąpiło do
tworzonego Wojska Polskiego. Pierwszą

Sztandar jednostki udekorowany został Złotym Znakiem Związku.

STASZÓW. W auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbył się finał VII
Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych.
Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele Krzysztof Janik i Iwona Poziomek. Konkurs
odbył się w formie pisemnego testu, który zawierał zagadnienia gramatyczne i leksykalne z poziomu średniozaawansowanego i zaawansowanego.
Główną nagrodą był, jak co roku, tablet do nauki języków obcych. Zwycięzcą konkursu została
Julia Kamuda z I LO Collegium Gostomianum
w Sandomierzu. II miejsce zajął Gustaw Maj z LO
im. S. Wyszyńskiego w Staszowie, a trzecie Dominika Więcław reprezentująca staszowski Zespół
Szkół im. S. Staszica.
(rs)

STASZÓW. Przez pierwsze trzy dni maja
w parku Zalew nad Czarną odbywał się Festiwal Piwa Rzemieślniczego i Food trucków.
W imprezie uczestniczyły tłumy gości. Każdego dnia można było spróbować burgerów,
frytek, specjałów kuchni meksykańskiej oraz
rzemieślniczego piwa. Swoje produkty prezentowało kilka browarów, m.in. Browar Popiel
z Kurozwęk. Browar Challanger podczas imprezy urządził premierę piwa „Orzeł Wylądował”.
Oprócz jedzenia i piwa na gości imprezy czekało
wiele innych atrakcji, m.in. konkursy, wesołe miasteczko oraz koncerty muzyczne.
(rs)

RYTWIANY. 10 maja odbędzie się uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Strzegomiu.
Placówka otrzyma imię 100-lecia Odzyskania
Niepodległości. Honorowy patronat nad wydarzeniem, które rozpocznie się o godz. 10 mszą świętą
w kościele parafialnym, objął Prezydent RP Andrzej
Duda.
(rs)

Nr 19(1982)

Symboliczny chrzest nowego wozu bojowego.
remizę strażacką wybudowano w latach
1919-1920, potem dokupiono z zarobionych pieniędzy (ze sprzedaży zboża
zasianego na gromadzkim pastwisku)
kolejną sikawkę i mundury. W latach
1923-1924 straż miała już sztandar ufundowany przez dwa oględowskie małżeństwa, w 1925-1926 r. wóz rekwizytowy,
a w 1935 r. – nową remizę. Po II wojnie
światowej kwitło życie strażackie, został
ufundowany przez mieszkańców sztan-

Fot. arch.
dar, wóz rekwizytowy (stare uległy zniszczeniu w czasie działań wojennych), a po
1951 r. zakupiono pierwszą motopompę.
W 1957 r. wybudowano nową remizę,
a w 1975 r. OSP otrzymała samochód
bojowy od dyrekcji Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”. Otwarcia nowego „Domu Strażaka” w Oględowie
dokonano uroczyście 5 czerwca 1983 r.
W 1998 r. druhowie z Oględowa otrzymali nowoczesny, uniwersalny samochód

bojowy Tatra. W 1991 r. jednostka uhonorowana została przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP dyplomem uznania
za „75-letnią chlubną i ofiarną działalność w zaszczytnej i społecznej służbie
pożarnej”. Z kolei w 1992 r. otrzymała
złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
W sobotę, podczas obchodów 105-lecia
jednostki, jej sztandar odznaczony został
Złotym Znakiem Związku OSP RP.
Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości. Wśród nich byli m.in.
wiceminister sportu Anna Krupka, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Marek Strzała, kierownik Działu Administracyjno-Inwestycyjnego w WFOŚiGW w Kielcach Jacek
Mazur, wicestarosta staszowski Leszek
Guzal, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, a także komendant powiatowy PSP
w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.
W trakcie obchodów wręczone zostały
odznaczenia strażackie. Złote Medale za
Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie Jacek Ptak i Artur Walenc. 8 druhów uhonorowanych zostało odznakami
Strażak Wzorowy.
Podczas uroczystości oficjalnie przekazano jednostce nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Auto otrzymało imię Jan, na
cześć pierwszego naczelnika oględowskiej
jednostki. Zakupiono je dzięki pomocy
Komendy Głównej PSP, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz ze środków
gminy Staszów.
(rs)

Unikalny zabytek

dostępny dla turystów
SZYDŁÓW. Kolejny interesujący obiekt historyczny
w miasteczku – szpital i kościół św. Ducha – został zabezpieczony i udostępniony zwiedzającym.
Pozostałości dawnego kościoła św. Ducha oraz szpitala dla
starców i ubogich znajdują się obok cmentarza parafialnego
przy ul. Staszowskiej, już poza obrębem murów miejskich.
Pierwsze wzmianki o tym unikalnym obiekcie pochodzą z 1529
roku. Była to wtedy budowla drewniana. Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 2017-2018 przez Tomasza
Olszackiego przyniosły odpowiedzi na szereg pytań związanych
z obecnie istniejącym obiektem murowanym. Jako pierwszy,
w latach 1630-1635 powstał kościół jednonawowy z zakrystią.
W latach 1658-1663, kościół nieco powiększono, wprowadzając
w rozbudowaną przestrzeń chór muzyczny i dobudowano dwa
skrzydła szpitalne.
Szpital funkcjonował do XVIII w. Wzmiankowano, że przebywali w nim pensjonariusze w ilości od kilku do kilkunastu
osób. Lustracja z 1789 r. wspomina już o kościele bez dachu,
który od „ognia piorunowego” został zniszczony. Budynek
jeszcze po II wojnie światowej służył za schronienie dla bez-

Zespół dawnego szpitala i kościoła św. Ducha, dzięki środkom unijnym
pozyskanym przez samorząd gminny, został przystosowany do pełnienia
funkcji turystycznych.
Fot. arch.
domnych. Później już tylko niszczał, pomimo społecznych prób
ratowania tego zabytku.
W ramach funduszy pozyskanych przez gminę Szydłów ten
cenny obiekt zabezpieczono i przystosowano do pełnienia funkcji
turystycznych. Można go już zwiedzać. Szczegółowe informacje
na temat możliwości obejrzenia budowli dostępne są w Punkcie
Informacji Turystycznej przy ul. Szkolnej (brama zamkowa obok
poczty), lub pod numerem tel. 41 354 53 13.
(rs)
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Upamiętnili powstańców

W skrócie
OPATÓW. 6 maja w mieście zaczęła obowiązywać strefa płatnego parkowania.

OPATÓW. W mieście zorganizowano obchody 155. rocznicy śmierci powstańców styczniowych.

Obejmuje ona plac Obrońców Pokoju, ul. Generała „Grota” Roweckiego, część ulicy Zwierzdowskiego, Ogrodowej oraz Kościuszki. Stawka
za każdą godzinę parkowania wynosi 1,50 zł.
Opłaty za parkowanie obowiązują w dni robocze w godz. 7-17. Abonamentowe bilety za parkowanie można nabyć w kasie Urzędu Miasta.
Miesięczny wynosi 40 zł, trzymiesięczny – 100
zł. Wzorem innych miast nowe przepisy nie obowiązują w weekendy. Wyznaczony teren może
pomieścić 130 samochodów.
(jk)

Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Wacław Rodek zabrał głos
w imieniu starosty Tomasza Stańka. – Był
kwiecień 1864 roku. Powstanie już dogasało. Powstanie, które tak bardzo wpisało
się w dzieje naszego miasta. Właśnie tutaj,
155 lat temu dobiegło kresu życie kilku jego
uczestników. Tu zostali przez władze carskie
straceni i tu pochowani. Byli bardzo młodzi, niemal w wieku zgromadzonej dziś tak
licznie młodzieży. Zostali zdradzeni, aresztowani, a ich los był przesądzony. Odważnie
potwierdzili, że są polskimi żołnierzami, że
są żandarmami Rządu Narodowego, stróżami polskiego porządku wojskowego. Stali na
straży i walczyli do końca.

OŻARÓW. Podczas obchodów Święta Strażaka uroczyście przekazano miejscowej jednostce samochód ratowniczo-gaśniczy.

Fot. arch.
Na mogile otoczonej metalowym płotkiem znajduje się metalowy krzyż oraz
marmurowa płyta z napisem: „Powstańcy, straceni 30.IV.1864”. Jest to krzyż
ufundowany z inicjatywy dowództwa 24
Pułku Piechoty – jednostki, stacjonującej
w naszym regionie, walczącej o utrwalenie polskich granic tuż po odzyskaniu
niepodległości. W styczniu będziemy obchodzić stulecie jego poświęcenia i usta-

wienia na mogile. Obiekt został wpisany
do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego.
W upamiętnieniu pomordowanych
udział wzięły: Małogoski Oddział Powstańczy 1863 i Klub Historyczny Domu
Kultury w Małogoszczu.
Starostwo Powiatowe w Opatowie
wraz z magistratem dążą do tego, aby poprawić wizerunek miejsca stracenia po-

wstańców. W tym roku powinien powstać
pomnik. Jak informuje przewodniczący
Rady Powiatu Wacław Rodek, w Opatowie stworzona zostanie także patriotyczna ścieżka edukacyjna, mówiąca m.in.
o tym, co wydarzyło się 155 lat temu.
– Patrzymy na pomnik, na miejsce, które
dzięki naszym wspólnym staraniom wkrótce przybierze nieco inny wygląd. Będzie
to bardzo ważny punkt na patriotycznej
ścieżce edukacyjnej. A takich punktów na
terenie miasta jest wiele. Utworzymy z nich
trasę, na której będziemy edukować młode
pokolenie i propagować wiedzę o lokalnych
tradycjach patriotycznych – mówił Wacław
Rodek.
Sześciu młodych mężczyzn, żandarmów
Rządu Narodowego w czasie powstania
styczniowego, zostało straconych 30 kwietnia 1864 roku. Rosjanie stracili ich w pobliżu dzisiejszego szpitala powiatowego.
Zbiorowa mogiła z żeliwnym krzyżem do
niedawna była zapomniana, a jej otoczenie nieuporządkowane. W zbiorowym
grobie pochowano: 26-letniego Lucjana
Wyszomirskiego z Zawichostu, 25-letniego Alfonsa Bielskiego z Konopisk,
20-letniego Jacka Grdenia z Brzustowej,
20-letnich Stefana Jagiełło i Józefa Wąsikiewicza z Olszownicy oraz 18-letniego
Adama Warzyckiego z Barda.
(jk)

Wygrał indeksy
OPATÓW. Dawid Marcjan (na zdjęciu), uczeń Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego, reprezentował szkołę podczas finału XVII Olimpiady Znajomości Afryki.
Olimpiadę organizuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dawid Marcjan już po raz drugi uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego.
Olimpiada Znajomości Afryki wprowadza uczniów w świat
wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz pracujących tam blisko
900 polskich misjonarzach. Jest trójstopniowa (szkolna, okręgowa i centralna).
Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in. rola chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości afrykańskiej, wielokulturowość
w dziejach Afryki, współistnienie religii i wyznań, znaczenie
kościoła katolickiego – wkład polskich misjonarzy, współczesne doktryny polityczne, ideologie i partie polityczne w Afryce
czy nierówności społeczne i ekonomiczne na kontynencie
afrykańskim.
Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych
rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek,
ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją.
Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wokół
idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego
człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości i otwartości na inne narody i kultury.
W XVII edycji olimpiady wzięło udział 1753 uczniów ze 141
szkół. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 50 uczniów.
W finale uczestnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością
redakcja@tyna.info.pl

Renault dla ożarowskich druhów zakupiony
został ze środków Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Komendy Głównej Straży Pożarnej
i budżetu gminnego. Podczas święta odbyło się również wręczenie odznak i wyróżnień, a także zawody
sportowo-pożarnicze.
(jk)

IWANISKA. W Publicznej Szkole Podstawowej odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny
„Mały Mistrz Ortografii” pod patronatem wójta Marka Stańka.
Do konkursowych zmagań stanęło 13 najlepszych
uczniów z klas drugich i trzecich szkół podstawowych, którzy wyłonieni zostali w etapach szkolnych.
Uczestnicy otrzymali do wypełnienia test z zadaniami sprawdzającymi wiedzę i umiejętności z zakresu ortografii. Mistrzami ortografii w klasie drugiej
zostali: Kacper Grześkiewicz (I miejsce), Kinga
Lenart (II miejsce) oraz Maja Kowalska (III miejsce) – wszyscy z PSP w Iwaniskach. Wśród uczniów
klas trzecich zwyciężyła Julia Maziarz z PSP w Iwaniskach. Drugie miejsce zajęły Wiktoria Zając z PSP
w Mydłowie oraz Martyna Babicz z PSP w Wygiełzowie, natomiast trzecie Dominika Jabczyk z PSP
w Iwaniskach.
(jk)

OPATÓW. Rada Miejska zdecydowała
o przekazaniu miejscowej parafii działki sąsiadującej z zabytkowym cmentarzem parafialnym. Dzięki temu nekropolia powiększy
się o 1,5 hektara.
Z prośbą o przekazanie działki pod nowe miejsca
grzebalne zwrócił się do gminy ks. Michał Spociński,
proboszcz parafii św. Marcina w Opatowie. Działka
przekazana zostanie z 99-procentową bonifikatą.
Została wyceniona na 114 tysięcy złotych, ale parafia zapłaci tylko 1 procent wartości – 1140 złotych.
Działka była dla gminy bezużyteczna, ponieważ
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wpisana jest jako zieleń cmentarna. Nie było
więc możliwości, aby powstała tam jakakolwiek inwestycja. Dodatkowo nie ma do niej drogi dojazdowej.
Z cmentarza korzystają dwie parafie – św. Marcina
oraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, prowadzona przez ojców bernardynów.
(jk)

OŻARÓW. Młodzi ratownicy z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie brali udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu.

Fot. arch.
zagadnień tematyki afrykańskiej i misji działających na tym
kontynencie.
Tytuł finalisty dla Dawida to nie tylko możliwość rywalizacji
z najlepszymi w Polsce. Finaliści olimpiady uzyskują indeksy
na wybrane kierunki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Śląskim. Mają też ułatwioną rekrutację np. na prawo w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Olimpiada Znajomości Afryki jest wpisana na listę olimpiad
interdyscyplinarnych MEN. Opiekunem Dawida jest Małgorzata
Stępień – nauczycielka geografii.
(jk)

„Skłodowska” wystawiła trzy drużyny. Wszystkie ekipy zostały nagrodzone i stanęły na podium,
zajmując: I, II i III miejsce. Drużyna, która zajęła I miejsce, w maju będzie reprezentować powiat opatowski w etapie okręgowym mistrzostw
w Ostrowcu Świętokrzyskim. W trakcie zawodów
drużyny oceniały sytuację i wykonywały czynności
związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocenie podlegały: kolejność wykonywania
czynności, precyzja oraz czas udzielania pomocy.
Należało zwracać uwagę także na własne bezpieczeństwo. Podczas wykonywania tych czynności
sprawdzana była również wiedza teoretyczna. Starosta opatowski Tomasz Staniek ufundował puchary, a władze powiatu sandomierskiego nagrody dla
zwycięzców.
(jk)
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ALE historia!

Kiedy pod pomnikiem poświęconym lotnikom alianckim stanął wyprężony młody mężczyzna w stalowym mundurze Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, niewielu wiedziało, że to prawnuk Thomasa Storeya, dowódcy
angielskiego Halifaxa JP 224, który 75 lat temu spadł pod wsią Tarnogóra.

Jak wieś lotników ratowała
Angielski samolot z zaopatrzeniem dla
polskiej partyzantki spadł w niedzielę przed
północą 23 kwietnia 1944 r. niedaleko miejsca, na którym kilkadziesiąt lat później
Edward Kak stworzył miejsce pamięci –
z pomnikiem, tablicą informacyjno-historyczną i widocznymi z daleka masztami, na
których powiewają flagi Irlandii, Kanady,
Wielkiej Brytanii i Polski.
W tym roku w obecności trzech córek
dowódcy samolotu Thomasa Storeya, jego
wnuczki i prawnuka, odegrano po raz pierwszy hymny czterech krajów związanych
wypadkami wojennymi na ziemi polskiej.
Rangę uroczystości podniosła obecność
attache obrony Ambasady Brytyjskiej płk.
Dominika Morgana, a także burmistrzów
i wójtów gmin, na terenie których partyzantka ukrywała lotników, czyli Nowej Sarzyny,
Rudnika nad Sanem, Krzeszowa, Ulanowa
i Harasiuk, delegacji Koła ŚZŻAK w Stalowej Woli, przedstawicieli instytucji kultury,
szkół, a przede wszystkim mieszkańców wsi
Tarnogóra.

rzynach (pow. łańcucki), gdzie pod opieką
Zofii i Jakuba Deców, pod zmienionym
nazwiskiem szczęśliwie doczekał końca
okupacji niemieckiej.
Dowódca – pilot Thomas Storey (Anglik), mechanik pokładowy Charles Keen
(Anglik), strzelec ogonowy Jim Caradog
Hughes (Walijczyk) i strzelec górny Patrick
Stradling (Irlandczyk) zostali przejęci przez
partyzantów Batalionów Chłopskich z Tarnogóry pod dowództwem Walentego Kidy
„Kłosa” i Zenona Wołcza „Wilka”, a następnie ukryci w bunkrze w pobliżu gajówki
Feliksa Sitarza.
26 kwietnia 1944 r. lotnicy zostali przerzuceni za San, najpierw pod opiekę oddziałów
AK: Stanisława Bełżyńskiego „Kreta” (zginął trzy tygodnie później zastrzelony przez

a jednocześnie uratować wieś i jej mieszkańców przed zemstą Niemców – mówił podczas uroczystości rocznicowych Edward
Kak, od lat niestrudzony badacz wydarzeń
wojennych na terenie swojej wioski i jej
okolic. Przypomniał, że Niemcy zaraz sporządzili listę zakładników, którzy mieli być
rozstrzelani, gdyby na wioskę padł chociaż
cień podejrzeń. – Krążyły patrole okupanta,
a z wieżyczki obserwacyjnej Luftwaffe w naszej szkole bacznie obserwowano okolicę.
Nikt nie miał się prześlizgnąć – tak prezes
Kak malował grozę godzin, w których rozstrzygał się los lotników i chroniących ich
Polaków.
O zagrożeniu mieszkańców wioski wspominał podczas uroczystości w Tarnogórze również pułkownik Dominic Morgan.

BROŃ DLA KRAJU
7 listopada 1941 r. załoga kpt. Stanisława
Króla z 301 Dywizjonu wykonała pierwszy
lot ze zrzutem do Polski w rejonie Łyszkowic
k. Łowicza. Załoga zrzuciła oprócz sprzętu
trzech skoczków, w tym cichociemnego por.
Jana Piwnika pseud. Ponury, później legendarnego dowódcę zgrupowań partyzanckich
AK w Górach Świętokrzyskich.
Do Polski latały najcięższe, czterosilnikowe bombowce typu „Halifax” i „Liberator”.
Czas na pokonanie trasy z włoskiej bazy
Brindisi do Polski i z powrotem – w obie
strony 3000 km – wynosił od 8 do 10 godz.
lotu. Na teren Lubelszczyzny zrzutów dokonywały załogi samolotów z 1586 Polskiej
i 148 Brytyjskiej Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Dzięki raportom opracowanym
przez Michała Czacharowskiego wiemy, że
np. w kwietniu i maju 1944 r. kilkanaście
alianckich samolotów zrzuciło dla żołnierzy
9 Pułku Piechoty Legionów AK im. Ziemi Zamojskiej ok. 20 ton broni, amunicji
i sprzętu wojskowego.
Wspomniany Halifax JP 244, bombowiec
dalekiego zasięgu w dyspozycji brytyjskiego Kierownictwa Operacji Specjalnych
(SOE), wyleciał do Polski 23 kwietnia 1944
r. o godz. 19.20 z lotniska Campo Cassale
w pobliżu Brindisi nad Adriatykiem. W specjalnych zasobnikach miał zapakowane zaopatrzenie dla oddziałów Armii Krajowej
na Lubelszczyźnie, m.in. amunicję, broń,
materiały minerskie, sprzęt radiotechniczny,
lekarstwa i umundurowanie. Celem samolotu była placówka AK o kryptonimie „Klacz”
pod Opolem Lubelskim.
Ale Halifax tym razem do celu nie doleciał, właśnie tej nocy rozbił sie w okolicy
wsi Tarnogóra (obecnie gm. Nowa Sarzyna),
prawdopodobnie z powodu awarii silników.

DŁUGI LOT
Z załogi angielskiego samolotu, nazwanego na cześć żony dowódcy „Rita”, uratowali się wyskakując na spadochronach
wszyscy członkowie siedmioosobowej
załogi. Bombardier – II pilot Edward Elkington-Smith (Anglik) i nawigator Oscar
Congdon (Kanadyjczyk) dość szybko
wpadli w ręce Niemców i zostali osadzeni w oflagach jenieckich, gdzie przebywali
do końca wojny. Radiotelegrafista Walter
Davis (Anglik), dzięki pomocy polskiego
leśnika przedostał się do gajówki w Smola-

Córki i prawnuk kapitana Storeya w towarzystwie płk. Dominika Morgana i członków ŚŻŻAK Koła Obwodu
Nisko – Stalowa Wola.
Fot. P. Niemiec
Niemców w Rozwadowie, w czasie próby
przebicia się z okrążonej przez gestapo placówki Kedywu AK), następnie Jana Orła-Wysockiego „Kmicica”, Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”, gdzie przebywali najdłużej, w końcu do polsko-rosyjskiej grupy
Michała Kunickiego „Muchy”. W nocy z 5
na 6 czerwca 1944 r. z polowego lądowiska
w okolicy Huty Podgórnej (gm. Harasiuki),
ubezpieczanego przez ludzi „Muchy”, dzielnych lotników alianckich wraz z rannymi
partyzantami podjęły dwa sowieckie samoloty, które na rozkaz Stalina przetransportowały ich do Kijowa. Stamtąd zawieziono
ich do Murmańska.
5 lipca 1944 r. cała czwórka znalazła się
w bazie marynarki brytyjskiej w Scapa Flow.
Tak zakończył się długi lot „Rity” do Polski,
rozpoczęty 23 kwietnia na lotnisku Campo
Cassale.

BEZLITOSNY OKUPANT
Pomnik i tablica historyczna, które prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry
Edward Kak postawił na swoim polu, poświęcone są nie tylko bohaterskim lotnikom alianckim, ale również żołnierzom
Batalionów Chłopskich i mieszkańcom
wioski, którzy śmiertelnie narażając siebie,
rodziny i sąsiadów, z determinacją ratowali nieznanych skoczków, którzy w nocy
wylądowali na spadochronach na pobliskich polach.
– Od chwili, kiedy nad Tarnogórą i okolicą
z hukiem przeleciał samolot, który upadł za
wsią, zaczął się wyścig z czasem, aby uratować lotników – członków załogi Halifaxa,

– Choć Niemcy często nie stosowali Konwencji genewskiej (dotyczącej jeńców wojennych
– przyp. red.), to naszym lotnikom groziło
jedynie wywiezienie do oflagu. Osoby, które
ich ratowały, mogły trafić do obozu koncentracyjnego lub zostać rozstrzelane – przypomniał
attache obrony Ambasady Brytyjskiej.

BOHATEROWIE
Historia długo milczała o wydarzeniach
w Tarnogórze. Szerzej nie byli znani szeregowi partyzanci, którzy brali udział w akcji
ratowania lotników z rozbitego Halifaxa.
– Partyzanci Batalionów Chłopskich z Tarnogóry w zdecydowanej większości byli rolnikami żyjącymi z ziemi, tak więc zmiana ustroju nie zmieniła ich sytuacji, uprawiali swoje
3-4 hektary do końca swoich dni, pracowali
dodatkowo przy wyplataniu koszy, a niektórzy podjęli pracę, jako chłopo-robotnicy. Aby
utrzymać swoje rodziny, pracowali ponad siły
na dwa, trzy etaty. Ich nie można było zdymisjonować ani szantażować czymkolwiek. Nie
zrobili żadnych karier, ani nie splamili honoru
– odeszli po cichu bez medali, fanfar, podziękowań – mówił Edward Kak. Ich dowódcy,
jak Walenty Kida i Bronisław Smoła, albo
musieli uciekać z rodzinnej wioski na Ziemie Odzyskane, albo – jak Stanisław Sudoł
– zginęli w szeregach LWP, lub – jak Zenon
Wołcz i Wiktor Gałdyś – zostali zamordowani przez NKWD.
– Za życia tych szarych, prostych chłopów
z Tarnogóry, którzy ryzykowali życie swoje
i bliskich, nikt nie docenił, i dlatego w 2012 r.
wzięliśmy sprawy w swoje ręce i przez siedem
lat dokumentujemy udział naszych ojców,
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matek, dziadków w I i II wojnie światowej.
Z dumą możemy powiedzieć, że udało się już
sporo: powstały dwie trasy rowerowe, tablice
informacyjne w Tarnogórze i okolicy, stoi pomnik, przy którym się znajdujemy. To wszystko
sprawia, że pamięć o tych ludziach nie zginie – mówił prezes Towarzystwa Przyjaciół
Tarnogóry.

