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MIELEC

NISKO

Boją się
o swoje działki

Mieszkańców Samborca zaniepokoił
widok geodetów wyznaczających
granice pasa drogowego przy
biegnącej środkiem miejscowości
trasie krajowej
Czytaj str. 7

OPATÓW

SANDOMIERZ

Cena 2,80 zł (w tym 5% VAT)

STALOWA WOLA

STASZÓW

TARNOBRZEG

www.tyna.info.pl

W dzisiejszym wydaniu:

Fabryka
czekolady
Gdy obejrzała głośny film z Juliette Binoche
i Johnnym Deepem, postanowiła zmienić
swoje życie. Rzuciła pracę w banku
i otworzyła własną manufakturę słodyczy
Czytaj str. 14

Zamknęli kościół na kłódkę

Bunt pod amboną

W Klimontowie
zwalniają

Prawie połowa nauczycieli
zatrudnionych w klimontowskim
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
straciła pracę
Czytaj str. 4

Żydowska
modlitwa
za biskupa

Jan Kanty Lorek administrował
diecezją sandomierską w mrocznych
czasach hitlerowskiej okupacji.
Ocaleni z holocaustu wystawili mu
bardzo chlubne świadectwo
Czytaj str. 11

Biła dzieci
w żłobku?

Fot. arch.

Wracamy do bulwersującego
tematu sprzed tygodnia.
Głos zabiera oskarżana opiekunka
Czytaj str. 7

WYJAŚNIENIE

Informujemy, że osoba dorosła
przedstawiona na zdjęciu ilustrującym tekst „Biła dzieci w żłobku?” zamieszczonym na 1. stronie poprzedniego wydania „TN” nie jest opiekunką
dzieci, o której piszemy. Jeśli tej pani
mimowolnie wyrządziliśmy krzywdę
– przepraszamy.
REDAKCJA

ISSN 0208 8622

Poszło najprawdopodobniej o sprawy raczej odległe od materialnych. Jakie? Dla parafian w Przędzelu pod Niskiem to, przynajmniej oficjalnie, tajemnica. Faktem jest, że niedzielna msza 9 lipca nie odbyła
się, a parafianie w liczbie mniej więcej 200 osób łańcuchami z solidną kłódką zablokowali prowadzącą
do kościoła bramę, zamykając się na przykościelnym placu. Postulat mieli jeden: będący z nimi przez
ostatnich 7 lat ks. proboszcz Leszek Kruzel, o odwołaniu którego w trybie natychmiastowym (i wysłaniu
na urlop) dowiedzieli się poprzedniego dnia wieczorem, ma powrócić.
Czytaj str. 5

Podpalił malutkiego kotka!
22-letni mieszkaniec Tarnobrzega podpalił, a następnie wyrzucił przez okno, trzymiesięcz- nia. Trzeba pokazywać, że za takie czyny można ponego kotka. Organizacje prozwierzęce z naszego regionu zapowiadają, że będą walczyć o to, nieść naprawdę srogą karę.
Społeczeństwo Tarnobrzega faktycznie jest zbulaby za swoje bestialstwo został ukarany wyrokiem bezwzględnego więzienia.
wersowane tym, co zaszło. Po ujawnieniu sprawy
Sprawą szybko zainteresowały się organizacje w internecie błyskawicznie zaroiło się od komentaMakabryczne sceny rozegrały się w ubiegłym tygodniu w jednym z domów przy ulic Sienkiewicza. zajmujące się opieką nad zwierzętami. Fundacja rzy – także na naszym profilu na Facebooku. Monika
Kilka minut po północy policjanci zostali wezwani „Osinkowa Przystań” z Koprzywnicy podjęła decyzję, napisała: „Boże, co za zwyrodnialec i bydle... Człowiedo awantury domowej. Z informacji, które otrzymali, że podczas procesu 22-latka będzie występować jako kiem tego nazwać nie można. Następnym razem po
pijaku co zrobi? Zabije własną matkę? Szkoda słów”.
wynikało, że pijany mężczyzna zakłóca domownikom oskarżyciel posiłkowy.
– Zależy nam na tym, żeby ten człowiek za swoje Łukasz: „Jemu to samo powinni zrobić”. Barbara: „Do
ciszę nocną, jest agresywny i znęca się nad zwierzęciem. Gdy przyjechali na miejsce, kot już nie żył. okrucieństwo został skazany na więzienie. Będziemy więzienia z nim!!! I to na długie lata!!!”.
Przedstawiciele fundacji w sądzie nie będą występoJak ustalili 22-latek oblał go łatwopalną substancją robić wszystko co w naszej mocy, aby ta sprawa nie
i podpalił, a następnie wyrzucił przez okno. Funkcjo- zakończyła się wyrokiem w zawieszeniu czy nakazem wać sami. Obawiając się, że ze względu na brak odpowiednariusze znaleźli martwe zwierzę kilka metrów od wpłaty jakiejś sumy pieniędzy na rzecz organizacji niej wiedzy prawniczej mogliby popełnić błędy, które wytakiej jak nasza. To niczego go nie nauczy. Chłopak korzysta obrońca 22-latka, postanowili wynająć kancelarie
domu.
Mężczyzna został zatrzymany. Był pijany. Badanie szybko zapomni – mówi Mariusz Mazur z Fundacji prawniczą, która będzie ich reprezentować. Zadania tego
alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego „Osikowa Przystań”. – Będziemy pokazywać, że tym – nieodpłatnie – podjął się adwokat Leszek Kupiec.
– Będziemy wnioskować o karę bezwzględnego
organizmie. Gdy wytrzeźwiał, przedstawiono mu za- wydarzeniem zbulwersowane jest nie tylko nasze śrorzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem, dowisko, ale ogół mieszkańców miasta, regionu czy pozbawienia wolności. Za tak bestialskie znęcanie się
za co grozi nawet do trzech lat więzienia. Prokurator nawet całego kraju. Bo to na pewno będzie głośna nad zwierzęciem i zabicie go nie powinno być innej
(rn)
sprawa. Trzeba publicznie piętnować takie zachowa- kary – mówi.
zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem.
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CO?
GDZIE?
KIEDY?

DYŻURY APTEK
20-23 VII
TARNOBRZEG, ul. Sienkiewicza 20, 15 823
34 75; STALOWA WOLA, ul. Przemysłowa
2B, 15 815 00 98; SANDOMIERZ,
ul. Słowackiego 18, 15 832 10 48; NISKO,
ul. Wolności 54A, 15 841 43 68; STASZÓW,
ul. 11 Listopada 76a, 15 832 07 84; MIELEC,
ul. Wolności 26, 17 711 04 45.
24-26 VII
TARNOBRZEG, ul. Sienkiewicza 38/74A,
15 823 81 69; STALOWA WOLA,
ul. Siedlanowskiego 3/8, 15 843 93 21;
SANDOMIERZ, ul. Słowackiego 18, 15
832 10 48; NISKO, ul. Wolności 54A, 15
841 43 68; STASZÓW, ul. Jana Pawła II
22, 15 831 00 53; MIELEC, ul. Wolności
26, 17 711 04 45.
TELEFONY ZAUFANIA
ONKOLOGICZNY
TARNOBRZEG: 15 823 47 70, wew. 3314 (wtorki,
środy, piątki 8-13).
KRYZYSOWY
TARNOBRZEG: 15 822 13 13 (codziennie 17-20);
STASZÓW: 15 864 30 68 (16-22); OŻARÓW: 15 861
03 72 (poniedziałki, środy 17-21). GORZYCE: 15 836
23 24 (8-20).
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 piątku
8-18); OŻARÓW, ul. Mazurkiewicza 19 (czwartki 1618).
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. 10-18, sob.-niedz. 12-18;
Spichlerz, ul. Pawłowskiego 14, 15 823 79 99, wt.pt. 9-15. SANDOMIERZ: Zamek, ul. Zamkowa 12,
15 832 22 65, pon. 13-15, wt.-niedz. 10-17; Muzeum
Diecezjalne, ul. Długosza 9, 15 833 26 70, wt.-sob.
9-16.30, niedz. 13.30-16.30; BWA, ul. Rynek 11, 15 832
10 42, wt.-sob. 9-17, 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.-pt. 9-17,
sob.-niedz. 10-19; Park Etnograficzny (Skansen),
ul. Wolska 36, 17 227 12 96. STALOWA WOLA: Muzeum
Regionalne, ul. Sandomierska 1, 15 844 00 42, pon.
8-15, wt.-czw. 8-18, pt. 8-15, niedz. 14-18. BARANÓW
SANDOMIERSKI: Muzeum Zamek, ul. Zamkowa 22,
15 811 80 39, pon.-niedz. 9-18.
KINA
TARNOBRZEG „Wisła” Gru, Dru i Minionki:
21-26 VII, godz. 16, 18; Volta: 21-26 VII,
godz. 20. SANDOMIERZ „Starówka” W
starym dobrym stylu: 20 VII, godz. 19;
Komuna: 22-23 VII, godz. 17.30; Czym
chata bogata!: 21 VII, godz. 19; 22-23
VII, godz. 20; 25-26 VII, godz. 19; Smerfy:
Poszukiwacze zaginionej wioski: 22-23 VII,
godz. 11.30. NOWA DĘBA „Metalowiec”
Auta 3: 21, 22, 23, 25, 26 VII, godz. 16.30;
Tarnsformers. Ostatni rycerz: 21, 22, 23,
25, 26 VII, godz. 19. STALOWA WOLA
„Wrzos” Rock Dog. Pies ma głos!: 20 VII,
godz. 11, 16, 17.45; 21 VII, godz. 11, 15.15,
16.30; 22, 23, 25, 26 VII, godz. 15.15, 16.30;
Gru, Dru i Minionki: 20 VII, godz. 16.15;
Volta: 20 VII, godz. 18, 20; 21, 22, 23, 25,
26 VII, godz. 18.15; W starym dobrym
stylu: 20 VII, godz. 20.15; Dunkierka: 21,
22, 23, 25, 26 VII, godz. 17.45, 20; Paryż
może poczekać: 21, 22, 23, 25, 26 VII,
godz. 20.15. „Ballada” Gru, Dru i Minionki:
20 VII, godz. 12, 13.45; Spider-Man:
Homecoming: 20-26 VII, godz. 15.30, 18,
20.30. POŁANIEC „Impresja” Gru, Dru i
Minionki: 20 VII, godz. 17, 19; 21 VII, godz.
10, 17, 19; 23 VII, godz. 16, 18.
(TOB)

POWSTAJĄ NOWE PARKINGI
W Sandomierzu powstają nowe parkingi.
Ich budowa zakończy się w sierpniu.
Nowy parking powstaje w pobliżu wiaduktu, przy wjeździe na sandomierski most,
obok parkingu na ponad sto miejsc, który
został oddany do użytku kilka tygodni temu.
Na nowo budowanym parkingu powstanie
kolejne ponad 100 miejsc parkingowych.
Przetarg na budowę wygrała jedna z sandomierskich ﬁrm, a koszt inwestycji to ponad
360 tys. zł. Parking ma powstać do końca
lipca i, podobnie jak ten położony obok, będzie wyposażony w samoobsługowy system
poboru opłat i szlabany.

SZPITAL ZE STRATĄ
Ponad pół miliona złotych przeznaczył samorząd powiatu niżańsiego na pokrycie straty Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej za 2016 r.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej
podmiot tworzący (w tym wypadku powiat)
był obowiązany w określonym terminie pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być przez
niego pokryta we własnym zakresie, jednak
nie wyższą niż suma straty netto i kosztów
amortyzacji.
Sprawozdanie finansowe szpitala zostało zatwierdzone uchwałą Zarządu Powiatu
8 czerwca br. i pozytywnie zaopiniowane
przez Radę Społeczną SPZZOZ w Nisku.
Wykazano w nim stratę netto w wysokości
ponad 2,9 mln złotych. Koszt amortyzacji
wyniósł 2,4 mln zł, więc powiat musiał wyłożyć różnicę między tymi sumami – 564,4
tys. zł.
(pen)

DARY SERCA
Polskie dzieci z Ukrainy, przybywające
obecnie na letnim wypoczynku w podkarpackim ośrodku Caritasu w Bojanowie,

Fot. J. Żuk
Budowa parkingu przy sandomierskich błoniach.
Miasto w najbliższym czasie ogłosi przetarg na budowę kolejnego parkingu obok sandomierskiej giełdy i drogi prowadzącej do
oczyszczalni ścieków. Ma to być parking na
ponad 30 miejsc.
(jż)

Kronika
POLICYJNA
ZATRZYMANY ZA ZABÓJSTWO

Przez kilka dni niżańscy funkcjonariusze poszukiwali sprawcy zabójstwa 89-letniej mieszkanki Racławic. Tydzień po tragedii zatrzymali
podejrzanego – 21-letniego mieszkańca tej samej miejscowości. Podczas przesłuchania mężczyzna opisał, w jaki sposób dokonał zbrodni.
Zadał kobiecie kilka ciosów młotkiem w głowę,
a następnie narzędzie zbrodni zakopał w lesie.
21-latek został tymczasowo aresztowany na
okres trzech miesięcy.

MOTOCYKLEM W VOLKSWAGENA

Policjanci z posterunku w Jeżowem wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego,
który miał miejsce w Nowym Narcie. W zderzeniu uczestniczyły volkswagen passat i motocykl marki Honda. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że na zakręcie motocyklista stracił
panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył
się z jadącym z naprzeciwka volkswagenem.
Do szpitala została przewieziona pasażerka auta i kierowca motocykla. Kierujący
motocyklem 27-latek ze Starego Nartu nie
posiadał uprawnień do kierowania tym pojazdem. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

OSZUKANA W SIECI

Mieszkanka gminy Osiek za pośrednictwem jednego z internetowych portali ogłoszeniowych kupiła trampolinę. Zapłaciła za
nią przelewem 330 złotych, lecz zakupionego
towaru nie otrzymała.

PRZEJĘTA KONTRABANDA

Policjanci z komisariatu w Ożarowie podejrzewali, że 38-letnia mieszkanka miasta
może trudnić się nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi. Ich przypuszczenia
się potwierdziły, gdy udali się do miejsca
jej zamieszkania. Znaleźli tam 380 paczek
papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymana kobieta tłumaczy-
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Fot. arch.
ła, że papierosy zakupiła na własny użytek.
Uszczuplenie należności skarbu państwa
z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego szacuje się na ponad 5000 złotych.
38-letnia mieszkanka Ożarowa za nielegalny proceder odpowie teraz przed sądem.

WYPADEK W NAGNAJOWIE

82-letni rowerzysta traﬁł do szpitala po
zderzeniu się z osobowym audi. Do zdarzenia doszło w Nagnajowie na drodze krajowej
nr 9, relacji Radom – Rzeszów. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali
na miejscu zdarzenia, wynika, że audi wjechało w 82-latka w momencie, gdy wykonywał nagły manewr skrętu w lewo.

PRZYŁAPANY Z TREFNYM TOWAREM

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą stalowowolskiej komendy uzyskali informację o obywatelu Bułgarii
sprzedającym na bazarze przy ul. Okulickiego
odzież i obuwie oznaczone podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci
zabezpieczyli 369 sztuk podrobionej odzieży
i obuwia. Za obrót artykułami z podrobionymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi
38-latkowi grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

RAJD ZA 33 PUNKTY

Z prędkością blisko 120 km/h pędził
w terenie zabudowanym 41-letni kierowca
osobowego volkswagena. Wyprzedzał inne
pojazdy na skrzyżowaniu, nie stosował się do
znaków drogowych i zjeżdżał na przeciwny
pas ruchu. Wszystko nagrał policyjny videorejestrator staszowskiej „drogówki”. Pirat
stracił prawo jazdy. Łącznie podczas swojego
„rajdu” mężczyzna uzbierał 33 punkty karne.

NA RATUNEK STARUSZCE

Do stalowowolskich policjantów dotarła
informacja, że w jednym z domów na terenie
osiedla Rozwadów samotnie mieszkająca kobieta potrzebuje pomocy. Z relacji sąsiadki wynikało, że 83-latka niedawno przeszła operację,

Kup e-wydanie „TN”
w promocyjnej cenie
Miej zawsze przy sobie„Tygodnik Nadwiślański” 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.

otrzymały w ubiegły piątek dary serca od
przedsiębiorców ze Stalowej Woli i okolicznych miejscowości. Tradycyjnie w pomoc
w organizowaniu letniego wypoczynku dla
dzieci z Żółkwi na Ukrainie angażuje się
tarnobrzeski radny Stanisław Uziel, którego wspomaga Antoni Kłosowski – prezes
PCK w Stalowej Woli. Darczyńcy odwiedzili
dzieci z ubraniami, książkami i słodyczami.
(jk)
a ostatni raz była widziana dwa dni wcześniej.
Sąsiadka miała klucz, jednak nie mogła otworzyć drzwi. Obecni na miejscu ratownicy i policjanci podjęli decyzję o ich wyważeniu. Gdy
dostali się do środka, zastali 83-latkę leżącą na
podłodze. Była bardzo osłabiona. Natychmiast
przewieziono ją do szpitala.

ZA NIC MIAŁ WYROKI

Policjanci stalowowolskiej „drogówki” zatrzymali 58-letniego mieszkańca powiatu tarnobrzeskiego, który miał orzeczone przez sąd
trzy zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych, obowiązujące do lipca 2021
roku. Na dodatek samochód, którym poruszał się 58-latek, nie miał aktualnych badań
technicznych. Ze swoich czynów mężczyzna
będzie musiał wytłumaczyć się przed sądem.

NAKRYTY ZŁODZIEJ CZEREŚNI

Dyżurny staszowskiej komendy otrzymał
zgłoszenie dotyczące kradzieży czereśni w sadzie owocowym w miejscowości Szydłów.
Skierowany na miejsce policyjny patrol zastał
tam sprawcę kradzieży ujętego przez właściciela. Zatrzymany na gorącym uczynku
23-letni mieszkaniec gminy Szydłów przygotował do wywiezienia blisko 100 kg czereśni.
Jak się okazało nie była to pierwsza jego
kradzież w tym sadzie. Podczas przeszukania jego posesji mundurowi znaleźli 50 kilogramów skradzionych wcześniej owoców.
Policjanci odzyskali skradzione mienie, które
wróciło do prawowitego właściciela. 23-latek
wkrótce stanie przed sądem.

CO ZA NERWUS!

Stalowowolscy policjanci otrzymali zawiadomienie o przestępstwie dotyczącym uszkodzenia mienia. Z treści zawiadomienia wynikało,
że jeden z petentów w łazience mieszczącej
się w budynku starostwa uszkodził armaturę łazienkową o wartości blisko 2 tys. zł. Przy
pomocy pochodzącego z monitoringu nagrania policjanci wytypowali osobę, która mogła
dopuścić się tego czynu. 34-letni mieszkaniec
Stalowej Woli został zatrzymany. Mężczyzna
przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Swoje
zachowanie tłumaczył zdenerwowaniem. (sc)
tyna.info.pl
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95-lecie jednostki

Prezydent
przy telefonie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowie świętowała
95-lecie swojego istnienia.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kościele
parafialnym. W jej trakcie poświęcona została nowa łódź, którą
otrzymali strażacy. Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli na
plac pod urzędem gminy, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów. Głos zabrali m.in. wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz oraz
Marek Bisztyga, prezes OSP w Łoniowie. Przypomnieli oni zasługi i historię jednostki, przedstawili również plany jej rozwoju.
Uroczystość była także okazją do przyznania odznaczeń wyróżniającym się druhom.
Listy gratulacyjne z okazji 95-lecia jednostki przysłali m.in.:
Mariusz Błaszczak – minister spraw wewnętrznych i administracji, Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego ZOSP RP,
Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, st. bryg. mgr Adam
Czajka – świętokrzyski komendant wojewódzki PSP, st. kpt. mgr
inż. Piotr Krytusa – komendant powiatowy PSP w Sandomierzu
oraz Stanisław Masternak – starosta sandomierski. Obchody
zwieńczył występ Orkiestry Dętej „Echa Gór” z Kasinki Małej.

W środę, 26 lipca, telefoniczny dyżur w naszej
redakcji będzie pełnił prezydent Stalowej Woli
Lucjusz Nadbereżny.

