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UWAGA 
CZYTELNICY!

1 lutego zmieniamy adres
naszego punktu 
przyjmowania ogłoszeń
w Sandomierzu. 

Szczegóły na str. 2

„Afera w  ARiMR w  Nisku! Umoczony 
były kierownik biura!” Taką wiadomość 
wraz z kopią informacji z prokuratury i wy-
kazem bene� cjentów wspólnej polityki 
rolnej Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi, na której znalazło się pięć osób o tym 
samym nazwisku z gminy Nisko, otrzyma-
liśmy kilka dni temu.

W prokuratorskiej informacji jest mowa o śledztwie 
w  sprawie wyłudzenia środków pieniężnych z  budżetu 
państwa oraz funduszy europejskich w okresie od wrze-
śnia 2014 r. do grudnia 2015 r. w Nisku oraz innych miej-
scowościach województwa podkarpackiego.

Takie same jak my dokumenty otrzymał jeszcze 
w grudniu portal nizanskie.info. Opublikował on arty-
kuł, którego autor – Tomasz Przesyt – napisał: „Spra-

wa wygląda poważnie! Skąd takie procedery 
w rolnictwie? W obliczu dopłat bezpośrednich 
do użytków rolnych wielu obywateli zostało 
rolnikami. Choćby tylko na papierze. (...) Jak 
dowiedzieliśmy się nieo� cjalnie od informa-
tora, który pragnie zachować anonimowość, 
jednym z większych »rolników papierowych«, 
który otrzymuje ze skarbu państwa dopłatę 
na kwotę ponad 100 tysięcy złotych, jest syn 
byłego szefa niżańskiego Oddziału Agencji 
Janusza Nawrockiego, a  obecnie przewodni-
czącego Rady Powiatu Niżańskiego?” 

Czytaj str. 6

Ktoś kopie pod nim dołek?

JANUSZ NAWROCKI: – To są pomówienia 
i kłamstwa, które mają zniszczyć dorobek 
mojego życia. Będę walczył o dobre imię. 

Wielkie kłopoty sadowniczej spółki z Bilczy

Owocowy gigant
pada?

To opowieść o wielkim suk-
cesie, który w ciągu niespełna 
dwóch lat doprowadził do równie 
wielkiej klapy. Chociaż istnieje 
kilka wersji przyczyn tego, co się 
stało, wszystko wskazuje na to, 
że powodami krachu były zbyt 
łatwy dostęp do pieniędzy oraz 
ignorancja osób zarządzających 
interesem, którym wydawało się, 
że są w stanie podbić świat. 

Grupa Sadownicza „Owoc Sandomierski” sp. z  o.o. w  Bilczy powstała w  roku 2010, 
a tempo jej rozwoju wręcz zapierało dech w piersiach. W dwa lata we wsi stanął impo-
nujący obiekt, który przez trzy następne lata rozrósł się do wielkości dużego kombinatu 
o  powierzchni logistycznej około 20 tysięcy metrów kwadratowych, z  wyposażonymi 
w najnowocześniejsze urządzenia klimatyzacyjne komorami do przechowywania owoców, 
z wszechstronnie wydajnymi liniami do ich sortowania i pakowania oraz bazą transporto-
wą liczącą około 20 ciągników siodłowych przystosowanych do przewozu owoców oraz 
różnego rodzaju towarów. 

Co się stało, że dziś tej największej w województwie świętokrzyskim i jednej z najwięk-
szych grup producenckich w kraju grozi bankructwo? Czytaj str. 5

Fot. P. Niemiec

Fot. R. Staszewski

 Chcą zrobić 
drugi Świebodzin
Mielec będzie miał nową wizytówkę 
– wieżę widokową zwieńczoną 
wielką � gurą Matki Bożej

Czytaj str. 10

 Jeszcze rok 
i po strachu
Mieszkańcy zagrożonych powodzią
terenów w okolicach Tarnobrzega 
i Sandomierza wreszcie będą mogli
spać spokojnie. Rusza inwestycja 
mająca zapewnić im bezpieczeństwo

Czytaj str. 4

 Krwawe tropy 
na śniegu
Kłusownictwo w naszym regionie
osiągnęło rozmiary plagi. 
Często staje się „tradycją” 
przechodzącą z ojca na syna

Czytaj str. 8

 Kwadratura 
bezdomności
Pół miliona osób w Polsce żyje 
bez dachu nad głową. Wciąż 
brakuje skutecznych rozwiązań
umożliwiających walkę 
z tym zjawiskiem

Czytaj str. 9

 Zatrzymany 
„drukarz”
W mieszkaniu 34-latka ze Stalowej
Woli policja szukała dopalaczy. 
Zamiast nich znalazła prawie 50 
podrobionych banknotów

Czytaj str. 8

 Samotnie 
wzdłuż Wisły
To dopiero wyprawa! Marcin Boinski
chce pokonać pieszo trasę od źródeł
królowej polskich rzek do jej ujścia.
W ubiegłym tygodniu dotarł 
do Tarnobrzega

Czytaj str. 12
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CO?
GDZIE?
KIEDY?

CO?
GDZIE?GDZIE?

Kup e-wydanie „TN” 
w promocyjnej cenie

Miej zawsze przy sobie „Tygodnik Nadwiślań-
ski” na smartfonie, tablecie lub komputerze. 
Wejdź na stronę tyna.info.pl i  w  zakładce 
„eTN” kup za 2 zł dowolny numer „TN”, a na 
stronie głównej aktualne wydanie. 

U W A G A  C Z Y T E L N I C Y
Informujemy, że z dniem 1 lutego br. 

zmianie ulega adres punktu przyjmowania 
ogłoszeń do „TN” w Sandomierzu.

Ogłoszenia będą przyjmowane 
w Agencji Reklamowej JAP, 

ul. Żeromskiego 19A 
(vis á vis poczty głównej),

w godzinach 8-16, tel. 15 832 03 55.

DYŻURY APTEK
26-29 I

TARNOBRZEG, ul. Mickiewicza 34D, 15 823 02 02; 
STALOWA WOLA, ul. Okulickiego 110, 510 001 356. 
SANDOMIERZ, ul. Słowackiego 18, 15 832 10 48; JA-
NÓW LUBELSKI, ul. Bialska 28, 15 872 50 57; NISKO, 
ul. Wolności 54A, 15 841 43 68; STASZÓW, ul. Jan 
Pawła II 22, 15 831 00 53.

30 I – 1 II
TARNOBRZEG, ul. Mickiewicza 34e, 15 822 19 89; 
STALOWA WOLA, ul. Okulickiego 94, 15 844 22 67; 
SANDOMIERZ, ul. Słowackiego 18, 15 832 10 48; 
JANÓW LUBELSKI, ul. Jan Pawła II 5, 15 872 24 99; 
NISKO, ul. Wolności 54A, 15 841 43 68; STASZÓW, ul. 
Opatowska 8, 15 864 28 25.

TELEFONY ZAUFANIA
ONKOLOGICZNY

TARNOBRZEG: 15 823 47 70, wew. 3314 (wtorki, środy, 
piątki 8-13).

KRYZYSOWY
TARNOBRZEG: 15 822 13 13 (codziennie 17-20); STA-
SZÓW: 15 864 30 68 (16-22); OŻARÓW: 15 861 03 
72 (poniedziałki, środy 17-21). GORZYCE: 15 836 23 
24 (8-20).

POLICYJNY
TARNOBRZEG: 15 851 35 48 (całodobowo); STALOWA 
WOLA: 15 877 33 70 (całodobowo); NISKO: 15 877 53 
10 (całodobowo); OPATÓW: 15 868 12 42 (codziennie 
7.30-15.30, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).

PORADNICTWO I LECZENIE
UZALEŻNIEŃ

TARNOBRZEG, WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA, 
ul. Wiejska 17, 15 822 19 84 (od poniedziałku do piąt-
ku 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. SAN-
DOMIERZ: 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. 13.30-15.30; BWA, ul. Rynek 11, 15 832 
10 42, wt.-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. 
9-15; Park Etnograficzny (Skansen), ul. Wolska 36, 17 
227 12 96. JANÓW LUBELSKI: Muzeum Regionalne, 
ul. Jana Pawła II 3, 15 872 46 79, pon.-pt. 7.30-15.30. 
STALOWA WOLA: Muzeum Regionalne, ul. San-
domierska 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, 
pon.- niedz. 9-17.

KINA
TARNOBRZEG „Wisła” Balerina: 27-29 I, godz. 14.30, 
16.15; 30 I, godz. 16.15, 18; 31 I, godz. 18; 1 II, godz. 
16.15, 18; Królowa Śniegu 3: Ogień i lód: 26 I, godz. 
13; Powidoki: 27-29 I, godz. 18; 30-31 I, godz. 20; 1 II, 
godz. 20; Autopsja Jane Doe: 27-29 I, godz. 20; Biegnij, 
chłopcze, biegnij: 26 I, godz. 11; Korczak: 26 I, godz. 17. 
SANDOMIERZ „Starówka” Powidoki: 26 I, godz. 17.30; 
Siedem minut po północy: 26 I, godz. 19.30; Dobrze się 
kłamie w miłym towarzystwie: 27, 28, 29, 31 I, godz. 
17.30; 1 II, godz. 17.30; Po prostu przyjaźń: 27, 28, 29, 31 
I, godz. 19.30; 1 II, godz. 19.30; Królowa Śniegu 3: Ogień 
i lód: 28-29 I, godz. 11.30; BFG: Bardzo Fajny Gigant: 31 I, 
godz. 11. NOWA DĘBA „Metalowiec” Balerina: 27, 28, 
29, 31 I, godz. 16; 1 II, godz. 16; Konwój: 27, 29 I, godz. 18; 
28, 31 I, godz. 20; 1 II, godz. 18; Nieznajoma dziewczyna: 
27, 29 I, godz. 19.45; 28, 31 I, godz. 18; 1 II, godz. 19.45. 
STALOWA WOLA „Wrzos” Trolle: 26 I, godz. 11, 16.30; 
Konwój: 26 I, godz. 18, 20.15; Powidoki: 26 I, godz. 18.15, 
20; Ostatni smok świata: 27 I, godz. 11, 15.30, 16.45; 28 
I, godz. 15.45; 29 I, godz. 15, 16.45; 31 I, godz. 16.30; 1 II, 
godz. 15.30, 16.45; La La Land: 27 I, godz. 17.30, 20; 28 I, 
godz. 20.15; 29 I, godz. 20; 31 I, godz. 19; 1 II, godz. 17.30, 
20; Po prostu przyjaźń: 27 I, godz. 20.15; 28, 31 I, godz. 
17.30; 29 I, godz. 18.30; 1 II, godz. 20.15. „Ballada” 
Balerina: 26 I, godz. 10, 14.20;  La La Land: 26 I, godz. 
16, 20.15; Assassin’s Creed: 26 I, godz. 18.15; Sing: 27-29 
I, godz. 12.45, 14.45, 16.45; 30-31 I, godz. 14.45, 16.45; 1 
II, godz. 14.45, 16.45; Sztuka Kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej: 29-31 I, godz. 18.40, 20.45; 1 II, godz. 18.40, 
20.45. POŁANIEC „Impresja” Konwój: 26-27 I, godz. 19; 
La La Land: 27 I, godz. 16; 28 I, godz. 19.30; 29 I, godz. 
18; Królowa Śniegu 3: Ogień i lód: 29 I, godz.16.  (TOB)

ŚMIERĆ NA DRODZE
Policjanci pracowali na miejscu wypad-

ku drogowego, do którego doszło w miej-
scowości Przyłęk (pow. kolbuszowski), na 
drodze wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec 
– Leżajsk. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
jadąca w kierunku Mielca skoda fabia na 
zaśnieżonej drodze wpadła w poślizg, w wy-
niku czego kierująca samochodem 21-latka 
straciła nad nim panowanie i  zjechała na 
przeciwległy pas ruchu, wprost pod jadące-
go z naprzeciwka fiata punto, który uderzył 
w prawy bok skody. W wyniku doznanych 
obrażeń 21-letnia mieszkanka gminy Ni-
wiska zmarła podczas akcji reanimacyjnej.

KOLEJNA OFIARA MROZU
Policjanci z Posterunku Policji w Zbydnio-

wie podczas sprawdzania miejsc, w których 
przebywają bezdomni, w baraku w Zbydnio-
wie ujawnili zwłoki 59-letni mężczyzny. Prze-
prowadzone z udziałem prokuratora czynno-
ści wykluczyły, aby do jego zgonu przyczyniły 
się inne osoby. Prawdopodobną przyczyną 
śmierci 59-latka było wychłodzenie. 

MÓGŁ ZGINĄĆ W PŁOMIENIACH
Dyżurny opatowskiej komendy otrzymał 

telefoniczne zgłoszenie o  pożarze miesz-
kania w jednym z bloków w Ożarowie. Na 
miejscu zdarzenia policjanci dowiedzieli 
się od kobiety, która dzwoniła z informacją 
o zdarzeniu, że w pomieszczeniu, gdzie wy-
buchł pożar, przebywa 79-letni mężczyzna. 
Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli próbę 
ugaszenia ognia, jednak z uwagi na silne za-
dymienie pomieszczeń nie mogli odnaleźć 
79-latka. Udało się to dopiero po przybyciu 
na miejsce strażaków z  OSP Ożarów. Je-
den z policjantów wspólnie z ochotnikiem 
wynieśli mężczyznę na zewnątrz, gdzie 
udzielono mu pierwszej pomocy. 79-latek 
oraz czwórka innych mieszkańców budyn-
ku trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo.

WYPADEK NA KULIGU
Podczas kuligu, który odbywał się w Rud-

niku nad Sanem, doszło do wypadku. Jeden 
z uczestników zabawy spadł z sanek i stracił 
przytomność. Na miejsce wezwano karetkę 
pogotowia, która przewiozła poszkodowa-

nego do szpitala. Po badaniach mężczyzna 
opuścił lecznicę na własne żądanie. Jak się 
okazało, zanim doszło do wypadku, wspól-
nie ze znajomymi pił alkohol.

ZATRZYMANY Z NARKOTYKAMI
Opatowscy policjanci, pełniący służbę na 

terenie miasta, na jednej z  ulic zauważyli 
młodego mężczyznę, który na ich widok za-
czął się dziwnie zachowywać. Po wylegity-
mowaniu go okazało się, iż 21-latek miał już 
wcześniej konflikt z prawem. Podczas spraw-
dzania jego odzieży w kieszeni kurtki stróże 
prawa natknęli się na trzy zawiniątka z foli 
aluminiowej z suszem marihuany. Mężczy-
zna został zatrzymany. W policyjnym aresz-
cie usłyszał zarzuty. Śledczy ustalają, w jaki 
sposób wszedł w posiadanie narkotyków. 

OSZUKANA W SIECI
Pod koniec października ub.r. 57-letnia 

mieszkanka Sandomierza za pośrednic-
twem strony internetowej kupiła dwie torby 
skórzane, za które zapłaciła przelewem 568 
złotych. Do chwili obecnej nie otrzymała ani 
zamówionego towaru, ani zwrotu pieniędzy.

POŚCIG ZA PIJANYM KIEROWCĄ
Dyżurny kolbuszowskiej komendy otrzy-

mał informację o  tym, że kierowca poru-
szającego się ulicami miasta audi A4 może 
znajdować się pod wpływem alkoholu. Pa-
trolujący miasto funkcjonariusze zauważyli 
pojazd na ul. Piłsudskiego. Gdy dali kierow-
cy sygnał do zatrzymania, ten zignorował 
go. Wtedy policjanci wyprzedzili audi. Za-
trzymali je na placu Wolności. Siedzący za 
jego kierownicą 35-letni mieszkaniec gminy 
Kolbuszowa miał ponad 3 promile alkoholu 
w organizmie. Dodatkowo okazało się, że 
ma on orzeczony zakaz prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicznych w  związku 
z jazdą w stanie nietrzeźwości.

POZOSTANIE BEZKARNY?
W  autobusie MKS w  Mielcu nieznany 

mężczyzna rozpylił gaz, prawdopodobnie 
pieprzowy, który wywołał duszności i kaszel 
u wszystkich pasażerów. Kierowca zatrzy-
mał pojazd i otworzył okna oraz drzwi, by 
przewietrzyć wnętrze autobusu. Gdy upew-
nił się, że nikomu nie stało się nic poważ-
nego, a gaz się ulotnił, kontynuował kurs. 
Mężczyzna, który spowodował zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi, uciekł. Jedna z pa-

sażerek poinformowała o zdarzeniu media. 
Niestety nikt nie zawiadomił policji.

KRADŁ, BY SPŁACIĆ DŁUGI
Policjanci zatrzymali 23-letniego miesz-

kańca powiatu mieleckiego, który ze swoje-
go zakładu pracy, firmy produkcyjnej znaj-
dującej się na terenie Mielca, ukradł palety 
warte ponad 2 tys. złotych. Funkcjonariusze 
zatrzymali mężczyznę w  czasie kradzieży. 
23-latek przyznał się do popełnienia prze-
stępstwa. Tłumaczył, że kradł, ponieważ 
chciał zarobić na spłatę długów, w  które 
wpadł poprzez hazard.

ARESZTOWANI ZA NAPAD
39-letni mieszkaniec Stalowej Woli za-

wiadomił policjantów, że kilka osób wtar-
gnęło do jego mieszkania, zaatakowało 
go i zabrało mu telewizor oraz telefon ko-
mórkowy. Mężczyzna oszacował straty na 
450 złotych. Niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji o  napadzie policjanci przystą-
pili do działań mających na celu ustalenie 
i  zatrzymanie sprawców rozboju. Jeszcze 
tego samego dnia zatrzymali cztery osoby 
podejrzewane o  dokonanie przestępstwa, 
37-letnią kobietę oraz mężczyzn w  wieku 
44, 33 i 31 lat. Zatrzymani byli pod wpły-
wem alkoholu. Trafili do policyjnego aresz-
tu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy 
pozwolił przedstawić podejrzanym zarzuty 
rozboju. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli za-
stosował wobec nich środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresztu na okres 
trzech miesięcy.

ŚWIADKOWIE POSZUKIWANI
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu 
prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie 
zdarzenia drogowego, do którego doszło na 
ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu (nieopodal 
fontanny) 28 grudnia. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że dziewczyna w wieku  15-17 lat 
została potrącona na przejściu dla pieszych 
przez samochód osobowy marki Mazda (ko-
loru szarego). Nastolatka upadła na maskę 
auta, uderzając w przednią szybę. Odeszła 
z miejsca zdarzenia o własnych siłach.

Wszystkie osoby będące świadkami zda-
rzenia, a  w  szczególności poszkodowana, 
proszone są o  kontakt z  Wydziałem Ru-
chu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 2, pokój nr 303, 
tel. 15 851 33 17 lub 15 851 33 51.  (sc)

NOWE BIURO POSELSKIE
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Halina 

Szydełko otworzyła w Nowej Dębie swoje 
biuro poselskie. Mieści się ono na pierw-
szym piętrze budynku Spółdzielni Inwali-
dów „Zjednoczenie” przy ulicy Słowackiego 
1a. Jest czynne w każdy wtorek od godziny 

11 do 14. Dyżuruje w nim przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba poprzed-
niej kadencji Maria Mroczek. Z samą po-
słanką będzie można się tam spotkać po 
wcześniejszym umówieniu. 

W  imieniu nowodębskich organizacji 
pozarządowych posłankę przywitał Marek 
Ostapko – prezes Stowarzyszenia Przyjazny 
Samorząd (patrz foto).

Halina Szydełko pochodzi z  Rzeszowa 
i tam też zlokalizowane jest jej główne biuro 
poselskie. Z  zawodu jest radcą prawnym. 
Przez 14 lat była związana z zarządem kra-
jowym Akcji Katolickiej w Warszawie. (rn)

BĘDZIE PRZEDSZKOLE
W najbliższych tygodniach gmina Sado-

wie podpisze umowę na dofinansowanie 
utworzenia punktu przedszkolnego dla 15 
dzieci z  tego terenu. Stanie się to dzięki 
pozytywnie ocenionemu projektowi złożo-
nemu w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020 

Projekt będzie realizowany w okresie od 
1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2018 r. 
Jedno z pomieszczeń w budynku Zespołu 
Szkół w Sadowiu zostanie dostosowane do 
potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. 

Całkowita wartość projektu to ponad 260 
tys. zł, w  tym pozyskane dofinansowanie 
wynosi ponad 220 tys. zł.  (jk)

 SENIORZE, 
ZADAJ PYTANIE!

Od kilku dni w  Nowej Dębie działa 
„skrzynka pytań i  wniosków”, która ma 
służyć głównie seniorom. Za jej pośred-
nictwem można zadać pytanie lub złożyć 
wniosek do tutejszej Rady Seniorów. Wy-
starczy je zapisać i  wrzucić do skrzynki, 
którą zawieszono przy wejściu do Biura 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta i  Gmi-
ny Nowa Dęba. Urzędnicy informują, że 
skrzynka ma być miejscem kontaktowym 
dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą 
złożyć wnioski dotyczące inicjatyw na rzecz 
osób starszych.  (rn)

Fot. R. Nieckarz
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ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE
• Wiedza o społeczeństwie
•  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i spektrum autyzmu
• Doradztwo zawodowe
• Socjoterapia
• Wczesne wspomaganie rozwoju
• Zarządzanie w oświacie
•  Edukacja wczesnoszkolna i 

wychowanie przedszkolne
• Przygotowanie pedagogiczne
• Przedsiębiorczość
• Edukacja dla bezpieczeństwa 
• Wiedza o kulturze
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Psychologia w biznesie – studia doskonalące

WYŻSZA SZKOŁA 
HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA 
W SANDOMIERZU
Studium Generale Sandomiriense

Szczegóły na: 

www.wshp.eu

UL. KRAKOWSKA 26, 27-600 SANDOMIERZ
TEL.: (15) 832 60 81    

e-mail: wshp.uczelnia@gmail.com, rekrutacja@wshp.eu

Tutaj warto studiować!

WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE 
W TARNOBRZEGU

wydawca 
„Tygodnika Nadwiślańskiego”
oferuje usługi w zakresie 

OPRACOWANIA 
i WYDRUKU 

wszelkich publikacji, w tym:
wkładek tematycznych monografii albumów 

tekstów reklamowych, ulotek 

Zapewniamy: 
fachowe opracowanie redakcyjne tekstów, 
m.in. pod względem poprawności językowej 

oraz ich korekty przygotowanie do druku 
zdjęć opracowanie graficzne oraz skład 

komputerowy

Czytelników chcących zaprenu-
merować „Tygodnik Nadwiślański” 
informujemy, że zamówienia moż-
na składać za pośrednictwem strony 
internetowej www.poczta-polska.
pl/prenumerata lub bezpośrednio 
u  swoich doręczycieli, ewentualnie 
w najbliższym urzędzie pocztowym.

Zamówienia na prenumeratę pisma 
można składać również na stronie 
www.prenumerata.ruch.com.pl 

Ewentualne pytania prosimy kierować 
pod adresem e-mail: prenumerata@
ruch.com.pl lub kontaktując się z Tele-
fonicznym Biurem Obsługi Klienta pod 
numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 
59, czynne w godzinach od 7 do 18.

Zamów 
prenumeratę „TN”

Medal dla seniora
Stefan Kawalec – druh senior z Sichowa Małego w gminie Ry-
twiany – został uhonorowany Medalem im. Bolesława Chomi-

cza, przyznanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Medal wręczył odznaczonemu prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w  Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki, 
a okolicznościowe pismo od Zarządu Głównego Związku, potwierdzają-
ce przyznanie medalu, przekazał na jego ręce prezes gminnych struktur 
OSP, wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz. W  ceremonii wręczenia 

medalu uczestni-
czyli także przed-
stawiciele jednost-
ki OSP w Sichowie 
Małym: jej prezes 
mł. bryg. Grzegorz 
Rajca oraz wice-
prezes Zbigniew 
Porczek. 

Mający obec-
nie 92 lata Stefan 
Kawalec pełnił 
w  strukturach 
Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Sicho-
wa Małego szereg 
funkcji, przyczynił 
się też do budowy 
miejscowej strażni-
cy.  (rs)

Starosta staszowski MICHAŁ SKOTNICKI wręcza medal dru-
howi seniorowi STEFANOWI KAWALCOWI. 

Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana 

Czarnieckiego w Nisku bawili się na 
studniówce w  Hotelu Królewskim 
w Janowie Lubelskim. 

W  balu studniówkowym, oprócz 
uczniów LO, uczestniczyli samorzą-
dowcy, dyrekcja, nauczyciele i rodzice. 
Okolicznościowy list odczytał starosta 
niżański Robert Bednarz. Dyrektor 
szkoły Jerzy Stelmach podkreślił rolę 
tradycji organizowania balów studniów-
kowych. Młodzieży nakazał na tę jedną 
noc zapomnieć o obowiązkach związa-
nych z  przygotowaniami do egzaminu 
dojrzałości i bawić się do bladego świ-
tu. W podobnym tonie wypowiadali się 
inni, m.in. przewodnicząca Komitetu 
Studniówkowego Bożena Jarosz oraz 
szef Samorządu Uczniowskiego Kry-
stian Mścisz.

Uczniowie trzecich klas zgodnie 
z  obyczajem odtańczyli poloneza, 
w czym wspomogli ich dyrektor liceum 
i  wychowawcy. Oliwia Pliszka i  Klau-
dia Kłyza zaśpiewały „Nieznajomego” 
Dawida Podsiadły, a następnie „Under 
the Bridge” z repertuaru Red Hot Chili 
Peppers. Po części oficjalnej nie pozo-
stało nic innego, jak zabawa. Jak przy-
stało na takie święto, była ona bardzo 
huczna. Ostatni imprezowicze schodzili 
z parkietu o poranku. (pen)

Bawił się 
„Czarnecki”

Polonez w wykonaniu uczniów LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. 
Fot. arch. 

W  ostatnich dniach byliśmy 
świadkami dwóch niecodziennych 
przyjęć urodzinowych, zorgani-

zowanych z  okazji setnych i  sto 
piątych urodzin. 105 lat skończy-
ła najstarsza mieszkanka gminy 

Nowa Dęba, Bronisława Motyka 
z Chmielowa. Z tej okazji z uro-
dzinowymi życzeniami i  prezen-
tami odwiedzili ją między innymi 
burmistrz Wiesław Ordon i  kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Bożena Szczepan. Przynieśli ze 
sobą kwiaty i  czekoladki, które 
jubilatka uwielbia.

Pani Bronisława urodziła się 15 
stycznia 1912 roku. Przez całe ży-
cie mieszkała w Chmielowie. Do 
dziś cieszy się dobrym zdrowiem 
i bardzo lubi, gdy ktoś ją odwie-
dza. Dlatego też przedstawiciele 
władz gminy na odchodne usłysze-
li, że nie będzie mieć nic przeciw-
ko temu, aby za rok znów złożyli 
jej taką wizytę. 

18 stycznia setne urodziny świę-
towała natomiast Marianna Walas 
z Tarnobrzega. Jubilatka pochodzi 
z miejscowości  Podole w gminie 
Opatów. Do Tarnobrzega spro-
wadziła się w  latach osiemdzie-
siątych. 

– Mama jest bardzo dobrą oso-
bą. Zawsze bez problemu dogady-
wała się ze wszystkimi – ze star-
szymi, z młodszymi – wiek nie grał 
tutaj roli. Nigdy nie chorowała. 
Dokuczało jej tylko nadciśnienie. 

Zawsze powtarza, że dobre zdrowie 
zawdzięcza temu, że nigdy nie piła 
i nie paliła – mówi Halina Polit, 
córka jubilatki.

– To jest najlepsza babcia pod 
słońcem, taka z książek, z filmów, 
z bajek. I chociaż dziś jest obłożnie 
chora, to bardzo się ciesze, że wciąż 
jest z nami. Jak byłam mała spędza-
łam z nią całe wakacje. To jej zupy 
zawsze smołowały najlepiej – doda-
je Ewelina Polit-Krysa, wnuczka 
pani Marianny.

Jubilatka doczekała się licznego 
grona potomków – ośmiorga dzie-
ci, 10 wnuków, 16 prawnuków, oraz 
3 praprawunuków. Wielu z  nich 
wzięło udział w urodzinowej uro-
czystości w jej domu. Nie zabrakło 
na niej także przedstawicieli lokal-
nych władz – prezydenta Grzego-
rza Kiełba i kierowniczki Urzędu 
Stanu Cywilnego Krystyny Ry-
combel, którzy przynieśli ze sobą 
bukiet kwiatów i okolicznościowy 
grawerton.    (rn)

Sto lat to za mało!
Coś magicznego, niezwykłego musiało być w tym siarko-
wym powietrzu, jakiś pierwiastek długowieczności, skoro 

ludzie stąd dożywają tak zacnego wieku. 

BRONISŁAWA MOTYKA jest najstarszą mieszkanką gminy Nowa Dęba.

MARIANNA WALAS z najmłodszą prawnuczką Nadią. Fot. R. Nieckarz

Fot. arch.
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Lada dzień ruszy gigantyczna inwestycja, która 
zapewnić ma maksymalny poziom bezpieczeń-

stwa przeciwpowodziowego mieszkańcom Tarno-
brzega, prawobrzeżnego Sandomierza i  części po-
wiatu tarnobrzeskiego. 

Chodzi o prace przy podwyższaniu i umacnianiu prawie 
dziesięciokilometrowego odcinka prawego wału Wisły 
na wysokości Tarnobrzega – od osiedla Skalna Góra do 
granicy województwa podkarpackiego w Koćmierzowie. 
Dalej – na terenie województwa świętokrzyskiego – już 
trzy lata temu przeprowadzono podobną inwestycję. 
Teraz także tarnobrzeski wał ma zostać podwyższony 
do podobnego poziomu – od 100 do 140 centymetrów. 
Wykorzystane do tego zostanie aż 400 tysięcy metrów 
sześciennych ziemi.

– Zadanie obejmie rozbudowę obwałowań w  kierunku 
Wisły, czyli w tak zwanym międzywalu. U stopy wału zostanie 
wykonana przesłona przeciwfi ltracyjna, która będzie sięgać 
około dziesięciu metrów w głąb ziemi. Dodatkowo na skarpie 
zostanie wyłożona folia, którą przykryje metrowa warstwa 
ziemi. Inwestycja obejmuje także budowę drogi przywałowej 
i naprawę dróg, które zostaną uszkodzone podczas dowożenia 
na miejsce potrzebnej ziemi – mówi Stefan Przywara z Pod-
karpackiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych. 
– W miejscu dojazdu do promu powstanie rozbieralna zapora. 
Na odcinku około 150 metrów zrobimy tylko fundamenty, 
a w razie potrzeby, gdy stan wody będzie się podnosić, ułożona 
zostanie zapora, trochę jakby z klocków Lego. 

Inwestycję realizować będzie konsorcjum trzech fi rm. 
Dwie spośród nich pochodzą z naszego regionu. To Za-

kład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji z San-
domierza oraz Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji 
z Tarnobrzega. 

– Prace rozpoczynamy już w tym tygodniu. Początkowo na 
„ćwierć gwizdka”. Ale jak tylko poprawią się warunki pogo-
dowe i dzień będzie dłuższy, to nie wykluczam, że będziemy 
pracować na dwie zmiany. Zależy nam na tym, aby główną 
część robót wykonać w  okresie wiosenno-letnim  – mówi 
Ignacy Lipa, prezes tarnobrzeskiego Zakładu Zadrzewień 
Zieleni i Rekultywacji.

Realizację tej inwestycji na pewno odczują mieszkańcy 
Tarnobrzega. Ulicami miasta przez cały rok kursować będą 
ciężarówki z ziemią potrzebną do podwyższenia wału. Ma 
to być w  sumie około 40 tysięcy kursów. Przyjmując, że 
prace będą trwać 200 dni roboczych, każdego z nich przez 
Tarnobrzeg przejedzie 200 takich transportów. W porozu-
mieniu z władzami miasta wyznaczono już trasy ich prze-
jazdu i uzgodniono plan organizacji ruchu na tym odcinku 
w okresie prowadzenia prac. Ziemia będzie dowożona na 
wał ulicami Słomki, drogą prowadzącą w okolice oczysz-
czalni ścieków na osiedlu Zakrzów i ulicą Ogrodową na 
osiedlu Wielowieś. 

– Mamy ambitny plan, aby zrealizować tę inwestycje w tym 
roku. Oczywiście jeśli nie będzie problemów z wysoką wodą, 
które uniemożliwiłyby prowadzenie prac w  międzywalu 
– mówi Stefan Przywara.

– Pod względem technologii i stosowanych rozwiązań jest 
to inwestycja podobna do innych, które były realizowane przy 
wałach na naszym terenie. zawsze jednak było więcej czasu 
na wykonanie tego typu zadań. Przy tej skali, którą tu pla-
nujemy, prace trwały minimum dwa lata. Teraz mamy rok. 
Myślę jednak, że jest to realne, jeśli tylko nie będzie problemów 
z  wezbraniami. Potencjał fi rm, które stworzyły konsorcjum, 
jest wystarczający, aby przy dobrych warunkach powodowych 
zmieścić się w tym terminie – zapewnia Ignacy Lipa.

Aby zdążyć ze wszystkim na czas, prace na odcinku, 
który ma zostać podwyższony mają być prowadzone jed-
nocześnie po dwóch stronach wału. 

Przebudowa wału kosztować będzie około 31,5 milionów 
złotych. Pieniądze pochodzić będą z Banku Światowego. 
1,3 miliona wydano już na wykup gruntów na potrzeby 
inwestycji – działek prywatnych sąsiadujących z wałem od 
strony terenów mieszkalnych i znajdujących się z między-
walu.  (rn)

Wały mocno urosną

Jeszcze rok
i po strachu

Przedstawiciele  Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz  Zakładu Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji w Tarnobrzegu na 
wiślanym wale – na granicy województw podkarpackiego i świętokrzyskiego.  Fot. R. Nieckarz

W ubiegłym tygodniu podczas 
konferencji prasowej wspól-
nie opowiadali o  tym projekcie 
członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Stanisław Kru-
czek i dyrektor tarnobrzeskiego 
szpitala Wiktor Stasiak.

– Wiemy z map potrzeb zdro-
wotnych, które zostały opra-
cowane w  ubiegłym roku, że 
subregion tarnobrzeski jest po-
zbawiony możliwości leczenia 
pacjentów za pomocą radiotera-
pii. W promieniu 70 kilometrów 
nie ma żadnego ośrodka, który 
takie leczenie mógłby prowadzić 
– mówił pierwszy z nich. – Na 
szczęście w wyniku dwuletnich 
prac zarządu województwa uda-
ło się przeforsować na Komi-
tecie Sterującym w  Warszawie 
plan działań dla naszego regio-
nu, do którego został wpisany 
szpitalny projekt związany z  le-
czeniem onkologicznym. Dzię-
ki niemu tarnobrzeska lecznica 
będzie profi lowana na szpital 
onkologiczny.

Projekt, o którym mowa, prze-
widuje rozbudowę istniejącego 
już Centrum Onkologii właśnie 
o  Ośrodek Radioterapii. Zaku-
pione zostaną dwa akcelerato-
ry do tego typu leczenia, w tym 
jeden ze środków Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych realizowanego 
przez Ministerstwo Zdrowia. 
Szpital zostanie także wyposa-
żony w  aparat RTG typu tele-
komando i nowy tomograf kom-
puterowy. Całość inwestycji ma 

kosztować 43,2 mln zł, z  czego 
29,5 miliona pochodzić będzie 
z Unii Europejskiej.

– W tej chwili jesteśmy na eta-
pie przygotowania wniosku, któ-
ry chcemy jak najszybciej złożyć 
do zarządu województwa. Mamy 
przekonanie, że zostanie on za-
twierdzony – komentuje dyrek-
tor lecznicy. – Funkcjonujące 
w szpitalu Centrum Onkologicz-
ne cieszy się dobrą opinią. Mamy 
też oddział onkologii klinicznej 
i oddział dzienny chemioterapii, 
a  także poradnie wspierające 
funkcjonowanie tych oddzia-
łów – onkologiczną i  chirurgii 
onkologicznej. Do tej pory lecze-
nie w zakresie radioterapii było 
realizowane na terenie naszego 
województwa w  dwóch ośrod-

kach – w Brzozowie i w Rzeszo-
wie, a  dzięki temu projektowi 
pacjenci będą mogli leczyć się 
także w Tarnobrzegu.

– Ideą Działania Centrum 
Onkologicznego jest to, aby pa-
cjent, który tutaj przyjdzie, został 
kompleksowo obsłużony: od 
diagnozy, po chemię, radiologię, 
chirurgię i urologię. Udało nam 
się już otworzyć poradnię urolo-
giczną. To pierwszy krok do tego, 
aby otworzyć oddział, czy pod-
oddział urologiczny. Gdyby to 
się stało, świadczylibyśmy kom-
pletne usługi medyczne w  za-
kresie diagnozowania i leczenia 
pacjentów z chorobami onkolo-
gicznymi – dodaje zastępca dy-
rektora szpitala ds. lecznictwa 
Krzysztof Stolarski.  (rn)

Zlikwidować białą plamę
Znamy już więcej szczegółów realizacji wartej 43 miliony złotych inwestycji, której efektem 
ma być poprawa dostępności leczenia onkologicznego dla mieszkańców naszego regionu. 

Ponad 11 milionów złotych z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego tra�  do gmin 

Stąporków, Szydłów, Iwaniska, Baćkowice i  Opatów oraz do San-
domierskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem 
Umysłowym. Pieniądze przeznaczone zostaną na modernizację 
obiektów, służącą przygotowaniu mieszkań socjalnych. 

Przybędzie 
mieszkań
socjalnych

Środki pochodzą z  działa-
nia „Infrastruktura zdrowotna 
i społeczna”. Konkurs ogłoszony 
w  jego ramach był dedykowany 
obszarom wiejskim, o najgorszym dostępie do usług publicznych. Wpłynę-
ło nań 10 projektów, z których 6 przeszło ocenę formalną i merytoryczną 
oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów. 

Z naszego regionu wsparcie otrzymały cztery samorządy. Najwięcej, bo 
aż 4,4 mln złotych, trafi  do Baćkowic w powiecie opatowskim na budowę 
i doposażenie Domu Pomocy Społecznej. 

Blisko 3 mln złotych otrzymała gmina Iwaniska. Środki przeznaczone 
zostaną na przebudowę obiektu po dawnej szkole podstawowej w Krępie, 
który przystosowany zostanie do pełnienia nowej funkcji.

– Szkoła została zlikwidowana kilkanaście lat temu. Od tamtej pory budynek 
ten stał i niszczał. Teraz przygotujemy w nim 20 mieszkań. 16 z nich będzie 
miało dwa pokoje, a pozostałe cztery będą jednopokojowe. W każdym oczy-
wiście znajdzie się również kuchnia i łazienka – mówi Marek Staniek, wójt 
gminy Iwaniska. – Zapotrzebowanie na tego rodzaju lokale mamy ogromne, 
zwłaszcza wśród młodych małżeństw, które znajdują się w sytuacji materialnej 
niepozwalającej na budowę własnego domu. Dodatkowo chcemy uporządko-
wać teren wokół obiektu w Krępie. Powstanie tam parking i plac zabaw.

890 tysięcy złotych wpłynie na konto gminy Szydłów, która na mieszka-
nia socjalne przeznaczyć zamierza budynek poszkolny w Gackach. Gmina 
Opatów podobne lokale utworzy w  dwóch punktach miasta – przy ul. 
Leszka Czarnego i Henryka Sienkiewicza. Opatowski samorząd otrzymał 
na ten cel 833 tys. złotych. 

984 tys. złotych z RPO przeznaczone zostało ponadto na projekt „Roz-
budowa z przebudową budynku usługowego – siedziby Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Kleczanowie” 
(na zdjęciu), prowadzonego przez Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Upośledzeniem Umysłowym.  (rs)

WIKTOR STASIAK: – Do tej pory le-
czenie w zakresie radioterapii na terenie 
naszego województwa było realizowane w 
dwóch ośrodkach – w Brzozowie i w Rze-
szowie, a dzięki temu projektowi pacjenci 
będą mogli leczyć się także w Tarnobrzegu.

STANISŁAW KRUCZEK: – W promie-
niu 70 kilometrów od Tarnobrzega nie 
ma żadnego ośrodka, który mógłby pro-
wadzić leczenie z zakresu radioterapii. 

Fot. B. Myśliwiec
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Grupa Sadownicza „Owoc Sandomier-
ski” sp. z  o.o. w  Bilczy powstała w  roku 
2010, a tempo jej rozwoju wręcz zapierało 
dech w piersiach. W dwa lata we wsi stanął 
imponujący obiekt, który przez trzy następ-
ne lata rozrósł się do wielkości dużego kom-
binatu o powierzchni logistycznej około 20 
tysięcy metrów kwadratowych, z wyposażo-
nymi w najnowocześniejsze urządzenia kli-
matyzacyjne komorami do przechowywania 
owoców, z wszechstronnie wydajnymi linia-
mi do ich sortowania i pakowania oraz bazą 
transportową liczącą około 20 ciągników 
siodłowych przystosowanych do przewozu 
owoców oraz różnego rodzaju towarów. 

 Biorąc pod uwagę rozmach, trudno się 
dziwić, że producenci ciągnęli do grupy jak 
pszczoły do miodu. W  apogeum rozwoju 
grupa liczyła ponad 100 członków, czyli 
okolicznych sadowników gospodarujących 
łącznie na około 950 hektarach sadów poło-
żonych w gminach Obrazów, Koprzywnica, 
Samborzec, Dwikozy i Sandomierz. Przystę-
pując do grupy, sadownicy zobowiązywali 
się stosowną umową, że będą dostarczać do 
zakładu 80 proc. swojej produkcji, za którą 
mieli otrzymywać zapłatę w wysokości śred-
niej ceny rynkowej dla danego asortymentu. 
W szczytowym momencie swojej działalno-
ści firma pozyskiwała rocznie około 45-50 
tysięcy ton owoców. 

O skali jej rozwoju niech świadczy fakt, 
że wartość majątku giganta z  Bilczy sza-
cuje się na ponad 110 mln zł oraz to, że 
ostatnio firma zatrudniała 123 etatowych 
pracowników.

Spółka korzystała ze środków zewnętrz-
nych, pochodzących z  różnego rodzaju do-
finansowań, m.in. unijnych oraz z  Agencji 
Rynku Rolnego. No i oczywiście z kredytów 
i pożyczek bankowych. A ponieważ renoma 
„Owocu Sandomierskiego” rosła, z pozyski-
waniem środków kłopotu raczej nie było. Być 
może ta okoliczność uśpiła czujność zarządza-
jących, którzy chętnie sięgali po pieniądze. 

W zarządzie spółki zasiadają współwła-
ściciele posiadający większościowy pakiet 
udziałów, co w sposób skuteczny wyciszało 
głosy osób mających inne wizje jej rozwoju. 
Okoliczność ta sprawiła, że rządzący dra-
stycznie ograniczali prawa drobniejszych 
udziałowców, nie informując ich o swoich 
przedsięwzięciach i nie pozwalając na wgląd 
w dokumentację. Taki m.in. zarzut znalazł 
się w doniesieniu do Prokuratury Rejono-
wej, w którym kilkudziesięciu udziałowców 
zarzuca zarządowi łamanie przepisów Ko-
deksu handlowego.

 GNILNE PROCESY
Na początku wydawało się, że grupa 

„Owoc Sandomierski” będzie wizytówko-
wym przykładem tego rodzaju producenc-
kiego zrzeszenia. Jeszcze dwa lata temu 
firma fetowała główną nagrodę w ogólno-
polskim konkursie „Sposób na sukces”, 
a jej prezes Leszek Bąk, odbierając trofeum 
z  rąk prezydenta RP, zapewniał, że każdy 
rynek jest do zdobycia, a jego firma nie boi 
się żadnych wyzwań. „Żaden rynek nam nie 
straszny” – cytowały prezesa zachwycone 
gazety, rozpływając się nad ekonomicznymi 
sukcesem spółki z Bilczy. 

Prezes Leszek Bąk przyszłość firmy 
widział w  barwach różowych, swój opty-
mizm opierając na eksporcie do Europy 
Zachodniej (Francja, Hiszpania, Anglia), 
ale także do krajów bałkańskich, Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich i  Algierii. 
Padały konkretne liczby wysyłanych tygo-
dniowo tirów. Poza tym firma zaopatry-
wała jedną z największych w Polsce sieci 
supermarketów. 

Tak było niespełna dwa lata temu. Co 
więc się stało, że dziś tej największej w wo-
jewództwie świętokrzyskim i  jednej z naj-
większych grup producenckich w kraju grozi 
bankructwo? 

Problemy zaczęły się w  ubiegłym roku, 
kiedy to spółka nie zapłaciła sadownikom 
za owoce dostarczone w sezonie 2015-2016. 
Tylko z tego tytułu dług firmy sięga kilku mi-
lionów złotych. Na drogę sądową wystąpiło 
około 60 producentów. Część ma już prawo-
mocne wyroki, których egzekucję powierzono 
komornikowi. Co prawda, wiele wyroków na-
kazowych władze firmy zaskarżyły, ale z góry 
wiadomo, że jest to gra na czas, bowiem oko-
liczności są na tyle oczywiste, iż merytoryczne 
podważanie decyzji sądów nie ma sensu. 

Całkowity dług firmy wynosi około 62 mln 
zł, chociaż część udziałowców twierdzi, że 

wynik finansowy byłby jeszcze gorszy, gdy-
by nie pewne księgowe triki. Kreatywność 
w tym zakresie potwierdza protokół pokon-
trolny Agencji Rynku Rolnego, w  którym 
jest mowa o  nieścisłościach fakturowych, 
a  konkretnie zmianie faktur bez powiada-
miania stron. Jest więc tak, że dostarczający 
owoce ma jedną fakturę, a w dokumentacji 
jest zupełnie inna. Sprawę tę wyjaśnić mają 
organy ścigania, o co w listopadzie 2016 roku 
poprosiło sandomierską Prokuraturę Rejo-
nową kilkudziesięciu wierzycieli spółki. 

Jednym z wierzycieli firmy był obrazow-
ski samorząd, dla którego wpływy podat-
kowe sięgające 300 tys. zł rocznie stanowią 
jeden z istotnych elementów budżetu. A po-
nieważ spółka z podatkiem zalegała, wójt 
wystąpił do naczelnika Świętokrzyskiego 
Urzędu Skarbowego o egzekucję należno-
ści z tytułu podatku rolnego i podatku od 
nieruchomości, co spowodowało zajęcie 
rachunków bankowych firmy z Bilczy. 