„FATHER JOHN”
Córkom dowódcy Halifaxa – Jennifer Elkin, Pat Bowskill i Susan Storey Hayhurst
– towarzyszył od dzieciństwa pseudonim
Father John. Thomas Storey często mówił
o swoim pobycie w obozie kpt. Przysiężniaka „Ojca Jana” w Lasach Janowskich.
Zapamiętały z jaką nostalgią wspominał
dramatyczny okres spędzony w okupowanej
Polsce, i mówił z żalem, że nie może spotkać
się z ludźmi, którzy ratowali mu życie.
Piękne świadectwo dotyczące historii katastrofy angielskiego samolotu dał w Tarnogórze wiceprezes Koła ŚZŻAK Obwodu
Nisko – Stalowa Wola Tadeusz Puchalski,
syn Stanisława Puchalskiego pseud. Kozak,
żołnierza oddziału „Ojca Jana”.
Z dzieciństwa pamiętał, że zawsze kiedy
z ojcem i babcią jechał z Niska do Jarosławia
na grób ich siostry i córki Basi, która zmarła
w październiku 1939 r. z ran odniesionych
podczas bombardowania dworca kolejowego w Nisku, ojciec przejeżdżając przez
Tarnogórę wspominał, że tutaj pod lasem
rozbił się angielski Halifax, który niósł pomoc partyzantom.
– Ta historia była mi znana od sześćdziesięciu lat. Mój ojciec opisał ją również w swojej książce „Partyzanci »Ojca Jan«”, gdzie
wspomniał m.in. o pobycie lotników w słynnej dwugajówce, miejscu stacjonowania oddziału, w którym służył. Dla mnie ta sprawa
zakończyłaby się na tym, gdyby nie zaproszenie harcerzy z Niska do Tarnogóry w 2016 r.
I tutaj historia zatoczyła koło, bo spotkałem
trzy wspaniałe córki kapitana Storeya, które
opowiedziały znaną mi historię, ale widzianą
oczami lotników angielskich. Dowiedziałem
się o ich powojennych losach i tragicznej
śmierci kapitana Storeya, dokładnie w dniu,
w którym 20 lat wcześniej nastąpiła katastrofa
Halifaxa. Mówiły o jego tęsknocie do Polski,
do ludzi których poznał i do ich gościnności –
mówił Tadeusz Puchalski.
Wspomniał jeszcze, że w książce Jennifer
Elkin, dotyczącej historii jej ojca, znalazł zakładkę, na której z jednej strony był angielski tytuł dzieła, a z drugiej słowa piosenki
„Dziś do ciebie przyjść nie mogę”. Wtedy
dopiero zrozumiał, jak pobyt w Polsce wpłynął na życie kapitana Storeya i jego rodziny.

SZTAFETA POKOLEŃ
Pat Bowskill, córka Toma Storeya, nie kryła wzruszenia: – To wielki zaszczyt być z wami
tutaj. Kiedy w kwietniu 2013 r. po raz pierwszy
przybyliśmy do Tarnogóry, nasza matka Rita,
która była tu z nami, miała 90 lat. Podczas
drugiej wojny światowej także służyła w Królewskich Siłach Zbrojnych, w RAF pracowała przy
szyfrach i łączności. Po wojnie mąż opowiadał
jej o swoim pobycie w Polsce: ucieczce przed
Niemcami po upadku samolotu, odwadze
mieszkańców i działaniach partyzantów. Bardzo chciał przyjechać do Polski, aby osobiście
podziękować tym, którzy udzielili mu pomocy.
Niestety, bardzo młodo zmarł i nie zrobił tego,
o czym marzył. Najpierw nasza mama Rita,
a teraz my przybywamy tu za tatę. Chociaż
mamy nie ma już z nami, nasza rodzina będzie
kontynuować wizyty w Tarnogórze i dziękować
partyzantom i ludności cywilnej za to, że uratowali naszego ojca.
Tym razem na uroczystości rocznicowe
przybyły z Anglii nie tylko trzy córki Rity
i Thomasa, ale również córka Jennifer Elkin
– Louise Waite z synem Phillipem, młodym
inżynierem lotnictwa, specjalizującym się
w helikopterach. To on salutował przed pomnikiem, który stoi na polu, na którym 75
lat temu wylądował na spadochronie jego
pradziadek Thomas Storey.
PIOTR NIEMIEC
tyna.info.pl
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Kontynuujemy rozpoczętą przed tygodniem opowieść o niezwykłej karierze urodzonego w Staszowie
kompozytora i dyrygenta Roberta Panka, którego utwory grane były w kilkudziesięciu krajach świata,
m.in. podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie i Pekinie.

Fidel Castro gawędził
z nim pięć godzin cz.2

Artysta podczas swojego pobytu w Turkmenii.

W KRĘGU GWIAZD SPORTU
Piłkarska reprezentacja Argentyny nie jest jedyną
obdarowaną przez Roberta Panka specjalną partyturą.
Muzyk napisał też utwór dedykowany ekipie Kamerunu.
To było podczas mundialu we Włoszech w 1990 roku.
Kamerun był prawdziwą sensacją tamtych mistrzostw.
Dotarł do fazy ćwierćfinałowej i dopiero na tym etapie,
po dramatycznym meczu, uległ Anglii. Rozpacz afrykańskich piłkarzy była gigantyczna. Panek specjalnie dla
nich skomponował dzieło „Nieposkromione Lwy”. Za
pośrednictwem polskiej ambasady w Rzymie został on
przekazany kameruńskiej ekipie jeszcze zanim zdążyła
wylecieć w drogę powrotną do domu. Spodobał się. Autor
kompozycji otrzymał niebawem osobisty list z podziękowaniami od słynnego Rogera Milli. Milla zrobił na
mundialu prawdziwą furorę. Przed mistrzostwami miał
zamiar zakończyć sportową karierę. Do Włoch pojechał
na osobistą prośbę prezydenta Kamerunu. Mimo swoich
38 lat, zdobył 4 bramki. Każdą z nich celebrował charakterystycznym tańcem przy narożniku boiska. To od tego
zaczęła się moda na popularne teraz „cieszynki”.
Na jednym liście od Milli się nie skończyło. Panowie
nawiązali znajomość, która trwa do dziś.
– Od czasu do czasy pisujemy do siebie – mówi Robert
Panek.
2 minuty i 6 sekund trwał utwór, który kompozytor napisał dla Otylii Jędrzejczak. Dokładnie tyle Otylia płynęła po
złoty medal na igrzyskach w Atenach. Tworzył jeszcze m.in.
dla Justyny Kowalczyk, która po wysłuchaniu dedykowanego
jej dzieła zadzwoniła z podziękowaniami, proponując autorowi, że w zamian nauczy go jeździć na nartach.
Adam Małysz też był pod wrażeniem. Poświęcony swoim
sportowym sukcesom utwór usłyszał w Chicago, podczas
spotkania z tamtejszą Polonią. Organizatorzy wydarzenia
telefonowali do kompozytora o drugiej w nocy, prosząc by
jak najszybciej przysłał nuty. Sam Małysz dzwonił potem
również. „Widzi Pan ile świata trzeba przejechać, żeby móc
Pana posłuchać” – żartował.

Kompozytor powołał do istnienia pierwszą w Polsce orkiestrę milicyjną,
którą prowadził do 1994 roku.

okazję koncertem trzech wielkich tenorów, na dziedzińcu
pałacu królewskiego wykonany został utwór skomponowany
na cześć jubilata przez artystę ze Staszowa.
Kilka miesięcy później Robert Panek z ambasady szwedzkiej otrzymał propozycję napisania marsza na 50. urodziny króla Karola Gustawa. Wplótł w niego motywy hymnu
Szwecji. Marsz przyjęty został entuzjastycznie i do dziś jest
często grywany na królewskim dworze.

PASJE

„FLAGI NA WIETRZE”
Z okazji wstąpienia Polski do NATO Robert Panek napisał marsz na trąbkę. Został również poproszony o skomponowanie muzyki, która miała być wykonana podczas
ceremonii otwarcia olimpiady w Atlancie.
To właśnie tam, w stolicy Georgii, polski muzyk poznał
Li Xuda, chińskiego dyrygenta i zarazem członka Komitetu
Olimpijskiego.
– Jakiś czas później dawny znajomy odnalazł mnie i zaproponował skomponowanie muzyki na igrzyska w Pekinie
– opowiada R. Panek – Przyjąłem to jako wielki honor i wyróżnienie.
W roku 2006 kompozytor został zaproszony do Chin,
aby na miejscu zapoznać się z muzyczną kulturą tego kraju,
a także tradycyjnymi instrumentami. Wszystko to miało być
pomocne do uchwycenia odpowiedniego klimatu w przygotowywanym dziele.
– Miałem okazję obserwować z bliska wszystkie przygotowania do igrzysk – wspomina. – Pekin zamienił się w wielki
plac budowy, na którym praca trwała niemal bez ustanku.
Już podczas tej podróży powstała część utworu na ceremonię
zamknięcia olimpiady. Resztę dopisałem po powrocie do kraju.
18-minutowa suita symfoniczna zatytułowana została
„Chińskie akwarele”. Dodatkowo Robert Panek skomponował jeszcze osobny utwór perkusyjny pt. „Odgłosy bębnów”. Nikt, nawet autor, nie wiedział do końca w którym
momencie, i jak dokładnie wykorzystana zostanie muzyka.
Wszystko utrzymywane było przez organizatorów w ścisłej
tajemnicy. Dopiero podczas uroczystości okazało się, że
utwór Panka, podzielony został na kilka krótszych fragmentów. Jeden z nich nazwano „Flagi na wietrze”, a oglądający transmisję słyszeli go w chwili, gdy prezentowane były
narodowe symbole krajów, biorących udział w sportowym
święcie.
redakcja@tyna.info.pl

65-lecie pracy twórczej Roberta Panka (z lewej). Fot. „Wrota Podlasia”

Robert Panek w Amazonii.

Fot. arch.

KRÓLEWSKIE PROGI
Z okazji ślubu belgijskiego następcy tronu – księcia Filipa (panującego dziś jako Filip I) z arystokratką o polskim
rodowodzie – Matyldą d’Udekem d’Acoz – Robert Panek
przygotował muzyczne życzenia dla młodej pary. Podobny
upominek przesłał również norweskiemu księciu Haakonowi, kiedy ten wstępował w związek małżeński z Mette
Martin. Utwór pod tytułem „Muzyka serc” w wykonaniu
królewskiej orkiestry kameralnej odegrano w Oslo dwukrotnie – podczas ceremonii zaślubin oraz przy wręczaniu
weselnych prezentów.
Dla koronowanych głów pisał później jeszcze kilkakrotnie.
Skomponował m.in. kwartet smyczkowy, dedykowany hiszpańskiej królowej Zofii. Został zaproszony do jego wykonania
na madryckim dworze i miał okazję rozmawiać z monarchinią. Była zdumiona, że tak biegle mówi po hiszpańsku.
Obecny przy spotkaniu król Juan Carlos zażartował wówczas,
że wszystko to co piękne zawsze dedykują jego żonie.
– Jeśli wasza wysokość pozwoli, będę miał zaszczyt napisać
również coś dla niego – odparł wówczas i słowa dotrzymał.
W 1995, roku podczas uroczystych obchodów 60. rocznicy
urodzin króla, tuż przed przygotowanym specjalnie na tę

Po 11 września 2001 roku Robert Panek stworzył wstrząsający marsz żałobny „8.48” upamiętniając w ten sposób
godzinę pierwszego ataku na wieże WTC. We wrześniu roku
2003 uczestniczył w pogrzebie zamordowanej szwedzkiej
minister Anny Lindh, gdzie dyrygował wykonaniem swojego
„Epitafium” napisanego na tę smutną okoliczność.
11 marca 2004 roku doszło do krwawych zamachów w madryckim metrze, w wyniku których zginęło blisko 200 osób.
Po tej tragedii Robert Panek skomponował 4-minutową „Sokorellę”, która 20 marca została wykonana podczas nabożeństwa żałobnego w katedrze hiszpańskiej stolicy. Hiszpanie
wymyślili dla niej własny tytuł – „Niebo płacze”. Nawiązywała
ona do milionowych manifestacji przeciwko terroryzmowi,
które po ataku przeszły ulicami miast wielu krajów.
Poza muzyką R. Panek z powodzeniem zajmuje się jeszcze poezją. Początkowo pisał tylko „do szuflady”. Będąc na
kontrakcie w Nikaragui po raz pierwszy zaczął publikować
w prasie swoje wiersze w języku hiszpańskim. W 1993 roku
wydał debiutancki tomik poezji pt. „Pęknięte lustro”. Dziś
ma już na swoim koncie kilka zbiorów wierszy.
Kolejną jego pasją jest fotografia. Wystawy zdjęć Roberta Panka, których tematyką jest głównie piękno przyrody
i życie codzienne mieszkańców najbardziej egzotycznych
zakątków świata, prezentowane były już wielokrotnie nie
tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.
Obecnie Robert Panek mieszka w Białymstoku. Został
tam skierowany nakazem pracy w 1960 roku. Jak wspomina,
miał do wyboru stolicę (gdzie skończył studia muzyczne),
Częstochowę i Białystok właśnie.
– Wybrałem to ostatnie miasto trochę z ciekawości, bo po
prostu nigdy wcześniej tam nie byłem – mówi kompozytor.
W 2018 roku twórca świętował 85. urodziny i 65-lecie
pracy artystycznej. Na uroczystości zjechało m.in. wielu
zaprzyjaźnionych z kompozytorem dyplomatów.
– Byli ambasadorzy Meksyku, Kuby, Nikaragui, Węgier i Cypru – opowiada R. Panek. – Znamy się od wielu lat. Zabrałem
ich wszystkich do Białowieży, założyliśmy gumowe buty i przez
parę godzin chodziliśmy po puszczy. Bardzo im się podobało.
Kompozytor jest laureatem wielu międzynarodowych
nagród muzycznych. Na temat jego dorobku powstały także
dwie prace magisterskie: „Twórczość muzyczna Roberta
Panka” – w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz „Robert Panek – obywatel świata”
– w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
RAFAŁ STASZEWSKI

Klimontów
z dziedzictwem wieków
Strażacy dla niepodległości
W sobotę, 27 kwietnia, o godzinie 14 w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się strażackie spotkanie – sesja historyczna pt.
„Wkład strażaków ziemi sandomierskiej w odzyskanie niepodległości przez Polskę”.

ROZPOCZYNAMY NABÓR
do Liceum Ogólnokształcącego
dla absolwentów
klas ósmych szkoły podstawowej
i absolwentów gimnazjum
Na kandydatów czekają profile:

Organizatorami spotkania byli
wójt Marek Goździewski oraz prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie dh Mirosław Kwapiński.
Uroczystość została zorganizowana
w okresie trwającego jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, dlatego podczas
jej trwania przedstawione zostały
postacie strażaków z ziemi sandomierskiej, których życie i działalność
związane były z ruchem niepodległościowym oraz budowaniem
struktur ochrony przeciwpożarowej nowego, niepodległego państwa polskiego. Było to nie tylko
tworzenie nowych jednostek OSP,
organizowanie szkoleń strażackich
i sanitarnych, ale również działalność w sferze kultury: organizowanie orkiestr strażackich czy grup
teatralnych, co przyczyniało się do
rozwoju świadomości wspólnotowej
i narodowej lokalnych społeczności.
Jednym z punktów spotkania
były multimedialne prelekcje,

podczas których zaprezentowano
archiwalne fotografie pokazujące
ziemię sandomierską i strażaków
z tego trudnego okresu historii
naszej ojczyzny. W programie sesji
historycznej zawarto trzy prezentacje: „Ziemia Sandomierska w latach odzyskiwania niepodległości
(1914-1918)” – prelegent Marek Lis,
regionalista, autor wielu publikacji
historycznych; „Wkład strażaków
ziemi sandomierskiej w odzyskanie niepodległości” – prelegent
Wiesław Chmielewski, regionalista,
historyk i kronikarz strażacki, autor
licznych publikacji; „Postać i działalność druha Antoniego Oleszka”
– prelegent Mirosław Kwapiński,
prezes OSP Klimontów. Po prezentacjach zaproszono zgromadzonych gości do dyskusji.
Spotkanie zgromadziło licznych
druhów oraz osoby zainteresowane
historią sandomierskiego strażactwa. Podczas jego trwania odczytano list wojewody świętokrzyskiej

Agaty Wojtyszek, która podziękowała organizatorom za dbałość i troskę
o kultywowanie ważnej dla wszystkich Polaków pamięci o narodowych
bohaterach. Wyraziła również uznanie za wytrwałość i ofiarność, z jaką
każdego dnia strażacy ochotnicy
spieszą na pomoc potrzebującym.
W przededniu strażackiego święta
podziękowała druhom za ich postawę będącą dowodem dojrzałości,
odpowiedzialności i poszanowania
ludzkiego życia i mienia.
Sesję ubarwiły występy podopiecznych Gminnego Ośrodka
Kultury w Klimontowie – Wiktorii
Hai, Julii Piętki i Natalii Pyszczek.
Druh Mirosław Kwapiński

• humanistyczny
• politechniczny
• medyczny
Liceum będzie funkcjonować w budynku dawnego gimnazjum przy ul. Zysmana 9 w Klimontowie.
Dla absolwentów szkoły podstawowej proponujemy czteroletnie liceum ogólnokształcące.
Absolwenci gimnazjum mogą wybrać trzyletnie liceum
ogólnokształcące.
Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
w sekretariacie dawnego gimnazjum. Formularze dostępne
są w sekretariacie szkoły. Tel. 15 8661 329.
Kryteria rekrutacji zamieszczone są w regulaminie dostępnym w sekretariacie dawnego gimnazjum.
Organem prowadzącym liceum jest gmina Klimontów.
Mszą świętą w kościele parafialnym pw.
św. Józefa w Klimontowie, celebrowaną
przez ks. proboszcza Henryka Hendzla,
rozpoczęły się gminne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Po nabożeństwie przy pomniku Powstańców Styczniowych na placu Jana
Pawła II odegrano hymn państwowy. Wójt
Marek Goździewski przywitał wszystkich
zebranych i wygłosił okolicznościowe
przemówienie. Głos zabrali również goście
uroczystości: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca oraz
dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Sandomierzu Piotr Lipiński, który odczytał list wojewody świętokrzyskiej Agaty
Wojtyszek. Wyjątkowy charakter uroczystości nadał program artystyczny „Bóg, Honor
i Ojczyzna” zaprezentowany przez uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego
Ossolińskiego w Klimontowie.
Przed pomnikami Powstańców Styczniowych, ppłk. Antoniego Wiktorowskiego oraz Walczących o Wolność w latach

Wiwat maj, 3 maj!
1939-1945 r., przy dźwiękach werbla, delegacje złożyły wieńce i wiązanki. W uroczystościach brali udział przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, władze gminy,

samorządowcy, organizacje polityczne
oraz mieszkańcy gminy Klimontów. Obchody zakończył przemarsz uczestników,
pocztów sztandarowych i delegacji ulicami
Klimontowa.

Po części oficjalnej wójt gminy Klimontów Marek Goździewski, w asyście członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Marka Jońcy oraz prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Klimontowie Mirosława
Kwapińskiego, uroczyście przekazał kluczyki i samochód jednostce OSP Wilkowice
– Ossolin.
(dp)
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Gala operetkowa

TARNOBRZEG. 16 maja o godz. 18
w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędzie
się Gala Operetkowa, podczas której wystąpią soliści Opery Śląskiej w Bytomiu oraz
artyści krakowskiej Piwnicy pod Baranami.
Usłyszeć będzie można najpopularniejsze
arie i duety z tak znanych dzieł jak: „Zemsta
nietoperza”, „Baron cygański”, „Księżniczka czardasza”, „Hrabina Marcica”, „Ptasznik z Tyrolu”, „Wesoła wdówka” oraz z musicalu „Skrzypek na dachu”. Bilety w cenie
40 zł.
(rs)

Bieg Kwitnących Sadów

SANDOMIERZ. W dniach 12-13 maja
w Sandomierzu odbędzie się IX edycja Biegu Kwitnących Sadów. Trasy biegowe będą
liczyć 5, 10 i 20 km. Przewidziano również
marsz nordic walking na dystansie 10 km.
Każdego dnia biuro zawodów czynne będzie
od godz. 8. Szczegółowe informacje na temat
biegów można znaleźć na stronie internetowej sandomierskiego MOSiR-u.
(rs)

Przytulaki do adopcji

SANDOMIERZ. 12 maja o godz. 15 na
bulwarze Piłsudskiego odbędzie się akcja
adopcyjna pod hasłem „Przytulaki polecają
się do adopcji!”. Wydarzenie ma na celu
promowanie adopcji, a także wsparcie schroniska „Przytulisko na Wiśniowej”. Przedsięwzięcie organizowane jest przy wsparciu
Sandomierskiego Centrum Kultury, Urzędu
Miejskiego w Sandomierzu oraz Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. W programie
m.in. występy artystyczne przygotowane
przez uczniów Collegium Gostomianum.
(rs)

Wystawa w BWA

SANDOMIERZ. 9 maja o godz. 17 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA odbędzie się
wernisaż malarstwa Oksany Kulczyckiej. Autorka prezentowanych prac jest absolwentką
ASP w Krakowie i pracownikiem dydaktycznym Liceum Plastycznego w Lesku. Ma
w swoim dorobku liczne realizacje w zakresie aranżacji wnętrz budynków publicznych.
Tworzy także w zakresie malarstwa olejnego,
akrylowego, pastelu i rzeźby.
(rs)

Międzynarodowa Fiesta
Balonowa

STALOWA WOLA, SANDOMIERZ. Od 9 do 12 maja
odbywać się będzie Międzynarodowa Fiesta Balonowa o Puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola. Organizatorem wydarzenia jest Stalowowolski Klub
Balonowy. Generalna odprawa uczestników
wydarzenia zaplanowana jest 9 maja o godz.
20. 10 maja o 5 rano rozpocznie się pierwsza
część konkurencji sportowych. Druga zaplanowana jest na godz. 18. O 20.30 odbędzie
się nocna prezentacja balonów w Sandomierzu. 11 maja ponownie zaplanowane są
dwie serie konkurencji sportowych, w tych
samych godzinach co poprzedniego dnia.
O 20.30 wieczorna gala balonowa odbędzie
się na stalowowolskich błoniach. Niedziela, 12 maja, jest dniem przeznaczonym na
rozegranie dodatkowych konkurencji sportowych. Loty balonowe uzależnione będą
od warunków atmosferycznych. Wszelkie
informacje dotyczące startów można śledzić

redakcja@tyna.info.pl

WARTO WIEDZIEĆ warto być
na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Klubu Balonowego Stalowa Wola oraz
na jego facebookowym fanpage’u.
(rs)

Kabaret
Moralnego Niepokoju

STALOWA WOLA. 12 maja o godz. 16
w Miejskim Domu Kultury Kabaret Moralnego Niepokoju zaprezentuje swój najnowszy program „Tego jeszcze nie grali”.
Zgodnie z tytułem wszystkie skecze są premierowe, nieznane z internetu czy telewizji,
a nawet nieco więcej – eksploatujące nowe
formy, z których „KMN” wcześniej nie korzystał. Widz spotka się z tematami, które
dręczą nas wszystkich – jak wyjechać z rodziną na zagraniczne wakacje i nie zwariować próbując wybrać restaurację na obiad,
jak za pomocą sąsiada ratować syna przed
niechybną pałą z matematyki, co zrobić
z panią, która tylko przychodzi sprzątać,
ale z czasem przejmuje we władanie cały
dom razem z domownikami. Bilety na występ kabaretu w cenie 75 zł (parter) i 70 zł
(balkon).
(rs)

Wieczory autorskie

STALOWA WOLA. 9 maja o godz. 18
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Popiełuszki 10 odbędzie się spotkanie
z Marią Ulatowska, autorką powieści obyczajowych, oraz z Jackiem Skowrońskim,
autorem książek sensacyjno-kryminalnych.
Z kolei 15 maja o godz. 18 w ﬁli nr 2 przy
ul. Siedlanowskiego z czytelnikami spotka
się Ewa Cielesz, pisarka, reżyser teatralny, autorka trzytomowej serii powieściowej
„Córka cieni”.
(rs)

O Kresach Wschodnich

STALOWA WOLA. 9 maja, o godzinie 16
w hotelu Hutnik, ul. Prymasa Wyszyńskiego
12, w Sali Norblina na parterze odbędzie się
spotkanie pod hasłem „Z Kresów do Stalowej
Woli”. Jest ono skierowane do wszystkich,
którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą
na temat Kresów: historiami rodzinnymi,
dawnymi fotograﬁami, osobistymi wrażeniami dotyczącymi tamtejszych miast i wiosek,
zabytków, różnorodności kulturowej. Spotkanie, które poprowadzi Elżbieta Skromak,
jest zapowiedzią przygotowywanej przez
Muzeum Regionalne wystawy o Kresach.
Jej otwarcie przewidziane jest na jesień 2019
roku. Spotkanie.
(rs)

Otwarcie
sezonu motocyklowego

STALOWA WOLA. 12 maja w Rozwadowie odbędzie się IV Otwarcie Sezonu
Motocyklowego. Nie zabraknie motocykli,
quadów i trajek, a także szeregu atrakcji
specjalnie przygotowanych na ten dzień.
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „Przyjazna dłoń”. Rozpocznie ją
o godz. 13 uroczysta msza święta na placu
koronacyjnym. Na godzinę 14 zaplanowano koncert zespołu „Dżem Cover Band”.
O 15.30 z parkingu przy Sanktuarium MB
Szkaplerznej ulicami miasta wyruszy parada motocykli. Przebieg parady będzie
podobny jak w ubiegłym roku. Zmieniło
się tylko to, że od ronda przy Karczmie
Biesiada motocykle pojadą ul. Solidarności do nowo wybudowanego łącznika, a następnie przejadą na nowe rondo przy ulicy

Energetyków. Po paradzie odbędzie się
rozstrzygnięcie konkursu POKERRUN.
Podczas imprezy będzie można nabyć blachy zlotowe oraz pamiątkowe koszulki.
Zbierane będą także datki na rehabilitację
Łukasza Wieruckiego. 31 sierpnia 2018
roku mężczyzna uległ wypadkowi motocyklowemu, podczas którego uszkodził rdzeń
kręgowy na odcinku C4/C5 i zmaga się
z porażeniem czterokończynowym. Stracił
też wydolność oddechową. Od wypadku
mija 8 miesięcy. Dzięki wsparciu wielu
osób mężczyzna zaczyna powoli wracać do
zdrowia.
(rs)

Zagra „Karolak Trio”

STASZÓW. 15 maja o godz. 19 w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury
odbędzie się koncert Wojciecha Karolaka
– jednego z najbardziej lubianych, szanowanych i podziwianych muzyków jazzowych
nieodłącznie kojarzonego z organami Hammonda. W. Karolak grał jazz profesjonalnie już roku 1958 w składzie zespołu „Jazz
Believers”, m.in. z Janem Ptaszynem Wróblewskim i Krzysztofem Komedą. Debiutował jako saksofonista. Od wczesnych lat 60.
gra na fortepianie, a od roku 1973 przede
wszystkim na organach Hammonda. Jest
wirtuozem tego instrumentu. W Staszowie
artyście będą towarzyszyć Paweł Pańta (kontrabas) oraz Arek Skolik (perkusja). Bilety
w cenie 20 zł (przedsprzedaż) i 30 zł w dniu
imprezy.
(rs)
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Święto Kwitnącej Jabłoni

SAMBORZEC. Wyjątkowo atrakcyjnie
zapowiada się tegoroczne XXXII Wojewódzkie Święto Kwitnącej Jabłoni. Już
o godz. 9 w siedzibie Grupy Producenckiej
Złoty Sad odbędzie się spotkanie sadownicze, w trakcie którego Adam Fura i Krzysztof Gasparski opowiadać będą o aktualnych
zaleceniach dotyczących ochrony i nawożenia sadów. O godz. 12 w kościele paraﬁalnym w Samborcu rozpocznie się uroczysta
msza, a o 13.30 w muszli koncertowej zainaugurowana zostanie oﬁcjalna część święta.
Godzinę później wystartuje blok artystyczny.
Jako pierwsze na scenie zaprezentują się
formacje „Przelaski” i „Gorzyczany” z GOK
w Samborcu. O godz. 17 zaplanowany jest
koncert pierwszej z gwiazd imprezy – Zenona Martyniuka z zespołem „Akcent”. Następnie zaprezentują się grupy „Hoyraki”
i „Nic na siłę”, a o godz. 20.30 swoje najpopularniejsze przeboje przypomni zespół
„Brathanki”.
(rs)

Konkurs pięknego czytania

OSSOLIN (gm. Klimontów). Już po raz
kolejny Szkoła Podstawowa w Ossolinie
organizuje Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania. W tym roku konkurs odbywa
się pod hasłem „Napoleon polskiej prozy”.