Fot. arch.
Podczas uroczystości jubileuszowej poświęcona została nowa łódź.
Ochotnicza Starz Pożarna w Łoniowie powstała 16 lipca 1922 r.
W 1997 r. jednostka OSP Łoniów została włączona do struktur
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a w 2012 r., podczas
obchodów 90-lecia, nadano jej nowy sztandar. Obecnie straż
w Łoniowie liczy 32 członków. Zawiązała się tutaj także żeńska
i chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
(jż)

Policjanci świętowali w Sandomierzu
W Sandomierzu odbyły się wojewódzkie obchody
święta policji.
W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, wojewoda,
samorządowcy oraz policjanci ze wszystkich komend powiatowych w regionie świętokrzyskim. Gości i policjantów na Rynku
Starego Miasta powitał insp. Dariusz Augustyniak, komendant
wojewódzki policji. Szef świętokrzyskich policjantów chwa-

Wojewódzkie obchody święta policji w Sandomierzu.

Miliony na drogi

Samorządy z powiatów sandomierskiego,
opatowskiego i staszowskiego otrzymały
w sumie ponad 4 mln zł z na remonty dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.
Środki pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Samorządy z powiatu sandomierskiego otrzymały
ponad 1,3 mln zł. Powiat przebuduje odcinek drogi
powiatowej w miejscowości Zdanów (gm. Obrazów).
Otrzymał na to dofinansowanie w kwocie 181 tys. zł.
Gmina Klimontów zaplanowała remont drogi gminnej
Konary – Konary Kolonia Rytówka, gmina Koprzywnica remont drogi gminnej Zbigniewice Wieś – Niedźwice
i Zbigniewice Wieś (łąki) – Niedźwice, gmina Samborzec przebudowę drogi gminnej Łojowice – Żurawica,
gmina Wilczyce przewiduje realizację trzech zadań na
łączną kwotę 639 tys. zł. Wśród nich znalazły się remonty dróg w Bugaju, Tułkowicach i Dacharzowie.
Nieco więcej, bo ponad 1,35 mln zł otrzymały samorządy w powiecie opatowskim. Gmina Iwaniska

Fot. J. Żuk

lił działania funkcjonariuszy, mówił o ich trudnej służbie, ale
też licznych sukcesach. – Policjanci to normalni ludzie, którzy
zdecydowali się służyć drugiemu człowiekowi i swojej ojczyźnie
– mówił komendant. Wspomniał, że kilka dni temu uczestniczył
w otwarciu wyremontowanego komisariatu w Koprzywnicy, a już
w przyszłym roku rozpocznie się gruntowny remont Komendy
Powiatowej Policji w Sandomierzu.
Świętokrzyskich stróżów prawa chwalił także pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk. – Garnizon świętokrzyski jest jednym z najlepszych w kraju.
Dla nas policjantów najważniejsze jest jednak to, co społeczeństwo o nas mówi. Według badań, ponad 80 procent mieszkańców
naszego kraju uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. A do
zapewnienia tego bezpieczeństwa przyczynia się policja – mówił.
Uroczystość była okazją do wręczenia złotych, srebrnych i brązowych Medali za Długoletnią Służbę, a także odznak Zasłużony
Policjant, oraz nagród i awansów na wyższe stopnie służbowe.
Wśród awansowanych znalazł się komendant powiatowy policji
w Sandomierzu Dariusz Chmielowiec, który uzyskał stopień
inspektora. Uhonorowane zostały też osoby cywilne zasłużone
dla policji. W tym gronie znalazł się burmistrz Sandomierza
Marek Bronkowski.
Po oficjalnej uroczystości, na bulwarze wiślanym odbył się piknik
policyjny. Każda komenda powiatowa przygotowała własne stoisko.
Można było zgłębić tajniki pracy w policji, były konkursy z nagrodami, a na najmłodszych czekało wesołe miasteczko.
(jż)

otrzymała promesę na kwotę 106 tys. zł, za którą wyremontowany zostanie odcinek drogi gminnej Marianów
– Wygiełzów – Łopatno – Brzeziny. Gmina Opatów
chce przebudować drogę gminną Nikisiałka Duża –
Wąworków, gmina Sadowie drogę Szczucice – Wszechświęte. Gmina Tarłów zaplanowała realizację czterech
zadań na kwotę 715 tys. zł. Będą to m.in. przebudowa
drogi gminnej Dorotka – Ciszyca Górna, remont drogi
gminnej Tarłów – Kolonia Dąbrówka oraz przebudowa
drogi gminnej Tarłów – Brzozowa Kępie.
Najwięcej pieniędzy otrzymały samorządy z powiatu
staszowskiego. Starostwo otrzymało 134 tys. zł na remont odcinka drogi powiatowej Kujawy – Szczeglice,
gmina Bogoria środki na modernizację drogi gminnej
Jurkowice – Kamieniołom i remont drogi gminnej
Kolonia Bogoria – Strużki, gmina Łubnice na remont
drogi gminnej Budziska – Kępa, gmina Rytwiany na
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzegom.
Gmina Staszów otrzymała promesy na trzy zadania:
przebudowę drogi gminnej Podmaleniec – Poddębowiec, przebudowę drogi na osiedlu Pocieszka w Staszowie i przebudowę drogi gminnej w Dobrej. Gmina
Szydłów za środki z ministerstwa przebuduje drogi
w Kotuszowie i Jabłonicy.
(jż)

Zamów prenumeratę TN”

Czytelników chcących zaprenumerować „Tygodnik Nadwiślański” informujemy, że zamówienia można 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 Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub
22 693 70 00, czynne w godz. od 7 do 18.
redakcja@tyna.info.pl

Fot. J. Reszczyński
Od godz. 10.30 do godz. 12 nasz gość będzie
do dyspozycji czytelników pod numerem telefonu
601 860 488.
Pytania do prezydenta można już dziś nadsyłać na
naszą skrzynkę mailową: redakcja@tyna.info.pl lub
tradycyjną pocztą na adres: „Tygodnik Nadwiślański”, ul.
1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg. Można je też zadać za
pomocą naszego profilu na Facebooku.
Pytania i odpowiedzi prezydenta opublikujemy na
łamach „TN” w relacji z dyżuru. Zapraszamy do rozmowy nie tylko mieszkańców Stalowej Woli!
(wp)

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
przygotowanie do druku zdjęć
opracowanie graficzne
oraz skład komputerowy

4

20 lipca 2017 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego przed tygodniem cyklu publikacji, w których analizujemy oświadczenia majątkowe włodarzy gmin i powiatów z naszego regionu, zajrzeliśmy do kieszeni samorządowców z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego.

Zaglądamy władzy
do kieszeni cd.

Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb zarobił w ubiegłym roku prawie 184 tysiące złotych w Urzędzie Miasta
i ponad 14 tysięcy z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej
Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ma 60 tys. zł
oszczędności i spłaca cztery kredyty na łączną kwotę ponad 110 tysięcy złotych (do spłaty pozostało mu 70 tys.
zł). Według oświadczenia prezydent nie posiada domu,
mieszkania, ani żadnych innych nieruchomości. Nie ma
też samochodu.
Starosta powiatu tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek z tytułu wykonywania funkcji w samorządzie otrzymał wynagrodzenie w kwocie 146 tys. zł. Podobnie jak prezydent
Tarnobrzega nie posiada on domu, mieszkania ani innych
nieruchomości. Ma za to dwa samochody – kię cee’d z 2013
roku i bmw 118 z 2009. Nie jest zadłużony.
Na konto wicestarosty Krzysztofa Pitry w minionym roku
wpłynęło prawie 140 tys. zł. Posiada dom o powierzchni
108 mkw. i wartości 86 tys. zł oraz trzy działki (w tym działkę, na której stoi dom, i działkę rolną) o łącznej wartości
14,5 tys. zł. Jest właścicielem volkswagena passata z 2002
roku i opla merivy z 2007. Ma 4,5 tys. zł oszczędności i 20
tys. zł kredytu (z czego do spłaty 16,8 tys. zł.).
Dom o takiej samej powierzchni co wicestarosta posiada
burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon. Wycenił go jednak
znacznie wyżej, bo aż na 270 tys. zł. Wartość działki pod nim
to kolejne 20 tysięcy. W. Ordon posiada 120 akcji w spółce
Vistula SA i jest właścicielem toyoty avensis z 2009 roku.
W 2016 roku zarobił w urzędzie 146 tys. zł. Posiada 147 tys.
zł. oszczędności i nie ma długów.

Zastępca burmistrza Nowej Dęby Leszek Mirowski swój
dom o powierzchni 87 m kw. wraz z działką wycenił na 300
tys. zł. Ma też mieszkanie o powierzchni 57 mkw. i „związane
z nim grunty – 45 mkw.” o wartości 250 tys. zł. W 2016 roku
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej
Dębie zarobił 19,5 tys. zł, w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Tarnobrzegu 10 tysięcy, a w nowodębskim
urzędzie 85 tys. zł. Posiada nissana tiidę z 2010 roku, 60 tys.
zł oszczędności i 211 tys. zł kredytu (187 tysięcy do spłaty).
Wójt Grębowa Kazimierz Skóra ma 168 tys. zł oszczędności,
obligacje Pioneer warte 55 tysięcy i papiery wartościowe Funduszu Kapitałowo-Ubezpieczeniowego Skandia Polska warte
16 tysięcy. Posiada dom o powierzchni 98 mkw. i wartości 200
tys. zł, gospodarstwo rolne warte 120 tys. zł oraz dwa samochody – seata toledo z 2003 roku i volkswagena golfa z 2002.
W urzędzie gminy w 2016 roku zarobił 150 tys. zł. Spłaca 101
tys. zł. kredytu (z czego zostało mu do spłaty 59 tysięcy).
Zastępca wójta Grębowa Robert Pędziwiatr może pochwalić się domem o powierzchni 100 mkw. i wartości
160 tysięcy zł. Jest także właścicielem 1/8 drugiego domu
– o powierzchni 109 mkw. i wartości 61 tys. zł. Posiada

wielkie gospodarstwo rolne warte 170 tysięcy – 63 ha
i dzierżawi kolejnych 61 ha ziemi. Dzięki temu w minionym
roku z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa otrzymał 104
tys. zł w formie dopłat. Jest także właścicielem 1/8 gospodarstwa o powierzchni 29 ha i wartości 780 tys. zł. W jego
oświadczeniu imponująco wygląda też rubryka, w której
wpisuje się pojazdy mechaniczne. Posiada ich bowiem aż
dziewięć. Są to: fiat ducato z 2005 roku, toyota yaris z 2004,
volkswagen golf z 2007, a oprócz tego ciągnik rolniczy,
ładowacz czołowy, przyczepa rolnicza, siewnik punktowy, rozsiewacz nawozów i opryskiwacz polowy (wszystkie
maszyny nowe, bo większości wyprodukowane w latach
2013-2014). W urzędzie gminy w 2016 roku zarobił 114 tys.
zł, a kolejne 470 zł jako radny Powiatowej Izby Rolniczej.
Ma 50 tys. zł. oszczędności. Nie jest zadłużony.
Kierujący gminą Gorzyce wójt Leszek Surdy zarobił w minionym roku 156 tys. zł. Posiada dom o powierzchni 141 mkw.,
wart 250 tys. zł, wartą 90 tysięcy działkę pod nim i mieszkanie
o powierzchni 60 mkw. wycenione na 80 tysięcy. Jest właścicielem chevroleta cruze’a z 2009 roku i motocykla Yamaha
z 2003. Nie jest zadłużony. Ma za to 10 tysięcy oszczędności.
Jego zastępczyni Lucyna Matyka ma 80 tys. zł oszczędności i 1555 akcji PKO BP o wartości 43 tys. zł. Mieszka
w domu o powierzchni 280 mkw. i wartości 400 tys. zł. Ma
także warte 45 tys. zł. gospodarstwo rolne o powierzchni
prawie 3 ha. Trzy budynki gospodarcze i działkę pod domem wyceniła natomiast na 260 tysięcy. W minionym roku
w urzędzie zarobiła 114 tys. zł, 4 tysiące pozyskała z dopłat
z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Posiada aż trzy samochody: hondę accord z 2010 roku, hyundaia tuscona z 2015
i renaulta trafica z 2006 roku.
Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur
ma na koncie 84 tys. zł. oszczędności. Posiada mieszkanie
o powierzchni 47 mkw. i wartości 250 tys. zł. Ma niespełna
hektar lasu wart 25 tys. zł i trzy działki rolne (łącznie również prawie 1 ha powierzchni) warte 17 tysięcy. Posiada
także toyotę aygo z 2012 roku. W urzędzie gminy zarobił
117 tys. zł. Spłaca kredyt w wysokości 95 tysięcy złotych (do
spłaty pozostało 55 tysięcy).
Jego zastępca Marek Barszcz odłożył 43 tys. zł. Ma mieszkanie o powierzchni 56 m kw. warte 290 tys. zł. W urzędzie
zarobił 85 tysięcy, a kolejne 1,5 tysiąca z tytułu umowy
zlecenia. Jeździ samochodem marki Kia Ceed z 2008 roku.
Ma 200 tysięcy kredytu (do spłaty pozostało 61).

W Klimontowie zwalniają
Samorządy już od kilku miesięcy przygotowują się do wdrożenia reformy
oświaty. W powiecie sandomierskim przejście na nowy system edukacyjny
odbędzie się w miarę bezboleśnie. Zwolnienia nie są planowane. Nauczyciele albo
odejdą na emeryturę lub świadczenia przedemerytalne, albo dojdzie do podziału
etatów. Wyjątkiem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie, gdzie
pracę straciła blisko połowa zatrudnionych pedagogów.
Nie od dziś klimontowska szkoła, która
jest prowadzona przez samorząd powiatu,
ma problemy. W ubiegłym roku, mimo że
nie było naboru do liceum, jeszcze udało
się utrzymać zatrudnienie. Dyrekcja ratowała się cięciami etatów lub samowolnymi
odejściami z pracy. Wszyscy liczyli, że szkole uda się odbić, zainicjowano szeroko zakrojoną akcję promocyjną, wszystko po to,
aby pozyskać uczniów i utworzyć pierwsze
klasy. Jednak ten rok był pod tym względem szczególnie trudny, przede wszystkim
dlatego, że mamy do czynienia z apogeum
niżu demograficznego. W tym roku gimnazja w powiecie opuściło tylko około 550
absolwentów, najmniej od czasu utworzenia
tych szkół. W przyszłym roku absolwentów
gimnazjów w skali powiatu będzie już o 200
więcej. Poza tym na postrzeganie szkoły
dobrze nie wpłynęły też trwające miesiącami rozmowy pomiędzy powiatem i gminą
Klimontów, na temat przejęcia placówki.
Ostatecznie szkoła została w rękach powiatu, ale jej przyszłość nadal stoi pod wielkim
znakiem zapytania. Jest to niepokojące również dlatego, że kilka lat temu powiat wyłożył ogromne pieniądze na budowę nowego
skrzydła szkoły i hali sportowej.

TO NIC, ŻE W CZOŁÓWCE
Niestety, ani nowoczesna infrastruktura,
ani bardzo dobre wyniki nauczania (szkoła

znalazła się w czołówce szkół w województwie pod względem ocen z matur), nie zachęciły gimnazjalistów do wybrania jej oferty.
Owszem, do pierwszej klasy liceum wpłynęło kilkanaście podań, ale nie zawsze były to
oryginały dokumentów, co oznacza, że klimontowska placówka nie była szkołą pierwszego wyboru. Poza tym władze powiatu nie
zgodziły się na utworzenie klasy mniejszej
niż liczącej 15 uczniów. Z technikum było
podobnie. W związku z tym dyrektor szkoły
Maria Kubik musiała wręczyć wypowiedzenia
10 nauczycielom z 24 tam zatrudnionych.
– W związku z tym, że nie udało się utworzyć pierwszej klasy liceum, podobnie zresztą jak w ubiegłym roku, oraz pierwszej klasy
technikum, w szkole pozostały tylko trzy klasy
technikum, w sumie 75 uczniów. To bardzo
przykre, ale nie miałam wyjścia, musiałam
wręczyć nauczycielom wypowiedzenia. Dostali je przede wszystkim nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, bo nie ma klas
licealnych. Cięgle mamy nadzieję, że jednak
uda się odbudować te klasy, że w przyszłym
roku będzie nabór. Z gimnazjum wyjdzie więcej gimnazjalistów, za dwa lata z kolei będą
dwa roczniki, bo ostatnia klasa gimnazjum
i pierwsi absolwenci klas ósmych. Szkoła jest
doskonale zorganizowana i wyposażona, poziom nauczania też jest odpowiedni, o czym
świadczą wyniki. Gimnazjaliści wybierają jednak inne szkoły, w większości wolą wyjechać
z Klimontowa do miasta, do innego środowi-

Nr29(1888)

ska. Rozumiem ich, ale to niestety wpływa na
sytuację w naszej placówce – mówi M. Kubik. W skład zespołu szkół wchodzi również
szkoła branżowa, czyli dawna zawodówka,
o różnych specjalnościach. Do niej również
nie było naboru i nie udało się utworzyć klasy. Póki co władze powiatu zapowiadają, że
mimo fiaska rozmów z gminą Klimontów na
temat przejęcia placówki, szkoła nie zostanie zlikwidowana, mimo że powiat dopłaca
do niej około 680 tys. zł rocznie.

W POZOSTAŁYCH BEZ ZWOLNIEŃ
W pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, które
przeistoczą się w szkoły średnie, nikt z na-

RAFAŁ NIECKARZ
uczycieli nie został zwolniony. Najwyżej
niektórzy nauczyciele przeszli na cząstkę
etatu. Podobnie jest w szkołach miejskich,
czyli powiększonych po likwidacji gimnazjów podstawówkach. – Wszyscy nauczyciele
zachowali pracę i w znacznej większości zachowali całe etaty – mówi Katarzyna Zioło,
asystentka burmistrza Sandomierza.
Zwolnień nie było również w pozostałych
gminach, tam, gdzie było to konieczne ograniczono się do cieć etatów, niektórzy nauczyciele odchodzili też na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne. W gminie Zawichost
również nie udało się utworzyć pierwszej klasy
w prowadzonym przez gminę liceum. Obyło
się jednak bez zwolnień. Kilku nauczycieli
odeszło z pracy. Sandomierscy samorządowcy przyznają zgodnie, że w przyszłym roku
być może już nie obędzie się bez cięć etatów.
Najgorszy pod tym względem może być jednak rok 2019, kiedy ze szkoły odejdzie ostatnia
klasa gimnazjum.
JÓZEF ŻUK

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie zwolnionych zostało 10 spośród 24 pracujących tam
Fot. J. Żuk
nauczycieli.
tyna.info.pl
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Poszło najprawdopodobniej o sprawy raczej odległe od materialnych. Jakie? Dla parafian w Przędzelu pod Niskiem to, przynajmniej oficjalnie, tajemnica. Faktem
jest, że niedzielna msza 9 lipca nie odbyła się, a parafianie w liczbie mniej więcej 200 osób łańcuchami z solidną kłódką zablokowali prowadzącą do kościoła bramę,
zamykając się na przykościelnym placu. Postulat mieli jeden: będący z nimi przez ostatnich 7 lat ks. proboszcz Leszek Kruzel, o odwołaniu którego w trybie natychmiastowym (i wysłaniu na urlop) dowiedzieli się poprzedniego dnia wieczorem, ma powrócić.
Przysłanego w zastępstwie ks. Leszka
Biłasa, pełniącego funkcję administratora
parafii, nie dopuścili do odprawienia niedzielnego nabożeństwa. Dali mu do zrozumienia, że jak będą chcieli pójść na mszę,
to w okolicy kościołów jest aż nadto. A tego
w Przędzelu nie otworzą, dopóki nie wróci
dawny proboszcz.
–Wszystkie łagodne próby interwencji w tym
temacie zawiodły, więc zdecydowaliśmy się na
taki drastyczny krok. Chcieliśmy dowiedzieć
się, co się naprawdę wydarzyło. Do tej pory są
same insynuacje i krąży po wsi tysiąc historii
– mówił o proteście w intencji odwołanego
proboszcza jeden z mężczyzn. Tak jak wielu
innych twierdził, że z dotychczasowym proboszczem parafianie się zżyli, i kompletnie
nie rozumieją przyczyn nagłej decyzji kościelnej zwierzchności.
– Nikt nam nic nie powiedział. Wszelkie
odpowiedzi były „dyplomatyczne”, bez konkretów – mówili jednym głosem, przypominając,
jak wiele kapłan uczynił dla parafii, parafian,
dla dzieci.
Podczas niedzielnego protestu dotarła
do nich informacja, że „ma przybyć biskup
i wyjaśnić sytuację”, ale pojawił się jedynie ks. Jerzy Dąbek, wikariusz generalny
diecezji sandomierskiej. Nie tylko nie był
w stanie podać przekonującego wyjaśnienia o powodach odwołania proboszcza, ale
też w najmniejszym stopniu nie załagodził
napiętej sytuacji stwierdzeniami, że nie posiada upoważnienia ani księdza Leszka, ani
biskupa, aby o tym rozmawiać.
Protestujący nie zgodzili się na propozycję, aby na ten temat rozmawiano wyłącznie
z Radą Parafialną. Wzburzonych parafian
nie usatysfakcjonowała informacja o tym,
że „decyzja podyktowana jest osobistymi
sprawami ks. Kruzla”, i że to on sam postanowił, że „chce po cichu odejść”. Wieści te
skwitowano okrzykami „kłamstwo”, tak jak
zakrzyczano argument o tym, że przecież
„ksiądz Leszek nie prosił, aby go bronić”,
toteż w obecności protestujących wikariusz