Niemożność dalszego kamuflażu proble-
mów oraz ich piętrzenie się spowodowały, iż 
zarząd zdecydował zdać się na pomoc innych 
i 30 grudnia ubiegłego roku złożył w Wydziale 
Gospodarczym Kieleckiego Sądu Rejonowego 
wniosek o otwarcie tzw. postępowania sanacyj-
nego. W uzasadnieniu podano, że powodem 
problemów firmy jest rosyjskie embargo na 
zakup polskich owoców, ale spółka ma szanse 
wyjść na prostą po sprzedaży działki we Wło-
stowie oraz rozkręceniu interesów z Chinami, 
Ukrainą, Bałkanami i państwami arabskimi. 
I chociaż wszystkie te obietnice pisane są na 
wodzie, dla sądu okazały się wystarczające.

 PRAWNY LEWAR
Nie wdając się w szczegóły powiedzmy, że 

postępowanie sanacyjne ma na celu uzdro-
wienie sytuacji ekonomicznej dłużnika. 
W praktyce wygląda to tak, że jeśli sąd dojdzie 
do wniosku, iż dłużnik ma szansę na uniknię-
cie upadłości, podejmuje decyzję o otwarciu 

postępowania sanacyjnego i wyznacza sędzie-
go komisarza oraz tymczasowego zarządcę, 
co na czas trwania postępowania w znacznym 
zakresie ogranicza prawo dłużnika do zarządu 
własnym majątkiem. Ale skutki dotykają tak-
że wierzycieli, bowiem decyzja sądu na czas 
trwania postępowania zawiesza także spła-
tę długów firmy. Nawet tych stwierdzonych 
przed otwarciem postępowania sanacyjnego. 

Obowiązkiem zarządu jest sporządzenie 
w  ciągu 30 dni planu naprawczego oraz 
spisu wierzytelności, który zostaje poda-
ny do wiadomości wierzycielom. W  razie 
stwierdzenia nieścisłości, mają oni prawo 
domagać się korekt. W następnej kolejno-
ści sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie 
wierzycieli w celu głosowania nad układem. 

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika na 
mocy układu może obejmować w szczególno-

ści odroczenie terminu ich wykonania, rozło-
żenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości 
oraz konwersję wierzytelności na udziały lub 
akcje. Jak z tego wynika, zazwyczaj na opera-
cji tej wierzyciele tracą, ale i tak dobrze jeśli 
uda im się coś odzyskać. Jeśli plan restruk-
turyzacji okaże się nie do spełnienia i postę-
powanie sanacyjne nie przyniesie rezultatu, 
firmie grozi postępowanie upadłościowe.

 SADOWNICY SKARŻĄ
3 stycznia Sąd Rejonowy w  Kielcach 

przychylił się do wniosku grupy „Owoc 
Sandomierski” i  orzekł o  otwarciu postę-
powania sanacyjnego. Zezwolił spółce na 
wykonywanie zarządu nad całością przed-
siębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym 
zakresu zwykłego zarządu. Wyznaczył także 
sędziego Bogdana Stańka na sędziego ko-
misarza, a na zarządcę Centrum Restruk-
turyzacji i Mediacji sp. z o.o. 

Gwoli ścisłości powiedzmy jeszcze, że 15 
stycznia 2017 r. około 60 sadowników, a więc 
wierzycieli firmy zwróciło się do sądu z wnio-
skiem o umorzenie postępowania sanacyjne-
go, które zdaniem skarżących orzeczone zo-
stało na skutek wprowadzenia sądu w błąd. 
Przede wszystkim we wniosku podano, że 
wierzytelności nie są sporne, czemu przeczą 
pozwy o zapłatę oraz prawomocne wyroki. 
Poza tym skarżący kwestionują przyczyny 
problemów, którymi według nich bynaj-
mniej nie jest rosyjskie embargo. W sierp-
niu 2014 r. podczas wizyty w Bilczy ministra 
rolnictwa prezes Leszek Bąk stwierdził, że 
embargo nie zagraża firmie, bo ta eksportuje 
do Rosji minimalne ilości owoców. Jako fak-
tyczne przyczyny kłopotów spółki sadownicy 
wskazują niekompetencję władz, przeinwe-
stowanie, zbyt duże zatrudnienie oraz lekce-
ważenie wspólników, oszukiwanie ich i dzia-
łanie jedynie w interesie członków zarządu, 
czyli posiadaczy większościowego pakietu 
udziałów. W  konkluzji skarżący twierdzą, 

że wniosek o  postępowanie sanacyjne jest 
grą na zwłokę, której celem jest ukrycie ob-
ciążających zarząd poczynań i odwleczenie 
ostatecznych decyzji. 

 DWA JĘZYKI
Niczym zakończyło się spotkanie z udzia-

łowcami spółki, a  zarazem wierzycielami 
firmy, na które 18 stycznia zaprosił ich 
przymusowy zarządca, czyli przedstawiciel-
ki kieleckiego Centrum Restrukturyzacji 
i Mediacji sp. z o.o. 

Spotkanie otworzył prezes Leszek Bąk, 
ale słowna agresja uczestników zmusiła go 
do opuszczenia sali. Podobnie zebrani obe-
szli się z jednym z wiceprezesów.

Tematem spotkania miała być informacja 
zarządcy o  jego planach wobec spółki oraz 
próba zorientowania się w  możliwościach 
współpracy z  udziałowcami-producentami. 
Prawda jest bowiem taka, iż warunkiem po-
wodzenia programu naprawczego, jest zapew-
nienie funkcjonowania zakładu, co wymaga 
współpracy z producentami i ich zgody na do-
starczanie surowca. Jeśli do tego nie dojdzie, 
przed spółką rysuje się czarny scenariusz. 
Jeśli reprezentujące Centrum Restruktury-
zacji i Mediacji panie Justyna Skrzeszewska 
i  Katarzyna Polańska usiłowały przekonać 
zebranych, że ratowanie zakładu leży w  ich 
interesie, to zdecydowanie im się to nie uda-

ło. Przedstawicielki zarządcy przymusowe-
go przyznały, że spółka wymaga gruntownej 
naprawy, a  jako jeden z  grzechów zarządu 
wskazały przerost zatrudnienia. 

Uczestnicząc w jednym z takich spotkań 
(z uwagi na liczbę wspólników spotkania od-
były się w trzech ratach) można było odnieść 
wrażenie, że obie strony mówią różnymi ję-
zykami. Pewnie dlatego, że panie zaintere-
sowane były uzyskaniem deklaracji pomocy 
w ratowaniu firmy, a sadownikom chodziło 
o  odzyskanie pieniędzy. Wielu z  nich żyje 
wyłącznie z uprawy sadów. Jedna z moich 
rozmówczyń żaliła się, że musi pilnować 
męża, bo nie mając możliwości odzyskania 
pieniędzy, przejawia skłonności samobójcze. 
Inny sadownik opowiadał, że ogołocił własne 
konto by wyrównać synowi szkody ponie-
sione przez powierzenie owoców firmie, do 
czego sam go namówił. Teraz zapowiada się 
bieda. Skąd wziąć pieniądze na zakup środ-
ków ochrony i zabiegi pielęgnacyjne? – pyta-
ją sadownicy. – Kiedy powiedziałam prezesowi 
o naszej trudnej sytuacji, poradził mi, żebym 
wzięła kredyt – relacjonuje jedna z uczestni-
czek spotkania. – Ale jemu nic nie grozi, bo 
i tak weźmie pensję! A za co my będziemy żyć?

Informacje przedstawicielek zarządu 
przymusowego odnośnie wstępnych warun-
ków planu naprawczego zderzyły się z gnie-
wem pokrzywdzonych ludzi. Trudno im się 
dziwić, skoro w imię enigmatycznych rezul-
tatów postępowania naprawczego, żąda się 
od nich kolejnych ofiar. W ich przekonaniu 
los zakładu jest już przesądzony i na owoce 
z ich sadów zarządzający nie mają co liczyć. 
A jeśli tak, trudno mieć nadzieję na powo-
dzenie procesu naprawczego.

JAN ADAM BORZĘCKI

PS. Próbując zasięgnąć opinii prezesa 
Leszka Bąka, wielokrotnie usiłowałem 
skontaktować się z  nim telefonicznie, ale 
w biurze firmy odpowiadano, że prezes jest 
nieobecny. 

Owocowy gigant pada?

„Oddajcie nasze pieniądze!” – uczestnicy spotkania nie przebierali w słowach. Reprezentujące przymusowego zarządcę panie były bezradne.

To opowieść o wielkim sukcesie, który w ciągu niespełna dwóch lat doprowadził do równie wielkiej klapy. Cho-
ciaż istnieje kilka wersji przyczyn tego, co się stało, wszystko wskazuje na to, że powodami krachu były zbyt łatwy 

dostęp do pieniędzy oraz ignorancja osób zarządzających interesem, którym wydawało się, że są w stanie podbić świat. 

Fot. J. Borzęcki



26 stycznia 2017 r.  Nr4(1863)

tyna.info.pl

6

„Afera w ARiMR w Nisku! Umoczony były kierownik 
biura!”. Taką wiadomość, wraz z kopią informacji z pro-
kuratury i wykazem benefi cjentów wspólnej polityki rolnej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której znalazło 
się pięć osób o tym samym nazwisku z gminy Nisko, otrzy-
maliśmy kilka dni temu.

Ale nie byliśmy pierwsi. Okazało się, że te doku-
menty otrzymał w  grudniu 2016 r. portal nizanskie.
info i opublikował artykuł Tomasza Przesyta pt. „Afera 
korupcyjna w niżańskim ARiMR..?”. W tekście znalazła 
się ta sama „Informacja o sprawie”, którą otrzymaliśmy, 
podpisana przez naczelnika Podkarpackiego Wydziału 
Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczo-
ści Zorganizowanej i  Korupcji Prokuratury Krajowej 
w Rzeszowie. 

W prokuratorskiej informacji jest mowa o śledztwie 
„w  sprawie wyłudzenia środków pieniężnych z  budże-
tu państwa oraz funduszy europejskich w  okresie od 
września 2014 r. do grudnia 2015 r. w  Nisku oraz in-
nych miejscowościach województwa podkarpackiego 
przez ustalone i nieustalone osoby działające wspólnie 
i w porozumieniu z funkcjonariuszami publicznymi, po-
woływania się na wpływy w  instytucjach państwowych 
i  samorządowych, wywoływania przekonania u  innych 
osób i utwierdzania ich w przekonaniu o istnieniu takich 
wpływów przez funkcjonariuszy publicznych, przyjęcia 
korzyści majątkowej oraz przyjęcia obietnicy jej udzie-
lenia przez funkcjonariuszy publicznych”.

 PROSTO Z MOSTU
Autor publikacji zamieszczonej na niżańskim portalu 

internetowym wskazał, że „postępowanie jest rozwojowe 
i przesłuchiwani są kolejni świadkowie pod kątem korup-
cji, przekupstwa, łapówkarstwa”. I dalej: „Sprawa wygląda 
poważnie! Skąd takie procedery w rolnictwie? W obliczu 
dopłat bezpośrednich do użytków rolnych wielu obywateli 
zostało rolnikami. Choćby tylko na papierze. Dopłatę chce 
wziąć każdy, rzeczywiście prowadzić produkcję rolną, już 
niewielu. Sprawa o tyle się skomplikowała, że niektórzy, 
najczęściej ci z  otoczenia pracowników Agencji, otrzy-
mują setki tysięcy złotych. Naprawdę duże pieniądze! Jak 
dowiedzieliśmy się nieofi cjalnie od informatora, który 
pragnie zachować anonimowość, jednym z większych »rol-
ników papierowych«, który otrzymuje ze skarbu państwa 
dopłatę na kwotę ponad 100 tysięcy złotych jest syn byłego 
szefa niżańskiego Oddziału Agencji, Janusza Nawrockie-
go, a obecnie przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskie-
go. Czy tata pilnował, żeby wszystko było w porządku...?”.

W tekście redaktora Tomasza Przesyta nie znaleźliśmy 
jednak opinii „wywołanego do tablicy” Janusza Nawroc-
kiego. Postanowiliśmy uzyskać ją sami.

Wcześniej jednak poprosiliśmy o komentarz jego syna 
– drugiego bohatera internetowego wpisu. – To nie jest 
żadna tajemnica, wykaz jest ogólnie dostępny na stronach 
Ministerstwa Rolnictwa. Ja wszystkie swoje wnioski o do-
płaty składałem w Biurze Powiatowym ARiMR w Stalowej 
Woli – wyjaśnił nam Grzegorz Nawrocki. Dodał, że dwie 
osoby z pięciu na tym wykazie noszą to samo nazwisko, 
co on, ale nie są rodziną.

 POMÓWIENIA I KŁAMSTWA
Janusz Nawrocki z góry zapowiada, że o żadnych szcze-

gółach śledztwa mówić nie może. Był przesłuchiwany 
w charakterze świadka. Pytam więc o to, czy „pilnował” 
– jak zarzuca mu portal internetowy – interesów swoich 
synów, którzy dzierżawią grunty rolne i z tego tytułu otrzy-
mują dopłaty bezpośrednie.

– Z  tekstu na portalu wyni-
ka, że załatwiałem moim synom 
dopłaty. W związku z tym wyja-
śniam, że jako kierownik biura 
ARiMR w Nisku nie miałem nic 
wspólnego z wnioskami moich 

synów, które były składane w Stalowej Woli. I tam przez kilka 
osób sprawdzane. I na tym chciałbym zakończyć wyjaśnianie 
tej sprawy – mówi Janusz Nawrocki. 

Ale zaraz wspomina o powodach oskarżeń wobec niego. 
– Patrząc na historię mojej działalności społecznej i za-

wodowej, zawsze po moich ważnych, przełomowych decy-
zjach politycznych, byłem wraz z rodziną atakowany. Teraz 
historia się powtórzyła, dlatego mam powody uważać, że 
atak jest zorganizowany, że nie ma w nim nic przypadkowe-
go. W grudniu ktoś zamieścił artykuł w internecie, a w nim 
sugestię, o której mówimy. Teraz materiały trafi ły do pana 
i  wygląda na to, że dozuje się informacje, aby utrzymać 
napięcie, aby „nie wygasło pod piecem”. To jest gra moją 
osobą i moją rodziną. To są pomówienia i kłamstwa, które 
mają zniszczyć dorobek mojego życia. Będę walczył o dobre 
imię – zapowiada Janusz Nawrocki.

Dodaje, że nie zmieni dotychczasowego postępowania 
i  nie ulegnie naciskom: – Zresztą ludzie, z  którymi pra-
cowałem, dobrze wiedzą, jak przez wiele lat działalności 
publicznej postępowałem, komu bezinteresownie pomogłem.

Wzburzyły go komentarze zawarte pod tekstem na 
portalu, jak mówi, „niewybredne, obraźliwe, ordynarne”. 
– Tak się nie robi. Nawet gdyby ich autorzy uważali, że mają 
rację, to powinni zachować się jak ludzie cywilizowani. Te 
wszystkie chamskie epitety wywołują moją pogardę – mówi 
wyraźnie rozżalony przewodniczący Rady Powiatu Ni-
żańskiego, były starosta niżański, w  2005 r. wyróżniony 
prestiżową Nagrodą im. Grzegorza Palki, zwanej samo-
rządowym Oskarem.

 JAK ZDOBYĆ DOPŁATY
Zainspirowani sugestiami zawartymi w artykule na por-

talu zwróciliśmy się do Janusza Bronkiewicza, zastępcy 
kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Nisku, z pytaniem, kto w świe-
tle obowiązujących przepisów może otrzymać płatności 
bezpośrednie. I czy takie płatności może pobierać osoba, 
która nie była rolnikiem, a kupiła lub wydzierżawiła pole 
lub łąki, a potem zgłosiła się do ARiMR po pieniądze.

– Płatności należą sie każdemu, kto zrejestruje się w syste-
mie Ewidencji Producentów w Biurze Powiatowym ARiMR, 
właściwym ze względu na zamieszkanie lub siedzibę, jest 

właścicielem lub dzierżawcą zależnym czyli użytkownikiem, 
minimum 1 ha użytków rolnych i złoży wniosek o płatności 
bezpośrednie w terminie 15 marca – 15 maja. W 2016 r. było 
to pomiędzy 15 marca a 15 czerwca – wyjaśnia. Podkreśla, 
że benefi cjent dopłat nie musi być zawodowym rolnikiem, 
ale ma być rolnikiem aktywnym.

Właściciel lub dzierżawca pól i łąk, aby otrzymać płat-
ność bezpośrednią, ma do wypełnienia pewne obowiązki. 
– Musi utrzymywać grunty rolne w tzw. dobrej kulturze rolnej, 
czyli np. do 31 lipca każdego roku trwałe użytki zielone muszą 
zostać przez niego wykoszone i zebrane. Grunty ugorowane 
– albo wykoszone, albo przeorane. Nie mogą być zachwasz-
czone, zakrzaczone itp. – wyjaśnia Janusz Bronkiewicz.

ARiMR sprawdza, czy tak się dzieje, corocznie kon-
trolując metodą losową minimum 5 proc. właścicieli lub 
dzierżawców łąk i  pól pod względem ich obowiązków 
wobec ziemi. 

Podstawowe płatności w 2016 r. wyglądały następują-
co: jednolita płatność obszarowa – 462,05 zł/ha, płatność 
za zazielenienie – 310,10 zł/ha. Mogły dojść jeszcze do-
datkowe płatności: za powierzchnię – 172,79 zł/ha, dla 
młodego rolnika (do 40 lat) – 231,97 zł/ha, do zwierząt, 
rolnośrodowiskowa, zalesieniowa i  do gruntów poło-
żonych na ONW (obszar o  niekorzystnych warunkach 
– górski, nizinny).

Prokuratorskie śledztwo wykaże w jakim zakresie i czy 
w ogóle zostało złamane prawo.

PIOTR NIEMIEC

Samorządowiec oburzony jest publicznymi zarzutami i falą internetowego hejtu, który spadł 
na niego po publikacji artykułu na lokalnym portalu internetowym. Jest przekonany, że to 

działanie przeciwników politycznych i zapowiada obronę swojego dobrego imienia.

Ktoś kopie
pod nim dołek?

Ranking MF nie jest sztuką dla sztuki. 
Stanowi on podstawę do obliczenia tzw. 
„janosikowego” za rok 2017, zarówno dla 
jego benefi cjentów, jak i płatników. Pod-
stawą do sporządzenia rankingu są docho-
dy podatkowe w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca gminy uzyskane – i to można 
uznać za mankament opracowania – w roku 
podatkowym 2015. Od tej pory mogły zajść 
pewne zmiany, ale raczej nie należy zakła-
dać, że wynik ostatnich wyborów aż tak fun-
damentalnie zmienił politykę ekonomiczną 
poszczególnych gmin. 

Średni dochód na mieszkańca w podda-
nych ocenie gminach (było ich blisko 2,5 
tys.) wynosił w 2015 r. dokładnie 1 596,67 
zł. Dochód wyższy od średniego uzyskiwało 
449 gmin. Gmina z najwyższym dochodem 
na mieszkańca, Kleszczów, może pochwalić 
się kwotą, uwaga!, 34 825,79 zł. Dochody tej 
najbogatszej gminy w Polsce były 22-krotno-

ścią średniej oraz... prawie 82-kr otnie większe 
od wpływów podatkowych najbiedniejszego 
samorządu, Radgoszczy, gdzie na mieszkańca 
przypadało 424,77 zł. Przed trzema laty różni-
ce te były jeszcze większe, prawie 100-krotne! 
O tym, jak silna jest pozycja lidera, świadczy 
fakt, że druga na liście najbogatszych gmina 
Rząśnia w województwie łódzkim, będąca 
gminą wiejską, uzyskała wpływy z podatków 
8 090,04 zł na mieszkańca, czyli ponad 4-krot-
nie mniej niż w przypadku lidera. W czym 
tkwi tajemnica sukcesu gminy Kleszczów? 
Ma ona tylko ok. 4,5 tys. mieszkańców, ale 
na jej terenie mają siedziby tacy podatnicy jak 
Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” i 
Elektrownia „Bełchatów”. 

Reprezentującą nasz region gminą, która 
w tym rankingu uplasowała się najwyżej, 
jest – ku zaskoczeniu wielu – nie Stalo-
wa Wola z jej niskim bezrobociem, silnym 
skupiskiem fi rm przemysłowych oraz han-

dlowych, ale Połaniec z megapodatnikiem 
jakim jest Elektrownia „Połaniec”. Gminę 
tę znajdujemy na znakomitym miejscu 42. 
z dochodem podatkowym na mieszkańca 
wynoszącym 3172,03 zł. Jest on wyższy niż 
w sklasyfi kowanej na kolejnej pozycji War-
szawie (3126,34 zł). 

W gronie gmin z dochodem wyższym od 
średniej krajowej znajdujemy także Ożarów 
(miejsce 87. i 2460,97 zł), Sandomierz (miej-
sce 300., dochód na mieszkańca – 1761,76 zł) 
i Mielec (320. pozycja i 1730,89 zł). Dopiero 
na 397. miejscu – gminę Stalowa Wola, z do-
chodem podatkowym na osobę wynoszącym 
1652 zł, czyli nieznacznie powyżej średniej 
krajowej. Ciekawostka: gmina Jelcz-Lasko-
wice na Dolnym Śląsku, do której – poprzez 
rozpoczęte w 2012 r. inwestycje Huty „Stalo-
wa Wola” – „wpompowano” sporo pieniędzy 
ze Stalowej Woli, ma się odczuwalnie lepiej: 
zajmuje ona 246. miejsce i ma 1860,98 zł 
na obywatela. Dla jasności dodajmy, że na 
przychody podatkowe Stalowej Woli w 2015 
r. jeszcze nie wpłynęło uruchomienie pod 
koniec tegoż roku potężnej Galerii VIVO! 
i, że neutralny był dla nich poślizg w budowie 
bloku gazowo-parowego w elektrowni. 

Warto zerknąć, jak w tej klasyfi kacji oce-
niane są inne spośród gmin naszego re-

gionu. Na 606. miejscu znajdujemy gminę 
Osiek (1466,75 zł), na 812. – Nowa Dęba 
(1348,45 zł), na 982. – Janów Lubelski 
(1266,80 zł), na zastanawiająco wysokiej (z 
racji jednej z najwyższych w regionie stóp 
bezrobocia), 1011. pozycji – Nisko (1253,17 
zł), na 1024. – Gorzyce (1248,18 zł), na 
1061. – Tarnobrzeg (1228,72 zł). Zaskakuje 
niskie, dopiero 1517., miejsce gminy Pyszni-
ca pod Stalową Wolą, uchodzącej za jedną 
z najbogatszych gmin wiejskich w regionie. 
Tymczasem ofi cjalnie ma ona tylko 1039,47 
zł na mieszkańca. Może dlatego, że znaczna 
część faktycznie tu zamieszkałych przedsta-
wicieli biznesu i klasy średniej wciąż płaci 
podatki w Stalowej Woli?

W kategorii „poniżej 1 tys. zł” znalazły 
się gminy Zawichost (1635. miejsce i 996,95 
zł), Baranów Sandomierski (miejsce 1669. i 
984,83 zł), Dwikozy (miejsce 1700. i 974,50 
zł), Radomyśl nad Sanem (1754. miejsce i 
950,45 zł), Zaklików (1847. pozycja i 915,59 
zł), Padew Narodowa (1842, 918,02 zł), Ło-
niów (1851. miejsce i 914,32 zł), Opatów 
(1951. pozycja i 879,63 zł), zaś w ogonie 
stawki, na miejscu 2231. – Annopol (759,08 
zł), na 2312. – Ulanów (696,83 zł), na 2441. 
– Majdan Królewski (565,36 zł), a na miejscu 
2455. – Jeżowe (545,99 zł).  (r)

Ani dobrze, ani źle
Resort � nansów opublikował najnowszy ranking najbogatszych i nabied-
niejszych samorządów. Czy jako region mamy powody do dumy?
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W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Rzeszowie odbyło się spo-
tkanie z  udziałem przedstawicieli kole-
jowych spółek PKP SA i  PKP PLK oraz 
urzędników, polityków z  regionu i  samo-
rządowców z Tarnobrzega, podczas którego 
rozmawiano o  szansach na przywrócenie 
zamkniętemu od lat na cztery spusty bu-
dynkowi dworca dawnego blasku i – przede 
wszystkim – funkcjonalności. 

– W ramach unijnego programu operacyj-
nego dla Polski wschodniej PKP SA ma wyre-
montować dziesięć budynków dworców w tej 
części kraju. W tym gronie nie ma jednak żad-
nego dworca z Podkarpacia. Gdy dowiedzieli 
się o tym urzędnicy naszego Urzędu Marszał-
kowskiego, zaczęli sygnalizować w ministerstwie 
rozwoju, że akurat tutaj – u nas – na północy 
województwa jest zdewastowany dworzec, który 
powinien znaleźć się na tej liście. Jakiś czas póź-
niej do nas i do pana marszałka przyszło pismo 
od wiceministra Adama Hamryszczaka z infor-
macją, że modernizacja dworca w Tarnobrzegu 
mogłaby zostać wpisana w projekt przebudowy 
linii kolejowej numer 25, przy której się znajduje 
– tłumaczy prezydent Grzegorz Kiełb.

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że mo-
dernizacja dworca miałaby kosztować 
3,5 miliona złotych. Jak mówi prezydent, 
PKP stawia jednak jeden warunek – za-
nim ruszy odnawianie dworca, musi po-
wstać pomysł na jego wykorzystanie. I tu-
taj piłeczka jest po stronie władz miasta. 
Gdyby bowiem PKP taki pomysł miały, 
to dworzec już dawno przestałby straszyć 
podróżnych. 

– PKP oczekuje od miasta konkretnych 
deklaracji w tym temacie. I takie deklaracje 
padły z naszej strony. Jesteśmy zainteresowa-
ni wynajęciem części dworca od kolei pod 
potrzebny związane z miejską komunikacją 
samochodową. Myślimy też o tym, aby część 
sal w tym budynku przeznaczyć na tak zwany 

klub młodzieżowy. Część pomieszczeń miasto 
więc od PKP wynajmie – mówi prezydent.

Prace mogłyby rozpocząć się w  2019-
2020 roku, gdy remontowana będzie cała li-
nia kolejowa. Jest niemal pewne, że projekt 
modernizacji dworca zostanie wpisany na 
listę przedsięwzięć, które będą finansowane 

ze wspomnianego na początku programu 
unijnego. Między innymi dlatego, że zabie-
gają o to nie tylko nasi samorządowcy, ale 
także marszałek Władysław Ortyl czy obec-
ni na spotkaniu w urzędzie senator Janina 
Sagatowska i poseł Rafał Weber. 

– Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgod-
ni, że ten remont jest potrzebny. Co więcej 
– jest wola PKP, aby to zrobić. Konkluzją 
tych rozmów ma być wystosowanie pisma 
do ministerstwa o wpisanie tej inwestycji do 
programu. To przede wszystkim zasługa mar-
szałka Władysława Ortyla, który od początku 
zabiegał o to w Warszawie i prowadził tę spra-
wę aż do teraz – mówi przewodniczący Rady 
Miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka, który 
także brał udział w spotkaniu w Rzeszowie.

Poza planami na zagospodarowanie kilku 
pomieszczeń w budynku dworca miasto ma 
także inne argumenty: niebawem będzie 
budować obok obwodnicę, chce wyremon-
tować ulicę Dworcową i – w końcu – w stu-
dium zagospodarowania przestrzennego 
zapisano, że w przyszłości miałoby powstać 

właśnie tu wspomniane centrum komunika-
cyjne. Samorząd Tarnobrzega ma więc plan 
zagospodarowania całego terenu sąsiadują-
cego z dworcem.

– To idealna okazja do tego, żeby jeszcze 
bardziej realnie myśleć o  połączeniu dwor-
ców. Tym bardziej że z wypowiedzi pana pre-
zydenta wynika poparcie dla tego pomysłu. 
Decyzja o  wyremontowaniu budynku nale-
żącego do PKP to pierwszy krok ku realizacji 
tej wizji – komentuje radny Witold Zych, 
który w ostatnich miesiącach kilkakrotnie 
przypominał o  konieczności modernizacji 
dworca kolejowego i zabiegał o to, aby przy 
budowie obwodnicy miasta uwzględniono 
możliwość lokalizacji w  tej okolicy także 
dworca autobusowego.

Kamil Kalinka studzi jednak emocje, 
przypominając, że budowa nowego dwor-
ca PKS to kosztowana inwestycja i miasta 
długo nie będzie stać, aby sfinansować ją 
z własnych pieniędzy. Mówi też, że ewentu-
alna decyzja w tym zakresie będzie należeć 
do władz kolejnych kadencji, które wcale 
nie muszą być entuzjastami tego pomysłu.

– Tutaj chodzi o budowę całego kompleksu 
dworcowego, a nie samego budynku. To są 
gigantyczne koszty. Nie oszukujmy się, że przy 
obecnych problemach miasta i przy obciąże-
niach finansowych związanych z  realizacją 
takich inwestycji jak budowa obwodnicy, 
będzie nas na to stać. Poza tym nie jest to 
priorytet dla miasta. Jest wiele pilniejszych po-
trzeb. Jestem więc przekonany, że dopóki nie 
pojawi się możliwość pozyskania pieniędzy 
z zewnątrz, ta inwestycja nie będzie realizowa-
na. A jeśli mają to być pieniądze unijne, to na 
pewno nie pozyskamy ich już w tej perspek-
tywie, która będzie trwać do 2020 roku. Jeśli 
mówimy o następnej – to realna możliwość 
otrzymania takich środków może pojawić się 
dopiero po roku 2022, bo opóźnienie startu 
kolejnych programów pomocowych wynosi 
około dwóch lat – komentuje K. Kalinka. 

RAFAŁ NKECKARZ

Przestanie straszyć
Wszystko wskazuje na to, że budynek tarnobrzeskiego dworca PKP w końcu 
doczeka się kompleksowego remontu i znów zacznie tętnić życiem. A stąd już 

tylko krok do ziszczenia się wizji przeniesienia w jego sąsiedztwo dworca PKS i stwo-
rzenia jednego centrum komunikacyjnego w mieście! Tyle że to krok stumilowy.

Jest nadzieja, że tarnobrzeski dworzec PKP, po wielu latach, znów zostanie otwarty i będzie tętnić życiem. 
Ale prędko to nie nastąpi.  Fot. R. Nieckarz

W  ubiegłym tygodniu odbyła się nad-
zwyczajna sesja Rady Miejskiej, dotycząca 
przyszłości szkoły podstawowej na osiedlu 
Malce. Pamiętając twarde stanowisko ni-
żańskiego magistratu w sprawie likwidacji 
podstawówki w Wolinie w 2015 r., miesz-
kańcy i część radnych mocno obawiała się, 
że podobny los spotka PSP nr 6. 

Dyskutowano o  trzech przedstawionych 
przez burmistrza wariantach. Jeden zakładał 
likwidację PSP nr 6, a na jej miejsce utworze-
nie filii PSP nr 5 z klasami I-III, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół nr 2 w Nisku. Następ-
ny mówił o likwidacji podstawówki w Mal-
cach i utworzeniu w to miejsce przedszkola. 
Kolejny – o przekształceniu tej szkoły, obec-
nie placówki o strukturze organizacyjnej klas 
I-VI z oddziałem przedszkolnym, w szkołę 
z klasami I-III, również z oddziałem przed-
szkolnym. – Odbyłem dwa spotkania z miesz-
kańcami osiedla, przedstawiłem możliwości, 
włącznie z przekazaniem szkoły stowarzyszeniu 
bądź organizacji katolickiej. Otrzymałem re-
komendację o pozostawienie szkoły z klasami 
I-III, i  przedszkolem – poinformował bur-
mistrz Ozimek.  

W uzasadnieniu projektów uchwał zna-
lazły się uwagi o  tym, że w  drewnianym 
budynku szkoły z dobudowanymi pomiesz-
czeniami dydaktycznymi i  sanitariatami, 
nie ma miejsca na dostosowanie pomiesz-
czeń do wymogów nowego ustroju szkol-
nego, czyli szkoły ośmioklasowej. Szkoła 
nie posiada sali gimnastycznej ani boiska 
sportowego, nie ma pracowni, a klasy są 
wąskie i małe. Obiekt wymaga remontów 
instalacji, a także modernizacji i rozbudo-
wy, by dostosować go do wymogów oświa-
towych. „Biorąc pod uwagę demografię, 

rozbudowa obiektu jest nierealna” – usły-
szeli radni. 

W  roku szkolnym 2016/2017 uczyło się 
w PSP nr 6 zaledwie 45 dzieci, np. w klasie 
IV było pięcioro uczniów. I właśnie skutki 
niżu demograficznego, w połączeniu z de-
cyzją części rodziców o  wysłaniu swoich 

pociech do innych placówek w Nisku (także 
w Stalowej Woli), stanowiły przekonujący 
argument o  konieczności przekształcenia 
lub likwidacji starej szkoły. 

Rozpoczynając dyskusję Gabriela Kar-
nat, radna z osiedla Malce, zapewniła, że 
szkoła jest jej bliska – chodził do niej jej 
ojciec, ona sama, jej dzieci i wnuki. – Ko-
cham tę szkołę bardzo, ale wchodzi reforma 
i musimy określić, jak będzie dalej funkcjo-

Szybciej niż się spodziewano niżańscy radni miejscy zgodzili się na prze-
kształcenie szkoły podstawowej na osiedlu Malce. „Szóstka” pozostanie 

w gminnej sieci placówek oświatowych, ale znacznie mniejsza niż dotychczas.

Poszli na kompromis
nowała. Jest grupa rodziców, która chciałaby 
szkoły ośmioletniej. Ja tego nie widzę, choć 
nie mam nic przeciwko – zapewniła. Jej zda-
niem najlepsze wyjście to pozostawienie 
w szkole klas I-III. 

W sesji uczestniczyli mieszkańcy osiedla 
z  ks. proboszczem Bogdanem Łubikiem, 
który w imieniu rodziców przedstawił możli-
wości działania w Malcach szkoły ośmiokla-
sowej. W wystąpieniach imponował wiedzą 
na temat nowej ustawy oświatowej, okresu 
dostosowania szkół, programów wspierania 
placówek, doskonalenia nauczycieli, finan-
sowania infrastruktury sportowej itd. 

– Przypominam, że to już czwarta próba 
likwidacji naszej szkoły, więc rodzice w ostat-
nich latach przepisywali dzieci do innych 
placówek – mówił proboszcz. Przypomniał 
doskonałe wyniki uczniów i  dane z  ksiąg 
metrykalnych, które wcale nie są złe. Pod-
kreślił, że utworzenie szkoły jedynie z kla-
sami I-III, to początek jej likwidacji. – Czym 
zawiniły matki z  naszego osiedla, że będą 
musiały zawozić dzieci do innych szkół do 
Niska? – mówił emocjonalnie.

Komisja Oświaty rekomendowała Radzie 
Miejskiej projekt uchwały o przekształceniu 
PSP nr 6 w  Nisku w  szkołę z  klasami I-
-III z oddziałem przedszkolnym. Radni, ku 
zaskoczeniu części widowni, jednomyślnie 
poparli ten projekt uchwały.

Dzieci z osiedli Moskale i Malce, uczęsz-
czające teraz do klas IV i V, od 1 września 
będą przez gminę dowożone bezpłatnie do 
PSP nr 5, szkoły, która mieści się w nowym 
i  wszechstronnie wyposażonym budynku. 
Gmina na przekształceniu „szóstki” zaosz-
czędzi rocznie 400 tys. zł. 

– Jeżeli zwiększy się liczba dzieci, to nic 
nie będzie stało na przeszkodzie, aby szkołę 
w Malcach powiększyć. Nie zlikwidowaliśmy 
jej, pozostała w  gminnej sieci oświatowej  
– zapewniał burmistrz Julian Ozimek, dzię-
kując radnym opozycji za wsparcie propo-
zycji Komisji Oświaty.

Oddaliła się wizja likwidacji starej szkoły. 
Pytanie, czy o jej przyszłości nie zdecyduje 
po prostu demografia...

PIOTR NIEMIEC

Ks. BOGDANOWI ŁUBIKOWI nie udało się przeko-
nać radnych, by w Malcach powstała „ośmiolatka”. 

Fot. P. Niemiec

Prosto na 
emeryturę

W  Nisku odbyło się uroczyste 
pożegnanie odchodzącego na 

emeryturę komendanta powiatowe-
go policji mł. insp. Witolda Furgały, 
który służył w Nisku 10 miesięcy.

W  uroczystości pożegnania ko-
mendanta uczestniczył m.in. zastępca 
komendanta wojewódzkiego policji 
w  Rzeszowie insp. Tadeusz Szymanek, 
wicestarosta Adam Mach, burmistrz 
Niska Julian Ozimek, burmistrz Ula-
nowa Stanisław Garbacz i  wójt gminy 
Krzeszów Stanisław Nowakowski, a tak-
że przedstawiciele prokuratury i  służb 
mundurowych – wojska, więziennictwa 
i straży pożarnej. Podziękowali oficerowi 
za dobrą współpracę i rzetelną służbę na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa na tere-
nie powiatu.

Obowiązki szefa policji w Nisku prze-
jął mł. insp. Janusz Śnios, pełniący do tej 
pory funkcję zastępcy komendanta.  

(pen)

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
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– Takiemu sku******owi, co zastawia 
wnyki, życzyłbym tylko jednego. Żeby złapał 
się w  taką pułapkę i pocierpiał jak te zwie-
rzęta – mówi wzburzony jeden z tarnobrze-
skich myśliwych.

Kłusownictwo w  naszym regionie osią-
gnęło rozmiary plagi. Im bardziej śnieżna 
zima, tym więcej wnyków i innych pułapek. 
Kłusownicy widzą na śniegu którędy chodzi 
zwierzyna. I  bezlitośnie to wykorzystują. 
Tylko w pierwszych dwóch tygodniach 2017 
roku na terenie działania tarnobrzeskiego 
okręgu Polskiego Związku Łowieckiego 
(obejmuje dawne woj. tarnobrzeskie) my-
śliwi znaleźli kilkaset wnyków.

SZOKUJĄCA SKALA
– Skala tej plagi jest niewyobrażalna. Szacu-

jemy, że udaje się nam znaleźć i zlikwidować 
może 10 procent zastawionych wnyków. 2016 
rok był „skromny”, bo nie było dużo śniegu. 
A i tak znaleźliśmy blisko 5 tys. wnyków. Były 
lata, że znajdowaliśmy ich ponad 10 tys. – 
mówi Jan Czub, łowczy wojewódzki.

Czasami myśliwi i  leśnicy natrafiają na 
złapane w pułapki zwierzęta. Zazwyczaj je-
dyną rzeczą, jaką mogą zrobić, jest dobicie 
ofiary. Śmierć jest dla niej wybawieniem.

– Trafiłem na sarnę we wnykach. Nawet 
nie była bardzo poraniona, złapała się za 
poroże. Udało mi się ją uwolnić, pobiegła 
w las… i po kilkudziesięciu metrach padła 
martwa. Serce nie wytrzymało – opowia-
da Tadeusz Jabłoński, prezes Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu. – Nie za-
pomnę też jelenia we wnykach. Kłusownik 
zastawił pułapkę i pewnie o niej zapomniał. 
Jeleń musiał tam tkwić długo. Wszystko 
wokół w  zasięgu linki było wyjedzone, aż 
do piasku, nawet igliwie. Zwierzę skonało 
w męczarniach z głodu.

Takie makabryczne opowieści można 
przytaczać bez końca. O dziku, który zła-
pany w stalową pętlę tak długo próbował się 
wyrwać, że wyrył w ziemi głęboki na metr 
krąg, o samicy łosia, która wpadła w sidła 
koło Grębowa i padła z głodu, a wraz z nią 
zginął łoszak, czyli jej dziecko.

– Nie wiemy dokładnie, ile zwierząt ginie 
we wnykach i  od innych działań kłusowni-
ków. Mamy tylko dane, ile martwych lub 
umierających znaleźli myśliwi. Ale jest to ol-
brzymia liczba – mówi Jan Czub.

W 2016 roku w sidłach i wnykach znale-
ziono 2 łosie, 17 jeleni, 20 dzików, 84 sar-
ny, 257 zajęcy, 56 lisów, 7 borsuków i 392 
bażanty. Myśliwi szacują, że udaje im się 
znaleźć zaledwie 10 procent pułapek.

– Bardzo często kłusownicy zastawia-
ją wnyki, a potem już tam nie wracają. To 
w  takich pułapkach najczęściej znajdujemy 

Zwierzę złapane we wnyki nie ma szans. Stalowa linka zaciska się nieubłaganie. Im większe zwierzę, im bar-
dziej się szarpie, tym mocniej zaciska się pętla. Najpierw przecina skórę, potem mięśnie i ścięgna. Wreszcie 

wrzyna się w kości. Często męka trwa wiele dni, aż zwierzę padnie z ran i głodu. 

Krwawe tropy na śniegu

Zwierzęta we wnykach giną w męczarniach. Fot. B. Myśliwiec

TADEUSZ JABŁOŃSKI pokazuje świeżo znalezione 
wnyki.

W 2016 roku na terenie działania tarno-
brzeskiego okręgu PZŁ wyłapano 81 przy-
padków kłusowania z bronią. To tylko nie-
wielki ułamek rzeczywistej liczby. Dwóch 
kłusowników ujęto na gorącym uczynku.

ŁAGODNE SĄDY
– No i co z tego, skoro sądy traktują kłusow-

ników z  niewiarygodną łagodnością? Jeden 
z tych złapanych, z nielegalnie posiadaną bro-
nią, dostał… 10 miesięcy. Wychodząc z sądu, 
śmiał mi się w twarz – mówi Jan Czub.

 Myśliwi i leśnicy niechętnie opowiadają 
o  uzbrojonych kłusownikach. Powód jest 
prozaiczny. Są to groźni ludzie, a łagodne 

traktowanie ze strony organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości sprawia, że czu-
ją się bezkarni.

– Nieraz się zdarzało, że przyłapani na go-
rącym uczynku zaczynali strzelać do leśników 
czy myśliwych. Kto w  takiej sytuacji będzie 
ryzykował? – pyta retorycznie myśliwy z jed-
nego z kół wchodzących w skład okręgu. – 
Co z tego, że często wiemy, kto kłusuje, skoro 
nic z tego nie wynika, nawet jeżeli organa ści-
gania zostaną zawiadomione. Przekonałem 
się o tym osobiście. Szlag mnie już trafiał na 
bezkarność kłusowników i  skontaktowałem 
się z Centralnym Biurem Śledczym. Podałem 
im nazwiska i adresy dwunastu osób, co do 
których mam pewność, że mają nielegalną 
broń palną i kłusują. I czekałem co będzie. 
No i się doczekałem. Panowie z CBŚ skon-
taktowali się ze mną i… poprosili, żebym 
dowiedział się, gdzie te osoby chowają broń. 
Bo bez takich informacji nie dostaną od 
prokuratora nakazu przeszukania. Ręce mi 
opadły i  już się nie wyrywam. Głową muru 

martwą zwierzynę. Często się też zdarza, że 
wycinają tylko najsmaczniejsze kąski, a resz-
tę zostawiają. Nieraz znajdywaliśmy martwe 
dziki czy jelenie z  wyciętą szynką – dodaje 
Tadeusz Jabłoński.

PIES WE WNYKACH
W  pułapki wpada nie tylko zwierzyna 

leśna. Ponieważ wnyki zastawiane są nawet 
w miastach, łapią się w nie także zwierzęta 
domowe.

– Byłam z  psem na spacerze nad Wisłą. 
Biegał luzem, ale blisko mnie. W  pewnym 
momencie usłyszałam przeraźliwy skowyt. 
Złapał się we wnyki, jedna pętla zacisnęła 

mu się na szyi, druga na łapie. Ledwie udało 
mi się go uwolnić, został mocno poraniony – 
opowiada mieszkanka Tarnobrzega.

Informacje o tym, że coraz częściej tra-
fiają do nich pacjenci poranieni wnykami 
potwierdzają weterynarze z całego regionu. 
Coraz częściej też w nocy w lasach słychać 
strzały. To kłusownicy posługujący się bro-
nią palną.

– Część używa broni domowej konstruk-
cji, ale to już mniejszość. Coraz więcej jest 
takich, którzy są uzbrojeni w profesjonalną 
broń. I  to taką, jakiej nawet myśliwym nie 
wolno używać. Wyposażoną w  termowizo-
ry, noktowizory i  inne gadżety. Mają dobre 
auta z  reflektorami – szperaczami. A  teraz 
wszystkie praktycznie lasy są poprzecinane 
drogami. Wjeżdżają więc w nocy i mordują 
co popadnie. Z  takim sprzętem nic im nie 
ucieknie – opowiada Tadeusz Jabłoński.  
– To mit, że kłusuje się z biedy. To najczęściej 
są majętni ludzie. A kłusują, bo mają taką 
zachciankę.

nie przebijesz, poza tym nie chcę dostać „przy-
padkowej” kuli gdzieś w lesie.

Łapanie kłusowników nie jest prioryte-
tem organów ścigania. Jeżeli przestępcy 
wpadają, to najczęściej na gorącym uczyn-
ku – zauważeni przez patrole policyjne, 
myśliwych lub, sporadycznie, przez przy-
padkowe osoby.

– W  2016 roku na terenie województwa 
podkarpackiego policjanci stwierdzili 74 prze-
stępstwa z ustawy Prawo łowieckie. W 2015 
roku tych przypadków było 42 – informuje 
podkomisarz Jacek Kocan z Wydziału Ko-
munikacji Społecznej Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Rzeszowie.

ZMOWA MILCZENIA
Z  danych podkarpackiej policji wynika, 

że w  powiecie tarnobrzeskim i  mieleckim 
wykryto w  ciągu dwóch ostatnich lat po 6 
przypadków kłusownictwa, w  niżańskim 11 
przypadków, zaś w stalowowolskim zaledwie 
3. Zestawienie tego ze statystykami Polskiego 
Związku Łowieckiego mówi samo za siebie.

– Najgorsza jest społeczna akceptacja dla 
kłusownictwa. Przecież ludzie doskonale wie-
dzą kto kłusuje, szczególnie na wsi. To często 
jest tradycja przechodząca z  ojca na syna. 
Panuje zmowa milczenia. Pobłażliwość wy-
miaru sprawiedliwości też nie pomaga. Co 
z  tego, że kłusowanie jest zagrożone karą do 
5 lat więzienia, skoro wyroki są wydawane 
najczęściej w  zawieszeniu, bo szkodliwość 
społeczna czynu w  ocenie sądu jest niska  
– nie ukrywa zniechęcenia Tadeusz Jabłoński.