Wyjątkowy festiwal

STASZÓW. W dniach 13-15 maja Staszowski Ośrodek Kultury organizuje kolejną edycję Festiwalu Działań Artystycznych
Osób Niepełnosprawnych. Pierwszego
dnia imprezy od godz. 10 na scenie plenerowej przy zalewie nad Czarną odbywał się
będzie koncert uczestników festiwalu. 14
maja zaplanowane są warsztaty „Drama
w pracy z osobami niepełnosprawnymi”
– dla nauczycieli, pracowników instytucji
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. 15 maja o godz. 18 w Galerii Piwnice przy SOK zaplanowany jest wernisaż
malarstwa Stanisława Kmiecika – artysty
malującego nogami.
(rs)

Dni Połańca

POŁANIEC. Trwa doroczne święto grodu energetyków.
9 maja o godz. 9 sprzed ZPO
w Ruszczy wystartuje IV Rajd
Rowerowy Śladami Kościuszki. O godz. 12
przedstawienie poświęcone naczelnikowi
insurekcji wystawione zostanie w ŚDS w Połańcu. Finał dni miasta zaplanowany jest na

Zadaniem uczestników będzie interpretacja wybranych fragmentów utworów Józefa
Ignacego Kraszewskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych,
oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu świętokrzyskiego. Chętni do udziału w nim mogą się
zgłaszać do 31 maja. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.
ossolin.pl
Eliminacje międzyszkolne odbędą się
3 czerwca, a ﬁnał konkursu zaplanowany
jest na 30 czerwca. Pracami jury podczas ﬁnału kierować będzie wybitny aktor Andrzej
Seweryn. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
(rs)

Spotkanie z pisarką

ZAKLIKÓW. 10 maja o godz. 17 Gminna
Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie
autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską,
wrocławską autorką ponad 30 bestselerowych powieści, stanowiących miks gatunkowy romansu, dramatu i sensacji. Wstęp
wolny.
(rs)

Odsłonią tablicę
11 maja. Od godz. 14 w muszli koncertowej
odbywać się będą prezentacje artystyczne.
Jako pierwsi wystąpią młodzi podopieczni
Centrum Kultury i Sztuki. O 19 zagra zespół
„Łzy”, a o 21 grupa „Afromental”.
(rs)

ULANÓW. 9 maja o godz. 13 odbędzie
się odsłonięcie tablicy upamiętniającej
żołnierzy Wojska Polskiego poległych w lasach Uleszczyzny obok Glinianki. Uroczystość uświetni występ Chóru Ulanowskiego.
(rs)
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Liga Mistrzyń

Zwycięski spektakl
KTS Enea-Siarka

W pierwszym finałowym spotkaniu elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzyń tarnobrzeskie tenisistki pokonały najlepszy zespół Chorwacji, który broni mistrzowskiego tytułu z poprzedniej edycji.
KTS ENEA-SIARKA Tarnobrzeg – DR.
ASL Zagrzeb 3:2
Wyniki gier (na pierwszym miejscu zawodniczki KTS): Gu Rouchen – Li Jie 3:0
(11:5, 11:8, 11:7); Han Ying – Ni Xia Lian
1:3 (4:11, 4:11, 11:4, 6:11); Elizabeta Samara – Yu Fu 2:3 (11:6, 11:7, 4:11, 4:11, 9:11);
Gu Rouchen – Ni Xia Lian 3:1 (15:13, 11:6,
8:11, 11:9): Li Qian – Li Jie 3:1 (8:11, 13:11,
11:8, 11:4)
Widzów: 600
Rekordowa widownia, wspaniały poziom
sportowy, kontrowersyjna decyzja polskiego
arbitra, blask kamer dwóch stacji telewizyjnych (TVP Sport i Laola 1), oraz wielkie
zwycięstwo mistrzyń Polski nad dream te-

hali MOSiR, z pewnością na długo pozostaną
w pamięci kibiców tej dyscypliny sportu.

ŚWIETNE OTWARCIE GU
Już pierwsza gra ﬁnałowego starcia pokazała, że będzie to mecz na światowym
poziomie, a przede wszystkim dała nadzieję
na pokonanie dysponującego galaktycznym,
jak na europejskie warunki składem, zespołu z Chorwacji. Będąca w szerokiej kadrze
Chin Gu Rouchen nie dała żadnych szans
mającej holenderskie obywatelstwo medalistce mistrzostw świata i Europy Li Jie, i po
trzech setach odesłała rywalkę „do boksu”.
Euforia na trybunach nieco opadła po
kolejnym pojedynku, w którym Han Ying

Gu Rouchen po zwycięstwie w pierwszej grze, w czwartej pokonała wielokrotną medalistę mistrzostw świata
Ni Xia Lian.
amem z Zagrzebia, to sceneria pierwszego
ﬁnałowego spotkania Champions Leaque
w tenisie stołowym kobiet, jakie w miniony
piątek rozegrane zostało w Tarnobrzegu.
Na taki mecz i „przegląd” gwiazd światowego tenisa stołowego kobiet czeka się nieraz
latami. Dlatego, wydarzenia z piątkowego
wieczoru jakie miały miejsce w tarnobrzeskiej

gładko przegrała z mającą luksemburski
paszport Ni Xia Liang. Grająca uchwytem
piórkowym wielokrotna drużynowa mistrzyni świata z reprezentacją Chin, zaprezentowała tenis z najwyższej półki, wyrównując
stan meczu na 1:1.
– Ni Xia Lian ma już 55 lat, ale dysponując twardym charakterem, doświadczeniem

Po meczu liczna widownia wygraną KTS-u nagrodziła owacją na stojąco.
i umiejętnościami, radzi sobie bez trudu
zwłaszcza z zawodniczkami grającymi na
defensywę – mówi Zbigniew Nęcek, trener
KTS-u.

POLAK POTRAFI
Najwięcej emocji i dramaturgi dostarczyła trzecia gra wieczoru, która być może
zadecydowała o losach ﬁnałowej rywalizacji. Przy stole spotkały się Elizabeta Samara
(Enea-Siarka) i Fu Yu. Pierwsze dwa sety
były prawdziwym koncertem zawodniczki mistrzyń Polski i wszystko wskazywało na to, że
marzenia o efektownym zwycięstwie naszego
zespołu mogą się spełnić. Niestety, od trzeciej
odsłony, przy stole widzieliśmy „inną” Rumunkę, która nie potraﬁła utrzymać rytmu
gry z poprzednich setów. Przegrała gładko
dwa kolejne, a w piątym z rytmu wybiła ją
dodatkowo kontrowersyjna decyzja polskiego
sędziego, Jacka Wilka z Krakowa. Przy stanie
8:6 dla Yu Fu zmienił on decyzję sędziego
prowadzącego, sygnalizując odbicie piłki zagranej przez Yu fu o kant stołu.
– Tego nie widział sędzia główny, a także nikt
z ekipy Zagrzebia. Dlatego czujemy wielki niesmak, bo w podobnej sytuacji w Zagrzebiu, na
pięć piłek dyskusyjnych, wszystkie przyznane byłyby zawodniczkom z Chorwacji. Ja nie twierdzę,
że gdyby siódmy punkt zdobyła Eliza, to wygrałaby całe spotkanie, ale żal pozostał, bo inaczej
gra się rewanż przy zwycięstwie 3:1, a inaczej
przy 3:2 – skomentował decyzję krakowskiego
arbitra, zdegustowany trener Nęcek.

„MAŁA” WSPANIAŁA
Na szczęście nie był to koniec emocji
w tym spotkaniu. Końcowe fragmenty ostatniego, piątego pojedynku pomiędzy Li Qian
i Li Jie, liczna widownia obserwowała na
stojąco.

Fot. P. Morawski

Nim jednak doszło do starcia deblowych
partnerek, w czwartej grze znakomicie dysponowana Gu Ruochen pokonała Ni Xia
Lian, wyrównując tym samym stan meczu
na 2:2.
W konfrontacji wspomnianych Li Qian
i Li Jie było wszystko, co powinno być w grze
o stawkę, a więc świetny poziom sportowy, wielkie emocje, „czasówka”, ale przede
wszystkim wygrana Li Qian, dająca tarnobrzeżankom końcowy sukces w całym spotkaniu, 3:2. Po tej wygranej kibice jeszcze
długo po meczu skandowali: „Mała wspaniała” i „Dziękujemy”!

KAMERA NA ZAGRZEB
Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie
11 maja w Zagrzebiu o godzinie 18. W stolicy Chorwacji wręczone zostaną więc pamiątkowe medale i puchar dla zwycięskiego
zespołu.
– Faworytem, i to zdecydowanym, są nadal
mistrzynie Chorwacji, które do tego spotkania przystąpią, o czym jestem przekonany,
wzmocnione reprezentantką Honkongu Hoi
Dem Doo, która odniosła wielki sukces na
tegorocznych mistrzostwach świata w Budapeszcie lub Gaoyang Liu, grającą etatowo
w pierwszej reprezentacji Chin. Może być
i tak, że w Zagrzebiu zagrają obie. Ja mogę
tylko zapewnić, że moje zawodniczki zrobią
wszystko, by pokrzyżować plany pewnych
siebie i butnych właścicieli klubu Dr Casl.
Wiemy, gdzie jedziemy, bo doskonale mamy
w pamięci ubiegłoroczne nasze zwycięstwo
w Zagrzebiu, a przede wszystkim chorwackie
piekiełko, gdy podczas meczu prezydent klubu gospodarzy np. kopał w barierki. Dlatego
tym razem do Zagrzebia zabieramy kamerę
i będziemy wszystko nagrywać – zaznacza
Zbigniew Nęcek.
ZBIGNIEW BERNAT

Kulturystyka i fitness
Mistrzowsta Europy

Wywalczyły

złoto, srebro i brąz
Trzykrotnie stawały na podium Mistrzostw Europy
w Kulturystyce i Fitness zawodniczki LKS Sandomierz
- Dagmara Dominiczak i Katarzyna Dudek.
Mistrzostwa zostały rozegrane w pierwszych dniach maja
w Santa Susanna niedaleko Barcelony. Obie reprezentantki
sandomierskiego klubu potwierdziły wysoką klasę. Dagmara
Dominiczak, ubiegłoroczna mistrzyni świata zdobyła w Hiszpanii złoty medal w kategorii wellness do 158 cm.
„Dokonaliśmy czegoś niesamowitego! Mamy komplet!
Do złotego medalu z mistrzostw świata dodaliśmy złoty
medal z mistrzostw Europy. Spełniło się moje kolejne marzenie. Marzenie, na które mocno pracowałam pod czujnym
okiem moich trenerów i przyjaciół w jednym” – napisała
Dagmara Dominiczak na swoim proﬁlu społecznościowym.
Katarzyna Dudek wywalczyła dwa krążki – srebrny w kategorii master bodyﬁtness 35-39 lat open oraz brązowy

Dagmara Dominiczak, mistrzyni Europy wellness fitness.
w bodyﬁtness powyżej 168 cm. Zawodniczka, dwukrotna
mistrzyni świata w ﬁtness sylwetkowym z 2016 i 2017 roku,
nie jest w pełni usatysfakcjonowana.
– Oczywiście, że doskwiera mi niedosyt. I to nie dlatego,
że z próżności przyzwyczaiłam się do innego kruszcu. Ale taka
moja przypadłość zdobywcy, że w myślach sięgam z odwagą po
to, co najwyżej – przyznaje Katarzyna Dudek.

Katarzyna Dudek (pierwsza z prawej) przywiozła z Hiszpanii srebrny
i brązowy medal.
Fot. arch.
Zawodniczka nie kryje, że były to dla niej trudne zawody.
Przygotowania i start, ze względu na rywalizację w dwóch
kategoriach i dużą konkurencję, kosztowały ją bardzo dużo
energii.
Największym wyzwaniem dla zawodniczek LKS Sandomierz będzie w tym roku obrona tytułów mistrzyń świata.
(mp)
tyna.info.pl
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Łęczna zdobyta!
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W meczu 32. kolejki o mistrzostwo drugiej ligi broniąca się przed spadkiem „jedenastka” z Tarnobrzega odniosła bardzo ważne zwycięstwo w Łęcznej. Mimo to,
ze względu na wyniki innych spotkań, nadal plasuje się w strefie spadkowej.
GÓRNIK Łęczna – SIARKA Tarnobrzeg
1:2 (1:1)
6. min – 0:1 Grzegorz Płatek
12. min – 1:1 Adrian Łuszkiewicz
66. min – 1:2 Tomasz Midzierski
Górnik: Rojek – Kukułowicz, Borodaj,
Midzierski, Klepacki – Dzięgielewski (60.
Pisarczyk), Łuszkiewicz, Nakrosius (71.
Jodłowski), Korczakowski, Szewczyk (46.
Orłowski) – Stasiak
Siarka: Zoch – Głaz (90. Wawrylak), Kubowicz, Duda, Wodecki – Janeczko (79.
Woźniak), Wełnicki, Płatek (85. Maik), Radulj, Sitek (90. Mróz) – Ropski
Żółte kartki: Klepacki, Kukułowicz,
Szewczyk, Borodaj, Nakrosius (Górnik)
– Radulj (Siarka)
Sędziował: Mateusz Bielawski (Katowice)
Mający nóż na gardle piłkarze Siarki,
chcąc przedłużyć marzenia o prolongacie
drugoligowego bytu, mecz w Łęcznej musieli
wygrać. Osiągnęli to, ale do realizacji celu,
mimo że do zakończenia sezonu pozostały
już tylko dwie kolejki, droga jeszcze bardzo
daleka i wyboista.
Mecz ze spadkowiczem z Fortuna I ligi
rozpoczął się dla Siarki bardzo dobrze, bo
już po sześciu minutach i precyzyjnym uderzeniu z szesnastu metrów, Grzegorz Płatek
zapewnił ekipie z Tarnobrzega prowadzenie.
Był to zarazem pięćdziesiąty gol stracony
przez Górnika w obecnej kampanii. Radość
z prowadzenia w obozie gości nie trwała jednak zbyt długo, bo już sześć minut później
Adrian Łuszkiewicz popisał się strzałem, po
którym bramkarzowi Siarki Hieronimowi
Zochowi pozostało tylko odprowadzić piłkę
wzrokiem.
Losy spotkania rozstrzygnęły się w 66.
minucie, kiedy to po dośrodkowaniu Marcina Wodeckiego obrońca gospodarzy, Tomasz Mizierski, niefortunnie skierował piłkę
głową do własnej bramki. Warto dodać, że
autor zwycięskiego gola dla Siarki, podobnej „sztuki” dokonał w poprzedniej kolejce,
kiedy to w Pruszkowie ze Zniczem, także
pokonał swojego bramkarza Patryka Rojka.
Teraz przed „siarkowcami” 180 minut nadziei, czyli dwa mecze, które, by zrealizować
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cel, jakim jest uratowanie drugiej ligi dla
Tarnobrzega, najlepiej wygrać i czekać na
korzystne wyniki meczów, w których walczyć
będą ekipy z Elbląga, Wejherowa i Stargardu.
Pierwsze wyzwanie już 11 maja, kiedy to
nasz zespół uda się do lidera tabeli, Radomiaka Radom. Popularni „zieloni”, mimo że
są na szczycie „drugiego frontu”, z powodu
zadyszki na ﬁniszu nadal nie mogą być pewni awansu na zaplecze Lotto Ekstraklasy.
Siarkę czeka więc arcytrudne zadanie. Fani
Radomiaka nie wyobrażają sobie innego wyniku, jak wygranej swojego zespołu, która
deﬁnitywnie, bez względu na wynik meczu
w ostatniej kolejce, zapewni im upragniony
od kilku sezonów awans na wyższy szczebel.
Początek niedzielnego spotkania na stadionie MOSiR w Radomiu o godzinie 17.
* * *
Tak ciekawego i dramatycznego ﬁniszu
sezonu nie było dawno, i to zarówno na
szczycie tabeli, jak i tam, gdzie toczy się bój
o utrzymanie.
Ze zrozumiałych względów oczy kibiców
w naszym regionie, a zwłaszcza w Tarnobrzegu, skierowane są na dół tabeli. Tam,
po minionej kolejce, praktycznie poznaliśmy już dwóch spadkowiczów: Rozwój Katowice i Ruch Chorzów. Ekipa ze stolicy
Górnego Śląska przegrała w Wejherowie
z także walczącym o byt tamtejszym Gryfem
1:3, natomiast 14-krotni mistrzowie Polski
z Chorzowa ponieśli klęskę w Łodzi, gdzie
przegrali z innym utytułowanym zespołem,
Widzewem, 0:3.
Wszystko wskazuje na to, że trzecim niemal pewnym spadkowiczem będzie kolejny śląski zespół, ROW 1964 Rybnik, który
w meczu „o życie”, mimo prowadzenia 1:0,
przegrał przed własną publicznością z broniącą się przed degradacją Olimpią Elbląg
1:2.
Czwarty spadkowicz, zdaniem obserwatorów, wyłoniony zostanie z kwartetu: Siarka,
Gryf, Olimpia i Błękitni Stargard, chociaż
„szansę” na degradację ma także Skra Częstochowa.
Teoretycznie najłatwiejszy terminarz ma
Gryf, który zagra w Pruszkowie ze Zniczem
oraz u siebie ze Stalą Stalowa Wola, a więc
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Miniona kolejka w grupie czwartej trzeciej ligi dostarczyła nie tylko dużej liczby goli, ale także sporego
kalibru niespodzianki.
Jej autorami byli uciekający od strefy spadkowej piłkarze
Wisły Sandomierz. Podopieczni trenera Rafała Wójcika
w niedzielne popołudnie podejmowali przed własną publicznością walczący o awans na drugoligowe boiska lubelski
Motor. Sandomierzanie rozegrali dobre zawody i pokonali
faworyzowanego rywala 2:0, odbierając mu tym samym nadzieje na skuteczną walkę o główną premię sezonu.
Prowadzenie dla Wisły w 73. minucie zdobył Kamil Bętkowski, a wynik spotkania, na siedem minut przed upływem
regulaminowego czasu gry, ustalił Kacper Piechniak.
– Gratuluję swojej drużynie wygranej, i tego, że w tym spotkaniu zaprezentowała mądrość w grze, realizując przedmeczowe
założenia taktyczne. Zwycięstwo z takim zespołem jak Motor
oczywiście bardzo nas cieszy, ale jego wartość musimy potwierdzić
w Oświęcimiu czy w kolejnych spotkaniach, które jeszcze są przed
nami. W nich zespół będzie musiał zaprezentować te walory, które
widzieliśmy dziś – mówił podczas pomeczowej konferencji prasowej zadowolony Rafał Wójcik, który od momentu przyjścia
do Sandomierza wywalczył z zespołem siedem punktów.
W odmiennych nastrojach są, niestety, piłkarze Czarnych
Połaniec, którzy podejmowali przed własną publicznością
lidera z Nowego Targu.
„Halny” nad Czarną powiał bardzo mocno, bo Podhale
wygrało 3:0 i potwierdziło swoje drugoligowe aspiracje,
redakcja@tyna.info.pl

Fot. P. Morawski
Piłkarze Siarki po meczu w Łęcznej mieli powody do radości, ale ich sytuacja w tabeli nadal jest bardzo trudna.
zespołami walczącymi jedynie o prestiż i jak
najwyższą pozycję w tabeli. Z kolei Błękitnych czekają mecze w Chorzowie z Ruchem
i u siebie z GKS-em Bełchatów, natomiast
Olimpia Elbląg w najbliższej kolejce podejmie Resovię Rzeszów i wyjedzie do Torunia,
gdzie zagra z walczącą o awans tamtejszą
Elaną.
Siarkę, jak już wspomnieliśmy, w najbliższej kolejce czeka wizyta w Radomiu i mecz
z liderującym Radomiakiem oraz na zakończenie sezonu spotkanie ze Skrą Częstochowa, która ligowy byt może zapewnić sobie
już 11 maja, wygrywając u siebie z Pogonią
Siedlce. Czy w Tarnobrzegu mecz Siarki ze
Skrą będzie „o pietruchę”, czy obie drużyny
czekać będzie walka „na noże”?
Łatwo zauważyć, że los piłkarzy Siarki zależy nie tylko od ich umiejętności, ale także
od wyników dwóch innych podkarpackich
drużyn, które w przypadku wygranych w El1. Radomiak Radom
2. Elana Toruń
3. Widzew Łódź
4. GKS Bełchatów
5. Olimpia Grudziądz
6. Pogoń Siedlce
7. Znicz Pruszków
8. Stal Stalowa Wola
9. Górnik Łęczna
10. Resovia
11. Skra Częstochowa
12. Błękitni Stargard
13. Olimpia Elbląg
14. Gryf Wejherowo
15. Siarka Tarnobrzeg
16. ROW 1964 Rybnik
17. Ruch Chorzów
18. Rozwój Katowice

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

blągu (Resovia) i Wejherowie (Stal), mogą
znacznie przyczynić się do utrzymania Siarki
w drugiej lidze, nawet w przypadku porażki
naszego zespołu w Radomiu.
To wszystko jest jednak tylko teorią. Losy
drużyn oby rozstrzygnęły się na boisku, a nie
przy „zielonym stoliku”. Jak bowiem twierdzi wielu kibiców, „niedziele cudów”, i to
na każdym szczeblu rozgrywkowym, nadal
są w modzie.
* * *
Komplet wyników 32. kolejki: Pogoń
Siedlce – Radomiak Radom 1:1, Widzew
Łódź – Ruch Chorzów 3:0, ROW 1964 Rybnik – Olimpia Elbląg 1:2, Błękitni Stargard
– Skra Częstochowa 3:0, Elana Toruń – GKS
Bełchatów 4:2, Gryf Wejherowo – Rozwój
Katowice 3:1, Stal Stalowa Wola – Znicz
Pruszków 1:1 (gol dla Stali: Michał Trąbka,
71. min z karnego), Górnik Łęczna – Siarka
Tarnobrzeg 1:2.
(zb)
56
56
55
54
53
48
46
45
43
43
40
39
37
37
36
32
31
31

16-8-8
15-11-6
13-16-3
15-11-6
16-5-11
13-9-10
13-7-12
13-6-13
11-10-11
12-7-13
11-7-14
11-6-15
9-10-13
10-7-15
10-6-16
6-14-12
7-10-15
7-10-15

60-23
49-33
46-24
38-21
61-42
52-40
46-53
42-43
43-51
37-42
29-45
40-50
26-36
44-57
31-51
26-39
36-42
33-47

Wisła „zalała” Motor
a Czarnym niemal do minimum ograniczyło nadzieję na
utrzymanie się w trzeciej lidze.
W pozostałych meczach: Stal Kraśnik – KSZO 1929
Ostrowiec Świętokrzyski 1:2, Sokół Sieniawa – Stal Rzeszów 1:3, Hutnik Kraków – Chełmianka Chełm Lubelski 2:1,
Wisła Puławy – Wólczanka Wólka Pełkińska 3:0, Podlasie

Wisła Sandomierz (czerwone stroje) sprawiła swoim kibicom miłą
niespodziankę, wygrywając z Motorem Lublin.
Fot. P. Morawski

Biała Podlaska – Wiślanie Jaśkowice 3:0, Spartakus Daleszyce – Orlęta Radzyń Podlaski 4:0, Soła Oświęcim – Avia
Świdnik 2:1.
(zb)
1. Podhale Nowy Targ
2. Stal Rzeszów
3. Motor Lublin
4. Wisła Puławy
5. Hutnik Kraków
6. KSZO Ostrowiec Św.
7. Stal Kraśnik
8. Sokół Sieniawa
9. Chełmianka Chełm
10. Orlęta Radzyń
11. Wólka Pełkińska
12. Wisła Sandomierz
13. Avia Świdnik
14. Soła Oświęcim
15. Wiślanie Jaśkowice
16. Podlasie Biała Podl.
17. Spartakus Daleszyce
18. Czarni Połaniec