Zamknęli kościół na kłódkę

Fot.arch.
połączył się telefonicznie z odwołanym proboszczem. Ten miał oświadczyć, iż o odejście ze stanowiska w parafii biskupa poprosić miał sam, i że pragnie, aby uszanować
jego decyzję. W trakcie tej rozmowy kilka
zdań z kapłanem zamienił jeden z protestujących. Zapowiedział: – Może przyjechać
biskup, skoro taką decyzję podjął. Niech się
wytłumaczy.
W gorączce dyskusji wysłannika biskupa
z protestującymi ze strony parafian pojawiły się stwierdzenia, że nie cofną się oni
przed napisaniem w tej sprawie do papieża,
a także teza sformułowana pod adresem
hierarchów: „To wy go gnębicie, nie ludzie!”.
Emocje dyktowały protestującym wiele,
nagradzanych brawami bądź śmiechem,
złotych myśli. „Księża mają dzieci, kochanki mają, i na parafiach są. A on jak
każdy człowiek jest!”, „Nie chcecie mówić,

co zawinił? Dobrze, nie chcemy wiedzieć.
Wolimy grzesznego Leszka, tego co był, niż
świętoszka!”, „My jemu przebaczamy, nie
chcemy wiedzieć co było, chcemy na parafii
człowieka z krwi i kości”, „Niech wraca,
niech postawi ten kościół i może odejść
z honorem!”
Pomimo podejmowanych prób, nie udało
nam się – podobnie jak przedstawicielom
innych redakcji – uzyskać oficjalnego komentarza kompetentnego przedstawiciela
diecezji sandomierskiej na temat tej sytuacji.
Na oficjalnej stronie internetowej diecezji
pojawił się jedynie komentarz ks. Tomasza
Lisa, rzecznika kurii, w którym czytamy
m.in.: „Mianowanie Administratora dla
parafii Przędzel i odejście dotychczasowego proboszcza, nie było spowodowane tym,
że (…) do biskupa wpływa mniej pieniędzy.
Jest dokładnie odwrotnie. Na prośbę byłego

Będą budować na potęgę
Wydawało się, że po wybudowaniu kilku nowych bloków mieszkalnych w prawobrzeżnym i lewobrzeżnym Sandomierzu, rynek mieszkaniowy w mieście już się nasycił. Nic bardziej
mylnego. W ciągu najbliższych 2-3 lat w mieście
powstanie kilkaset nowych mieszkań.
Wygląda na to, że już niebawem Sandomierz stanie się
wielkim placem budowy. I nie chodzi tu o miejskie inwestycje infrastrukturalne, tylko o budowę lokali mieszkalnych. Jak się okazuje, w Sandomierzu jest zapotrzebowanie
na nowe mieszkania, dlatego inwestorzy planują budowę
w kilku miejscach miasta w sumie około 300 mieszkań,
nie wliczając w to bloku, który w ciągu najbliższych lat
ma powstać w prawobrzeżnej części w ramach rządowego
programu „Mieszkanie plus”. Mowa o mieszkaniach, które
wybudują deweloperzy i które sprzedawane będą po cenach rynkowych. W tej chwili już trwa budowa apartamentowca z kilkudziesięcioma mieszkaniami o podwyższonym
standardzie przy ul. Słowackiego (obok szkoły „budowlanki”). Jesienią natomiast ma ruszyć budowa kolejnych
bloków na osiedlu przy hucie. Inwestorem będzie spółka
Nowy Sandomierz, która w ostatnich latach wybudowała
dwa nowoczesne bloki na działce należącej do tamtejszej
spółdzielni mieszkaniowej.
Jak informuje Andrzej Bolewski, prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”, w tej
chwili przygotowywana jest dokumentacja nowej inwestycji, a budowa ma ruszyć w ciągu najbliższych miesięcy,
najpóźniej wiosną przyszłego roku.
– W planach jest budowa pięciu jednoklatkowych budynków, czyli w sumie około 120 mieszkań. Przy każdym
bloku będą ogródki i miejsca parkingowe. Decyzja o tej inwestycji zapadła, ponieważ jest w mieście zapotrzebowanie
na nowe mieszkania. Ludzie przychodzą, pytają, jest coraz
redakcja@tyna.info.pl

więcej chętnych na większe lokale, często niestandardowe,
na przykład dwupoziomowe. My chcemy dostosować naszą
ofertę do oczekiwań klientów – mówi prezes.
Ceny mieszkań jeszcze nie zostały ustalone, ale jak zaznacza Andrzej Bolewski, muszą one być konkurencyjne
na sandomierskim rynku. Wszystko wskazuje na to, że
będzie to ok. 4 tys. zł za metr kwadratowy.
Wielką inwestycję w Sandomierzu rozpoczyna też Ostrowiecki Kombinat Budowlany, czyli spółka, która w ostatnich latach, we współpracy z gminą Sandomierz, wybudowała pięć bloków na osiedlu koło szpitala. Tym razem OKB
będzie budował na swojej 2,5-hektarowej działce przy ul.
Okrzei w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1. Działkę, na
której mają powstać bloki mieszkalne, kombinat kupił kilkanaście lat temu od Diecezji Sandomierskiej. W tym roku
ma zostać wykonana dokumentacja techniczna inwestycji,
a rozpoczęcie budowy zaplanowano na drugi kwartał przyszłego roku. Mieszkania będą sprzedawane najwcześniej za
dwa lata. Powstaną trzy lub cztery bloki, w sumie około 150
mieszkań. Nie wiadomo jeszcze jaki będzie metraż mieszkań, ale prawdopodobnie dostępne będą też lokale o podwyższonym standardzie. W dwóch budynkach powstaną
podziemne parkingi, a bloki będą miały trzy kondygnacje.
Wynika to z zaleceń konserwatora zabytków.
– Tam jest problem z drogą dojazdową. Jeśli gmina nie
wybuduje drogi, będziemy musieli wykonać ją na części naszej działki. To oczywiście podroży nieco cenę mieszkań. Za
wcześnie jednak mówić, czy przekroczy ona cztery tysiące
złotych za metr kwadratowy. W tej chwili budujemy bloki
w Opatowie i tam cena za metr oscyluje w granicach 3 tysięcy
złotych – mówi Andrzej Zajączkowski, prezes kombinatu.
Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski zapowiada, że będzie chciał zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie miasta środki na wykupienie gruntów pod budowę
drogi w tym rejonie. Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji.
(jż)

Proboszcza ks. Leszka Kruzla, Parafia Przędzel została zwolniona z opłat. (...) Kiedy
zaistniała konieczność mianowania Księdza
Administratora, Biskup Ordynariusz rozmawiał z delegacją parafian. Jest gotów na
dalsze rozmowy z osobami, którym leży na
sercu prawdziwe dobro Kościoła. Zamknięcie świątyni w niedzielę oraz sposób, w jaki
zostali potraktowani Wikariusz Generalny
oraz Kanclerz Kurii, jest niedopuszczalny
i niczym nieusprawiedliwiony”.
Parafianie, wyliczając liczne zasługi proboszcza, wymieniali m.in. właśnie rozpoczęcie przed dwoma laty budowy nowego
kościoła, na co „nikt inny by się nie zdecydował”. Zapowiadali nie tylko utrzymanie
blokady świątyni do czasu, aż ich ulubiony
ksiądz wróci, lub ktoś im nie powie „całej
prawdy związanej z jego odejściem”. Deklarowali również wstrzymanie datków na dokończenie robót budowlanych. – Nie skończymy tego kościoła. Będzie stał jak podobny
w Nisku! – deklarowali.
JERZY RESZCZYŃSKI
PS 14 lipca parafianie otrzymali od pasterza diecezji list, w którym hierarcha odniósł
się do wydarzeń w Przędzelu. Wyjaśnił, że odwołanie proboszcza ma związek z procedurą
karno-administracyjną, w której uczestniczy
ksiądz Leszek Kruzel. Krzysztof Nitkiewicz
zapowiedział, że w sprawie zostaną podjęte
kroki o charakterze zarówno duszpasterskim,
jak i prawnym. „W chwili obecnej nie można
niczego więcej powiedzieć poza tym, że nie
chodzi tutaj ani o kwestie materialne, ani
o konflikt księdza z władzą kościelną” – zakończył list ksiądz biskup.
Tego samego dnia Rada Parafialna zdecydowała o zakończeniu protestu.

W ubiegły czwartek burmistrz Połańca Jacek Tarnowski ponownie objął stery gminy. Stało się to możliwe
na skutek decyzji Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście,
który 11 lipca wstrzymał decyzję prokuratury o zawieszeniu go w czynnościach służbowych.

Burmistrz
wrócił do pracy

Burmistrz został w czerwcu zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Śledczy zarzucili mu przekroczenie
uprawnień funkcjonariusza publicznego,
w celu uzyskania korzyści majątkowej,
w tym organizowanie i prowadzenie
przetargu z naruszeniem przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Prokuratura zawiesiła go w czynnościach
służbowych. Zastosowano wobec niego
także poręczenie majątkowe w kwocie
Jacek Tarnowski pookoło 100 tys. zł, zakaz opuszczania kra- nownie przejął stery gminy
ju, a także dozór policyjny. Burmistrz Połaniec.
Fot. arch.
złożył na te decyzje zażalenie. Ma być
ono rozpatrzone 14 września. Jednak w ubiegłotygodniowy wtorek sąd wstrzymał wykonanie punktu pierwszego postanowienia
prokuratury w sprawie zastosowanych środków zapobiegawczych
do czasu rozpatrzenia zażalenia.
– Ta decyzja nie oznacza, że ten środek znika. Nie będzie on
jedynie wykonywany do chwili, aż rozpatrzone zostanie zażalenie
obrońców podejrzanego – zaznacza Beata Górszczyk, rzecznik
prasowa Sądu Okręgowego w Krakowie.
Burmistrz, w momencie, gdy został zawieszony, nie miał zastępcy. Stąd też, decyzją premiera, na wniosek wojewody, powołany
został komisarz do zarządzania gminą. Został nim Jan Bębenek,
działacz PiS z Pińczowa, który urzędował w Połańcu niespełna dwa
tygodnie.
(rs)

6
Właściciele domu w Sandomierzu, który w marcu został niemal doszczętnie zniszczony w wyniku wybuchu gazu, nadal liczą na odbudowanie go.
Niestety, niewiele podmiotów zaoferowało im swoją
pomoc. Największa przyszła ze strony, której nikt by
się nie spodziewał.
Małżonków Krystynę i Włodzimierza Lipińskich dramat dotknął wczesną wiosną. W wyniku rozszczelnienia
się butli z gazem i eksplozji oparów zniszczeniu uległ cały
dorobek ich życia – dom, który sami wybudowali i niemal wszystkie zgromadzone przez lata sprzęty. Oni sami
cudem uszli z życiem, nie odnosząc większych obrażeń.
Małżonkowie byli zdeterminowani, aby dom odbudować,
wiedzieli jednak, że nie zdołają tego zrobić bez pomocy
z zewnątrz. Władze Sandomierza wystosowały specjalny
apel o udzielenie im wsparcia w odbudowaniu domu.
Zwróciły się z nim do instytucji publicznych, samorządów,
jak również firm prywatnych. Niestety, tylko nieliczni
odpowiedzieli na apel.
– Rodzice otrzymali wsparcie w wysokości 6 tys. zł od sandomierskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy starostwa
i radni powiatu sandomierskiego przekazali około 1,7 tys. zł.
Organizowane były również zbiórki pod kościołem, a także
wśród znajomych i sąsiadów rodziców. Były też pieniądze
z ubezpieczenia. Największą pomoc uzyskaliśmy jednak od
przedsiębiorców z terenu gminy Gorzyce i wójta tamtejszej
gminy. Dzięki jego zaangażowaniu, przedsiębiorcy przekazali
cegły na odbudowę domu. Również wojewoda świętokrzyska
ofiarowała rodzicom tysiąc złotych. Gdy przeczytałam mamie
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Chcą wrócić na swoje

Wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy przyznaje,
że gdy tylko dowiedział się o akcji pomocy dla
państwa Lipińskich, skontaktował się z przedsiębiorcami z terenu gminy.
– To był impuls. Pamiętam, tak niedawno to
było, jak podczas powodzi i tuż po niej, nam pomagano. Pomyślałem, że warto się zaangażować.
Zapytałem dwóch przedsiębiorców z terenu gminy,
czy nie przekazaliby cegieł na budowę. Od razu
się zgodzili, nie stanowiło to żadnego problemu
– mówi wójt.
W sumie przekazano ponad 11 tys. cegieł
o wartości kilkunastu tysięcy złotych. To wystarczy na odbudowanie domu. Jednak, jak przyznaje synowa poszkodowanych, koszty prac nadal
przerastają możliwości rodziny. Uprzątnięte
zostały ruiny domu, odzyskano to, co nadawało
się jeszcze do użytku. Dom musi zostać odbudowany od podstaw, nie da się wykorzystać nawet
fundamentów ze zniszczonego obiektu.
– Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dom
zostanie odbudowany. Rodzice mieszkają z nami,
w bloku, a wiadomo jak w małym mieszkaniu czuje
Dom państwa Lipińskich tuż po wybuchu gazu. Dzisiaj nie ma już ruin, a najbliżsi się ktoś, kto całe życie mieszkał w domu, miał swoją
poszkodowanych chcą im wybudować nowy dom.
Fot. J. Żuk przestrzeń, ogród, mógł wyjść przed dom. Rodzice nie
dopuszczają myśli, że nie wrócą do Sandomierza.
pismo od wojewody z informacją w tej sprawie, to się rozpła- Zrobimy wszystko, by tak się stało – dodaje pani Mariola.
Władze Sandomierza tuż po tragedii zaproponowały
kała i powiedziała, że mogła w ogóle nic nie dawać. Przyznając
taką kwotę wojewoda zrobiła sobie z nich żarty – mówi Ma- poszkodowanym małżonkom lokal zastępczy. Ci jednak
odmówili.
(jż)
riola Lipińska, synowa małżonków.

Trwa przeprowadzka części wydziałów stalowowolskiego Urzędu
Miasta z dotychczasowych biur przy ul. Wolności do budynku po
dawnej Dyrekcji Generalnej Huty „Stalowa Wola”.

„Pełzająca
przeprowadzka”

Fot. J. Reszczyński
W ramach rozpoczętej 3 lipca „translokacji” swoje siedziby zmieniły już wydziały: budżetu i finansów, biuro obsługi inwestora i promocji gospodarczej oraz
funkcjonujący od niedawna referat centrum rewitalizacji. W związku z przeprowadzką zmieniły się także numery telefonów części komórek UM.
W okazałym, przedwojennym biurowcu dawnej dyrekcji HSW po raz kolejny zorganizowano sesję Rady Miejskiej. Oficjalnie tłumaczy się to faktem, że
dotychczasowa sala obrad rady jest niedostępna z powodu robót budowlanych,
związanych z zabudową windy dla niepełnosprawnych. Szyb dla windy powstaje
kosztem powierzchni i tak mocno przyciasnej sali RM. Zabudowa windy ma
znieść bariery architektoniczne w dostępie do biur UM, z jakimi spotykają się
osoby na wózkach inwalidzkich bądź o ograniczonych możliwościach ruchowych,
kobiety z wózkami dziecięcymi itp.
Prace o wartości blisko ćwierć miliona złotych powinny zostać zakończone do
29 września. Wiele wskazuje, że od października sesje znów organizowane będą
w starej sali, choć wszyscy radni, jak jeden mąż, wyrażają opinię, że znacznie
lepsze warunki do prowadzenia obrad są w „zastępczej” sali konferencyjnej.
Na razie UM milczy w sprawie przeprowadzki do dawnej dyrekcji HSW
kolejnych swoich komórek. Za takim rozwiązaniem, którego obecna władza
w mieście unika, obawiając się oskarżeń o „bizancjum”, przemawiają zarówno
racje funkcjonalne, jak i emocjonalne oraz prawno-ekonomiczne. Biurowiec
dawnej dyrekcji HSW miasto odkupiło od spółki za prawie 5 milionów złotych.
Całą należność (z której wpłacono na razie 313-tysięcznej wysokości zaliczkę)
gmina ma zapłacić w trzech równych nieoprocentowanych ratach rocznych.
Mimo zabiegów niektórych radnych odrzucono pomysł, aby gmina rozliczyła się
z HSW nie gotówką z samorządowej kasy, ale posiadanymi przez nią akcjami
HSW SA. Kiedy spółka ta miała trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych na rzecz gminy, zapłaciła jej nimi. Miasto ma ich w swoim posiadaniu
dokładnie 101 135.
Gdyby zapłacono nimi część należności za biurowiec, sprawa mających ponad
20-letnią historię rozliczeń z HSW byłaby zamknięta. Tymczasem z jednej strony
trzeba będzie spłacać raty za budynek, z drugiej – szukać pomysłów, jak wypełnić
go jakimś sensownym „życiem”, z trzeciej – ponosić koszty utrzymywania kolejnego
wielkiego gmachu.
(r)

Znaleźć miejsce dla seniorów

Społeczeństwo Tarnobrzega nieuchronnie się starzeje. Już dziś osoby
w podeszłym wieku stanowią 25 procent
mieszkańców.