Dochodzi do sytuacji absurdalnych. 
Przykładem może być historia kłusującego 
z  chartami mieszkańca jednego z  tarno-
brzeskich osiedli.

– Kłusowanie z chartami to osobny temat. 
Gdzie tylko uda się odrodzić poprzez zasie-
dlanie populację zajęcy, zaraz pojawiają się 
u  ludzi charty. I  zaczyna się rzeź, nie tylko 
zajęcy zresztą. Na otwartym terenie zwierzęta 
nie mają z nimi żadnych szans. Jedyne miej-
sce, gdzie zając się uchowa, to sady. Bo tam 
ma szansę skręcić i zniknąć z pola widzenia 
psa – opowiada Tadeusz Jabłoński. – Na 
terenie jednego z  tarnobrzeskich osiedli rol-
niczych przyuważyliśmy szczególnie zuchwa-
łego kłusownika. W  końcu udało się nam 
doprowadzić do odebrania mu 5 chartów. 
Zwierzęta trafiły do schroniska w Warszawie. 
Nie minęło wiele czasu, a 3 z nich przywiózł 
z powrotem. Po prostu pojechał sobie tam i je 
„zaadoptował”. I dalej kłusuje.

W walce z kłusownictwem myśliwi czują 
się, nie bez racji, kompletnie osamotnieni. 
Mówią wręcz o „walce z wiatrakami”.

– Jedyną nadzieją jest edukacja młodych 
pokoleń. Staramy się docierać do szkół, pro-
wadzić edukację ekologiczną. Może to spra-
wi, że ci młodzi ludzie, gdy dorosną, będą 
na kłusownictwo patrzeć bez pobłażliwości 
– mówi Jan Czub.

Tymczasem jednak kłusownicy działają 
w najlepsze, a wnyków przybywa. I kolejne 
zwierzęta giną w niewysłowionych męczar-
niach.

PIOTR WELANYK

Zatrzymany 
„drukarz”

34-latek ze Stalowej Woli, który przy pomocy laptopa 
i  drukarki wydrukował 48 banknotów o  nominałach 

20, 50 i 100 złotych, wkrótce stanie przed Sądem Okręgo-
wym w Tarnobrzegu.

Jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tar-
nobrzegu Andrzej Dubiel: „Prawdopodobnie działalność Artu-
ra P. nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie skłonność 
do zażywania tzw. dopalaczy. Funkcjonariusze policji zostali 
bowiem powiadomieni przez pracodawcę oskarżonego o tym, że 
na terenie zakładu pracy próbuje on wstrzyknąć sobie nieznaną 
substancję. W tego typu przypadkach standardem jest przeprowa-
dzenie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, które wykonuje 

się w kierunku zabezpieczenia środków odurzających. W wyniku 
przeszukania mieszkania zajmowanego przez Artura P. policjanci 
ujawnili szereg sfałszowanych przez niego banknotów, a  także 
zabezpieczyli sprzęt służący do ich wykonania, natomiast nie 
ujawnili żadnych środków psychoaktywnych.”

34-letni Artur P. skopiował, wydrukował i wyciął 21 banknotów. 
Pozostałe 27 zdążył już tylko wydrukować. Zatrzymanemu udało 
się wprowadzić do obiegu banknot stuzłotowy – kupił jedno piwo 
w placówce handlowej na terenie Stalowej Woli. Ponadto pró-
bował trzykrotnie zrealizować zakupy na terenie Stalowe Woli, 
płacąc za nie fałszywymi pieniędzmi.

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli zastosował wobec Artura P. śro-
dek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu, natomiast 
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu przedłużył go o kolejne 3 miesiące.

Oprócz 34-latka Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu oskar-
żyła także dwóch innych mężczyzn – Pawła W. i  Michała W. 
Pierwszy z nich przyjął od „drukarza” trzy sfałszowane  banknoty, 
drugi zaś dziewięć.

Według artykułu 310 Kodeksu karnego fałszowanie pieniędzy 
i papierów wartościowych podlega karze nawet 25 lat pozbawie-
nia wolności.  (jk)
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Stalowa Wola dysponuje tylko jednym, niewystarcza-
jącym wobec potrzeb, schroniskiem męskim dla bezdom-
nych. Prowadzi je, od ponad ćwierćwiecza zajmujące się 
działalnością charytatywną w tym mieście, Towarzystwo 
Pomocy im. św. brata Alberta. W  1989 roku utworzyło 
pierwsze schronisko dla bezdomnych mężczyzn, uloko-
wane w  starym, drewnianym budynku przy ul. Rozwa-
dowskiej 15. Udało się w nim wygospodarować raptem 
10 miejsc sypialnych. Nie było wody bieżącej, którą trze-
ba było czerpać ze studni napędzanej ręczną pompą, 
ogrzewanie i gotowanie posiłków umożliwiały archaiczne 
kafl owe piece. Zważywszy na ówczesne czasy i standardy 
cywilizacyjne – nikt specjalnie nad tym nie ubolewał. Od 
kwietnia 1990 r., kiedy zamieszkał tu pierwszy bezdomny, 
schronisko zaczęło zyskiwać na popularności do tego 
stopnia, że przyjmowano wszystkich zgłaszających się 
chętnych, nie tylko z obszaru gminy. 

 KONSEKWENCJE „DOBROCI”
Po czterech latach trzeba było ponieść, w pewnym sen-

sie, konsekwencje tej „dobroci”, polegającej na przygar-
nianiu bezdomnych nieomal z całego kraju. W budynku 
zlikwidowanego żłobka przy ul. Dmowskiego 1 stworzono 
drugie schronisko z 30 miejscami sypialnymi. W ten spo-
sób miasto w razie potrzeby mogło przygarnąć, w dwóch 
schroniskach, nawet pół setki bezdomnych mężczyzn. Po 
trzech latach schronisko przy Dmowskiego zlikwidowano, 
pozostawiając ruderę w Rozwadowie, która nijak miała się 
do rozbudzonego już skutecznie zapotrzebowania na ten 
specyfi czny rodzaj usług opiekuńczych. 

Zwiększenie o połowę liczby miejsc noclegowych oraz 
niewielkie remonty były kroplą w morzu potrzeb. Podjęte 
przez zarząd towarzystwa starania o pozyskanie nowej, od-
powiadającej zmieniającym się potrzebom, bardziej funk-
cjonalnej siedziby schroniska, wsparło miasto. Pomogło, 
przekazując Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta 
budynek przy ul. Jaśminowej 2 w Rozwadowie. Bardziej 
pojemny i nowszy, ale też będący w złym stanie technicz-
nym. Sami bezdomni wzięli sprawy w swoje ręce i wykonali 
wszystkie prace związane z uporządkowaniem i zagospoda-
rowaniem terenu oraz przygotowaniem budynku do blisko 
2-letniego remontu. 

Od grudnia 2001 r. nowe schronisko, w którym są 4 po-
koje sypialne, 2 łazienki, kuchnia i  zaplecze magazynowe 
(a, po przebudowie poddasza w 2002 r., także dodatkowy 
magazynek artykułów chemicznych), funkcjonuje w takim 
kształcie. Początkowo miało 25-26 miejsc, ale przebywało 
w nim średnio po 35-40 mieszkańców. Kiedy strażacy, kie-
rując się wymogami bezpieczeństwa, wymusili zredukowanie 
liczby ofi cjalnych miejsc noclegowych, sytuacja niebezpiecz-
nie „się zapętliła” . W praktyce bowiem, w okresie najwięk-
szych spadków temperatur, kiedy bezdomni garną się do 
schroniska, może tu jednorazowo przenocować ok. 28 osób. 

 NIE TYLKO CIEPŁY KĄT
Pełnią tutaj dyżury psycholog i  terapeuta. Każdy stały 

mieszkaniec schroniska, dzięki temu, że jest zarejestrowa-
ny w PUP, ma wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
możliwość uczestnictwa w kursach i spotkaniach z doradcą 
zawodowym. Ale nie każdy bezdomny może, albo chce, 
stać się stałym mieszkańcem.

Obecnie zdecydowana większość mieszkańców schroni-
ska, 23 osoby, to stalowowolanie, którzy z różnych powo-
dów nie mieszkają w swoich mieszkaniach. Albo ich nie 
mają, albo zostali eksmitowani – pogrążyli się w długach 
i utracili mieszkanie, albo są uzależnieni od alkoholu czy 
narkotyków, albo popadli w konfl ikty z prawem, albo pozo-
stają w nierozwiązywalnym konfl ikcie z rodziną i mieszkać 
z nią nie chcą, albo wybrali taki sposób na życie, realizując 
swoją wizję wolności osobistej. Bywali tu przeróżni, od 
19-latka po 71-letniego nestora, który niegdyś ugrzązł tu na 
długo, choć ze względu na konieczność opieki medycznej 
powinien trafi ć do domu pomocy społecznej.

Kiedy przebywanie w  śmietnikach, pod mostem czy 
w jakichś szałasach jest możliwe, schronisko niekoniecz-

Kwadratura
bezdomności

Przynajmniej raz w ciągu każdej zimy zdarzają się okresy ekstremal-
nie niskich temperatur. Wtedy, gdy nie ma dni, aby ktoś nie telefo-

nował na policję w związku z bezdomnymi koczującymi w klatkach schodo-
wych bloków, największe miasto regionu „przypomina” sobie o problemie. 

Fot. J. Reszczyński

nie odczuwa ich istnienie. Ale kiedy termometry wskazują 
po kilkanaście, albo i więcej, stopni mrozu, obawa o życie 
zmusza niektórych do udania się do schroniska, gdzie 
mogą liczyć na ciepły kąt i  strawę. Zwłaszcza że ludzie 
ci są eliminowani przez interwencje lokatorów bloków 
z piwnic i klatek schodowych. Nie ma też dla nich miejsca 
na dworcach, co w pewnym okresie w dużych miastach 
kraju było normą. 

 CHOĆBY MINUS STO...
Może niestety, a może (w tym kontekście) na szczęście, 

Stalowa Wola dworców komunikacji masowej z  pocze-
kalniami praktycznie nie ma – jeśli nie liczyć dostępnej 
w ograniczonym czasie poczekalni dworca autobusowego 
PKS przy Okulickiego, gdzie bezdomni niekiedy chronią 
się przed mrozem. Ale i stąd są eliminowani. Podróżnym, 
co zrozumiałe, nie podoba się ciągnący się za takimi ludźmi 
niezbyt przyjemny zapach. 

Do tego problemu, jakim jest wykorzystywanie pocze-
kalni dworca PKS przez bezdomnych miasto formalnie się 
nie włącza. Należy on bowiem do spółki będącej własnością 
powiatu stalowowolskiego, a  praktycznie jest w  trakcie 
trwającej już kilka lat transakcji sprzedaży prywatnemu 
inwestorowi z Tarnobrzega, który zamierza na tym terenie 
wybudować galerię. 

Inwestycja ma się rozpocząć na przełomie lat 2017-2018. 
To oznacza, że już następnej zimy nawet pomieszczenia obec-
nego dworca przestaną być dla bezdomnych jakimkolwiek 
azylem, choćby temperatury spadły i do minus 100 stopni. 

Pewnym pocieszeniem jest, że „ciśnienie” związane 
z  miejscami dla bezdomnych w Stalowej Woli ostatnio 
zelżało. Najbliższe schroniska są w Tarnobrzegu i w San-
domierzu, a noclegownia – w Leżajsku. Do Stalowej nie 
ciągną już, jak dawniej, bezdomni z  daleka. A  niegdyś 
bywali tu nawet przybysze znad morza.

Samorząd miasta szczyci się rekordowo wysokimi wydat-
kami na inwestycje, planowanymi na rok 2017. Znaczną ich 
część stanowić mają wydatki na różne projekty o charakterze 
socjalnym. Modernizowane mają być np. obiekty MOPS. 
Na modernizację, a w zasadzie – bo to jest najważniejsze – 
rozbudowę schroniska dla bezdomnych do 60 miejsc oraz 
doposażenie go tak, by mógł pełnić nowe funkcje (m.in. 
rehabilitację) w planach inwestycyjnych miasta miejsca nie 
przewidziano. Trudno się z dziwić. Aby problem rozwiązać 
należałoby zainwestować co najmniej 2 miliony złotych. Nie-
łatwo jest znaleźć zewnętrzne źródła wsparcia fi nansowego 
dla takiego zadania, a  w  swoich planach inwestycyjnych 
samorząd miasta stawia głównie na inwestycje solidnie do-
fi nansowywane ze źródeł pozabudżetowych.

 APEL BEZSILNOŚCI
Na razie więc jest jak jest: policja reaguje na zgłoszenia 

o bezdomnych mogących znajdować się w sytuacji zagro-
żenia i  albo proponuje im nocleg w  „Albercie”, albo… 
w swojej izbie zatrzymań, jeśli bezdomny jest nietrzeźwy. 
Później taka osoba kierowana jest do schroniska, gdzie do-
raźnie zawsze otrzyma pomoc w postaci środków czystości, 
możliwości skorzystania z  kąpieli, gorącego posiłku czy 
odzieży. Ale jeśli stałego miejsca noclegowego dla niej nie 
ma – co najwyżej śpi na krzesłach lub podłodze. I zwykle 
wynosi się, gdy tylko zima z  lekka odpuści. Wielu tu nie 
wytrzymuje z podstawowego powodu: tu nie wolno pić.

Odrębną grupę stanowią ci, którzy trafi ają do szpitala. 
Z odmrożeniami, wyziębieni, niedożywieni, stają się pro-
blemem innego rodzaju, także ekonomicznym. Po zalecze-
niu wciąż jednak pozostają bezdomnymi...

Jedni z pomocy korzystają, inni nie. Nikt siłą nie zmusi 
nikogo do przyjęcia takiej czy innej pomocy. W systemie 
opieki budowanym przez państwo stawiające na socjalne 
preferencje społeczne, nie widać jakiegokolwiek przej-
rzystego planu w stosunku do osób bezdomnych. Wysoce 
prawdopodobna jest hipoteza, że państwa nie będzie stać 
na taki kompleksowy program. Już powoli widać, jakim 
problemem staje się np. uprawnienie do bezpłatnej opieki 
zdrowotnej osób nieubezpieczonych. Czy w  ogóle w  tej 
sytuacji można mówić o tym, że z tym problemem miałyby 
sobie poradzić samorządy, które i tak drżą w obawie przed 
tym, co jeszcze im zrzuci na głowę „Warszawka” – z tzw. 
reformą oświatową na czele.

Na poziomie samorządów najczęściej stosowaną for-
mą walki z bezdomnością są... apele typu „kiedy widzimy 
człowieka śpiącego na mrozie, powinniśmy niezwłocznie 
zawiadomić policję. Tylko szybka interwencja może ura-
tować komuś życie”

Dotychczas akcje liczenia bezdomnych przeprowadzano 
w  naszym kraju co dwa lata. Ostatnio, w  noc z  21 na 22 
stycznia 2015 r., ustalono, że ok. 25,6 tys. osób bezdomnych 
przebywało w placówkach typu schronisko czy noclegownia, 
a ok. 10,5 tys. osób poza nimi. Nikt nie ma jednak złudzeń, 
że wyczerpuje to całkowicie wiedzę o skali problemu.

Szacuje się (np. w badaniach Instytutu Socjologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego), że obecnie prawie pół miliona 
osób w naszym kraju pozostaje bez dachu nad głową. Po-
łowa z tej liczby zamieszkuje duże aglomeracje. Co czwarty 
bezdomny wywodzi się ze wsi, zatem również co czwarty 
jest praktycznie mieszkańcem miasta średniej wielkości 
bądź małego, czyli takiego, jakie dominują w naszym regio-
nie. W przypadku Stalowej Woli liczbę osób bezdomnych 
szacuje się na 70-80 osób. 

JERZY RESZCZYŃSKI

Janowski DPS, zbliżający się do 70-lecia swego istnienia, 
ma obecnie około 100 pracowników i blisko 180 miesz-
kańców w wieku do 90 lat, spośród których 18 to osoby 
całkowicie leżące, a 30 porusza się na wózkach inwalidzkich. 
Tylko co dziesiąty z mieszkańców pochodzi z powiatu ja-
nowskiego, większość wywodzi się z okolicznych powiatów, 
a wielu – spoza województwa lubelskiego. Ściąga ich w to 
miejsce głównie wysoki standard opieki, dobre warunki 
bytowe oraz relatywnie niewysokie opłaty za pobyt. Spraw-
ny i nowoczesny pojazd zlikwiduje barierę transportową, 
zapewni powszechną dostępność do wysokiej jakości reha-
bilitacji, a tym samym podniesie jakość życia mieszkańców 
DPS. Poprawi też efektywność świadczonej opieki dzięki 
łatwiejszym wyjazdom do poradni i szpitali na badania i 
konsultacje lekarskie oraz zabiegi medyczne, a także na wy-
jazdy rekreacyjne oraz na spotkania integracyjne seniorów. 
Nowy pojazd, oczywiście, przystosowany jest do przewozu 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.  (r)

Barka na kołach

W połowie stycznia janowski Dom Pomocy Społecznej „Barka” im. Jana Pawła II wzbogacił się o no-
wego 9-osobowego vana marki Volkswagen. Starania o wsparcie PFRON dla zakupu tego pojazdu 

powiat janowski prowadził od wiosny 2016 r. Efekt: fundusz do� nansował zakup samochodu kwotą 65 tys. 
zł, przy udziale własnym powiatu poniżej 75 tys. zł.

Fot. J. Reszczyński
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Asfaltowy 
sukces

W 2016 roku powiat opatowski był  
regionalnym liderem w  budowie 

i modernizacji dróg. Starosta Bogusław 
Włodarczyk tylko w  ostatnich dniach 
grudnia oficjalnie odebrał prawie 20 
kilometrów zmodernizowanych dróg 
powiatowych. 

W  ubiegłym roku powiat wykonał 100 
km nowych nawierzchni asfaltowych. Dla 
porównania w powiecie ostrowieckim w mi-
nionym roku wyremontowano zaledwie 12,9 
kilometra dróg będących w  zarządzie po-
wiatowego samorządu. W  ościennym po-
wiecie staszowskim wyremontowano 13,2 
kilometra dróg powiatowych.

W  powiecie opatowskim jest 484 km 
dróg powiatowych. Dobra infrastruktura 
drogowa poprawi nie tylko bezpieczeń-
stwo mieszkańców, ale także ma za zada-
nie przyciągnąć inwestorów i przyczynić 
się do dalszego rozwoju powiatu. – Firmy 
nie będą chciały u  nas inwestować jeśli 
nie zadbamy o dobrą jakość dróg. Dojazd 
i przede wszystkim bezpieczna i dobra ko-
munikacja to podstawa. Oczywiście dro-
gi remontujemy z  myślą o  mieszkańcach 
i  o  ich komforcie, ale nie możemy zapo-
minać także o  przyciąganiu nowych firm, 
które generują nowe miejsca pracy – mówi 
Bogusław Włodarczyk.

Pod koniec 2016 roku do użytku oddano 
blisko 20 kilometrów dróg powiatowych. 
Z  nowych nawierzchni mogą korzystać 
mieszkańcy Łagowicy Nowej, Woli Ja-
strzębskiej, Iwanisk, Wzorówy, Jałowęsów, 
Oziębłowa, Modliborzyc, Łężyc, Gołoszyc, 
Rzuchowa, Grocholic, Czernikowa Opa-
towskiego, Nikisiałki Dużej, Nikisiałki 
Małej, Wlonic, Łubowej, Janowa, Ciszycy 
Górnej i Leśnych Chałup.

W  oficjalnym odbiorze zakończonych 
w grudniu prac remontowych uczestniczyli: 
starosta opatowski Bogusław Włodarczyk, 
radny Rady Powiatu Tomasz Świątek, dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opa-
towie Henryk Satur, inspektor nadzoru 
Józef Dryś oraz przedstawiciele przedsię-
biorstw zajmujących się wykonaniem no-
wych nawierzchni.  (jk)

Apteki jednak 
dyżurują

Po naszej interwencji odnalazła 
się lista dyżurów aptek w  Tarno-

brzegu w 2017 roku.
W ostatnich dniach odebraliśmy kilka 

telefonów od mieszkańców miasta bez-
skutecznie poszukujących tego wykazu 
w  internecie. Pojawiły się podejrzenia, 
że radni „zaspali” i nie uchwalili na czas 
nowego „rozkładu jazdy” dla tego typu 
placówek handlowych. Ten ubiegłoroczny 
natomiast nie był już aktualny – tzn. ap-
teki, które rok temu dyżurowały na przy-
kład 5 stycznia, tego dnia bieżącego roku 
były zamknięte. 

Okazało się, że radni nie zapomnieli 
przyjąć uchwały ustalającej dyżury aptek. 
Co więcej – zrobili to już w listopadzie. Tyle 
tylko, że do 19 stycznia nie opublikowano 
jej na stronie Urzędu Miasta ani nie prze-
kazano mediom, które takie listy publikują 
(w „TN” aktualne dyżury aptek zamieszane 
są na str. 2). 

Przewodniczący Rady Miasta Kamil 
Kalinka poinformował nas tego dnia, że 
zlecił opublikowanie wykazu. I  kilka go-
dzin później faktycznie pojawił się on na 
stronie internetowej magistratu. Dostępny 
jest także na naszym portalu www.tyna.
info.pl  (rn)

siębiorcy muszą… zabezpieczyć własne 
obiekty produkcyjne, natomiast miasto 
ma dokonać wszelkich niezbędnych for-

malności związanych z  udostępnieniem 
„zaklętych rewirów” dla celów normalne-
go ruchu. Chodzi o organizację ruchu na 
nowym obszarze i oznakowanie traktów 
komunikacyjnych, zarówno jezdnych, 
jak i  pieszych, ale też o  takie ich zmo-
dyfikowanie, aby odpowiadały przepi-
som ruchu drogowego. Dotyczy to np. 
promieni łuków w zakrętach, szerokości 
jezdni i chodników. Potrzebne będzie też 
zaprojektowanie i  wybudowanie miejsc 

parkingowych, poprawienie odwodnie-
nia, oświetlenie dróg itp. 

Na razie miasto planuje wydać na te 
zadania 200 tys. zł, bo tyle zapisało w swo-
im tegorocznym budżecie. Z czasem wy-
datki te będą większe, właśnie z uwagi na 
konieczność przeprowadzenia w  najbliż-
szych kilku latach robót modernizacyjnych. 
Między innymi z myślą o nieuniknionych 
dużych wydatkach tego rodzaju miasto 
zabiega w  samorządzie województwa 
o  dofinansowanie do przebudowy jednej 
z  najważniejszych arterii nowego układu 
komunikacyjnego, który połączy ul. COP 

z  ul. Solidarności. Ulica ta będzie mieć 
aż 2,4 km długości. Pewnym kosztem dla 
miasta będzie także zmniejszenie wpły-
wów podatkowych od terenów, za które 
dotychczas HSW płaciła podatek od nieru-
chomości. Teraz tereny te stają się częścią 
majątku gminy, a  ta przecież sama sobie 
podatku płacić nie będzie. 

UM oraz HSW nie ujawniły oficjalnie 
wartości transakcji ani sposobu jej rozli-
czenia.  (r)

Czas na zmiany
Dokonał się oczekiwany zwrot w obiecywanych od lat zmianach dotyczą-
cych własności głównych ciągów komunikacyjnych na zamkniętym terenie 

przy ulicy Kwiatkowskiego. Niegdyś wchodził on w skład obszaru wielkiej Huty 
„Stalowa Wola”, po której w tej części strefy przemysłowej miasta pozostały już 
tylko bramy.

Wedle dotychczasowych ustaleń brama nr 1 HSW ma zostać zachowana, choć już bez swoich obecnych 
funkcji punktu kontrolnego.  Fot. J. Reszczyński  

Inicjatywa nie jest nowa. Już kilka lat 
temu, gdy ruszała budowa Parku Leśnego 
Góra Cyranowska, radny miejski Prawa 

i Sprawiedliwości Józef Stala zapropono-
wał, by figura Matki Bożej ustawiona zo-
stała na wieży widokowej przewidzianej na 
szczycie góry.  

– To będzie najwyższa budowla w Miel-
cu. Mój wniosek w związku z tym jest taki, 

aby na zwieńczeniu wieży, nad tarasem 
widokowym, stanął taki właśnie monu-
ment. Razem z  wybudowaną galerią wy-

stawową, sztucznym strumykiem, torem 
saneczkowym, ścieżką crossową dla rowe-
rzystów, uporządkowanym drzewostanem 
i alejkami spacerowymi, park będzie miej-
scem często odwiedzanym nie tylko przez 
mielczan, ale również przez mieszkańców 

powiatu i  okolic. Myślę, że taki projekt 
w całości będzie piękną wizytówką naszego 
miasta – przekonywał wiosną 2011 roku  
Józef Stala.

Wieża widokowa nie została jednak 
wpisana do zakresu inwestycji pierwsze-
go etapu budowy Parku Leśnego i  te-
mat upadł. Jesienią 2015 roku pomysł 
wskrzesił klub radnych miejskich Prawa 
i Sprawiedliwości. Radni PiS chcieli, by 
do budżetu miasta na 2016 rok wpisać  
zadanie pod nazwą „Opracowanie do-
kumentacji wieży widokowej na Górce 
Cyranowskiej ze zwieńczeniem statuy 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy pa-
tronki Mielca”. I  pieniądze na ten cel 
zabezpieczono.  

Uchwałą budżetową na rok 2017 Rada 
Miasta w  Mielcu przeznaczyła środki na 
budowę wieży. To znów projekt radnych 
Prawa i  Sprawiedliwości.  W  swoich za-
łożeniach przyjęli oni, że wieżę zwieńczy 
figura Matki Bożej. 

–  Nie będzie ona sfinansowana z budżetu 
miasta. Może powstać jedynie ze składek 
zainteresowanych mieszkańców – podkreśla 
jednak zdecydowanie Józef Stala.

Jak wyglądać będzie wieża widokowa 
w Parku Leśnym? Ma to być konstrukcja 
stalowa z podestem widokowym na pozio-
mie kilkunastu metrów ponad terenem. 
Obiekt ma być wykonany w ten sposób, by 
istniała możliwość zainstalowania na jego 
szczycie figury o  wysokości około 4 me-
trów. Obecnie magistrat prowadzi przetarg 
na opracowanie dokumentacji technicznej 
wieży. (jm)

Za ponad milion złotych na Górze Cyranowskiej w Mielcu ma stanąć wieża widokowa. Radni z PiS chcą, by wieńczyła 
ją ogromna figura patronki miasta – Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Chcą zrobić drugi Świebodzin

Być może tak będzie wyglądać wieża widokowa w centrum Mielca.  Fot. arch.

SPROSTOWANIE
W artykule pt. „Ostatni lot RITY” 

(„Tygodnik Nadwiślański” nr 3/1862) 
omyłkowo znalazło się zdanie: „Pod-
czas spotkania, które w ubiegłym ty-
godniu odbyło się w Urzędzie Gmi-
ny Krzeszów...”. Oczywiście, o czym 
wspomniałem już we wstępie tego ar-
tykułu, spotkanie odbyło się w Urzę-
dzie Gminy Harasiuki. Za pomyłkę 
przepraszam. 

PIOTR NIEMIEC

Na mocy zawartej w połowie stycznia 
umowy notarialnej miasto nabywa od 
HSW tereny z  siecią dróg po to, aby je 
udostępnić wszystkim na zasadach iden-
tycznych, jak wszystkie drogi gminne. Tym 
samym ma skończyć się czas niezasadne-
go „dodatkowego opodatkowania” pod-
miotów gospodarczych funkcjonujących 
w  owym zamkniętym i  strzeżonym ob-
szarze. Takich podmiotów jest już oko-
ło 60. Stanowiące zbędne finansowe ich 
obciążenie kwoty wynosiły rocznie nawet 
kilkanaście tysięcy złotych. Te pieniądze, 
jak wielokrotnie podnosili skarżący się 
władzom miasta przedsiębiorcy, woleli-
by oni inwestować w rozwój swoich firm. 
Choć przez lata przyznawano im rację, 
niewiele to zmieniało. Do stycznia 2017 
roku.

Już 1 marca część bram, przed laty 
będących bramami wjazdowymi do HSW 
zostanie otwarta. Zanim to jednak na-
stąpi, sami zainteresowani tym przed-
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– Wycinanki towarzyszyły mi od dzieciństwa. Pierwsze, 
z ornamentami góralskimi, robiłam, gdy miałam 9 lat. I two-
rzyłam je aż do czasu studiów na ASP. Wtedy przestałam, 
wydawały mi się trochę niepoważne. W 1994 r., podczas warsz-
tatów zorganizowanych przez Annę Małecką-Beiersdorf na 
Festiwalu Kultury Żydowskiej w  Krakowie, zetknęłam się 
z wycinanką żydowską. Od tego czasu praca nad wycinankami 
żydowskimi określa moje życie. Nawiązuję do tradycji, ale są 
to zawsze moje oryginalne kompozycje – mówi Marta Gołąb.

Historia żydowskiej wycinanki w Europie sięga XIV wie-
ku i hiszpańskiej Kastylii. Stamtąd tradycja ich wykonywa-
nia rozprzestrzeniła się na cały kontynent. Dla Żydów była 
jedną z dróg prowadzących człowieka do Boga, przejawem 
duchowości ukrytej w materii. Od „zwykłych” wycinanek 
różniła się obecnością tekstów hebrajskich lub aramejskich, 
zawierających psalmy, modlitwy i sentencje. Zawierała też 
symbole ważne w judaizmie, odnoszące się do Świątyni Je-
rozolimskiej i tekstów biblijnych, mówiące o upływie czasu, 
kolejności następujących po sobie świąt i liturgii.

– Wycinanki towarzyszyły Żydom, szczególnie ortodoksyj-
nym, przez całe życie. Tworzenie ich to była forma modlitwy, 

wzniesienia myśli i  uczucia do Boga. Wycinane modlitwy 
i  amulety wieszano w  pokoju matki i  niemowlęcia. Tabli-
ce Mizrach wisiały na wschodnich ścianach w  synagogach 
i  mieszkaniach. Na ziemiach polskich sztuka wycinanek 
kwitła szczególnie w XIX wieku. Kres wszystkiemu położyła 
II wojna światowa i  zagłada Żydów, która nie oszczędziła 
również świata ich kultury materialnej. Swoją twórczością 
chciałabym, przynajmniej w pewnym sensie, wypełnić pustkę 
po tym, co utracone – opowiada Marta Gołąb. 

Podczas spotkania w  Tarnobrzegu artystka zdradziła, 
dlaczego to miasto jest dla niej miejscem magicznym.

– Moim towarzyszem życia był Henryk Halkowski, wnuk 
tarnobrzeżanina Hersza Barucha Engelberga. To była zasłu-
żona dla miasta rodzina, Hersz był wieloletnim wiceburmi-
strzem miasta, wydawcą, księgarzem. Henryk wiele mi o nim 
opowiadał. Wspominał, że dziadek wpajał mu, że dwie rzeczy 
są ważne – wszystko co dotyczy spraw żydowskich i wszystko 
co dotyczy spraw polskich. Bo jest polskim Żydem. To Henryk 
podarował mi XIX-wieczne wydanie psalmów, które do dziś 
są podstawą mojej twórczości, przybliżał mi judaizm, który 
był dla mnie obcym światem. Cała moja twórczość była i jest 
dedykowana właśnie jemu – zdradziła Marta Gołąb.

Przy okazji wizyty w zamku Tarnowskich, Marta Gołąb do-
wiedziała się też, że jest jeszcze jeden punkt styczny jej rodzin-
nej historii z Tarnobrzegiem. Zamek Dzikowski w XIX wieku 
przebudowywał włoski architekt Franciszek Maria Lanci.

– To był najbliższy przyjaciel mojego pradziadka. Razem 
wychowali się we Włoszech, razem przyjechali na ziemie pol-
skie, przez całe życie współpracowali. To niesamowite, że dziś 
moje prace są wystawione w  miejscu, które współtworzył – 
stwierdziła artystka.

Żydowskie wycinanki Marty Gołąb powstają w tradycyj-
ny sposób. Artystka używa papieru lub pergaminu, litery 
i  ornamenty rysuje ołówkiem, a  potem wycina je nożem 
szewskim. Wykonanie najprostszej zajmuje około tygodnia, 
te największe, najbardziej skomplikowane to 3-4 miesiące 
wytężonej, trwającej po kilkanaście godzin dziennie pracy.

Na wystawie w  Zamku Dzikowskim można podziwiać 
kilkadziesiąt prac powstałych w latach 1996-2017. Od naj-
prostszych, po niesamowicie skomplikowane, wielowar-
stwowe. Wystawa będzie czynna do 10 marca.

PIOTR WELANYK

Wycinane modlitwy

Podczas przeglądu zorganizowanego 
pod patronatem metropolity lubelskie-
go oraz  ministra rolnictwa i  rozwoju 
wsi, w  którym wzięło udział 30 zespo-
łów i grup kolędniczych, artyści z Łazor 
przedstawili widowisko „Herody z Tur-

kiem”. Warto dodać, że podczas tego 
samego przeglądu II miejsce w katego-
rii zespołów śpiewaczych zdobył Zespół 
„Marianki” z Kocudzy Drugiej w gminie 
Dzwola w powiecie janowskim. 

Na scenie Domu Kultury LMS w Lu-
blinie, w widowisku zaprezentowanym 
przez grupę kolędniczą „Herody”, poja-
wiły się w towarzystwie kapeli tradycyjne 
postacie z jasełek, m.in. Anioł, Herod, 
Kapitan, Żołnierze, Diabeł, Śmierć, Żyd 

i Turek. Kolędnicy z Łazor dali barwne, 
dynamiczne widowisko, które bardzo 
spodobało się widzom. Jury pod kierow-
nictwem prof. dr. hab. Jana Adamow-
skiego podkreśliło wysoki i dość wyrów-
nany poziom tegorocznego przeglądu.

To nie pierwszy tegoroczny laur dzia-
łającego przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Harasiukach zespołu kolędniczego 
„Herody”. Grupa zdobyła w  styczniu 
jedną z czterech równorzędnych nagród 
głównych podczas Przeglądu Widowisk 
Kolędniczych w Kolbuszowej, w którym 
wzięły udział grupy z terenu całego woje-
wództwa podkarpackiego. Scenariusz wi-
dowiska „Herody z Turkiem” opracował 
Józef Cudziło z Rogóźni. (pen)

Sukcesy „Herodów”
W VII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lu-
blinie grupa „Herody” z Łazor w gminie Harasiuki zdobyła II miejsce.

13 stycznia odbyła się uroczystość setnych 
urodzin Anieli Idec, mieszkanki Kępia Zale-

szańskiego.

Wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy wraz z kierow-
nikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzejem Szost-
kiem odwiedzili jubilatkę w Zakładzie Pielęgnacyjno-
-Opiekuńczym Hospicjum św. Ojca Pio w Tarnobrzegu. 
Aniela Idec jest dzisiaj najstarszą pensjonariuszką tej 
placówki, przebywa w niej od pół roku.

Pani Aniela otrzymała kwiaty i upominki, a także list 
gratulacyjny od premier Beaty Szydło. Był urodzinowy 
tort i toasty z życzeniami dwustu lat życia. 

Jubilatka jest osobą pogodną, cieszącą się dobrym 
zdrowiem. Pytana o receptę na długowieczność, przed-
stawiła swoją dewizę – ostrożnie, spokojnie żyć, praco-
wać i Boga prosić o łaski.

Pani Aniela urodziła się w Kępiu Zaleszańskim i tam 
pracowała w gospodarstwie przepisanym jej przez rodzi-
ców. – Żyłam bardzo ubogo, mąż umarł i zostawił mnie 
z piątką dzieci. Nie dostałam po nim renty, ale przeżyłam 
i nawet czuję się nieźle. Jak miałam więcej zboża, zaprzę-
gałam konia i jechałam je sprzedać do miasta – mówi 
jubilatka. (pen)

Stulatka
z Zaleszan

W  minioną sobotę na 
studniówkowych balach 

bawili się uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych prowadzo-
nych przez Starostwo Powiato-
we w Tarnobrzegu – Zespołów 
Szkół numer 1 i 2 w Nowej Dę-
bie oraz Zespołu Szkół w  Go-
rzycach. 

Maturzyści z  ZS nr 2 swój 
pierwszy dorosły bal zorganizowali 
w  restauracji „Dębianka”. Wśród 
gości, którzy przyglądali się ich 
wykonaniu poloneza, był między 
innymi starosta Paweł Bartoszek. 
Ci z „Jedynki” bawili się natomiast 
w „Magnolii”. Ich tameczne popi-
sy podziwiał z  kolei wicestarosta 
Krzysztof Pitra. 

W  Zespole Szkół w  Gorzycach 
studniówkowy polonez wybrzmiał 
już po raz 42. W tym roku odtań-
czyło go 26 par. 

– Nasze spotkanie jest wyrazem 
szacunku dla tradycji szkoły, która na-
kazuje, aby na sto dni przed egzami-
nem maturalnym spędzić czas na za-
bawie i zapomnieć o nauce, lekcjach, 
ocenach. To niepowtarzalne chwile, 
taki dzień zdarza się tylko raz – mówił 
otwierając bal Krzysztof Komórkie-
wicz, dyrektor tej placówki.

– Niech ta studniówka będzie 
wydarzeniem, które zapisze się jako 
kolejna piękna karta w historii tej pla-
cówki – dodał starosta Paweł Bar-
toszek, nawiązując do naukowych 
osiągnięć uczniów szkoły, którzy 
między innymi zdobyli pierwsze 
miejsce w kraju w rankingu szkolnic-
twa zawodowego „Rzeczpospolitej” 
w zawodzie technik mechanik.   (rn)

A teraz matura...

Żydowskie wycinanki są dziełami sztuki. Lecz przede wszystkim są modlitwą. Tę zapomnianą na dziesiątki 
lat formę przywraca do łask krakowska plastyczka Marta Gołąb. Wystawę jej prac można podziwiać w Zamku 

Dzikowskim. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, jak mówi artystka, Tarnobrzeg to dla niej  magiczny zakątek.

MARTA GOŁĄB zdradzała gościom wernisażu tajniki powstawania 
wycinanek.  Fot. P. Welanyk

Zespół „Herody” z Łazor w gm. Harasiuki od lat zdobywa uznanie jurorów i sympatię widzów. 

Fot. arch.

Stulatkę ANIELĘ IDEC odwiedził z kwiatami wójt PAWEŁ GARDY.

Fot. arch.

Tak się bawił Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębie...

...a tak Zespół Szkół nr 2.  Fot. arch.
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Jest jednak człowiek, który się tego pod-
jął. Nazywa się Maciej Boinski. Trasa, którą 
chce przejść, ma dokładnie 1047 kilome-
trów – od źródeł królowej polskich rzek, 
które znajdują się w  Beskidzie Śląskim, 
w Baraniej Górze, do jej ujścia w Zatoce 
Gdańskiej, niedaleko miejscowości Miko-
szewo w  województwie pomorskim. Wy-
ruszył 2 stycznia i po 60 dniach ma zamiar 
ukończyć wędrówkę. Założył bowiem, że 
codziennie będzie pokonywać 18 kilome-

trów. W  ubiegłym tygodniu (18 stycznia) 
dotarł do Tarnobrzega, gdzie mieliśmy oka-
zję z nim porozmawiać. 

– Wstaję rano, zwijam namiot, jem, robię 
jakąś drobną toaletę i  ruszam w drogę. Co 
dwie, trzy godziny robię sobie dłuższy postój. 
W dzień nie jem nic ciepłego. Ciepły posiłek 
spożywam dopiero wieczorem, po rozłożeniu 
obozowiska. Później krótka rozmowa z rodzi-
ną, korespondencja na Facebooku i idę spać 
– mówi Maciej Boinski zapytany o to, jak 
wygląda jego dzień w podróży. To dla niego 
już trzecia tego typu wyprawa. W przeszło-
ści szedł już wzdłuż Brdy – 230 km, Noteci 
– 400 km i Warty – 800 km. – Wychowałem 
się w  Nakle nad Notecią. Zawsze lubiłem 
chodzić nad rzekę, spacerować wzdłuż jej 
brzegu, fotografować przyrodę. Tak to się za-

częło. Oczywiście od wędrówki wzdłuż Note-
ci, bo ta rzeka jest najbliższa mojemu sercu. 
A później zapragnąłem więcej.

M. Boinski zawodowo zajmuje się foto-
grafią. Nic więc dziwnego, że idąc wzdłuż 
rzeki utrwala jej piękno. Jego zdjęcia naj-
prawdopodobniej będzie można zobaczyć 
w  albumie, który zostanie wydany przez 
Fundację „Rok rzeki Wisły”. 

– Spotykam dużo zwierząt. Ale one na mój 
widok zwykle szybko uciekają, bo ja się nie 

skradam, idę z ważącym 30 kg plecakiem i ro-
bię dużo hałasu. Sarny i dziki to codzienność. 
Były też łasice. Bobrów jeszcze nie spotkałem, 
a jedynie efekty ich roboty, a więc powalone 
drzewa. Niedaleko Tarnobrzega widziałem 
czaplę siwą, a wcześniej – chociaż to dziwne 
o tej porze roku – bociana czarnego w okoli-
cach Oświęcimia. Prawdopodobnie nie odle-
ciał. Został na zimę – opowiada.

Do wędrówki wzdłuż Wisły podróżnik 
przygotowywał się trzy miesiące. Regu-
larnie biegał i  odbył kilka dwudniowych 
wypraw pod namiot, aby oswoić się ze spę-
dzaniem całych dni i nocy w niższych tem-
peraturach i nieco zahartować. 

– Teraz, jak jest naprawdę zimno, pod-
kładam pod namiot trochę trawy, żeby była 
lepsza izolacja od ziemi. Na razie najniż-

sza temperatura podczas tej wyprawy to było 
minus 27 stopni. To była jedyna noc, której 
nie przespałem. Musiałem przerywać sen, 
żeby rozpalać ognisko. Wstawałem, szedłem 
narąbać drewna, trochę zagrzałem się przy 
ognisku i znowu się kładłem. Te duże mrozy 
wpływały też na to, że w ciągu dnia nie mo-
głem pić, bo woda, którą miałem przy sobie, 
zamarzała – nawet jak trzymałem butelkę 
blisko ciała. Zamiast tego ssałem lód. Mimo 
tego się nie rozchorowałem – wspomina.

Podróżnik przyznaje, że nawet idąc brze-
giem tak dzikiej rzeki jak Wisła, nie da się 
zupełnie uciec od cywilizacji. Nie pozwalają 
na to nowoczesne technologie, które jedno-
cześnie umożliwiają utrzymywanie kontak-
tu z najbliższymi i relacjonowanie wyprawy 
na bieżąco w internecie. 

– To bardzo miłe, że na Facebooku tyle 
osób lajkuje moje posty i zdjęcia, że tyle osób 
mnie wspiera i mi kibicuje. Ale też wielu nie 
rozumie tego, że gdy muszę odbierać dwa, trzy 
telefony na godzinę, to nie jestem w  stanie 
naprawdę integrować się z tą przyrodą. Rozu-
miem, że się o mnie martwią. Ale też często 
ktoś dzwoni, bo siedzi sobie w bamboszach 
i myśli „jemu pewnie jest zimno, wesprę go 
jakimś dobrym słowem, zapytam co słychać”. 
Ale to nie tak ma być. Ja jestem tutaj po to, 
żeby 24 godziny na dobę obcować z przyrodą, 
a  nie po to, żeby non stop zdawać komuś 
relację – nie kryje irytacji Maciej. 

O wizycie w Tarnobrzegu na swoim profi-
lu facebookowym napisał tak: „Osiemnasty 
dzień wyprawy. Wczorajsze popołudnie upły-
nęło mi w towarzystwie sympatyków Wisły. 
Dane mi było poznać ciekawych ludzi, w tym 
m.in. starostę Powiatu Tarnobrzeskiego Paw-
ła Bartoszka i wicestarostę Krzysztofa Pitrę, 
który organizował cały mój czas w mieście, 
a także UKS »Zebra Team« Siedleszczany. 
Na przystani TKKF »Siarka«, gdzie rozbiłem 
namiot, czekało na mnie kolejnych kilkuna-
stu zapaleńców, widzących w nadwiślańskiej 
marinie potencjał. Zapraszają wszystkich 
wodniaków do zacumowania.

Nie mogę też zapomnieć o przewodniku 
wysokogórskim Stanisławie Bochniewiczu, 
który stawił się dzisiaj na 7 rano, by mnie 
odprowadzić aż pod rogatki Sandomierza. 

To bardzo miłe spotkać społeczność od 
władz po zwykłych obywateli Tarnobrze-
ga, zafascynowanych turystyką i rekreacją.
TARNOBRZEG – DZIĘKUJĘ!!! 

Noc była ciepła. Termometr wskazywał 
tylko -4oC. Dzisiaj pierwszy raz pokonałem 
jakiś odcinek trasy w towarzystwie drugie-
go człowieka. W połowie drogi do Sando-
mierza natknęliśmy się na spiętrzenie tafli 
lodowych. Widok był niesamowity, na kilka 
metrów wysokości lodowe zwały. 

W Sandomierzu nie spotkałem serialo-
wego Ojca Mateusza. Tam, gdzie on się 
pojawia, albo giną ludzie, albo przynajmniej 
trafiają do szpitala. Dotarł do mnie za to 
znajomy z Facebook’a, Grzegorz Świtalski, 
który z kolei odprowadził mnie przez Góry 
Pieprzowe, znajdujące się już częściowo za 
Sandomierzem. Zaraz za nimi rozbiłem na-
miot. Przeszedłem 20 km, razem 379 km, 
pozostało 768 km”. 

– Lubimy takich pasjonatów. Znaleźliśmy 
Maćka w  internecie i  wysłaliśmy mu maila 
z  informacją, że gdyby potrzebował pomocy 
będąc w okolicy Tarnobrzega, to chętnie mu 
jej udzielimy. Nawiązaliśmy kontakt i dziś się 
tutaj z nim spotykamy. Opowiedział nam kilka 
ciekawych historii i  na pewno dalej będzie-
my śledzić jego podróż. Trzymam kciuki, żeby 
przeszedł całą trasę. Mam nadzieję, że uda mu 
się wypromować Wisłę poprzez tę wędrówkę 
i kolejna osoba niebawem podąży jego śladem 
– mówi wicestarosta tarnobrzeski Krzysztof 
Pitra, który wraz ze wspomnianymi człon-
kami TKKF-u  i  UKS-u  przywitał Maćka 
w Tarnobrzegu. 