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

67
64
57
48
48
46
39
36
34
34
33
33
32
29
29
26
21
18

20-7-1
19-7-2
16-9-3
14-6-8
15-3-10
13-7-8
10-9-9
10-6-12
9-7-12
8-10-10
8-9-11
9-6-13
8-8-12
8-5-15
7-8-13
7-5-16
5-6-17
4-6-18

54-20
74-21
48-24
35-28
48-35
44-34
42-36
39-40
37-38
36-47
36-30
30-46
30-36
30-46
35-54
32-61
24-50
25-53
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IV liga świętokrzyska

Koniec marzeń
Klimontowianki

Coraz mniej już znaków zapytania, jeżeli chodzi o sytuację drużyn w świętokrzyskiej czwartej lidze. Po minionej kolejce coraz bliżej awansu są rezerwy ekstraklasowej Korony Kielce, natomiast degradacji do „okręgówki” – ekipy Kamiennej
Brody i, niestety, Klimontowianki Klimontów, która doznała kolejnej porażki, tym
razem w Radoszycach, z tamtejszym Partyzantem, aż 0:4.
– Wynik mówi sam za siebie. Co z tego, że
jesteśmy przez wiele osób chwaleni za grę, jak
nie zdobywamy punktów i tracimy „głupie”
gole – skomentował porażkę swoich podopiecznych Jacek Kuranty, szkoleniowiec
Klimontowianki.
Mimo że do zakończenia sezonu pozostało jeszcze sześć kolejek spotkań, beniaminek z Klimontowa powoli może już
szykować się do powrotu na boiska klasy
okręgowej. W sporcie co prawda nikomu
nie wolno odbierać szans, ale zespół trenera Jacka Kurantego do bezpiecznego
miejsca w tabeli ma już zbyt dużą stratę,
by mógł liczyć na nagły zwrot sytuacji. Tym
bardziej, że z czwartej ligi „polecą” nie
dwa, a prawdopodobnie cztery zespoły.
Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku degradacji z trzeciej ligi Spartakusa
Daleszyce i Czarnych Połaniec, które „na
dziś” zamykają tabelę i nic nie wskazuje

na to, że zdołają uchronić się przed spadkiem.
Do zdobycia jest wprawdzie osiemnaście
punktów, ale strata Klimontowianki do
bezpiecznego Naprzodu Jędrzejów wynosi
siedemnaście „oczek”, więc trudno w takiej
sytuacji bawić się w matematykę.
Beniaminkowi z Klimontowa pozostaje
tylko dograć sezon do końca i godnie pożegnać się z tym szczeblem rozgrywek.
Nadal nie wiedzie się Alitowi Ożarów,
który przegrał kolejne spotkanie, tym razem w Łagowie, z tamtejszym ŁKS-em, 0:3.
Punkty zgromadzone w rundzie jesiennej,
przynajmniej na razie, gwarantują jednak
naszej drużynie spokojny ﬁnisz sezonu.
Z trzypunktowej zdobyczy mogą z kolei
cieszyć się piłkarze Pogoni Staszów, którzy
pokonali przed własną publicznością Lubrzankę Kajetanów, umacniając się tym samym w środkowych rejonach tabeli.
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klasa „A” Sandomierz

Tempo za mocne dla rywali

Lider z Pacanowa nie zwalnia i pewnie kroczy po tytuł mistrzowski równoznaczny z awansem na boiska klasy okręgowej.
Zorza Tempo, po wygranej w minionej
kolejce w Sandomierzu z rezerwami trzecioligowej Wisły 6:3, powiększyła przewagę nad
grupą pościgową odpowiednio do czterech
i pięciu punktów.
Ważne spotkanie dla układu w czołówce
tabeli rozegrane zostało w Zbigniewicach,
gdzie trzeci w tabeli miejscowy Zryw podejmował wicelidera z Górna. Remis 1:1
w tym spotkaniu, w kontekście rywalizacji
z Zorzą nie zadowolił żadnej z drużyn. Bliżsi

wygranej byli goście, którzy po golu Roberta
Radka z rzutu wolnego w 79. minucie, objęli
prowadzenie, ale do gospodarzy w… piątej
minucie doliczonego czasu gry uśmiechnęło
się szczęście, kiedy to rzut karny na gola
zamienił Grzegorz Dzieciuch.
– To był wyrównany mecz, więc podział
punktów uważam za sprawiedliwy. Walczymy dalej i nie rezygnujemy z walki o awans,
tym bardziej, że lider z Pacanowa ma jeszcze
przed sobą mecze z czołówką tabeli. Do nas

Beniaminek z Klimontowa (jasne koszulki) powoli żegna się z czwartą ligą.
Z innych spotkań warto odnotować porażkę wicelidera z Końskich w Busku-Zdroju 0:3, która praktycznie odbiera Neptunowi
szansę walki z kieleckim liderem o awans na
trzecioligowe boiska.
1. Korona II Kielce
2. Neptun Końskie
3. Granat Skarżysko-Kamienna
4. Zdrój Busko Zdrój
5. GKS Nowiny
6. Wierna Małogoszcz
7. Pogoń 1945 Staszów
8. Partyzant Radoszyce
9. ŁKS Łagów
10. Lubrzanka Kajetanów
11. Alit Ożarów
12. Łysica Bodzentyn
13. Nida Pińczów
14. Naprzód Jędrzejów
15. Hetman Włoszczowa
16. Unia Sędziszów
17. Kamienna Brody
18. Klimontowianka Klimontów

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

przyjeżdża 19 maja. Tak więc sprawa awansu
nie jest jeszcze rozstrzygnięta – zaznacza Jacek
Raczkowski, trener Zrywu Zbigniewice.
Blisko zdobycia kompletu punktów w Bidzinach był Piast Osiek, który po traﬁeniu
Marcina Bąka w 31. minucie prowadził 1:0,
ale Strażak na dziewięć minut przed upływem regulaminowego czasu gry zdołał doprowadzić do podziału wyrównania.
Huśtawka nastrojów w Rytwianach,
gdzie miejscowa Baszta podejmowała słabo prezentującą się w rundzie wiosennej
Agricolę Łoniów. Goście już w 2. minucie,

Fot. P. Szymczyk

W pozostałych meczach: Kamienna Brody – Nida Pińczów 0:1, Granat Skarżysko-Kamienna – Hetman Włoszczowa 1:1, Naprzód Jędrzejów – GKS Nowiny 1:1, Unia
Sędziszów – Korona II Kielce 0:2.
(nat)
73
68
62
58
50
43
43
40
39
39
33
33
31
29
23
19
13
12

24-1-3
22-2-4
18-8-2
18-4-6
14-8-6
12-7-9
13-4-11
11-7-10
11-6-11
11-6-11
10-3-15
10-3-15
8-7-13
7-8-13
5-8-15
5-4-19
2-7-19
3-3-22

85-18
76-23
73-25
68-27
50-28
45-34
49-54
41-41
40-45
37-45
43-56
41-54
27-41
28-47
26-60
28-65
26-69
28-79

po golu Michała Dybusa, objęli prowadzenie 1:0, które utrzymywali do 61. minuty, kiedy to na listę strzelców w drużynie
miejscowych wpisał się Piotr Kwiatkowski.
Gdy wydawało się, że dojdzie do podziału
punktów, Baszta, w doliczonym czasie gry
(91. i 92. min) zadała dwa bolesne ciosy
przyjezdnym i, po golach Mateusza Wiącka
oraz Grzegorza Chylińskiego, wygrała to
spotkanie 3:1!
W pozostałych meczach: Spartakus II
Daleszyce – Ester Wojciechowice 0:1, Arka
Pawłów – UKS Baćkowice 2:3.
(nat)
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klasa „B” Sandomierz

Hattrick
Rafała Zwolskiego

Najwięcej emocji było tym razem w Rakowie, gdzie miejscowy GTK podejmował
Koprzywiankę Koprzywnica, a goli w Jacentowie, gdzie mecz został… przerwany.

Zespoły Zrywu i GKS-u Górno rozegrały w Zbigniewicach ciekawe i emocjonujące spotkanie, zakończone
podziałem punktów.
Fot. arch. klubowe
1. Zorza Tempo Pacanów
2. GKS Górno
3. Zryw Zbigniewice
4. Piast Osiek
5. Baszta Rytwiany
6. GKS Łoniów
7. Strażak Bidziny
8. Wisła II Sandomierz
9. Arka Pawłów
10. Spartakus Razem II Daleszyce
11. UKS Baćkowice
12. Ester Wojciechowice

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

38
34
33
30
27
26
26
20
18
16
14
6

12-2-3
10-4-3
10-3-4
8-6-3
8-3-6
8-2-7
8-2-7
6-2-9
5-3-9
5-1-11
3-5-9
1-3-13

59-26
43-20
35-25
36-24
44-36
40-34
31-34
31-41
35-42
21-30
26-41
15-63

Miejscowy Marol podejmował Zorzę Czajków i już po 55 minutach prowadził 12:0 (!),
po czym arbiter tego spotkania zmuszony był do przerwania meczu. Zespół gości został
bowiem zdekompletowany. Zatwierdzono wynik spotkania z boiska.
W Rakowie losy meczu pomiędzy miejscowym GTK i Koprzywianką ważyły się do
końcowego gwizdka arbitra. Lepsi okazali się goście, wygrywając 4:3. Gole dla zespołu
z Koprzywnicy zdobyli Rafał Zwolski (3) oraz Jakub Wiśniewski.
Sześć goli zobaczyli kibice w Świniarach, ale kibice GKS-u wracali do domów w minorowych nastrojach, bowiem gospodarze przegrali z Cukrownikiem Włostów 2:4. Na listę
strzelców w ekipie miejscowych wpisali się Wojciech Baran i Łukasz Florys.
W pozostałych meczach: KS Tarłów – GKS Obrazów 1:0 (!), Huragan Wilczyce – FKS
Łazy 2:5, Stal II Kunów – GKS Iwaniska 4:0.
(nat)
1. GKS Obrazów
2. Marol Jacentów
3. FKS Łazy (Starachowice)
4. Koprzywianka Koprzywnica
5. Huragan Wilczyce
6. GTS Raków
7. KS Tarłów
8. Cukrownik Włostów
9. Stal II Kunów
10. GKS Świniary
11. Zorza Czajków
12. GKS Iwaniska

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

42
33
31
30
24
23
23
21
21
15
13
12

13-3-1
10-3-4
10-1-6
9-3-5
6-6-5
7-2-8
7-2-8
6-3-8
5-6-6
5-0-12
3-4-10
3-3-11

50-17
43-21
39-36
41-33
36-34
35-34
44-43
39-23
33-25
21-46
19-56
26-58
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klasa „O” Stalowa Wola

Kolejka sensacji

To był „czarny weekend”, jeżeli chodzi o zespoły z czołówki tabeli. Punkty
stracił lider z Tarnobrzega oraz plasująca się „na pudle”, ekipa z Kamienia.

Rezerwy Siarki (ciemne stroje) po raz kolejny straciły punkty na własnym boisku i ich przewaga nad
grupą pościgową jest coraz mniejsza.
Fot. P. Morawski
1. Siarka II Tarnobrzeg
2. Stal II Stalowa Wola
3. LZS Zdziary
4. Sokół Kamień
5. Unia Nowa Sarzyna
6. Bukowa Jastkowice
7. Pogoń Leżajsk
8. Sokół Sokolniki
9. Olimpia Pysznica
10. Słowianin Grębów
11. Wisan Skopanie
12. LKS Brzyska Wola
13. Sparta Jeżowe
14. Stal Nowa Dęba
15. Retman Ulanów
16. San Kłyżów
17. Rotunda Krzeszów

24
22
24
23
24
23
24
23
23
23
23
24
23
23
24
24
24

59
51
51
51
42
38
36
36
31
31
28
26
26
24
20
18
9
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19-2-3
17-0-5
15-6-3
17-0-6
14-0-10
12-2-9
11-3-10
11-3-9
9-4-10
9-4-10
9-1-13
8-2-14
7-5-11
7-3-13
6-2-16
5-3-16
3-0-21

95-19
80-30
86-33
63-27
45-32
48-39
43-38
39-26
35-48
29-40
27-63
37-55
30-43
36-55
29-58
28-70
19-93

klasa „A” Stalowa Wola

Wspólnota bliżej „B” klasy

Beniaminek z tarnobrzeskiego Serbinowa nadal na wstecznym. Wspólnota
przegrała trzeci mecz z rzędu, tym razem we Wrzawach, z miejscowym Sanem, aż 1:10. Po tym meczu spadła na ostatnie miejsce w tabeli.
Bogatym łupem bramkowym w ekipie gospodarzy podzieli się: Łukasz Lasota (3),
Jakub Fietko (2), Hubert Filipiak (2) oraz: Kamil Żak, Adrian Lipiec i Paweł Czernikowski. Honorowe traﬁenie dla Wspólnoty na 1:1 zanotował Rafał Kaźmierczak.
Lider ze Stalów zrobił co do niego należało i pewnie sięgnął po kolejny komplet
punktów, wygrywając w Krzątce 4:0. Gole dla Tarnsdźwigu zdobyli Konrad Stybel
(2), Kamil Jeczeń i Mirosław Kabata.
Po tej wygranej w Stalach mogą już mrozić szampany, bowiem przewaga zespołu
prowadzonego przez trenera Adama Mażysza nad drugim w tabeli Jeziorakiem
Chwałowice wynosi 18 punktów, a po najbliższej kolejce może wzrosnąć do 21 (Jeziorak pauzuje), więc „okręgówka” w Stalach jest już na wyciągnięcie ręki.
W pozostałych meczach: Czarni Lipa – OKS Mokrzyszów 1:2, Kępie Zaleszańskie – Sanna Zaklików 2:1, KS Wola Baranowska – OKS Wielowieś 1:0, KS Żupawa
– Unia Skowierzyn 3:2.
(nat)
1. Transdźwig Stale
2. Jeziorak Chwałowice
3. OKS Mokrzyszów
4. KS Żupawa
5. KS Wola Baranowska
6. Strzelec Dąbrowica
7. OKS Wielowieś
8. Czarni Lipa
9. Kolejarz Knapy
10. Unia Skowierzyn
11. Sanna Zaklików
12. LZS Krzątka
13. LZS Kępie Zaleszańskie
14. San Wrzawy
15. Wspólnota Serbinów
redakcja@tyna.info.pl

21
21
21
20
21
20
21
20
20
20
21
21
21
20
20

58
41
33
32
30
30
29
29
27
27
27
26
18
17
17

19-1-1
12-5-4
9-6-6
9-5-6
9-3-9
9-3-8
9-2-10
9-2-9
8-3-9
8-3-9
9-0-12
8-2-11
5-3-13
5-2-13
5-2-13

118-22
53-28
40-37
52-44
34-42
50-45
52-49
48-40
48-56
48-58
51-56
42-57
33-71
40-59
38-83

Po raz kolejny na tarnobrzeskim
Zwierzyńcu smakiem musiały się obejść
rezerwy drugoligowej Siarki, które jeszcze trzy kolejki wstecz wydawały się
być niemal pewniakiem do awansu. Po
Sokole Kamień, boisko lidera odczarował LZS Zdziary, który zremisował
w Tarnobrzegu 1:1, a mogło skończyć
się znacznie gorzej dla miejscowych, bo
napastników Siarki wyręczył… zawodnik gości, Artur Kwiatkowski, strzelając
w 35. minucie „samobója”. Goście objęli
prowadzenie w 12. minucie, a na listę
strzelców wpisał się Juliusz Cupak.
Wpadki lidera nie wykorzystał świetnie grający do tej pory wicelider z Kamienia. Sokół doznał sensacyjnej porażki
w Kłyżowie, z broniącym się przed degradacją tamtejszym Sanem, 1:2.
Przymusową przerwę miały rezerwy
drugoligowej Stali Stalowa Wola, które
miały grać w Sokolnikach z Sokołem, ale
mecz został przełożony na inny termin
z powodu ﬁnału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola, w którym
Sokół pokonał Stal Gorzyce po rzutach
karnych 5:4. W regulaminowym czasie
gry, po dogrywce, był remis 1:1.
Po minionej kolejce sprawa awansu jest
więc nadal otwarta, bo rezerwy „Stalówki”
mają do rozegrania dwa zaległe spotkania
i w przypadku dwóch zwycięstw ich strata do Siarki stopnieje do zaledwie dwóch
punktów. Ciekawie jest także w dolnych
rejonach tabeli, bo poza Rotundą Krzeszów, pozostałe zespoły nie składają broni i dzielnie walczą o pozostanie na tym
szczeblu rozgrywek. Przykładem są wspomniany San Kłyżów czy Retman Ulanów,
który wygrywając z Wisanem Skopanie 2:0
przedłużył swoje nadzieje na wydostanie
się ze strefy spadkowej.
Przypomnijmy, że z „okręgówki” zdegradowane zostaną trzy ostatnie zespoły plus tyle, ile spadnie z czwartej ligi,
a w niej w streﬁe spadkowej plasują się:
Stal Gorzyce i Sokół Nisko.
W pozostałych meczach: Rotunda
Krzeszów – Słowianin Grębów 1:3, Pogoń Leżajsk – Stal Nowa Dęba 4:1, LZS
Brzyska Wola – Olimpia Pysznica 2:3,
Unia Nowa Sarzyna – Bukowa Jastkowice 0:1.
(nat)

Piłka nożna
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Czas zacząć
punktować

Rozmowa z JANUSZEM HYNOWSKIM, trenerem Wisanu Skopanie.
– Co się dzieje z Wisanem? Zaledwie trzy punkty
w siedmiu meczach i tragiczny bilans bramkowy,
3:22, muszą chyba budzić niepokój?
– Po pierwsze źle weszliśmy w rundę wiosenną,
a ponadto w początkowych kolejkach mieliśmy
rywali z górnej półki. Poza
tym, jako beniaminek,
w rundzie jesiennej graliśmy trochę z zaskoczenia,
ale teraz rywale już nas nie
lekceważą, więc o punkty
nie jest łatwo.
– Wysokie przegrane z rezerwami „Stalówki”, Sokołem Kamień czy Unią Nowa
Sarzyna kibice są w stanie
zrozumieć, ale straty punktów u siebie ze Spartą Jeżowe czy w Ulanowie, to już
inny „rozmiar kaloszy”?
– Zgadza się. Nic nie ujmując rywalom z Ulanowa czy Jeżowego, bo każdy wychodzi na boisko
walczyć o wygraną, to my, z racji wyższej pozycji
w tabeli i dorobku punktowego byliśmy faworytami
w tych spotkaniach. Stało się inaczej i trzeba te
przegrane przyjąć z pokorą.
– Patrząc na statystyki trudno nie zauważyć, że
„Firanki” w tyłach są „dziurawe”, a w ataku też
nie jest lepiej, bo trzy gole w siedmiu meczach, to
mniej niż przyzwoicie.
– W tym wszystkim cieszy jedynie to, że zespół
potraﬁ sobie wypracować sytuacje do strzelenia gola,
ale brakuje mu skutecznego wykończenia. Jeżeli
natomiast chodzi o defensywę, musimy ją znacznie
poprawić, bo inaczej nie ma co marzyć o punktach.
– W Skopaniu biją już na alarm?
– Nie jest jeszcze tak źle, ale czas najwyższy
zacząć punktować, bo do strefy spadkowej faktycznie mamy bardzo blisko. Jestem przekonany, że
od najbliższego spotkania uda nam się przełamać
fatalną serię, a kibice zobaczą znów Wisan z rundy
jesiennej.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał ZBIGNIEW BERNAT

klasa „B” Stalowa Wola

Miniona kolejka stała pod znakiem zwycięstw liderów, którzy odnieśli pewne, wysokie i identyczne wygrane.

W niedzielę hit:
Koniczynka – Żabno
Lider z Żabna pokonał u siebie KS
Cygany 3:0, natomiast Koniczynka Ocice
„zgasiła” sąsiada zza miedzy, wygrywając
w Chmielowie z Płomieniem także 3:0.
Tak więc na czele tabeli bez zmian,
ale po najbliższej kolejce sytuacja może
się bardzo zmienić, bowiem w Ocicach
dojdzie do meczu „na szczycie”, czyli
starcia Koniczynka – Żabno. Wygrana
gości oznaczać będzie niemal pewny
awans Żabna do klasy „A”, natomiast
zwycięstwo Koniczynki pozwoli ekipie
prowadzonej przez trenera Mariusza
Łukawskiego na zniwelowanie strat do
zaledwie jednego „oczka”.
Wracając do minionej kolejki, do
sporej niespodzianki doszło w Trześni, gdzie miejscowy Płomień zaledwie
zremisował z Juniorem Zakrzów 1:1.
Inny zespół z Tarnobrzeskiego osiedla, Iskra Sobów przegrał natomiast
u siebie z Tarnowską Wolą 2:4. Z kolei
Strażak Przyszów wygrał w Furmanach
1:0. W minionej kolejce pauzował Łęg
Stany.
(nat)

Piłkarze Iskry Sobów (zielone koszulki), po zaciętym spotkaniu przegrali u siebie z Tarnowską Wolą.
Fot. P. Morawski
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Program telewizyjny
czwartek
9 maja

TVP1
05:00 Jeden z dziesięciu
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość II (168)
07:05 Elif III (479)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka VI (72)
09:40 Komisarz Alex X (124)
10:35 Ojciec Mateusz VII (88)
11:30 Korona królów (219)
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca
12:55 Domy zwierząt. Urodzeni inżynierowie. Miasta zwierząt - film
dokumentalny
14:00 Elif III (480)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka (119)
16:05 Wieczna miłość II (169)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan (3486)
18:30 Korona królów (220)
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz XXI (274)
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997
23:50 Ocaleni
00:55 Tanie Dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat
01:40 Bez tożsamości (31)
02:30 Krew z krwi (3)
03:35 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity Gargas

TVP2
05:00 Koło fortuny
05:40 Na dobre i na złe (742)
06:35 Operacja Zdrowie!
07:10 Na sygnale (54)
07:35 Ogrodowi
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie extra
11:25 Rodzinka.pl VII (168)
11:55 Barwy szczęścia (2060)
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki (77)
14:10 Na dobre i na złe (742)
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (89)
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości (53)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:40 Rodzinka.pl III (67)
19:10 Na sygnale (55)
19:40 Barwy szczęścia (2060)
20:10 Barwy szczęścia (2061)
20:45 Europa da się lubić - 15 lat
później
22:00 Big Music Quiz
23:05 Na sygnale (231)
23:35 Miłość i inne używki
01:35 La La Poland
02:10 Riviera (7)
03:05 Art Noc

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy (736)
09:30 Malanowski i Partnerzy (737)
10:00 Dzień, który zmienił moje
życie
11:00 Dlaczego ja? (615)
12:00 Gliniarze (176)
13:00 Trudne sprawy (497)
14:00 Pierwsza miłość (2878)
14:45 Dlaczego ja? (368)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (345)
17:00 Gliniarze (335)
18:00 Pierwsza miłość (2879)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (445)
20:05 Nasz Nowy Dom (140)
21:10 Przyjaciółki (156)
22:15 Ślad (70)
23:20 Sekstaśma - komedia, USA 2014,
reż. Jake Kasdan
01:20 Chirurdzy (157)
02:20 Chirurdzy (158)
03:20 Tajemnice losu (3283)
04:55 Disco Gramy (4389)
05:40 Telezakupy TV okazje

TV4
06:00 Buff y, postrach wampirów (3)
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (30)
07:35 Dragon Ball Super (26)
08:00 Nasz nowy dom (10)
09:00 Septagon (67)
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
11:25 Sekrety sąsiadów (16)
11:55 Mecenas Lena Barska (16)
13:00 Detektywi w akcji (174)
14:00 STOP Drogówka (97)
15:00 Policjantki i policjanci (542)
16:00 Gliniarz i prokurator (75)
17:00 Joker
18:00 Septagon (68)
19:00 Policjantki i policjanci (543)
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny
21:00 Czego pragną kobiety - film, USA
23:40 Śmierć na talerzu (5)
00:40 Śmierć na talerzu (6)
01:40 Transakcje za milion dolarów: Los
Angeles (4)
02:40 Disco Polo Life (1037)
03:40 Top 10 lista przebojów (1267)
04:40 Top 10 lista przebojów (1271)
05:45 Telezakupy TV okazje

TVN
05:10 Uwaga!
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (10)
07:50 Doradca smaku 10 (38)
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda (1040)
12:00 Szpital (929)
13:00 Szkoła (692
14:00 19+ (393
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (1)
15:30 Szkoła (693)
16:30 19+ (394)
17:00 Szpital (930)
18:00 Ukryta prawda (1041)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku 10 (39)
20:15 Na Wspólnej 17 (2872)
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (11)
22:35 Ile waży koń trojański? - komedia
01:05 Brudna robota - czysty zysk (1)
02:10 Uwaga!
02:35 Moc magii

TVN7
05:00 Prawo Agaty 2 (3)
06:00 Ukryta prawda (565)
07:00 Sąd rodzinny (68)
07:55 Szpital (266)
08:50 Big Brother (41)
09:50 Big Brother Pobudka (39)
09:55 Zakochani po uszy (64)
10:35 Mango telezakupy
12:10 19+ (93)
12:45 19+ (94)
13:15 Ukryta prawda (330)
14:15 Big Brother Popołudnie (39)
14:20 Sąd rodzinny (69)
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16:20 Szpital (267)
17:20 Big Brother Podwieczorek (39)
17:25 Prawo Agaty 2 (4)
18:25 Ugotowani 12 (3)
19:30 Zakochani po uszy (65)
20:00 Big Brother (42)
21:00 Blues Brothers - komedia, USA
23:40 Big Brother Nocą (32)
00:15 Półsłodki ciężar - komedia, USA
02:00 Druga strona medalu (2)
02:30 Moc magii

piątek
10 maja

TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość II (169)
07:05 Elif III (480)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka VI (73)
09:40 Komisarz Alex X (125)
10:35 Ojciec Mateusz VII (89)
11:30 Korona królów (220)
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Niezwykłe więzi delfinów dokument
14:00 Elif III (481)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość II (170)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan (3487)
18:30 Korona królów - taka historia...