Działający na terenie miasta Dom Dziennego
Pobytu dla Seniorów, z którego usług korzysta
50 osób, już nie wystarcza. W kolejce na miejsce
czeka ponad 70 chętnych.
Stąd pomysł, by utworzyć w mieście kolejną
tego typu placówkę. Sprawę podjęła działająca
przy prezydencie miasta Rada Seniorów, władze
miasta również są jak najbardziej „za”. Problemem jednak jest kwestia lokalizacji.
Pierwotnie nowy Dom Dziennego Pobytu planowano utworzyć w budynku Gimnazjum nr 3 przy
ul. Dekutowskiego. Wymuszona centralnie likwidacja gimnazjów i spadająca liczba uczniów sprawiły, że budynek niebawem opustoszeje, a szans na
wprowadzenie w to miejsce innej szkoły raczej nie
ma. Umieszczenie tam placówki opiekuńczej byłoby racjonalne. Problemem jest jednak to, że obiekt
zwolni się dopiero w 2019 r., gdy ostatni uczniowie
gimnazjum ukończą edukację. Tymczasem kolejka
seniorów w Tarnobrzegu rośnie.
Rada Seniorów wskazała więc inną lokalizację, gdzie, jej zdaniem, starszym osobom byłoby
doskonale. To dawny budynek Zarządu Dóbr
Tarnowskich (na zdjęciu), przy ul. Sandomierskiej 25 (do niedawna mieściła się tam Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego). Budynek ma dobrą lokalizację, położony jest tuż obok
parku dzikowskiego, ma też niewielki ogród.
„Razem z przedstawicielami Rady Seniorów
– Panami Wiesławem Lichotą i Henrykiem Partyką oraz Panią Henryką Samojedną oglądaliśmy
budynek przy ul. Sandomierskiej 25. Wniosek
przedstawicieli seniorów jest jeden, żeby budynek przeznaczyć na Dom Dziennego Pobytu.
Szczególnie ważny był dla mnie głos Pani Henryki, która Dom Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu
zakładała i była jego wieloletnim kierownikiem.
Jeżeli seniorzy są na tak – zaczynamy działać” –
napisał na Facebooku prezydent Grzegorz Kiełb.
Wybór miejsca na nową placówkę jest dla
wielu sporym zaskoczeniem. Pochodzący z II
połowy XIX wieku budynek jest w nienajlepszym stanie. Jest zawilgocony, w niektórych
miejscach opanowany przez grzyb. Do tego
sanitariaty znajdują się w piwnicy i prowadzą
do nich niewygodne, wąskie schody. Dla osób
starszych, szczególnie z ograniczeniami ruchowymi, korzystanie z nich na pewno nie będzie
komfortowe. Dodatkowo obiekt jest piętrowy,
więc dla seniorów powinno się zainstalować
windę. Na piętrze nie ma też łazienek ani ubikacji. Zdaniem wielu osób budynek jest też
zwyczajnie za mały na potrzeby placówki opie-

Fot. P. Welanyk
kuńczej, gdzie powinna być prowadzona m.in.
działalność rehabilitacyjna.
Zawilgocenie, grzyb i bariery architektoniczne
zapewne można, przynajmniej częściowo, zlikwidować w trakcie adaptacji na potrzeby tworzonego DDP. Będzie się to jednak wiązać z dużymi
kosztami, szczególnie że jest to budynek zabytkowy, więc prace trzeba będzie prowadzić pod
nadzorem konserwatora zabytków i z zastosowaniem wszelkich obostrzeń związanych z pracami
w obiektach zabytkowych. Małej powierzchni
przeskoczyć się nie da. W kontekście 70 osób
czekających na miejsce to rzecz bardzo istotna.
Zwolennicy umieszczenia Domu Dziennego
Pobytu przy ul. Sandomierskiej 25 argumentują,
że kwestie finansowe rozwiąże dotacja z programu Senior Plus. Bez wątpienia Tarnobrzeg takie
dofinansowanie uzyska, jednak wspomniany program ogranicza kwotę dotacji do 300 tys. zł. A to
z pewnością nie wystarczy.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radny Witold Zych zaproponował dwie inne lokalizacje:
mieszczący się w obrębie parku dzikowskiego
dawny kompleks ujeżdżalni, stajni i powozowni Tarnowskich albo budynek dawnych kuchni
dworskich, gdzie w czasach istnienia Szkoły Rolniczej funkcjonował m.in. internat.
Pomysły same w sobie doskonałe, tyle że raczej niemożliwe do zrealizowania. W dawnej
ujeżdżalni działa prywatna szkoła średnia i trudno sobie wyobrazić jej „wyprowadzenie”. Natomiast budynek dawnych kuchni jest w tragicznym
stanie technicznym i koszty jego adaptacji dla
potrzeb seniorów wymagałyby kwot rzędu wielu
milionów złotych.
Władze miasta będą miały teraz twardy orzech
do zgryzienia. Trzeba pogodzić oczekiwania seniorów z możliwościami finansowymi i zdrowym
rozsądkiem. Jakie rozwiązanie zostanie wybrane,
przekonamy się już niebawem.
PIOTR WELANYK
tyna.info.pl
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Mimo że remont drogi krajowej nr 79, przebiegającej
przez Samborzec jest już na finiszu,
w miejscowości dobiega końca budowa chodników, to część mieszkańców
obawia się, że właściciel drogi będzie chciał im odebrać fragmenty ich
działek. Kilka dni temu w Samborcu
pojawili się geodeci i rozpoczęli wytyczanie granic pasa drogowego.
– Jaki jest sens robienia kolejnych pomiarów, wchodzenia ludziom na posesje, na tym
etapie inwestycji? Jaki jest cel wyznaczania
na nowo pasa drogowego, skoro kończą już
budowę chodników i poboczy? – pyta Danuta
Czarnecka, która mieszka w centrum miejscowości, tuż przy remontowanej drodze.
Dla mieszkańców Samborca zasadność
wyznaczania teraz punktów granicznych
działek względem pasa drogowego jest
tym bardziej niezrozumiała, że w 2008 roku
już to robiono, przygotowując teren pod
planowaną inwestycję, czyli remont drogi.
Wówczas, jak mówi Bolesław Czarnecki,
mąż pani Danuty, nie było większych problemów, granice pasa drogowego wyznaczono mniej więcej tam, gdzie rozpoczynały
się posesje mieszkańców. Bywało tak, że
właściciele posesji musieli odstąpić kawałek
gruntu pod przyszłą inwestycję, ale z reguły
odbywało się to bez większych zgrzytów.
Teraz jest inaczej. Państwo Czarneccy zapowiedzieli, że nie podpiszą żadnych dokumentów po przeprowadzonych pomiarach.
– Nawet jeśli to jest tylko formalność i chcą
zmierzyć, którędy faktycznie przebiega pas
drogowy, to kto nas zapewni, że nie dostaniemy nakazu rozbiórki płotu, wjazdu czy
parkingu przed sklepem. Wszystkie inwestycje, które w ostatnich latach wykonywaliśmy
na naszych działkach, między innymi budowę
parkingu przy należącym do syna sklepie,
robiliśmy w oparciu o mapy geodezyjne z ewidencji starostwa, na podstawie niezbędnej
dokumentacji. Ktoś później, zgodnie z przepisami tę budowę odebrał, a dzisiaj okazuje

Boją się o swoje działki

W Samborcu trwają pomiary granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 79. Mieszkańcy obawiają się, że może
to spowodować „okrojenie” ich działek.
Fot. J. Żuk
się, że być może budowaliśmy w pasie drogowym. To jest niezrozumiałe, i z tego, co słyszę,
mieszkańcy będą protestować, jeśli okaże się,
że granica pasa drogowego jednak biegnie za
ich płotem, w połowie ogródka, czy tuż pod
oknami – mówi Bolesław Czarnecki.
Podobne zastrzeżenia ma również, mieszkająca w pobliżu Aneta Malinowska. Kobieta wraz mężem prowadzi sklep, który jest
położony przy drodze tuż obok jej domu.
Małżonkowie obawiają się, że po pomiarach
może okazać się, że granica pasa drogowego będzie przebiegać po murze sklepu, lub
schodkach do niego prowadzących. I co wtedy? – Budowa tego sklepu to była ogromna
inwestycja, na którą zdecydowaliśmy się kilka
lat temu, już po pomiarach pod planowany
remont tej drogi. Dopełniliśmy wszelkich procedur, a teraz przychodzi jakaś firma wynajęta
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych

i Autostrad i będzie na nowo wyznaczać pas
drogowy. Trochę na to za późno. Nie zgodzimy
się na żadną zmianę granicy pasa drogowego
– mówi pani Aneta.
Emocje studzi nieco wójt gminy Samborzec Witold Surowiec, który od nas dowiedział się, że są robione pomiary geodezyjne
granic pasa drogowego. Zasięgnął jednak
informacji u źródła, czyli u kierownictwa
kieleckiego oddziału GDDKiA, gdzie poinformowano go, że wyznaczenie granic pasa
drogowego to tylko formalność. – Właściciel
drogi nie ma zamiaru wchodzić ludziom na
ich posesje. Chce tylko, przy okazji remontu, uregulować formalności w dokumentacji
– mówi wójt.
Nieco więcej światła na tę sprawę rzuca
Małgorzata Pawelec, rzecznik kieleckiego
oddziału GDDKiA. Najogólniej mówiąc,
trwają prace związane z uporządkowaniem

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

„Biła dzieci w żłobku?”
Jako opiekunka zatrudniona w żłobku zostałam posądzona
o rzekome bicie dzieci. Chciałam się odnieść do zażalenia
trzech matek, które wpłynęło do byłej pani dyrektor, a o którym
„TN” napisał na pierwszej stronie poprzedniego wydania.
W lutym 2017 r. zostałam wezwana do gabinetu p. dyrektor,
gdzie w obecności tych matek zostało mi odczytane pismo
z zarzutami rzekomego bicia ich dzieci. Byłam w szoku, kiedy
usłyszałam o tak skandalicznym i nieprawdziwym oskarżeniu.
Na koniec p. dyrektor, nie pytając o żadne wyjaśnienia, oznajmiła mi, że za 2 tygodnie dostanę odpowiednie pismo. Po paru
dniach zorganizowała zebranie z rodzicami mojej grupy. Nie
wyrażając zgody na mój udział w zebraniu, a tym samym, nie
dając mi możliwości obrony przed zarzutami (zamykając mi
drzwi, gdy chciałam wejść), przedstawiła moją osobę w najgorszym świetle, wyciągając szczegóły z mojego życia prywatnego.
Po 50 minutach wezwała mnie na konfrontacje z zebranymi
rodzicami. Byli oni przestraszeni, zdenerwowani i bardzo zaniepokojeni o los swoich dzieci. Emocje były tak ogromne, że
nie dało się wyjaśnić tej sprawy.
Rodzice nie wiedzieli komu wierzyć, a ja byłam zdezorientowana, gdyż nie wiedziałam co dokładnie p. dyrektor powiedziała na mój temat.
10 marca 2017 r. zostałam ponownie wezwana do gabinetu
p. dyrektor, gdzie otrzymałam dyscyplinarne zwolnienie. Nie
zgadzając się z tymi zarzutami, odwołałam się do sądu pracy.
Sprawa jest w toku.
Kojarząc wcześniejsze fakty zdałam sobie sprawę, że te trzy
mamy, które mnie oszkalowały, były bardzo zaprzyjaźnione
z byłą p. dyrektor, przesiadywały u niej godzinami. Od innych
rodziców wiem, że już wcześniej ci rodzice nakłaniali innych
rodziców do tego, by opowiedzieli się za moim zwolnieniem.
Z rozmów usłyszanych przez jedną z pracownic żłobka wynikało, że jedna z mam zaczęła się wyłamywać mówiąc „ Ja nie
chciałam pisać tego pisma, to p. dyrektor mi kazała.”

redakcja@tyna.info.pl

Od samego początku p. dyrektor traktowała mnie inaczej,
byłam osobą, której nie darzyła sympatią, czego nawet nie
ukrywała, wręczając mi zwolnienie przy świadkach.
Jestem oburzona stanowiskiem radnego Kalinki, który przed
ogłoszeniem wyroku sądowego publicznie przeczytał list oczerniający mnie. Informacje w nim zawarte są nieprawdziwe
i niczym niepotwierdzone.
Mnie i wielu ludziom znającym sprawę trudno jest zrozumieć, że leczenie się u specjalisty może prowadzić do dyskryminacji człowieka. A tak jest w moim przypadku.
Nie zdarzyło się abym z tytułu choroby korzystała z długotrwałych zwolnień lekarskich. Wręcz przeciwnie – dostałam
nagrodę za frekwencję. Nigdy nie nadużywałam alkoholu, nie
posiadam „niebieskiej karty”. W imieniu moich dzieci, które
są pełnoletnie i mam ich zgodę, mogę zaświadczyć, że nigdy
nie znęcałam się nad swoją rodziną.
MARIA KRAKOWSKA
***
W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w poprzednim
wydaniu „TN” z dnia 13 lipca 2017 r. pt. „Biła dzieci w żłobku?” pracownice Żłobka Miejskiego przerywają wieloletnią
zmowę milczenia.
Zwolniona dyscyplinarnie opiekunka odwołała się do sądu,
ponieważ nie zgadza się z zarzutami, jakie padły pod jej adresem
ze strony byłej pani dyrektor. Mimo, że odbyły się trzy rozprawy
sądowe i wyrok jeszcze nie zapadł, opiekunka została publicznie
osądzona przez media i „ludzkie języki”. Na forach społecznościowych rozpętała się dyskusja osób nieznających sprawy. Jesteśmy
zbulwersowane tą całą sytuacją, za sprawą której bardzo ucierpiała opinia żłobka. Dziesięć pracownic żłobka, które zeznawały
w sądzie pod przysięgą, oświadczyło, że nigdy nie widziały, aby
opiekunka stosowała przemoc fizyczną wobec dzieci. Również
z ust rodziców oskarżających koleżankę i świadków strony przeciwnej nie padło stwierdzenie, że biła dzieci. Nadmieniamy, że

granic pasa drogowego, które w wielu przypadkach nie przebiegają płynnie wzdłuż
posesji. Pomiary są wykonywane w oparciu
o ewidencję gruntów Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, i jeśli ktoś nie zgadza się
z wyznaczonym przebiegiem granicy działki, lub ma jakieś uwagi z tym związane, to
może je zgłaszać właśnie w sandomierskim
starostwie. Pomiary odbywają się na mocy
decyzji wywłaszczeniowych jeszcze sprzed
roku 2000. Uporządkowanie tych decyzji,
poprzedzające inwestycję budowlaną, która
jest wykonywana obecnie, nastąpiło w 2008
roku, gdy zgodnie z przepisami, wojewoda
świętokrzyski wydawał decyzję wywłaszczeniową, jeśli fragment czyjejś działki znajdował się w pasie drogowym. Na mocy tych
decyzji, jak wyjaśnia Małgorzata Pawelec,
nie były jednak zajmowane urządzenia z zagospodarowanych już działek, tylko urządzania w ramach istniejącej drogi.
– W związku z tym, jeśli ktoś dziesięć lat
temu, znając decyzję wojewody wiedział,
gdzie jest granica pasa drogowego, a później
postawił sobie za nią na przykład płot lub
inną instalację, to dzisiaj nie powinien mieć
wątpliwości, że to urządzanie stoi nielegalnie
i będzie o tym poinformowany. Jednak każda
sytuacja jest inna i wymaga osobnego rozpatrzenia. Dlatego przy okazji przebudowy tej
drogi, odbywają się pomiary mające na celu
uporządkowanie wszystkich kwestii związanych z przebiegiem pasa drogowego – mówi
Małgorzata Pawelec.
(jż)

koleżanka pracowała w żłobku od 30 lat i nigdy nie była karana,
nie miała żadnej nagany, a wręcz przeciwnie – była wielokrotnie
nagradzana i miała bardzo dobrą opinię. Nasz głos podzielają
byłe pracownice dawnego Żłobka nr 1 w Tarnobrzegu, które
pracowały z koleżanką przez 15 lat i są również zbulwersowane
oskarżeniami, jakie padły pod jej adresem.
Jest nam bardzo przykro, że opinia publiczna w ten sposób
wydała wyrok również na żłobek, gdzie my, jako pracownice,
wkładamy całe swoje serce, w opiekę nad dziećmi, traktujemy je jak swoje. Przez 5 lat istnienia placówki opinia o nas
była bez zastrzeżeń, czego nie możemy powiedzieć o naszej
współpracy z byłą panią dyrektor. Dało się odczuć, że pani
dyrektor nie traktowała wszystkich jednakowo, z niezrozumiałym dla nas dystansem podchodziła do pracownic, które
zostały przeniesione do żłobka w wyniku likwidacji oddziałów
żłobkowych. Nigdy nie liczyła się z naszym zdaniem, celowo
dobierała personel tak, aby współpraca w grupie się nie układała. Mimo iż twierdziła, że dobro dziecka jest najważniejsze,
nie dawała możliwości przejścia paniom wraz z dziećmi do
kolejnej grupy. Wprowadzała nerwową atmosferę, nie umiała
rozwiązywać problemów, a wręcz przeciwnie, zaostrzała je. Byłyśmy pod ciągłą presją, bałyśmy się przychodzić do pracy, bo
nie wiedziałyśmy, jaki humor będzie dziś miała pani Dyrektor.
Wiele z nas przypłaciło to zdrowiem. Przekroczenie o minutę
czy dwie przerwy 15-minutowej skutkowało sporządzeniem
notatki służbowej.
Czułyśmy się zastraszone, ale w trosce o dobro dzieci
i w obawie przed utratą pracy zachowywałyśmy dyskrecję.
Nasze milczenie przerwało wydarzenie związane ze zwolnieniem dyscyplinarnym naszej koleżanki, która nigdy na naszych
oczach nie stosowała agresji wobec dzieci.
Dla nas zawsze była wsparciem. Nigdy nie odczułyśmy, że
niewłaściwie wypełnia swoje obowiązki. Ten list to nasz głos
w obronie koleżanki, w sprawie budzącej bardzo duże zainteresowanie opinii publicznej. Stajemy po jej stronie. Nadmieniamy, że są pracownice, które nie podzielają naszego zdania.
Jedna z nich to rodzona siostra pani dyrektor, a druga to
koleżanka z poprzedniej placówki.
(Pod listem podpisało się 13 pracownic żłobka.
Ich personalia pozostają do wiadomości redakcji.)
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Do końca przyszłego roku
z Parku Miejskiego im. Marii
i Oliviera Resseguier w Nisku zniknie
aż 360 drzew, czyli ok. 7 proc. obecnego drzewostanu. Będą wśród nich
również okazy o ponaddwumetrowym obwodzie pnia. Skąd nagle taka
wielka akcja wycinkowa?
W maju br. zakończyła się zlecona
w 2016 r. przez Urząd Miejski w Nisku inwentaryzacja drzewostanu w parku miejskim.
Dzięki badaniom dendrologicznym okazało
się, że na ogólną liczbę 5107 rosnących tam
drzew i krzewów, do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na usuwaniu tzw. posuszu, kwalifikuje się aż 3187
sztuk, w tym trzy pomniki przyrody. Warto
przy okazji wspomnieć, że w 1993 r. zinwentaryzowano 2320 drzew, a w latach 1993-2017
wycięto łącznie 200 sztuk.
Osoby odwiedzające park, który został
wpisany do rejestru zabytków w 1986 r.,
nawet się nie domyślają, że znaczna część
drzew została posadzona lub wsiała się
w okresie powojennym. Dzisiaj te nasadzenia mają po 60-70 lat i znakomicie komponują się z drzewami, które rosły w parku
przed wojną.

WIĘKSZY, ALE INNY
Najstarszym odnalezionym dokumentem
potwierdzającym istnienie terenu parkowego w Nisku jest mapa katastralna z 1853
roku. Dokładnie widać na niej granice trzyhektarowego parku, lokalizację dworu oraz
układ ścieżek – swobodny, charakterystyczny
dla parków krajobrazowych.
Park, przez lata powiększany w kierunku
północnym i zachodnim, dzisiaj ma 15 hektarów. Charakteryzuje się bogactwem gatunkowym – dendrolodzy wyszczególnili aż 38
gatunków drzew. Jednak krzewów w parku
jest niewiele. Poza nasadzonymi rododendronami, różami i forsycjami, których inwentaryzacja nie objęła, wyszczególniono kilka
krzewów bzu czarnego i trzmielinę pospolitą.
W latach 1949-1950 zostały posadzone
klony jawory, klony srebrzyste i kasztanowce białe. W tamtych latach powstała aleja
klonowa oraz kasztanowa. Zarówno nasadzenia, jak i liczne samosiewy, zamazały jednak dawny układ parku poprzez zamknięcie
otwartych wcześniej wnętrz ogrodowych,

Coś jak z Białowieżą
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zapewniają autorzy raportu, na pewno nie
dojdzie do usuwania zdrowych drzew. Natomiast na kilkunastu z nich będą zamontowane atestowane wiązania, które zabezpieczą
przed rozłupaniem – pęknięciem pnia lub
oderwaniem się korony.

ZABYTKI DO REMONTU

Fot. P. Niemiec
Wielu mieszkańców odwiedza z dziećmi plac zabaw usytuowany wśród starych dębów.
charakterystycznych dla założeń krajobrazowych. Obecnie otwarte przestrzenie zlokalizowane są zaledwie w kilku miejscach parku. Z ciekawostek przyrodniczych, oprócz
wspomnianych dwóch alei, w parku istnieją
jeszcze dębowa i lipowa (wiek ok. 130 lat),
a także aleja żywotników i krąg grabowy.

OGRANICZENIE RYZYKA
Park Miejski w Nisku licznie odwiedzają
mieszkańcy miasta. Szczególnie wielu z nich
przebywa z dziećmi w rejonie amfiteatru
i placu zabaw. Maluchy wchodzą pomiędzy
drzewa, choćby z powodu miniścianki wspinaczkowej, usytuowanej w bliskiej odległości
od starych dębów. W wyschniętym rowie
i zbiorniku wodnym mogą zbierać liście i dobrze się bawić.
Prowadzący niedawną inwentaryzację
zwrócili szczególną uwagę na ocenę ryzyka
– wytrzymałość mechaniczną pni i konarów
drzew. Na tej podstawie można wnioskować,
które okazy stanowią zagrożenie dla ludzi
przebywających w parku.
Po dokonaniu wizji lokalnej konserwator zabytków wydał decyzję zezwalającą na
usunięcie 360 drzew wskazanych przez dendrologów (7 proc. drzewostanu). Ta operacja
ma zostać wykonana do końca 2018 r., ale

Tyle punktów uzyskał w końcowej ocenie wniosek stalowowolskiego Muzeum Regionalnego o dofinansowanie środkami unijnymi z Regionalnego
Programu Operacyjnego modernizacji i remontu konserwatorskiego budynku
dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli-Rozwadowie.