RAFAŁ NIECKARZ

Samotnie wzdłuż Wisły
Nie będzie chyba przekłamaniem stwierdzanie, że 99 procent naszych czytelników na hasło „piesza wyprawa 
wzdłuż Wisły” reaguje zdziwieniem. W końcu to 1000 kilometrów do przejścia. A co jeśli dodamy do tego, że to 

wyprawa zimowa, podróżnik idzie samotnie i każdą – bez wyjątku – noc spędza w namiocie? Nawet jak termometr 
wskazuje prawie -30oC. Robi się zimno na samą myśl, prawda?

W tym roku siarczysty mróz i, rzadko goszczący 
u nas ostatnio w takiej obfitości, śnieg sprawiły, 

że „II Światowy Zlot Morsów Solina-Polańczyk”, od-
bywający się w dniach 12-15 stycznia, nabrał rumień-
ców. Oczywiście – w  pierwszej kolejności dla około 
170 morsów z kraju i zagranicy. 

W tym gronie, obok morsów m.in. z Gdyni, Bydgoszczy, 
Kędzierzyna-Koźla, Krosna, Rzeszowa oraz Czech, zna-
lazła się grupa przedstawicieli Stalowowolskiego Klubu 
Morsów „Lodołamacze”, działającego od trzech 
lat i liczącego już 30 członków. Ludzi w przeróżnym 
wieku i  przeróżnych profesji, których połączył... 
przerębel. 

– Nie mogło nas zabraknąć w  tak doborowym 
towarzystwie. Polańczyk przywitał nas piękną, białą 
zimą i prawdziwie gorącą atmosferą. Bo tam, gdzie są 
morsy, tam zawsze jest dobra zabawa – mówi Dariusz 
Bańka, prezes SKM „Lodołamacze”. Oprócz nie-
go, barwy stalowowolskiego klubu reprezentowali: 
Hubert Bańka, Jan Chmura, Jakub Chmura, Beata 
Kyć, Paulina Niemiec, Albert Majewski, Tomasz 
Wosk, Paweł Mroczek oraz Marek Łyko.

Gościem specjalnym tegorocznego zlotu był zna-
ny aktor, gospodarz telewizyjnej „Familiady” Karol 
Strasburger. 

– Bardzo sympatyczny człowiek. Obiecał zadebiu-
tować podczas zlotu w roli morsa. Gdy już przyszło co 
do czego, wyglądało na to, że się nieco waha, ale gdy 
ponad setka morsów, będąca już w wodach Soliny, zaczęła 
głośno skandować „gdzie jest Karol?”, przełamał się i wszedł 
do nas. Pogodę i okoliczności na taki debiut miał znakomite: 

nie wiało i było ciepło, bo powietrze miało tylko około jednego 
stopnia poniżej zera – dodaje D. Bańka.

To zaś na prawdziwych „Lodołamaczach” nie robi więk-
szego wrażenia. – My nawet wolimy kąpiel w temperaturze 
minus 5 stopni niż wtedy, gdy jest kilka stopni powyżej „kre-
ski”. Kąpiel na mrozie fantastycznie poprawia samopoczucie 

i  dobrze wpływa na odporność organizmu. Tydzień przed 
zlotem kąpaliśmy się w temperaturze -17oC i w wodzie czuli-
śmy się świetnie. Gorzej było po wyjściu na brzeg. Trzeba było 

błyskawicznie wycierać się i ubierać, gdyż na takim mrozie 
dłonie i palce szybko odmawiają posłuszeństwa – opowiada 
Tomasz Wosk, jeden ze stalowowolskich „Lodołamaczy”. 
Jak twierdzi, wrażenia podczas „morsowania” w  takich 
warunkach są o kilka stopni bardziej ekstremalne niż pobyt 
w komorze do krioterapii, gdzie panuje temperatura... 120 

stopni poniżej zera. Miał możliwość zakoszto-
wać obydwu tych „krioatrakcji”, więc wie, co 
mówi. Potwierdza, że zażywanie krótkotrwałych 
kąpieli w ekstremalnie niskich temperaturach 
jest jedną z  form terapii niektórych schorzeń 
narządów ruchu, m.in. stawów. Oczywiście, nikt 
w tak lodowatej wodzie nie przebywa godzina-
mi, nie pływa. Chodzi o trwające kilkadziesiąt 
sekund, do 3-4 minut, zanurzenie.

Uczestnicy „II Światowego Zlotu Morsów” 
tuż przed kąpielą główną urządzili barwny prze-
marsz, poprzebierani – jak np. morsy z rzeszow-
skiego klubu „Sopelek” – za pingwiny, bądź 
poubierani w stroje klubowe. 

– Środowisko morsów to jedna, wielka rodzina. 
Ale każdy klub bardzo manifestuje swoje pocho-
dzenie. Nie inaczej jest z  nami: bez względu na 
to, czy morsujemy w Polańczyku, Krakowie, San-
domierzu, czy na akwenach pod Stalową Wolą, 

zawsze podkreślamy skąd się wywodzimy. Zawsze z  dumą 
prezentujemy na naszych kurtkach herb Stalowej Woli, która 
nas wspiera – mówi prezes Dariusz Bańka.  (r)

Łamali lody na Solinie

Fot. arch.

Fot. R. Nieckarz

MACIEJ BOINSKI spotkał się z członkami Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Siarka”.
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26 stycznia • czwartek

27 stycznia • piątek

05:20 Telezakupy
05:55 Klan (3058) 
06:25 Jaka to melodia? 
06:55 Natura w Jedynce - Dzika 

Australia cz. 5. Wielka przy-
goda - serial dokumentalny, 
Niemcy 2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Zakochaj się w Polsce (4) 

Zamek w Baranowie Sando-
mierskim 

09:00 Grzech Fatmagül (137) 
10:05 Ranczo (33) „Sprawca” 
11:05 Złote serce (23) 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:30 Smaki polskie - Smaki 

polskiej wieprzowiny
12:50 Natura w Jedynce - Ren. Dziki 

świat rzeki - film dokumen-
talny, Niemcy 2014; reż. 
Sigurd Tesche

13:50 Grzech Fatmagül (138) 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Obserwator (77)
16:05 Ojciec Mateusz (67) „Sonata” 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:05 Klan (3059) 
18:35 Złote serce (24) 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport
20:15 Pogoda 
20:30 Ojciec Mateusz (167) „Diabel-

ski śmiech” 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać
23:30 Dokument przed półno-

cą - Naród Putina. Dokąd 
zmierzają Rosjanie?- film 
dokumentalny, Niemcy 2015; 
reż. Ulrich Adrian, Golineh 
Atai, Olaf Bock, Anja Bröker, 
Stefan Stuchlik, Birgit Vir-
nich, Florian von Stetten

00:40 Sprawa dla reportera 
01:35 Zabójcza namiętność -  film, 

Kanada 2015; reż. Anthony 
Lefresne

03:15 Mistrz - dramat, Polska 2005; 
reż. Piotr Trzaskalski

05:20 Telezakupy
05:55 Klan (3059) 
06:20 Jaka to melodia? 
06:55 Natura w Jedynce - Ren. Dziki 

świat rzeki - film dokumen-
talny, Niemcy 2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Astronarium (25) „Układy 

planetarne”
09:00 Grzech Fatmagül (138) 
10:05 Ranczo (34) „Odsiecz” 
11:05 Złote serce (24) 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Smaki polskie - Gęś na co 

dzień i od święta
13:00 Młodzi lekarze (6) 
13:55 Grzech Fatmagül (139) 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Pociąg zatrzymał się w Au-

schwitz - film dokumentalny, 
Polska 2017

16:05 Ojciec Mateusz (68) 
„Rabunek” 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:05 Klan (3060) 
18:40 Złote serce (25) 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport
20:15 Pogoda 
20:30 Wiktoria (2) „Damy dworu” 
21:25 Weekendowy Hit Jedynki 

- Ostatni lot Hindenburga 
- film sensacyjny, Niemcy 
2012; reż. Philipp Kadelbach; 
wyk. Lauren Lee Smith, Sa-
skia Burmeister, Stacy Keach, 
Maximilian Simonishek, 
Greta Scacchi

23:25 Wygnani do raju (3) 
00:30 Glina (18)
01:30 Nowa policyjna opowieść - 

film akcji, Hongkong, Chiny 
2004; reż. Benny Chan; wyk. 
Jackie Chan, Hayama Go

03:35 Notacje - Stanisław Szpunar. 
W Auschwitz byłem nume-
rem 133

03:50 Stara baśń. Kiedy słońce było 
Bogiem (3)

05:55 Rodzinka.pl (174) „Nie chcę 
być babcią” 

06:30 Dzika muzyka - Kapela Byrt-
ków - Muzyka spod Żywca

07:05 M jak miłość (1244) 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Barwy szczęścia (1585) 
11:35 Na dobre i na złe (312) 

„Wizyta teściowej”
12:40 Tylko z Tobą (132) 
13:40 Rodzinka.pl (91) „Kobiety 

górą” 
14:10 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Namibijskie 
bezdroża 

14:40 Imperium miłości (33) 
15:40 Panorama
15:55 Pogoda
16:00 Na dobre i na złe (659) 
17:05 Tylko z Tobą (133) 
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1585) 
20:05 Barwy szczęścia (1586) 
20:40 Snajper - film fabularny, USA 

1992; reż. Luis Llosa; wyk. 
Tom Berenger, Billy Zane, J.T 
Walsh. Narodowa Rada Bez-
pieczeństwa potajemnie wy-
znacza Beckett’owi zadanie 
zamordowania panamskiego 
buntownika i bossa kartelu 
narkotykowego. NRB przy-
dziela również Beckett’owi 
pomocnika, rekruta Miller’a 
byłego mistrza olimpijskiego 
w strzelectwie, który jeszcze 
nigdy nikogo nie zabił.

22:35 Zawód: szpieg - film sensa-
cyjny, USA, Wielka Brytania, 
Francja, Japonia 2001; reż. 
Tony Scott; wyk. Robert 
Redford, Brad Pitt, Catherine 
McCormack

00:50 Ptaszek na uwięzi - komedia, 
USA 1989

02:50 Art Noc: MTV Unplugged: 
Scorpions Live In Athens - 
koncert

03:45 Pogoda na piątek (9)

05:55 Rodzinka.pl (175) „Zarządza-
nie kryzysowe” 

06:30 Natura się o(d)płaca - Kobyl-
nica (10)

07:05 M jak miłość (1245) 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:05 Barwy szczęścia (1586) 
11:40 Na dobre i na złe (313) „Pożar 

w klinice”
12:40 Tylko z Tobą (133) 
13:40 Rodzinka.pl (92) „Razem czy 

osobno” 
14:15 Ekspres Miłosierdzia - 

Uchodźcy
14:45 Imperium miłości (34) 
15:40 Panorama
16:00 Pogoda
16:10 Hity kabaretu - Kresowiacy 

i inne hity Kabaretu pod 
Wyrwigroszem

17:05 Tylko z Tobą (134) 
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1586) 
20:05 Barwy szczęścia (1587) 
20:40 Mała Moskwa - dramat, 

Polska 2008; reż. Waldemar 
Krzystek; wyk. Lesław Żurek, 
Svetlana Khodchenkova, 
Dimitrij Uljanov, Elena Lesz-
czyńska, Andrzej Grabowski, 
Artem Tkachenko, Jurij 
Itskov. Jura, były radziecki 
pilot wojskowy, po ponad 
trzydziestu latach wraca 
do Legnicy odwiedzić grób 
swojej żony, Wiery. Towa-
rzyszy mu dorosła już córka 
żony. Jadą zobaczyć miejsca, 
gdzie przed laty rozegrał się 
największy dramat ich życia.

22:45 Mów mi mistrzu (7)
23:40 Kryminalne zagadki Las 

Vegas 
00:35 Snajper - film fabularny, 

USA 1992
02:25 Zawód: szpieg - film sensa-

cyjny, USA, Wielka Brytania, 
Francja, Japonia 2001

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (500)
09:00 Malanowski i Partnerzy (260)
09:30 Malanowski i Partnerzy (261)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (9)
11:00 Dlaczego ja? (416)
12:00 Poznaj swoje prawa (37)
13:00 Trudne sprawy (456)
14:00 Pierwsza miłość (2425)
14:45 Dlaczego ja? (541)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 (45)
17:00 Gliniarze (6)
18:00 Pierwsza miłość (2426)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (492)
20:10 Siostry - komedia, USA 2005; 

reż. Curtis Hanson; wyk. 
Cameron Diaz, Anson Mount, 
Brooke Smith, Candice Azza-
ra, Mark Feuerstein, Richard 
Burgi, Toni Collette. Maggie 
i Rose Feller to dwie siostry, 
których poza więzami 
rodzinnymi nic nie łączy.   

22:55 Różyczka - dramat, Polska 
2009; reż. Jan Kidawa-Błoń-
ski; wyk. Grażyna Szapołow-
ska, Jacek Braciak, Magdalena 
Boczarska, Robert Więckie-
wicz, Seweryn Andrzej 

01:25 Dredd - film akcji, USA, 
Wielka Brytania 2012; reż. 
Travis Pete

03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (501)
09:00 Malanowski i Partnerzy (262)
09:30 Malanowski i Partnerzy (263)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (10)
11:00 Dlaczego ja? (417)
12:00 Poznaj swoje prawa (38)
13:00 Trudne sprawy (457)
14:00 Pierwsza miłość (2426)
14:45 Dlaczego ja? (542)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 (46)
17:00 Gliniarze (7)
18:00 Pierwsza miłość (2427)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (493)
20:05 Pan Peabody i Sherman - 

animacja, USA 2014; reż. Rob 
Minkoff. To opowieść o relacji 
ojca i syna, a jednocześnie 
inteligentna, rozwijająca 
wyobraźnię rozrywka nie 
tylko dla najmłodszych. 

22:00 Dredd - film akcji, USA, 
Wielka Brytania 2012; reż. 
Travis Pete; wyk. Langley 
Kirkwood, Lena Headey, 
Thirlby Olivia, Urban Karl, 
Wood Harris  

00:10 Wszyscy wygrywają - kome-
diodramat sportowy, USA 
2011; reż. Thomas McCarthy; 
wyk. Amy Ryan, Cannavale 
Bobby, Jeffrey Tambor 

02:40 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

05:15 Uwaga! 
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 8 (11) 
07:50 Doradca smaku - Grzyby le-

śne z pęczakiem i sadzonym 
jajkiem (13) 

08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda (453) 
12:00 Szkoła (195)
13:00 19+ (55) 
13:30 Szpital (339) 
14:30 Kuchenne rewolucje (8) 
15:30 Szkoła (196)
16:30 19+ (56) 
17:00 Ukryta prawda (454) 
18:00 Szpital (340)
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku - Kurczak w 

warzywach (15) 
20:15 Na Wspólnej 15 (2417) 
20:55 Kuchenne rewolucje 13 (3) 
21:55 Gliniarz z Beverly Hills - ko-

media, USA 1984, reż. Martin 
Brest, wyk. Eddie Murphy, 
Judge Reinhold, John Ashton, 
Lisa Eilbacher, Ronny Cox, 
Steven Berkoff, James Russo, 
Jonathan Banks. Foley to 
przebiegły i błyskotliwy 
policjant z Detroit, który bez 
skrupułów wkracza w luksu-
sowy świat Beverly Hills, byle 
tylko dorwać mordercę.

00:10 Życie bez wstydu 4 (8) 
01:15 Graceland (3) - serial, USA
02:10 MasterChef 5 (12) 
03:40 Moc magii
05:00 Nic straconego

05:15 Uwaga! 
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 8 (12) 
07:50 Doradca smaku - Kurczak w 

warzywach (15) 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda (454) 
12:00 Szkoła (196) 
13:00 19+ (56) 
13:30 Szpital (340) 
14:30 Kuchenne rewolucje 2 (1) 
15:30 Szkoła (197) 
16:30 19+ (57) 
17:00 Ukryta prawda (455) 
18:00 Szpital (341) 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:00 Harry Potter i Książę Półkrwi 

- film przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2009, reż. 
David Yates, wyk Daniel 
Radcliffe, Emma Watson, Ru-
pert Grint, Michael Gambon, 
Helena Bonham Carter, Jim 
Broadbent, Robbie Coltrane, 
Alan Rickman, Bonnie Wri-
ght, Maggie Smith, Timothy 
Spall, David Thewlis

23:10 Krwawa profesja - film 
sensacyjny, USA 2002, reż. 
Clint Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Jeff Daniels, Anje-
lica Huston, Wanda De Jesus, 
Tina Lifford, Paul Rodriguez

01:30 Kuba Wojewódzki 10
02:30 Ugotowani 10 (9) 
03:30 Uwaga! 
03:45 Moc magii
05:05 Nic straconego

05:20 Ukryta prawda (120) 
06:20 Szpital (552) 
07:20 Sąd rodzinny (137) 
08:20 Zagubieni
09:15 Magda M. 2 (15) 
10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda (199) 
13:00 Sąd rodzinny (138) 
14:00 Szpital (553) 
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (162) 
16:00 Zagubieni
17:00 Dr House (7) 
18:00 Zaklinaczka duchów (3) 
19:00 Ukryta prawda (200) 
20:00 Szpiedzy tacy jak my - 

komedia, USA 1985, reż. John 
Landis, wyk. Chevy Chase, 
Dan Aykroyd, Steve Forrest, 
Donna Dixon, Bruce Davison, 
William Prince. Ameryka-
nie, chcąc zniszczyć część 
rosyjskich rakiet nuklear-
nych, wysyłają na tereny 
wroga kilku swoich agentów. 
Aby zwiększyć powodzenie 
akcji, na przynętę zostaje 
wysłanych dwóch fajtłapów 
Emmet i Austin. 

22:10 Sposób na morderstwo 2 (6) 
- serial, USA

23:10 Żywe piekło - horror, USA 
2008, reż. Richard Jefferies, 
wyk. Johnathon Schaech, 
Erica Leerhsen, James McDa-
niel, Jason Wiles, Terence Jay

01:15 Moc magii 
03:25 Druga strona medalu (8) 
03:55 Druga strona medalu 2 (1)
04:25 Druga strona medalu 2 (2)

05:20 Ukryta prawda (121)
06:20 Szpital (553)
07:20 Sąd rodzinny (138) 
08:20 Zagubieni
09:15 Magda M. 3 (1) 
10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda (200) 
13:00 Sąd rodzinny (139) 
14:00 Szpital (554) 
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (163) 
16:00 Zagubieni
17:00 Dr House (8) 
18:00 Zaklinaczka duchów (4) 
19:00 Ukryta prawda (201)
20:00 Przygoda na Alasce - film 

przygodowy, USA 1995, reż. 
Fraser Heston, wyk. Thora 
Birch, Vincent Kartheiser, 
Dirk Benedict, Charlton 
Heston, Duncan Fraser. Jake 
po śmierci żony przepro-
wadza się wraz z dziećmi 
na Alaskę. Ma nadzieje, że 
zmiana miejsca zamieszkania 
pomoże mu odzyskać spokój 
wewnętrzny. Zaczyna praco-
wać jako pilot, dostarczając 
zaopatrzenie do odległych 
osad. Pewnego dnia ulega 
wypadkowi.

22:20 Rio Bravo - western, USA 
1959, reż. Howard Hawks, 
wyk. John Wayne, Dean 
Martin, Ricky Nelson, Angie 
Dickinson, Walter Brennan, 
Ward Bond

01:20 Skazany na śmierć (7) 
02:25 Moc magii

06:00 Kłamczuch (39)
07:05 Kacper: Szkoła postrachu (18)
07:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? 

(15)
08:05 Kacper: Szkoła postrachu 

(21)
08:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (1)
09:00 Strażnik Teksasu (56)
10:00 Dom nie do poznania (21)
11:00 Detektywi w akcji (104)
12:00 Detektywi w akcji (16)
13:00 Policjantki i policjanci (212)
14:00 STOP Drogówka (104)
15:00 Dom nie do poznania (22)
16:00 Po prostu Maria (99)
17:00 Trzy razy Ana (18)
18:00 Detektywi w akcji (105)
19:00 Policjantki i policjanci (213)
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (30)
21:00 Wij - horror, Czechy, Rosja, 

Ukraina 2014; reż. Oleg 
Stepchenko; wyk. Aleksey 
Chadov, Andrey Smolyakov, 
Jason Flemyng. Kartograf 
Jonathan Green udaje się 
na wyprawę do Europy 
Wschodniej. Kiedy znajduje 
się na terenie Transylwanii, 
w gęstej mgle trafia do małej 
wioski w samym środku 
niedostępnej leśnej głuszy... 

23:30 Kosiarz Umysłów 2: Ponad 
cyberprzestrzenią - thriller SF, 
USA 1996; reż. Farhad Mann 

01:10 Spadkobiercy (49)
02:15 Graffiti
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (478)
04:00 Top 10 lista przebojów (664)
05:00 Top 10 lista przebojów (667)

06:00 Kłamczuch (40)
07:05 Kacper: Szkoła postrachu (19)
07:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? 

(16)
08:05 Kacper: Szkoła postrachu 

(22)
08:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (2)
09:00 Strażnik Teksasu (57)
10:00 Dom nie do poznania (23)
11:00 Detektywi w akcji (105)
12:00 Big Box Little Box (7)
13:00 Policjantki i policjanci (213)
14:00 STOP Drogówka (134)
15:00 Dom nie do poznania (24)
16:00 Po prostu Maria (100)
17:00 Trzy razy Ana (19)
18:00 Detektywi w akcji (106)
19:00 Policjantki i policjanci (214)
19:55 Wysmakowani (45)
20:05 Oskar - komedia, USA 1991; reż. 

John Landis; wyk. Sylvester Stal-
lone, Ornella Muti, Don Ameche, 
Kirk Douglas, Marisa Tomei, Tim 
Curry, Vincent Spano. Gangster 
Angelo Provolone obiecuje 
swojemu umierającemu 
ojcu, szefowi mafii, że będzie 
uczciwym człowiekiem. Angelo 
dotrzymuje obietnicy i postana-
wia zostać bankierem.  

22:20 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny (27)

23:20 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny (28)

00:20 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny (29)

01:20 Bestie z morza - horror, USA 
1999

03:20 Niesamowite rekordy (4)
04:00 Top 10 lista przebojów (665)
05:00 Top 10 lista przebojów (668)

20:10  Siostry 

20:05 Pan Peabody 
             i Sherman

21:55 Gliniarz z Beverly Hills

20:00 Harry Potter i Książę  
Półkrwi 

20:00 Szpiedzy tacy jak my

20:00 Przygoda na Alasce

21:00 Wij 

20:05 Oskar 



Program telewizyjny    26.01 – 1.02. 2017 r.

TV4

TV4

TVN7
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TVN
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POLSAT
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TVP2
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Zdjęcia pochodzą z serwisów fotograficznych stacji telewizyjnych. Redakcja nie odpowiada za zmiany w programie.

28 stycznia • sobota

29 stycznia • niedziela

22:10 W cywilu  4 

20:10 Sami swoi 

22:35 Oszukać przeznaczenie

20:00 Duchy moich byłych

20:00  Posejdon

20:50 Frankie i Johnny

20:00  Strefa X

23:00 Nie ma się czego bać

05:05 Galeria (3)
05:30 Galeria (4)
06:05 Sprawa dla reportera 
06:50 Zatrzymaj chwile (4)
07:30 Rok w ogrodzie
07:55 Naszaarmia.pl
08:25 Pełnosprawni
08:50 Firmowe ewolucje (14)
09:20 Astronarium (27) „Wielki 

Zderzacz Hadronów - począt-
ki materii”

09:50 My Wy Oni
10:30 Romeo i Julia (2) - serial, 

Włochy 2013
12:25 Wiktoria (2) „Damy dworu” 
13:15 Okrasa łamie przepisy - Karp 

czy jesiotr 
13:50 Rozdarte serca (40) 
14:50 Zagadka Hotelu Grand (28) 
15:45 Skoki narciarskie - puchar 

świata - Willingen - konkurs 
drużynowy (studio)

16:05 Skoki narciarskie - puchar 
świata - Willingen - konkurs 
drużynowy (1 seria) 

17:10 Teleexpress
17:20 Skoki narciarskie - puchar 

świata - Willingen - konkurs 
drużynowy (2 seria) 

18:35 Blondynka (60) „Australijski 
kapelusz” 

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:15 Pogoda 
20:25 Hit na sobotę - Świat to za 

mało - film sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania 1999; reż. 
Michael Apted; wyk. Pierce 
Brosnan, Robert Carlyle, 
Sophie Marceau

22:45 Nowa policyjna opowieść - 
film akcji, Hongkong, Chiny 
2004

00:55 Ostatni lot Hindenburga - 
film sensacyjny, Niemcy 2012

02:50 Zagadka Hotelu Grand (28) 
03:50 Ciemna strona Wenus 

-  dramat obyczajowy, 
Polska 1997; reż. Radosław 
Piwowarski; wyk. Agnieszka 
Wagner, Jan Englert, Paweł 
Deląg, Anna Przybylska, 
Marcin Jędrzejewski

06:05 Galeria (5)
06:40 Słownik polsko@polski 
07:00 Transmisja mszy świętej
08:00 Tydzień
08:40 Ziarno - Światowy Dzień 

Trędowatych
09:25 Szaweł - Droga do Damaszku 

- dramat historyczny, 
Malta, USA 2014; reż. 
Mario Azzopardi; wyk. John 
Rhys-Davies, Emmanuelle 
Vaugier, Kris Holden-Ried, 
Kyle Schmid, Callum Blue, 
Brittany Bristow, Dan Cade

10:55 Jak to działa (111) Biometria 
daj się rozpoznać 

11:25 Sekrety mnichów - Sposób na 
samotność

11:45 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 BBC w Jedynce - Dzika Nowa 

Zelandia. Wyspy na skraju 
świata - cykl dokumentalny, 
Wielka Brytania 2016; reż. 
James Honeyborne, Mark 
Flowers

14:00 Zakochaj się w Polsce (21) 
Otwock

14:30 Skoki narciarskie - puchar 
świata - Willingen - konkurs 
indywidualny (studio)

15:05 Skoki narciarskie - puchar 
świata - Willingen - konkurs 
indywidualny

17:15 Teleexpress
17:30 Pogoda
17:40 Komisarz Alex (31) „Mord a 

la carte” 
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:15 Pogoda 
20:25 Blondynka (61) 
21:25 Zakochana Jedynka - Zapra-

szamy na ślub - komedia, 
USA 2015; reż. Michael Scott

22:55 Sportowa niedziela
23:25 Świat to za mało - film 

sensacyjny, USA, Wielka 
Brytania 1999

01:45 Jaka to melodia? 
02:40 Życie za życie. Maksymilian 

Kolbe - dramat, Polska, Niemcy 
1990; reż. Krzysztof Zanussi

04:20 Wygnani do raju (3)

05:25 Australia. Opowieść o Ewo-
lucji - film dokumentalny, 
Hiszpania 2014; reż. Laura 
Casamayer del Rincón

06:30 M jak miłość (1271) 
07:30 Pytanie na śniadanie 
10:35 Na sygnale (126) „Zawsze 

jest jakieś jutro” 
11:05 Książki na zimę (13)
11:15 Rodzinne oglądanie - Dzika 

przyroda Bliskiego i Środko-
wego Wschodu - Jordania: W 
piecu przyrody - serial doku-
mentalny, Holandia 2014

12:20 Południk Wildsteina
12:55 Mów mi mistrzu (3)
14:00 Familiada
14:35 Sonda 2 
15:10 Rodzinka.pl (189) „Domowe 

zapętlenie” 
15:40 Bake off - Ale ciacho! (7)
16:45 Bake off - Ale przepis (7)
17:05 Herbatka z kabaretem (12)
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na milion
19:05 Postaw na milion
20:05 XVII Mazurska Noc Kabareto-

wa. Mrągowo 2015 (1)
21:10 XVII Mazurska Noc Kabareto-

wa. Mrągowo 2015 (2)
22:10 Zabójcze umysły (84) 
22:55 XVII Mazurska Noc Kabareto-

wa. Mrągowo 2015 (3)
24:00 Prawo zemsty - thriller, USA 

2009; reż. F. Gary Gray; wyk. 
Jamie Foxx, Gerald Butler. 
Gerard Butler w niezwykle 
mrocznej roli mężczyzny, 
który mści się po tym, jak 
jego rodzina została brutal-
nie zamordowana. Powstrzy-
mać go może jedynie pewien 
prokurator - Jamie Foxx...

01:55 Toronzo Cannon - Rawa Blues 
Festival 2016

03:00 Wyścig szczurów - komedia, 
Kanada, USA 2001; reż. 
Jerry Zucker; wyk. Rowan 
Atkinson, John Cleese, Cuba 
Gooding Jr., Jon Lovitz, Amy 
Smart

05:10 Dla niesłyszących - Słowo na 
niedzielę 

05:20 Sztuka codzienności - Buty 
sportowe - serial dokumen-
talny, Wielka Brytania 2013

05:45 Dzika przyroda Bliskiego 
i Środkowego Wschodu - 
Jordania: W piecu przyrody 
- serial dokumentalny, 
Holandia 2014

06:50 M jak miłość (1272) 
07:50 Barwy szczęścia (1583) 
08:20 Barwy szczęścia (1584)
08:55 Barwy szczęścia (1585) 
09:25 Barwy szczęścia (1586) 
10:00 Barwy szczęścia (1587) 
10:30 Ostoja (168)
11:00 Książki na zimę (14)
11:05 Podróże z historią (27) 

Jedyne takie miasto 
11:40 Makłowicz w podróży. 

Austria. Dolina Dunaju
12:15 Gwiazdy w południe 

- Zwariowany weekend - 
komedia, Francja 1967; reż. 
Robert Dhery; wyk. Louis de 
Funes, Robert Dhery, Colette 
Brosset, Andrea Parisy

14:00 Familiada
14:35 Sonda 2 
15:15 Na dobre i na złe (659) 
16:20 Kochanie, ratujmy nasze 

dzieci (4) 
17:15 Herbatka z kabaretem (13)
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl (189) „Domowe 

zapętlenie” 
19:30 Rodzinka.pl (190) „Aukcja 

marzeń” 
20:05 Prawo zemsty - thriller, USA 

2009
22:05 Kabaretowa scena Dwójki 

przedstawia
23:10 Studio Teatralne Dwójki - 

„Żyd” autor: Artur Pałyga, 
reż. Aneta Groszyńska

00:30 Miłość - dramat, Polska 2012; 
reż. Sławomir Fabicki; wyk. 
Julia Kijowska, Marcin Doro-
ciński, Adam Woronowicz, 
Agata Kulesza, Dorota Kolak, 
Marian Dziędziel

02:30 Zwariowany weekend - 
komedia, Francja 1967

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków (8)
08:15 Turbo (17)
08:45 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata (8)
09:15 Pan Peabody i Sherman 

Show (19)
09:45 Przygody Kota w Butach (6)
10:15 Ewa gotuje (256)
10:50 Wysmakowani (45)
11:00 Pan Peabody i Sherman
13:00 Wygrać miłość - komedia 

romantyczna, USA 2010; reż. 
Hamri Sanaa; wyk. Common, 
James Pickens, Pam Grier 

15:10 Jaś Fasola (5)
15:50 Sopocki Hit Kabaretowy - W 

drodze
17:45 Chłopaki do wzięcia (25)
18:15 Chłopaki do wzięcia (26)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (494)
20:10 Sami swoi - komedia, Polska 1967; 

reż. Chęciński Sylwester; wyk. 
Wacław Kowalski, Władysław 
Hańcza, Zdzisław Karczewski. To 
komedia o dwóch zwaśnionych 
rodach: Pawlaków i Karguli, 
którzy zostają przesiedleni po 
wojnie z Kresów na Śląsk

21:55  Taxi - komedia, Francja 
1998; reż. Gérard Pires; wyk. 
Samy Naceri, Emma Sjöberg, 
Frederic Diefenthal, Marion 
Cotillard, Manuela Gourary

23:55 Zdjęcie w godzinę - thriller, 
USA 2002

02:00 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:30 Jeźdźcy smoków (9)
08:00 Turbo (18)
08:30 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata (9)
09:00 Przygody Kota w Butach (7)
09:30 Megamocny i guzik zagłady 

- animacja, USA 2011; reż. 
Simon J. Smith

09:55 Aloha, Scooby-Doo! - anima-
cja, USA 2005

11:40 Niezwykłe przygody Adeli 
Blanc-Sec - film, Francja 2010

13:55 Sami swoi - komedia, Polska, 
1967

15:50 Fałszywa dwunastka 2 - 
komedia, USA/Kanada; reż. 
Adam Shankman

17:50 Nasz Nowy Dom (67)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie (217)
20:05 Świętokrzyska Gala Kabare-

towa 2016
22:10 W cywilu 4 - film akcji, USA 2014; 

reż. William Kaufman; wyk. 
Danielle Moinet, Josh Blacker, 
Matthew MacCaull, Melissa 
Roxburgh, The Mike. Gwiazda 
WWE Mike „Miz” Mizanin po-
wraca jako były sierżant Mari-
nes Jake Carter, który przyjmuje 
zlecenie ochrony dziewczyny 
posiadającej niezwykle cenne 
informacje...

00:00 Sportowy film - komedia 
sportowa, USA 2007; reż. 
Tom Brady

01:55 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

05:25 Uwaga! 
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Na Wspólnej Omnibus 15 

(614) 
12:50 Projekt Lady (7) 
13:50 Top Model 6 (11) 
14:50 Kobieta na krańcu świata 8 

(2) 
15:25 Domowe rewolucje (2) 
16:25 Azja Express (11) 
18:00 Kuchenne rewolucje 13 (3) 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 
20:00 Duchy moich byłych - 

komedia, USA 2009, reż. 
Mark Waters, wyk. Matthew 
McConaughey, Jennifer Gar-
ner, Michael Douglas, Breckin 
Meyer, Lacey Chabert, Emma 
Stone

22:10 Nowszy model - komedia, 
USA 2009, reż. Bart Freun-
dlich, wyk. Catherine Zeta-
-Jones, Justin Bartha, Joanna 
Gleason, Lynn Whitfield, Art 
Garfunkel

00:15 Żołnierz przyszłości - film 
SF, USA 1998, reż. Paul 
Anderson, wyk. Kurt Russell, 
Jason Scott Lee, Jason 
Isaacs, Connie Nielsen, Sean 
Pertwee, Gary Busey

02:15 Uwaga! 
02:35 Moc magii
03:55 Nic straconego

05:25 Uwaga! 
05:45 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie (4) 
08:25 Akademia ogrodnika (4) 
08:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Domowe rewolucje (3) 
12:00 Co za tydzień
12:30 Kobieta na krańcu świata 8 

(3) 
13:05 Skok przez płot - komedia, 

USA 2006, reż. Tim Johnson, 
Karey Kirkpatrick, wyk. 
Bruce Willis, Garry Shandling, 
Steve Carrell, Wanda Sykes, 
William Shatner, Nick Nolte, 
Thomas Haden Church

14:50 Harry Potter i Książę Półkrwi 
- film przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2009, reż. 
David Yates, wyk. Daniel 
Radcliffe, Emma Watson, 
Rupert Grint

18:00 Ugotowani 10 (10) 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 
20:00 Sherlock Holmes: Gra cieni 

- film sensacyjny, USA 2011, 
reż. Guy Ritchie, wyk. Robert 
Downey Jr., Jude Law, Noomi 
Rapace, Rachel McAdams, 
Jared Harris, Stephen Fry

22:35 Oszukać przeznaczenie - 
horror, USA 2000, reż. James 
Wong, wyk. Devon Sava, Ali 
Larter, Kerr Smith, Tony Todd

00:40 MasterChef 5 (13) 
02:10 Uwaga! 
02:30 Moc magii
03:40 Nic straconego

05:55 Ukryta prawda (122) 
06:55 Mango - telezakupy
09:00 Przyjaciele (16) 
09:30 Przyjaciele (17) 
10:00 Przyjaciele (18) 
10:30 Przyjaciele (19) 
11:00 Przyjaciele (20) 
11:30 39 i pół 3 (10) 
12:30 39 i pół 3 (11) 
13:30 Zaklinaczka duchów (18) 
14:30 Milion lat przed naszą erą 

- film przygodowy, Wielka 
Brytania 1966, reż. Don Chaf-
fey, wyk. John Richardson, 
Raquel Welch, Robert Brown, 
Percy Herbert, Martine 
Beswick

16:30 Stowarzyszenie wędrujących 
dżinsów II - komedia, USA 
2008, reż. Sanaa Hamri, 
wyk. Alexis Bledel, America 
Ferrera, Blake Lively, Amber 
Tamblyn, Rachel Nichols, 
Rachel Ticotin, Leonardo 
Nam, Blythe Danner

19:00 Akademia policyjna IV: Patrol 
obywatelski - komedia, USA 
1987, reż. Jim Drake

20:50 Frankie i Johnny - kome-
dia, USA 1991, reż. Garry 
Marshall, wyk. Al Pacino, 
Michelle Pfeiffer, Hector 
Elizondo, Nathan Lane, Kate 
Nelligan

23:15 Jackass: Świry w akcji - 
Wersja 3,5 - komedia, USA/
Rumunia 2011

01:00 Kult - dokument, Wielka 
Brytania 2014

02:10 Moc magii 
04:20 Druga strona medalu 2 (3)

05:50 Ukryta prawda (123) 
06:45 Mango - telezakupy
08:50 Przyjaciele (21) 
09:20 Przyjaciele (22) 
09:50 Przyjaciele (23) 
10:20 Przyjaciele (24) 
10:50 Przyjaciele (1) 
11:20 Przyjaciele (2) 
11:50 39 i pół 3 (12) 
12:45 39 i pół 3 (13) 
13:40 Zaklinaczka duchów (1) 
14:40 Zaklinaczka duchów (2) 
15:40 Wilki morskie - film wojenny, 

USA/Wielka Brytania/
Szwajcaria 1980, reż. Andrew 
V. McLaglen, wyk. Gregory 
Peck, Roger Moore, Trevor 
Howard, David Niven, Barba-
ra Kellerman

18:10 Akademia policyjna IV: Patrol 
obywatelski - komedia, USA 
1987, reż. Jim Drake, wyk. 
Steve Guttenberg, Bubba 
Smith, David Graf, Michael 
Winslow, Sharon Stone

20:00 Posejdon - film katastroficz-
ny, USA 2006, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Josh Lucas, 
Kurt Russell, Jacinda Barrett, 
Richard Dreyfuss, Emmy 
Rossum, Kevin Dillon, Andre 
Braugher

22:10 Kroniki Shannary (10) 
23:05 Frantic - film sensacyjny, 

USA/Francja 1988, reż. Ro-
man Polański, wyk. Harrison 
Ford, Emmanuelle Seigner, 
Betty Buckley

01:35 Moc magii 
03:45 Druga strona medalu 2 (4) 
04:15 Druga strona medalu 2 (5)

06:00 Ninjago - Mistrzowie 
Spinjitzu (2)

06:30 Ninjago - Mistrzowie 
Spinjitzu (3)

07:05 Kacper: Szkoła postrachu (20)
07:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (17)
08:05 Kacper: Szkoła postrachu 

(23)
08:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (3)
08:55 Wysmakowani (45)
09:05 Pies wampir
11:00 Policjantki i policjanci (210)
12:00 Policjantki i policjanci (211)
13:00 Policjantki i policjanci (212)
14:00 STOP Drogówka (134)
15:00 Następcy - film, USA 2015
17:25 Wierna jak pies. Policjantki i 

policjanci - film, Polska 2015
19:00 Galileo (576)
20:00 Policjantki i policjanci (213)
21:00 Policjantki i policjanci (214)
22:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (30)
23:00 Nie ma się czego bać - horror, 

USA 2013; reż. Anthony Le-
onardi III; wyk. Anne Heche, 
Ethan Peck, James Tupper. 
Pastor Dan w nadziei na lep-
sze życie przeprowadza się 
z żoną i trójką dzieci do Stull 
w stanie Kansas. Jednak w 
sielskim z pozoru miasteczku 
jest coś niepokojącego. Jedną 
z córek duchownego, Rebec-
cę zaczynają prześladować 
dziwne wizje. 

01:00 STOP Drogówka (134)
02:00 STOP Drogówka (132)
03:00 Disco Polo Life (479)
04:00 Top 10 lista przebojów (666)
05:00 Top 10 lista przebojów (669)

06:00 Ninjago - Mistrzowie 
Spinjitzu (4)

06:30 Ninjago - Mistrzowie 
Spinjitzu (5)

07:05 Kacper: Szkoła postrachu 
(21)

07:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (1)
08:05 Kacper: Szkoła postrachu 

(24)
08:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (4)
08:55 Baśń o sześciu łabędziach - 

film, Niemcy 2012
10:55 Galileo (575)
11:55 Galileo (576)
12:55 Wymarzony luzer - film, USA 

2011; reż. Jeffrey Hornaday; 
wyk. Matt Prokop, Sarah 
Hyland, Sasha Pieterse 

14:55 Oskar - komedia, USA 1991; 
reż. John Landis; wyk. Sylve-
ster Stallone, Ornella Muti, 
Don Ameche, Kirk Douglas, 
Marisa Tomei, Tim Curry 

17:20 Trefny wóz - film, RPA 
2013; reż. Mukunda Dewil; 
wyk. Gys de Villiers, Naima 
McLean, Paul Walker 

19:00 Galileo (577)
20:00 Strefa X - film, Wielka 

Brytania 2010; reż. Gareth 
Edwards 

22:00 Ostatnia zima wojny - dra-
mat wojenny, Holandia 2008

00:05 Mroczny świat 2: Równo-
waga - film, Rosja 2013; reż. 
Oleg Asadulin 

02:05 Niesamowite rekordy (5)
02:45 Interwencja
03:00 Disco Polo Life (480)
04:00 Top 10 lista przebojów (667)
05:00 Top 10 lista przebojów (670)
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Celem projektu jest wdrożenie systemu zarzą-
dzania tarnobrzeską oświatą oraz miastem, opar-
tego na otwartej, cyfrowej platformie, integrują-
cej zasoby informacyjne, wspomagającej proces 
decyzyjny oraz umożliwiającej udostępnienie 
danych publicznych i świadczenia e-usług o wy-
sokim stopniu dojrzałości a także elektronizację 
kontaktu edukacja/rodzic/uczeń. Projekt zakłada 
także zakup min. 306 zestawów komputerowych 
dla szkół i  Urzędu Miasta, urządzeń sieciowych 
i brzegowych, serwerów wraz z profesjonalnym 
wyposażeniem serwerowni. Dzięki realizacji pro-
jektu, przy pomocy komputera lub urządzenia 
mobilnego z dostępem do Internetu, rodzic czy 
opiekun dziecka będzie mógł zapisać swoje dziec-

ko do szkoły czy przedszkola, dokonywać płatno-
ści on – line, korzystać z elektronicznego dzienni-
ka i innych aplikacji dedykowanych dla edukacji, 
zaś mieszkańcy czy podmioty gospodarcze będą 
mogły dokonywać min. opłat za dzierżawę, opłat 
za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie 
wieczyste, sprawdzić należności z tytułu podat-
ków. Projekt swym zasięgiem obejmuje wszystkie 
placówki oświatowe funkcjonujące na terenie 
Miasta Tarnobrzega, Urząd Miasta Tarnobrzega 
oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych. 

Wartość projektu wynosi 4 mln 998 tys. 849 zł 
48 gr, zaś do� nansowanie z Unii Europejskiej to 
kwota 4 mln 214 tys. 562 19 zł gr – 85% kosztów 
kwali� kowanych. 

„Innowacyjny T@rnobrzeg” 
z wielomilionowym wsparciem!

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2017 r. został wybrany 
do do� nansowania projekt pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem 
i oświatą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-20, oś 
priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Miliony na wodę i ścieki
Zgodnie z  ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 (oś 
priorytetowa II – ochrona środowiska, działanie 2.3. gospodarka 
wodno-ściekowa w  aglomeracjach), Tarnobrzeskie Wodociągi 
złożyły wniosek o do� nansowanie projektu „Gospodarka wod-
no-ściekowa w  Tarnobrzegu – etap II”. 11 stycznia br. zarząd 
NFOŚiGW stwierdził, że przedłożony wniosek spełnił wszystkie 
kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną. Obecnie 
Tarnobrzeskie Wodociągi przygotowują się do podpisania umo-
wy o do� nansowanie projektu. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: instalację suszenia osa-
dów w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków, mo-
dernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową, budowę 
stacji � ltrów węglowych w powiązaniu technologicznym stacji 
uzdatniania wody, bezwykopową renowację wodociągu w osie-
dlu Mokrzyszów, zakup specjalistycznych pojazdów ciśnieniowo-
-ssących wielofunkcyjnych hydrodynamicznego do udrażniania 
kanalizacji oraz do czyszczenia kanalizacji  z systemem odzysku 
wody. W  ramach realizacji zadania kupione zostaną ponadto 
trzy inne auta: laboratorium dla systemu wodociągowo-kanali-
zacyjnego, do dowozu wody w sytuacjach awaryjnych oraz do 
transportu wysuszonego osadu.

Planowany budżet projektu to 69,5 mln złotych netto, a z po-
datkiem VAT: 85,5 mln złotych. 

Do� nansowanie projektu ze środków unijnych w  ramach 
trwającej perspektywy � nansowej z  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko wyniesie prawie 45 mln zł. Realizacja 
projektu przewidziana jest na lata 2017-20.

Prawie 45 milionów otrzymają Tarnobrzeskie Wodociągi na dru-
gi etap projektu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu!

Przypomnijmy: reforma przygotowana przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej zakłada m.in. przywró-
cenie ośmioletnich szkół podstawowych i likwidację 
gimnazjów. Nowy plan sieci, opracowany przez Wy-
dział Edukacji i Zdrowia, został zaprezentowany pod-
czas spotkań z dyrektorami tarnobrzeskich szkół oraz 
radnymi. Jaki jest pomysł na dalsze funkcjono-
wanie oświaty w Tarnobrzegu? Trzy samodzielne 
gimnazja, prowadzone przez gminę, będą działać 
jeszcze przez dwa lata, aż do ich naturalnego 
wygaszenia. Gimnazjum nr 2 zostanie włączone 
do Szkoły Podstawowej nr 4, a zajęcia lekcyjne 
będą prowadzone w  tych dwóch budynkach 
aż do roku szkolnego 2019/20. Gimnazjum nr 
1 z  kolei będzie włączone w  struktury Szkoły 
Podstawowej nr 3, a Gimnazjum nr 3 do Szkoły 
Podstawowej nr 10. Połączenia mają zapewnić 
sprawne funkcjonowanie szkół w okresie przej-
ściowym. Docelowo dwa budynki pogimnazjalne 
będą nadal wykorzystywane na cele edukacyjne. 
Gimnazjum nr 1 przyjmie do siebie Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2, a do Gimnazjum nr 2 
tra� ą uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, który 
dziś funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej nr 
10. Jedynie budynek Gimnazjum nr 3 przestanie pełnić 
swoją funkcje edukacyjną po roku szkolnym 2018/19. 
Usytuowany w centrum miasta, zostanie przeznaczo-
ny na inne cele, o których zdecyduje Rada Miasta.