18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 The Wall. Wygraj marzenia
21:35 Sługi boże - film kryminalny
23:25 Wiktoria II (16)
00:25 El Principe - dzielnica zła (32)
01:20 El Principe - dzielnica zła (33)
02:10 Magazyn kryminalny 997
02:55 Ocaleni
04:00 Notacje - Zdzisław Skwara.
Mozart uratował

TVP2
05:05 Koło fortuny
05:45 Egzamin z życia (36)
06:40 Anna Dymna - spotkajmy się
07:10 Na sygnale (55)
07:35 Ogrodowi
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie extra
11:25 Rodzinka.pl VII (169)
11:55 Barwy szczęścia (2061)
12:25 Dni Otwarte Funduszy Europejskich
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki (78)
14:00 Coś dla Ciebie
14:35 Operacja Zdrowie!
15:10 Doktor z alpejskiej wioski (90)
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości (54)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:35 Rodzinka.pl III (68)
19:05 Na sygnale (56)
19:35 Barwy szczęścia (2061)
20:10 Barwy szczęścia (2062)
20:45 O mnie się nie martw X (10)
21:45 Rodzinka.pl (261)
22:20 La La Poland
22:55 Chemia - dramat
00:50 Wszystko zostaje w rodzinie –
komedia
02:40 Fighter - film obyczajowy, USA

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:30 Malanowski i Partnerzy (738)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja? (616)
12:00 Gliniarze (177)
13:00 Trudne sprawy (498)
14:00 Pierwsza miłość (2879)
14:45 Dlaczego ja? (369)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (346)
17:00 Gliniarze (336)
18:00 Pierwsza miłość (2880)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (446)
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z
Gwiazdami. (93)
22:15 Jak rozpętałem II wojnę światową cz. 2
00:00 Jądro Ziemii - film SF, USA 2003
03:00 Tajemnice losu (3284)
04:55 Disco Gramy (4390)
05:40 Telezakupy TV okazje

TV4
06:00 Buff y, postrach wampirów (4)
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (31)
07:35 Dragon Ball Super (27)
08:00 Nasz nowy dom (11)
09:00 Septagon (68)
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
11:25 SuperPies (17)
11:55 Mecenas Lena Barska (17)
13:00 Detektywi w akcji (175)
14:00 STOP Drogówka (203)
15:00 Policjantki i policjanci (543)
16:00 Gliniarz i prokurator (76)
17:00 Joker (76)
18:00 Septagon (41)
19:00 Policjantki i policjanci (544)
20:00 Gwiazdy Kabaretu (22)
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny
23:00 Pocałunek śmierci – film, USA
00:55 Zagadkowe zgony (13)
01:25 Zagadkowe zgony (1)
01:55 Sekrety sąsiadów (15)
02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life (1038)
03:40 Top 10 lista przebojów (1268)
04:40 Top 10 lista przebojów (1272)
05:45 Telezakupy TV okazje

TVN
05:10 Uwaga!
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (11)
07:50 Doradca smaku 10 (39)
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda (1041)

12:00 Szpital (930)
13:00 Szkoła (693)
14:00 19+ (394)
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (2)
15:30 Szkoła (694)
16:30 19+ (395)
17:00 Szpital (931)
18:00 Ukryta prawda (1042)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Legion samobójców - film
sensacyjny
22:40 Dwanaście małp - film SF, USA
01:15 Kuba Wojewódzki 13 (24)
02:20 Uwaga!
02:45 Moc magii

TVN7
05:00 Prawo Agaty 2 (4)
06:00 Ukryta prawda (566)
07:00 Sąd rodzinny (69)
07:55 Szpital (267)
08:50 Big Brother (42)
09:50 Big Brother Pobudka (40)
09:55 Zakochani po uszy (65)
10:35 Mango telezakupy
12:10 19+ (95)
12:45 19+ (96)
13:15 Ukryta prawda (331)
14:15 Big Brother Popołudnie (40)
14:20 Sąd rodzinny (70)
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16:20 Szpital (268)
17:20 Big Brother Podwieczorek (40)
17:25 Prawo Agaty 2 (5)
18:25 Przyjaciele (16)
18:55 Ugotowani 12 (4)
20:00 Big Brother (43)
21:00 To skomplikowane - komedia
23:35 Lara Croft: Tomb Raider - film
01:40 Druga strona medalu 2 (5)
02:10 Druga strona medalu 2 (6)
02:40 Moc magii

sobota
11 maja

TVP1
05:15 Klan (3483)
05:35 Klan (3484)
06:00 Klan (3485)
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:20 To był rok - kulisy
08:30 Wojsko-polskie.pl
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres
09:50 Korona królów - taka historia...
10:20 Korona królów (217)
10:50 Korona królów (218)
11:25 Korona królów (219)
11:55 Korona królów (220)
12:25 Fascynujący świat - Wokół mórz.
Fale pływowe - cykl dokumentalny
12:50 Z pamięci
13:00 Poznaj Dobrą Żywność
13:40 Okrasa łamie przepisy
14:10 Jak to działa
14:45 Wiktoria II (15)
15:45 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych (10)
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Gorący pościg – komedia, USA
22:10 Audycje Komitetów Wyborczych
22:45 Echo serca (16)
23:45 Pełny magazynek - film wojenny
01:50 Jaka to melodia?
02:45 Sługi boże - film kryminalny
04:25 Z pamięci

TVP2
05:15 Koło fortuny
05:55 Barwy szczęścia (2058)
06:25 Barwy szczęścia (2059)
07:00 M jak miłość (1442)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pytanie na śniadanie extra
11:50 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem
12:20 Dni Otwarte Funduszy Europejskich
12:30 Bake off - Ale ciacho! (9)
13:30 Na sygnale (231)
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw X (10)
16:20 Zmiennicy (10)
17:20 Dla niesłyszących - Słowo na
niedzielę
17:35 Audycje Komitetów Wyborczych
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport telegram
18:30 Kroniki F1
18:35 Postaw na milion
19:25 Kulisy - Postaw na milion
19:40 Lajk!
20:05 Europa da się lubić - 15 lat
później

21:15 Sierocki na sobotę
22:15 Fighter - film obyczajowy, USA
00:20 Jarhead - żołnierz piechoty
morskiej – dramat, USA 2008
02:30 Chemia – dramat

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:25 Spongebob Kanciastoporty
10:10 Ewa gotuje (362)
10:45 Sekrety rodziny (25)
11:45 Sekrety rodziny (26)
12:45 Sekrety rodziny (27)
13:45 Świat według Kiepskich (206)
14:25 Świat według Kiepskich (207)
15:05 Świat według Kiepskich (208)
15:45 Kabaret na żywo (59)
17:45 Chłopaki do wzięcia (159)
18:20 Chłopaki do wzięcia (160)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (447)
20:10 Madagaskar 2
22:00 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
00:05 Babilon MMA Pruszków
02:05 Tajemnice losu (3285)
04:55 Disco Gramy (4391)
05:40 Telezakupy TV okazje

TV4
06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (50)
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (51)
06:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (52)
07:30 101 dalmatyńczyków (1)
07:55 101 dalmatyńczyków (2)
08:25 Flintstonowie (41)
08:55 Flintstonowie (42)
09:30 Superpsiaki
11:05 Policjantki i policjanci (540)
12:05 Policjantki i policjanci (541)
13:05 Policjantki i policjanci (542)
14:05 STOP Drogówka (204)
15:05 Eko-jaja – komedia, USA 1996
17:05 Pokój 112 - Policjantki i policjanci
18:45 Domowe rozgrywki (1)
19:00 Galileo (746)
20:00 Policjantki i policjanci (543)
21:00 Policjantki i policjanci (544)
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny
00:00 Potępiony 2 – film, USA 2015
01:55 Sekrety sąsiadów (16)
02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life (1039)
03:40 Top 10 lista przebojów (1269)
04:40 Top 10 lista przebojów (1273)
05:45 Telezakupy TV okazje

TVN
05:20 Uwaga!
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (731)
12:50 MasterChef Junior 4 (10)
14:25 Agent - Gwiazdy 4 (11)
15:25 Efekt Domina 6 (1)
16:00 Brudna robota - czysty zysk (1)
17:00 Dorota inspiruje 2 (1)
18:00 Kuchenne rewolucje 19 (11)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Chyłka – Zaginięcie (7)
21:00 Jeszcze dłuższe zaręczyny komedia
23:40 Legion samobójców - film
sensacyjny
02:10 Uwaga!
02:35 Moc magii

TVN7
05:50 Ukryta prawda (567)
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Big Brother (39)
09:55 Big Brother (40)
10:55 Big Brother (41)
11:55 Ukryta prawda (327)
12:55 Przyjaciele (16)
13:25 Dziewczyny z drużyny III - komedia
15:35 Nancy Drew i tajemnice Hollywood
17:45 Niania i wielkie bum - film
rodzinny
20:00 Big Brother (44)
21:00 Seks w wielkim mieście - komedia
23:55 Big Brother Nocą + (8)
00:30 Scott Pilgrim kontra reszta
świata - komedia, USA 2010
02:55 Druga strona medalu 2 (7)
03:25 Moc magii

czwartek
18 kwietnia

TVP1

05:15 Klan (3486)
05:35 Klan (3487)
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Transmisja mszy świętej
08:00 Tydzień

08:30 Zakochaj się w Polsce - Iława
09:05 Ziarno - Nie brak mi niczego
09:40 Tootsie – komedia, USA 1982
11:50 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Misja w Afryce - Wojna i Kościół
13:10 Z pamięci
13:25 Dynastie. Pingwiny cesarskie film dokumentalny
14:30 Weterynarze z sercem
15:05 Pensjonat nad rozlewiskiem (7)
16:00 The Wall. Wygraj marzenia
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz XXI (274)
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych (11)
21:15 To był rok!
22:20 Audycje Komitetów Wyborczych
22:45 Tak to się teraz robi – komedia
00:40 Gorący pościg – komedia, USA
02:10 Jaka to melodia?
02:55 Pełny magazynek - film
wojenny

TVP2
05:15 Dla niesłyszących - Słowo na
niedzielę
05:20 Barwy szczęścia (2060)
05:55 Barwy szczęścia (2061)
06:25 Barwy szczęścia (2062)
07:00 M jak miłość (1443)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Najdziwniejsze pyszczki świata 3
12:05 Dni Otwarte Funduszy Europejskich
12:15 O jeden most za daleko - część I
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole 2019
16:20 Na dobre i na złe (742)
17:15 Zainwestuj w marzenia (9)
17:20 Audycje Komitetów Wyborczych
17:45 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa:
Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin
- studio
17:50 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa:
Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin
20:15 Kroniki F1
20:20 Valerian i Miasto Tysiąca Planet
- film SF
22:45 Aż do piekła – dramat, USA 2016
00:40 Zniknięcie - film obyczajowy
02:15 Valerian i Miasto Tysiąca Planet

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (15)
09:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (16)
09:35 Wallace i Gromit: Klątwa królika
11:30 Dobra wróżka - film familijny,
USA 2010
13:40 Madagaskar 2
15:40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
17:35 Nasz Nowy Dom (140)
18:40 Domowe rozgrywki (2)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie (315)
20:00 W rytmie serca (51)
21:05 Kabaret na żywo (60)
23:15 Pewnego razu w Meksyku:
Desperado 2
01:30 Transformers: Zemsta upadłych
04:45 Kabaretowa Ekstraklasa
04:55 Disco Gramy (4392)
05:40 Telezakupy TV okazje

TV4
06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (52)
06:35 101 dalmatyńczyków (2)
07:00 101 dalmatyńczyków (3)
07:30 101 dalmatyńczyków (4)
07:55 Dzielna Mysz (24)
08:20 Ciekawski George
10:05 Galileo (745)
11:05 Galileo (746)
12:05 Nasza niania jest agentem –
komedia
14:05 Ostatni legion – film
16:25 Czego pragną kobiety – komedia
19:00 Galileo (747)
20:00 Osaczony – film, Niemcy, USA
22:35 Koszmar z ulicy Wiązów – horror
00:30 Śmierć na talerzu (7)
01:30 Śmierć na talerzu (8)
02:30 Graffiti
02:40 Disco Polo Life (1040)
03:40 Top 10 lista przebojów (1270)
04:40 Top 10 lista przebojów (1274)
05:45 Telezakupy TV okazje

TVN
05:20 Uwaga!
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Efekt Domina 5 (5)
11:30 Co za tydzień
12:00 Diagnoza 4 (11)

Program telewizyjny

9-15.05.2019 r.
13:00 Szóstka (6)
14:00 Street Dance II - film obyczajowy,
Wielka Brytania 2012
15:50 Czego pragną dziewczyny komedia
18:00 Big Brother Tydzień (8)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Robin Hoodn - film przygodowy,
USA/Wielka Brytania 2010
22:55 Kiler - komedia, Polska 1997
01:05 Big Brother Tydzień (8)
02:05 Uwaga!
02:30 Moc magii

TVN7
05:50 Ukryta prawda (568)
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Big Brother (42)
09:55 Big Brother (43)
10:55 Zakochani po uszy (62)
11:30 Zakochani po uszy (63)
12:00 Zakochani po uszy (64)
12:35 Zakochani po uszy (65)
13:10 Przyjaciele (16)
13:45 Niania i wielkie bum - film
rodzinny, USA/Francja/Wielka
Brytania 2010
16:05 Lara Croft: Tomb Raider - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania/Niemcy/Japonia 2001
18:15 Johnny English - komedia, Francja/Wielka Brytania/USA 2003
20:00 Big Brother Arena (9)
21:40 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka
życia - film przygodowy, USA/
Niemcy/Japonia/Wielka Brytania/Holandia 2003
00:05 Zielona strefa - film sensacyjny,
USA/Wielka Brytania
02:35 Moc magii

poniedziałek
13 maja

TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość II (170)
07:05 Elif III (481)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka VI (74)
09:40 Komisarz Alex X (126)
10:35 Ojciec Mateusz VII (90)
11:30 Korona królów - taka historia...
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Dynastie. Pingwiny cesarskie
- film dokumentalny, Wielka
Brytania 2018
13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif III (482)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy
16:05 Wieczna miłość II (171)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan (3488)
18:30 Korona królów (221)
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka (120)
21:00 Teatr Telewizji - Komedia
romantyczna
22:25 Audycje Komitetów Wyborczych
23:00 Ekstradycja 2 (1)
00:05 Ukraińscy szeryfowie - film
dokumentalny, Ukraina, Łotwa
01:10 Tak to się teraz robi – komedia,
USA 2010
03:00 Głębia ostrości 03:35 Mleko fakty, liczby, opinie - film
dokumentalny, Niemcy 2017
04:35 Notacje - Roman Opałka. Czas
zarejestrowany…

TVP2
05:05 Koło fortuny
05:45 O mnie się nie martw X (10)
06:40 Coś dla Ciebie
07:05 Na sygnale (56)
07:35 Ogrodowi
07:55 Pytanie na śniadanie 11:00
Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie extra
11:25 Rodzinka.pl VIII (170)
11:55 Barwy szczęścia (2062)
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki (79)
14:10 O mnie się nie martw X (10)
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (91)
15:50 Zainwestuj w marzenia (10)

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości (55)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl III (69)
19:35 Barwy szczęścia (2062)
20:10 Barwy szczęścia (2063)
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość (1444)
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia II (10)
22:45 Zainwestuj w marzenia (10)
22:55 Trzynaście lat (1) – serial, Wielka
Brytania 2016
24:00 Fałszerze. Powrót sfory (6)
00:55 Aż do piekła – dramat, USA 2016
02:45 Zniknięcie - film obyczajowy,
Iran 2017

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy (739)
09:30 Malanowski i Partnerzy (740)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja? (617)
12:00 Gliniarze (178)
13:00 Trudne sprawy (499)
14:00 Pierwsza miłość (2880)
14:45 Dlaczego ja? (370)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (347)
17:00 Gliniarze (337)
18:00 Pierwsza miłość (2881)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (448)
20:10 Transformers: Zemsta upadłych
23:30 Ślad (71)
00:35 Pitbull
02:50 Tajemnice losu (3286)
04:55 Disco Gramy (4393)
05:40 Telezakupy TV okazje

TV4
06:00 Buff y, postrach wampirów (5)
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (32)
07:35 Dragon Ball Super (28)
08:00 Nasz nowy dom (12)
09:00 Septagon (41)
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
11:25 Sekrety sąsiadów (17)
11:55 Galileo (745)
13:00 Detektywi w akcji (176)
14:00 STOP Drogówka (98)
15:00 Policjantki i policjanci (544)
16:00 Gliniarz i prokurator (77)
17:00 Joker
18:00 Nokaut (10)
19:00 Policjantki i policjanci (545)
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny (301)
21:00 Gwiazdy Kabaretu (22)
22:00 Galileo (746)
23:00 Suddenly – film, Kanada, USA
00:50 STOP Drogówka (203)
01:50 Interwencja
02:10 Interwencja
02:35 Cafe Futbol
04:05 Magazyn Atleci
04:40 Trans World Sport
05:45 Telezakupy TV okazje

TVN
05:50 Uwaga!
06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (11)
07:55 Akademia ogrodnika (11)
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda (1042)
12:00 Szpital (931)
13:00 Szkoła (694)
14:00 19+ (395)
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (3)
15:30 Szkoła (695)
16:30 19+ (396)
17:00 Szpital (932)
18:00 Ukryta prawda (1043)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku 10 (40)
20:15 Na Wspólnej 17(2873)
20:55 Milionerzy
21:35 Kilerów 2-óch - komedia, Polska
1999
23:55 Chyłka – Zaginięcie (7)
00:55 Co za tydzień
01:30 Uwaga!
01:50 Moc magii

TVN7
05:00 Prawo Agaty 2 (5)
06:00 Ukryta prawda (569)
07:00 Sąd rodzinny (70)
07:55 Szpital (268)

08:50 Big Brother Tydzień (8)
09:50 Big Brother Pobudka (41)
09:55 Przyjaciele (17)
10:35 Mango telezakupy
12:10 19+ (97)
12:45 19+ (98)
13:15 Ukryta prawda (332)
14:15 Big Brother Popołudnie (41)
14:20 Sąd rodzinny (71)
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16:20 Szpital (269)
17:20 Big Brother Podwieczorek (41)
17:25 Prawo Agaty 2 (6)
18:25 Ugotowani 12 (5)
19:30 Zakochani po uszy (66)
20:00 Big Brother (45)
21:00 Moje córki krowy - film obyczajowy, Polska 2015
22:50 Big Brother Nocą (33)
23:20 28 dni później - horror, Wielka
Brytania 2002
01:45 Druga strona medalu 3 (2)
02:15 Druga strona medalu 3 (3)
02:45 Moc magii

wtorek
14 maja

TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu
05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość II (171)
07:05 Elif III (482)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka VI (75)
09:40 Komisarz Alex X (127)
10:35 Ojciec Mateusz VII (91)
11:30 Korona królów (221)
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Wyspy czasów Odyseusza - Odyseja wysp 1 Powstałe z ognia
14:00 Elif III (483)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka (120)
16:05 Wieczna miłość II (172)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan (3489)
18:30 Korona królów (222)
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Audycje Komitetów Wyborczych
21:00 Konkurs Piosenki Eurowizji Tel
Aviv 2019 - półfinał
23:40 Miasto Gniewu II (11)
00:25 Igła - film sensacyjny, USA 1981
02:25 Świnka - Tajemnica Instytutu
Transplantologii – serial, Polska,
Niemcy 1991
03:25 Izrael: historie naszych czasów
- film dokumentalny, Francja
2017
04:25 Notacje - Witold Grzybowski.
Nazywamy się „Doliniarzami”

TVP2
05:10 Koło fortuny
05:45 M jak miłość (1444)
06:40 Kościół Młodych
07:05 Na sygnale (57)
07:35 Ogrodowi
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie extra
11:25 Rodzinka.pl VIII (171)
11:55 Barwy szczęścia (2063)
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki (80)
14:10 Dla niesłyszących - M jak miłość
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (92)
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości (56)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:10 Rodzinka.pl III (70)
19:35 Barwy szczęścia (2063)
20:10 Barwy szczęścia (2064)
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość (1445)
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Świat bez fikcji - Kod podstępu film dokumentalny, Francja 2016
00:35 Za marzenia II (10)
01:30 Rodzinka.pl (261)
02:05 Trzynaście lat (1) – serial, Wielka
Brytania 2016
03:05 Magazyn Ekspresu Reporterów
04:05 Piłsudski Bronisław zesłaniec,
etnograf, bohater - film dokumentalny, Polska 2016

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy (741)
09:30 Malanowski i Partnerzy (742)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja? (618)
12:00 Gliniarze (179)
13:00 Trudne sprawy (500)
14:00 Pierwsza miłość (2881)
14:45 Dlaczego ja? (371)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (348)
17:00 Gliniarze (338)
18:00 Pierwsza miłość (2882)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (449)
20:10 Pitbull
22:25 Ślad (72)
23:25 Krwawy biznes - film akcji,
Kanada 2015
01:45 Nasz Nowy Dom (69)
02:45 Tajemnice losu (3287)
04:55 Disco Gramy (4394)
05:40 Telezakupy TV okazje

TV4
06:00 Buff y, postrach wampirów (6)
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (33)
07:35 Dragon Ball Super (29)
08:00 Nasz nowy dom (13)
09:00 Nokaut (10)
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
11:25 Sekrety sąsiadów (18)
11:55 Galileo (746)
13:00 Detektywi w akcji (177)
14:00 STOP Drogówka (99)
15:00 Policjantki i policjanci (545)
16:00 Gliniarz i prokurator (78)
17:00 Joker
18:00 Septagon (42)
19:00 Policjantki i policjanci (546)
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny
21:00 Selekcja 1
21:50 Far Cry – film, Kanada, Niemcy
23:50 Zagadkowe zgony (2)
00:20 Zagadkowe zgony (3)
00:50 STOP Drogówka (204)
01:50 Graffiti
02:00 Polityka na ostro
03:00 Magazyn Atleci
03:40 Trans World Sport
04:35 SuperLudzie (24)
05:10 SuperLudzie (25)
05:45 Telezakupy TV okazje

TVN
05:10 Uwaga!
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (12)
07:50 Doradca smaku 10 (40)
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda (1043)
12:00 Szpital (932)
13:00 Szkoła (695)
14:00 19+ (396)
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (4)
15:30 Szkoła (696)
16:30 19+ (397)
17:00 Szpital (933)
18:00 Ukryta prawda (1044)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku 10 - Mule po
prowansalsku (1)
20:15 Na Wspólnej 17(2874)
20:55 Milionerzy
21:30 Diagnoza 4 (12)
22:30 Kuba Wojewódzki 13 (25)
23:30 Superwizjer
00:05 Kuchenne rewolucje 19 (11)
01:05 Strzelec (8)
02:05 Uwaga!
02:30 Moc magii

TVN7
05:00 Prawo Agaty 2 (6)
06:00 Ukryta prawda (570)
07:00 Sąd rodzinny (71)
07:55 Szpital (269)
08:50 Big Brother (45)
09:50 Big Brother Pobudka (42)
09:55 Zakochani po uszy (66)
10:35 Mango telezakupy
12:10 19+ (99)
12:45 19+ (100)
13:15 Ukryta prawda (333)
14:15 Big Brother Popołudnie (42)
14:20 Sąd rodzinny (72)
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16:20 Szpital (270)
17:20 Big Brother Podwieczorek (42)
17:25 Prawo Agaty 2 (7)
18:25 Ugotowani 12 (6)
19:30 Zakochani po uszy (67)
20:00 Big Brother (46)

21:00 Zielona strefa - film sensacyjny,
USA/Wielka Brytania/Francja/
Hiszpania 2010
23:25 Big Brother Nocą (34)
00:00 Trzynasty wojownik - film
przygodowy, USA 1999
02:10 Druga strona medalu 3(4)
02:40 Moc magii

środa
15 maja

TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu
05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość II (172)
07:05 Elif III (483)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka VI (76)
09:40 Komisarz Alex X (128)
10:35 Ojciec Mateusz VII (92)
11:30 Korona królów (222)
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Wyspy czasów Odyseusza - Odyseja wysp 2 Urok Księżyca
14:00 Elif III (484)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy
16:05 Wieczna miłość II (173)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan (3490)
18:30 Korona królów (223)
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Audycje Komitetów Wyborczych
20:40 Piłka nożna - Puchar Włoch finał
23:00 Na własne oczy - Rzeczpospolita
Reaktywacja - film dokumentalny, Polska 2018
24:00 Bez tożsamości (32)
00:50 Warto rozmawiać
01:50 Wojsko-polskie.pl
02:15 Terytorialsi
02:35 Barabasz - część 2
04:15 Notacje - Aleksander Doba. Albo
sam, albo wcale

TVP2
05:10 Koło fortuny
05:50 M jak miłość (1445)
06:40 Program gminy żydowskiej
07:05 Na sygnale (58)
07:35 Ogrodowi
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie extra
11:25 Rodzinka.pl VIII (172)
11:55 Barwy szczęścia (2064)
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki (81)
14:10 Dla niesłyszących - M jak miłość
(1445)
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (93)
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości (57)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl III (71)
19:35 Barwy szczęścia (2064)
20:10 Barwy szczęścia (2065)
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
i „Na sygnale”
20:55 Na dobre i na złe (743)
21:55 Na sygnale (232)
22:35 Jak urodzić i nie zwariować –
komedia, USA 2012
00:35 O mnie się nie martw X (10)
01:30 Świat bez tajemnic - Christie`s
sprzedawcy luksusu (1) - film
dokumentalny, Wielka Brytania
2016
02:30 Codzienna 2 m. 3 (68)
03:00 Codzienna 2 m. 3 (69)

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy (743)
09:30 Malanowski i Partnerzy (744)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(136)
11:00 Dlaczego ja? (619)
12:00 Gliniarze (180)
13:00 Trudne sprawy (501)
14:00 Pierwsza miłość (2882)
14:45 Dlaczego ja? (372)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda

16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (349)
17:00 Gliniarze (339)
18:00 Pierwsza miłość (2883)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (450)
20:00 Świat według Kiepskich (551)
20:40 Poznaj moich rodziców - komedia, USA, 2004
23:05 Ślad (73)
00:20 Spis drani - thriller sensacyjny,
USA 2011
02:05 Nasz Nowy Dom (71)
03:05 Nasz Nowy Dom (72)
04:05 Kabarety
04:55 Disco Gramy (4395)
05:40 Telezakupy TV okazje

TV4
06:00 Buff y, postrach wampirów (7)
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (34)
07:35 Dragon Ball Super (30)
08:00 Nasz nowy dom (14)
09:00 Septagon (42)
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
(33)
11:25 Sekrety sąsiadów (19)
11:55 Galileo (747)
13:00 Detektywi w akcji (178)
14:00 STOP Drogówka (100)
15:00 Policjantki i policjanci (546)
16:00 Gliniarz i prokurator (79)
17:00 Joker
18:00 Septagon (43)
19:00 Policjantki i policjanci (547)
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny (303)
21:00 Więcej niż wszystko – film, USA
1987, reż. Menahem Golan
23:00 Krwawa rzeka – film, USA 2011,
reż. Rich Cowan
01:00 Transakcje za milion dolarów: Los
Angeles (5)
02:05 Interwencja
02:20 Interwencja
02:40 Disco Polo Life (1041)
03:40 Top 10 lista przebojów (1271)
04:40 Top 10 lista przebojów (1275)
05:45 Telezakupy TV okazje

TVN
05:10 Uwaga!
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (13)
07:50 Doradca smaku 10 - Mule po
prowansalsku (1)
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda (1044)
12:00 Szpital (933)
13:00 Szkoła (696
14:00 19+ (397)
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (5)
15:30 Szkoła (697)
16:30 19+ (398)
17:00 Szpital (934)
18:00 Ukryta prawda (1045)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku 10 – Zupa krem
z ciecierzycy z pestkami dyni (2)
20:15 Na Wspólnej 17(2875)
20:55 Milionerzy
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (12)
22:35 Chłopak z sąsiedztwa - film
sensacyjny, USA 2015
00:20 American Horror Story: Asylum
(3)
01:25 Uwaga!
01:45 Moc magii

TVN7
05:00 Prawo Agaty 2 (7)
06:00 Ukryta prawda (571)
07:00 Sąd rodzinny (72)
07:55 Szpital (270)
08:50 Big Brother (46)
09:50 Big Brother Pobudka (43)
09:55 Zakochani po uszy (67)
10:35 Mango telezakupy
12:10 19+ (101)
12:45 19+ (102)
13:15 Ukryta prawda (334)
14:15 Big Brother Popołudnie (43)
14:20 Sąd rodzinny (73)
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16:20 Szpital (271)
17:20 Big Brother Podwieczorek (43)
17:25 Prawo Agaty 2 (8)
18:25 Ugotowani 12(7/10)
19:30 Zakochani po uszy (68)
20:00 Big Brother (47)
21:00 Źródło nadziei - film obyczajowy,
Australia/Turcja/USA 2014
23:20 Big Brother Nocą (35)
23:55 Moje córki krowy - film obyczajowy, Polska 2015
01:45 Druga strona medalu 3 (5)
02:15 Druga strona medalu 3 (6)
02:45 Moc magii
Redakcja nie odpowiada
za zmiany w programie
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POŁOŻNICTWO

ŚRODOWISKOWO-RODZINNE
INDYWIDUALNA Praktyka Halina
Grudzień, położna środowiskowo-rodzinna. Umowa z NFZ, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 11/11, parter,
tel. 697 879 084, tel. domowy: 15
823 26 89, czynne w godz. 12-13
gabinet, praca w terenie 8-18 (doFg-12/12
jazd).