95 na 100 możliwych

Zabytkowy budynek, opuszczony
przez sąd po oddaniu do użytku
„pałacu sprawiedliwości” w centrum Stalowej Woli, przestanie
być wreszcie niszczejącym pustostanem. Powstanie w nim pierwsza
w kraju Galeria Malarstwa Alfonsa
Karpińskiego, w której – co także
jest przedmiotem dofinansowania
– znajdzie się nowoczesne wyposażenie multimedialne. Możliwe będzie nie tylko eksponowanie w nowoczesny sposób jednej z najlepszych kolekcji poświęconych temu
twórcy, ale również prowadzenie
bogatej działalności kulturalnej
Fot. J. Reszczyński i edukacyjnej.
Alfons Karpiński, malarz, jeden
z czołowych twórców okresu Młodej Polski, przyszedł na świat i pierwsze lata życia spędził
właśnie w Rozwadowie. W budynku, który będzie siedzibą galerii, pracował – jako sędzia
powiatowy za czasów cesarsko-królewskich – ojciec Karpińskiego. Stalowowolskie Muzeum
Regionalne przez lata gromadziło kolekcję prac artysty.
Realizacja projektu, na który MR otrzymało 2,8 miliona zł wsparcia (przy koszcie całkowitym wynoszącym 4 mln zł) potrwa do końca 2018 roku.
(r)

– jak podkreślono – część drzew wskazanych
do usunięcia wymaga natychmiastowego
działania.
Oprócz drzew usuwane będą również
martwe, uszkodzone oraz zainfekowane
przez grzyby, konary i grube gałęzie. Jak

Przy okazji zakończenia prac inwentaryzacyjnych, niżańscy radni podjęli uchwałę,
która zezwala na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na dwustuletnich pomnikach
przyrody, które stanowią największą przyrodniczą atrakcję parku miejskiego. Poddane pielęgnacji zostaną: dąb szypułkowy o obwodzie 472 cm, sosna wejmutka o obwodzie
289 cm i platan klonolistny o obwodzie 383
cm, których pnie mierzono na wysokości
130 cm (czwartym pomnikiem przyrody jest
tulipanowiec amerykański.)
Jak zastrzegli radni „wszystkie prace prowadzone w koronach drzew winny ograniczyć się do usunięcia martwych części konarów lub gałęzi oraz tych gałęzi lub konarów,
które zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z terenu nieruchomości”.
Na przeprowadzenie wszystkich czynności
wydał już zgodę podkarpacki konserwator
zabytków w Rzeszowie. Gminie pozostało
złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie
i przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych
w koronach drzew.
I w tym kontekście warto wspomnieć
o sprawie, która już budzi niepokój – wycince starych drzew. „Wbrew ogólnym wyobrażeniom, drzewa do usunięcia to nie tylko
stare, bardzo grube egzemplarze. Konieczność wycięcia dotyczy zarówno części drzew
o dużych obwodach pni (powyżej 200 cm),
jak i o małych obwodach (poniżej 30 cm),
a ilość drzew do usunięcia w poszczególnych zakresach obwodów pni jest niewielka.
Oznacza to, że po wycięciu drzew, które
zagrażają bezpieczeństwu, park nie zostanie
pozbawiony okazałych drzew” – zapewniają
autorzy raportu na temat stanu zdrowotnego drzew w Parku Miejskim.
Czy jednak ekolodzy, których ponoć
w Polsce nie brakuje, mieliby podobne zdanie?
PIOTR NIEMIEC

Kolejny dil „Dezametu”
amunicji ćwiczebnej do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem głównego uzbrojenia
zamontowanego w BWP-1, czyli gładkolufowej armaty „Grom” kalibru 73 mm.
Zarówno będący w produkcji od 1966 r.
BWP-1 jak i jego uzbrojenie wywodzą się
z myśli techniczno-wojskowej ZSRR przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Obecnie
Nowodębska spółka jest jedynym produ- konstrukcja ta uznawana jest za totalnie
centem tego typu amunicji w kraju, toteż przestarzałą, a jej uzbrojenie i wyposażeMON wybrał procedurę negocjacji z tym nie na współczesnym polu walki – za całdostawcą bez ogłaszania przetargu. Wybór kowicie nieskuteczne.
był oczywisty, choć mniej oczywiste jest to,
Planiści z MON uznali jednak, że warto
czy naszej armii potrzeba aż tak dużej ilości inwestować w amunicję do BWP-1, jako że
jego wykorzystanie nadal stanowić będzie ważny element prowadzonego w Wojskach Lądowych
szkolenia do czasu pojawienia
się wymaganego następcy. I z takiego rodzaju myślenia korzystać
będzie spółka z Nowej Dęby, która za zamówioną amunicję otrzyma od MON 132,4 mln zł. To
umacnia stabilną sytuację spółki,
pozwala na kolejne inwestycje
i zwiększanie zatrudnienia. Ma
„Dezamet” stał się beneficjentem... żenujących wręcz opóźnień to znaczenie dla rynku pracy nie
w modernizacji polskiej armii. O wycofaniu BWP-1 z uzbrojenia tylko Nowej Dęby i okolicy, ale
(r)
mówi się od końca PRL-u.
Fot. J. Reszczyński także Tarnobrzega.

Inspektorat Uzbrojenia MON zamówił w Zakładach Metalowych
„Dezamet”, z dostawą w latach 20172020, partię 35 tys. sztuk ćwiczebnej
amunicji przeciwpancernej dla bojowych wozów piechoty BWP-1.
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Lato, tradycyjny czas wakacji, wypoczynku i relaksu. Dla ludzi oczywiście. Dla zwierząt często jest to okres,
gdy ich świat się wali, kiedy ich dotąd uporządkowane życie zamienia się w koszmar. Bo ukochani właściciele
planują urlopowy wyjazd, a dla pupila brak w tym planie miejsca.
„Szczęściarzy” właściciele odwożą i oddają do schroniska. Ale to rzadkość. Najczęściej psa wyrzuca się z samochodu i odjeżdża. Inna popularna metoda, to przywiązanie do drzewa w lesie. Takie zwierzę często
umiera w męczarniach z głodu.
– Liczba porzuconych psów wzrasta w wakacje o 30-40 procent. Bez patrzenia w kalendarz
moglibyśmy się zorientować, że nadszedł sezon
urlopowy – mówi Agnieszka Wilamowska ze
Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” prowadzącego w Tarnobrzegu schronisko. – Nie
ma żadnych reguł, ludzie wyrzucają psy młode,
stare, a nawet szczenne suki. Często robią to
pod bramą schroniska. Taki pies jest zszokowany i przerażony. Za murem słyszy szczekanie
innych zwierzaków, to go dodatkowo stresuje.
Trudno go wtedy złapać, boi się, ucieka. A jednocześnie krąży po okolicy, czeka na swojego
pana. Bo nie rozumie, że właściciel go porzucił.
Nawet teraz w okolicy kręci się taki „wyrzutek”.
Nie możemy go złapać, staramy się go dokarmiać poza terenem schroniska.
W 2017 r. do tarnobrzeskiego schroniska,
mieszczącego się w Machowie trafiło już ok.
50 psów. Spora grupa właśnie teraz, w okresie wakacyjnym.
– Wyrzucenie psa to ciągle najbardziej popularny sposób pozbycia się kłopotu i zapewnienia
sobie wygodnego urlopu. A przecież jest tyle innych możliwości. Można załatwić na okres wyjazdu właścicieli dokarmianie i wyprowadzanie
psiaka, w ostateczności można skontaktować
się z nami i „przechować” psa w schronisku
na ten czas – mówi Agnieszka Wilamowska.
Według naukowców badających zachowania
zwierząt, sposób odczuwania psa jest bardzo
podobny do tego, co czuje małe dziecko. Zwierzęta wytwarzają z ludźmi więzi społeczne, gdy
człowiek taką więź zrywa, zwierzę cierpi.
Może gdyby ludzie, którzy wyrzucają psy
pomyśleli, co czuliby sami, gdyby w dzieciństwie ktoś, kogo kochali i mu ufali nagle
zostawił ich na środku pustej drogi, porzuconych zwierzaków byłoby mniej.
W machowskim schronisku przebywają
w tym momencie 72 psy. Mieszkają w solidnych budach, w ogrodzonych boksach. Każdy z nich ma swoją historię, często ponurą.
Jak Pirat, dorodny, rasowy amstaf siedzący
w pierwszym boksie.
Pirat miał właściciela. Kochał go tą psią
miłością – bezwarunkową, nieuwzględniającą
tego, że pan go bije, głodzi, nie wyprowadza.
Gdy właściciel trafił do aresztu, psa umieszczono w schronisku. Choć z wyglądu groźny,
okazał się bardzo spokojnym podopiecznym.
Tęsknił za kontaktem z człowiekiem, czekał
na swojego pana. Po pewnym czasie właściciel wyszedł na wolność, odebrał psa i odwdzięczył się za to czekanie. Skatowany pies
ponownie trafił do schroniska. Dziś jest „dowodem w sprawie”. Po wygojonych ranach
pozostały blizny, tych na psychice nie widać.
– To stary pies, ma już 13 lat. Po tym, co
przeżył, nikt by się nie dziwił, jakby był nieufny

wobec ludzi. Ale tak nie jest, on łaknie kontaktu, uwagi, pogłaskania, spaceru – opowiada
Agnieszka Wilamowska.
Na podwórku schroniska kręci się sporo
puszczonych luzem psów. Wszystkie one
szukają kontaktu z ludźmi. Gdy pojawiamy
się, obskakują nas, łaszą się, chcą się bawić.
Nie ma w nich cienia agresji. Po chwili biegną do młodych wolontariuszek pomagających w schronisku.
Osobno krążą dwa stare psy. Lobo, duży
czarny „wilczuropodobny” mieszaniec ma

złapać, trzeba było ją przewieźć razem z budą
w której się schowała. Miałam spore obawy,
czy się zaadaptuje. Niesłusznie, po tej „dzikiej”
Klapce nie został nawet ślad. Dziś to szczęśliwy
pies posiadający kochających właścicieli.
Na adopcje psów z machowskiego schroniska decyduje się coraz więcej osób. Tylko
w tym roku w „dobre ręce” udało się wydać
40 psiaków.
– Zwierzaki są wyleczone, zaszczepione,
wykastrowane i zachipowane. Zanim trafią
do adopcji, sprawdzamy jakie warunki będą

Azyl dla niechcianych

Agnieszkę Wilamowską stale otaczają szukające czułości psy.
pysk pokryty siwizną. Zbliża się powoli,
ostrożnie. Tak jakby się wstydził tego, że tu
się znalazł, że ma problem z chodzeniem
wywołany zwyrodnieniem kręgosłupa. Choć
widzi nas pierwszy raz w życiu, pozwala się
głaskać. Podstawia głowę pod pieszczoty
i zastyga w miejscu.
Rudawy Greg nie podchodzi, trzyma się
wyraźnie z boku. Kładzie się w kącie podwórza i nasłuchuje. Dopiero gdy wyczuwa
obecność Agnieszki Wilamowskiej podchodzi bliżej, przytula się na moment. I zaraz
znów odchodzi w kąt. Greg jest niewidomy.
– Pirat, Lobo, Greg to stare psy. Mają po
kilkanaście lat. Ich szanse na adopcję są nikłe.
Z roku na rok przybywa nam takich „nieadopcyjnych” zwierzaków. Albo wiekowych, albo tak
skrzywdzonych przez ludzi i zdziczałych, że nie
udaje się nam przełamać tych barier. Już teraz
stanowią jakieś 25 procent wszystkich psów
w schronisku. – mówi Agnieszka Wilamowska. – Choć cuda się zdarzają. Mieliśmy taką
suczkę – Klapkę. Nie była ani młoda, ani jakaś
piękna, za to strasznie nieufna, wręcz półdzika.
Pozwalała wejść do swojego boksu, ale to było
wszystko. I mimo tego znaleźli się ludzie, którzy
zdecydowali się ją adoptować. Nie dało się jej

Pirat raczej nie może liczyć na adopcję.

miały u potencjalnych właścicieli. Później też
kontrolujemy, czy nie dzieje się im krzywda.
Ale w przeważającej ilości przypadków jak
ktoś się decyduje na wzięcie psa ze schroniska, to robi to świadomie i nasi podopieczni znajdują prawdziwe domy i kochających
właścicieli. A psy odwdzięczają się tą swoją
bezwarunkową miłością. Dla nas to największa nagroda – mówi Agnieszka Wilamowska.
Psa można adoptować również wirtualnie.
Zwierzę pozostaje w schronisku, ale środki
wpłacane przez takiego wirtualnego właściciela zapewniają mu utrzymanie.
Do tarnobrzeskiego schroniska trafiają
psy z gminy Tarnobrzeg. Jednak placówka
zdobyła sobie szybko renomę wykraczającą
poza samo miasto. Często ludzie z ościennych gmin, widząc dziejącą się zwierzętom
krzywdę, zgłaszają się właśnie do Machowa.
– Staramy się pomagać, choć nie poprzez
przyjmowania zwierząt u nas, bo tego robić
nie możemy. Ale jako stowarzyszenie podpowiadamy co zrobić. Czasami wręcz pomagamy
wywrzeć nacisk na właściwe instytucje, czy
urzędników, by zrobili to, co należy do ich
obowiązków. Mamy też kontakty z ludźmi,
którzy mogą pomóc, przyjąć psa do tymcza-

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim przybywa atrakcji. Wśród nowości coś dla siebie znają zarówno miłośnicy mocnych wrażeń, jak i ci, którzy wolą wypoczywać, wylegując się na piasku.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Niebawem uruchomiony zostanie tutaj
wyciąg do wakeboardingu (jazdy na desce)
i nart wodnych. Obiekt jest już gotowy do
użytku, nie został jednak jeszcze odebrany przez Transportowy Dozór Techniczny.
Zlokalizowano go przy półwyspie doskonale
znanym mieszkańcom naszego regionu z imprez Lata z Radiem.
Wyciągi są dwa. Dłuższy ma 200 metrów,
krótszy 185. Na ich trasie pojawią się skocznie, dzięki którym można będzie wykonywać przeróżne powietrzne ewolucje, oraz
inne przeszkody. To atrakcja, z której będzie
redakcja@tyna.info.pl

sowego domu. Udostępniamy również nasz
profil na Facebooku, by znaleźć pomoc dla
zwierzaków. Choć był taki przypadek, że sami
podjęliśmy interwencję, mimo że to było poza
Tarnobrzegiem. Po prostu nie dało się inaczej.
Przejeżdżając przez Jadachy zobaczyliśmy leżącego psa. Był zagłodzony, dosłownie skóra
i kości. Do tego miał ucięty ogon, kawałek
jeszcze mu wisiał na skórze. I tak sobie leżał
we krwi w środku wsi, a obok ludzie spokojnie
szli na niedzielną mszę. Udało się go uratować, wyleczyć, trafił do tymczasowego domu
– opowiada Agnieszka Wilamowska.
W działalności schroniska „Chrońmy
zwierzęta” ważną rolę odgrywają wolontariusze. Młodzi ludzie przychodzą, opiekują
się psami, wyprowadzają je i, jak mówi sze-

można korzystać także poza sezonem letnim. Uruchomiona powinna zostać w ciągu
najbliższych tygodni.
Od dwóch tygodni nad jeziorem można
korzystać z quadów – dla dorosłych i dla
dzieci. Nie można się nimi jednak poruszać
w dowolnym miejscu, ale po wyznaczonych
trasach pomiędzy plażą i Wisłostradą. Wypożyczalnia zlokalizowana jest po lewej
stronie od wjazdu nad jezioro – w połowie
drogi do mariny, niedaleko strzeżonego kąpieliska. Koszt zabawy na quadach to 10
złotych za 7 minut.

Letnia czytelnia nad brzegiem jeziora czynna będzie
przez całe wakacje.
Fot. R. Nieckarz
Zapewnić atrakcje plażowiczom starają
się także pracownicy tarnobrzeskiej Biblioteki Pedagogicznej. Niedawno uruchomili

Fot. B. Myśliwiec

fowa stowarzyszenia, przywracają zwierzakom wiarę w ludzi.
– Nie tylko zresztą młodzi. Często dorośli spacerujący ze swoimi psami przychodzą
i zabierają naszych podopiecznych na przechadzkę. Ludzie wspierają nas też kupując
karmę, koce, zabawki dla psów, czy materiały
budowlane. Bo tu wszystko się przyda. Cały
czas rozwijamy schronisko i każda pomoc jest
na wagę złota – nie ukrywa A. Wilamowska.
Niedawno mur otaczający schronisko został ozdobiony efektownym muralem przedstawiającym zwierzaki. Wykonał go Jakub
Wallstreet z Agencji Reklamowej A&W.
Oczywiście za darmo, w ramach wsparcia
placówki. Stowarzyszenie „Chrońmy zwierzęta” musi dobudować jeszcze fragment
muru (wymóg inspekcji weterynaryjnej),
w planach jest też zbudowanie pomieszczenia dla szczeniaków i, być może, „kociarni”.
O ile znajdą się na to środki finansowe.
Działalność schroniska można wesprzeć
wpłacając pieniądze na konto: Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Chrońmy Zwierzęta”,
PKO BP SA 86 1020 4913 0000 9902 0123
8807
PIOTR WELANYK
nad jeziorem letnią czytelnię pod chmurką.
Ustawili stoliki i krzesła, parasole i regały
z książkami oraz czasopismami. Jest nawet
miska z wodą dla psów i słodki poczęstunek
dla czytelników. Na razie czytelnia działać
będzie we wtorki i czwartki od godz. 12 do
15. Jeśli będzie cieszyć się zainteresowaniem, będzie można z niej korzystać także
w pozostałe dni tygodnia. Zlokalizowana
jest po prawej stronie od wjazdu, obok bazy
MOSiR i policji.
– Latem wszystkie drogi prowadzą tarnobrzeżan nad jezioro. A skoro tak, to książka
powinna powędrować za nimi. Będziemy tutaj
całe wakacje – mówi Marta Król z Biblioteki
Pedagogicznej.
Letnia czytelnia działa także w centrum
miasta – przy siedzibie Biblioteki Pedagogicznej, przy ulicy Wyspiańskiego, w poniedziałki,
środy i piątki między godzinami 11 a 14.
(rn)
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Był nadzieją rodu, młodzieńcem wszechstronnie wykształconym, a do tego, mimo młodego wieku, powszechnie szanowanym i lubianym. Uważał powstanie styczniowe za błąd, przedsięwzięcie z góry skazane na klęskę. Mimo tego poszedł walczyć. Po śmierci stał się symbolem losów kolejnego
straconego pokolenia Polaków. Niedawno minęła 154. rocznica śmierci Juliusza Tarnowskiego.
Urodził się 26 grudnia 1840 r. w Dzikowie jako siódme
dziecko hr. Jana Bogdana Tarnowskiego i jego żony, Gabrieli
z Małachowskich. Chłopcu dano na imię Juliusz na pamiątkę
wuja, brata matki. Pułkownik Juliusz Małachowski, powstaniec listopadowy, poległ w 1831 r. prowadząc do straceńczego
ataku kosynierów w bitwie pod Kazimierzem. Nikt podczas
chrztu małego Julka nie przypuszczał, że w niedalekiej przyszłości los tak okrutnie powtórzy rodzinną tragedię.
Julek od najmłodszych lat był hołubiony i rozpieszczany.
Być może wzięło się to stąd, że kilkoro jego rodzeństwa zmarło w niemowlęctwie, więc na najmłodszego Tarnowskiego
chuchano i dmuchano. A on odwdzięczał się wnosząc w życie
dzikowskiego zamku radość. „Żywy, dowcipny, niewyczerpany w konceptach, choć jeszcze był chłopięciem, ożywiał całe
towarzystwo. Bez niego Dzików stawał się smutny: Julka nie
było, nie było prawdziwej zabawy” – napisał po latach Lucjan Hipolit Siemieński, przyjaciel rodziny. Nie ma przesady
w stwierdzeniu, że nazywanego „Iskierką” chłopca uwielbiali
w zamku wszyscy – rodzina, służba, pracownicy. Bowiem
mimo tego rozpieszczania, Julek był grzeczny i uprzejmy
wobec każdego, bez względu na jego pozycję w zamku.
Sielankowe życie chłopca przerwała śmierć ojca. Julek
miał wtedy zaledwie 9 lat. Cały ciężar wychowania dzieci
i utrzymania majątku spadł na barki matki. Mimo tego otaczała Julka czułością i miłością silniej nawet niż poprzednio.
Więź, jaka pomiędzy nimi powstała, była niezwykle silna.
Młody panicz uczył się w domu. Poza normalnymi przedmiotami szkolnymi, pobierał edukację typową dla młodego
arystokraty – uczył się szermierki, strzelania, jazdy konnej.
Gdy osiągnął odpowiedni wiek, opuścił Dzików i wyjechał
do Krakowa, gdzie został uczniem gimnazjum św. Anny,
a po zdaniu matury w 1858 r., studentem nauk prawniczo-historycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