W odpowiedzi na sugestie radnych, zgłoszone pod-
czas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej 
reformie oświaty, prezydent Grzegorz Kiełb powołał 
zespół konsultacyjny do spraw reorganizacji sieci szkół 
prowadzonych przez miasto. Jego przewodniczącym 
został Dariusz Bożek, w skład zespołu weszli natomiast 
m.in. radni, dyrektorzy tarnobrzeskich szkół, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Zespół odniósł się do kon-
cepcji przedstawionej przez wydział UM, dyskutując 

nad jego ewentualną korektą. Po pierwszym spotka-
niu 16. członków zespołu zgodziło się, że zgłaszane 
poprawki nie wnoszą nic pozytywnego do pierwotne-
go planu. Jedyną osobą niezgadzającą się z tym była 
radna Anna Pekar. Drugie spotkanie miało być poświę-
cone koncepcji przygotowanej przez radną. Radna 
przedstawiła dane z pierwotnej koncepcji i plan, by 
dodatkowo powołać liceum w  miejsce Gimnazjum 
nr 3. Po długiej i wyczerpującej dyskusji członkowie 
zespołu uznali słuszność koncepcji pierwotnej.

Wnioski wypracowane przez komisję: nie jest 
zasadnym powołanie żadnej nowej, samodzielnej 

placówki edukacyjnej w mieście (z wnioskiem nie 
zgodziła się radna A. Pekar, a dwie osoby wstrzy-
mały się od głosu: Anna Banaszak i Bogusława Ja-
sińska). Wszyscy dyrektorzy zobowiązali się 
do ścisłej współpracy w  tracie reorganizacji 
mającej na celu zapewnienie miejsc pracy jak 
największej liczbie nauczycieli i obsługi ad-
ministracyjnej. W okresie przejściowym ZSS i 
ZSP nr 2 zmienią swoje siedziby, a Prezydent 
zostanie poproszony o zapewnienie � nansów, 
by dostosować budynek Gimnazjum nr 2 na 
potrzeby ZSS. Szkoła Podstawowa nr 3 po-
zostanie szkołą przyjmującą uczniów spoza 
obwodu do klas sportowych. 

Oświata po reformie
Trwa praca nad koncepcją reorganizacji sieci miej-

skich szkół, przygotowana w związku z ministerial-
ną reformą.
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Program rewitalizacji stworzony został na pod-
stawie szczegółowej diagnozy problemów wystę-
pujących w  Tarnobrzegu. W  celu jej opracowania 
i przygotowania dokumentu przeprowadzane były 
liczne badania, analizy, spotkania i konsultacje spo-
łeczne.

Badanie ilościowe 
– ankiety z mieszkańcami

Badanie zostało przeprowadzone sierpniu 2016 roku. 
Zastosowano technikę badawczą PAPI (Pen &  Paper 
Interview), czyli badanie z  wykorzystaniem ankiety 
papierowej, która była wypełniana przez respondenta 
przy wsparciu ankietera.

W  badaniu wzięło udział 502 uczestników – doro-
słych mieszkańców miasta.

Realizacja badania spotkała się z bardzo przychylnym 
odbiorem ze strony mieszkańców Tarnobrzega, którzy 
chętnie odpowiadali na pytania ankieterów i  dzielili 
się swoimi opiniami na temat potrzeb działań rewita-
lizacyjnych.

Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że Tarno-
brzeg skupić się musi głównie na rozwoju gospodar-
czym. W opinii mieszkańców działań rewitalizacyjnych 
w  pierwszej kolejności wymagają dwa duże osiedla: 
Serbinów i Przywiśle. Jednocześnie podjęte dotychczas 
działania rewitalizacyjne, jak termomodernizacja i re-
monty budynków mieszkalnych, przynoszą pożądane 
efekty – mieszkańcy Tarnobrzega mający styczność 
z efektami tych prac stają się bardziej optymistycznie 
nastawieni do przyszłości miasta.

Badanie jakościowe 
– wywiady z liderami opinii

Drugą formą badania opinii mieszkańców było 
badanie jakościowe wykonane techniką wywiadów 
telefonicznych (TDI), które zostało przeprowadzone 
w czerwcu i lipcu 2016 roku.

Badanie zostało skierowane do 20 liderów opinii spo-
łecznej.

Respondenci w trakcie wywiadu zostali poproszeni 
o ocenienie wybranych elementów związanych z jako-
ścią życia na planowanym obszarze rewitalizacji.

Spotkanie z Zespołem 
ds. Rewitalizacji i przedstawicielami 

interesariuszy

27 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spo-
tkanie konsultacyjne, związane z opracowaniem Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na 
lata 2016-23. W spotkaniu, które zostało zorganizowane 
przez Prezydenta Miasta, przy współudziale � rmy od-
powiedzialnej za opracowanie dokumentacji – Insty-
tutu Badawczego IPC z  Wrocławia, uczestniczyli m.in. 

członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji oraz zaproszeni 
przedstawiciele: wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 
stowarzyszeń oraz kierownicy jednostek organizacyj-
nych Urzędu Miasta. Spotkanie miało charakter otwarty.

Podczas spotkania zapoznano uczestników z tema-
tyką rewitalizacji oraz wynikami przeprowadzonej 
diagnozy gminy w obszarach: społecznym, gospodar-
czym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym 
i technicznym. Na podstawie wyników diagnozy zde-
� niowano wstępny obszar zdegradowany oraz obszar 
rewitalizowany.

W trakcie spotkania:
1.  Przyjęto ustalenia dotyczące zdiagnozowanych sta-

nów kryzysowych na obszarze miasta w następu-
jących sferach: społecznej, gospodarczej, środowi-
skowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

2.  Przyjęto uzgodnienia, co do zasięgu przestrzen-
nego obszaru zdegradowanego i  obszaru rewi-
talizacji. 

Otwarte spotkanie konsultacyjne 
w formule warsztatów

Drugie spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez 
Prezydenta Miasta oraz Instytut Badawczy IPC odbyło 
się 12.08.2016 roku. Spotkanie miało charakter otwarty, 
tzn. przeznaczone było dla wszystkich mieszkańców 
Tarnobrzega, a także innych osób i podmiotów zainte-
resowanych tematyką rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Tarnobrzega na lata 2016-2023

Rewitalizacja to szeroki program działań na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środo-
wiska, realizowany na obszarze zdegradowanym. Ideą 
rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzyso-
wego obszarów zdegradowanych poprzez działania 
całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, 
przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz 
kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzo-
ne w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 
program rewitalizacji. Rewitalizacja ma nie tylko za za-
danie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i 
problemy, jakie występują na obszarze gminy, ma też 
pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron 
gminy, jak również jej otoczenia.

Rewitalizacją nie są pojedyncze inwestycje, takie 
jak remont drogi, przebudowa budynku czy remont 
placu zabaw. Podstawą wszystkich działań rewitali-
zacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne, 
natomiast działania w sferze planistycznej, technicz-
nej, środowiskowej lub gospodarczej mają charakter 
uzupełniający.

Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 
2016-2023 jest dokumentem strategicznym, który spa-
ja i całościowo ujmuje wszystkie działania rewitaliza-
cyjne, opisuje sposób wyznaczenia obszaru zdegra-
dowanego i obszaru rewitalizacji, a także cele, misję i 
wizję działań rewitalizacyjnych w Tarnobrzegu.

Program rewitalizacji umożliwi ubieganie się o środ-
ki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na współ� -
nansowanie działań służących rozwiązywaniu proble-
mów społecznych, gospodarczych lub infrastruktural-
nych m.in.: działań na rzecz aktywizacji zawodowej, 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz 
rewitalizacji � zycznej i gospodarczej.

O dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć 
oprócz Gminy Tarnobrzeg będą mogły występować 
różne podmioty, które złożyły wnioski projektowe, 
m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe czy para� e. Podsta-
wowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, 
warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich do� -
nansowanie, jest ich wynikanie z obowiązującego pro-
gramu rewitalizacji, uchwalonego przez radę gminy.

Partycypacja społeczna. Istotnym elemen-
tem prac nad programem rewitalizacji jest udział spo-
łeczeństwa w de� niowaniu problemów oraz szukaniu 
pomysłów na ich rozwiązywanie.

Program rewitalizacji powstał przy mocnym wspar-
ciu i zaangażowaniu lokalnej społeczności. Mieszkań-
cy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz inni 
zainteresowani brali aktywny udział w pracach, wnosi-
li uwagi, dzielili się opiniami i aktywnie uczestniczyli w 
różnych formach zaplanowanych konsultacji społecz-
nych (spotkaniach, badaniach ankietowych – drogą 
elektroniczną).

Prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji 
oparte były na współpracy ze wszystkimi grupami 
interesariuszy. Wszelkie działania realizowane w  ra-
mach przygotowywania Programu Rewitalizacji Mia-
sta Tarnobrzega na lata 2016-2023 poddawane były 
konsultacjom z mieszkańcami, instytucjami i  innymi 
interesariuszami w formie debat, spotkań i warsztatów 
oraz konsultacji elektronicznych. Dzięki tym formom 
partycypacji społecznej otworzona została możliwość 
uzyskania od mieszkańców i innych zainteresowanych 
osób informacji nt. tego, z jakimi problemami spoty-
kają się na co dzień oraz czego potrzebują.

Akcja informacyjno-promocyjna przełożyła się na 
dużą liczbę kart projektów złożonych w toku prac 
nad dokumentem. Większość zgłoszonych pomysłów 
i inicjatyw została wpisana w program rewitalizacji – 
liczy on listę 38 projektów podstawowych i 4 projekty 
dodatkowe.

JAK POWSTAWAŁ PROGRAM 
Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023?

Spotkania konsultacyjne z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz interesariuszami 27.07.2016

Otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 12.08.2016 r.



32017 merkuriusz tarnobrzeski
Celem spotkania było wypracowanie wizji rozwoju 

obszaru rewitalizacji, celów głównych, celów szczegó-
łowych i wreszcie formułowanie kluczowych przedsię-
wzięć/projektów rewitalizacyjnych. Osobnym istotnym 
elementem warsztatów było wypracowanie analizy 
SWOT każdego z czterech obszarów rewitalizacji. Na 
program spotkań składały się:

•  Prace nad opracowaniem analizy SWOT dla każde-
go obszaru rewitalizacji.

•  Prace nad opracowaniem wizji i celów rewitalizacji 
dla obszaru rewitalizacji.

•  Prace nad opracowaniem kierunków działań rewi-
talizacyjnych dla obszaru rewitalizacji.

Uczestnicy byli zachęcani do udziału w  spotkaniu 
konsultacyjnym poprzez informacje na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta www.tarnobrzeg.pl w zakładce 
„Rewitalizacja miasta”).

Zbieranie propozycji przedsięwzięć 
(karty projektowe) 

poprzez dedykowany formularz

Przeprowadzone zostało korespondencyjne zbiera-
nie pomysłów przedsięwzięć rewitalizacyjnych w opar-
ciu o przygotowany i uzgodniony formularz projektów 
rewitalizacyjnych (tzw. karta projektowa). Formularz 
był dostępny na stronie internetowej miasta do dnia 
5.09.2016 roku.

Przedmiotem propozycji mogły być zarówno goto-
we projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować 
do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne pro-
pozycje lub postulaty, co do konkretnych przedsię-
wzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym 
obszarze gminy. Zgłaszać można było zarówno projek-
ty dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-

-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, 
środowiskowym czy gospodarczym – pomysły na za-
gospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni, 
przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.

Zgłaszającymi mogły być zarówno osoby � zyczne, 
jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i pry-
watne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez 
przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomo-
ści czy też lokalnych liderów.

Wszystkie zgłaszane projekty zostały zgromadzone 
i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumen-
cie. Zgłoszone projekty i pomysły, które spełniły wymogi 
formalne zostały ujęte w programie rewitalizacji.

Proces konsultacji projektu dokumentu 
poprzez formularz elektroniczny

Mieszkańcy Tarnobrzega oraz inni interesariusze pro-
gramu rewitalizacji byli zachęcani do zapoznania się 
z przygotowanym projektem dokumentu (dostępnym 
w zakładce strony UM) i dzielenia się swoimi uwagami 
do niego. Z treścią dokumentu można było zapoznać 
się także w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega – Wy-
dział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych.

Zbieranie uwag do propozycji dokumentu stanowią-
cego program rewitalizacji zostało przeprowadzone 
poprzez konsultacyjny formularz uwag. Formularz 
taki opracowany został przez Instytut Badawczy IPC 
i zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta 
(www.tarnobrzeg.pl) w  zakładce „Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega 2016-2023”.

Uwagi do projektu Programu Rewitalizacji zbierane 
były od 25.11.2016 r. do 16.12.2016 r.Wszelkie sugestie 
można było wnosić za pomocą przygotowanego for-
mularza elektronicznie osobiście lub listownie albo 
drogą elektroniczną.

OBSZAR REWITALIZACJI
Obszar rewitalizacji to fragment miasta, na któ-

rym zamierza się prowadzić działania rewitaliza-
cyjne. Obejmuje on tę część obszaru zdegradowa-
nego, która cechuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk (m.in. bezrobocie, ubóstwo, 
depopulacja czy problemy w sferze infrastruktu-
ralnej). Jest to ponadto obszar, który ma istotne 
znaczenie dla rozwoju Tarnobrzegu.

Obszar rewitalizacji:
•  nie może obejmować terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy,
•  nie może obejmować terenów zamieszkanych 

przez więcej niż 30% mieszkańców.
Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wy-

znaczenia obszaru zdegradowanego, kolejnym eta-
pem było wyznaczenie (w ramach tego obszaru) ob-
szaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest terenem, na 
którym prowadzony będzie proces rewitalizacji. 

Wyznaczenie, która z  części obszaru zdegradowa-
nego stanowić będzie obszar rewitalizacji nastąpiło 
w  oparciu o  dwie przesłanki. Pierwszą z  nich było 
stwierdzenie, że na obszarze tym koncentracja ne-
gatywnych zjawisk jest szczególna. Dokonano tego 
w  oparciu o  dane statystyczne dotyczące różnych 
problemów społecznych, gospodarczych, środowi-
skowych czy technicznych w mieście.

Drugą z przesłanek jest uznanie, że obszar ten ma 
istotne znaczenie dla rozwoju gminy. Znaczenie dla 
rozwoju Tarnobrzegu można oceniać na różne sposo-
by, choć istotność danego obszaru powinna wynikać 
przede wszystkim z  gminnych dokumentów strate-
gicznych. Ta część miasta powinna być w nich wska-
zana jako obszar szczególnej troski władz publicznych, 
na którym skupiać się będzie życie społeczno-gospo-
darcze. Do oceny istotności obszaru można posłużyć 
się też analizami urbanistycznymi, które wskażą obszar 
wpisujący się w zasady ogólne planowania przestrzen-
nego, takie jak np. zasada miasta zwartego, zasada 
niskoemisyjności.

Na obszarze miasta Tarnobrzeg zidenty� kowano 
3 osiedla, na których koncentrują się problemy spo-
łeczne. 

• Przywiśle
• Wielopole
• Serbinów
Na obszarach tych zdiagnozowano również wystę-

powanie problemów: gospodarczych, środowisko-
wych przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.

Ponadto za obszar zdegradowany uznano teren wo-
kół Jeziora Tarnobrzeskiego, który wymaga dalszego 
zagospodarowani, aby móc w pełni wykorzystać jego 
potencjał.

Wizja obszaru rewitalizacji

Wizja obszaru rewitalizacji przedstawia się nastę-
pująco:

1.  Osiedla Przywiśle, Serbinów i Wielopole to aktyw-
ne społecznie centrum miasta, o wysokiej jakości 
życia, ze zmodernizowaną infrastrukturą technicz-
ną, zagospodarowywanymi terenami zielonymi 
oraz miejscami do wypoczynku, z dobrze rozwi-
niętą infrastrukturą społeczną i  techniczną oraz 
bogatą ofertą usług.

2.  Przestrzeń wokół Jeziora Tarnobrzeskiego to re-
gionalne centrum rekreacji i wypoczynku.

W odpowiedzi na oczekiwany obraz obszaru rewita-
lizacji, ujęty w wizji zde� niowano 4 cele rewitalizacji. 

Cel 1.  Wzmocnienie aktywności społecznej 
mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Cel 2.  Poprawa jakości życia na obszarze rewi-
talizacji. 

Cel 3.  Utworzenie regionalnego centrum rekre-
acji i  wypoczynku w  oparciu o  potencjał 
Jeziora Tarnobrzeskiego. 

Cel 4.  Zwiększenie aktywności gospodarczej mia-
sta Tarnobrzeg. 

W ramach programu rewitalizacji Gmina Tarnobrzeg 
zamierza ubiegać się o środki na do� nansowanie prac 
związanych z zagospodarowaniem Jeziora Tarnobrze-
skiego, w tym: budowę dróg, ścieżek rowerowych ka-
nalizacji , budowę parkingów, toalet, punktów gastro-
nomicznych itp. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszka-
niowa i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” będą 
ubiegać się o środki na termomodernizację budynków 
wielorodzinnych. Wspólnota Mieszkaniowa Targowa 
4A planuje termomodernizację budynku wspólnoty, 
a Stowarzyszenie ESTETKA Budowę centrum rehabili-
tacji i wspierania organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na temat Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2020 
można uzyskać na stronie www.tarnobrzeg.pl zakładka 
„Rewitalizacja 2016-2023”.

Święta Bożego Narodzenia to radosny czas, z  którym 
wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka, które 
przenoszą nas do czasów narodzin Chrystusa. Tradycja ta 
kultywowana jest w  osiedlu Sielec, gdzie 8 stycznia, już 
po raz 14 mieszkańcy uczestniczyli w przedstawieniu, któ-
re wystawione zostały przez dzieci z osiedlowego Niepu-
blicznego Przedszkola nr 1 oraz młodzież uczestniczącą 
w  zajęciach lokalnej świetlicy socjoterapeutycznej. Wraz 
z mieszkańcami Sielca barwnemu występowi przyglądały 
się także władze miasta, z prezydentem miasta Grzegorzem 
Kiełbem na czele. Publiczność żywo reagowała na popisy 
małych aktorów, głośno oklaskując ich aktorskie zdolności.

Jak każe tradycja spektakl jasełkowy opowiada o losach 
„Świętej Rodziny”, uciekającej przed prześladowaniami. 
Tym razem autorzy scenariusza postanowili zabrać widzów 
w daleką podróż, nawet po innych planetach. Poszukując 
odpowiedniego miejsca schronienia „Święta Rodzina” tra� a 
w końcu do Tarnobrzega, jako miejsca bezpiecznego. Co, 
zgodnie z ostatnimi badaniami poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców, jest zresztą znanym faktem.

W podzięce za wspaniały występ, młodych artystów spo-
tkała miła niespodzianka. Dzieci otrzymały od władz miasta 
upominki, a  także mnóstwo słodyczy od wspierającego 
osiedlowe inicjatywy Jacka Sadrakuły. W  rewanżu dzieci 
wręczyły wszystkim widzom ozdoby świąteczne, które co 
należy podkreślić, same wykonały.

Niezwykłe jasełka
w Sielcu
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URZĄD MIASTA
TARNOBRZEGA

ul. Kościuszki 3, 39-400 Tarnobrzeg,
telefon centrala: 15 822 65 70 
fax: 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
ww.tarnobrzeg.pl

Prezydent – Grzegorz Kiełb, 
Skarbnik – Urszula Rzeszut
Sekretarz Miasta – Przemysław Rękas
Przewodniczący RM - Kamil Kalinka 

Wydziały Urzędu Miasta Tarnobrzega
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Kontroli
Biuro Obsługi Interesantów 
Biuro Rady Miasta
Audytor Wewnętrzny
Centrum Obsługi Inwestora

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega, oprac. materiałów: Wydział Edukacji, Promocji i Kultury

Biuro Zamówień Publicznych 
Wydział Edukacji, Promocji i Kultury
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 
Wydział Komunikacji
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa 
Wydział Spraw Obywatelskich 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Informatyki
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:

ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów 
w każdy wtorek. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, tel. 15 822 11 49 

ul. Mickiewicza7
Kasa Urzędu Miasta
Kancelaria (informacja, biuro podawcze)
Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy: 
poniedziałek, środa - piątek 7.30-15.30; 
wtorek 7.30-16.30 
Miejski Rzecznik Konsumentów 
Dyżury: wtorki, środy, piątki 7.30 - 15.30

ul. Kościuszki 30
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 
(dawne MOZE)
Godziny pracy: 
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
Godziny pracy: 
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska
tel. alarmowy 986

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 20.01.2017 r. do dnia 10.02.2017 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu dot. nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu 
przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów lub w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickie-
wicza 7, pok. 38 oraz telefonicznie tel. 015-822-65-70 wew. 218.

Informacja niniejsza umieszczona jest w Internecie pod adresem www.tarno-
brzeg.eobip.pl .

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 
23 stycznia 2017 r. do dnia 13 lutego 2017 
r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrze-
ga przy ul. Mickiewicza 7, wykazów lokali 
mieszkalnych położonych w Tarnobrzegu, 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemców:
- nr 4 przy ul. Marii Dąbrowskiej 24
- nr 12 przy ul. Mickiewicza 38 
- nr 30 przy ul. Sikorskiego 11
wraz ze sprzedażą udziałów w częściach 
wspólnych budynków i urządzeń, które 
nie służą do wyłącznego użytku właścicie-
li poszczególnych lokali oraz oddaniem w 
użytkowanie wieczyste części gruntów, 
na których zlokalizowane są ww. budynki 
mieszkalne. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Biurze Obsługi Interesantów lub w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewi-
cza 7, pok. 38, oraz telefonicznie, tel. 15 
822-65-70, wew. 222. 

 Informacja niniejsza umieszczona jest 
w internecie pod adresem www.tarno-
brzeg.eobip.pl.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. Miłej obręb 
Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i tereny zieleni izolacyjnej ze strefą zakazu zabudowy w 
odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, bez możliwości odstępstwa od tego 
zakazu, za wyjątkiem przebudowy i rozbudowy już istniejących zabudowań.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości po 2 000,00 zł /słownie: dwa tysiące złotych 00/100/ 
na każdą z działek należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 
24 lutego 2017 r. do godziny 14.00. lub na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 2744 1111 
0000 3990 9547 Bank PeKaO S.A I/O Tarnobrzeg do dnia 24 lutego 2017 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do 
dnia 24 lutego 2017 r.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów stanowisko nr 4 ds. gospodarki 

gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70, wew. 278 oraz Wydział 
Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. 822-65-70, wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7.

Lp. Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej 

i wg katastru 

Pow. 
nieruchomo-

ści 
Cena wywoławcza nieruchomości

1. 702/10 
KW TB1T/00067920/3 0,1341 ha

18 000,00 zł + 23% VAT 
Osiemnaście tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

2. 702/15 
KW TB1T/00061777/3 0,2098 ha

28 000,00 zł + 23% VAT 
Dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

3. 702/20 
KW TB1T/00067920/3 0,1431 ha

20 000,00 zł + 23% VAT 
Dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 919/25 o pow. 0,1229 ha objętej księgą wieczystą nr 
TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Leśnej obręb Mokrzyszów stano-
wiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę usługowo -sportową 
i rekreacyjną nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18 000,00 zł + 23% podatku VAT
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta 

Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 2.000,-zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 PeKaO 
S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 23 lutego 2017 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarno-
brzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 23 lutego 2017 r. do godz. 14. 

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy 
do dnia 23 lutego 2017 r. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy.

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. gospodarki 

nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70, wew. 278 
oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. 822-65-70, wew. 222. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, w Biule-
tynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz wywieszone w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
 Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony 
do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 244/2 o  po-
wierzchni 0,0315 ha objętej księgą wieczystą KW TB1T/00053149/3, położonej 
w Tarnobrzegu obręb Sobów przeznaczonej na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległych.

Przedmiotowa działka przylega jednocześnie do trzech nieruchomości i nie może 
być zagospodarowana jako odrębna działka budowlana.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100) + 23 % podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Uczestnictwo w  przetargu należy zgłosić pisemnie do dnia 24 lutego 2017 r. 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, sta-
nowisko nr 4 ds. gospodarki gruntami od godz. 7.30 do 15.30 (we wtorki do 16.30).

Wadium w  formie pieniężnej w  wysokości 2.000,-zł. (słownie: dwa tysią-
ce złotych 00/100) należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 
18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 24 
lutego 2017 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 24 
lutego 2017 r. do godz. 14. 

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek 
bankowy do dnia 24 lutego 2017 r. 

Wadium ulega przepadkowi w  razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy.

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko ds, 

gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, 
tel. 822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. 822-65-
70, wew. 222. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz wywieszone 
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu. 

PODZIĘKOWANIA
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, zarówno tymi znanym mi osobiście, jak i tym anonimowym - to 

dzięki Wam wszystkim tam, gdzie jest wiara i nadzieja, to co jest niemożliwe, staje się możliwe... 
Dziękuję wszystkim Państwu, którzy nie pozostajecie obojętni na los mojego syna, wspieracie 

nas w zbieraniu środków na rehabilitację, dzięki której Arek odzyskuje sprawność. 
Słowa podziękowania kieruję w szczególności do: Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskiego Banku Żywności, Hurtowni Druczek, 
� rmy P.H.U. BRAP, Karabeli, zakładu Diamentowy Optyk, � rmy TELTAR Chmielów, Zakładu 

Mechanicznego „Siarkopol”, Zakładu Obrotu Towarowego „Siarkopol”, Zakładów Che-
micznych „Siarkopol”, Zakładów Chemicznych „Anser”, Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej NSZZ Solidarność „Siarkopol” Tarnobrzeg, Telewizji Lokalnej TVL, por-
talu RTA24.eu, tarnobrzeskiej redakcji „Super Nowości”, tarnobrzeskiej redakcji 
„Echa Dnia”, KKS „Siarka” Tarnobrzeg, KS „Siarka” Tarnobrzeg,  para� i pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, Rycerzy Kolumba Rada 15239 im. bł. 

męczennika ks. Jerzego Popiełuszki w Tarnobrzegu, para� i pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół Katolickich w 

Tarnobrzegu, Klubu Sportowego „BodyMors” w Tarnobrzegu, Drukarni 
Nadwiślańska Plus, Sklepu Medyczno-Rehabilitacyjnego MEDOR-

TO, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „POLIMED”

MARIOLA MYTYCH-TUREK 
z synem ARKADIUSZEM



Program telewizyjny    26.01 – 1.02. 2017 r.

TV4

TV4

Zdjęcia pochodzą z serwisów fotograficznych stacji telewizyjnych. Redakcja nie odpowiada za zmiany w programie.

TVN7

TVN7

TVN

TVN

POLSAT

POLSAT

TVP2

TVP2

TVP1

TVP1

30 stycznia • poniedziałek

31 stycznia • wtorek

20:05  XXX: Następny poziom

20:05 Polowanie na łowcę

22:55 Sherlock Holmes: 
            Gra cieni

20:55 Kod dostępu

23:15 Wejście smoka

20:00 Ostatni sprawiedliwy

00:00 W pułapce

21:00 Czarnobyl. Reaktor grozy 

05:20 Telezakupy
05:55 Klan (3060) 
06:25 Jaka to melodia? 
06:55 BBC w Jedynce - Dzika Nowa 

Zelandia. Wyspy na skraju 
świata - cykl dokumentalny, 
Wielka Brytania 2016

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Po prostu zdrowie
09:10 Grzech Fatmagül (139) 
10:10 Ranczo (35) „Upadek 

obyczajów” 
11:10 Złote serce (25) 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Smaki polskie - na zielono: 

Pełen gracji - tymianek w 
akcji

12:50 Natura w Jedynce - Dzika Ka-
nada cz. 1. Ekspansja - serial 
dokumentalny, Austria 2014

13:55 Grzech Fatmagül (140) 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy - 

Rybne kanapki 
16:00 Ojciec Mateusz (69) 

„Ogrodnik” 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:05 Klan (3061) 
18:40 Złote serce (26)
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport
20:15 Pogoda 
20:30 Teatr Telewizji - Ożenek
22:05 Chodzi o pieniądze 
22:35 Historia w Jedynce - Sprawa 

Kozalczyka - film dokumen-
talny, Izrael 2015

23:45 Zapraszamy na ślub - kome-
dia, USA 2015; reż. Michael 
Scott; wyk. Arielle Kebbel, 
Andrew W. Walker

01:20 Dekalog V - dramat, Polska 
1990 

02:30 Akwarium, czyli samotność 
szpiega (4) „Zdrada” 

03:25 Notacje - Krzysztof Pastor. 
Choreografia była moją obsesją

03:45 Wiedźmy (4) 
04:30 Zagadkowa Jedynka

05:15 Telezakupy
05:50 Klan (3061) 
06:20 Jaka to melodia? 
06:50 Natura w Jedynce - Dzika Ka-

nada cz. 1. Ekspansja - serial 
dokumentalny, Austria 2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Rok w ogrodzie
09:00 Grzech Fatmagül (140)
10:05 Ranczo (36) „Miedź brzę-

cząca” 
11:05 Złote serce (26)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Natura w Jedynce - Dzika 

Kanada cz. 2 Dziki Zachód - 
serial dokumentalny, Austria 
2014

13:50 Grzech Fatmagül (141) 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Obserwator (78)
16:05 Ojciec Mateusz (70) „Eden” 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:05 Klan (3062) 
18:45 Złote serce (27) 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport
20:15 Pogoda
20:30 Rozdarte serca (41) 
21:25 El Principe - dzielnica zła (5) 
22:20 Zabij mnie, glino - film 

sensacyjny, Polska 1987; 
reż. Jacek Bromski; wyk. 
Bogusław Linda, Piotr Ma-
chalica, Anna Romantowska, 
Jadwiga Jankowska-Cieślak, 
Andrzej Grabarczyk, Tomasz 
Lengren, Maria Pakulinis, 
Piotr Fronczewski, Zbigniew 
Zamachowski, Marek 
Barbasiewicz

00:30 Errata do biografii - Jerzy 
Szaniawski

01:55 El Principe - dzielnica zła (5) 
02:55 Hipnotyzer - film akcji, 

Szwecja 2012; reż. Lasse 
Hallstroem; wyk. Mikael 
Persbrandt, Tobias Ziliakus, 
Lena Olin

06:00 Rodzinka.pl (176) „Kwestia 
perspektywy” 

06:35 Coś dla Ciebie
07:05 M jak miłość (1246) 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia (1587) 
11:35 Na dobre i na złe (314) „Psia 

mama”
12:40 Tylko z Tobą (134) 
13:40 Rodzinka.pl (93) „Videofil-

mowanie” 
14:10 Makłowicz w podróży - Hisz-

pania - Wyspy Kanaryjskie 
(147) Teneryfa - W cieniu 
Teide

14:40 Imperium miłości (35) 
15:40 Panorama
15:55 Pogoda
16:05 Rodzinka.pl (143) „Wypro-

wadzka” 
16:30 Rodzinka.pl (144) „Rodzicem 

być!” 
17:05 Tylko z Tobą (135) 
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1587) 
20:05 Barwy szczęścia (1588) 
20:40 M jak miłość (1273) 
21:30 Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1006)
21:45 Zemsta o jasnych oczach 

(2) - serial, Francja 2016. 
Na krętej drodze niedaleko 
Nicei dochodzi do wypadku 
samochodowego, w którym 
ginie kobieta i dwoje jej do-
rosłych dzieci. 10 lat później 
do miasta przyjeżdża Olivia 
Alessandri, prawniczka. Od-
najduje dawną przyjaciółkę 
i wyjawia jej, że naprawdę 
nazywa się Emma Fortuny. 
Przeżyła tamten wypadek, 
teraz ma nową twarz, nową 
tożsamość... 

23:45 Czy świat oszalał? - Drużyna 
E - film dokumentalny, USA 
2014

01:20 Wiadomości z drugiej ręki (22)
01:50 Wiadomości z drugiej ręki (23)
02:25 Miłość - dramat, Polska 2012
04:25 Szkoła dla zaciętych - film 

dokumentalny, Wielka 
Brytania 2014

06:00 Rodzinka.pl (177) „Życie nie 
jest nudne” 

06:35 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość (1247) 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia (1588) 
11:35 Na dobre i na złe (315) 

„Paweł i Gaweł”
12:35 Tylko z Tobą (135) 
13:35 Rodzinka.pl (94) „Szykujemy 

święta” 
14:10 Makłowicz w podróży - Hisz-

pania - Wyspy Kanaryjskie 
(148) Teneryfa - Wyspa 
bogata

14:40 Imperium miłości (36) 
15:40 Panorama
15:55 Pogoda
16:05 Dla niesłyszących - M jak 

miłość (1273) 
17:05 Tylko z Tobą (136) 
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1588) 
20:05 Barwy szczęścia (1589) 
20:40 M jak miłość (1274) 
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1007)
21:50 Magazyn Ekspresu Repor-

terów
23:05 Świat bez fikcji - Brakujące 

zdjęcie - film, Francja 2013. 
W drugiej połowie lat 70. 
ubiegłego wieku w Kambo-
dży panowała dyktatura Pol 
Pota i Czerwonych Khmerów, 
podczas której zginęło ponad 
2 miliony ludzi. Stosowano 
praktyki ludobójcze, ograni-
czono kulturę, wprowadzono 
kompleksowy system przy-
działów żywności i ubrań. 

00:50 Mów mi mistrzu (7). Goście 
programu mają za zadanie 
odegrać improwizowaną 
scenkę i wcielić się w niezna-
ną sobie rolę.

01:40 Grimm (21)
02:30 Grimm (22)
03:25 Magazyn Ekspresu Repor-

terów
04:45 Kto się boi GMO? - film doku-

mentalny, Francja 2013
05:50 Licencja na wychowanie (2)

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (502)
09:00 Malanowski i Partnerzy (264)
09:30 Malanowski i Partnerzy (265)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (11)
11:00 Dlaczego ja? (418)
12:00 Poznaj swoje prawa (39)
13:00 Trudne sprawy (458)
14:00 Pierwsza miłość (2427)
14:45 Dlaczego ja? (543)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 (47)
17:00 Gliniarze (8)
18:00 Pierwsza miłość (2428)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (4)
20:05 Megahit - XXX: Następny 

poziom - film akcji, USA 2005; 
reż. Lee Tamahori; wyk. Ice 
Cube, Peter Strauss, Scott 
Speedman, Xzibit, Samuel 
L. Jackson, Willem Dafoe. 
Radykalny odłam rządu, nie-
zadowolony z polityki głowy 
państwa, podejmuje plan 
zlikwidowania prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. Tylko 
dwóch ludzi może powstrzy-
mać totalny chaos i zbliżającą 
się anarchię. 

22:25 Oczy smoka - film akcji, USA 
2012; reż. Hyams John

00:10 Polowanie na łowcę - thriller, 
USA 2013 

02:35 Tajemnice losu (2583)
05:00 Disco Gramy (3591)

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (503)
09:00 Malanowski i Partnerzy (266)
09:30 Malanowski i Partnerzy (267)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (12)
11:00 Dlaczego ja? (419)
12:00 Poznaj swoje prawa (40)
13:00 Trudne sprawy (459)
14:00 Pierwsza miłość (2428)
14:45 Dlaczego ja? (544)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 (48)
17:00 Gliniarze (9)
18:00 Pierwsza miłość (2429)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (495)
20:05 Polowanie na łowcę - thriller, 

USA 2013; reż. Scott Walker; 
wyk. John Cusack, Mantegna 
Gia, Nicolas Cage, Norris 
Dean, Vanessa Hudgens 

22:20 Pitbull - dramat sensacyjny, 
Polska 2005; reż. Patryk 
Vega; wyk. Andrzej Grabow-
ski, Janusz Gajos, Krzysztof 
Stroiński, Marcin Dorociński, 
Rafał Mohr, Weronika Rosati

00:30 Grand Budapest Hotel - 
komediodramat, USA 2014; 
reż. Wes Anderson; wyk. 
Ralph Fiennes, F. Murray 
Abraham, Mathieu Amalric, 
Adrien Brody, Willem Dafoe, 
Edward Norton 

02:45 Tajemnice losu (2584)
05:00 Disco Gramy (3592)

05:20 Uwaga! 
05:50 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 8 (13) 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda (455) 
12:00 Szkoła (197) 
13:00 19+ (57) 
13:30 Szpital (341) 
14:30 Kuchenne rewolucje 2 (3) 
15:30 Szkoła (198) 
16:30 19+ (58) 
17:00 Ukryta prawda (456) 
18:00 Szpital (342) 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:10 Doradca smaku - Ziemniaki 

zapiekane z kabanosami i 
papryką (18) 

20:15 Na Wspólnej 15 (2418) 
20:55 Projekt Lady (8) 
21:55 Życie bez wstydu 4 (9) 
22:55 Sherlock Holmes: Gra cieni 

- film sensacyjny, USA 2011, 
reż. Guy Ritchie, wyk. Robert 
Downey Jr., Jude Law, Noomi 
Rapace, Rachel McAdams, Jared 
Harris, Stephen Fry. Tym razem 
Holmes trafia na godnego siebie 
przeciwnika. Gdy detektyw 
próbuje połączyć ze sobą części 
skomplikowanej układanki, jego 
partner John Watson planuje 
ślub i miesiąc miodowy.

01:35 Co za tydzień
02:05 Czarna lista (5) - serial 

sensacyjny, USA
03:05 Uwaga! 
03:30 Moc magii
04:50 Nic straconego

05:15 Uwaga! 
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 8 (14) 
07:50 Doradca smaku - Ziemniaki 

zapiekane z kabanosami i 
papryką (18) 

08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda (456) 
12:00 Szkoła (198) 
13:00 19+ (58) 
13:30 Szpital (342) 
14:30 Kuchenne rewolucje 2 (4) 
15:30 Szkoła (199) 
16:30 19+ (59) 
17:00 Ukryta prawda (457) 
18:00 Szpital (343) 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:10 Doradca smaku - Barszcz 

ukraiński ze smażonymi 
warzywami (20) 

20:15 Na Wspólnej 15 (2419) 
20:55 Kod dostępu - film sensacyjny, 

USA 2001, reż. Dominic Sena, 
wyk. John Travolta, Hugh Jack-
man, Halle Berry, Don Cheadle. 
Warunki przedterminowego 
zwolnienia Stanleya mówią ja-
sno: użyj komputera, a wrócisz 
do więzienia. Superhaker może 
jednak zarobić 10 milionów 
dolarów, jeśli weźmie udział w 
jednej z akcji...

23:05 Kuba Wojewódzki 10 (14) 
00:05 Na noże (8) 
01:00 Złoty chłopak (11) 
02:00 Uwaga! 
02:25 Moc magii
03:45 Nic straconego

05:15 Ukryta prawda (124)
06:15 Szpital (554)
07:15 Sąd rodzinny (139) 
08:20 Zagubieni
09:15 Magda M. 3 (2) 
10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda (201) 
13:00 Sąd rodzinny (140) 
14:00 Szpital (555) 
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (164) 
16:00 Zagubieni
17:00 Dr House (9) 
18:00 Zaklinaczka duchów (5) 
19:00 Ukryta prawda (202) 
20:00 Zerwane mosty - film 

obyczajowy, USA 2006, reż. 
Steven Goldmann, wyk. Kelly 
Preston, Toby Keith, Johanna 
Braddy, Lindsey Haun, Daniel 
Newman, Burt Reynolds

22:15 Skazany na śmierć (8) 
23:15 Wejście smoka - film sensa-

cyjny, USA 1973, reż. Robert 
Clouse, wyk. Bruce Lee, John 
Saxon, Shih Kien, Jim Kelly, 
Bob Wall. W Hongkongu, 
na prywatnej wyspie Hana, 
co trzy lata odbywają się 
turnieje zawodników walk 
wschodnich. Spotykają się 
tam sławy światowego 
karate. Rządowa agencja ds. 
zwalczania przestępczości 
nakłania do współpracy 
mistrza kung-fu Lee...

01:30 Supermensch: Historia Shepa 
Gordona - dokument, USA 
2013, reż. Beth Aala, Mike 
Myers

03:15 Moc magii

05:30 Szpital (555) 
06:30 W-11 Wydział Śledczy (1120) 
07:15 Sąd rodzinny (140)
08:20 Zagubieni
09:15 Magda M. 3 (3) 
10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda (202) 
13:00 Sąd rodzinny (141) 
14:00 Szpital (556) 
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (165) 
16:00 Zagubieni
17:00 Dr House (10) 
18:00 Zaklinaczka duchów (6) 
19:00 Ukryta prawda (203) 
20:00 Ostatni sprawiedliwy - film 

sensacyjny, USA 1996, reż. 
Walter Hill, wyk. Bruce Willis, 
Christopher Walken, Bruce 
Dern, Alexandra Powers, David 
Patrick Kelly. Lata trzydzieste, 
okres prohibicji. John Smith 
przybywa do miasteczka 
Jerycho w Teksasie. Miasteczko 
zostało opanowane przez dwa 
walczące ze sobą gangi. Wi-
dząc szanse na łatwy zarobek, 
jako zabójca do wynajęcia, 
Smith przyłącza się do jednego 
z nich...

22:10 Posejdon - film katastroficz-
ny, USA 2006, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Josh Lucas, 
Kurt Russell, Jacinda Barrett, 
Richard Dreyfuss, Emmy 
Rossum, Kevin Dillon

00:15 Kroniki Shannary (10) 
01:20 Moc magii 
03:30 Druga strona medalu 2 (6) 
04:00 Druga strona medalu 2 (7) 
04:30 Druga strona medalu 3 (1)

06:00 Kłamczuch (41)
07:05 Kacper: Szkoła postrachu (22)
07:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (2)
08:05 Kacper: Szkoła postrachu (25)
08:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (5)
09:00 Strażnik Teksasu (58)
10:00 Dom nie do poznania (25)
11:00 Detektywi w akcji (106)
12:00 Detektywi w akcji (17)
13:00 Policjantki i policjanci (214)
14:00 STOP Drogówka (105)
15:00 Dom nie do poznania (26)
16:00 Po prostu Maria (101)
17:00 Trzy razy Ana (20)
18:00 Detektywi w akcji (107)
19:00 Policjantki i policjanci (215)
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (31)
21:00 Big Box Little Box (8)
22:00 Galileo (576)
23:00 Galileo (577)
00:00 W pułapce - film, USA 2013; 

reż. Giorgio Serafini, Giorgio 
Serafini; wyk. Dolph Lund-
gren, Randy Couture. Agent 
Maxwell z Los Angeles chce 
ukrócić proceder Vincenta 
Camastry, kierującego mię-
dzynarodowym przemytem 
kokainy. Kiedy pracująca dla 
niego agentka Beverly Royce, 
działająca pod przykrywką w 
środowisku dealerów, potrze-
buje jego pomocy, Maxwell 
osobiście wkracza do akcji...

02:00 Interwencja
02:15 Graffiti
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów (668)
05:00 Top 10 lista przebojów (671)

06:00 Kłamczuch (42)
07:05 Kacper: Szkoła postrachu (23)
07:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (3)
08:05 Kacper: Szkoła postrachu (26)
08:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (6)
09:00 Strażnik Teksasu (59)
10:00 Dom nie do poznania (27)
11:00 Detektywi w akcji (107)
12:00 Detektywi w akcji (18)
13:00 Policjantki i policjanci (215)
14:00 STOP Drogówka (106)
15:00 Dom nie do poznania (28)
16:00 Po prostu Maria (102)
17:00 Trzy razy Ana (21)
18:00 Detektywi w akcji (108)
19:00 Policjantki i policjanci (216)
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (32)
21:00 Czarnobyl. Reaktor grozy - 

film, USA 2012; reż. Bradley 
Parker; wyk. Jesse McCart-
ney, Jonathan Sadowski, 
Olivia Taylor. Sześcioro 
młodych ludzi, szukających 
ekstremalnych wrażeń, wy-
najmuje przewodnika. Ten, 
mimo surowych zakazów, 
zabiera ich do owianego 
tajemnicą miasta widma

22:50 Niezapominajka - film, 
USA 2009; reż. Tyler Oliver; 
wyk. Brie Gabrielle, Carly 
Schroeder, Cody Linley 

01:00 Spadkobiercy (50)
02:00 Interwencja
02:15 Graffiti
02:30 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2017
03:00 Magazyn Puncher 2017
04:00 Top 10 lista przebojów (669)
05:00 Top 10 lista przebojów (672)
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NATALIA RYBICKA 
zrezygnowała ze swej wielkiej pasji 

Natalia Rybicka, czyli Sylwia Kubus z 5. serii „Blon-
dynki”, przez wiele lat traktowała aktorstwo jak... hob-
by. Swą pierwszą rolę zagrała mając zaledwie 14 lat i, 
zanim zdecydowała się na rozpoczęcie studiów w szkole 
teatralnej, marzyła, by zostać tancerką!

Kiedy Natalia zgłosiła się na egzaminy wstępne do 
Akademii Teatralnej, miała już na swoim koncie udział 
w kilku serialach.

– Czasami się śmieję, 
że właściwie całe dzieciń-
stwo spędziłam na planie. 
Najpierw był serial „Więzy 
krwi”, potem dostałam 
propozycję zagrania w „Sa-
mym życiu”. Nie ma się co 
oszukiwać – dorastałam na 
planie, z dziewczynki stałam 
się kobietą pod okiem reży-
serów i  kolegów aktorów... Plan był dla mnie jak drugi 
dom – wyznała w wywiadzie.

Zanim postanowiła na dobre związać się z  aktor-
stwem, bardzo poważnie myślała o  karierze tancerki. 
Zaczęła tańczyć już jako mała dziewczynka.

– Byłam w  przedszkolu, kiedy rodzice zapisali mnie 
na lekcje tańca nowoczesnego. Wychodzili z  założenia, 
że lepiej zapewnić mi i moim braciom jakieś zajęcia, niż 
patrzeć, jak całe godziny spędzamy na trzepaku – wspo-
mina aktorka.

Natalia pokochała taniec i była pewna, że nigdy nie 
będzie musiała z niego zrezygnować. A jednak...