STOMATOLOGIA
STOMATOLOGIA – narkoza, chirurgia, protetyka, 602 620 463.
www.stomatologia-anna-wawer.pl
Fk-197/5

GABINET stomatologiczny –
pełen zakres usług: Tarnobrzeg,
Kopernika 25/4, 604 856 792.
Fk-197/5

REHABILITACJA
I FIZJOTERAPIA
GABINET rehabilitacji Alreh, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż,
terapia manualna. Nr kontaktowy:
K-1
789 385 334.
GRAŻYNA POLCZAK – masażystka. Tarnobrzeg, Narutowicza
Fg-23/1
2/1, 602 552 726.
MOBILNA fizjoterapia – Wojciech Augustyn, rehabilitacja
w domu pacjenta: fizykoterapia,
kinezyterapia, masaż, igły. Numer
K-1
tel.: 574 118 229

OPTYCY
ALFA OPTYK. Zapraszamy od
poniedziałku do piątku, w godz. 9
-17. Sandomierz, ul. Dobkiewicza
Fk-52/11/i
18, tel. 15 832 87 91.
O P T Y K WO J CI EC H OWS CY
– Realizujemy wnioski NFZ. Zapraszamy do Salonów w Tarnobrzegu: Sikorskiego 2a, tel. 822
20 03; Pl. B. Głowackiego 19, tel.
15 823 41 84; Mickiewicza 11, tel.
Fk-199/5
664 355 441.

MEDYCYNA
NATURALNA
ZDROWY SEN. Naturalne i zdrowe
poduszki z łuską gryki. www.natuFk-36/12
len.pl, tel. 693 647 977

DIETETYKA
CENTRUM leczenia otyłości
„PULS”, Tarnobrzeg, rejestracja
Fk-196/5
603 686 807.

TERAPIA
TERAPIA biofeedback (ADHD,
autyzm, zespół Aspergera, stres,
deficyt koncentracji uwagi, fobia
szkolna) wizyta konsultacyjna
K-01
– gratis. Tel. 504 228 024.

Zadzwoń i zamów ogłoszenie

697 965 061

NOWA DĘBA
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1a,
tel. 15 846 26 52
Poradnie
ginekologiczno-położnicza – tel. 15 846 26 51
wew. 170
ginekologiczno-położnicza w majdanie królewskim
– tel. 15 847 10 10, 604 290 132
ginekologiczno-położnicza w Skopaniu – tel. 15
812 22 34
chirurgii ogólnej – tel. 15 846 26 51 wew. 161, 228
chirurgii urazowo-ortopedycznej – tel. 15 846 26
51 wew. 161, 228
reumatologiczna, urologiczna, diabetologiczna
– tel. 15 846 26 51 wew. 161, 228
kardiologiczna, gruźlicy i chorób płuc – tel. 15 846
26 51 wew. 161, 228
gastroenterologiczna – tel. 15 846 26 51 wew. 161, 228
medycyny pracy – tel. 15 846 26 51 wew. 199
neonatologiczna – tel. 15 846 26 51 wew. 111
neurologiczna – tel. 15 846 26 51 wew. 161, 228
gruźlicy i chorób płuc dla dzieci – tel. 15 846 26
51 wew. 125
zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień, psychologiczna – tel. 15 846 26 51 wew. 148
domowego leczenia tlenem, tel. 15 846 26 51 wew.
161, 228
zespół leczenia środowiskowego – tel. 15 846 26
51 wew. 178

STALOWA WOLA
Powiatowy Szpital Specjalistyczny,
ul. St. Staszica 4, tel. 15 843 32 33
Poradnie
chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii
urazowo-ortopedycznej – tel. 15 843 32 65, 15 843
33 40
chorób zakaźnych – tel. 15 843 32 50
dermatologiczna – tel. 15 843 32 88
diabetologiczna – tel. 15 843 32 65
endokrynologiczna – tel. 15 843 32 88
foniatryczna – tel. 15 8433 265, 15 8433 340
gastroenterologiczna – tel. 15 843 32 65,
15 843 33 40
ginekologiczno-położnicza – tel. 15 843 32 95
gruźlicy i chorób płuc – tel. 15 843 32 91
hematologiczna – tel. 15 8433 265, 15 8433 340
hepatologiczna – tel. 15 843 32 50
kardiologiczna, kardiologii dziecięcej – tel. 15 843
32 65, 15 843 33 40

leczenia zeza – tel. 15 843 32 51
medycyny pracy – tel. 15 8433 224
nefrologiczna – tel. 15 8433 265, 15 8433 340
zaburzeń i wad rozwojowych dzieci – tel. 15 8433
265, 15 8433 340
neurologiczna, okulistyczna, onkologiczna, otolaryngologiczna – tel. 15 8433 265, 15 8433 340
terapii uzależnienia i współuzależnienia – tel. 15
8433 265, 15 8433 340
urologiczna – tel. 15 8433 265, 15 8433 340
reumatologiczna – tel. 15 8433 320
zdrowia psychicznego – tel. 15 8433 300
preluksacyjna – tel. 15 8433 265, 15 8433 340
leczenia bólu – tel. 15 8433 265, 15 8433 340

TARNOBRZEG
Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1, tel. 15 812 30 01
Poradnie
chirurgii dziecięcej, kontroli rozwoju noworodka
i niemowlęcia – tel. 15 812 33 50
chirurgii ogólnej, chrurgii onkologicznej, chirurgii
twarzowo- szczękowej – tel. 15 812 33 55
okulistyczna – tel. 15 812 33 50
gastroenterologiczna – tel. 15 812 33 50
dla kobiet – tel. 15 812 33 18
neurologiczna, otolaryngologiczna, ortopedyczna,
kardiologiczna – tel. 15 812 33 90
urologiczna – tel. 15 812 33 50
reumatologiczna, leczenia bólu – tel. 15 812 33 55
onkologiczna – tel. 15 812 33 15

MIELEC
Szpital Specjalistyczny
im. E. Biernackiego,
ul. Żeromskiego 22, tel. 17 780 01 00
Poradnie
chirurgii naczyniowej – tel. 17 780 01 68
chorób zakaźnych – tel. 17 780 03 78
gruźlicy i chorób płuc – tel. 17 780 03 25
nefrologiczna – tel. 780 01 68
neurochirurgiczna – tel. 17 780 01 47
neurologiczna – tel. 17 780 01 80
okulistyczna – tel. 17 780 01 68
urazowo-ortopedyczna – tel. 17 780 01 58
urologiczna – tel. 17 780 01 47

STASZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. 11 Listopada 78
tel. 15 864 86 08
Poradnie
kardiologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, laryngologiczna, urologiczna – tel. 15 864 86 31
audiologiczna, ortopedyczna, chorób metabolicznych, endokrynologiczna, foniatryczna, logopedyczna, neurologiczna, preluksacyjna, wad słuchu – tel.
15 864 85 73, 15 864 85 74

SANDOMIERZ

NISKO

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Doktora
Zygmunta Schinzla 13

Szpital Powiatowy
im. Polskiego Krzyża
ul. Kościuszki 1, tel. 15 841 67 03

Poradnie
poradnia konsultacyjna Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii – tel. 41 367 42 08

Poradnie
alergologiczna – tel. 15 841 68 32
chirurgiczna, chirurgii onkologicznej – tel. 15 841 68 00
diabetologiczna – tel. 15 841 68 36
endokrynologiczna – tel. 15 841 68 18
gastroenterologiczna – tel. 15 841 68 32
gruźlicy i chorób płuc – tel. 15 841 68 02
kardiologiczna – tel. 15 841 67 50
„K” – tel. 15 841 68 06
„K” Rudnik – tel. 15 876 10 26
leczenia uzależnień – tel. 15 841 68 31
neonatologiczna – tel. 15 841 67 33
urazowo-ortopedyczna, urologiczna, neurologiczna
– tel. 15 841 68 00

Wraz z końcem zimy pojawiają się na bazarach i w sklepach. Po długiej
i ponurej zimie, czekamy na więcej koloru na naszym stole. Mowa oczywiście
o nowalijkach – najwcześniejsze z nich to szczypiorek, rzodkiewka i sałata.
Pierwsze młode warzywa zaczynają nas kusić swoim zapachem i kolorem już
w okolicach marca. Na ogół rosną w ciepłych odpowiednio nasłonecznionych
i wilgotnych szklarniach. To co prawda „imitacja” pogody czerwcowej, ale w miarę
naturalna. Takie warunki często jednak nie są wystarczające, dlatego coraz częściej
stosuje się dodatkowe wspomaganie w postaci nawozów i stymulatorów wzrostu.
Takie „wspomagane” warzywa łatwo namierzyć na sklepowych półkach – bardzo
szybko więdną, nie mają typowego intensywnego zapachu, ich kolor jest nienaturalnie nasycony lub wręcz bardzo wyblakły, a ich rozmiar nienaturalnie duży, jak
np. rzodkiewki wielkości dużej moreli.
Nasze obawy dotyczące nowalijek wiążą się głównie właśnie z nawożeniem. Jest
to jedna z ważniejszych czynności, jakie należy wykonać, aby uzyskać wartościowe
biologicznie plony. Jednak co za dużo, to nie zdrowo. Przenawożenie roślin jest bardziej szkodliwe niż niedobór składników mineralnych w glebie – najczęściej mamy
do czynienia z przenawożeniem azotem. Nowalijki, niestety, pobierają azot w sposób
nieselektywny, czyli wezmą go tyle, ile im dostarczymy, a nie tyle ile potrzebują.
Kupując nowalijki należy pamiętać o kilku sprawach. Nie traktujmy ich jako głównego źródła witamin, lecz jako atrakcyjne urozmaicenie posiłków. Wybierajmy tylko

Nr19(1982)

gruźlicy i chorób płuc – tel. 15 833 07 36
chirurgii ogólnej – tel. 15 833 07 21
chirurgii urazowo-ortopedycznej – 15 833 05 81
neonatologiczna, kardiologiczna dziecięca, neurologiczna dziecięca, nefrologiczna dziecięca, zdrowia
psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
alergologiczna – tel. 15 833 07 28
reumatologiczna – tel. 15 833 07 40
rehabilitacyjna, neurologiczna, logopedyczna
– tel. 15 833 05 63
nefrologiczna, hepatologiczna – tel. 15 833 05 87
diabetologiczna – tel. 15 833 05 51
położniczo-ginekologiczna – tel. 15 833 06 79
urologiczna – tel. 15 833 05 30
pracownia endoskopii – tel. 15 833 06 60
kardiologiczna – tel. 15 833 07 16
endokrynologiczna i chorób tarczycy
– tel. 15 833 07 48
medycyny pracy, medycyny paliatywnej
– tel. 15 833 05 98
chirurgii onkologicznej – tel. 15 833 05 30
zdrowia psychicznego – tel. 15 833 05 32
psychologiczna – tel. 15 833 06 73
leczenia uzależnień – tel. 15 833 07 31

OPATÓW
Szpital w Opatowie
ul. Szpitalna 4
tel. 15 86 70 437
Poradnie
alergologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, ortopedyczna,
dermatologiczna, kardiologiczna, kardiologiczna
dla dzieci, laryngologiczna, neurologiczna, okulistyczna, medycyny pracy, diabetologiczna
– tel. 15 86 70 450
ginekologiczno-położnicza – tel. 15 867 04 43
gruźlicy i chorób płuc – tel. 15 867 04 53
geriatryczna – tel. 15 868 27 33

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA
od poniedziałku do piątku w godz. 18- 8 oraz całodobowo w soboty, niedziele
i inne dni ustawowo wolne od pracy
TARNOBRZEG – ul. Szpitalna 1 (wejście od strony ul. Targowej), tel. 15 812 33 83
NOWA DĘBA – ul. Skłodowskiej 1 a, tel. 15 846 23 51
STALOWA WOLA – ul. Staszica 4, tel. 15 843 32 05
NISKO – ul. Kościuszki 1, tel. 15 841 67 92
SANDOMIERZ – ul. Schinzla 13 (parter budynku głównego, w sąsiedztwie SOR),
tel. 15 833 05 74, 832 22 22, 692 479 491
STASZÓW – ul. 11 Listopada 78, tel. 15 864 85 46
OPATÓW – ul. Szpitalna 4, tel. 15 344 26 47, 344 65 03, 344 26 21
MIELEC – ul. Żeromskiego 22 (obok SOR) – tel. 17 78 00 120
Pogotowie stomatologiczne
Sanitas-Dent, Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada 8, tel. 15 814 26 37

Wiosna na talerzu
warzywa zdrowe, z gładką skórką, bez pleśni i śladów gnicia. Podobna zasada dotyczy liści – nie powinny mieć przebarwień. Żółte zabarwienie liści może świadczyć
o przenawożeniu. Nie wybierajmy warzyw wielkości XXL. Warto przypomnieć sobie,
jak wygląda rzodkiewka z gruntu uprawiana bez „dopalaczy”.
Wiosną w naszym jadłospisie jest więcej surowych dań warzywnych. Osoby, które
nie czują się dobrze po zjedzeniu surowych warzyw, mogą je krótko gotować (tak, by
były twardawe w środku) lub blanszować. Jeżeli masz ochotę na smażone warzywa,
to wtedy również obsmażaj je szybko i w wysokiej temperaturze. Ten sposób przyrządzania potraw zapewnia zachowanie składników odżywczych.
Jeśli posiadamy dostatecznie widną kuchnię, warto pomyśleć o uprawie szczypiorku i natki pietruszki oraz selera. Warzywa te zawierają mnóstwo witamin i szybko
dadzą nam upragnione plony. Aby uzyskać szczypiorek, wystarczy położyć dorodną
cebulę na zwilżonym kawałku waty lub umieścić na gazie, rozciągniętej nad pojemnikiem z wodą. Z pietruszką i selerem może być nieco trudniej, gdyż lepiej będą się
czuły na balkonie niż w kuchni. Poza tym do wzrostu potrzebują podłoża (opartego
głównie na mieszance piasku z lekką ziemią ogrodniczą), w którym będzie można
umieścić ich korzenie.
tyna.info.pl
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SPRZEDA ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI PO OKAZYJNYCH CENACH
DZIAŁKI:

DOMY:

• Tarnobrzeg, ul. Jabłoniowa 25 a, budowlana.
Bardzo dobra lokalizacja. 175 000 zł – do
negocjacji

• Sandomierz, ul. Lwowska 47, do wynajęcia
ładny dom, parter, 80 mkw. powierzchni
użytkowej (3 pokoje, kuchnia, łazienka).
Wszystkie media, ogrzewanie gazowe. Garaż
na placu, działka 19 a. Pełne umeblowanie i
wyposażenie. Wynajem na rok, z możliwością
przedłużenie na dalsze lata. Opłata
miesięczna 1200 zł + media.

• Wola Baranowska, gmina Baranów
Sandomierski, bardzo ładna działka budowlana
3063 m2, ul. Południowa, wszystkie media,
szerokość 26 m2, 38 000 zł – do negocjacji
• Sandomierz, ul. Lipowa (boczna od ulicy
Kwiatkowskiego, około 700 m), działka o
powierzchni 2496 m2, z decyzją o warunkach
zabudowy domu mieszkalnego. Media w
granicach działki. Przepiękna lokalizacja, ostoja
ciszy i spokoju. Okazyjna cena 95 000 zł –
do negocjacji, działka o powierzchni 2450
m2 – 90 000 zł – do negocjacji
• Trześń (w rejonie boiska w Furmanach), bardzo
ładna działka 2023 m2, pod budownictwo
jednorodzinne – decyzja o warunkach
zabudowy, wszystkie media w obrębie działki,
67 000 zł – do negocjacji
• Wola Baranowska, ul. Wschodnia, gmina
Baranów Sandomierski, 3680 mkw., pod
budownictwo jednorodzinne, bardzo dobra
lokalizacja. 75 000 zł – do negocjacji.
• Sandomierz, ul. Wielowiejska, 4373 m2 w części
pod budownictwo – Bp oraz rola IIIb 65 000
zł – do negocjacji
• Pysznica, dwie działki o łącznej powierzchni
0,74 ha, pod budownictwo mieszkaniowe.
Cena 280 000 zł – do negocjacji
• Piotrowice, gm. Zawichost, atrakcyjna działka
budowlana o pow. 28 a, z decyzją o warunkach
zabudowy + 12 a gruntu, naprzeciw działki
budowlanej. Cena za całość 30 000 zł – do
negocjacji
• Tarnobrzeg, ul. Targowa. Bardzo atrakcyjna
działka inwestycyjna (własność) o powierzchni
1538 m2, w pobliżu powstającego osiedla Nova
Targowa. Cena 800 000 zł – do negocjacji
• Nisko, ul. Podleśna/Boczna, działka o pow.
6027 m2, pod budownictwo. Bardzo ładna
lokalizacja. Cena 275 000 zł – do negocjacji

• Tarnobrzeg, aleja Warszawska, osiedle
Wielowieś, budynek mieszkalno-usługowy
o pow. 420 m2, na działce 898 m2, stan surowy
otwarty, 175 000 zł – do negocjacji
• Tarnobrzeg, ul. Sokola 9, budynek byłego kina
Wisła – Towarzystwa Gimnastycznego Sokół,
o pow. użytkowej 621 m2, na działce 1408 m2.
1,2 mln zł – do negocjacji
• Tarnobrzeg-Mokrzyszów, ul. Zamkowa 1
(róg ulicy Sienkiewicza). Działka 2453 m2, z
budynkiem oficyny pałacowej, do kapitalnego
remontu. Zabytek z 1898 roku. Powierzchnia
użytkowa obiektu po odbudowie 350,5 m2.
Pełna dokumentacja techniczna. Cena 350
000 zł – do negocjacji
• Gorzyce, ul. Wrzawska nr 11, działka o pow.
3743 m2, ogrodzona, z budynkami o pow.
użytkowej 420 m2, po byłym zakładzie
produkcji wędlin. 350 000 zł – do negocjacji
MIESZKANIA:
• Sandomierz, ul. Mickiewicza 43, bardzo ładne
mieszkanie do wynajęcia, 56,5 m2, II piętro,
2 pokoje, pełne umeblowanie i wyposażenie.
Bardzo dobra lokalizacja. Najchętniej dla
firmy. Odstępne 1 200 zł miesięcznie (do
negocjacji) + czynsz + media.
• Kraków, ul. Daliowa 8, os. Kurdwanów,
bardzo ładne, 2-pokojowe mieszkanie o pow.
użytkowej 49,9 m2, II piętro, osiedle strzeżone,
ogrodzone, miejsce parkingowe,
325 000 zł – do negocjacji
• Sandomierz, ul. Czachowskiego, mieszkanie
53,9 mkw., IV piętro, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, w.c., przedpokój, z pełnym
umeblowaniem i wyposażeniem. 230 000 zł
– do negocjacji

DZIAŁKI INWESTYCYJNE:
• Kamionka, gmina Krzeszów, powiat Nisko
– nieruchomość gruntowa o pow. 50,9498 ha,
na część tego gruntu została wydana koncesja
na wydobycie kruszyw naturalnych (820 000
ton), pozostała powierzchnia na powiększenie
kopalni. 6,5 mln zł – do negocjacji
• Jeziórko, Grębów – kopalnia piasku, 18,68 ha
z koncesją do 2023 roku, przy drodze
wojewódzkiej Tarnobrzeg – Stalowa Wola. Do
wydobycia około 3 mln ton piasku. Cena za
całość 8 mln zł + VAT – do negocjacji

• Bardzo atrakcyjna działka inwestycyjno-przemysłowa (użytek Ba) o pow. 7 ha
w CHMIELOWIE, gmina Nowa Dęba, przy TSSE
Wisłosan w Tarnobrzegu-Machowie, w okolicy
fabryki Pilkington Sandoglas. Teren uzbrojony
o regularnym kształcie. Cena za całość 1,5 mln
zł + VAT – do negocjacji
OBIEKTY DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
• Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 (obok
ZUS), działka o pow. ok. 90 a + budynki
o pow. użytkowej ok. 4 000 mkw. Bardzo
dobra lokalizacja do prowadzenia wszelkiej
działalności: produkcyjnej, hurtowohandlowej, gastronomicznej itp. Cena za
całość 1,4 mln zł – do negocjacji.

SPRZEDAM: master kontener,
2008 rok, renaulta kangoo, blaszak,
2008 rok. Tel. 512 996 480. P-180/1

KASACJA pojazdów. Odbiór
od Klienta. Płatne gotówką.
781 501 601.
Kup-019/i
SKUP aut: koparek, ładowarek,
traktorów, maszyn. 535 800 166.
Fg-67/6

KASACJA pojazdów. Odbiór od
Klienta. Płacimy gotówką. Tel.
515 100 100.
K-146/011
T-4 LONG, 1999 rok, 6-osobowy
– sprzedam. 512 996 480. P-180/1

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA garaż przy
ulicy Tracza w Tarnobrzegu.
609 831 909.
K-1/i
SPRZEDAM działkę, Tarnobrzeg, ul. Warszawska, 10 a.
506 033 625.
P-181/01

DZIAŁKĘ budowlaną, Tarnobrzeg-Wielowieś (lotnisko), 10 a
– sprzedam. 506 033 625. P-181/01
SPRZEDAM 65 a, w Miechocinie, budowlane; 2 ha, w Wielowsi,
budowlane i dom w Wielowsi, nie
wykończony. 601 285 551. P-177/1
SPRZEDAM parterowy, nowy
dom, Tarnobrzeg, ul. Warszawska, cena 370 000 zł. Tel. 882 097
373.
Kup-01
SPRZEDAM działkę, w Wydrzy-Miętnem, gmina Grębów, 19 a, 70
a. Tel. 607 411 037.
P-176/2
DO WYNAJĘCIA garaż przy ulicy
Tracza. Tarnobrzeg, 609 831 909.
K-01

SPRZEDAM dom do remontu, w
Osieku. Tel. 721 612 535. P-174/01

Z pełnym wyposażeniem
i umeblowaniem
Cena za całość 5,2 mln zł netto
podlega negocjacji
Informacje:

502 688 927

Usytuowany w malowniczym miejscu na działce własnościowej ok. 1,8 ha
wśród gór i lasów w Bystrem (pomiędzy Baligrodem a Cisną).
Budynek główny o pow. użytkowej 1330 mkw. oraz 12 całorocznych domków drewnianych.
Jednorazowo ośrodek może gościć 85 osób.