NA OBCZYŹNIE
Po roku studiów Juliusz Tarnowski przeniósł się na Uniwersytet Wiedeński. Tu oprócz prawa studiował muzykę.
Wyjazd do stolicy monarchii, był dla młodego arystokraty
trudnym doświadczeniem. Tęsknił za Dzikowem, za rodzeństwem, ale przede wszystkim za mamą. Z drugiej strony
narażony był na liczne pokusy, jakie oferowała młodemu,
bogatemu arystokracie stolica. Jednak w odróżnieniu od
wielu swoich kolegów nie uległ im. Z matką utrzymywał
regularną korespondencję. Uspokajał ją, że nic mu na obczyźnie nie grozi, „ja do Ciebie wrócę takim, jakim mnie
mieć chcesz” – pisał. Listy z Dzikowa trzymał jak relikwie.
Juliusz Tarnowski chciał też zdobyć wiedzę potrzebną
ziemianinowi. Przeniósł się więc do najlepszej w Europie
szkoły rolniczej w Hohenheim. Niemcy nie spodobały się
młodemu Tarnowskiemu, mimo tego spędził tam 2 lata.
Uczył się pilnie, może aż za pilnie – uważany był za odludka.
Jednocześnie coraz bardziej tęsknił za rodziną i Dzikowem.
W listach do mamy udawał wesołość, w korespondencji
z bratem był o wiele szczerszy. Bardzo liczył na wakacyjny
przyjazd do domu. Do Dzikowa wrócił jednak szybciej niż
przypuszczał, niestety w smutnych okolicznościach.
23 lutego 1862 r. Juliusz Tarnowski otrzymał telegram od
przyjaciela: „Matka twoja niebezpiecznie chora – zapalenie
płuc – przybywaj”. Natychmiast pojechał do domu. Niestety, okazało się, że Gabriela z Małachowskich Tarnowska
zmarła tego samego dnia, w którym syn otrzymał telegram.
Jej śmierć załamała młodego człowieka, ale nawet wówczas
dały o sobie znać znane od dzieciństwa cechy charakteru.
Sam pogrążony w głębokiej żałobie pocieszał na wszystkie
sposoby braci i siostry.
Wrócił do Hohenheim dokończyć studia. Zimą 1862 r.
wraz ze starszym bratem Stanisławem wyjechali do Włoch.
Zwiedzali muzea i najsłynniejsze zabytki. Pobyt w Rzymie Juliusz wykorzystał, by wrócić do pobieranych jeszcze
w Wiedniu lekcji śpiewu. Jego nauczyciele nie ukrywali
zachwytu młodym Polakiem, otrzymał list polecający do
jednego z najsłynniejszych nauczycieli śpiewu ówczesnej
Europy Giulia Alaryego.
Po pobycie w Rzymie bracia pojechali do Neapolu. Był
początek lutego 1863 r. Pobyt mijał im leniwie, głównie na
zwiedzaniu muzeów. Jak wspominał Stanisław Tarnowski,
któregoś poranka Juliusz z nudów zaczął czytać miejscową
gazetę. Wyczytane tam informacje nim wstrząsnęły – w Warszawie wybuchło powstanie!

POWSTAŃCZY ZEW
Młodzi Tarnowscy przerwali podróż po Włoszech i pojechali do Paryża, gdzie w polskich kręgach emigracyjnych
zasięgnęli szczegółowych informacji o sytuacji. Potem wrócili do Krakowa.

Choć powstanie styczniowe wybuchło w zaborze rosyjskim, wydarzeniami żyła cała Galicja. W Krakowie roiło
się od powstańczych emisariuszy, organizowano wsparcie
dla powstania. Szkolni koledzy Julka z czasów gimnazjum
chcieli przedostać się do „Kongresówki” i walczyć zbrojnie. Młodzi Tarnowscy również zaangażowali się w różnego
rodzaju działalność pomocową. Sam Juliusz do sprawy nastawiony był sceptycznie. Nad wiek rozsądny, zdawał sobie
sprawę, że niepodległościowy zryw skazany jest na klęskę.
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KATASTROFA
20 czerwca 1863 r. rano powstańcy ruszyli. Początkowo
wszystko szło zgodnie z planem. Pierwsza kolumna licząca
ok. 300 osób przeprawiła się przez Wisłę na rosyjską stronę,
druga rozpoczęła przeprawę kilka kilometrów dalej. Niestety, Rosjanie już czekali. Pierwszy oddział, po początkowych
sukcesach, uległ panice i został doszczętnie rozbity.
Druga kolumna, w której był J. Tarnowski, przeprawiła
się bez kłopotów i dotarła w rejon wsi Komorów. Tam drogę
zagrodził im oddział rosyjski. Wywiązała się walka, która
natychmiast obnażyła wszystkie słabości powstańczej armii.
Ochotnicy byli niewyszkoleni, większość z nich nie potraﬁła
nawet obchodzić się z bronią. Mimo tego Polakom udało
się wyprzeć Rosjan z zajmowanych pozycji. Wtedy od tyłu
zaatakowali powstańców rosyjscy dragoni. Szarżę kawalerii
powstrzymał młody Tarnowski.

Miał 23 lata...

„W tej chwili tak stanowczej Juliusz stał na prawem skrzydle z rewolwerem w ręce i utrzymując porządek w szeregach, a dodając odwagi żołnierzom, aby na krok nie cofnęli
się, tyle dokazał, że oddział ten wytrzymał najspokojniej
podwójną szarżę osiemdziesięciu dragonów” – napisał L.
Siemieński.
Droga przez Komorów wydawała się niemal otwarta.
W rękach Moskali pozostawała jednak duża stodoła. Ostrzał
stamtąd uniemożliwiał powstańcom dalszy marsz, a to groziło okrążeniem.
Widząc co się dzieje, Juliusz Tarnowski zaproponował,
że poprowadzi szturm. Według wspomnień powstańców,
zeskoczył z konia, wziął od jednego z żołnierzy karabin
i z okrzykiem „za mną, na bagnety!” ruszył do ataku na czele
ok. 40 ochotników. Od stodoły dzieliło ich już tylko kilka
metrów i płot. Niestety, salwa jegrów sprawiła, że większość
ochotników uciekła. Atak kontynuowało zaledwie siedmiu
powstańców, w tym jeden nieuzbrojony ksiądz. Tarnowski
Fot. arch.
z towarzyszami wdarli się do budynku i w walce wręcz wyparli kilkunastu rosyjskich piechurów. Wiedząc, że jest ich
Juliusz Tarnowski niedługo przed śmiercią – zdjęcie z 1863 r.
za mało, by utrzymać pozycje, próbowali podpalić budynek.
Rosjanie dobrze widzieli, kto dowodzi straceńczym
Jeszcze z Italii napisał do przyjaciela
atakiem. Młody Tarnowski został wzięty na cel. Jedna
„Chcieliśmy dla Polski żyć, a trzeba
z kul traﬁła go w oko. 23-latek zginął na miejscu, tak
jak kilkadziesiąt lat wcześniej jego wuj, po którym
będzie dla niej umrzeć”.
otrzymał imię. Jegrzy odbili stodołę, a później całą
Postanowiono zorganizować odwieś Komorów. Oddział Jordana został rozbity.
dział wojskowy, szukano dowódcy.
Wieść o śmierci młodego panicza przyniósł do
Wybór padł na Zygmunta Jordana,
Dzikowa służący Michał Radek, który przyprowaniezwykle doświadczonego oﬁcera
dził „Kaśkę”, klacz na której wyruszył do powstania
wsławionego służbą pod dowództwem Henryka Dębińskiego i Józedziedzic Dzikowa. Jeszcze w nocy starszy brat Jufa Bema w czasie Wiosny Ludów,
liusza, Jan Dzierżysław, przeprawił się w tajemnicy
przez Wisłę. Szukał brata na pobojowisku, w końcu
a później pułkownika armii turectraﬁł do wsi Beszowa. Tam, pod krzyżem, leżały
kiej i pogromcy Rosjan z czasów
ciała powstańców. Obdarte przez miejscowe chłopwojny krymskiej.
stwo do naga, gotowe do pochowania w zbiorowej
Organizacja oddziału szła powoli.
mogile. Wśród nich odnalazł brata. Jan DzierWiosną 1863 r. Juliusz Tarnowski
żysław uprosił miejscowego księdza, by Juliusza
wrócił do Dzikowa, by w rodzinnym
pochowano w osobnej trumnie. Dopiero dwa lata
majątku ujeżdżać konie na potrzeby
później ciało młodego Tarnowskiego ekshumowaoddziału, organizować zaopatrzenie
no w tajemnicy i przewieziono do Tarnobrzega.
i umundurowanie, a także by zebrać
Bohaterska śmierć arystokraty, młodzieńca poochotników.
Symboliczny grobowiec Juliusza wszechnie kochanego i uważanego za jednego z najW Tarnobrzegu i okolicy nastroje
niepodległościowe były silne. Dużą Tarnowskiego w kościele dominika- bardziej obiecujących młodych Polaków tamtych
Fot. B. Myśliwiec czasów, odbiła się szerokim echem, nie tylko w Garolę w tym odegrali miejscowi ka- nów.
licji. L. Stroiński opisał losy Tarnowskiego i jego
płani – kapelan zamkowy z Dzikowa
ks. Bartłomiej Hędrzak i przeor dominikanów o. Stieber. wuja w książce „Dwaj Juliusze”, o młodym Tarnowskim pisała
Szybko znalazło się wielu ochotników wywodzących się Maria Konopnicka, Lucjan Rydel i wielu innych. Stał się
spośród synów tutejszych ziemian, a także tarnobrzeskich symbolem oﬁary składanej przez naród na ołtarzu ojczyzny.
rzemieślników. Większość była młoda, liczyła, podobnie jak
Juliusz Tarnowski, niewiele ponad 20 lat.
Tarnowski oraz ochotnicy z Tarnobrzega i okolicy 10
czerwca złożyli przysięgę w kościele dominikanów w TarDziś o postaci Juliusza Tarnowskiego przypomina stojące
nobrzegu. Choć młody hrabia nie wierzył w powodzenie w centrum Tarnobrzega popiersie autorstwa Andrzeja Pityńwyprawy, starał się z całych sił podtrzymywać morale. Ale skiego i efektowny nagrobek w kościele dominikanów. Mało
prywatnie sposobił się na śmierć. Napisał testament, przy- kto jednak wie, że szczątków młodego hrabiego w nim nie ma.
jął Sakrament Ostatniego Namaszczenia. Wieczór przed
– Robiłem zdjęcia u dominikanów z użyciem kontrowej
wyjazdem z Dzikowa spędził z rodziną, śpiewając rodzeń- lampy błyskowej. Idealnym miejscem jej umieszczenia był
stwu pieśni Schuberta. 19 czerwca rankiem wyjechał do nagrobek Juliusza Tarnowskiego. Wspiąłem się po otaczającej
Chorzelowa, gdzie zaplanowano zbiórkę oddziału.
go kracie i położyłem lampę na marmurowej trumnie. A lamTo, co zastał na miejscu, nie budziło optymizmu. „Widok pa... wpadła do środka. Wspiąłem się wyżej i wyciągnąłem
ludzi, których miał prowadzić w ogień, przykre na nim zrobił zakurzoną lampę z pustego wnętrza. To jest, po prostu, atrapa
wrażenie i nie mogło być inaczej, bo ta zbieranina, obdarta nagrobka – mówi Wacław Pintal, tarnobrzeski fotoreporter
i niesforna, wyglądała raczej na zbiegowisko uliczne niż na i dziennikarz.
wojsko, choćby nieregularne” – odnotował L. Siemieński.
Okazuje się, że nagrobek w kościele powstał na początMłodego Tarnowskiego mianowano adiutantem generała ku XX wieku, gdy przebudowywano tarnobrzeski kościół.
Jordana. Przy pomocy oﬁcerów usiłowano ogarnąć ochot- Nigdy jednak nie przeniesiono do niego szczątków młoników. Wydano im buty, umundurowanie i broń. To nieco dego hrabiego. Spoczywają one wraz z prochami rodziców
poprawiło nastroje i wizerunek powstańczej armii. Jednak w kryptach kościoła.
brak wyszkolenia wojskowego ochotników źle wróżył.
PIOTR WELANYK

TAJEMNICA NAGROBKA
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20 lipca 2017 r.

Realizacja programu badawczego, którym
kierował ks. Paweł Rytel-Andrianik, profesor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża
w Rzymie, w pełni ukazała udział polskich hierarchów katolickich, w tym biskupa sandomierskiego, w ratowaniu Żydów.
Przez dziesięciolecia niewiele mówiło się o udziale w ratowaniu Żydów duchowieństwa katolickiego, a tym bardziej
biskupów diecezjalnych. Trud opisania tej historii podjął
w ramach projektu badawczego „Księża dla Żydów” zespół kierowany przez ks. Pawła Rytel-Andrianika, profesora Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie,
obecnie rzecznika prasowego Episkopatu Polski. Kwerenda
przeprowadzona przez naukowców w archiwach w Polsce,
USA, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz na Białorusi, Litwie i Ukrainie pokazała, że pomoc niesiona Żydom
przez środowiska katolickie była zjawiskiem powszechnym.
W 1939 r. w Polsce było dwadzieścia jeden diecezji rzymskokatolickich. Podczas wojny osiem z nich pozostało bez
biskupów ordynariuszy, którzy zostali zamordowani, przebywali na emigracji, byli internowani, wydaleni z diecezji lub
zmuszeni do ich opuszczenia.
Zespół naukowców ustalił, że na pozostałych trzynastu biskupów diecezjalnych lub administratorów diecezji jedenastu
było zaangażowanych w pomoc ludności żydowskiej. W dziele
ratowania Żydów swój udział miał również biskup sandomierski (wówczas administrator apostolski diecezji) Jan Kanty
Lorek, którego 50. lecie śmierci obchodziliśmy w tym roku.

PO OBU STRONACH WISŁY
Najwcześniej działalność tego kapłana podczas okupacji
niemieckiej przedstawił sandomierski historyk Kościoła, ks.
prof. Bogdan Stanaszek, autor fundamentalnej pracy „Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 1945-1967”. „Po wkroczeniu do Sandomierza Niemcy
aresztowali około 600 mężczyzn – głównie przedstawicieli
miejscowej inteligencji – nauczycieli gimnazjum, urzędników, pracowników umysłowych, rzemieślników i kupców. Byli
wśród nich Żydzi. Zakładników zapędzono pieszo do odległej
o 30 km wioski Zochcin koło Opatowa – tam trzymano ich
pod strażą przez trzy dni bez jedzenia i picia” – pisał ks. prof.
Stanaszek w książce „Usunąć biskupa”. Interwencję w sprawie zatrzymanych podjął bp Jan Kanty Lorek, który z kasy
diecezjalnej wypłacił 6 tys. zł na okup za ich zwolnienie.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik pisał, że „w synagodze sandomierskiej modlono się przez tydzień za miejscowego biskupa
po tym jak skutecznie (także finansowo) postarał się o uwolnienie Żydów w 1939 r.”.
Autor książki „Usunąć biskupa” pisząc o dalszej działalności bp. Lorka podczas okupacji niemieckiej, podkreśla: „Wielkie znaczenie moralne miała również pomoc dla
prześladowanej przez hitlerowców ludności żydowskiej.
W kwietniu 1940 r. o pomoc biskupa sandomierskiego zabiegali nawet Żydzi z Tarnobrzega, mimo iż miasto to należało do diecezji przemyskiej. Bp Lorek podjął wówczas
interwencję na rzecz tej społeczności u przeora klasztoru
dominikanów, prosząc o wpłynięcie na powstrzymanie rabunków mienia żydowskiego”.

GINĄCY NARÓD
W czerwcu 1942 r. Niemcy utworzyli w Sandomierzu getto
zamknięte ulicami: Żydowską, Zamkową i Berka Joselewicza.
29 października 1942 r. większość Żydów wywieziono do
obozu w Bełżcu. „Nad ranem teren getta został obstawiony

Żydowska modlitwa
za biskupa

W sandomierskiej synagodze przez tydzień modlono się za miejscowego
biskupa.
strażą. Żydzi otrzymali polecenie zebrania się na placu targowym. Naziści przy pomocy żydowskiej służby porządkowej
przystąpili do wypędzania ludzi z domów. Odbywało się to ze
szczególną brutalnością – wiele osób zostało dotkliwie pobitych, wiele zamordowanych. Przetrząsanie kamienic w poszukiwaniu ukrywających się osób trwało trzy dni” – tak opisano
likwidację sandomierskiego getta na portalu sztetl.org.pl.
10 listopada 1942 r. Niemcy utworzyli tam tzw. getto
wtórne, gromadząc w nim Żydów, którzy ukryli się podczas
likwidacji pierwszego getta oraz osoby pochodzenia żydowskiego deportowane z Rzeszy – łącznie 7 tys. osób. 10
stycznia 1943 r. rozpoczęła się ostateczna likwidacja getta.
„Gdy Żydów zamykano w getcie w Sandomierzu (październik 1942 r.), a niestosujących się do tego zarządzenia
– rozstrzeliwano, bp Lorek złożył protest u miejscowego
komendanta i uzyskał obietnicę, że schwytani będą »odprowadzani do getta, bez żadnej represji«. Żydówce, niejakiej Czapnikównie, ułatwił ucieczkę i schronienie oraz
przeżycie okupacji. Grupa ludności żydowskiej ukrywała
się także na poddaszu katedry, jednak zostali oni zauważeni
i pomordowani przez Niemców. Żydzi ukrywali się również
w piwnicach seminarium duchownego” – pisał ks. prof.
Bogdan Stanaszek.
„Bp Lorek obiecał schronienie rabinowi z Ostrowca
– Yehielowi Haleviemu Halshtokowi, ale ten nie przyjął
pomocy mówiąc, że nie może ratować tylko siebie, kiedy
ginie jego naród” – podkreślał ks. Paweł Rytel-Andrianik.

GODNE POTĘPIENIA
Ks. prof. Bogdan Stanaszek przypomniał, że w grudniu
1945 r. za „pomoc i słowa pociechy w najcięższych naszych
chwilach” dla ciężko doświadczonej i prześladowanej w czasie okupacji niemieckiej sandomierskiej ludności żydowskiej
dziękował biskupowi Komitet Żydowski w Sandomierzu.

Bp Jan Kanty Lorek.

WSPÓLNA PAMIĘĆ
Zdaniem ks. Rytel-Andrianika, już na wstępnym etapie
badań widać, że niemal wszyscy polscy biskupi i administratorzy diecezji rzymskokatolickich w Polsce byli zaangażowani w pomoc Żydom, chociaż pod okupacją niemiecką
groziła za to kara śmierci.
Ale zdaje się, że wiedza o tym, co naprawdę działo się
w Polsce pod okupacją niemiecką, jest wciąż zbyt słabo
znana w świecie.
„Młodemu rabinowi napotkanemu w rzymskiej synagodze
Polska kojarzyła się z hitlerowskimi okropieństwami Auschwitz
– Birkenau oraz – co ciekawe – z pogromem kieleckim w roku
1946. O tym ostatnim – jak stwierdził – dowiedział się będąc
w jerozolimskim instytucie mauzoleum Yad Vashem. Czy nasz
region – leżący między Kielcami, Lublinem a Przemyślem
musi kojarzyć się tylko z ciemnymi kartami stosunków polsko-żydowskich?” – pytał przed laty na łamach sandomierskiego
„Gościa Niedzielnego” ks. Roman Sieroń, profesor stalowowolskiego Wydziału Zamiejscowego KUL, który podczas studiów biblistycznych w Rzymie korzystał z archiwów w Izraelu.
PIOTR NIEMIEC

Patriotyczna uroczystość odbyła
się 11 lipca w miejscowości Mokre
pod Szydłowem, gdzie latem 1944 roku
miała miejsce krwawa potyczka Batalionów Chłopskich z Niemcami.

redakcja@tyna.info.pl

Patriotyczne uroczystości pod pomnikiem w lesie mokrzańskim.