– Ten rozdział zamknął się dla mnie w  momencie, 
kiedy dostałam się do Akademii Teatralnej i musiałam wy-
brać: taniec czy aktorstwo. Nie dałoby się z jednakowym 
zaangażowaniem poświęcić obu pasjom. Kocham taniec, 
ale nigdy nie żałowałam mojego wyboru – mówiła w roz-
mowie z jednym z magazynów.

Natalia Rybicka może się pochwalić sporymi osią-
gnięciami w  dziedzinie tańca nowoczesnego – dwu-
krotnie zdobyła tytuł mistrzyni Polski w  Disco Dance 
Freestyle. Ma też powody do dumy jako aktorka – za rolę 
w � lmie „Żurek” była nominowana do Polskiej Nagrody 

Filmowej Orzeł, a  za kreację w  serialu „Londyńczycy” 
otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki w roli drugo-
planowej na Międzynarodowym Festiwalu Produkcji 
Telewizyjnych „Roma Fiction Fest” w Rzymie.

Natalia wierzy, że jej umiejętności taneczne kiedyś 
przydadzą się jej w � lmie. Marzy o roli we wspaniałym 
musicalu, a że po sukcesie amerykańskiego „La La Land” 
wszyscy krytycy � lmowi wieszczą odrodzenie tego nieco 
zapomnianego gatunku, być może wkrótce jej marzenie 
się spełni...

KATARZYNA ZIELIŃSKA 
pozowała do zdjęć bez ubrania
Katarzyna Zielińska, czyli Marta Chowańska z „Barw 

szczęścia”, jest jedną z niewielu polskich gwiazd, których 
do niedawna żadnemu z pism dla panów nie udało się 
namówić na rozbieraną sesję... Wkrótce jednak zobaczymy 
aktorkę w pełnej krasie na łamach jednego z magazynów!

Katarzyna Zielińska bardzo długo negocjowała 
warunki swego udziału w  sesji, podczas której pozo-
wać miała do zdjęć bez 
ubrania. Aktorka sama 
wybrała fotografa i  po-
zostałych członków ekipy 
zdjęciowej, sama wymy-
śliła stylistykę fotogra� i 
i  sama wybrała zdjęcia, 
które już wkrótce obej-
rzy cała Polska. Gwiazda 
„Barw szczęścia” zastrze-
gła sobie też w kontrak-
cie, że wysokość jej honorarium za pokazanie wszystkich 
jej wdzięków na zawsze pozostanie tajemnicą...

Katarzyna Zielińska uzależniła podobno swą zgodę na 
udział w śmiałej sesji od tego, czy uzyska na to pozwole-
nie męża, rodziców i siostry. Wojciech Domański, którego 
poślubiła w sierpniu 2013 roku, nie miał nic przeciwko, 
by jego ukochana rozebrała się przed obiektywem. Rów-
nież członkowie najbliższej rodziny aktorki nie dostrzegli 
w tym pomyśle niczego złego. 37-letnia odtwórczyni roli 
Marty w „Barwach szczęścia” uznała, że nie musi wstydzić 
się swego ciała i po trwających kilka tygodni negocjacjach 
w końcu stanęła na planie!

Zdjęcia, które ukażą się w nowym numerze popular-
nego pisma dla mężczyzn, są – jak twierdzą ci, którzy już 
je widzieli – przepiękne. Katarzyna Zielińska podeszła 

do pozowania jak do zadania aktorskiego, a udział w se-
sji potraktowała jak wyzwanie. Jest bardzo zadowolona 
z efektów swej pracy.

Przypomnijmy, że na łamach najbardziej znanego 
na świecie pisma dla panów swe wdzięki pokazały już 
niemal wszystkie najpiękniejsze polskie aktorki – m.in. 
Katarzyna Glinka, Anna Mucha, Joanna Brodzik, Anna 
Korcz, Marta Wierzbicka, Aleksandra Szwed, Joanna 
Liszowska, Aneta Zając i wiele innych.

JOANNA JARMOŁOWICZ 
przeżyje w Azji za dolara dziennie?

Joanna Jarmołowicz, czyli Zuza Gładysz z „Na noże”, 
wkrótce wyruszy w podróż swojego życia. Jako uczest-
niczka 2. edycji show „Azja Express” nie będzie jednak 
mogła mieszkać w luksusowych hotelach czy wylegiwać 
się na rajskich plażach... 

Aktorka – jak podaje jeden z najlepiej poinformo-
wanych serwisów plotkarskich – przyjęła propozycję 
producentów 2. edycji „Azji Express” i lada moment wy-
jedzie do Azji, by na własnej skórze przekonać się, czy 
można przeżyć w ekstre-
malnych warunkach za 
jedynie jednego dolara 
dziennie. Na razie nie 
wiadomo, kto będzie jej 
towarzyszył, ale pewne 
jest, że azjatyckiej przy-
gody młoda aktorka nie 
zapomni do końca życia!

Przypomnijmy, że 
zwycięzcą 1. edycji pro-
gramu został Michał Żurawski, czyli Dario ze „Strażaków”. 
Świetną kondycją popisały się też aktorki Agnieszka Wło-
darczyk i  Maria Konarowska, które przebyły całą trasę 
i  dotarły do mety w  Bangkoku jako druga para. Show 
okazał się hitem TVN – każdy odcinek jesiennej edycji „Azji 
Express” oglądało średnio milion sześćset tysięcy widzów, 
a � nałowe starcie przyciągnęło przed telewizory prawie 
dwa miliony Polaków.

Joanna Jarmołowicz ma dopiero 23 lata, a może się już 
pochwalić sporym dorobkiem aktorskim – widzieliśmy ją 
m.in. w serialach „Pierwsza miłość” (jako Martę Rudziń-
ską) i „Lekarze nocą” (jako Maję) oraz w � lmie „Planeta 
singli”. Wielką sympatię telewidzów przyniosła jej rola 
Zuzy Gładysz w serialu „Na noże”, w którym partnerowała 

Piotrowi Stramowskiemu, Piotrowi Głowackiemu i We-
ronice Książkiewicz.

Udział w programie „Azja Express” będzie dla Joanny 
Jarmołowicz nie tylko wielkim wyzwaniem i wspania-
łą przygodą, ale też szansą na zdobycie popularności, 
o jakiej marzą wszystkie aktorki w jej wieku. Producenci 
wciąż nie chcą ujawnić, kto jeszcze – oprócz Joanny – 
wyruszy w podróż po Azji, ale podobno kolejka chętnych 
do wyjazdu jest naprawdę ogromna. Jak ujawniła pro-
wadząca programu, Agnieszka Woźniak-Starak, niektóre 
gwiazdy gotowe są zapłacić ogromne pieniądze, byle 
tylko dostać możliwość spróbowania swoich sił w wy-
prawie po Azji z dolarem dziennie w kieszeni...

Jak podaje portal Wirtualnemedia, zdjęcia do 2. edy-
cji „Azji Express” ruszą najprawdopodobniej na przeło-
mie marca i kwietnia, a efekty zmagań przemierzających 
azjatyckie kraje uczestników programu pokazane zosta-
ną przez TVN jesienią. 

ŚMIERĆ 
w Leśnej Górze

Wkrótce będąca ratownikiem medycznym Renata 
(Agata Załęcka) przejdzie drenaż krwiaka mózgu i zosta-
nie wprowadzona w  stan 
śpiączki farmakologicznej. 
Mimo wysiłków lekarzy, po 
kilku godzinach Nowakow-
ska jednak umrze... 

Śmierć Nowakowskiej 
widzowie „Na sygnale” 
zobaczą w  126. odcinku. 
W związku z jej odejściem 
doktor Góra (Tomasz Piąt-
kowski) przeżyje komplet-
ne załamanie... Tymczasem Potocki (Marcin Grzymo-
wicz) oskarży lekarza o to, że popełnił błąd – gdy nie 
skierował koleżanki po urazie głowy na tomogra� ę. 

Oczywiście śmierć bohaterki oznacza automatycz-
nie, że z rolą w serialu żegna się ostatecznie grająca ją 
35-letnia aktorka Renata Załęcka, absolwentka War-
szawskiej Szkoły Filmowej. Egzamin eksternistyczny dla 
aktorów dramatu zdała w 2008 roku. W swoim dorobku 
ma m.in. takie role jak: pielęgniarka Ewa w „Daleko 
od noszy”, Mariola w „Szpilkach na Giewoncie”, Maja 
Nowak-Larson w „Klanie”, Iga w „Synach” czy striptizerka 
Diana w „Ojcu Mateuszu”.

21:00 Pod nadzorem

as

1 lutego • środa
05:15 Telezakupy
05:50 Klan
06:20 Jaka to melodia?
06:50 Natura w Jedynce  - Dzika 

Kanada cz. 2 Dziki Zachód - 
serial dokumentalny, Austria 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Moda na rodzinę
09:00 Grzech Fatmagül (141) 
10:05 Ranczo (37) „Zrozumieć 

kobietę”
11:05 Złote serce (27) 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:25 Magazyn rolniczy - 

Restrukturyzacja małych 
gospodarstw

12:45 Natura w Jedynce - Dzika Ka-
nada cz. 3 Serce Lądu - serial 
dokumentalny, Austria 2014

13:50 Grzech Fatmagül (142) 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Obserwator
16:05 Ojciec Mateusz (71) „Powrót 

Piotra” 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:05 Klan
18:40 Złote serce (28) 
19:30 Wiadomości
20:05 Sport
20:15 Pogoda
20:30 Fałszywy mąż - thriller, 

Kanada 2013
22:00 Magazyn śledczy Anity 

Gargas
22:35 Nasz Świat w Jedynce - Syria. 

Dzieci wojny - � lm dokumen-
talny, Wielka Brytania 2014

23:35 Hipnotyzer - � lm akcji, 
Szwecja 2012

01:45 Zabij mnie, glino - � lm 
sensacyjny, Polska 1988

03:50 Notacje - Wojciech Zabłocki. 
Złoty pierścionek

04:05 Wszystkie pieniądze świata 
(1) - serial

06:25 Rodzinka.pl (178) „Mimo 
wszystko miłość” 

07:05 M jak miłość (1248)
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia (1589)
11:35 Na dobre i na złe (316) „Dobre 

chęci”
12:40 Tylko z Tobą (136) 
13:35 Rodzinka.pl (95) „Strachy 

na lachy” 
14:10 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Pustynia
14:40 Imperium miłości (37) 
15:40 Panorama
15:55 Pogoda
16:05 Dla niesłyszących - M jak 

miłość (1274)
17:05 Tylko z Tobą (137) 
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1589)
20:05 Barwy szczęścia (1590)
20:40 Na dobre i na złe (660)
21:45 Na sygnale (127) „Himalaje”
22:20 Kino relaks - Poradnik 

pozytywnego myślenia 
- komedia romantyczna, 
USA 2013; reż. David O. 
Russell; wyk. Bradley Cooper, 
Jennifer Lawrence, Robert De 
Niro. Pat Solitano jest byłym 
nauczycielem, który przeżył 
trudne chwile. W jednej 
chwili stracił dom, pracę oraz 
swoją żonę, a także tra� ł na 8 
miesięcy do zakładu psychia-
trycznego. Po wyjściu z niego 
chce wrócić do żony, jednak 
wkrótce poznaje tajemniczą 
Ti� any...

00:30 Świat bez tajemnic - Bękarty 
- życie bez tożsamości - � lm, 
Wielka Brytania 2013

01:40 Świat bez tajemnic - DNA - 
Fakty i marzenia - � lm, Chiny, 
Holandia 2013

02:40 Licencja na wychowanie (3)
03:20 Radio Romans (6) „Roz-

stania”
03:50 Radio Romans (7) „Kowboj”

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (504)
09:00 Malanowski i Partnerzy (268)
09:30 Malanowski i Partnerzy (269)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (13)
11:00 Dlaczego ja? (420)
12:00 Poznaj swoje prawa (41)
13:00 Trudne sprawy (460)
14:00 Pierwsza miłość (2429)
14:45 Dlaczego ja? (545)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 (49)
17:00 Gliniarze (10)
18:00 Pierwsza miłość (2430)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (100)
20:05 Świat według Kiepskich (274)
20:40 Grand Budapest Hotel - kome-

diodramat, USA 2014; reż. Wes 
Anderson; wyk. Ralph Fiennes, 
F. Murray Abraham, Mathieu 
Amalric, Adrien Brody, Willem 
Dafoe, Edward Norton, Saoirse 
Ronan, Jude Law 

22:50 Cedar Rapids - komedia, USA 
2011; reż. Miguel Arteta; 
wyk. Anne Heche, C. John, 
Ed Helms, Isiah Whitlock, 
Stephen Root 

00:45 Żona na niby - komedia 
romantyczna, USA 2011; reż. 
Dennis Dugan; wyk. Adam 
Sandler, Brooklyn Decker, 
Jennifer Aniston 

03:20 Tajemnice losu (2585)
05:00 Disco Gramy (3593)

05:15 Uwaga! 
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 8 (15) 
07:50 Doradca smaku - Barszcz 

ukraiński ze smażonymi 
warzywami (20) 

08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda (457) 
12:00 Szkoła (199) 
13:00 19+ (59) 
13:30 Szpital (343) 
14:30 Kuchenne rewolucje 2 (5) 
15:30 Szkoła (200) 
16:30 19+ (60) 
17:00 Ukryta prawda (458) 
18:00 Szpital (344) 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:10 Doradca smaku - Zawijaniec 

z kapusty (17) 
20:15 Na Wspólnej 15 (2420) 
20:55 Zanim zasnę - � lm sensacyj-

ny, USA/Wielka Brytania/
Francja/Szwecja 2014, reż. 
Rowan Jo� e, wyk. Nicole 
Kidman, Colin Firth, Mark 
Strong, Ben Crompton, 
Anne-Marie Du� 

22:50 Mad Max pod Kopułą Gromu 
- � lm SF, Australia 1985, 
reż. George Miller, George 
Ogilvie, wyk. Mel Gibson, 
Tina Turner, Angelo Rossitto, 
Helen Buday

01:05 Wybrani (10) - serial sensa-
cyjny, USA

02:05 Uwaga! 
02:30 Moc magii (31) 
03:50 Nic straconego

05:15 Ukryta prawda (125) 
06:15 Szpital (556) 
07:15 Sąd rodzinny (141) 
08:20 Zagubieni IV (8) 
09:15 Magda M. 3 (4) 
10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda (203) 
13:00 Sąd rodzinny (142) 
14:00 Szpital (557)
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (166) 
16:00 Zagubieni IV (9) 
17:00 Gotowe na wszystko IV (11) 
18:00 Zaklinaczka duchów 4 (7) 
19:00 Ukryta prawda (204) 
20:00 Artur - komedia, USA 2011, 

reż. Jason WinerJennifer 
Garner, wyk. Russell Brand, 
Helen Mirren, Greta Gerwig, 
Geraldine James, Luis Gu-
zman, Nick Nolte. Kochliwy 
miliarder, Artur Bach, aby 
przetrwać polega tylko na 
dwóch rzeczach: swojej 
nieograniczonej fortunie i 
oddanej niani Hobson. W 
końcu musi wybrać: zaaran-
żowane małżeństwo i dostęp 
do rodzinnego skarbca 
czy niepewna przyszłość z 
Naomi...

22:20 Kryminalni 8 (8)
23:20 Frankie i Johnny - kome-

dia, USA 1991, reż. Garry 
Marshall, wyk. Al Pacino, 
Michelle Pfei� er, Hector 
Elizondo, Nathan Lane, Kate 
Nelligan

01:50 Moc magii 
04:00 Druga strona medalu 3 (3) 
04:30 Druga strona medalu 3 (5)

06:00 Kłamczuch (44)
07:05 Kacper: Szkoła postrachu (24)
07:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (4)
08:05 Kacper: Szkoła postrachu (1)
08:35 Scooby Doo: Gdzie jesteś? (7)
09:00 Strażnik Teksasu (60)
10:00 Dom nie do poznania (29)
11:00 Detektywi w akcji (108)
12:00 Detektywi w akcji (19)
13:00 Policjantki i policjanci (216)
14:00 STOP Drogówka (107)
15:00 Dom nie do poznania (30)
16:00 Po prostu Maria (103)
17:00 Trzy razy Ana (22)
18:00 Detektywi w akcji (109)
19:00 Policjantki i policjanci (217)
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (33)
21:00 Pod nadzorem - � lm, Kanada, 

USA 2003; reż. Sidney J. Furie; 
wyk. Alex Karzis, Dolph Lund-
gren, Kata Dobo. Sam Decker, 
były komandos, po odejściu 
ze służby został nauczycielem 
historii w szkole średniej. Z 
czasem jednak zaczął tracić 
wiarę w to, że jego wysiłki, 
by przekazać uczniom wiedzę 
i wartości, nie idą na marne 
i postanowił zrezygnować z 
zawodu. 

23:00 Lokator - thriller, USA 2009; 
reż. David Ondaatje; wyk. 
Alfred Molina, Donal Logue, 
Hope Davis, Leigh Rachael

01:05 Spadkobiercy (51)
02:05 Interwencja
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (481)
04:00 Top 10 lista przebojów (670)
05:00 Top 10 lista przebojów (673)

20:0 Artur20:55 Zanim zasnę20:40 Grand Budapest Hotel 



Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Chobrzanach. W gronie zaproszonych gości 
znaleźli się m.in.: poseł na Sejm RP Marek Kwitek, kierownik 
Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Zenon Piecaba, dyrektor 
Agencji Rynku Rolnego w Kielcach Jacek Toś, naczelnik Wydziału 

Oświaty Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego 
w Sandomierzu Janusz 
Suszyna, skarbnik po-
wiatu sandomierskiego 
Wojciech Wereszczyń-
ski, radni powiatowi Ro-
man Dragan i Krzysztof 
Szatan, przewodniczący 
Rady Gminy Samborzec 
Mieczysław Piątek, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu Se-
bastian Mazur, kierow-
nik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Samborcu Ewa 
Stefanek, a także gminni 
radni i sołtysi oraz przed-
stawiciele Koła Gospodyń 

Wiejskich w Chobrzanach, Stowarzyszenia „Nowe Horyzonty” 
i Stowarzyszenia „Gorzyczany z Sercem dla Ludzi”. 

– Prezentowana dziś książka jest wyrazem mojej wdzięczności 
dla osób życzliwie nastawionych zarówno do mnie, jak i otoczenia. 
Zawiera sto życzeń napisanych na różne okazje – mówi Ewa Juda. 
– Tylko piórem mogę odwdzięczyć się za zainteresowanie moją 
twórczością i życzliwe słowo, które motywuje do dalszego pisania. 

Podkreślając wartość osób, które w pełni na to zasługują, 
autorka chce promować ludzką życzliwość, w myśl przesłania 
Mickiewicza – „Miej serce i patrzaj w serce”. 

Do kontynuowania przerwanej młodzieńczej pasji namówiła pa-
nią Ewę Alicja Wołos – sołtys wsi Gorzyczany. To właśnie ona od-
kryła drzemiący w niej potencjał. W twórczej działalności wspierają 
autorkę władze gminy, wójt Witold Surowiec i jego zastępczyni 
Ewa Drzazga, przewodniczący Rady Gminy, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz pracownica GOK Aleksandra Abramczyk. 

Inicjatorem spotkania było sołectwo Chobrzany, z sołtys Gra-
żyną Krasowską-Sado i radną Bożeną Grzyb na czele. Uroczy-
stość poprowadziła Joanna Sarwa z Radia Leliwa. 

Sztab powstał przy GOK-u w Samborcu, a jego szefową 
została Aleksandra Abramczyk, która koordynowała pra-
cę wolontariuszy i przebieg finału WOŚP. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Dziękujemy 
szkołom: Zespołowi Publicznych Placówek Oświatowych 
w Samborcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Skotni-
kach, Zespołowi Placówek Oświatowych w Chobrzanach, 
Publicznej Szkole Podstawowej w Złotej!

Dziękujemy Komisariatowi Policji w Koprzywnicy za 
czuwanie nad bezpieczeństwem naszych wolontariuszy 
w dniu finału. Dziękujemy mieszkańcom gminy Samborzec, 
a przede wszystkim serdeczne podziękowania kierujemy 
do naszych wolontariuszy: Andżeliki Bednarz, Joanny 
Bartosik, Wiktorii Drzewieckiej, Joanny Grębowiec, Mai 
Kwasek, Aleksandry Lipiec, Wiktora Malinowskiego, 
Łukasza Obrębskiego, Pauliny Osowskiej, Aleksandry 
Pietrzykowskiej, Julii Podsiadło, Michała Rawskiego, 
Anny Szatan, Wiktora Śmiechowskiego, Wiktorii Wój-
cikowskiej, Julii Zioło, Marty Lasoty, Rafała Chalewskie-
go, Tomasza Leśniewskiego, Arkadiusza Suwały.

– Na koniec zbiórki zorganizowano pokaz sztucznych 
ogni, który zgromadził wiele osób zaangażowanych w 
tę szczytną inicjatywę – informuje dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Sebastian Mazur.

SAMBORZEC
na linii czasu
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Ponad setka 
życzeń

18 grudnia ub.r. odbyło się spotkanie autorskie EWY 
JUDY promujące książkę „Życzenia dla Rodziny, Przyja-
ciół, Znajomych – Wszystkich ku temu zasłużonych cz. I”. 

Tak grała u nas Wielka Orkiestra
Z inicjatywy wójta Witolda Surowca po raz pierwszy na naszym terenie został utworzony sztab 

o numerze ID 4239, który uzbierał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 9720 zł!

W minioną sobotę maturzyści z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach bawili się 
na studniówkowym balu. Tradycyjnie odbył się on w murach 
szkoły.

W swym wystąpieniu dyrektor liceum Robert Soja zwrócił się do 
uczniów:  – Uczycie się w szkole o świetnych początkach i tradycjach, 
szkole, która należy do nielicznych liceów wiejskich w kraju. Podziękował 
również władzom samorządowym gminy Samborzec – wójtowi Witoldo-
wi Surowcowi oraz Radzie Gminy – za wsparcie finansowe i okazywaną 
pomoc. Nie zabrakło życzeń pomyślności na egzaminie dojrzałości oraz 
ciepłych słów skierowanych do młodzieży, która bardzo zaangażowała 
się w dekorację sali. Były też podziękowania dla nauczycieli, a w szcze-
gólności wychowawcy Tomasza Stycznia za wkład pracy w nauczanie 
i wychowanie uczniów oraz tworzenie pełnej zrozumienia atmosfery.

Na uroczystości nie obyło się bez wzruszających wspomnień z życia 
klasy i szkoły. Studniówkowy bal uświetniła obecność zaproszonych 
gości, a w szczególności córki jednego z założycieli liceum – Janiny 
Szczygielskiej.

Ich pierwszy bal

Organizacja zrzesza 15 osób. Jeszcze przed jej zawią-
zaniem mieszkańcy postanowili odnowić plac zabaw. Przy 
wsparciu z funduszu sołeckiego oraz środków gminnych 
wykarczowali i uporządkowali teren.

Członkowie stowarzyszenia chętnie włączają się w szereg 
inicjatyw, na przykład w akcję sprzątania miejscowości czy 
Dzień Dziecka. W dużej mierze sami organizują środki na 
swoje działania. Między innymi z własnych funduszy poma-
lowali ogrodzenie wokół placu zabaw. Również z inicjatywy 
mieszkańców została odnowiona przydrożna figurka.

Głównym celem stowarzyszenia na nadchodzący rok jest 
rozbudowa świetlicy, na dofinansowanie której złożyło już 
wniosek do Lokalnej Grupy działania. – Mamy nadzieję na 
przyznanie tego dofinansowania. Wszystko od niego zależy, 
bo jeśli będziemy mieć nową świetlicę, będziemy mogli or-
ganizować spotkania dla seniorów, dzieci i młodzieży. Cieszę 
się, że mieszkańcy potrafią się tak zorganizować i zawsze 
chętnie pomagają  – mówi Maria Wrona, prezes stowarzy-
szenia i sołtys Jachimowic.

Jedną z inicjatyw stowarzyszenia była organizacja 
Dnia Dziecka.

Jachimowice nie próżnują
Stowarzyszenie „Dobro Wspólne Jachimowic” powstało w marcu 2016 roku. Mimo tego, że działa 

ono niecały rok, może pochwalić się imponującymi osiągnięciami.
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Pokłonili się Dziecięciu
FALISZOWICE cd.

131. Ostatnio altanka w środku wsi stanęła,
Efekt mieszkańców współpracy,
Nowa era się dla wsi zaczęła,
Mają gdzie się spotykać rodacy.

132. Nowe pomysły, inicjatywy
Młodzi i starsi realizują,
Wioskę ogarnęły unijne porywy
I śmiało do przodu prują.

133. Faliszowianie na swych spotkaniach
Dzielą problemy swe i radości,
Porozmawiają o wspólnych zadaniach,
Również pomyślą o wsi przyszłości.

134. Mają chęć i zapał by wspólnie 
pracować,

Dla siebie, jak i dla wioski,
Trud powoli zaczyna owocować,
A sukces odgania troski.

135. Życzę wiosce dużo energii,
Nieustawania w dążeniach,
Bo czasem nawet pomimo brewerii
Trzeba dogonić marzenia.

GORZYCZANY
136. Następną wioską będą Gorzyczany, 
Opisać ich nie omieszkam,
Mojego męża dom ukochany,
Gdzie i ja od trzydziestu lat mieszkam.

137. Historia Gorzyczan neolitu sięga,
Podobnie jak było w Chobrzanach,
Można o tym znaleźć w najdawniejszych 

księgach,
Archeologów relacja zgodnie jest podana.

138. Sześć tysięcy lat tu człowiek 
funkcjonował,

Cywilizacji tworzył podwaliny,
Według własnej wiedzy ziemię użytkował,
Na lepsze zmieniał losu koleiny.

139. Z osady powstała wioska rozwojowa,
Z tradycją i kulturą w zgodzie,
Sandomierskiej ziemi chlubę nieść gotowa
I sprostać unijnej modzie.

140. Nazwa się przyjęła od Gorzyckiego,
Szlacheckiej tej wioski założyciela,
A Piotr z Gorzyczan w ręce 

kasztelana lubelskiego
Ziemię sprzedaje i ród Grotów 

w gospodarkę wciela.

141. Trakt krakowski powiódł tu przez 
Gorzyczany,

Na południe Europy drogę otwierając
I zamek traktowy został zbudowany,
Bezpieczeństwa i splendoru wiosce 

dodając.

142. Około lat trzystu zamek stał nad 
wioską,

Kasztelan Grot go postawił,
Aż szwedzkie wojsko „potop” przyniosło
I on zamku Gorzyczan pozbawił.

143. Po rodzie Grotów są Gniewoszowie,
W kapitule kolegiackiej dług zaciągając,
Spłacać zobowiązali się w rejentalnej 

umowie,
Gorzyczany czynszem obciążając.

144. W połowie wieku osiemnastego
Następne rody włości przejmują.
Szczepanowskiego, Rogozińskiego, 

Nalepińskiego
Kolejno dziedzicami mianują. 

cdn. 
EWA JUDA

Zgodnie z wieloletnią tradycją Gminny 
Ośrodek Kultury w Samborcu, we współpracy 
z sołectwem Ostrołęka, kolejny raz zorgani-
zował Wieczór Trzech Króli.

6 stycznia, punktualnie o godzinie 15, zgroma-
dzeni w Ostrołęce goście i mieszkańcy wyruszyli 
w uroczystym orszaku pod hasłem „Pokój i Dobro” 
do usytuowanego w centrum miejscowości domu 
ludowego. Nieopodal celu ich wędrówki odbyła się 
krótka prezentacja przy ognisku w wykonaniu mło-
dzieży z zespołu „Nic Na Siłę”.

O godz. 16 uczestnicy orszaku zebrali się, aby wspól-
nie śpiewać kolędy i pastorałki, a także przypomnieć 
sobie obrzędy kolędnicze. Na scenie wystąpiły zespoły 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu: „Do re mi 
fa”, „Nic Na Siłę”, „Gorzyczany” oraz lokalni artyści. 

Przybyłym gościom dziękujemy za wspólne ko-
lędowanie. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji Orszaku Trzech Króli 
w Ostrołęce, serdecznie gratulujemy!

Tradycją w gminie Samborzec jest organizowanie spotkań 
wigilijnych. W połowie grudnia ub.r. odbyła się po raz drugi 
Gminna Wigilia Międzypokoleniowa oraz Spotkanie Wigilijne 
dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

17 grudnia w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaje-
ziorzu miała miejsce Gminna Wigilia Międzypokoleniowa. Spotkanie 
rozpoczęła wspólna modlitwa, którą w asyście sołtysa Zajeziorza 
Andrzeja Skrzypczyńskiego poprowadził ks. proboszcz Marian 
Kowalski. W imieniu wójta gminy życzenia świąteczne i noworoczne 
złożyła jego zastępczyni, Ewa Drzazga.

Następnie przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i wspólne ko-
lędowanie, które uświetnił występ zespołów z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu „Nic Na Siłę” oraz „Gorzyczany”. Po części arty-

stycznej Łucja Rugała opowiedziała o dokonaniach Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zajeziorzu na przestrzeni 2015 i 2016 roku. Uczestnicy 
wigilii mogli spróbować potraw przygotowanych przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Zajeziorzu. Sobotnie popołudnie upłynęło w ciepłej 
i rodzinnej atmosferze. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną 
pomoc w przygotowaniu wigilii oraz za obecność.

Dzień wcześniej w remizie strażackiej w Gorzyczanach odbyło się 
Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez wójta Witolda Surowca we 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przy wigilijnym stole 
zasiadły osoby starsze i samotne z terenu całej gminy. W spotkaniu 
wzięli udział również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmie-
chowicach oraz radni i sołtysi z okolicznych wiosek.

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentacje artystyczne zespołów 
„Nic na siłę” oraz „Do re mi fa” z GOK-u pod opieką Anity Bajorskiej. Na 
scenie wystąpiły też najmłodsze dzieci z Gorzyczan, gospodarze spotka-
nia, zespół „Gorzyczany” oraz młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Chobrzanach. Wolontariusze z tejże szkoły rozdali uczestnikom wigi-
lijnego spotkania drobne upominki. Wspólne kolędowanie wprowadziło 
wszystkich w niepowtarzalny, świąteczny nastrój.

Przy wigilijnym stole

Zaproszenie na badania mammograficzne do Samborca

Zespół „Gorzyczany” oraz zespół „Przelaski” 
z Zajeziorza reprezentowały GOK podczas przesłu-
chań rejonowych XXIV Świętokrzyskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa 2017, który odbył 
się 14 stycznia w Skarżysku-Kamiennej. 

W konkursie udział wzięli soliści i zespoły z powiatów: skar-
żyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego 
i sandomierskiego. Celem imprezy było kontynuowanie tradycji 
Bożego Narodzenia związanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd, 
popularyzacja kolęd i pastorałek oraz zachęcenie wykonawców 
do poszukiwań staropolskich pieśni bożonarodzeniowych. 

Każdy z uczestników wykonał po dwa utwory – jedną 
kolędę i jedną pastorałkę. Zespół „Gorzyczany” w przesłucha-
niach zaśpiewał „Z narodzenia Pana” oraz „Jakieś światło nad 
Betlejem”. Natomiast zespół „Przelaski” zaprezentował utwór 
„Przybieżeli do Betlejem” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 

Do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 29 stycz-
nia w Domu Kultury we Włoszczowie, rada artystyczna  
niestety nie zakwalifikowała naszych zespołów. Mimo to 
panie i panowie z zespołów zdobyli kolejne sceniczne do-
świadczenie. A to jest najważniejsze.

Pastorałkowy konkurs

 NZOZ Medica zaprasza na bezpłatne ba-
dania mammograficzne kobiety w wieku 50-
69 lat. Badania odbędą się w dniu 2 lutego 
2017 r. (czwartek) w Samborcu, obok Urzędu 
Gminy.

NZOZ Medica realizuje świadczenia zdro-
wotne w ramach umowy z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. 
Program skierowany jest do kobiet od 50. do 69. 
roku życia (w roku 2017 są to roczniki od 1948 

do 1967), objętych ubezpieczeniem zdrowot-
nym, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały 
z finansowanej przez NFZ mammografii.

Kobietom spoza grupy refundowanej ofe-
rujemy oczywiście badania odpłatnie.

Noworoczne życzenia w imieniu swoim oraz przewodniczącego Rady Gminy Samborzec 
MIECZYSŁAWA PIĄTKA złożył przybyłym wójt WITOLD SUROWIEC.
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Warto wiedzieć
WARTO BYĆ

Na Czarny Ląd!
STALOWA WOLA. Kolejny wieczór po-

dróżniczych wspomnień w sali Chóru Can-
tus MDK poprowadzi w sobotę, 28 stycz-
nia,  o godz. 16 Katarzyna Kowalczyk, au-
torka bloga „Twins oN Tour”. Podróżniczka 
opowie o podróży do Tanzanii, w okolice  
kaldery wygasłego wulkanu Ngorongoro, 
gdzie żyją Masajowie, oraz o  odkrytym 
25 lat temu na wyspach jeziora Bunyonyi 
w  Ugandzie plemieniu Batwa. Przybliży 
także mało znaną Europejczykom histo-
rię ludobójstwa w Rwandzie. Będzie moc 
praktycznych wskazówek o bezpieczeństwie 
podczas podróży po Afryce, o tym, jak nie 
wydać fortuny na safari w  jednym z  naj-
większych na świecie parków narodowych, 
Serengeti, i o tym, co warto zobaczyć w sto-
licach Ugandy,  Rwandy i na rajskiej wyspie 
Zanzibar. Wstęp na spotkanie wolny.  

(r)

„Atrakcyjny 
pozna panią...” 

STALOWA WOLA. Na sobotę, 28 stycz-
nia, na godz. 17 MDK przygotował spektakl 
komediowy pt. „Atrakcyjny pozna panią…” 
w reżyserii Marka Rębacza. Jest on historią 
o starym, wiejskim kawalerze, który w po-
szukiwaniu żony dopuszcza się oszustwa. 
Daje prasowy anons, w którym podaje się 
za przystojnego i  majętnego biznesmena, 
mieszkającego w  wiejskiej posiadłości. 
W spektaklu występują: Sylwester Macie-
jewski, Klaudia Halejcio, Aleksandra Nie-
śpielak, Elżbieta Jarosik, Mikołaj Rozner-
ski i Lech Dyblik. Bilety: 75, 65, 50, 40, 35 
zł, można rezerwować w Dziale Marketingu 
i  Reklamy MDK, tel. 15 842 09 50 wew. 
129.  (r)

„Bal spectacles de Paris” 
STALOWA WOLA. 4 lutego o godz. 19 

w  sali widowiskowej MDK wystawiony 
zostanie spektakl „Paryż nocą”. Zapre-
zentuje on, poprzez walce, tango, kan-
kana i wiele innych utworów, barwne ko-

stiumy i  wiodące brzmienie akordeonu 
we wspaniałej muzyce, niepowtarzalny 
klimat francuskiej piosenki i  Paryża lat 
50. i  60. Najsłynniejsze piosenki Edith 
Piaf, Gilberta Bécauda, Yves Montanda 
i Charlesa Aznavoura, to tylko niektóre 
z  wykonywanych w  spektaklu utworów. 
Twórcą tego wyjątkowego widowiska jest 
Fred Solar, artysta, producent i mecenas 
kultury. Bilety na spektakl w cenie 80 i 90 
złotych.   (r)

O modzie w TDK
TARNOBRZEG. Do 9 lutego w  galerii 

„Debiut” przy TDK oglądać można wysta-
wę ilustracji Katarzyny Boguckiej. Autorka 
prezentowanych prac jest gra ficzką, malar-
ką i prawdziwą gwiazdą pol skiej ilu stra cji 
książ ko wej. Jej wyra zi sty, nowo cze sny styl 
zdo bywa rosnące uzna nie kry ty ków i  cie
szy się popu lar no ścią wśród czy tel ni ków. 
Na wystawie obejrzeć można ilustracje  

K. Boguckiej wykonane do książki „M.O-
.D.A” Katarzyny Świeżak, szefowej działu 
„Moda i  styl życia” w  „Wysokich obca-
sach”. (rs)

Wieczór tańców i kolęd
SANDOMIERZ. Sandomierskie Cen-

trum Kultury serdecznie zaprasza na co-
roczny Wieczór Tańców i Kolęd Polskich, 
który odbędzie się 28 stycznia o godz. 17 
w Domu Katolickim przy ul. Mariackiej 
12. Na scenie wstąpią: Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia Sandomierska”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Siarkopolanie” oraz Ze-
spół Śpiewaczy ZPiT z Wrzaw. Wykonaw-
com akompaniował będzie na fortepianie 
Przemysław Chwałek. Wstęp wolny.  

(rs)

Mocne brzmienie 
w Lapidarium

SANDOMIERZ. 27 stycznia o  godz. 
18 w  Lapidarium pod Ratuszem odbę-
dzie się koncert rockowy w ramach trasy 
koncertowej „Wszystko Jasne Tour” ze-
społów  „Materia” i  „The Sixpounder”. 
Trasa obejmie blisko 30 miast i potrwa do 
końca stycznia 2017 roku. To prawdziwa 
gratka dla fanów klubowego, rock’n’rol-
lowometalowego szaleństwa. Podczas 
koncertu obydwa zespoły będą promować 
swoje ostatnie wydawnictwa – „We Are 
Materia” oraz „True To Yourself”. Bilety 
na imprezę w przedsprzedaży kosztują 20 
zł, w dniu koncertu 30 zł.   (rs)

Turniej brydżowy
SANDOMIERZ. 28 stycznia o godz. 10 

w sali konferencyjnej MOSiR odbędzie się 
II Turniej Brydża Sportowego o  Puchar 
Burmistrza Miasta Sandomierza. Szczegó-
łowe informacje na temat imprezy i warun-
ków uczestnictwa w  niej, uzyskać można 
pod numerem telefonu 668 470 401.  

(rs)

Kolędy w NCK
NISKO. W niedzielę, 29 stycznia, o godz. 

16 w sali widowiskowej Niżańskiego Cen-
trum Kultury „Sokół” odbędzie się „Wie-
czór z kolędą”. W programie najpiękniej-
sze kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru 
„Echo” Klubu Seniora w Nisku, Zygmunta 
Kunikowskiego – akordeon, oraz Niżań-
skiej Kapeli Ludowej.  (pen)

Zawody saneczkarskie
MIELEC. 26 stycznia od godz. 9.30 do 

12 na torze saneczkowym w parku leśnym 
Góra Cyrankowska odbędą się zawody sa-
neczkarskie, zorganizowane przez mielecki 
samorząd oraz MOSiR. Impreza adresowa-
na jest do dzieci i młodzieży. W czasie jej 
trwania sędziowie dokonywać będą pomia-
ru prędkości zjazdu na sankach. Dla zwy-
cięzców zawodów przygotowano nagrody 
rzeczowe.  (rs)

Ostatni akcent świąt
KOLBUSZOWA. 28 stycznia o godzinie 

16.30 w Miejskim Domu Kultury odbędzie 
się impreza wieńcząca okres bożonarodze-
niowy. W  programie m.in. jasełka w  wy-
konaniu koła misyjnego ze Szkoły Podsta-

wowej oraz scholi parafialnej „Sikorki” 
w Lipnicy, a także świąteczny koncert chóru 
parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta 
w Kolbuszowej. Wstęp wolny.  (rs)

Koncert noworoczny
KOLBUSZOWA. 29 stycznia o godz. 16 

w hali sportowej Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Janka Bytnara odbędzie się kon-
cert noworoczny. Jako pierwsza na scenie 
zaprezentuje się Orkiestra Dęta MDK 
pod dyrekcją Krzysztofa Kłody. Orkiestrze 
towarzyszyć będzie formacja taneczna. 
W drugiej części koncertu wystąpi Orkie-
stra Dęta im. Tadeusza Moryto w  Łącku 
pod dyrekcją Stanisława Strączka. Wstęp 
na koncert wolny.  (rs)

„Pamiętajmy o Osieckiej”
NOWA DĘBA. Od 1 lutego w Bibliotece 

Publicznej Miasta i Gminy oglądać będzie 
można wystawę pod tytułem „Pamiętaj-
my o  Osieckiej”, przygotowaną z  okazji 
20. rocznicy śmierci i 80. rocznicy urodzin 
poetki. Wystawa będzie czynna do końca 
lutego.  (rs)

Angielski i niemiecki 
bezpłatnie

JEŻOWE. Do końca stycznia można 
zapisywać się na bezpłatne kursy języka 
angielskiego i niemieckiego, które prowa-
dzone będą w Gminnym Centrum Kultury. 
Oferta adresowana jest do osób w  wie-
ku 2549 lat, posiadających maksymalnie 
średnie wykształcenie i pozostających bez 
pracy co najmniej przez sześć ostatnich 
miesięcy, a także do osób 5064 lata, bez 
względu na wykształcenie, zamieszkują-
cych na terenach wiejskich województwa 
podkarpackiego. Szczegółowe informacje 
na temat warunków uczestnictwa w  kur-
sach uzyskać można na stronie interneto-
wej GCK.  (rs)

Szlakiem powstańców
RYTWIANY, WIĄZOWNICA KOLO-

NIA. 28 stycznia odbędzie się III Marsz 
Szlakiem Powstania Styczniowego. Marsz 
wyruszy o godz. 9.30 sprzed pałacu Dzięki 
w Wiązownicy Kolonii. Chętni do udziału 
w nim będą mogli skorzystać z możliwości 

dowozu na miejsce startu. O  godz. 8.15 
specjalny autokar zabierze zainteresowa-
nych sprzed budynku Gminnego Centrum 
Kultury w Rytwianach, a o 8.30 z parkingu 
przy siedzibie Urzędu Miasta w Staszowie. 
Trasa marszu prowadzić będzie przez lasy 
strzegomskie. Przy znajdującym się tam 
pomniku powstańców ok. godz. 15 odczy-
tany zostanie apel poległych. Marsz za-
kończy się o godz. 16 wspólnym poczęstun-
kiem przy ruinach zamku w Rytwianach.  

(rs)

Targi ślubne
WOLA CHORZELOWSKA (gm. Mie-

lec). 29 stycznia od godz. 12 do 18 w ho-
telu Rado i  ośrodku KoloRado odbywać 
się będą targi ślubne, podczas których pod 
wspólnym dachem swoją ofertę zaprezen-
tuje kilkudziesięciu wystawców oferują-
cych przeróżne usługi weselne. Wszyscy 
odwiedzający targi otrzymają bezpłatnie 
przewodnik ślubny zawierający praktyczne 
wskazówki dotyczące organizacji wesela 
i  ślubu oraz adresy firm, które mogą być 
pomocne w przygotowaniu takich uroczy-
stości.  (rs)

Będą kolędować
ŁONIÓW. 27 stycznia w  Gminnym 

Ośrodku Kultury odbędzie się koncert pod 
hasłem „Zaczarowana suita kolędowa”. Na 
scenie zaprezentowane zostaną najpiękniej-
sze pieśni świąteczne zarówno polskie, jak 
i zagraniczne. Początek koncertu godz. 17. 
Wstęp wolny.  (rs)

Zagrają hity 
„Dire Straits”

PRZYBYSŁAWICE (gm. Klimontów). 
28 stycznia o godz. 19 Dwór na Wichrowym 
Wzgórzu zaprasza na koncert warmińskiej 

formacji „Solid rock – Tribute Dire Straits 
Band”, grającej covery legendarnej brytyjskiej 
formacji, założonej w 1977 roku przez Marka 
Knopflera. W  trakcie koncertu usłyszeć bę-
dzie można zarówno tak znane przeboje „Dire 
Straits”, jak choćby: „Money for Nothing”, 
„Brothers in Arms” czy „Walk of Life”, ale 
także mniej znane piosenki grupy. Bilety na 
koncert w cenie 25 złotych, można rezerwować 
pod numerem telefonu 604 287 125.  (rs)

Dla naszych czytelników mamy jed-
no podwójne zaproszenie na Wichro-
we Wzgórze. Otrzyma je osoba, która 
jako pierwsza zadzwoni do naszej tar-
nobrzeskiej redakcji w czwartek, 26 
stycznia, o godz. 10.

Konkurs dla fotografów
REGION. Lokalna Grupa Działania – 

Dorzecze Wisły zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursie pod hasłem „Rzeka Wisła zimo-
wą porą”. Ma on na celu m.in. promocję roku 
2017 jako Roku Rzeki Wisły. Przedmiotem 
konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej 
wiślańskich pejzaży, obiektów hydrotechnicz-
nych (mosty, progi, regulacje rzeki) lub wa-
lorów przyrodniczych rzeki (zwierzęta, rośli-
ny, skałki, itp.) na odcinku rzeki położonym 
w obrębie działania LGD – Dorzecze Wisły. 
Konkurs trwa do 10 lutego. Szczegółowe in-
formacje na temat warunków uczestnictwa 
w nim znaleźć można na stronie internetowej 
www.dorzeczewisly.pl  (rs)

Fot. arch.
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KKS SIARKA Tarnobrzeg – TBV START 
Lublin 86:83 (23:25, 18:19, 27:21, 18:18)

Siarka: Releford 31 (4x3), Knowles 17 
(18 zbiórek!), Brown 12 (2x3), Wojdyła 11, 
Jakóbczyk 5 (1x3) – Grzeliński 4, Małecki 
3, Welsh 3

Start: Wiggins 22, Balmazović 1 (1x3), 
Bonarek 5 (1x3), Dłoniak 2, Peterson 0 – 
Kellogg 14 (2x3), Covington 11 (3x3), Ko-
walski 7 (1x3), Trojan 7, Ciechociński 4

Sędziowali: Marek Ćmikiewicz, Roman 
Putyra, Sławomir Moszakowski

Widzów: 700

Na wstępie, by podkreślić jak ważne dla 
obu drużyn w kontekście walki o utrzyma-
nie w  krajowej elicie było to spotkanie, 
przytoczymy trochę statystyk i historii.

Jeszcze dwa tygodnie przed starciem obu 
teamów trykot czerwono-czarny reprezen-

towali obecni „siarkowcy” Grzegorz Ma-
łecki i Jan Grzeliński. W Starcie grał także 
Tomasz Wojdyła, a przed laty jeden z au-
torów sukcesów lubelskiego klubu, obec-
ny prezes i trener KKS Siarka – Zbigniew 
Pyszniak. W barwach Startu do Tarnobrze-
ga przyjechał z kolei Jakub Dłoniak, były 
król strzelców ekstraklasy, grający wówczas 
w barwach Siarki.