• Bardzo atrakcyjna działka inwestycyjno-przemysłowa (użytek Ba) o pow. 4,5 ha
w CHMIELOWIE, gmina Nowa Dęba, przy TSSE
Wisłosan w Tarnobrzegu-Machowie, w okolicy
fabryki Pilkington Sandoglas. Teren uzbrojony
o regularnym kształcie. Cena za całość 1 mln zł
+ VAT – do negocjacji

AUTO-MOTO

DZIAŁKĘ uzbrojoną, Tarnobrzeg
– sprzedam. 608 252 579. Kup-01

Ośrodek Wypoczynkowy
w Bieszczadach

• Tarnobrzeg, Aleja Warszawska (Wielowieś),
8,6712 ha (tereny obiektów handlowych,
powyżej 2 000 m2). Bardzo dobra lokalizacja.
Cena za całość 5 mln zł + VAT – do
negocjacji

OGŁOSZENIA
drobne

SKUPUJEMY pojazdy do kasacji.
500 271 788.
Kup-5/i

DO SPRZEDANIA

• Sandomierz, ul. Portowa, do wynajęcia
49,27 mkw., parter, 2 pokoje, z pełnym
umeblowaniem i wyposażeniem. Bardzo dobra
lokalizacja, idealny rozkład mieszkania. 1000
zł (do negocjacji) + czynsz + media

LOKAL do wynajęcia, Tarnobrzeg, plac B. Głowackiego.
660 367 148.
P-169/01/i
SPRZEDAM mieszkanie
60 mkw. w Tarnobrzegu. Tel.
500 271 795.
K-1/i
SPRZEDAM mieszkanie 55 mkw.,
w Sandomierzu (huta szkła), III
piętro, umeblowane, blok z pustaka. Tel. 888 446 377.
P-173/1
SPRZEDAM działkę, 1500 mkw.,
wydane warunki zabudowy, Tarnobrzeg, Zakrzów, cena 75 000 zł.
Tel. 882 097 373.
Kup-01
DWIE działki budowlane: 30
a – w Wydrzy, gmina Grębów;
83 a, przy lesie w Krawcach,
gmina Grębów – sprzedam.
Dojazd do działki drogą asfaltową. Wiadomość: tel. 664
504 819.
Kup-5/i

Zakładasz firmę lub ją prowadzisz? Przyjdź do nas!

Pomożemy, doradzimy
– jesteśmy do Państwa dyspozycji

Minimum zaangażowania Klienta
– maksimum zaangażowania Biura
Biuro Rachunkowe „Artur” ul. Piłsudskiego 16
39-400 Tarnobrzeg 15 822 73 75 • 691 330 396
SPRZEDAM działkę, 1800 mkw.,
Tarnobrzeg, ul. Wspólna, cena 100
000 zł. Tel. 882 097 373.
Kup-01

SPRZEDAM hektar sadu. ŻurawiJ-1424/1
ca, 694 762 175.

DZIAŁKĘ o pow. ok. 90 a + budynki o pow. użytkowej ok. 4 000
mkw., w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 145 (obok ZUS) – sprzedam.
Bardzo dobra lokalizacja do prowadzenia wszelkiej działalności:
produkcyjnej, hurtowo-handlowej,
gastronomicznej itp. Cena za całość 1,4 mln zł – do negocjacji. Tel.
15 822 63 11, 502 688 927. Kup-5

SPRZEDAM dom po remoncie kapitalnym, na działce 16,5 a, centrum Sandomierza. 692 344 673.

SPRZEDAM dom parterowy,
Tarnobrzeg, ul. Wspólna, cena
370000 zł. Tel. 882 097 373.
Kup-01

DZIAŁKA! Tarnobrzeg, osiedle Sielec – działkę budowlaną, uzbrojoną, 21 a – sprzedam. Tel. 516 134 077. Kup-5/i
SPRZEDAM dom na działce 32
a, ul. K. Henryka Sandomierskiego, Sandomierz. 606 555 120,
692 086 499.
J-1386/4
KUPIĘ pola, łąki, nieużytki na
terenie gminy Baranów Sandomierski i ościennych gmin. Tel.
530 999 654.
Fk-158/34/i
SPRZEDAM w Sandomierzu
pawilon mieszkalno-handlowy,
120 mkw., gruntu 300 mkw. (parking, chodnik, ogródek) 550 tys.
zł, do negocjacji. 15 832 91 86,
667 790 875.
J-1414/4
SPRZEDAM działkę pod budowę.
664 701 649, 535 559 929.J-1420/01

DO WYNAJĘCIA mieszkanie
2-pokojowe, centrum SandomieJ-1436/01/i
rza. 500 264 868.

J-1439/1

SPRZEDAM gospodarstwo z
domem mieszkalnym gotowym
do zamieszkania i balint karakuł,
J-1440/01
czarny. 664 622 178.
ODDAM sad do likwidacji w ŁążP-183/01
ku. 888 966 510.
SPRZEDAM stary las o pow. 0,92
ha w gminie Tarłów, przy drodze
Warszawa – Sandomierz. 508Op-374/1
548-671.
SPRZEDAM pole w Ożarowie, 1,8
ha, IV klasa. 503 195 211. Op-375/1
MIESZKANIE 45 mkw., ul. Wyspiańskiego, IV piętro – sprzedam.
P-187/4
606 675 429.
KUPIĘ garaż na Kamionce.
P-185/3
604 069 547.
TANIO sprzedam pole 74 a w Świniarach. Tel. 502 556 321. P-186/1/i
SPRZEDAM działkę Sandomierz.
J-1443/2
600 262 514.
KUPIĘ mieszkanie 2-pokojowe do
J-1444/3/i
II piętra 660 895 628.

REDAKCJA
NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ
ZAMIESZCZANYCH
OGŁOSZEŃZASTRZEGA
SIĘ PRAWO
PRZESUNIĘCIA
DRUKU DRUKU
OGŁOSZEŃ
O 7 DNI
REDAKCJA
NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ
ZAMIESZCZANYCH
OGŁOSZEŃ
ZASTRZEGA
SIĘ PRAWO
PRZESUNIĘCIA
OGŁOSZEŃ
O 7 DNI
reklama@tyna.info.pl

REKLAMY ogłoszenia

28

Agencja Obrotu Nieruchomościami i Wyceny
39-400 TARNOBRZEG 1, al. Warszawska 77, skr. poczt. 15
tel./fax 15 822 63 11, 15 823 43 61
kom. 502 688 927, 509 674 558
www.agencja-taksator.pl, taksator@interia.eu

SPRZEDA

TARNOBRZEG
Plac Bartosza Głowackiego, róg Szkolnej.
Najpiękniejsza zabytkowa kamienica Żyda Federbuscha. Działka 238 m2,
pow. użytkowa kamienicy ok. 800 m2.
(wysokie piwnice, parter, piętro, poddasze).
Bardzo dobra lokalizacja do prowadzenia wszelkiej działalności handlowo-usługowej. Budynek po rozbudowie,
do kapitalnego remontu.
Cena 2,3 mln zł – do negocjacji
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Tarnobrzeg: Redakcja „TN”
ul. 1 Maja 4a, tel. 15 822 52 40, 697 965 061
czynne: pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
e-mail: reklama@tyna.info.pl

Opatów: BOPPiH „HEWO” s.c.
ul. Kilińskiego 5, tel. 15 868 29 93
Nisko: PHU „ROTRANS”
ul. Rzeszowska 3, tel. 15 841 20 66

Sandomierz: Agencja Reklamowa JAP,
ul. Żeromskiego 19A,
Stalowa Wola: PHU „ROTRANS”
vis-à-vis poczty głównej, tel. 15 832 03 55
ul. 1 Sierpnia 26, tel. 15 842 01 25
czynne: pon.-pt. w godz. 8-16
Treść ogłoszeń można też wysłać na adres reklama@tyna.info.pl

MAJDAN KRÓLEWSKI
ul. Tarnobrzeska 34.
Działka o pow. 2690 m2 zabudowana budynkiem handlowo-usługowo-mieszkalnym
o pow. Użytkowej ok. 500 m2. Budynek do
wykończenia. Idealne miejsce do prowadzeprowadze
nia wszelkiej działalności gospodarczej.
Cena 450 000 zł – do negocjacji
SANDOMIERZ, ul. Pallotyńska,
bardzo ładny dom w zabudowie
szeregowej o wysokim standardzie
wykończenia. Pięknie zagospodarowana działka o pow. 347 m2, powierzchnia użytkowa domu 162 m2
+ 81 m2 podpiwniczenia i poddasze.

SPRZEDAM przyczepę, 4-tonową,
wywrotkę. 887 232 539. J-1438/2
SPRZEDAM Robi-151, z osprzętem; glebogryzarkę, kosiarkę,
pompę, przyczepę. Piec metalowy
Thermo. 515 459 622.
J-1445/3/i

Cena 455 000 zł – do negocjacji

SPRZEDAM: rębak do gałęzi,
krajzegę, heblarkę, opryskiwacz
sadowniczy ślęzę, opryskiwacz
polowy Termit, kombajn do porzeczek, przyczepę sadowniczą.
697 619 548.
J-1446/2

WILCZYCE
powiat Sandomierz.
Działka inwestycyjna 42 a z budynkiem handlowo-usługowym,
ok. 300 mkw., po kapitalnym remoncie + ok. 200 mkw. pow. magazynowej. Budynek sklepowy
o bardzo dobrym standardzie.

USŁUGI BUDOWLANE
PŁYTKI, remonty, gładzie, hydraulika, elektryka. Tel. 660 037 797.

Cena 420 000 zł – do negocjacji

Kup-4

USŁUGI wykończeniowe malowanie, szpachlowanie, glazura,
terakota, elektryka, hydraulika.
Tel. 517 118 035.
P-179/1

WILCZYCE
powiat sandomierski
Nieruchomość o pow. 2,02 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym
o pow. ok. 200 mkw. + budynki produkcyjno-gospodarcze, ok. 500 mkw.
Bardzo dobra lokalizacja i standard.
Cały plac wybrukowany kostką brukową i ogrodzony.
Cena 570 000 zł – do negocjacji

UKŁADANIE
530 571 216.

płytek.
P-178/9

REMONTY, malowanie, szpachlowanie. Tel. 574 756 005.
P-136/2
PŁYTKI, panele, malowanie,
gładź, remonty. 515 482 916.
P-172/4

DO WYNAJĘCIA mieszkanie w
Sandomierzu tel. 15 832 91 62 (po
południu).
J-1447/1

SANDOMIERZ, ul. Prosta. Ładny
dom jednopiętrowy, około 150
mkw. + trzy budynki garażowo-gospodarcze na działce 4433 mkw.
+ działka przy budynkach gospodarczych 3480 mkw. Bardzo dobra
lokalizacja, do zamieszkania oraz
prowadzenia działalności gospodarczej.
Cena 310 000 zł – do negocjacji

KUPNO-SPRZEDAŻ
DREWNO kominkowe, suche,
mokre. Grab, buk, dąb, brzoza,
sosna. Tel. 530 999 654. Fk-158/34
BRAMY przesuwne.
799 184 185.

WOLA BARANOWSKA, ul. Wschodnia,
bardzo ładny dom o pow. 118,3 m2 (stan
surowy otwarty, z bloczka ceramicznego,
kryty dachówką ceramiczną) + budynek
garażowo-gospodarczy 100,8 m2. Piękna
lokalizacja, działka o pow. 4133 m2.
Cena za całość 260 000 zł
– do negocjacji

Informacje: tel. 502 688 927

Tanio.
Fg-6/13

SPRZEDAM C-330 stan bdb.,
mało używany. Lubelskie, cena
20 500 zł., do uzgodnienia. Tel.
668 129 103.
Kup-2
ROTOSAN sprzedam. Tel.
518 046 263.
P-184/2/i
CIĄGNIK C-330M, pierwszy
właściciel – sprzedam. Tel.
514 946 555.
P-188/1/i
KOTWY sadownicze – sprzedam.
Producent: 604 428 195. Fk-24/10
SANKI sadownicze – sprzedam.
Producent: 604 428 195. Fk-24/10

SKUPUJEMY motocykle, antyki,
starocie, pamiątki PRL. 698 693
846.
Fk-76/9
DREWNO opałowe sprzedam.
788 095 363.
P-511/9
KUPIĘ używane maszyny rolnicze, „lubelki”, szerokomłotne, snopowiązałki, inne. 697 926 718.
Fg-4/2

STEMPLE budowlane, paliki do
drzewek – sprzedam. 663 563
635.
K-13
LIKWIDACJA gospodarstwa:
sprzedam C-330, glebogryzarkę,
rotosan, rozsiewacz lejkowy, zawieszany. Tel. 600 263 589.
J-1433/1

SPRZEDAM kombajn do zbioru
porzeczek. 887 232 539. J-1437/2
TANIO sprzedam bloczki budowlane (białe z otworami), o
wym. 12 cm x 22 cm x 24 cm. Tel.
725 215 188.
P-189/3

PŁYTKI, panele, usługi remontowe. 604 862 647.
P-180/1
UKŁADANIE kostki brukowej.
Kompleksowo. 604 384 747. Fg-28/5
USŁUGI remontowo-budowlane
od A do Z. Tel. 532 172 651.
P-108/5/i

MALOWANIE natryskowe wnętrz.
607 062 769.
P-118/4/i
MALOWANIE natryskowe, tradycyjne, panele. Tel. 500 702 630.
P-175/4/i

PŁYTKI, remonty, gładzie, hydraulika, elektryka itp. 660 037 797.
P-60/01/i

D O CIE PL A N IE
609 498 403.

budynków.
P-80/9/i

DOCIEPL ANIE
663 689 384.

d o m ó w.
P-10/9/i

DOCIEPLENIA. Tel. 866 071 081.

P-119/03

DOCIEPLANIE budynków. Tel.
785 993 100.
P-119/03

Twoja reklama będzie skuteczna! Sprawdź nas: www.tyna.info.pl
tyna.info.pl

Nr19(1982)

MALOWANIE dachów, czyszczenie dachówki, elewacji,
kostki brukowej. Tylko solidnie.
Fg-13/22/i
603 423 465.
KIEROWNIK
512 930 454.

budow y.

Tel.
Kup-1

MALOWANIE natryskowe, tradycyjne, gładzie bezpyłowe. GwaFk-30/09/i
rancja. 512 392 092.
MALOWANIE, szpachlowanie,
karton-gips. Wieloletnie doświadFk-30/09/i
czenie. 608 456 187.
USŁUGI remontowe, malowanie
natryskowe, gładzie, ściana anFk-30/09/i
tyczna. 604 246 193.
STOLARNIA: schody, drzwi,
meble, blaty kuchenne – drewniane. Każdy wzór, kolor. Tel.
P-405/3/i
608 259 934.
SIATKI, słupki, bramy, panele,
profile i rury ocynkowane, ogrodzenia, ogrodzenia betonowe –
montaż. Baranów Sandomierski,
Zamkowa 53, 15 811 80 04, cennik
Fk-25/013
na: www.siatmix.eu
OGRODZENIA panelowe, siatki
ogrodzeniowe, leśne, ogrodzenia betonowe, metalowe, przęsła
i bramy. Podmurówki, pustaki,
beton łupany – Drewbet, Janiec.
Kompleksowe montaże Suchorzów, tel. 695 131 626. Fk-158/34
DOCIEPLENIA budynków –
kompleksowo. Faktury VAT.
Fg-22/01
Tel. 513 050 706.
MINIKOPARKA. 512 464 075.

P-438/22

SPAWANIE aluminium. Gorzyce.
Fg-6/37
799 184 185.
USŁUGI
504 613 414.
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minikoparką.

OBWIESZCZENIE
nr AB.6740.2.2019
Starosty Tarnobrzeskiego
dnia 29 kwietnia 2019 r.
Zgodnie z art. 49, w związku z art. 97§ 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.
2096 z późn. zm.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)
zawiadamiam
że z urzędu zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa
i rozbudowa drogi publicznej – ul. Mickiewicza w Skopaniu.”
Pouczenie o przysługujących środkach zażalenia zawarte jest w postanowieniu.
Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Informacji udziela Referat Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Tarnobrzegu, pokój 38, w godzinach pracy urzędu.
Z up. STAROSTY
Jacek Rożek
WICESTAROSTA

Uwaga absolwenci szkół średnich!
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
TECHNIKI FARMACEUTYCZNEJ w SANDOMIERZU
informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.

US ŁUGI minikoparką, ko parko- ładowarką, wywrotką.
J-1325/4
798 733 754.

• TECHNIK FARMACEUTYCZNY•

MALOWANIE, szpachlowanie,
sufity podwieszane, zabudowy.
604 142 006.
Kup-1

KOMINKI. 602 774 362.

TAPETY, panele, skręcanie mebli.
604 142 006.
Kup-1

J-1322/8
Fg-8/40

BLACHARZ-DEKARZ: podsibitki,
P-75/11
rynny. 794 535 151.
HYDRAULIKA. Tel. 518 580 868.

P-40/1/i

DOCIEPLENIA budynków, malowanie elewacji. 508 479 339. Kup-2
M A L OWA N I E
514 967 226.

n a t r ys kowe.
P-143/01

UKŁADANIE kostki brukowej.
Szybko i solidnie. 603 473 660.
Fg-28/5

USŁUGI RÓŻNE
POŻYCZKA na dowód. Bez zaświadczeń, minimum formalności.
Zadzwoń: 41 375 72 25.
Kup-4
W YCINANIE dużych drzew.
Dzwonić wieczorem: 15 823 37
67, 691 407 707.
Kup-9/i
POŻYCZKA na dowód. Bez zaświadczeń, minimum formalności.
Zadzwoń: 413 757 225. Fk-105/05

TYNKI tradycyjne, szpachlowanie,
malowanie, zabudowy kartonP-144/1
-gips. 781 032 933.

NAPRAWA
Tarnobrzeg,
603 988 411.

MONTAŻ ogrodzeń. Kompleksowo, z paneli, siatki oraz bloczków
betonowych. 697 991 163. Fk-158/34

TOWARZYSKIE

REMONTY, wykończenia, łazienki
– kompleksowo. 663 913 034.
P-160/01/i

W YLEWKI maszynowe. Tel.
518 731 477, 579 884 215. P-157/4/i
MALOWANIE tradycyjne, gładź.
P-168/1
518 798 396.
UKŁADANIE kostki brukowej,
kompleksowo. 663 522 228.
P-167/01

USŁUGI minikoparką i ładowarką.
P-167/01
663 522 228.
ŁAZIENKI. Kuchnie. Kompleksowo, hydraulika, elektryka, płytki,
malowanie. 512 838 616. P-182/1

r o w e r ó w.
Słomki 4c,
Kup-8

Ogłoszenie ukaże się w najbliższym numerze TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO
(licząc od dnia nadejścia kuponu do redakcji).
1 słowo – 1,35 zł (w tym VAT 23%)
LICZBA EMISJI
...................... razy
Ogłoszenie w internecie na naszej stronie www.tyna.info.pl

3,20 zł (w tym VAT 23%) na tydzień
LICZBA EMISJI
...................... razy

Prosimy o czytelne wpisanie treści:

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Adres:

...............................................................................................................................................................

..........................................................................................

NIP

.........................................................................

(tylko do wystawienia faktury VAT)

Upoważniamy was do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oryginał faktury VAT za ogłoszenie
kuponowe można odebrać w siedzibie Redakcji (Biuro reklamy i Ogłoszeń, p. 3, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a)
Ogłoszenie można nadać w siedzibie redakcji lub instytucji partnerskich, drogą mailową
na adres reklama@tyna.info.pl lub listownie, umieszczając treść na wyciętym kuponie.

ZWIERZAKI
PSY do adopcji. 502 422 736; 886
969 700 po 18.

DAM PRACĘ
ZARÓB więcej niż w Polsce!
Pracuj jako opiekunka seniorów w Niemczech lub w
Anglii. Nie znasz języka niemieckiego? Dołącz do kursu
od podstaw w Sandomierzu,
z gwarancją zatrudnienia! Tel.
517 174 028.
FK-157/4
OPIEKA – Niemcy, legalnie.
725 248 935.
Fk-11/06
STAŻ niezależny od wieku.
697 529 191.
J-1442/01
Przyjmę kobiety do pracy w szkółce. 604 667 810.
P-190/1

NAUKA
FIZYKA 505 941 743.

Wydawnictwo Samorządowe sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4a
BS O/Tarnobrzeg 66 9434 0002 2001 1000 0818 0001
Adres:

Imię i nazwisko zamawiającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMACJE:
SANDOMIERZ • ul. SCHINZLA 11 • tel. 15 832 86 00, 604 931 711
Podania prosimy składać na adres szkoły:
27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 11 (hotel ZOZ), pok. 3

HYDRAULIKA, 726 574 134.

Treść ogłoszenia należy napisać drukowanymi literami na kuponie. Kupon przesłać
na podany niżej adres wraz z dowodem wpłaty. Kupony bez dołączonego dowodu
wpłaty nie będą uwzględniane.

Do wiadomości redakcji:

• Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej • Funkcjonuje od 20 lat
• Bardzo wysoka zdawalność egzaminu zewnętrznego!
• Bardzo niskie czesne! • Możliwość nauki bezpłatnie!

US ŁUGI ogólnobudowlane.
605 720 648.
J-1432/1

tel. 15 822 52 40, 697 965 061 • e-mail: reklama@tyna.info.pl

...........................................................................................................................................................................

wznowiony zostaje nabór kandydatów na rok szkolny
2019/2020 na pierwszy rok nauki w zawodzie

MALOWANIE dachów i elewacji.
663 171 382.
Kup-01

KUPON
na
OGŁOSZENIE DROBNE

...........................................................................................................................................................................

Kup-01/i

USŁUGI minikoparko-wywrotFg-61/16
ką. 889 033 311.

29

P-540/1

Podajemy sposób liczenia: MIESZKANIE 60 mkw. w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego – sprze
dam. Telefon 41 892 42 33, wieczorem.
Tj. 11 słów, czyli 11 x 1,35 = 14,85 zł do zapłaty za 1 emisję.
Jeśli ogłoszenie ma się ukazać np. 2 razy,
to mnożymy 14,85 zł x 2 = 29,70 zł (do zapłaty za 2 emisje).
SUPERŚCIĄGA – podajemy informację, ile należy zapłacić za:
1 słowo =
2 słowa =
3 słowa =
4 słowa =
5 słów =
6 słów =
7 słów =
8 słów =
9 słów =
10 słów =

1,35 zł
2,70 zł
4,05 zł
5,40 zł
6,75 zł
8,10 zł
9,45 zł
10,80 zł
12,15 zł
13,50 zł

11 słów =
12 słów =
13 słów =
14 słów =
15 słów =
16 słów =
17 słów =
18 słów =
19 słów =
20 słów =

14,85 zł
16,20 zł
17,55 zł
18,90 zł
20,25 zł
21,60 zł
22,95 zł
24,30 zł
25,65 zł
27,00 zł

21 słów =
22 słowa=
23 słowa=
24 słowa=
25 słów=
26 słów=
27 słów=
28 słów=
29 słów=
30 słów=

28,35 zł
29,70 zł
31,05 zł
32,40 zł
33,75 zł
35,10 zł
36,45 zł
37,80 zł
39,15 zł
40,50 zł

Villa „Anna” w Tarnobrzegu-Wielowsi
• restauracja • konferencje • przyjęcia
okolicznościowe • wesela • catering

wypiekamy
torty

RÓŻNE

MOTEL – wolne pokoje. Tel. 601
153 276.
Fk-303/028/i

TRANSPORT
ZAWIOZĘ-przywiozę. 697 529
191.
J-1441/01

WYWÓZ nieczystości ciekłych.
Obsługa na terenie gmin: Dwikozy, Sandomierz, Wilczyce, Zawichost. Potwierdzenia wywozu,
faktury VAT. Grupa „Marycha”,
Sandomierz, tel. 509 140 247, 15
644 56 40.
Fk-148/01

Pani RENACIE ADAMCZYK

wyrazy głebokiego współczucia i duchowego wsparcia

z powodu śmierci TATY

składa
Zarząd Spółki
oraz Pracownicy Tarnobrzeskich Wodociągów sp. z o.o.

www.annavilla.pl tel. 15 644 60 60

KUPON na kolację dla dwojga
imię i nazwisko ...................................................................................................................
...........................................................................................

telefon: .....................................................................