Fot. arch.

Prezes Komitetu Żydowskiego Szmul Wasser wobec
świadków nazwał biskupa Lorka „najlepszym ojcem i obrońcą nie tylko katolików, ale i Żydów”.
Wzruszające świadectwo nadesłał do Sandomierza Lever
Kolman, któremu biskup odpisał na jego zapytanie o los
rodziny: „Wy Eminencjo raczyli mnie, nieznanemu szaremu
Żydowi odpowiedzieć na mój listy, powiadamiając mnie
o losie mojej rodziny” (pisownia org.).
W tamtym czasie biskup Jan Kanty Lorek uznał za „godne
potępienia zjawisko” niszczenia cmentarzy żydowskich. Jego
stanowisko w tej sprawie odczytano z ambon. Biskup nakazał
proboszczom ostre napiętnowanie takich przypadków.

Tam, gdzie rozgromili Niemców
O wydarzeniach sprzed 73 lat, które
przypomina kamienny obelisk ustawiony
tuż przy szosie łączącej Kurozwęki z Szydłowem, pamięta niewielu mieszkańców
ziemi staszowskiej. Władze powiatu postanowiły to zmienić, organizując w miejscu,
gdzie rozegrał się bój, okolicznościowe obchody. Uczestniczyli w nich m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam
Jarubas, starosta staszowski Michał Skotnicki, przedstawiciele sejmiku i kompania
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Fot. arch.

szydłowskich strzelców, którzy zaciągnęli
wartę honorową przed pomnikiem.
Dokładnie 17 lipca 1944 roku dowódca
oddziału partyzanckiego BCh Piotr Pawlina
ps. Piotr, po otrzymaniu informacji o zbliżającej się kolumnie ciężarówek Wehrmachtu,
urządził w mokrzańskim lesie, zasadzkę,
obsadzając obydwa skraje drogi w kierunku
Szydłowa partyzantami, uzbrojonymi m.in.
w karabiny maszynowe, co zapewniło im
zdecydowaną przewagę ogniową. Kolumnę
rozbito, 18 Niemców zginęło, a 10 zostało
ciężko rannych. 17 wzięto do niewoli. Partyzanci nie ponieśli żadnych strat. Wziętych
do niewoli Niemców ostatecznie puszczono
wolno.
Była to druga z głośnych akcji oddziału
Piotra Pawliny. Kilka dni wcześniej jego
partyzanci dokonali udanego ataku na więzienie w Pińczowie, skąd uwolnili prawie
trzysta przetrzymywanych przez okupanta
osób.
(rs)
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By pamięć trwała

Jest już pewne, że
w mieście powstanie
nowa siedziba sądu rejonowego i prokuratury. Prace budowlane ruszą wiosną 2019 roku.

SANDOMIERZ

73 lata temu w Cebrze żołnierze III batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK
stoczyli krwawą bitwę z Niemcami. W niedzielę miały miejsce rocznicowe obchody upamiętniające to wydarzenie.

BOGORIA

Pod pomnikiem w Cebrze odprawiona została polowa msza
święta w intencji tych, którzy w nocy z 4 na 5 sierpnia polegli
tam w walce z okupantem.
Bitwę pod Cebrem zalicza się do najbardziej spektakularnych partyzanckich wyczynów nie tylko w skali naszego regionu.
Akowcy mobilizujący się do udziału w akcji „Burza”, stacjonując
we wsi Niemirów, otrzymali informację, że w pobliskim Cebrze
rozlokował się konny tabor batalionu niemieckiego z kuchniami
polowymi, rusznikarnią, wozami sanitarnymi. 20 wozów wypełnionych bardzo pożądanymi przez walczących materiałami strzec
miało wedle tychże informacji około 50 ludzi.
Kapitan Michał Mandziara „Siwy” zorganizował grupę wypadową, która miała zdobyć tabor. Dwoma plutonami, liczącymi
po 40 osób każdy dowodzili ppor. Dionizy Mędrzycki „Reder”
i ppor. Witold Józefowski „Miś”. Partyzanci rozpoczynając atak
nie wiedzieli o tym, że w międzyczasie siły niemieckie znacznie
się zwiększyły. W rzeczywistości 80 akowcom przyszło walczyć
z ok. 300-osobowym batalionem okupanta.
Sukces był jednak wspaniały. Zdobyto cenny ekwipunek,
dużo amunicji i broni. Po stronie niemieckiej straty wyniosły
ok. 40 zabitych. Spośród partyzantów ciężko ranni zostali ppor.

Wreszcie dostępne
Jedno z najoryginalniejszych muzeów w regionie stało się bardziej
dostępne dla zwiedzających.

TARNOBRZEG

Mieszczące się z zabytkowym spichlerzu przy ul. Pawłowskiego Muzeum Przemysłu Siarkowego (będące częścią Muzeum
Historycznego miasta Tarnobrzega) jest placówką unikatową,
jedyną tego rodzaju w Europie. W dobie rosnącej popularności
turystyki industrialnej mogłoby być magnesem przyciągającym
turystów do Tarnobrzega. Na przeszkodzie temu staje brak re-

Rowerzysto,
pomóż!
BARANÓW SAND.
Każdy z nas może pomóc Centrum Opieki nad Dzieckiem
w Skopaniu w zdobyciu pieniędzy na zakup nowego busa oraz
organizację kursów doszkalających dla podopiecznych.
Centrum bierze udział w ogólnopolskim projekcie „odLOTTOwa jazda z OSHEE”. Jego celem
jest promocja sportu i zaangażowania w społeczne inicjatywy.
Organizacje, które się do niego
zgłosiły, mogą zyskać nawet 150
tysięcy złotych na realizację swoich planów.

Budowa sądu
coraz bliżej

Obchody 73. rocznicy bitwy pod Cebrem.

Fot. R. Staszewski

Adam Hamerski „Babinicz” i podch. Leon Szymański, którzy
zmarli następnego dnia.
Wśród gości przybyłych w niedzielę pod pomnik w Cebrze byli
m.in. starosta staszowski Michał Skotnicki, reprezentujący prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej dr Piotr Kurek, wiceprezes kieleckiego okręgu Związku
Dionizy Krawczyński oraz prezes koła ŚZŻAK w Sandomierzu
Janusz Jakubowski. Uroczystość uświetniły grupy rekonstrukcji
historycznych: Oddział Partyzancki „Jędrusie” ze Staszowa oraz
„Niezłomni 1939-1963” z Sandomierza.
(rs)
klamy i niedostosowanie do potrzeb turystów godzin otwarcia
placówki (wtorek-piątek, godz. 9-15).
Przynajmniej w tym ostatnim elemencie nastąpi, na szczęście, zmiana. Już w najbliższym czasie siarkowe muzeum otworzy swoje podwoje w soboty i niedziele.
– Na pewno do końca sezonu turystycznego muzeum siarkowe
będzie czynne w weekendy, w godzinach od 12 do 16 – informuje
dyrektor MHMT Tadeusz Zych.
Pozostaje jeszcze kwestia rozreklamowania placówki. Aż prosi
się o postawienie jakichś tablic informacyjnych w rejonie Jeziora
Tarnobrzeskiego. Nieprzypadkowo właśnie tam, bo jezioro to
dawne wyrobisko kopalni siarki w Machowie. Latem co weekend
spędza tam czas nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.
(wel)

Rozpoczęły się
prace przy modernizacji linii kolejowej łączącej Stalową
Wolę z Lublinem, będącej częścią kolejowej Magistrali Wschodniej.

STALOWA WOLA

Jak informuje spółka PKP PLK, do lipca
2019 r. zostanie zmodernizowanych i zelektryfikowanych ponad 100 km tej trasy, co kosztować
ma 367 mln zł, z czego ze środków UE pochodzi
85 proc. Przebudowa bądź remonty obejmą m.in.
75 przejazdów drogowych i 70 obiektów inżynieryjnych. Dzięki nowoczesnym systemom sterowania ruchem kolejowym usprawniony zostanie
przejazd pociągów oraz poprawione bezpieczeństwo na styku szlaków kolejowych i drogowych.
Na pierwszy ogień poszedł odcinek pomiędzy stacjami Lublin a Lublin Zemborzyce, gdzie zdemontowano już około 3 km sieci
trakcyjnej i wbito 50 fundamentów pod nowe
słupy. Jak poinformował Karol Jakubowski
z zespołu prasowego PKP PKL, w miejscu rozpoczętych prac zgromadzono ponad 22 tys.

Biorąc pod uwagę ilość rozpoznawanych spraw
w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, a także liczbę sędziów i innych zatrudnionych tam pracowników, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez
Ministerstwo Sprawiedliwości, budynek sądu powinien być dwa razy większy, niż ten, który służy mu
obecnie. Brakuje sal rozpraw, pomieszczeń na archiwum, pokoi dla adwokatów i pokoi przesłuchań
małoletnich. Brakuje też biura obsługi interesanta
i sali konferencyjnej. W związku z tym, że rozbudowa obecnego budynku sądu w Sandomierzu nie jest
możliwa, kierownictwo Sądu Okręgowego w Kielcach podjęło decyzję o rozpoczęciu działań, mających na celu budowę nowej siedziby. Rozpatrywano
kilka opcji, łącznie z przejęciem i zaadaptowaniem
istniejących już w Sandomierzu obiektów.
W międzyczasie zapadła decyzja, że Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu, która również
boryka się z brakiem pomieszczeń, włączy się do
tego projektu i powstanie wspólny dla obu instytucji budynek przy ul. Milberta, tuż za szpitalem.
To pomniejszy koszty inwestycji. Działkę, na której
staną budynki przekazało sandomierskie starostwo. Gmina Sandomierz również wygospodarowała fragment działki, na której powstanie droga
dojazdowa do gmachu sądu.
– W przyszłym roku przeprowadzone zostaną prace
koncepcyjno-projektowe, oraz wszystkie inne procedury
pozwalające rozpocząć budowę. Natomiast sam proces
inwestycyjny zaplanowany jest na dwa lata, tak, żeby
w 2020 roku obie instytucje mogły już funkcjonować
w nowym budynku – mówi sędzia Jan Klocek, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach.
(jż)

Modernizują
podkładów oraz blisko 1100 ton szyn potrzebnych do planowanej wymiany torów. Tutaj prace powinny zostać ukończone do marca 2018 r.
– Później wykonawca przystąpi do elektryfikacji linii oraz wymiany torów. W tym czasie, do
sierpnia 2018 r., wstrzymany zostanie ruch pociągów od stacji Lublin Zemborzyce do Kraśnika – dodaje przedstawiciel PKP. To w sposób
oczywisty przełoży się na okresowe trudności
w pokonywaniu pociągiem całej trasy pomiędzy Stalową Wolą a Lublinem.
Najbardziej odczuwalnym dla pasażerów efektem tej inwestycji ma być skrócenie czasu przejazdu pomiędzy leżącymi przy szlaku miejscowościami. Np. jazda z Rzeszowa do Lublina ma trwać,
jak podkreślają z dumą kolejarze, aż o 20 min.
krócej dzięki temu, że pociągi będą mogły rozwijać prędkość 120 km/godz. Dodatkową korzyścią
z modernizacji będą także dwa nowe przystanki

Fot. J. Reszczyński
– w Zaklikowie i Charzewicach. Niezależnie od
tego 20 istniejących stacji i przystanków zostanie
przebudowanych. Otrzymają m.in. nowe wiaty,
ławki i tablice informacyjne, a tam gdzie to jeszcze
nie nastąpiło, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
Jak zapewniają PKP, modernizacja tej linii
jest największym i najbardziej zaawansowanym
w realizacji projektem spośród ośmiu, finansowanych z Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia na lata 2014-2020.
(r)

„Królewska wieś” traktowana jest z jednej strony jako „podręczna sypialnia” pobliskiej Stalowej Woli, z drugiej – jako gmina, z racji obfitości
lasów, często odwiedzana przez amatorów runa leśnego czy grzybiarzy.

PYSZNICA

Pomóc im w tym może każdy.
Wystarczy, że w aplikacji Endomondo na telefon komórkowy dołączy do wybranej grupy reprezentującej jedną z nich. Telefon trzeba
mieć przy sobie podczas jazdy na
rowerze, będzie on bowiem mierzyć odległości, jakie pokonujemy,
i przypisywać te dane organizacji,
którą postanowiliśmy wpierać.
Cztery instytucje, które uzbierają
największą liczba przejechanych
kilometrów, otrzymają pieniądze
na realizację swoich planów. Akcja
trwa do 15 września.
(rn)
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Królewskość zobowiązuje

Fot. J. Reszczyński

Wywiązywanie się z każdej z tych funkcji, nie wspominając już o wygodzie oraz
jakości życia samych mieszkańców, wymaga
przede wszystkim dobrej jakości dróg. Na
wielkie, strategiczne inwestycje w gminną
infrastrukturę komunikacyjną gminy nie
stać, ale to nie oznacza, że nic się nie dzieje. Od marca do maja, kosztem ponad 380
tys. zł, prowadzono prace przy wymianie
nawierzchni asfaltowej ulic: Miła, Kolonia
i Żwirowa w stolicy gminy oraz Fedorowskiego w pobliskich Jastkowicach. Po nich
zabrano się, wykładając na ten cel kolejnych
880 tys. zł, za podobne roboty remontowe
ulic w Pysznicy (Słowackiego, Jagodowa,
Podorenda i Modrzewiowa), w Jastkowicach (Ruda Nowa), Krzakach (Polna),
Kłyżowie (Rzeczna), Bąkowie (Graniczna),
Studzieńcu i w Chłopskiej Woli. Są to odcinki kilkusetmetrowej długości. Remonty
powinny zakończyć się przed jesienią.
(r)
tyna.info.pl
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Letnia ofensywa
NISKO

Powiat niżański kontynuuje ważne dla lokalnych środowisk inwestycje drogowe, które wpłyną na
poprawę bezpieczeństwa oraz komfort uczestników ruchu.

Po podpisaniu umowy na budowę chodnika w miejscowości Krzywdy (przy drodze powiatowej Groble – Krzywdy),
przed tygodniem nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji, którym jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Feramenta” z Kamienia.
Do końca października powstanie w Krzywdach ciąg pieszy o długości 433 m, który kosztować będzie 151,9 tys. zł.
Środki na budowę pochodzą z budżetów powiatu oraz gminy
Jeżowe.
Również w ubiegłym tygodniu starosta Robert Bednarz
oraz wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kamionka Dolna
w gm. Krzeszów. Koszt przebudowy prawie kilometra drogi
wyniesie 193,8 tys. zł, z czego 154,7 tys. zł pochodzi z dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego.
Oddanie drogi zaplanowano na początek września. (pen)

Ruszy remont
ważnej trasy
W sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na modernizację
pierwszego odcinka drogi wojewódzkiej nr 757
Staszów-Stopnica.

STASZÓW

To jedna z najbardziej ruchliwych tras na Powiślu.
Prowadzi m.in. do grzybowskiego „Siaropolu”, a dalej
w kierunku na Busko-Zdrój, Pińczów czy Tarnów. Na-

Brak chodnika stanowi wielką uciążliwość dla mieszkańców. Fot. arch.

Artysta z obstawą
TARNOBRZEG

W piwnicach Zamku Dzikowskiego otwarto wystawę prac Pawła Olchawy, młodego artysty związanego z miechowskim Biurem Wystaw Artystycznych „U Jaksy”.

Malarstwo Pawła Olchawy to pełen kolorów świat abstrakcji i symboli.
„Jest jak świeży oddech , jak zachwyt dziecka poznającego
świat z jego niezwykłymi formami i zaskakującą gamą barw.

Paweł Olchawa podczas wernisażu w Parku Dzikowskim. Fot. P. Welanyk

GRĘBÓW

Paweł Olchawa ręką świadomego formy i logiki kompozycji
dojrzałego artysty potrafi wyrwać nas z rutyny postrzegania
naszego otoczenia” – opisał twórczość malarza o. Eugeniusz
Grzywacz, entuzjasta talentu miechowianina.
Sam artysta podczas wernisażu wystawy w Tarnobrzegu
był niezwykle skromny.
Urodzony w 1980 r. malarz studiował na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogicznej w Krakowie
i w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie w 2011 r. uzyskał dyplom. Oprócz tworzenia prowadzi zajęcia artystyczne
z młodzieżą. Nie ogranicza się wyłącznie do malarstwa –
zajmuje się grafiką, fotografią i działalnością wydawniczą.
Podczas wernisażu w Tarnobrzegu artyście towarzyszyła
dwójka dzieci. Wsparcie zapewniała też kilkunastoosobowa
grupa miłośników malarstwa z Miechowa.
– Wystawę zatytułowałem „Współbrzmienie”, bo gdy tworzę, zawsze towarzyszy mi muzyka. I to najróżniejsza. Gdy
jestem nadmiernie pobudzony słucham czegoś relaksacyjnego,
gdy łapie mnie znużenie, pobudzam się mocnym brzmieniem
– zdradził Paweł Olchawa.
Wystawa miechowskiego twórcy będzie czynna do 17 września.
(wel)

Zespół „Jamniczanki” weźmie udział w Centralnym
Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

Służą
już 15 lat

Marszałek Adam Jarubas i starosta staszowski Michał Skotnicki
spotkali się z mieszkańcami Sielca i Stefanówka. Rozmawiano o
planach remontu drogi wojewódzkiej nr 757.
Fot. arch.
wierzchnia drogi jest w niektórych miejscach wyjątkowo
mocno zniszczona, toteż kierowcy, zwłaszcza ci, którzy
zmuszeni są codziennie podróżować wojewódzką arterią, niecierpliwie wyczekiwali jej remontu.
Droga odnawiana ma być etapami. Jako pierwszy
pracom modernizacyjnym poddany zostanie czterokilometrowej długości odcinek od Staszowa do miejscowości Sielec. O planach związanych z remontem drogi poinformował marszałek województwa świętokrzyskiego
Adam Jarubas, podczas ubiegłotygodniowego spotkania z przedstawicielami sołectw przez które przebiega
trasa 757.
(rs)

Przystanek na
flisackim szlaku
ZAWICHOST

Miasto było jednym z przystanków flisu Ulanów – Gdańsk.

Panie z Jamnicy wywalczyły awans na tę imprezę podczas zorganizowanego
w ubiegłym tygodniu w Bukowinie Tatrzańskiej 32. Międzywojewódzkiego
Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych. Obok nich południową część Polski
reprezentować będzie Zespół Góralski „Zornica” z Zakopanego oraz Teatr
Ludowy „Tradycja” z Okleśnej. Sejmik centralny odbędzie się w październiku.
„Jamniczanki” to zespół śpiewaczo-obrzędowy działający od 1980 roku.
W przeszłości zdobywał wiele nagród i wyróżnień podczas podobnych festiwali.
(rn)

Sandomierskie
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Upośledzeniem
Umysłowym i działający przy nim
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kleczanowie świętował 15-lecie
działalności.

Tegoroczny flis odbywa się w ramach obchodzonego Roku Wisły. Spływ Wisłą na około 70-metrowej
tratwie wyruszył z Ulanowa 2 lipca. Załoga, korzystając z dobrych warunków pogodowych i wodnych,
dotarła do Zawichostu dzień przed planowanym terminem. Flisacy zostali powitani przez burmistrza Andrzeja Wzorka, po czym udali się na przygotowaną
dla nich kolację. Wspólne spotkanie było okazją
do wspomnień, rozmów o historii flisactwa, obrzędach i kulturze, a także przeszłości i przyszłości rzeki
Wisły. Następnego dnia flisacy wyruszyli w dalszą
podróż.
Planowo mają dotrzeć do Gdańska 22 sierpnia. (jż)

„Jamniczanki” na Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w
Bukowinie Tatrzańskiej.
Fot. arch.