Dla obu ekip był to mecz „na przełama-
nie”, bowiem Start na wyjazdowe zwycię-
stwo czekał od... 15 listopada 2015 roku 
(wygrana ze Śląskiem we Wrocławiu). Siar-

ka z kolei po raz ostatni wygrała u  siebie 
9 kwietnia 2016 roku z  BM SLAM Start 
Ostrów Wielkopolski.

W sobotni wieczór parkiet tarnobrzeskiej 
hali MOSiR w  szampańskich nastrojach 
opuszczali koszykarze gospodarzy.

SHOW RELEFORDA I KNOWLESA
To był mecz, na jaki od początku sezonu 

czekali fani tarnobrzeskiej drużyny: pełen 
emocji, dramaturgii i, co ważne, z  happy 
endem.

Świetna atmosfera na trybunach, gorą-
cy doping kibiców obu drużyn, a  przede 
wszystkim show Travisa Releforda i  Za-
ne’a  Knowlesa zmuszały tarnobrzeską 
część widowni do gromkich braw. Travis, 
wspierany z trybun dodatkowo przez swoją 
partnerkę, zwłaszcza w drugiej połowie za-
prezentował prawdziwie koncertową grę, 

„dziurawiąc” kosz rywali jak na zamówie-
nie. Zdobyte 31 punktów jest jego rekor-
dem w tym sezonie. Ten wynik plasuje go 
na drugim miejscu w PLK pod względem 
skuteczności.

Z kolei Zane Knowles do siedemnastu 
„oczek” dołożył aż osiemnaście zbiórek, 
popisując się także efektownymi wsadami.

Na parkiecie w zespole gospodarzy po-
jawiło się również dwóch kolejnych Janke-
sów – Brandon Brown i  Alex Welsh. Ten 
pierwszy po niespełna 27 minutach gry, 
z powodu urazu, zmuszony był zakończyć 

swój występ w  tym spotkaniu, 
natomiast Welsh, mimo że grał 
zaledwie siedem minut, zdobył 
w ważnym momencie trzy cenne 
punkty.

ZEMSTA MAŁECKIEGO 
I GRZELIŃSKIEGO

Do starcia ze Startem trener 
Pyszniak nie musiał specjalnie 
motywować Grzegorza Ma-
łeckiego i  Jana Grzelińskiego, 
z  którymi lubelski klub rozstał 
się w dziwnych okolicznościach.

Nowy szkoleniowiec Startu, 
David Dedek, nie widział ich 
w swojej „układance” i obaj do-
stali wolną rękę w poszukiwaniu 
innego pracodawcy.

Być może coach Startu po 
sobocie pluje sobie w brodę, bo 
i Małecki, i Grzeliński znacznie 
przyczynili się do sukcesu tarno-
brzeskiej ekipy. Bohaterem dla 
wielu kibiców Siarki jest zwłasz-
cza ten pierwszy, który akcją 2+1 
właściwie przesądził o wygranej 
gospodarzy, zakończonej efek-
townym wsadem wspomnianego 
Releforda.

– Było to dla nas bardzo ważne 
zwycięstwo. Zagraliśmy w  sumie 
dobre zawody, w których pojawiły 
się wprawdzie krótkie przestoje, ale jestem 
przekonany, że z  każdym kolejnym spotka-
niem będzie znacznie lepiej. Wierzę, że speł-
nimy oczekiwania tarnobrzeskich kibiców, 
którym serdecznie w  imieniu własnym oraz 
zespołu dziękuję za wsparcie – mówił po me-
czu Grzegorz Małecki.

Koszykówka to gra zespołowa, więc na 
sukces pracuje cały zespół i  tę grę zespo-
łową widać było przez całe spotkanie. Jak 
zwykle na słowa uznania zasłużyli „wiecz-
nie młody” kapitan Siarki Tomasz Wojdyła 
i  imponujący sercem do gry Krzysztof Ja-
kóbczyk.

– Oczywiście bardzo cieszymy się z wygra-
nej, bowiem porażka postawiłaby nas w nie-
zwykle trudnej sytuacji. Dziękuję chłopakom 
za olbrzymie serce do gry, która w  drugiej 
odsłonie, zwłaszcza w  obronie wyglądała 
już prawie tak, jak tego oczekuję. Owszem, 
zdarzały się błędy, ale to w głównej mierze 
s p o w o d o w a n e 
było presją. We-
lsh? Jestem za-
dowolony z  jego 
postawy, a że dziś 
grał mniej? Miał 
wejść na parkiet, 
ale przełamał 
się Travis. O  ile 
w  Gdyni miałem 
problem, bo mo-
gło zagrać tylko 
sześciu zawod-
ników, to dziś, 
po raz pierwszy od dawna, mogło walczyć 
dziewięciu i  każdy chciał grać. Dusza by 
chciała, aby ten skład pozostał do końca 
sezonu, jednak rozum podpowiada inaczej, 
bo problemem są finanse – mówi Zbigniew 
Pyszniak.

Pod znakiem zapytania stoi chociażby 
dalsza gra w Siarce Brandona Browna, któ-
ry dostał propozycję od greckiego klubu 
Apollon Patras.

GWIAZDOZBIÓR 
NA HORYZONCIE

Wygraną ze Startem koszykarze Siar-
ki zakończyli pierwszą rundę sezonu 
2016/2017. O kolejne zwycięstwa w najbliż-
szych spotkaniach będzie, niestety, bardzo 
trudno, bo rywalami Siarki będą topowe 
zespoły PLK.

W sobotę naszą drużynę czeka wyjazdo-
wy mecz w  Zgorzelcu z  tamtejszym PGE 
Turów, gdzie liderami są Amerykanie: Kirg 
Archibeque (205 cm), David Jackson (193 
cm) i Denis Ikovlev (200 cm). Ponadto, ma-
jący polskie korzenie trener ekipy z przy-
granicznego miasta, Mathias Fischer, ma 
do swojej dyspozycji mocnych Polaków: Mi-
chała Michalaka, Mateusza Kostrzewskie-
go czy Bartosza Bochno. Turów to, oprócz 
Czarnych Słupsk, jedyny zespół, z którym 
Siarce nie udało się wygrać od początku gry 
w krajowej elicie.

Team ze Zgorzelca to jednak tylko przed-
smak tego, co czeka podopiecznych Zbi-
gniewa Pyszniaka w  środę, 1 lutego. Do 
Tarnobrzega zjedzie wówczas mistrz Polski, 
Stelmet Zielona Góra, w  którym brylują 
zawodnicy mający w swoim życiorysie grę 
w znanych teamach europejskich, a nawet 
przeszłość w  NBA. To Czarnogórcy Vla-
dimir Dragicević (206 cm) oraz Nemanja 
Djuriśić (204 cm), a także Amerykanie Ja-
mes Florens, Armani Moor i Julian Vaugh. 
Dodatkowo trener Artur Gronek ma do 
dyspozycji byłych i  aktualnych reprezen-
tantów Polski: Thomasa Kelatiego, Ada-
ma Hrycaniuka, Przemysława Zamojskiego 
i Łukasza Koszarka.

Bez względu na wynik tego meczu, któ-
ry w środowy wieczór rozpocznie się o go-
dzinie 19, warto zasiąść na trybunach hali 
MOSiR, by zobaczyć w akcji zespół grający 
od kilku lat z niemałym powodzeniem na 
europejskich parkietach. 

ZBIGNIEW BERNAT

Koszykówka PLK

Pierwszy raz Siarki 
w Tarnobrzegu!

Piętnasta seria spotkań Polskiej Ligi Koszykówki okazała się podwójnie szczę-
śliwa dla koszykarzy Siarki i tarnobrzeskich kibiców, którzy wreszcie doczekali się 
wygranej swoich pupili na własnym parkiecie.

Od początku sezonu wielkimi brawami nagradzane są dziewczyny z Cheerleaders Siarka. Tym razem szczegól-
ny zachwyt widowni wzbudziła ZOSIA SARZYŃSKA, której akrobacje nagrodzone zostały gorącymi brawami. 

Fot. B. Myśliwiec

Każda, nawet najlepsza seria ma swój koniec. Cykl 
pięciu z rzędu zwycięstw sandomierskiej „siódemki” 
zdołał przerwać lider z Zawiercia.

VIRET CMC Zawiercie – SPR WISŁA Sandomierz 
36:28 (16:16)

Wisła: Skowron, Kołacz – Teterycz 7, Białkowski 4, Wer-
stler 4, Hubka 3, Kubisztal 3, Dusak 3, Solon 2, Szklarski 1, 
Bakalarz 1, Statuch

Mimo porażki podopieczni trenera Adama Węgrzy-
nowskiego rozegrali dobre zawody, a  przez ponad pół 
godziny w hali lidera pachniało sporego kalibru sensacją. 
W  pierwszej połowie Wisła prowadziła przez moment 

trzema trafieniami, a po przerwie także przez kilka mi-
nut była równorzędnym rywalem dla głównego faworyta 
rozgrywek.

Viret, przy stanie 23:20, zdobył jednak kolejne trzy bram-
ki z rzędu i od tego momentu kontrolował już przebieg ry-
walizacji, pewnie sięgając po kolejną wygraną. Nasz zespół, 
mimo porażki, zachował jednak wysoką, czwartą pozycję 
w tabeli, mając na swoim koncie piętnaście punktów w trzy-
nastu spotkaniach.

Kolejnym rywalem Wisły będzie, plasująca się na przed-
ostatnim miejscu w  zestawieniu, Gloria Katowice. Mecz 

rozegrany zostanie w Sandomierzu. Najbliższy rywal naszej 
drużyny w minionej serii spotkań miał wolne, bowiem jego 
mecz z Padwą Zamość został przełożony na 5 lutego.

W  pozostałych meczach minionej kolejki: Krakowiak 
Szkoła Gortata – AZS UJK Kielce 34:30, AZS Politechnika 
Świętokrzyska Kielce – MOSiR Bochnia 25:27, Orzeł Prze-
worsk – Grunwald Ruda Śląska 26:29. Pauzowały Azoty II 
Puławy i Siódemka Mysłowice.

Czołówka tabeli: 1. Viret Zawiercie (25 punktów), 2. 
Bochnia (24), 3. Grunwald Ruda Śląska (18), 4. SPR WI-
SŁA Sandomierz z 15 punktami. (zb)

Piłka ręczna II liga Koniec dobrej passy Wisły

ZANE KNOWLES w sobotni wieczór czarował tarnobrzeską pu-
bliczność nie tylko walką na obu tablicach, ale także efektownymi 
wsadami. Fot. B. Myśliwiec
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W najbliższy piątek rozpocznie się 
decydująca walka o  tytuł najlepszej 
drużyny Starego Kontynentu. Do ry-
walizacji przystąpi osiem zespołów, 
które w swoich grupach uplasowały 
się na dwóch pierwszych miejscach.

W  tej stawce są finalistki po-
przedniej edycji – mistrzynie Nie-
miec, TTC Berlin (obrońca tro-
feum) oraz mistrzynie Polski, KTS 
SIARKA-ZOT Tarnobrzeg. 

Oba teamy wygrały swoje grupy 
i były rozstawione podczas losowa-
nia ćwierćfinałowych rywalek. Nie-
stety, los sprzyjał tylko Niemkom, 
które w  walce o  półfinał zagrają 
z  francuskim AL CL TT Grand 
Quevilly. Niemki są zdecydowanymi 
faworytkami tego starcia, podobnie 
jak węgierski Szekszard w pojedyn-
ku z  innym francuskim zespołem, 
TT Saint Quentin.

Kolejne dwie pary, to prawdzi-
we hity tego etapu Ligi Mistrzyń. 
W pierwszej los skojarzył mistrzynie 
Francji, Metz TT z  najlepszą ekipą 
Austrii, Linz AG Frochsberg, a w dru-
giej KTS SIARKA-ZOT Tarnobrzeg 
z hiszpańskim UCAM Cartagena.

Ekipa z  Półwyspu Iberyjskiego, 
to dobre znajome tarnobrzeskich 

mistrzyń, bowiem obie drużyny 
w  europejskich rozgrywkach ry-
walizowały ze sobą wiele razy, tak-
że w  finale pucharu ETTU. Dwa 
ostatnie ich starcia miały miejsce 
w ubiegłym sezonie, kiedy to staw-
ką był finał Ligi Mistrzyń.

Fanom tenisa stołowego nie 
trzeba przypominać, że oba mecze 
zakończyły się efektownymi wygra-
nymi mistrzyń Polski po 3:1, więc 
„powtórka z rozrywki” byłaby mile 
widziana.

Ćwierćfinałowe rywalki z  Car-
tageny od tego sezonu, niestety, 
zmieniły, a  właściwie znacząco 
wzmocniły skład. Na czele ekipy 
prowadzonej przez rumuńską tre-
nerkę Adrianę Zamfir stoi szósta 
aktualnie zawodniczka świata, 
Chinka Cheng Ching-I.

Sprawa awansu do „wielkiej 
czwórki” jest więc tym razem 
otwarta. O  powodzeniu jednej 
z drużyn mogą zadecydować deta-
le. Pocieszające jest jedynie to, że 
rewanż rozegrany zostanie w  Tar-
nobrzegu, w piątek, 10 lutego, o go-
dzinie 17. (zb)

Tenis stołowy Liga Mistrzyń

Została tylko elita
W Lidze Mistrzyń, jak sama nazwa wskazuje, nie ma słabych dru-

żyn, chociaż w rywalizacji grupowej grały również zespoły, będące 
głównie dostarczycielami punktów dla możnych. Zabawa się jed-
nak skończyła, bowiem nadszedł czas decydujących rozstrzygnięć, 
a więc meczów, w których obowiązuje system pucharowy – prze-
grywający odpada.

Ucam 
to inny zespół
 Rozmowa ze ZBIGNIEWEM NĘCKIEM, trenerem 
KTS SIARKA-ZOT Tarnobrzeg.

– Dwie półfinałowe wygrane w poprzedniej edycji z „Akade-
miczkami” z Cartageny mogą sugerować kolejny sukces Twoich 
podopiecznych?

– Dzięki za prognozy, ale tym razem to ekipa z  Hiszpanii 
jest faworytem tej rywalizacji. Po niepowodzeniach w ostatnich 
dwóch sezonach w Cartagenie ponownie „znalazły się” pienią-
dze, zbudowano mocny skład, mający nawiązać do lat, w których 
UCAM był najlepszą drużyną w Europie. Już samo zakontrakto-
wanie plasującej się na szóstym miejscu w rankingu światowym 
Cheng Ching-I nie wymaga komentarza.

– Ale w Siarce gra siódma w rankingu Han Ying!
– Zgodzę się z tobą, ale idąc dalej, należy popatrzeć na kolejne 

nazwiska. Przede wszystkim Ukrainka Tetyana Bilenko, z którą 
Li Qian ma olbrzymie kłopoty i Szwedka Matilda Ekholm. Da-
lej także mamy topowe zawodniczki: Chinkę Zhipei Wang czy 
mającą hiszpański paszport Marię Xiao. To także uznane marki 
przy europejskich stołach. Rumuńska trenerka UCAM ma więc 
z czego wybierać.

– Gdzie w takim razie szukać punktu lub punktów?
– Wszystko zależeć będzie od dyspozycji „Hani”. Naszym 

planem minimum jest wygranie przynajmniej dwóch gier, by 
w rewanżu, przy naszej wspaniałej publiczności, mieć możliwość 
odrobienia strat.

– Wybiegnijmy trochę w przyszłość, bo z drabinki wynika, że 
w przypadku wygrania rywalizacji z UCAM, w półfinale powinno 
być łatwiej.

– I to jest właśnie nasz i Cartageny problem, bo potencjalne 
rywalki, Szekszard czy Saint Quentin, przynajmniej „na papierze” 
są do pokonania. Uważam, że zwycięzca naszej pary powinien 
zagrać w wielkim finale.

– Czego należy życzyć wam przed pierwszym meczem?
– Jak zwykle, „połamania rakietek”.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał ZBIGNIEW BERNATTrener mistrzyń Polski ZBIGNIEW NĘCEK mocno wierzy, że HAN YING, liderka jego teamu, 
poprowadzi SIARKĘ-ZOT do półfinału. Fot. B. Myśliwiec

To zapowiedź tego, że młodzież stali po-
winna w  tym sezonie zdominować wiele 
ważnych krajowych imprez. 

POPIS SZYMKA
Z udziałem całej polskiej badmintono-

wej czołówki w Warszawie rozegrany został 
pierwszy w  tym roku turniej Grand Prix 
Victoria Elity.

Bardzo dobrze w  tych renomowanych 
zawodach zaprezentował się Szymon Malik 

– od ponad miesiąca zawodnik MKS Stal 
Nowa Dęba. Podopieczny trenera Bunio, 
w  grze pojedynczej, po znakomitych po-
jedynkach, uplasował się na trzecim miej-
scu. Jeszcze lepiej Szymkowi powiodło się 
w grze mieszanej, w której, wraz z zawod-
niczką UKS Sokół Ropczyce Joanną Stanisz 
wywalczył drugą lokatę.

– Po dobrym starcie w  rozgrywkach eks-
traklasy, tym razem był to świetny występ na-
szego zawodnika w turnieju indywidualnym. 
Szymek w stolicy zaprezentował się znakomi-
cie i potwierdził, że jest jednym z najlepszych 
zawodników w  swojej kategorii wiekowej. 
Wierzę, że jest to dobry prognostyk na nowy 
2017 rok, w którym czeka nas wiele ważnych 
turniejów oraz walka drużynowa w krajowej 
elicie – zaznacza trener badmintonistów 
MKS Stal Nowa Dęba.  

TYMEK  
Z PODWÓJNYM „BRĄZEM”

W miejscowości Imielin na Górnym Ślą-
sku rozegrane zostały Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów w Badminto-
nie – Polish Junior International. Na star-
cie stanęło wielu czołowych zawodników 
z całej Europy, a w tym gronie także dwaj 
reprezentantanci MKS Stal Nowa Dęba. 
W  tak mocnej stawce znakomicie zapre-
zentował się 17-letni Tymoteusz Malik, brat 
Szymona.

Wychowanek Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Trójka” Tarnobrzeg, a od tego 
sezonu zawodnik Stali, z  Górnego Śląska 
wrócił z  dwoma brązowymi medalami. 
Pierwszy wywalczył w grze podwójnej, gra-
jąc wspólnie z Arkadiuszem Jaskowiakiem 

Stal z nowym sponsorem
Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa dołączyła do grona sponsorów 

FKS Stali Mielec. Oficjalną współpracę podjęto 20 stycznia. To efekt starań eu-
roposła Tomasza Poręby.

O nawiązaniu współpracy FKS Stali Mielec i LHS poinformowano na specjalnej 
konferencji prasowej z udziałem prezesa spółki PKP LHS Zbigniewa Tracichleba oraz 
europosła  Poręby. 

 – Działamy na obszarze województwa podkarpackiego. Myślimy o nowych inwesty-
cjach, jednak żeby znaleźli się klienci, którzy mogliby z nami współpracować, trzeba trochę 
wyjść poza tory i poza stację. Dobrym interesem jest to, aby pojawić się w sporcie, aby go 
wspomóc. Dotychczas nasza spółka wspomagała Hetmana Zamość oraz Górnika Łęczna. 
Teraz będziemy partnerem Stali – mówi Zbigniew Tracichleb. 

Zdaniem Tomasza Poręby pozytywne skutki tej współpracy odczują obydwie 
strony.

– Stal to poważny klub ze wspaniałymi tradycjami. Na pewno będzie bardzo pomocny 
w budowaniu pozytywnego wizerunku LHS – zaznacza europoseł.  (jm)

Badminton 

Bracia na medal
Początek roku przyniósł serię sukcesów badmintonistów MKS Stal Nowa Dęba. 

W prestiżowych turniejach indywidualnych bardzo dobre starty zanotowali bra-
cia Tymoteusz i Szymon Malikowie. 

TYMOTEUSZ MALIK w Imielinie dwa razy stawał 
na trzecim stopniu podium. Fot. arch.

(UKS Baranowo), a drugi w grze miesza-
nej, w której jego partnerką była Aleksan-
dra Ptak z KB Vol-Trick Kępno.

SZYMON MALIK nowy rok rozpoczął od medalo-
wych miejsc w prestiżowym turnieju. 

– Medale zdobyte przez Tymka są historycz-
ne dla naszego klubu, ponieważ po raz ostatni 
miejsce na podium w zawodach tej rangi zo-
stało wywalczone przez naszego reprezentanta 
dwadzieścia lat temu – skomentował sukces 
Adam Bunio, szkoleniowiec MKS Stal Nowa 
Dęba.

Drugim zawodnikiem nowodębskiego 
klubu, który zagrał w mistrzostwach był 
16-letni Rafał Lejko.

Debiutujący w tak prestiżowej imprezie 
wychowanek Stali nie stanął wprawdzie na 
podium, ale zaprezentował niebagatelne 
umiejętności. Najwyższą, dziewiątą lokatę, 
wywalczył w grze podwójnej, grając wspól-
nie z Jakubem Kuflem (UKS Orbitek Stra-
szęcin), natomiast siedemnaste lokaty za-
jął w grze mieszanej, grając z Magdaleną 
Kulską (UKS Unia Bieruń) oraz w grze 
pojedynczej.

– Jak na debiut, start Rafała uważam za 
udany i napawający dużym optymizmem na 
przyszłość – dodaje szkoleniowiec nowodęb-
skich badmintonistów.  (zb)

Piłka nożna 
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REKLAMY ogłoszenia

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

OGŁOSZENIA
drobne

AUTO-MOTO

SKUPUJEMY pojazdy do kasacji. 
Najlepsze ceny. 500 271 788.  

Fg-129/7/i

KASACJA pojazdów, odbiór 
od klienta, płatne gotówką. 
781 501 601.  P-628/020

KASACJA pojazdów, zaświad-
czenia, gotówka, odbiór gratis. 
887 105 105.  Fg-113/02

AUTA do kasacji – kupię. Za-
świadczenia, odbiór, gotówka. 
509 101 101.  Fg-113/02

HYUNDAI ix35, 2011, diesel, 
pierwszy właściciel, bezwypad-
kowy, gwarancja – sprzedam. Tel. 
600 715 280.  P-41/3

SPRZEDAM ciągnik New Holland 
TD 4020 – nowy. 696 282 550.  

Szp-4908/2/2/i

SPRZEDAM mercedesa sprintera 
211, 2000 r., land rovera freelan-
dera TD 4, 2003 r., 207000 km, st. 
bdb. 603 858 623.  

Szp-4914/2/1/i

SPRZEDAM mercedesa sprintera 
209, 2006 r. 692 604 433.  

Szp-4915/1/1/i

SPRZEDAM BMW 1, diesel 1.6, 
2011 r. 692 604 433. 
 Szp-4916/1/1/i

SKUP pojazdów niekoniecznie do 
kasacji. 796 871 694.  

Szp-4918/4/1/i

SPRZEDAM C-330, 1986 r., 
606 159 273. Szp-4934/2/1/i

NIERUCHOMOŚCI

DWA przytulne domki na pięt-
nastoarowej działce w Tarno-
brzegu-Sobowie (wszelkie wy-
gody, cisza, spokój) – sprze-
dam. 500 271 751.  P-42/1/i

ZDECYDOWANIE sprzedam 
mieszkanie dwupokojowe (jasna 
kuchnia), III piętro, Dekutowskie-
go 14. Cena do uzgodnienia. Tar-
nobrzeg, 600 472 511.  P-32/2

 15 845 21 81
 887 707 613

•ODBIÓR WŁASNYM 
TRANSPORTEM

•PŁACIMY GOTÓWKĄ

 730 452 515
510 641 353

SPRZEDAM dom z działką, 8 km 
od Ożarowa, za 40 tysięcy. Tel. 
697 014 004.  Kup-3

KAWALERKĘ sprzedam lub wy-
najmę. 725 590 453.  Kup-2/i

SPRZEDAM mieszkanie w Tar-
nobrzegu, ul. 1 Maja, pow. 54 
mkw., 2 pokoje, II piętro. Blok 
obok Tapimy. Tel. 606  410  612, 
606 941 735.  P-16/2

SPRZEDAM atrakcyjne, 3-poko-
jowe mieszkanie (plus gardero-
ba), 80 mkw., po remoncie, w Tar-
nobrzegu, przy ulicy Kopernika, 
wraz z miejscem garażowym. Tel. 
782 775 229.  P-12/3

SPRZEDAM działkę pod zabu-
dowę jednorodzinną lub bliźnia-
czą, o pow. 8,22 a, położoną w 
Tarnobrzegu, ul. Sztygarów. Tel. 
695 160 830.  P-864/02/i

SPRZEDAM dom z budynka-
mi, działką budowlaną, polem – 
łącznie 2 h 32 a, w Przezwodach, 
gmina Wilczyce. Tel. 667 175 673, 
00447547735276, anialachtara@
gmail.com.  Kup-2/i

SPRZEDAM działkę budow-
laną 44 a, w Skwirzowej, koło 
Sulisławic. Cena 22000 zł. Tel. 
518 397 503.  P-849/03

DO SPRZEDANIA duża 
działka budowlaną 1 ha 23 a 
+ dom drewniany i budynki 
gospodarcze w Wydrzy, gmina 
Grębów. 664 504 819.  P-5/3/i

MIESZKANIE 60 mkw., 3-poko-
jowe, w Tarnobrzegu – sprzedam. 
Telefon 734 465 791.  P-29/2

MIESZKANIE 46 mkw., 3-po-
kojowe, IV piętro, Tarnobrzeg, 
Skalna Góra – sprzedam. 
602 481 903.  P-688/011/i

SPRZEDAM działkę 14 a w kwa-
dracie, cena 133 tys. zł, Gierla-
chów, na granicy z Sandomie-
rzem. Tel. 500 176 433.  P-34/2/i

SPRZEDAM mieszkanie 51,5 
mkw., Tarnobrzeg. 781 376 855.  

P-40/2

SPRZEDAM mieszkanie własno-
ściowe 35 mkw., Tarnobrzeg, Deku-
towskiego 11/45. Tel. 791 651 524 
lub 510 431 958.  P-39/2

SPRZEDAM działkę budowlaną 
na Borowie, ul. Jaśminowa. Tel. 
695 425 138.  P-40/5/i

DO SPRZEDANIA działka 
budowlana, uzbrojona, 21 a, 
Tarnobrzeg, osiedle Sielec. 
516 134 077.  Kup-3/i

WYNAJMĘ budynek 86 mkw. w 
Sandomierzu, przy ulicy Krakow-
skiej 26. Tel. 502 998 973, wshp.
uczelnia@gmail.com  Fk-615/06/i

KAWALERKĘ sprzedam lub wy-
najmę. 725 590 453.  Kup-1/i

SPRZEDAM mieszkanie 45 
mkw., III piętro (do odświeże-
nia) 110 tys. zł, do negocjacji. 
Tarnobrzeg, 532 259 234.  P-35/1/i

SPRZEDAM działkę, 19 a, w Żu-
pawie, z aktualnymi warunkami 
zabudowy + wszystkie media. Tel. 
512 312 030.  Kup-2/i

WYNAJMĘ lokal handlowo-usłu-
gowy o pow. 175 mkw. pod każdą 
działalność, Tarnobrzeg, ul. Litew-
ska 12. Tel. 602 607 271.  P-44/3

SPRZEDAM działkę nr 397 w 
Wólce Turebskiej. Brak dojazdu. 
Tel. 510 858 076.  N-1/1

PRZEPIĘKNIE położoną dział-
kę w Samborcu – sprzedam. 
784 042 213.  N-2/2

Pełna oferta w biurze Agencji Zapraszamy codziennie od 8.00 do 17.00, w soboty od 9.00 do 15.00

Rok za łożenia 1995

Agencja Obrotu Nieruchomościami i Wyceny TAKSATOR
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

• Sokolniki, 45 arów, warunki zabudowy,
76 000 zł

• Trześń, 1179 m2 + 916 m2 (dwie działki),
50 000 zł – do negocjacji

• Koprzywnica, ul. Tarnobrzeska, 19-arowa 
działka budowlana, bardzo dobra lokalizacja, 
35 000 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

• 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

DOMY:
• Dąbrowica, gmina Baranów Sandomierski, 

23 a, działka ogrodzona, z murowanym 
parterowym budynkiem mieszkalnym (po 
kapitalnym remoncie) + budynek mieszkalny 
drewniany oraz stodoła. Bardzo dobra 
lokalizacja, 198 000 zł – do negocjacji

• Sandomierz – dwa domy o pow. 140 m2 
i 160 m2, jeden z budynków zaaranżowany
na grotę solną, z pokojami noclegowymi, 
działka o pow. 83 ary, na działce znajduje się
 piękny, zarybiony staw o pow. ok. 500 m2

oraz 2 budynki gospodarcze, dostępne
3 wjazdy z drogi krajowej relacji Sandomierz 
– Kraków, 1,1 mln zł – do negocjacji

• Tarnobrzeg-Miechocin (ul. Siarkowa) – domek 
letniskowy 70 m2 (4 pokoje z łazienkami)
oraz udział 1/2 w działce o pow. 704 m2

nad Jeziorem Tarnobrzeskim, 170 000 zł
– do negocjacji

MIESZKANIA:
• Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza (nad Orbisem), 

dwupokojowe, IV piętro, 48 m2, do remontu, 
95 000 zł – do negocjacji

• 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

• Gorzyce, ul. 11 Listopada, 47,9 m2, 3 pokoje, 
IV piętro, po remoncie, 108 000 zł – do 
negocjacji

DZIAŁKI INWESTYCYJNE:
• Tarnobrzeg, ul. Targowa, 1538 m2 (własnościo-

wa), 800 000 zł – do negocjacji
• Tarnobrzeg, al. Warszawska (os. Wielowieś) 

– działka inwestycyjna o pow. 7,22 ha, 5,5 mln 
złotych – do negocjacji

• Łoniów, 1,11 ha, przy trasie do Osieka, 
z warunkami zabudowy, bardzo dobra 
lokalizacja przy lesie, regularny kształt działki, 
129 000 zł – do negocjacji

• 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. 
W 2017 r. ruszy budowa obwodnicy Niska do 
Lublina (droga krajowa nr 19); około 10 km od 
oferowanej do sprzedaży nieruchomości, cena za 
całość – 6,5 mln zł – do negocjacji

• Sandomierz, 22 działki budowlane o łącznej 
pow. ponad 51 arów pod budownictwo 
mieszkaniowe szeregowe (między ul. 
Krukowską a Pallotyńską), cena za całość
1,1 mln zł – do negocjacji

OBIEKTY DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
• Tarnobrzeg, ul. Fabryczna – do wynajęcia 

budynek chłodni, 3 komory chłodnicze, 
na hurtownię mięsa, wędlin, mrożonek; 
pow. użytkowa 407 m2, działka 13 a; opłata 
miesięczna 5 500 zł + VAT + media
– do negocjacji

• Czynna piekarnia „Marysieńka” z pełnym 
wyposażeniem w Mokrzyszowie, pow. 
użytkowa 400 m2 + 2 garaże, działka 17 arów, 
450 000 zł – do negocjacji

• Tarnobrzeg-Mokrzyszów, ul. Piekarska 
– działka o pow. 1758 m2, budynek po byłej 
piekarni o pow. 300 m2 – do remontu,
220 000 zł – do negocjacji

DZIAŁKI:
• Sandomierz, ul. Lipowa (boczna), dwie działki 

o łącznej powierzchni 4946 m2, z decyzją 
o warunkach zabudowy dwóch domów 
mieszkalnych, media w granicach działki, 
przepiękna lokalizacja, okazyjna cena za 
całość 170 000 zł – do negocjacji

• Grębów – centrum, u zbiegu dwóch ulic, działka 
budowlana, ogrodzona, o pow. 10,5 ara, kwadrat, 
pod budownictwo mieszkaniowe z funkcją 
usługową, z nowym domkiem drewnianym, dwa 
wjazdy na działkę, idealne miejsce na myjnię 
samochodową, autokomis, 75 000 zł

• Furmany, ul. Parkowa (przy drodze do Żupawy), 
7 060 m2, pod budownictwo jednorodzinne, 
piękna lokalizacja przy lesie, wszystkie media 
w obrębie działki, 58 000 zł – do negocjacji

• Piotrowice, gmina Zawichost, 3,42 ha, 36 000 zł 
– do negocjacji

• Piotrowice, gmina Zawichost, działka rolno-
-budowlana, 51 a, 36 000 zł – do negocjacji

• Tarnobrzeg, ul. Wałowa (os. Dzików), 8 działek 
budowlanych w jednym kompleksie + droga, 
łączna powierzchnia 1,1413 ha, cena za całość 
200 000 zł – do negocjacji

• Grębów, w rejonie stawów rybnych, 27 arów, 
działka rekreacyjno-budowlana, 72 000 zł
– do negocjacji

• Sandomierz, ul. Cicha, działka o pow. 2694 m2 
pod budownictwo mieszkalno-usługowe,
52 000 zł – do negocjacji

• Ożarów, ul. Akacjowa, działka budowlana 
o pow. 898 m2, warunki zabudowy, 45 000 zł 
– do negocjacji

• Tarnobrzeg-Sielec, k. � rmy BAREL, 5309 m2, 
110 000 zł – do negocjacji

• Tarnobrzeg, al. Warszawska, bardzo
atrakcyjna działka inwestycyjna,
o pow. 8528 m2, szerokość – 45 m,
730 000 zł – do negocjacji

• Tarnobrzeg, al. Warszawska (Zakrzów), 62 ary 
(inwestycyjna), 220 000 zł

• Sandomierz, ul. Wielowiejska, 2376 m2, 49 000 zł
• Sandomierz (Chwałki), 29 arów, z budynkiem 

garażowym, 207 380 zł

SPRZEDA ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI PO OKAZYJNYCH CENACH:

PRZYJMUJEMY do pośrednictwa sprzedaży, wynajmu, dzierżawy wszelkie nierucho-
mości: działki, lokale, gospodarstwa, budynki, zakłady, spółdzielnie, ośrodki wypoczynko-
we, gastronomiczne, usługowe, hotele, stacje benzynowe, przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielcze, prywatne itp.

Przy zawieraniu umowy pośrednictwa NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT
PROWADZIMY WYCENĘ MAJĄTKU do kupna-sprzedaży, kredytów, podatków, 

amortyzacji i do innych celów
POSIADAMY DO SPRZEDAŻY atrakcyjne nieruchomości. Pełna oferta w biurze Agencji
Poszukujemy dla naszych klientów: działek pod działalność gospodarczą o 

dobrej lokalizacji oraz pod budownictwo mieszkaniowe; lokali i budynków 
do prowadzenia działalności; restauracji, dworków, zajazdów, karczm, hoteli, 
stacji benzynowych, gruntów rolnych (duże powierzchnie)

Zapraszamy codziennie od 8 do 17 w soboty od 9 do 15

Agencja Obrotu Nieruchomościami i Wyceny
TAKSATOR

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

Rok za łożenia 1995
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TARTAK
w Jastkowicach

zakupi
każdą ilość

drewna tartacznego 
sosnowego

Kontakt
tel. 15 841 03 03
lub 602 600 840

Tarnobrzeg 90,3 MHz
Mielec 96,4 MHz

Agencja Obrotu Nieruchomościami i Wyceny
TAKSATOR

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
Rok za łożenia 1995

Informacje: tel. 502 688 927

Sandomierz, ul. Ostrówek. 
Piękny dom o pow. użytk. 
240 m2. 3 duże pokoje, salon, 
2 łazienki, podpiwniczenie, 
garaż, 3 balkony. Pełne 
umeblowanie i wyposażenie 
wysokiej klasy. Pięknie zago-
spodarowana działka o pow. 20,59 a z altaną z czerwonego kamienia 
naturalnego, z wbudowanym grillem i wędzarnią.

Cena za całość 700 000 zł – do negocjacji
Do czasu sprzedaży istnieje możliwość wynajmu za kwotę 4000 zł miesięcz-
nie – do negocjacji + opłata za media.

spodarowana działka o pow. 20,59 a z altaną z czerwonego kamienia 

Dąbrowica, gmina Bara-
nów Sandomierski, 23 a, 
działka ogrodzona, z mu-
rowanym parterowym 
budynkiem mieszkalnym 
(po kapitalnym remoncie) 
+  budynek mieszkalny 

drewniany oraz stodoła. Bardzo dobra lokalizacja.
Cena 198 000 zł – do negocjacji

drewniany oraz stodoła. Bardzo dobra lokalizacja.

Sandomierz, ul. Lipowa 
(600 m od ul. Kwiatkowskie-
go ). Działka o pow. 4689 m2 
wraz z domem mieszkalnym 
w  trakcie budowy (stan su-
rowy otwarty), według pro-
jektu „DOM W  LOTOSACH 2” 
wersja TERMO. Piękna architektura, bardzo dobra lokalizacja .

Okazyjna cena 270 000 zł – do negocjacji
wersja TERMO. Piękna architektura, bardzo dobra lokalizacja .

Tarnobrzeg, osiedle Sobów 
– działka 39 arów, budynek o pow. 
użytk. 370 m2 (12 pokoi, salon 
z kominkiem 103,5 m2, 2 łazienki, 
2 kuchnie). Całość po kapitalnym 
remoncie. Budynek magazynowy 
213 m2 + budynek gospodarczo-

-warsztatowy. Idealne miejsce na dom weselny, hotel, schronisko młodzieżowe, 
prywatną przychodnię, gabinet � zjoterapii lub do zamieszkania.

Cena 320 000 zł – do negocjacji

-warsztatowy. Idealne miejsce na dom weselny, hotel, schronisko młodzieżowe, 

Łążek, gm. Łoniów – działka 18 arów, ogrodzo-
na, zagospodarowana, z murowanym, partero-
wym domem mieszkalnym oraz stodołą, którą 
można zaadaptować na garaż. Bardzo ładna 
lokalizacja, około 300 m od drogi krajowej nr 9.

Cena 168 000 zł

Tarnobrzeg, ul. Kanadyjska. Pięk-
ny dom kanadyjski w  zabudowie 
szeregowej o pow. 112 m2, gotowy 
do zamieszkania, idealny dla po-
wracających zza granicy, na bardzo 
ładnie zagospodarowanej działce 
o pow. 229 m2.

Cena 360 000 zł – do negocjacji

Staszów , ul. Zachodnia. Luksusowa 
rezydencja (zamek) o pow. 310,44 
m2 (5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, ga-
raż, pomieszczenia gospodarcze) na 
działce o pow. 1556 m2 bardzo ładnie 
zagospodarowanej. Dom z ceramiki, 
wysoki standard wykończenia. 

Cena 625 000 zł – do negocjacji

Dwikozy, ul. Spółdzielcza 8 (obok 
Dworu Dwikozy). Bardzo atrakcyjna 
działka inwestycyjna o pow. 2,0518 
ha, z  dwoma budynkami magazy-
nowymi o pow. zabudowy 3160 m2 
i 2584 m2 (do remontu lub rozbiórki). 

Cena za całość 
1,1 mln zł – do negocjacji

ul. Litewska 14, 39-400 Tarnobrzeg 
tel. 15 822 96 76

oferuje
•WĘGIEL ORZECH  
(już od 620 zł/t) gruby, kostka
•MIAŁ WĘGLOWY
• EKO-GROSZEK
•KOKS 
Cały asortyment dostępny 
luzem i pakowany po 25 kg
Nowość: brykiet 
i pellet drzewny!

Zapraszamy również 
po NAWOZY: tylko teraz 

najniższe ceny 
przed sezonem!!!

Transport gratis
Czynne w godz. 8-16

SPRZEDAM 3,35 ha ziemi ornej 
w Darominie. 697 619 548. 
 Szp-4881/4/4/i

SPRZEDAM budynki (dom, sto-
doła, szopa) na działce 87 a w 
Darominie. 697 619 548. 

Szp-4881/4/4/i

SPRZEDAM/ZAMIENIĘ  na 
kawalerkę dom, Sandomierz. 
605 474 312. Szp-4901/2/2

SPRZEDAM sad, 86 a, w Złotej – 
Zawierzbie, 1 ha sadu w Zawierz-
biu. 667 255 157. Szp-4902/2/2/i

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
7,71 a, w Sandomierzu, ul. Dą-
browskiego. 732 332 614. 

Szp-4905/4/2

SPRZEDAM pole 0,66 a, Złota – 
Kolonie Złockie. 579 126 324.  

Szp-4909/3/2

SPRZEDAM lub zamienię na dom 
mieszkanie 69 mkw., Sandomierz. 
506 243 046. Szp-4910/2/1/i

SPRZEDAM pole w Winiarach. 
504 243 526. Szp-4913/2/1/i

SPRZEDAM działki budow-
lane, ul. Długa, Sandomierz. 
696 466 053. Szp-4919/2/1

SPRZEDAM sad jabłoniowy, 1,20 
ha. 518 016 031. Szp-4/1/i

SPRZEDAM lub zamienię miesz-
kanie 42 mkw., ul. Słowackiego, 
Sandomierz. 665 592 200. 

Szp-4921/2/1/i

DO WYNAJĘCIA mieszka-
nie 46 mkw. w Sandomierzu. 
888 183 067. Szp-4922/1/1/i

SPRZEDAM dom 55 mkw. z za-
budowaniami gospodarczymi 
na działce 37 a w Lenarczycach. 
606 874 230. Szp-4928/1/1/i

SPRZEDAM działki w okolicy Gór 
Pieprzowych. 697 197 342.  

Szp-4929/1/1 

SPRZEDAM mieszkanie w San-
domierzu. 572 016 467. 
 Szp-4935/1/1/i

KUPNO-SPRZEDAŻ

SKUPUJEMY starocie: radia, 
wagi, zegary, maszyny, aparaty 
itp. 698693846.  Fk-18/4

ROTOSAN – sprzedam 504 641 
078.  Kup-3

KUPIĘ używaną lawetę sadowni-
czą na rolkach, na 4 skrzyniopa-
lety. Tel. 660 896 601.  Kup-1

SPRZEDAM hydrauliczną łuparkę 
do drewna kominkowego i opało-
wego. 513 240 337.  P-17/1

ROTOSAN, wózek sadowniczy – 
sprzedam. Tel. 518 046 263.  P-8/1/i

C-360, C-330, przyczepa. 
606 502 501.  P-4/2/i

FERGUSON MF-255, C-360-3P. 
606 502 501.  P-4/01/i

SKRZYNKI „jedynki” – sprzedam. 
Tel. 667 946 081.  P-871/02

SPRZEDAM nową, nieużywa-
ną baterię zlewozmywakową 
do kuchni, kupioną w Lidlu w 
październiku 2016 roku. Gwa-
rancja 5 lat. Cena 199 zł. Tel. 
608 068 566.  Kup-01

SPRZEDAM brykiet z trocin, cena 
350 zł/t. Tel. 791 416 375.  P-861/03

SPRZEDAM jesion i dąb w ba-
lach (6 sztuk) i siano prasowane. 
507 369 339.  P-856/03

C-360 zdecydowanie sprzedam. 
512 464 089.  P-853/03

KOTWY sadownicze sprzedam. 
Producent: 604 428 195.  Fg-2/17

SKRZYNKI „jedynki” – tanio 
sprzedam. 698 820 997.  P-849/03

CIĄGNIK zetor A25, 1957 rok 
– sprzedam, cena 4800 zł. 
606 589 950.  N-1/03

ŁUPARKĘ hydrauliczną do drew-
na sprzedam. 607 549 265.  

P-839/04

SŁUPY 3-metrowe, betonowe 
do sadu, skrzyniopalety, drewno 
opałowe – sprzedam. Kupię złom 
i stare skrzynki „uniwersalki”. 
788 095 363.  P-827/03

C-330, C-360, pługi, przyczepa 
wywrotkowa. 606 502 501.  P-420/1

DREWNO kominkowe, suche, 
mokre: grab, buk, dąb, brzoza, 
sosna. Tel. 530 999 654.  Fk-60/02

KUPIĘ sadzarkę, kopaczkę ele-
watorową, glebogryzarkę OSA, 
pługi, kultywatory, siewniki, inne 
maszyny rolnicze. 697 926 718.  

Fg-135/8/i

KUPIĘ „lubelki”, prasy, sno-
powiązałki, szerokomłotne. 
697 926 718. Fg-135/8/i

KUPIĘ maszyny rolnicze, trakto-
ry. 535 800 166.  P-817/7
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ          ZASTRZEGA SIĘ PRAWO PRZESUNIĘCIA DRUKU OGŁOSZEŃ O 7 DNI

REKLAMY ogłoszenia

Podajemy sposób liczenia: MIESZKANIE 60 mkw. w Tarnobrzegu, ul. Wy spiań skie go 
– sprze dam. Te le fon 41 892 42 33, wie czo rem.

Tj. 11 słów, czyli 11 x 1,21 = 13,31 zł do zapłaty za 1 emisję.
Jeśli ogłoszenie ma się uka zać np. 2 razy, 
to mnożymy 13,31 zł x 2 = 26,62 zł (do zapłaty za 2 emisje).

Treść ogłoszenia należy napisać drukowanymi literami na kuponie. Ku pon prze słać 
na po da ny ni żej ad res wraz z do wo dem wpła ty. Kupony bez dołączonego dowodu 
wpłaty nie będą uwzględniane.

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

Ogłoszenie ukaże się w najbliższym numerze TYGODNIKA NAD WI ŚLAŃ SKIE GO 
(licząc od dnia na dej ścia kuponu do re dak cji).
 1 słowo – 1,21 zł (w tym VAT 23%) 

 Ogłoszenie w internecie na naszej stronie www.tyna.info.pl

 3,08 zł (w tym VAT 23%) na tydzień 

Prosimy o czytelne wpisanie treści:
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Do wiadomości redakcji:

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

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (tylko do wystawienia faktury VAT)

Uwaga: przyjmujemy ogłoszenie tylko na ory gi nal nym ku po nie wy cię tym z „Ty go dni ka Nadwiślańskiego”.
Upoważniamy was do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oryginał fak tu ry VAT za ogłoszenie 
kuponowe można odebrać w siedzibie Re dak cji (Biu ro reklamy i Ogłoszeń, p. 3, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a)

KUPON na 
OGŁOSZENIE DROBNE

LICZBA EMISJI
...................... razy

LICZBA EMISJI
...................... razy

Drogi Czytelniku 
zaprenumeruj u listonosza
„Tygodnik Nadwiślański”

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY

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

adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Zamawiam prenumeratę „Tygodnika Nadwiślańskiego”

na okres od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liczba egzemplarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wypełniony czytelnie 
kupon należy oddać swojemu 
listonoszowi, aby otrzymywać
tygodnik z dostawą do domu.