MAJ 2
Spośród czytelników, którzy do 7 czerwca dostarczą do redakcji komplet majowych kupo
nów, rozlosujemy podwójne zaproszenie na kolację w Villi „Anna”.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ ZASTRZEGA SIĘ PRAWO PRZESUNIĘCIA DRUKU OGŁOSZEŃ O 7 DNI
reklama@tyna.info.pl

REKLAMY ogłoszenia

30

OBWIESZCZENIE
STAROSTY TARNOBRZESKIEGO
nr AB.6740.3.2019
z dnia 06.05.2019 r.
Na podstawie art 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a m, że
na wniosek z dnia 02.04.2019 roku Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Dęba z siedzibą przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa
w Nowej Dębie”
Lokalizacja inwestycji na działkach:
1. Budowa drogi gminnej publicznej (ul. Spacerowa) na działkach nr
ewid.: 49/5, 50/1, 49/6, 48/2, 47/2, 392, 393, 391, 32/23, 42/2, 34/6, 33/4,
32/17, 32/19, 32/21, 31/4, 30/4, 29/4, 28/4, 27/4, 26/32, 25/2, 24/27,
22/1, 21/26, 20/28, 19/2, 14/2, 14/3, 14/1 – obręb 0003 Nowa Dęba,
jednostka ewidencyjna 182004_4.
2. Działka dzielona pod inwestycję (położona w liniach rozgraniczających teren) - nr ewid. gruntów - obręb ewid. 0003 Nowa Dęba,
jednostka ewid. 182004_4 Nowa Dęba:
Działka
przed podziałem
51/3

Działki po podzia
le
51/5, 51/6

Działka przeznaczona pod
inwestycję (po podziale)
51/5

3. Przebudowa innych dróg publicznych (ul. Wczasowa, ul. Kilińskiego)
dz. nr ewid.: 40/16, 41/18, 40/17, 41/16, 12 – obręb 0003 Nowa Dęba,
jednostka ewidencyjna 182004_4.
4. Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid.: 395, 394, 49/4, 389, 387,
385, 383, 381, 379, 377/2, 377/1, 376, 34/11, 34/9, 33/5, 32/18, 32/27,
32/22, 31/5, 30/5, 29/5, 28/7, 27/7, 26/3, 25/4, 41/17 – obręb 0003 Nowa
Dęba, jednostka ewidencyjna 182004_4.
5. Budowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid.: 13/1, 7
– obręb 0003 Nowa Dęba, jednostka ewidencyjna 182004_4.
Wniosek wraz załącznikami jest dostępny w Referacie Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja
4, pokój 38 na drugim piętrze.
Zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
STAROSTA
Jerzy Sudoł

Nr19(1982)

9 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PIERWSZEJ LICYTACJI Z NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.),
podaje do publicznej wiadomości że: w dniu 26 czerwca 2019 r., o godzinie 10.00
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12 w pokoju nr 201 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1066/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, położonej
w Baranowie Sand., przy ul. T. Kościuszki 15, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
gospodarczym.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr TB1T/00016927/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Właścicielem nieruchomości jest pan Krzysztof Krawczyk.
Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 214 000,00 zł, w tym: wartość działki ewidencyjnej nr 1066/1 jako
niezabudowanej – 44 000,00 zł, wartość nakładów budowlanych i zagospodarowania terenu – 170 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 75% wartości oszacowanej, tj. 160 500,00 zł.
Sprzedaż ww. nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, nabywca nieruchomości
obowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT.
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 sumy oszacowania, jest to
21 400,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu – nr
75 1010 1528 1440 4913 9120 0000, jednak na chwilę rozpoczęcia licytacji tj. na godzinę 10.00 na rachunku
tym musi już znajdować się wadium. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji
w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto. Zgodnie z art. 111b. nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.
Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie
poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym
lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.
Nieruchomość będzie można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach
ustalonych telefonicznie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym
w Urzędzie Skarbowym w Tarnobrzegu, w pokoju 311, w godzinach od 7.30 do 14.30 (tel. 606 781 210).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod
egzekucji.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
Zgodnie z art. 110 z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Zdobądź PODWÓJNY BILET DO KINA na dowolny seans!
Co tydzień każde z poniższych kin przekazuje podwójny
bilet dla czytelników „TN”. Otrzymują je osoby, które zwyciężą
w konkursie przeprowadzonym za pośrednictwem naszej
strony na Facebooku. Aby odebrać zdobyte w konkursie bilety,

należy zgłosić się do kasy kina z aktualnym numerem „TN”
i podać swoje nazwisko. Bilety są ważne dwa tygodnie od
rozstrzygnięcia konkursu. Regulamin zabawy dostępny jest
na stronie tyna.info.pl

TARNOBRZEG

SANDOMIERZ

NOWA DĘBA

10 maja (piątek)
Kraina cudów
godz. 15.15, 17.00
Słodki koniec dnia
godz. 18.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.30
11 maja (sobota)
Kraina cudów
godz. 15.15, 17.00
Słodki koniec dnia
godz. 18.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.30
12 maja (niedziela)
Kraina cudów
godz. 15.15, 17.00
Słodki koniec dnia
godz. 18.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.30
13 maja (poniedziałek)
Kraina cudów
godz. 15.15, 17.00
Słodki koniec dnia
godz. 18.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.30
14 maja (wtorek)
Kraina cudów
godz. 15.15, 17.00
Słodki koniec dnia
godz. 18.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.30
15 maja (środa)
Kraina cudów
godz. 15.15, 17.00
Słodki koniec dnia
godz. 18.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.30
***
KRAINA CUDÓW
Czas trwania 1 godz. 25 min
animowany, komedia, przygodowy
June, urodzona
optymistka, dla
której każdy nowy
dzień jest nową
przygodą, niespodziewanie odkrywa
nieprawdopodobne, ukryte w lesie
wesołe miasteczko
pełne niezwykłych atrakcji i zabawnych mówiących zwierząt. Tyle że coś tam nie gra, June
wkrótce odkryje, że park istnieje tylko w jej
wyobraźni, jest więc jedyną osobą, która może
zaprowadzić tam porządek. Dziewczynka łączy
siły z niezwykłymi zwierzakami, by ocalić park
i przywrócić jego cudowną atmosferę.

9 maja (czwartek)
After
godz. 17.30
Podły, okrutny, zły
godz. 20.00
10 maja (piątek)
After
godz. 17.30
Podły, okrutny, zły
godz. 20.00
11 maja (sobota)
Manu. Bądź sobą!
godz. 11.30
After
godz. 17.30
Podły, okrutny, zły
godz. 20.00
12 maja (niedziela)
Manu. Bądź sobą!
godz. 11.30
After
godz. 17.30
Podły, okrutny, zły
godz. 20.00
14 maja ( wtorek)
After
godz. 17.30
Podły, okrutny, zły
godz. 20.00
15 maja (środa)
After
godz. 17.30
Podły, okrutny, zły
godz. 20.00
***
PODŁY, OKRUTNY, ZŁY
Czas trwania 1 godz. 48 min.
biograficzny, kryminał, thriller
Niewinna twarz
Teda Bundy’ego
skrywała tajemnice brutalnych
mordów, w które
Liz Kloepfer długo nie chciała
uwierzyć. To była
miłość od pierwszego wejrzenia.
Ted szybko zdobył
serce Liz, która samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową rodzinę.
Ideał runął, gdy Ted został aresztowany pod
zarzutem makabrycznych zbrodni. Przystojny,
czarujący, charyzmatyczny, czy podły, okrutny,
zły? Losy Bundy’ego śledzi cała Ameryka - to
pierwszy proces w historii transmitowany przez
telewizję. Zakochane kobiety przyjeżdżają na
salę sądową. Liz musi zdecydować, czy pozostać u jego boku, czy chronić siebie i córkę?

10 maja (piątek)
Dumbo
godz. 16.30
Największy dar
godz. 19.00
11 maja (sobota)
Dumbo
godz. 16.30
Największy dar
godz. 19.00
12 maja (niedziela)
Dumbo
godz. 16.30
Największy dar
godz. 19.00
14 maja (wtorek)
Dumbo
godz. 16.30
Największy dar
godz. 19.00
15 maja (środa)
Dumbo
godz. 16.30
Największy dar
godz. 19.00
***
DUMBO
Czas trwania 1 godz. 52 min.
fantasy, familijny

„Wisła”

www.filmweb.pl

„Starówka”

www.filmweb.pl

„Metalowiec”

Dumbo w reżyserii Tima Burtona to aktorska
adaptacja ukochanej przez widzów animacji
Disneya. Jest to emocjonująca opowieść o potędze rodziny i marzeń oraz o tym, jak cenną
wartością może być inność. Właściciel podupadającego cyrku (Danny DeVito) zatrudnia
byłego artystę, Holta Farriera (Colin Farrell) do
opieki nad nowo narodzonym słonikiem, wyszydzanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy
jednak okazuje się, że słonik potrafi latać, cyrk
zaczyna odnosić duże sukcesy.
www.filmweb.pl

STALOWA WOLA
„Wrzos”

9 maja (czwartek)
Avengers: Koniec gry godz. 15.00, 18.15
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.00
10 maja (piątek)
Kraina cudów godz. 14.30, 16.15, 18.00
Trzy kroki od siebie godz. 15.45, 18.00, 19.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.15
11 maja (sobota)
Kraina cudów godz. 14.15, 16.00, 18.00
Trzy kroki od siebie godz. 15.45, 17.45, 19.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.00
12 maja (niedziela)
Kraina cudów
godz. 14.00, 15.45
Trzy kroki od siebie
godz. 17.30, 19.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 19.30
13 maja (poniedziałek)
Kraina cudów
godz. 14.15, 16.00
Trzy kroki od siebie
godz. 17.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 20.00
14 maja (wtorek)
Trzy kroki od siebie godz. 15.45, 17.45, 20.00
Kraina cudów
godz. 16.00, 18.00
Smętarz dla zwierzaków
godz. 19.45
15 maja (środa)
Trzy kroki od siebie godz. 15.30, 17.30, 19.30
Kraina cudów
godz. 15.45, 17.45
Smętarz dla zwierzaków
godz. 19.45
***
TRZY KROKI OD SIEBIE
Czas trwania 1 godz. 56 min.
melodramat
Stella Grant (Haley
Lu Richardson) już za
chwilę będzie miała siedemnaście lat. Jak każda
nastolatka nie odrywa
się od laptopa i z całego
serca kocha swoich najlepszych przyjaciół. Od
innych nastolatek odróżnia ją jednak to, że
większość życia spędza w szpitalu, cierpiąc na
mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, zasady
i samokontrola – to dzięki nim żyje. Wszystko
to zostanie poddane wielkiej próbie, gdy pozna
czarującego Willa Newmana (Cole Sprouse),
również pacjenta szpitala.
www.filmweb.pl

STALOWA WOLA
„Helios”

9 maja (czwartek)
Smętarz dla zwierzaków
godz. 15.00, 17.30, 20.00
Avengers: Koniec gry godz. 10.30, 12.10, 13.15, 14.15,
15.45, 17.00, 19.30, 20.15, 20.45
After
godz. 10.45
Praziomek
godz. 10.00
Shazam!
godz. 9.00
10 maja (piątek)
Topielisko. Klątwa La Llorony godz. 10.20, 16.45, 19.00,
21.15
Kraina cudów
godz. 10.10, 12.30, 15.45, 17.20
Smętarz dla zwierzaków godz. 14.30, 17.45, 20.00,
22.20
Avengers: Koniec gry godz. 10.00, 11.00, 12.10, 13.40,
14.45, 18.20, 19.20, 22.00
11 maja (sobota)
Topielisko. Klątwa La Llorony godz. 10.20, 16.45, 19.00,
21.15
Kraina cudów
godz. 10.10, 12.30, 16.00, 17.30
12 maja (niedziela)
Topielisko. Klątwa La Llorony godz. 16.45, 19.00, 21.15
Kraina cudów
godz. 10.15, 12.30, 16.00, 17.30
11-12 maja (sob.-niedz.)
Smętarz dla zwierzaków
godz. 14.30, 18.00, 20.15
Avengers: Koniec gry godz. 10.00, 11.00, 12.10, 13.45,
14.45, 18.20, 19.45
13 maja (poniedziałek)
Avengers: Koniec gry godz. 10.00, 11.00, 12.15, 13.45,
14.45, 20.00
13-14 maja (pon.-wt.)
Topielisko. Klątwa La Llorony godz. 10.20, 16.45, 19.00,
21.15
Kraina cudów
godz. 10.10, 12.30, 16.00, 17.30
Smętarz dla zwierzaków
godz. 14.30, 18.00, 20.15
14 maja (wtorek)
Avengers: Koniec gry godz. 10.00, 11.00, 12.10, 13.45,
14.45, 18.20, 19.45
15 maja (środa)
Topielisko. Klątwa La Llorony godz. 10.30, 16.15, 19.15,
21.30
Kraina cudów
godz. 10.15, 12.45, 17.30
Smętarz dla zwierzaków
godz. 14.45, 17.00, 20.40
Avengers: Koniec gry godz. 10.00, 10.30, 12.30, 13.45,
14.15, 17.50, 19.45
***
KULTURA DOSTĘPNA
Projekt Kina Helios, dzięki któremu szerokie grono odbiorców może zapoznać się z polską sztuką filmową w każdy
czwartek już za 10zł!

Czas trwania 1 godz. 32 min.
Produkcja
Polska
Gatunek

Dramat

Reżyseria

Jacek Borcuch

Obsada
Krystyna Janda, Kasia Smutniak, Vincent Riotta, Antonio Catania, Robin Renucci, Lorenzo de Moor

Historia o odwadze, sile słowa i złożonych relacjach rodzinnych. O lęku
przed nieznanym i umiłowaniu życia.
Akcja filmu rozgrywa się w etruskim
mieście Volterra. Wszyscy się tu znają
i szanują. Na niewielkim wzniesieniu
stoi dom Marii (Krystyna Janda) polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla,
autorytetu moralnego. Jej życie toczy
się w rytmie włoskiej prowincji, jednak
zostaje wywrócone do góry nogami,
gdy otrzymuje szokującą wiadomość
o tragicznym wydarzeniu. Pod wpływem emocji, podczas uroczystości
nadania tytułu honorowego obywatela miasta, zamiast grzecznościowych
podziękowań Maria wygłasza szokująco niepoprawną politycznie mowę.
Od tego momentu bohaterka będzie
doświadczać ostracyzmy i dotkliwych
konsekwencji swojego wystąpienia.
tyna.info.pl
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GOTUJ
z „Tygodnikiem...”
FILET Z KURCZAKA
Z MAKARONEM CHILI

Składniki na 2 porcje
• 150 g makaronu tagliatelle z chili i czosnkiem
(EXQUISIT, dostępny w sklepie Kaufland)
• 1 łyżka oleju rzepakowego z papryką ostrą, bazylią
pomidorami (lub oliwy)

• 1 filet z piersi kurczaka
• 100 g surowego wędzonego boczku
• 2 łyżeczki masła
• 1 ząbek czosnku
• 150 g szpinaku (tyle, żeby było widać i czuć)
• 6-7 łyżek śmietany 18 proc.
• gorgonzola – do smaku, taki pasek o wymiarach
1 x 1 x 4 cm

W naszej kulinarnej rubryce zamieszczamy nie tylko przepisy regionalnej
kuchni, ale także kulinarne wariacje młodych pasjonatów gotowania. Jeżeli
chcecie Państwo pochwalić się swoim sprawdzonym przepisem, prosimy
przesłać go wraz ze zdjęciem potrawy na adres redakcja@tyna.info.pl.
• po pół łyżeczki mąki pszennej i ziemniaczanej
• sól, pieprz
• czarny sezam do posypania – ilość wg uznania.
Przygotowanie
Makaron ugotować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu. Pierś kurczaka pokroić w kosteczkę,
doprawić solą i pieprzem; boczek pokroić na mniejsze
kawałki, smażyć na rozgrzanym oleju/oliwie. Odłożyć na
bok/patelnię zdjąć z ognia. Szpinak opłukać i osuszyć. Na
patelni roztopić masło i lekko podsmażyć starty czosnek.
Dodać szpinak i mieszać przez chwilę, aż zwiędnie.
Doprawić solą i pieprzem, dodać śmietanę oraz ser
i mieszać, aż ser się rozpuści, przez ok. 1-2 minuty. Do
sosu śmietanowego dodać odłożone wcześniej na bok
kawałki mięsa. Posypać obydwiema mąkami, wymieszać,
zagotować. Podawać z makaronem i sezamem. 20 min
i obiad gotowy.

MINIOMLETY

Składniki na porcję dla 2 osób
• 3 jaja
• 1,5 łyżki mąki pełnoziarnistej
• 2 łyżki maku
• 4 łyżki amarantusa ekspandowanego
• ewentualnie 1 łyżka erytrolu/ksylitolu, tym razem
nie dodałam, ponieważ krem był wystarczająco
słodki.

Do ubitych białek dodać żółtka, wymieszać
z pozostałymi składnikami, smażyć na nierafinowanym
oleju kokosowym.
Krem daktylowy
• 100 ml mleka (u mnie owsiane) może być ciut mniej
• 100 g daktyli (można je wcześniej namoczyć we
wrzątku)

Z księgi

ASTROLOGA

BARAN (21.03 – 20.04)
Ludzie lgną do ciebie bo wiedzą, że potrafisz zawsze znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. W tym tygodniu
znów ktoś poprosi cię o pomoc i znów nie będzie ci wypadało
odmówić. Nie narzekaj, bo los ci to wynagrodzi. W drugiej
połowie tygodnia planety szykują ci kilka sympatycznych
niespodzianek.
BYK (21.04 – 20.05)
Pojawi się ktoś nowy, z kim szybko znajdziesz wspólny język lub też sprzyjająca ci osoba znajdzie się w twoim
najbliższym otoczeniu. W miłości mniej będzie powodów
do dyskusji lub sporów, a więcej okazji do wspólnej radości.
BLIŹNIĘTA (21.05 – 21.06)
Zaplanuj na ten tydzień zajęcia, które wymagają
spotkań z ludźmi i różnych ustaleń. W pracy nie rezygnuj
zbyt szybko z tego, na czym ci zależy. W miłości pokusy. Zajęci
trochę z kimś poflirtują, a potem sami staną się zazdrośni
o swoją drugą połowę. W weekend warto wyjechać.
RAK (22.06 – 22.07)
Czas sprzyja romantycznym wyprawom we dwoje.
Samotni nie będą narzekać na brak powodzenia, a nawet
dojdą do wniosku, że impreza może mieć dobry wpływ na
zacieśnianie relacji między ludźmi. Weekend sprzyja odnowieniu sympatycznej znajomości.
LEW (23.07 – 23.08)
Postanowisz zrobić trochę porządku w swoim życiu.
W miłości możesz wytykać partnerowi różne błędy. Śmiało
mów, co ci leży na sercu i nie udawaj kogoś, kim wcale nie
jesteś. Zamiatanie spraw pod dywan może się skończyć poważniejszą sprzeczką. W pracy czeka cię więcej spokoju.
PANNA (24.08 – 23.09)
Uporaj się szybko z zaległościami i powoli zacznij rozglądać za nowymi wyzwaniami. Pod koniec tygodnia będziesz
rozwiązywać problemy i doradzać jak nie stracić. Weekend
powitasz w doskonałym humorze. Warto wyjechać lub wybrać
się do przyjaciółki z wizytą.
WAGA (24.09 – 23.10)
Staniesz się niecierpliwy, spostrzegawczy i bardzo
pomysłowy. Wszystko, co nowe i nieznane zacznie cię fascynować, a pomysł na nowe hobby też wprawi cię w doskonały
humor. Planety sprzyjają twoim zamierzeniom, ale w sprawach zawodowych lepiej być ostrożnym.
SKORPION (24.10 – 22.11)
Ktoś może namawiać cię do decyzji, która tylko jemu
tak na prawdę sprzyja. Reaguj ze spokojem, słuchaj głosu
własnego rozsądku, a rozszyfrujesz wszystkie gry i ustalisz,
kto jest po czyjej stronie. W miłości zamieszanie! W weekend
musisz trochę odpocząć.
STRZELEC (23.11 – 21.12)
Na początku tygodnia trudno ci będzie zebrać siły.
Nie uda ci się uciec przed dodatkowymi obowiązkami, ale
głowa go góry, bo wreszcie przyjdą dodatkowe pieniądze.
Dyskusje z szefem lepiej przełóż na przyszły tydzień, kiedy
wszyscy będą spokojniejsi. Im bliżej weekendu, w tym lepszym będziesz humorze.
KOZIOROŻEC (22.12 – 20.01)
Nadejdą dobre wiadomości, na jakie czekasz, a Mars
sypnie zaproszeniami na ciekawe towarzyskie spotkania.
O miłości przypomnisz sobie w weekend. Samotni będą
zwodzić kogoś, komu nieprzeciętnie się podobają. Odrobina
uwielbienia okaże się balsamem dla twojej duszy.
WODNIK (21.01 – 19.02)
Zapowiada się tydzień pełen towarzyskich niespodzianek. Przypomną sobie o tobie przyjaciele, odwiedzą
sympatyczni goście. Strapionych pocieszysz, głodnych nakarmisz i zasłużysz sobie na wielkie uznanie. W pracy uda ci
się obronić przed dodatkowymi obowiązkami.
RYBY (20.02 – 20.03)
W miłości unikniesz nieporozumień, a to będzie
sprzyjać udanym randkom. Samotni powinny rozejrzeć się
wśród nowych znajomych w poszukiwaniu kogoś, z kim mogłyby bawić się w weekend. Możliwe zaskakujące spotkanie.







• 2 łyżeczki gorzkiego kakao
Składniki połączyć używając blendera.
Biała warstwa to
• 150 g serka wiejskiego
• 2 łyżki jogurtu naturalnego
Przepisy pochodzą z bloga pysznaramka.pl
Renaty i Mariusza Dyszlewskich

Krzyżówka
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POZIOMO: 1 – ogólna koncepcja, 7 – rodzaj długiego noża, 8
– rodzaj ankiety, 9 – ośrodek turystyczny na Pojezierzu Mazurskim, 11 – rodzaj aureoli, 12 – kraina historyczna we Francji,
14 – dopływ Sanu, 15 – zamek błyskawiczny, 19 – czerwcowa
solenizantka, 20 – lokal gastronomiczny, 23 – zjawisko optyczne w atmosferze, 24 – skład drukarski, 25 – metalowa sztaba
umacniająca drzwi.
PIONOWO: 1 – uczucie żalu 2 – element zdobniczy, 3 –
duchowny muzułmański, 4 – twarz, oblicze, 5 – męstwo,
śmiałość, 6 – zasuwa okienna, 10 – minerał, siarczek miedzi,
12 – rozpadlina w skale, 13 – tkanina używana na kostiumy
teatralne, 16 – kraina historyczna w Hiszpanii, 17 – potoczne
określenie epidemii, 18 – letni domek za miastem, 21 –
praprzodek Gagarina, 22 – roślina ozdobna i lecznicza.
Oprac. T. CICHOWICZ













Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, ułożone
kolejno, utworzą hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji lub
nadesłać (pocztą bądź e-mailem – redakcja@tyna.info.pl umieszczając w temacie słowo „krzyżówka”) w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego numeru „TN”. Prosimy o podanie adresu i numeru telefonu. Wśród osób,
które nadeślą prawidłowe hasło, rozlosowana zostanie nagroda – bon konsumpcyjny
o wartości 60 zł do pizzerii „Tertio” w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 10a.



ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z NR. 17 (1980)
HASŁO: Gdzie jest człowiek, tam jest sztuka.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z nr. 17 otrzymuje Sławomir Kosior.
Odbiór nagrody w siedzibie redakcji.
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Ryknęły motory
Huczne rozpoczęcie sezonu motocyklowego ściągnęło
nad Jezioro Tarnobrzeskie kilkuset pasjonatów i sympatyków jednośladów. Dopisało wszystko – od atmosfery
i świetnej organizacji, aż po pogodę. Ta ostatnia budziła
szczególne obawy, bo prognozy zapowiadały intensywne
opady deszczu. Zamiast tego, świeciło słońce.
– Mamy w tarnobrzeskim środowisku motocyklowym księdza,
wymodlił nam tę pogodę – żartowali organizatorzy imprezy.
Rozpoczęcie sezonu przygotowały wspólnie kluby motocyklowe
Wolna Grupa Banici Tarnobrzeg, Head Hunters MC Tarnobrzeg
i Stowarzyszenie Free Riders.
Inaugurację rozpoczęła msza święta nad Jeziorem Tarnobrzeskim, potem uczestnicy zlotu przejechali długą kawalkadą
przez miasto. W paradzie wzięło udział 200 motocykli – od
potężnych harleyów, przez ścigacze, trójkołowce, aż po zabytkowe wuefelki. Był nawet „komarek” budzący sentyment
wielu uczestników.

Fot. I. Grabowska

Po paradzie przy Wakacyjnej Przystani odbyła się wielogodzinna
impreza. Wiele emocji wzbudziły zorganizowane dla uczestników
konkursy. Motocykliści rywalizowali w rzucie wałem, przeciąganiu
motocykla z trzema pasażerkami, odbył się też konkurs na „najpotężniejszy wydech”. Najgłośniejszy okazał się harley davidson krakowskiego motocyklisty u którego pomiar pokazał 122,9 decybele.
Nie zabrakło też niespodzianki. Jeden z uczestników inauguracji sezonu oświadczył się swojej wybrance w obecności ponad setki świadków. Oświadczyny
zostały przyjęte przy głośnym aplauzie motocyklistów.
W tarnobrzeskiej imprezie wzięło udział 250 motorów i kilkuset gości z całej Polski. Przyjechały ekipy
z Sandomierza, Staszowa, Połańca, Rzeszowa, Sanoka,
Krakowa, Pułtuska i wielu innych miejsc.
– Mamy gości nawet z Bieszczad. To są nasi przyjaciele,
odwiedzamy się regularnie. Ale mile widziani są wszyscy,
nie tylko motocykliści – mówi jeden z organizatorów.
Wielogodzinnej imprezie nad jeziorem towarzyszyły
koncerty zespołów „Piramide”, „Crimson Eyes” i „Anielski Orszak”. Następnego dnia, w niedzielę 5 maja, wielu
uczestników tarnobrzeskiej inauguracji sezonu wzięło
udział w zorganizowanej w Baranowie Sandomierskim
akcji „Majowa Kropla Życia”.
(grab)

Oto maluchy
urodzone
w ostatnich dniach
w szpitalach
w TARNOBRZEGU
i SANDOMIERZU

Michał Witrykus, syn Anny i Pawła z Tarnobrzega, urodzony 2 maja
o godz. 17.50 w Tarnobrzegu, waga
3960 g, długość 57 cm.

Mateusz Tkaczyk, syn Moniki i Damiana z Linowa-Kolonii w gm. Zawichost,
urodzony w Sandomierzu 28 kwietnia
o godz. 8.30, waga 3900 g, dł. 58 cm.

Luiza Sułowska, córka Sylwii i Huberta
z Rożek w gminie Obrazów, urodzona
w Sandomierzu 30 kwietnia o godz.
15.10, waga 3930 g, długość 55 cm.

Antoni Kolano, syn Agnieszki i Adama
z Tarnobrzega, urodzony 30 kwietnia
o godz. 9.10 w Tarnobrzegu, waga
3150 g, długość 54 cm.

Szymon Szemraj, syn Alicji i Grzegorza
z Beradza w gminie Klimontów, urodzony w Sandomierzu 1 maja, waga
3140 g, długość 56 cm.

Tarnobrzeg
ul. Wyspiańskiego 12
tel. 15 823 66 55
Stalowa Wola
ul. Jana Pawła II 25A
tel. 15 834 25 25

93,5 FM i 104,7 FM
www.leliwa.pl
tyna.info.pl