PRENUMERATY

OGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ

  Tarnobrzeg: Redakcja „TN”, ul. 1 Maja 4a
tel. 15 822 52 40, czynne: pon.-pt. w godz. 8-15

  Sandomierz: Do końca stycznia Oddział „TN”, ul. Ko-
seły 22, tel. 15 832 81 36, czynne: pon.-pt. w godz. 8-16 
 Od 1 lutego Agencja Reklamowa JAP, ul. Żeromskiego 

19A, tel. 15 832 03 55 , czynne: pon.-
-pt. w godz. 8-16

  Opatów: BOPPiH „HEWO” s.c.
ul. Kilińskiego 5, tel. 15 868 29 93

  Nisko: PHU „ROTRANS”
ul. Rzeszowska 3, tel. 15 841 20 66

  Stalowa Wola: PHU „ROTRANS”
ul. 1 Sierpnia 26, tel. 15 842 01 25

Zakładasz fi rmę
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

DREWNO kominkowe. 663 563 
635.  N-1/5

SANKI sadownicze – sprzedam. 
Producent. 604 428 195.  Fg-2/18

KAMIEŃ piaskowiec rumosz do 
utwardzania placów, dróg. Tel. 
668 769 236.  Fk-8/i

SPRZEDAM drewno opałowe. 
Tel. 788 095-363.  P-13/3/i

C-330 sprzedam. 603 629 625.  
P-14/1/i

SPRZEDAM rozrzutnik do nawo-
zu Kos. 514 340 584.  P-33/01

SPRZEDAM prasę rolującą fi rmy 
Krone – sprowadzona z Fran-
cji oraz ciągnik rolniczy C-330. 
513 833 332.  P-38/2

NAWOZY – najlepsze ceny 
w okolicy. Sprawdź! Zadzwoń! 
Sklep ogrodniczy San-Pack, 
Wilczyce. 505 053 743; 15 837 
74 70. SzF-3/3/3 

SPRZEDAM rębak do gałęzi. 
697 619 548. Szp-4881/4/4/i

KUPIĘ limit na jabłka i warzywa 
(embargo). 793 694 224. 
 Szp-4898/4/3

SPRZEDAM 1000 skrzynek „jedy-
nek”. 509 375 582. Szp-4898/3/2

SPRZEDAM wymiatacz do gałęzi 
2-wirnikowy. 604 545 692.  

Szp-4904/2/2/i

SPRZEDAM skrzynki „jedynki”. 
609 553 297. Szp-4906/2/2/i

SPRZEDAM koła do przyczepki 
sadowniczej 18,5 x 8,5 x 8. 609 
635 637. Szp-4907/2/2

SPRZEDAM ślęzę sadowniczą 
1000 l., ślęzę polową. Maszt do 
ciągnika na przód – niekomplet-
ny, opryskiwacz taczkowy 100 l 
– spalinowy. 603 858 623. 

Szp-4914/2/1/i

SPRZEDAM słupki sadow-
nicze dł. 2,70 cm, cena 15 zł. 
694 959 153. Szp-4917/1/1/i

SPRZEDAM drewno jabłoniowe 
– suche, mokre. 696 466 053. 
 Szp-4919/2/1

SPRZEDAM meble pokojo-
we – kredens i witryna narożna 
– podświetlane, Sandomierz. 
604 931 711. Szp-4920/2/1/i

SPRZEDAM śrutownik oraz siecz-
karnię do silnika. 725 351 126.  

Szp-4923/1/1/i

SPRZEDAM marchew, ziemniaki 
z dowozem. 607 850 980.  

Szp-4931/32/3/1

USŁUGI BUDOWLANE

CYKLINOWANIE. 609 071 791.  
P-41/50/i

UKŁADANIE  p ł y tek. Tel. 
662 335 590.  Kup-50

SCHODY – BALUSTRADY, drew-
no-metal, wykonujemy. 506 431 
026.  P-43/2

MALOWANIE natryskowe, szpa-
chlowanie. 514 967 226.  P-31/1

DOCIEPLANIE domów. 663 689 
384.  P-31/1

DOCIEPLENIA  budynków. 
609 498 403.  P-31/1

PŁYTKI, panele, usługi remonto-
we. 604 862 647, 15 823 71 96.  

P-30/1

CYKLINOWANIE bezpyłowe. 691 
703 605.  Kup-1

PROFESJONALNE układanie 
płytek, docieplanie budynków, 
adaptacja poddaszy, szpachlowa-
nie, malowanie, układanie paneli. 
665 345 505.  P-28/2

REMONTY – kompleksowo, 
docieplenia. Tel. 513 050 706.  

Fg-3/5

DREWNIANE domy, dachy – kry-
cie, altanki, ogrodzenia. Stolarnia 
Bio-Eko. 663 563 635.  Kup-11

ADAPTACJA poddaszy, do-
cieplanie budynków, remonty. 
518 747 660.  Kup-5

PŁYTKI, panele, regipsy. Kom-
pleksowe wykańczanie wnętrz. 
790 285 892.  Kup-1

MALOWANIE, gładź, zabudowa. 
518 798 396.  P-18/2

PŁYTKI, malowanie, szpa-
chlowanie, karton-gips, itp. 
660 037 797.  P-14/5/i

MALOWANIE natryskowe, trady-
cyjne, panele. 500 702 630.  P-11/2/i

UKŁADANIE płytek, zabudowy 
ledowe. Niemieckie doświadcze-
nie. Tel. 507 595 037.  P-10/1/i

SCHODY, balustrady (drew-
no, metal) – wykonujemy. 
506 431 026.  P-6/01/i

PŁYTKI, panele, usługi remonto-
we. 604 862 647.  P-01/1

USŁUGI budowalne szpachlowa-
nie, malowanie, ocieplanie pod-
daszy, elewacji. 607 107 511.  

WYKONAM tynki maszynowe. 
Tel. 885 423 798.  P-870/01

SIATKI, słupki, bramy, panele, 
ogrodzenia, ogrodzenia betono-
we – montaż. Baranów Sando-
mierski, Zamkowa 53, 15 811 80 
04, 504 201 932, www.siatmix.eu  

Fg-139/9

TYNKI agregatem. 532 328 947.  

PANELE, gładzie, malowanie, 
płytki, elektryka, hydraulika, za-
budowy. 669 334 232.  P-852/01/i

MALOWANIE natryskowe, trady-
cyjne, panele. 500 702 630.  

P-841/03/i

MALOWANIE dachów – tylko so-
lidnie, spokój i trwałość na długie 
lata. Czyszczenie i malowanie ele-
wacji, budynków, dachówki, pło-
tów betonowych, kostki brukowej. 
603 423 465.  Fg-4/32

USŁUGI minikoparką. 570 567 
206.  P-828/02

WYKOŃCZENIA wnętrz, płytki, 
malowanie, szpachlowanie, pa-
nele, zabudowa k.-g., poddasza. 
696 441 910.  Fg-132/01

UKŁADANIE kostki brukowej, ta-
nio i solidnie. 511 088 667.  

Fg-136/03

ZABUDOWA poddaszy, kom-
pleksowo, płytki, kominki...  
794 961 568.  Kup-2

MINIKOPARKĄ usługi. 
889 033 311.  P-618/02

HIS-POL: usługi malarskie, ta-
pety natryskowe, malowanie tra-
dycyjne, agregatem, ściana an-
tyczna, szpachlowanie, gładzie 
bezpyłowe, roboty wykończenio-
we. Wieloletnie doświadczenie. 
Tel. 15 641 57 81, 512 392 092. 

Fk-398/3

CYKLINOWANIE. 609 071 791.  
P-119/4

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w  Tarnobrzegu Roman Żak zawiadamia, że 

w dniu 16 lutego 2017 r., o godz. 8.40 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, ul. 
Sienkiewicza 27, w sali nr 116, odbędzie się druga licytacja nieruchomości – ograniczonego 
prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 
użytkowej 44,00 m2 (2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, balkon; lokal na II piętrze), położonego 
w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 5/21, przysługującego dłużnikowi Henrykowi Kowalczyk. 
Właściciel lokalu ma prawo korzystania z  pomieszczenia piwnicznego o  powierzchni 5,10 m2. 
Przedmiotowy lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 104 400,00 zł. 
Cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 69 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania 
nieruchomości, tj. 10 440,00 zł, najpóźniej w  dniu poprzedzającym przetarg, w  gotówce lub 
w  postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do 
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo 
przelewem na konto bankowe komornika w Banku Pekao S.A. I O/ Tarnobrzeg 69 1240 2744 1111 
0000 4004 4914 z zaznaczeniem, iż jest to wpłata rękojmi do licytacji nieruchomości. 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu 
Roman Żak, tel. 15 823 12 68.
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Spośród czytelników, którzy do 10 lutego dostarczą do redakcji komplet stycz-
niowych kuponów, rozlosujemy podwójne zaproszenie na kolację w Hotelu „Anna”.

• restauracja • konferencje • przyjęcia 
okolicznościowe • wesela • catering

Hotel „Anna” w Tarnobrzegu-Wielowsi

www.hotelanna.pl tel. 15 644 60 60

KUPON na kolację dla dwojga

STYCZEŃ 4

imię i nazwisko ..........................................................................................................................................

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

Przytulisko dla bezdomnych zwierząt w  By-
strojowicach koło Sandomierza poszukuje ko-
chającego i ciepłego domu dla szczeniaków i do-
rosłych psów. 

Chętnie przyjmie również dla swoich pod-
opiecznych stare koce, posłania, ręczniki, słomę, 
karmę dla psów itp.

PIESKI DO ADOPCJI

TEL. 697 319 194

OGRODZENIA betonowe, kute, 
siatki ogrodzeniowe, panelowe i 
leśne. Podmurówki, pustaki, beton 
łupany: Drewbet, Joniec. Komplek-
sowe usługi montażowe. Sucho-
rzów, 695 131 626, www.litex-ogro-
dzeniabetonowe.pl  Fg-60/02/i

KOPARKO-ŁADOWARKA, wy-
wrotka, wyburzenia, zagęszczar-
ka, karczowanie sadów za drze-
wo. 605 956 091.  Fg-94/38

USŁUGI minikoparką i wywrotką. 
Tel. 512 464 075.  Fg-119/39

PŁYTKI, panele, gładzie, malo-
wanie, karton-gipsy, hydraulika, 
remonty. 515 482 916.  P-798/2/i

REMONTY: łazienki – komplek-
sowo, gładź, malowanie, płytki, 
panele, sufi ty podwieszane, inne. 
663 913 034.  P-867/01/i

DOCIEPLANIE domów. 609 498 
403.  P-866/02

DOCIEPLENIA  budynków. 
663 689 384.  P-866/02

MALOWANIE natryskowe, trady-
cyjne. 668 708 090.  P-865/5/i

TYNKI dekoracyjne, efekt beto-
nu architektonicznego, trawertyn, 
stiuk. 530 529 499.  P-863/02/i

NOWOCZESNE wykańczanie 
wnętrz. 530 529 499.  P-863/02

TYNKI cementowo-wapienne 
agregatem. 506 693 629.  Kup-3

BUDOWA domów, budynków 
gospodarczych, wykończenia. 
Solidnie i fachowo. 507 781 550.  

Fg-140/8/i

KOWALSTWO artystyczne, 
bramy, ogrodzenia, balustra-
dy. 781 501 601.  Kup-12/i

BRAMY przesuwne – tanio. 799 
184 185, www.pogotowiespa-
walnicze.pl  Fg-51/02

HYDRAULIKA. 726 574 134.  
Szp-4636/30/20

USŁUGI brukarskie, układa-
nie kostki brukowej – komplek-
sowo. Pomiar i wycena gratis. 
790 771 497; 791 629 721. 
 SzF-4/5/3/i

USŁUGI remontowo-budowlane, 
remonty wnętrz, adaptacje pod-
daszy, ocieplenia elewacji – kom-
pleksowo. 790 771 497. SzF-4/5/3/i

HYDRAULICZNE usługi, bio-
masa, pompy ciepła, gaz. 
697 865 453. Szp-4924/4/1

ELELTRYK. 665 488 447.  
Szp-4925/2/1

OCIEPLENIA budynków, pod-
sibitki, szpachlowanie, malowa-
nie, panele, sufi ty podwieszane, 
poddasza, zabudowy z płyt. 
667 044 893. Szp-4933/1/1/i

USŁUGI RÓŻNE

SKUP złomu. Robimy wiosen-
ne porządki, sprzątamy stare 
pralki, lodówki, akumulatory. 
Przyjeżdżamy, odbieramy. Tel. 
788 095 363.  P-13/3/i

WYRYWANIE drzewek, ko-
rzeni, usługi koparko-ładowar-
ką, wywrotką. 510 372 143.  

Fg-137/03/i

NAPRAWA pralek, lodówek, ma-
łych i dużych urządzeń chłod-
niczych, kuchenek gazowych, 
naprawa, montaż dużych komór 
chłodniczych. Również w święta. 
609 840 514.  Fk-411/3

NAPRAWA rowerów. Tarnobrzeg, 
Słomki 4c, 603 988 411.  Kup-2/i

WYCINANIE drzew. Dzwo-
nić wieczorem: 15 823 37 67, 
691 407 707.  Kup-3/i

CIĘCIE sadów. 665 498 842.  
P-859/02

CZYSZCZENIE, pranie dywanów 
i tapicerki. 693 838 865.  Fg-1/02

WYWÓZ nieczystości ciekłych. 
Obsługa na terenie gmin: Dwi-
kozy, Sandomierz, Wilczyce, Za-
wichost. Potwierdzenia wywozu, 
faktury VAT. Grupa „Marycha”, 
Sandomierz, tel. 509  140  247, 
15 644 56 40.  Fk-538/01/i

SPAWANIE aluminium. Gorzyce, 
799 184 185.  Fg-51/13

TOWARZYSKIE

OGŁOSZENIA do rubryki towa-
rzyskiej i matrymonialnej moż-
na nadać wyłącznie osobiście 
w biurze ogłoszeń, okazując 
dowód osobisty.

47-LETNI kawaler poszuku-
je Pani do stałego związku. 
690 040 801.  P-827/1

WOLNY, 39 lat, pozna panią z 
Tarnobrzega lub okolic. Tel. 794 
961 577.  P-858/03

SZUKAM dziewczyny. 662 758 
123.  P-855/03

MOTEL – wolne pokoje. Tel. 601 
153 276.  Fk-271/11

DOJRZAŁA zaprasza na spotka-
nia. Tel. 723 443 181.  P-13/7

SYLWEK. Tel. 669 492 936.  
P-791/03

SZUKAM dziewczyny do związku 
(bez zobowiązań). 570 583 854.  

P-36/1/i

SYLWIA. 780 086 350. Szp-4771/4/3

ŚLUBY

WESELE na ludowo! Oczepiny, 
przyśpiewki, przygrywki na żywo, 
zabawy według tradycji naszego 
regionu, w strojach regionalnych. 
Wolne terminy 2016. www.przy-
spiewka.pl Tel. 691 123 451.  

Fg-191/04/i

DOM WESELNY w Tarnobrzegu 
zaprasza. Oferujemy przyjęcia 
weselne i inne imprezy okolicz-
nościowe. Tel. 723  004  738, 15 
822 83 75, www.dom.weselicho.
net  Fk-658/2/i

ZWIERZAKI

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

SPRZEDAM krowę. 530 529 
499.  P-25/1

SPRZEDAM świnię 150 kg. Grę-
bów. Tel. 793 948 929.  P-22/01

SPRZEDAM młodą krowę. Tel. 
15 821 14 06.  P-869/02

ZDROWIE

GABINET stomatologiczny, pełen 
zakres usług. Tarnobrzeg, Koper-
nika 25/4. 604 856 792.  Kup-49

SPECJALISTA psychiatra lek. 
med. Agnieszka Sobol przyjmuje 
w Tarnobrzegu, ul. Targowa 5, tel. 
601 388 545.  Fg-101/6/i

IMPLANTOLOGIA, zaawansowa-
na protetyka, znieczulenie ogólne 
– Tarnobrzeg, Kopernika 21/3a, 
www.perimplant.pl 15  822 98 
59  Fk-81/02

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

ZADZWOŃ
784 921 274, 518 016 089

•  od 500 do 6000 zł
•  szybka decyzja 

kredytowa
•  proste zasady

nowości
Od teraz:
• wakacje kredytowe

• pakiety ubezpieczeń

LABORATORIUM Analityczne 
„CITO-LAB”, SANDOMIERZ, ul. 
Wiejska 3. Pobieranie: 7.00-10.00, 
tel. 15 832 72 08. FILIE: TARNO-
BRZEG, ul. Wyspiańskiego 3, tel. 
15 822 33 60 do 10.00, GORZY-
CE, ul. Piłsudskiego 17, tel. 15 
836 11 05. Wyniki w tym samym 
dniu. Fk-386/11

CENTRUM leczenia otyłości 
„PULS”, Tarnobrzeg, 1 Maja 11, 
rejestracja 603  686 807 – bez-
płatna analiza składu ciała. www.
zdroweodchudzanie.org.pl  

Fk-397/11

PORADNIA Ginekologii Dzie-
cięcej i Dziewczęcej, Poradnia 
Ginekologiczno-Położnicza 
dla Kobiet, Tarnobrzeg, ul. 
1 Maja 11, lekarz Ewa Juda 
specjalista ginekolog-po-
łożnik przyjmuje: poniedzia-
łek, czwartek 13-18, piątek 
7.30-13. Rejestracja w go-
dzinach pracy poradni, tel. 
791 042 242. Umowa z NFZ.  

FK-400/11

Placówka Banku w Sandomierzu, ul. Kazimierza Wielkiego 4 (obok stadionu)

Tel. 15 644 53 33, kom. 690 866 744

KREDYT
ZA ZER0%

• bez odsetek • bez prowizji
• bez ubezpieczeń • bez zaświadczeń
• bez weryfi kacji dochodu • do 4000 zł
• spłata do 54 dni
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REKLAMY ogłoszenia

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
murarz pieców przemysłowych
Miejsce pracy: Chmielów

KIM JESTEŚMY?
Firma Fenix Metals to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie podmiotów 

zajmujących się procesami recyklingu metali nieżelaznych, największy w Europie producent stopów 
lutowniczych i drugi pod względem wielkości wytwórca czystej cyny.

DLACZEGO WARTO U NAS PRACOWAĆ?
Jeśli poszukujesz stabilnego zatrudnienia, cenisz sobie bezpieczeństwo socjalne i jasne oraz 

uczciwe zasady, jak również dobrą atmosferę w pracy, DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU.
WYMAGANIA:

• wykształcenie minimum zawodowe, preferowane budowlane,
• dobra kondycja fi zyczna,
• samodzielność,
• umiejętność czytania rysunku technicznego,
• umiejętność precyzyjnego układania i pasowania kształtek,
• doświadczenie związane z murarstwem przemysłowym,
• mile widziane doświadczenie przy obsłudze pieców przemysłowych.

OBOWIĄZKI:
•  wykonywanie wyłożeń ogniotrwałych w piecach obrotowych i innych urządzeniach hutniczych,
•  wykonywanie napraw wyłożenia ogniotrwałego urządzeń hutniczych.

OFERUJEMY:
•  bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, znacząco przewyższające płace w tradycyjnym budownictwie,
•  regularne wykonywanie remontów w 4 piecach obrotowych, oraz 2 próżniowych (około 9 zleceń 

w roku),
•  możliwość zatrudnienia na umowę o pracę, niosąca ze sobą dodatkowe korzyści w postaci:
• programu bezpłatnych posiłków regeneracyjnych,
• funduszu świadczeń socjalnych,
• szkoleń.

Czekamy na Twoje podanie. Wyślij je z dopiskiem „murarz” w tytule na adres: pra-
ca(małpka)cyna.kei.pl lub dostarcz osobiście/pocztą do siedziby � rmy w Chmielowie, 
ul. Strefowa 13.

OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2017 roku.
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 2015r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jednolity (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m,  ż e 
na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 roku wójta gminy Grębów z siedzibą przy ulicy Rynek 1 w Grębowie zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 

„Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Jamnica – część II”
Lokalizacja inwestycji na działkach:
Działki w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej:
•  obręb 0002 Jamnica jednostka ewidencyjna 182003_2 Grębów – 2176, 2209, 2265, 2289, 2175, 2293, 2334, 2310, 2394, 2215, 

2413, 2256, 2249, 2197, 2309/1, 2203, 2288, 2425, 2433, 2362/1, 2264;
•  obręb 0001 Charzewice jednostka ewidencyjna Stalowa Wola – 1898/1, 1898/2.
Wniosek wraz załącznikami jest dostępny w Referacie Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 

1 Maja 4, pokój 39 na II piętrze. W terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia można zapoznać się ze złożonymi dokumentami 
oraz wnieść ewentualne zastrzeżenia i uwagi.                                                                 Z upoważnienia starosty  – Krzysztof Pitra, wicestarosta

W ramach pomocy charytatywnej Polacy – Kresowiakom
przeprowadzane są profi laktyczne badania okulistyczne 

w kierunku zaćmy, jaskry i chorób siatkówki. 

Na badania zapraszamy osoby po 60. roku życia. 

Badania odbywają się w TARNOBRZEGU UL. BOREK 13.
WIĘCEJ INFORMACJI pod nr. tel. 507 756 189 

w godz. od 16 do 20 lub w placówce osobiście.
ZAPRASZAMY

WÓJT GMINY ZALESZANY 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.  działki nr 595/59 o pow. 0,1284 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 21.500,00 zł plus podatek VAT 23% 

2.  działki nr 595/60 o pow. 0,1126 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 18.800,00 zł plus podatek VAT 23%

3.  działki nr 595/67 o pow. 0,1673 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0 , cena wywoławcza – 27.950,00 zł plus podatek VAT 23%

4.  działki nr 595/68 o pow. 0,1617 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 27.000,00 zł plus podatek VAT 23%

5.  działki nr 1305 o pow. 0,2090 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 13.920,00 zł 

6.  działki nr 1306 o pow. 0,24 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 21.240,00 zł 

7.  działki nr 1310 o pow. 0,2483 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 17.340,00 zł 

8.  działki nr 1311 o pow. 0,2407 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 16.810,00 zł 

9.  działki nr 1312 o pow. 0,2039 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 14.240,00 zł 

10.  działki nr 1313 o pow. 0,2595 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 18.120,00 zł 

11.  działki nr 1314 o pow. 0,2172 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 15.170,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy 

w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny 

wywoławczej brutto na konto Urzędu Gminy nr 09 9439 0007 2001 0000 0329 0005 Bank Spółdzielczy 
w Zaleszanach najpóźniej do godz. 13.00 w dniu 3 marca 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Zaleszanach.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało na stronie internetowej www.zaleszany.pl, www.
zaleszany.biuletyn.net oraz zamieszczone na tablicach ogłoszeń w budynku UG i w poszczególnych 
sołectwach gminy Zaleszany.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Zaleszany, pl. Kościuszki 5/2, tel. 15  845-94-19, 
wew. 31. 

STAROSTA TARNOBRZESKI 
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Tarno-
brzegu został wywieszony na okres 
21 dni wykaz działek rolnych poło-
żonych w miejscowościach Ślęza-
ki, Baranów Sandomierski (gmina 
Baranów Sandomierski), w miej-
scowościach Jadachy, Chmielów 
(gmina Nowa Dęba) oraz w miej-
scowościach Stale, Wydrza, (gmina 
Grębów) przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę na okres do 3 lat. 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
pracownik produkcyjny
Miejsce pracy: Chmielów

KIM JESTEŚMY?
Firma Fenix Metals to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie podmiotów 

zajmujących się procesami recyklingu metali nieżelaznych, największy w Europie producent stopów 
lutowniczych i drugi pod względem wielkości wytwórca czystej cyny.

DLACZEGO WARTO U NAS PRACOWAĆ?
Jeśli poszukujesz stabilnego zatrudnienia, cenisz sobie bezpieczeństwo socjalne i jasne oraz 

uczciwe zasady, jak również dobrą atmosferę w pracy, DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU.
ZADANIA: 
• obsługa pras hydraulicznych,
•  obsługa maszyn odlewniczych,
•  obsługa wózka widłowego.
WYMAGANIA:
•  wysoka motywacja do pracy,
•  uczciwość.
OFERUJEMY:
•  umowę o pracę, 
•  atrakcyjne wynagrodzenie (w okresie próbnym 2,850 zł brutto, po tym czasie około 3,300 zł 

brutto), 
•  pracę w systemie 4-brygadowym z dodatkowym systemem wynagradzania za pracę w nocy,
•  program bezpłatnych posiłków regeneracyjnych,
• fundusz świadczeń socjalnych,
•  systemy szkoleń.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: ul. Strefowa 13, 39-442 Chmielów, tel. 

15 822 96 36 lub e-mail: praca@cyna.kei.pl  

ALFA OPTYK. Zapraszamy od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9 
-17. Sandomierz, ul. Dobkiewicza 
18, tel. 15 832 87 91.  Fk-401/11

STOMATOLOGIA narkoza, chi-
rurgia, protetyka www. stomatolo-
gia-anna-wawer.pl 602 620 463.  

Fk-399/11

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ emeryta na sta-
nowisko elektryk/narzędziowy. 
600 853 492.  P-24/01

ZATRUDNIĘ mechanika, la-
kiernika wózków widłowych, 
gmina Dwikozy. Tel. 503 652 
808.  Kup-2

OPIEKA, Niemcy, legalnie. 
725 248 935.  Fk-700/6

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E. 
Telefon 504 201 932.  P-868/01

OPIEKUNKI do osób starszych 
do Niemiec, do 1500 euro. Wy-
magany niemiecki komunikatyw-
ny. Legalnie, od zaraz. Opłaco-
ny transport. 730  497  770 lub 
730 497 771.  Fk-98/02

SZKOCJA – zatrudnimy męż-
czyzn, 23-35 lat! Bez nałogów! 
Praca legalna przy choinkach 
(przycinanie, sadzenie). Sys-
tem akordowy. Od lutego do 
czerwca. Doświadczenie w rol-
nictwie, leśnictwie. Ostrowiec, 
500 366 396.  Fk-02/i

SZUKAM PRACY

POPROWADZĘ księgowość. Tel. 
509 173 885.  Fg-1/5/i

EKIPA  do cięcia sadu. 
885 370 185. Szp-4930/1/1

NAUKA

MATEMATYKA. 507 603 245.  
P-27/14

FIZYKA. 505 941 743.  P-9/11

POSZUKUJĘ korepetytora języ-
ka hiszpańskiego, Sandomierz. 
607 986 009. Szp-4903/2/2

MUZYCZNE

ZESPÓŁ muzyczny „Grant”. 
601 170 113.  N-3/01

Panu Jackowi Rudnickiemu 
Dyrektorowi ds. Technicznych 

Tarnobrzeskich Wodociągów sp. z o.o. 

wyrazy głębokiego współczucia
 i duchowego wsparcia

z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki 
i Pracownicy Tarnobrzeskich Wodociągów sp. z o.o.
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Krzyżówka 4

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z NR. 2 (1861)
HASŁO: Nie śpi dobrze ten, co się jutra boi.

BARAN (21.03 – 20.04)  W najbliższych dniach będziesz 
w ciągłym ruchu. Ciężko ci teraz dłużej zagrzać w jednym miejscu, 

wciąż szukasz sobie nowego zajęcia. Pomysłów na to, co trzeba jeszcze zrobić, 
pojawi się bardzo dużo. Raz przypomni ci się, co miałeś jeszcze do roboty 
w domu, a to wciągnie cię internet albo nagle wpadniesz na to, że coś po-
trzebnego miałeś kupić. Dużo będziesz rozmawiał przez telefon i dowiesz się 
ciekawych wiadomości. 

BYK (21.04 – 20.05)  Odważysz się na coś, czego dotąd się 
bałeś lub wstydziłeś. To może być jakaś poważna rozmowa albo 

zrobisz coś, czym wszystkich zadziwisz. Może nauczysz się jeździć autem, 
jeśli dotąd nie potra� łeś. Zaczniesz biegać lub jeździć na nartach. Niektórzy 
z was ugotują coś wyjątkowego i poczęstują najbliższych. Z pewnością będzie 
im smakowało i zapowiedzą, że przyjdą cię jeszcze odwiedzić. 

 BLIŹNIĘTA (21.05 – 21.06)  Ulegniesz dobrym wpływom 
innych ludzi. Ktoś cię namówi, żeby zrobić coś pożytecznego, nie 

tylko dla siebie. Dzięki nowemu zajęciu sprawisz sobie ogromną przyjemność 
i  znajdziesz cel w  życiu. Planety pobudzą twoją wyobraźnię i  dodadzą ci 
fantazji. Przestaniesz narzekać i marudzić, będziesz także bardziej śmiały 
w  kontaktach z  ludźmi. Dokonasz cennego odkrycia albo znajdziesz coś 
ważnego, co jakiś czas temu się zapodziało. 

 RAK (22.06 – 22.07)  To dobry moment na podejmowanie 
ważnych decyzji. Wcielisz w życie śmiałe pomysły, na przykład prze-

meblujesz mieszkanie albo kupisz sobie nowy samochód. Niektórzy z was 
zrezygnują z  pracy i  będą szukać lepszej. Zdobędziesz nowych znajomych 
albo klientów. Nie zabraknie ci czasu, żeby zatroszczyć się o dom i rodzinę. 
Jeśli zdarzy się jakaś trudna sytuacja, to przekonasz się, że nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło. 

 LEW (23.07 – 23.08) Pochłoną cię interesy i sprawy rodzinne. 
Trzeba będzie coś załatwiać, może nawet gdzieś pojechać. Planety 

sprzyjają podróżom i aktywności � zycznej. Zapewne wybierzesz aktywny wy-
poczynek, poza domem, wśród ludzi. Czas jest dobry na śluby, wesela albo 
chrzciny. Udadzą się wszelkie imprezy i przyjęcia. Jeżeli wybierzesz się na zaku-
py, to do domu przyniesiesz coś przydatnego, z czego wszyscy się będą cieszyli. py, to do domu przyniesiesz coś przydatnego, z czego wszyscy się będą cieszyli. 

 PANNA (24.08 – 23.09) Staniesz się bardziej tolerancyjny wobec 
wszelkiej inności, gotowy do zawierania znajomości, otwarty na świat 

i ludzi. Niektórzy z was zainteresują się polityką albo zmienią poglądy na różne 
sprawy. Zaczniecie szukać przygód i nowych doznań, zechcecie oderwać się od 
szarej codzienności. Namówisz rodzinę na zrobienie czegoś, czego dotąd nie robi-
liście. Zjesz potrawę, jakiej dotąd nie tykałeś i będzie ci smakowała. 

WAGA (24.09 – 23.10)  Nie opuści cię dobre samopoczucie, 
nawet jeśli spotkasz kogoś, kto cię denerwuje. Nic nie będzie w stanie 

wyprowadzić cię z równowagi. Pozostaniesz w zgodzie i harmonii zarówno z sa-
mym sobą, jak i z całym otoczeniem. Polubisz długie spacery, podejmiesz decyzje, 
które wyrażą twoje prawdziwe potrzeby. Nawet jeśli ci się wydaje, że do ciebie nie 
pasują, to zostaną dobrze przyjęte przez twoich bliskich i znajomych. 

SKORPION (24.10 – 22.11)  Należy dbać o zdrowie. Nie tylko 
swoje, ale i domowników oraz zwierząt, którymi się opiekujesz. Do-

brze zrobisz, jeśli w najbliższych dniach odwiedzisz lekarza lub weterynarza. 
Czeka cię powodzenie w tym, co dotyczy praktycznej strony życia albo zwią-
zane jest z dalekosiężnymi planami. Uda ci się uzbierać fundusze na wyma-
rzony remont, a na dodatek wszystko doskonale zaplanujesz i zorganizujesz. 

 STRZELEC (23.11 – 21.12)  Energicznie załatwisz sprawy 
wymagające siły przebicia i  odwagi. Odbędziesz ważną rozmowę 

z szefem lub powiesz wreszcie prawdę w oczy twojemu wrogowi. W życiu 
zawodowym powinny nastąpić korzystne zmiany, na horyzoncie pojawi się 
jakaś dodatkowa intratna praca. Na sprawy osobiste także nie będziesz 
narzekać. W sferze uczuć i emocji nastąpi wyraźne ożywienie. Pewne decyzje, 
które od dawna odwlekałeś, teraz staną się konieczne. 

KOZIOROŻEC (22.12 – 20.01)  Bardzo owocne okaże się 
wejrzenie w głąb własnej duszy i rozmyślania o tym, czego pragniesz. 

Uświadomisz sobie coś ważnego, co dotyczy twoich najbardziej osobistych 
przeżyć i relacji z ludźmi. Wyciągniesz wnioski, a być może nawet podejmiesz 
przełomowe decyzje. Wydarzy się coś, co wyda ci się z początku błahe, ale 
w  rzeczywistości stanie się przełomowe dla twojej przyszłości. Przyjedzie 
jakiś gość z daleka. 

WODNIK (21.01 – 19.02)  Dla ciebie będzie to wyjątkowy 
czas. Zajmiesz się wreszcie tym, co lubisz, bo bliscy staną się bardziej 

pomocni w domowych obowiązkach. Lepiej ułożysz sobie pracę zawodową, 
mniej czasu zajmą ci zadania, których nie lubisz. Pozbędziesz się także tego, 
co jest dla ciebie niewygodne lub szkodliwe. Na przykład zbędnych kilogra-
mów lub palenia papierosów. Spotkasz miłe towarzystwo i czekają cię jakieś 
atrakcje. 

 RYBY (20.02 – 20.03) Czeka cię zryw związany z materialną 
stroną życia. Wszystko wskazuje na to, że nie zabraknie ci funduszy, 

a w związku z tym będzie się można wybrać na duże zakupy. Obkupisz siebie 
i swoją rodzinę, niewykluczone, że wybierzecie się do restauracji, a jeśli nie, 
to dostaniecie zaproszenie od znajomych lub rodziny. W niektórych związkach 
może dojść do zmian i przełomów, ale tylko na dobre ci to wyjdzie. 

Pod znakiem
TEMIDY

Litery z pól ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu, ułożone kolejno, utworzą ha-
sło, które wystarczy nadesłać (lub dostar-
czyć) do redakcji jako rozwiązanie krzyżówki 

w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego numeru „TN” – wy-
łącznie na kartach pocztowych. Prosimy o podanie adresu i numeru 
telefonu. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe hasło, rozlosowana 
zostanie nagroda – bon konsumpcyjny o wartości 60 zł do piz-
zerii „Tertio” w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 10a. 

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z nr. 2 otrzymuje Piotr Rosow-
ski z Trześni. Odbiór bonu w siedzibie redakcji.

Tomasz R. przyszedł do sądu w gar-
niturze. W  otoczeniu trzech prawni-
ków wyglądał elegancko, jak jakiś 
biznesmen. Czy to możliwe, że to on 
wyzywał policjantów od najgorszych?

Wychowawca trudnej młodzieży 
z poprawczaka i mąż znanej w mie-
ście adwokatki jest oskarżony o to, że 
zmuszał policjantów do zaniechania 
interwencji wobec leżącego na chod-
niku człowieka. Miał ich znieważać, 
obrażać i  wyśmiewać. Sędzia oceni, 
czy tak rzeczywiście było.

Tego wieczoru Tomasz był na fi rmo-
wej imprezie i dużo wypił, ale było mu 
mało i poszedł do innego lokalu. Było 
po trzeciej, gdy do niego dotarł, a tam 
zobaczył zbiegowisko ludzi i  policję. 
Na chodniku leżał jakiś nieprzytomny 
człowiek. 

– Słyszałem niewybredne komen-
tarze ludzi pod adresem policjantów. 
Padały wyzwiska, gdyż policja nic nie 
robiła – opowiada. – Do niczego się 
nie nadajecie, weźcie się do roboty! – 
podobno krzyczeli ludzie. 

– Wypytywałem o  jego stan. Kie-
rowałem uwagi do funkcjonariuszy. 
Mówiłem, że tego człowieka trzeba na-
tychmiast reanimować, bo się na tym 
znam. Ale funkcjonariusze przyjęli 
bierną postawę i stwierdzili, że wiedzą, 
co mają robić – dodaje. 

W końcu policjanci zastosowali wo-
bec niego tzw. środki przymusu bez-
pośredniego, obezwładnili, skuli kaj-
dankami i zaprowadzili do radiowozu. 

– Poczułem szarpnięcie, ktoś wykrę-
cił mi rękę i bezwładnie upadłem na 
kostkę brukową. Straciłem przytom-
ność, a gdy ją odzyskałem, byłem w ra-
diowozie. Miałem skrępowane ręce, 
bolała mnie głowa, a  krew spływała 
mi po twarzy. Uświadomiłem sobie 
powagę sytuacji i poprosiłem o umoż-

liwienie kontaktu z  żoną, która jest 
adwokatem – opowiada. 

Policjanci z  kolei twierdzą, że po-
magali nieprzytomnemu człowiekowi. 
Wezwali karetkę, ale ona długo nie 
przyjeżdżała, a w tym czasie wokół nich 
zebrał się tłum agresywnych i pijanych 

ludzi. Wezwali posił-
ki na pomoc. Do tego 
wszystkiego przyplą-
tał się Tomasz R. 

– Chodził naokoło i popychał mnie 
kolanem. Prosiłem, aby odszedł, ale 
nie słuchał – relacjonuje policjant. – 
W końcu nas wyzwał: ch*je, nic nie 
robicie, stoicie i się gapicie, wy durnie, 
idioci.

Gdy go prowadzili skutego do ra-
diowozu, próbował się wyrwać i  się 
przewrócił. – Krzyczał, że jego żona 
jest adwokatem i nas załatwi – opo-
wiadają policjanci. Zawieźli go na ko-
mendę, a potem do izby wytrzeźwień. 

Tomasz R. złożył do prokuratu-
ry zawiadomienie na policjantów. 
Twierdzi, że tamtej nocy przekroczyli 
swoje uprawnienia, używając wobec 
niego z  nieuzasadnionych powodów 
środków przymusu bezpośredniego, 
zatrzymując i  powodując obrażenia 
ciała. Prokurator jednak umorzył to 
postępowanie.  (gp)

POZIOMO: 1 – łotr, nicpoń, 7 – droga do celu, 
8 – drobny fragment tekstu, 9 – region w Hiszpanii 
ze stolicą w Saragossie, 11 – włókno syntetyczne, 
14 – miasto powiatowe nad jeziorem Jeziorak, 18 
– pieszczota, przymilanie się, 19 – czar, powab, 20 
– pracownik drukarni, 23 – przepływa przez Turcję 
i Iran, 25 – tkanina, 28 – rodzaj rozpuszczalnika, 
29 – głęboki ukłon wyrażający szacunek, 30 – faza 
księżyca.

PIONOWO: 1 – kobieta wykształcona, eurydyt-
ka, 2 – miasto nad Sanem, 3 – zbiór dokumentów, 
4 – wartość przedmiotu, 5 – duży niezwisający 
kolczyk, 6 – dawniej: ubiór męski podbity futrem, 
10 – przeciwdziałanie, 12 – gatunek papugi, 13 
– miasto w Serbii, 15 – stan pogody, 16 – zim-
ny wiatr adriatycki, 17 – dwuczęściowy kobiecy 
strój, 21 – w mit. gr. bóg świata podziemnego, 
22 – słodkie danie, 24 – roślina warzywna, 26 – 
duchowny muzułmański, 27 – miasto powiatowe 
w woj. łódzkim. 

Oprac. T. CICHOWICZ

kontakty do dziennikarzy „TN”

Moja żona was załatwi!
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Podsłuchane
PODPATRZONEPODPATRZONEPODPATRZONE

Uwaga dla czytelników bez poczucia humoru: zamieszczone
tu materiały prosimy traktować z przymrużeniem oka.

J-23 ZNOWU NADAJE!

Podczas „Sikorski Model Show” w Stalowej 
Woli ujawnił się nieśmiertelny, okazuje się, agent 
znany jako Hans Kloss, dla przyjaciół – J-23. Po 
czym to poznaliśmy? Nie tylko po umunduro-
waniu, ale po tym, że interesowały go głównie 
modele niemieckiego sprzętu wojennego, które 
namiętnie fotografował. Nie musimy wyjaśniać, 
do kogo wysyłał MMS-y z tym materiałem. 

Robił to z takim wdziękiem i zaangażowa-
niem, że nikt ze świadków nie śmiał nieszczęśni-
ka uświadomić, że II wojna skończyła się 72 lata 
temu…  (r)

NIE BĘDZIE KOMISJI ŚLEDCZEJ…

… w sprawie prowokacyjnej świątecznej ilumi-
nacji w sąsiedztwie socrealistycznego gmachu 
Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. 
Iluminacja, jak ktoś zauważył z godną podziwu 
czujnością, ma kształt 5-ramiennej gwiazdy – 
wiadomo jakiej.

Na szczęście ktoś się zorientował, że gwiazda, 
na szczęście, nie jest czerwona, więc nie da się jej 
podciągnąć pod przepisy dekomunizacyjne…  

(r)

 BIEDNY BAŁWAN
Czego to ludzie nie wy-

myślą, aby uczcić pierwsze 
porządne opady śniegu. 
Obok tradycyjnych bał-
wanków, stanęły również 
takie dziwaczne rzeźby 
śnieżne. 

Klatka, igloo, czy coś 
jeszcze bardziej opresyj-
nego?  (pen)

DOBRA PRZEMIANA… MATERII

Na co dzień jest tak, że to władza dba o do-
brobyt i szczęście mieszkańców (przynajmniej w 
teorii). Ale jest taki jeden dzień w roku, kiedy 
to mieszkańcy dzielą się z władzą (w tym przy-
padku widocznym z prawej prezydentem Tar-
nobrzega Grzegorzem Kiełbem) każdym kęsem 
pożywienia. Ba, ustawiają się do tego w kolejce.

To cud prawdziwy, że prezydent po tym 
wszystkim nie pęka…  (wp)

Fot. J. Reszczyński 

Fot. J. Reszczyński 

Fot. P. Niemiec

Fot. B. Myśliwiec

Dwadzieścia kilometrów od Stalo-
wej Woli, w środku jastkowickich lasów, 
w  gospodarstwie należącym do państwa 
Koczwarów, od kilku lat zobaczyć można 
największą w naszym regionie plenerową 
„żywą szopkę”. 

W tym roku wzięło w niej udział kilka-
dziesiąt osób – trzy pokolenia mieszkań-

ców Jastkowic i Kochan. Aktorzy ubrani 
w  oryginalne, zaprojektowane i  uszyte 
przez siebie stroje, odtwarzali sceny bi-
blijne w  naturalnych wnętrzach drew-
nianych szop, ze scenografi ą imitującą 
m.in. żydowską karczmę, dwór Heroda 
i  stajenkę betlejemską. W  prawdziwie 
magicznym przedstawieniu grały również 

zwierzęta – osły, kozy i wielbłądy – prosto 
z minizoo, które w swoim gospodarstwie 
stworzył stalowowolski przedsiębiorca.

Na drugą część widowiska w  Kocha-
nach złożyły się tradycyjne „Jasełka z He-
rodem”. Widzowie śledzili Króla, Żołnie-
rzy, Anioła, Śmierć, Diabła i Żyda, który 
w swoim monologu zrobił kilka zupełnie 
czytelnych aluzji do aktualnych wydarzeń 
w kraju.

Aby wszystko było zgodne z  tradycją, 
w  przerwie pastuszkowie częstowali wi-
dzów ciepłymi podpłomykami.         (pen)

Za sprawą Zbigniewa Koczwary w Kochanach w gminie Pysznica po raz 
kolejny odbyły się przedstawienia „żywej szopki” bożonarodzeniowej 

oraz „Jasełka z Herodem”. 

Jasełka w środku lasu

Diabeł i żołnierz – tradycyjne postaci „Jasełek z 
Herodem”.  Fot. P. Niemiec

Sceny biblijne odegrane zostały w oryginalnych wnętrzach drewnianych szop. 

Uczniowie najstarszych klas technikum 
i liceum z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 

– popularnie zwanego „Szkołą na Górce” ba-
wili się na dorocznym balu studniówkowym. 

Część ofi cjalną uroczystości, która odbyła się w Rezydencji 
Sandomierskiej w Lenarczycach, wypełniły przemówienia, po-
dziękowania i życzenia. 

– Cieszymy się, że zechcieli państwo uczestniczyć w  dzisiej-
szym balu, który rozpoczyna symboliczne odmierzanie czasu do 
egzaminu maturalnego. Czujemy się zaszczyceni, że tego wieczoru 
są z nami ci, którzy w przygotowaniach do tego najważniejszego 
egzaminu wspierają nas najbardziej – mówiła w imieniu uczniów 
szkoły Kamila Gajewska.

Dyrektor szkoły Magdalena Gdowska podziękowała wy-
chowawcom za wytężoną pracę, uczniom za obowiązkowość 
i rzetelność, a rodzicom maturzystów za współpracę i wsparcie 
w trudnym zadaniu edukowania młodych ludzi. 

Zgodnie z tradycją maturzyści rozpoczęli bal staropolskim 
tańcem chodzonym – polonezem, do którego skomplikowaną 
choreografi ę przygotowali nauczyciele wychowania fi zycznego: 
Aneta Król, Waldemar Domagała i Marek Frejlich. 

Podsumowanie części ofi cjalnej balu stanowiła niespodzianka 
taneczna – walc wiedeński w wykonaniu szkolnej grupy tanecz-
nej. Owacyjnie przyjęty walc przygotowany został pod kierun-
kiem Moniki Masternak.  (jk)

Teraz już tylko matura

Siedem klas maturalnych Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli, znanego 

dawniej jako „budowlanka”, a obecnie „Złota Kościusz-
kowska”, poszło w tan na balu studniówkowym. 

Szkoła ta, podobnie jak większość stalowowolskich szkól 
kończących się egzaminem dojrzałości, zdecydowała się or-
ganizować bal w wynajętym lokalu poza miastem. W tym 
przypadku – w „Galicji” w Rzeczycy Długiej. W przypadku 
ZSP-2 wrażenie na rodzicach i bliskich przyszłych absolwen-
tów zrobił nie tylko – odtańczony przez każdą z klas oddziel-
nie – dostojny i wytworny w każdym calu polonez, ale też 
zaprezentowany przez klasę IVTD dynamiczny „kawałek” 
w konwencji i rytmach kojarzących się w formułą disco polo 
i w diskopolowej, wyluzowanej poetyce, czyli bez marynarek 
i w przebojowych ciemnych okularach. Zgodnie z sugestią 
dyrektora Włodzimierza Smutka, że „jaka studniówka, taka 
matura” bawiono się wybornie!  (r)  Fot. J. Reszczyński 

Fot. arch.

Fot. arch.