Jubileuszowe obchody, w których
wzięli udział samorządowcy, a także
pracownicy i przyjaciele ośrodka, połączone były z przeglądem dorobku
artystycznego osób niepełnosprawnych
z zaprzyjaźnionych Środowiskowych
Domów Samopomocy z terenu województwa świętokrzyskiego. Spotkanie
było też okazją do tego, by podziękować
wszystkim zaangażowanym w tworzenie
struktur Stowarzyszenia oraz tym, którzy
przez wszystkie minione lata wspierali
jego działalność.
Głównym zadaniem ŚDS w Kleczanowie jest pomoc osobom niepełnosprawnym;
przewlekle chorym psychicznie i upośledzonym umysłowo w zakresie szeroko pojętego wsparcia społecznego.
(jż)

Zawichost był jednym z przystanków tegorocznego flisu z
Ulanowa do Gdańska.
Fot. arch.

Wśród najlepszych

redakcja@tyna.info.pl
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Ta historia powinna być opowiadana przez pracowników urzędów pracy zajmujących się promocją
programów zachęcających do otwierania własnej działalności gospodarczej. Mogłaby być przywoływana przez trenerów motywacyjnych. W końcu mogłaby być gotowym scenariuszem filmu opowiadającego o tym, jak odzyskać radość życia. Poznajcie panią Angelikę z Tarnobrzega i jej fabrykę czekolady!

Fabryka czekolady
Ilu z Was po latach straciło zapał do pracy, ilu po prostu
jej nie lubi, ilu od dawna myśli o tym, żeby ją rzucić i zająć
się czymś zupełnie innym? Pani Angelika Rozmus też tak
miała. Po siedemnastu latach pracy w banku poczuła, że
musi zamknąć pewien rozdział swojego życia i zacząć spełniać marzenia.

W urzędzie pracy powiedziano jej, że jeśli zarejestruje
działalność gospodarczą jako bezrobotna, to będzie mogła
liczyć na sfinansowanie szkoleń. W ten sposób trafiła między
innymi pod skrzydła Marcina Pazdziora, specjalizującego
się w czekoladzie mistrza cukiernictwa z dwudziestoletnim
doświadczeniem, jurora prestiżowego międzynarodowego
konkursu „Word Chocolate Master”, czy Bożeny Sikoń
– najsłynniejszej polskiej cukierniczki, szefowej pracowni
cukierniczej w hotelu „Sobieski.
– Jeździłam na szkolenia nie tylko po to, żeby uczyć się, jak
to się robi, ale żeby złapać kontakty w branży. Żeby wbić się
w ten rynek. W końcu byłam bankowcem, dla którego było
to zupełnie obce środowisko. Dużo pomógł mi internet. Zaczepiałam na Facebooku ludzi, którzy robili podobne rzeczy,
i pytałam. Okazało się, że ludzie chętnie dzielą się swoimi
doświadczeniami – mówi A. Rozmus.

ZNAK Z GÓRY
– Kochałam tę pracę. Poświęcałam się jej i czerpałam z niej
radość. Po tych wszystkich latach przyszedł jednak moment,
w którym miałam jej dość, przestała mi sprawiać satysfakcję
i coraz częściej myślałam, że to nie jest to, co chciałabym dalej
robić. Po kolejnym ciężkim dniu w pracy poczułam, że to już
nie jest bank, jaki znałam, ale dziwna, obca mi instytucja
– mówi nasza rozmówczyni, która jeszcze całkiem niedawno
sprzedawała kredyty i zakładała konta, pracując jako doradca klienta detalicznego w dużym tarnobrzeskim banku.
– Po głowie krążyły różne pomysły. Jednocześnie czułam
strach. Miałam pracę, na której się znałam, duże doświadczenie, pewną posadę. Nie jest łatwo wyjść z takiej strefy komfortu.
Nie będzie chyba zbytnią przesadą stwierdzenie, że impuls do podjęcia decyzji, która w kolejnych miesiącach miała
zmienić jej życie, przyszedł z samej góry.

DO DZIEŁA!
Fot. R. Nieckarz
Angelika Rozmus w swojej „Czekoladowej Chatce”.
purytańskiego burmistrza, który różnymi sposobami usiłuje
pozbyć się, wyznającego liberalne poglądy gościa. Historia
pachnąca i ociekająca czekoladą...
– Oglądając ten film płakałam jak bóbr, bo w głównej bohaterce widziałam siebie. I w pewnym momencie powiedziałam
do męża: ja chcę robić czekoladki. „Chyba zgłupiałaś” – odparł. A ja nie mogłam w nocy spać. Układałam w głowie, jak
chce to robić. Kilka dni później pojechaliśmy do Krakowa.
Odwiedziłam tam manufakturę czekolady. Wychodząc z niej
byłam w stu procentach przekonana, że to jest to – opowiada.

– Zaszłam w ciążę. Przez piętnaście lat nie mogłam mieć
dzieci i nagle stał się cud. Powiedziałam sobie, że jeśli po
urlopie macierzyńskim wrócę do banku i wciąż będę czuła
potrzebę zmiany, to odejdę. I tak zrobiłam. Powiedziałam:
„Dość! Zakładam własną firmę” – wspomina. – Wypowiedzenie pisałam ze łzami w oczach. Płakałam jak dziecko.
Następnego dnia zaniosłam je pani dyrektor. Zapytała tylko
czy jestem przekonana, że faktycznie chcę to zrobić. Wiedziała,
że od dawna noszę się z takim zamiarem. Nie kryłam tego.
Odpowiedziałam twierdząco.

NAJPIERW BYŁA „CZEKOLADA”
Pani Angelika chciała organizować kinderbale. Pracować z dziećmi. Wszystko zmieniło się, gdy obejrzała film
„Czekolada” z Juliette Binoche i Johnnym Deppem. To
historia kobiety, która przeprowadza się do małego, prowincjonalnego miasteczka we Francji i otwiera tam sklep,
w którym serwuje czekoladę pod niemal każdą postacią. Jej
produkty szybko podbijają serca mieszkańców z wyjątkiem

NA JEDNĄ KARTĘ
Zaczęła szukać możliwości pozyskania pieniędzy na budowę własnej manufaktury pod szyldem „Czekoladowa
Chatka”. Trafiła do Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która akurat realizowała program „Przedsiębiorczość jest kobieca”, w ramach którego przyznawano
dotacje paniom, chcącym otworzyć własny biznes. Aby z niego skorzystać, trzeba było nie tylko mieć dobry pomysł, ale
przede wszystkim być bezrobotnym. Pani Angelika musiała
więc najpierw zwolnić się z dotychczasowej pracy, aby zacząć
realizować swoje marzenie. Była to więc droga bez odwrotu.
– Każdy mówił: „Co ty robisz? Najpierw zacznij działać,
rozkręć to, a później odejdź z banku”. Ale tak się nie dało.
I wiedziałam, że jak nie podejmę tego ryzyka teraz, to później
już tego nie zrobię. Będę tam tkwić kolejnych siedemnaście
lat. Znajomi kręcili głowami: „Zwariowałaś? Zostawiasz taką
stabilną pracę? A ja wiedziałam, że muszę tak postąpić. Na
wypowiedzeniu siedziałam w banku, przerzucałam papierki,
a w myślach już robiłam czekoladki – wspomina.

– Czekoladę rozpuszcza się w specjalnym podgrzewaczu
do odpowiedniej temperatury. Roztopioną temperujemy, czyli
inaczej mówiąc – hartujemy, aby była chrupiąca i błyszcząca.
Chyba że chcemy, by pozostała matowa, wówczas opuszczamy
ten etap. Ja robię to ręcznie, chociaż istnieją do tego specjalne
maszyny. Następnie czekoladę wylewamy do form, tworząc tak
zwane korpusy. Gdy czekolada tężeje, robimy nadzienie. Napełniamy nim korpusy, znów zalewamy czekoladą i zostawiamy do ostygnięcia. Później już tylko wyciągamy gotowe praliny.
Z truflami jest podobnie, z tym że obtaczamy je w orzechach,
wiórkach kokosowych lub różnych posypkach – opowiada
o swojej dzisiejszej pracy była pani bankier.
Czekoladę kupuje się na kilogramy. Od hurtowników,
którzy ściągają ją z Belgii. Nie są to więc słodycze, które
możemy spotkać w każdym sklepie. To czekolada przez duże
„C” z dużo większą zawartością kakao i masła kakaowego.
Pani Angelika ma już nowe marzenie – chciałaby sama ją
produkować, na miejscu, w Tarnobrzegu. Z ziarna kakaowca. Słodząc ją cukrem z kwiatu kokosa, dzięki czemu mogliby ją jeść także cukrzycy. To ambitne plany, bo w Polsce
robi się to jedynie w trzech miejscach.

TO NIE JEST PRACA
Byli tacy, którzy pukali się w głowę, mówiąc, że w takiej
mieścinie jak Tarnobrzeg to na pewno nie wypali. Ale wypaliło.
– Teraz mogę już śmiało powiedzieć, że nie mieli racji.
Okazało się, że jest zapotrzebowanie na prawdziwą, dobrą
czekoladę. Zainteresowanie przerosło moje oczekiwania
– mówi z uśmiechem A. Rozmus. – Ostatnio jedna pani,
która wcześniej czytała na Facebooku o tym, skąd wzięłam
pomysł na tę działalność, powiedziała mi, że w „Czekoladowej Chatce” faktycznie jest tak, jak w filmie „Czekolada”. To
dla mnie duży komplement. Słyszę coraz więcej pozytywnych
komentarzy. Ludzie już nie pukają się w czoło, a ja czuję się
szczęśliwa. Czuję, że to, co robię, to pasja, nie praca.
RAFAŁ NIECKARZ

Nasi podbijali Pragę
Chór „Lasowiacy” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, z udziałem solistów Ewy Wojciechowskiej, Olgi Ostasz, Piotra Szpary, Witolda Habudy i Konrada Horoszki, wraz z towarzyszącą mu Kameralną Orkiestrą Nadsańską oraz grupą taneczną Zespołu Pieśni i Tańca „Pyszniczanie”, uczestniczyli w odbywającym
się w dniach 6-9 lipca w stolicy Republiki Czeskiej XXIII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym.
Chór zaprezentował m.in. oparte na motywach ludowych polskie utwory, takie jak
„Lasowiacka śpiewka”, „Furman” „Dwa serduszka”, „Pojedziemy na łów” czy „Starzyk”.
Wszystkie festiwalowe utwory opracowali
Anna Strusińska (układy taneczne „Pyszniczan”) oraz Edward Horoszko (wokalno-instrumentalne). Przygotowana specjalnie
na ten występ znana na całym świecie czeska

polka „Skoda Laski”, wykonana po czesku
przez Elżbietę Seweryn z towarzyszeniem
chórku i orkiestry, wręcz oczarowała słuchaczy, którzy wspólnie z artystami odśpiewali
refren.
Polska grupa na czeskim festiwalu „ostro”
promowała kraj i region, występując z polską flagą i emblematami oraz rozdając promujące Stalową Wolę wydawnictwa.

Fot. arch.
Złożony z doświadczonych muzyków
Chór „Lasowiacy” od niedawna regularnie
występuje ze złożoną z muzyków młodego
pokolenia Kameralną Orkiestrą Nadsań-

ską oraz grupą wokalną „Pałacyk Michla”,
co zdecydowanie wzbogaciło brzmienie
zespołu, czyniąc go bogatszym i subtelniejszym.
(r)
tyna.info.pl
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Program telewizyjny

TVP1
05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn III (29)
06:50 Natura w Jedynce: Enklawy
dzikiej przyrody. Głębiny mórz
07:20 Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody. Morscy
akrobaci
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Elif (52)
09:35 Wspaniałe stulecie III (135)
10:35 Dr Quinn IV (1)
11:30 Obserwator
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Smaki polskie - Smaki polskiej
wieprzowiny - O dobroci
mięsa wieprzowego
12:50 Natura w Jedynce: Enklawy
dzikiej przyrody. Pustynne
serce Australii
13:20 Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody. Zostać królem
zwierząt. Lew
14:00 Elif (53)
15:00 Wiadomości
15:15 Pogoda
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa
15:55 Czarne chmury (1) - serial
Polska 1973
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Komisariat
17:55 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość (51)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 TdP - kronika
20:10 Pogoda
20:20 Ojciec Mateusz (180)
21:15 Sprawa dla reportera
22:05 Sekundy, które zmieniły
życie (6)
22:30 Uwikłani (3)
23:30 Ręka fryzjera - film dokumentalny, Polska 2009
00:30 American Pie - komedia,
USA 1999
02:20 Sprawa dla reportera
03:15 Przystań - dramat, Polska
1997
04:45 Notacje - Jadwiga Barańska.
Noce i dnie

TVP1
05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn IV (1)
06:50 Natura w Jedynce: Enklawy
dzikiej przyrody. Pustynne
serce Australii
07:20 Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody. Zostać królem
zwierząt. Lew
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Elif (53)
09:40 Wspaniałe stulecie III (136)
10:40 Dr Quinn IV (2)
11:35 Coś dla Ciebie
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Smaki polskie - na zielono bazylia w różnych odmianach
12:50 Natura w Jedynce: Enklawy
dzikiej przyrody. Góry Szkocji
13:20 Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody. Siła czy
dobroć? Pawiany oliwkowe
14:00 Elif (54)
15:00 Wiadomości
15:15 Pogoda
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa
15:55 Czarne chmury (2)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość (52)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 TdP - kronika
20:10 Pogoda
20:20 Weekendowy Hit Jedynki D’Artagnan i trzej muszkieterowie (1) - film kostiumowy,
Francja 2005; reż. Pierre
Aknine; wyk. Vincent Elbaz,
Emanuelle Beart, Tcheky
Karyo
22:05 American Pie - komedia, USA
1999; reż. Chris Weitz, Paul
Weitz;
23:55 Agenci T.A.R.C.Z.Y. (11)
00:45 W pułapce kłamstw - thriller,
Kanada 2015
02:30 Mrok (5)
03:30 Mrok (6)

TVP2
05:55 Rodzinka.pl (98)
06:30 Sonda 2
07:05 M jak miłość (81)
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia (1659)
11:35 Na dobre i na złe (415)
12:40 Tysiąc i jedna noc (103)
13:35 Na sygnale (1) - serial, Polska
14:10 Zaufaj mi, jestem lekarzem (5)
15:10 M jak miłość (1281)
16:10 Ojciec Brown (52)
17:05 Cena miłości (86)
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (17)
19:25 Jeden z dziesięciu (18)
20:05 VIII Płocka Noc Kabaretowa
Kabaretowe Igrzyska 2014
21:30 Jak w czeskim filmie - Homolkowie na urlopie - komedia,
Czechosłowacja 1972; reż.
Jaroslav Papousek; wyk.
Ladislav Smoljak, Frantisek
Husak, Iva Janzurova, Marie
Mottlova
23:05 Słodycz życia - komedia
romantyczna, USA 2013;
reż. Michael Damian; wyk.
Kathryn Morris, Alastair
Mackenzie, James Best,
Stephen Hogan
00:45 Prawie po ślubie - komedia
romantyczna, USA 2013; reż.
Mark Griffiths; wyk. Danielle
Panabaker, Jessica Parker
Kennedy, Britt Irvin, Travis
Milne, Ryan Kennedy, Naomi
Judd. Trzy przyjaciółki: Erin,
Casey i Stella tego samego
dnia jednocześnie składają
przysięgę małżeńską. Świeżo
upieczone szczęśliwe mężatki
niedługo cieszą się zamążpójściem.
02:25 Art Noc: Koncert Jaromira
Nohavicy i Andrzeja Sikorowskiego
03:25 Licencja na wychowanie (32)
04:00 Licencja na wychowanie (33)

TVP2
06:00 Rodzinka.pl (99)
06:35 Sonda 2
07:05 M jak miłość (82)
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia (1660)
11:35 Na dobre i na złe (416
12:40 Tysiąc i jedna noc (104)
13:35 Na sygnale (2)
14:05 Nabożeństwo w Kościele
metodystów - Kraplewo
15:05 M jak miłość (1282)
16:10 Ojciec Brown (53)
17:05 Cena miłości (87)
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (19)
19:25 Jeden z dziesięciu (20)
20:05 The best of Kabaret Młodych
Panów
21:20 Discopoland (5)
21:55 07 zgłoś się (13)
23:35 Z podniesionym czołem 2:
Odwet - film akcji, USA 2007;
reż. Tripp Reed; wyk. Kevin
Sorbo, Haley Ramm, Yvette
Nipar. Kiedy szeryf ginie w
niewyjaśnionych okolicznościach, do małego miasta,
leżącego na uboczu, przybywa jego syn. Nick z pomocą
agenta FBI zostaje nowym
stróżem prawa i wypowiada wojnę gangowi, który
prawdopodobnie odpowiada
za śmierć ojca.
01:20 Słodycz życia - komedia
romantyczna, USA 2013;
reż. Michael Damian; wyk.
Kathryn Morris, Alastair Mackenzie, James Best, Stephen
Hogan. Desiree Harper jest
mieszkanką Manhattanu,
która wiedzie beztroskie
życie u boku zamożnego
męża, Wade’a. Los Desiree
się odmienia, gdy małżonek
oznajmia, że zostawia ją dla
młodszej kochanki.
03:00 The best of Kabaret Młodych
Panów

20 lipca
POLSAT

• czwartek
TVN

TVN7

TV4

21:15 Galerianki

21:55 Gliniarz z metropolii

22:55 Fatum

21:00 Patriota

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (153)
08:50 Malanowski i Partnerzy (542)
09:20 Malanowski i Partnerzy (543)
09:50 Dzień, który zmienił moje
życie (130)
10:50 Małolaty (28)
11:50 Na ratunek 112 (55)
12:20 Na ratunek 112 (56)
12:50 Trudne sprawy (284)
13:50 Słoiki (28)
14:50 Dlaczego ja? (697)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Gliniarze (89)
17:30 Trudne sprawy (212)
18:30 Wydarzenia
19:00 Ceremonia otwarcia World
Games 2017
21:15 Galerianki - dramat, Polska
2009; reż. Katarzyna Rosłaniec; wyk. Anna Karczmarczyk, Artur Barciś, Dagmara
Krasowska, Dominika Gwit,
Izabela Kuna
22:55 Bez litości: Walka wręcz - film
kryminalny; USA 2012; reż.
Chartrand Lauro; wyk. Steven
Seagal, Darren Shahlavi,
Sarah Lind, Lochlyn Munro,
Jesse Hutch, Tanaya Beatty,
Adrian Holmes, Zak Santiago,
Bradley Stryker, Nelson Leis
00:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

05:30 Uwaga!
06:00 Mango - Telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy (984)
07:50 Doradca smaku - Faszerowane
ziemniaki z zimną pomidorową (27)
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje VI (9)
09:35 Szkoła (215)
10:35 Ukryta prawda (473)
11:35 Szpital (359)
12:35 19+ (84)
13:05 19+ (85)
13:35 W-11 Wydział Śledczy (985)
14:15 W-11 Wydział Śledczy (986)
15:00 Kuchenne rewolucje XI (3)
16:00 Szkoła (216)
17:00 Ukryta prawda (474)
18:00 Szpital (360)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku - Grzybowy
makaron z kurczakiem (5)
20:15 Na Wspólnej (2515)
20:55 Kuchenne rewolucje XIV (2)
21:55 Gliniarz z metropolii - film
sensacyjny, USA 1997; reż.
Thomas Carter ; wyk. Eddie
Murphy, Kim Miyori, Art
Evans, James Carpenter,
Michael Rapaport
00:20 Ostatni skaut - film sensacyjny, USA 1991
02:35 Uwaga!
03:00 Moc magii
04:20 Nic straconego

05:25 Ukryta prawda (386)
06:25 Szpital (109)
07:20 Sąd rodzinny (52)
08:20 39 i pół III (5)
09:20 Druga szansa (10)
10:25 Mango - Telezakupy
12:00 Ukryta prawda (320)
13:00 Sąd rodzinny (48)
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska (283)
15:00 Szpital (110)
16:00 Chirurdzy (5)
17:00 Dr House VI (1)
18:00 Druga szansa (11)
19:00 Ukryta prawda (321)
20:00 Książę i ja III: Królewski
miesiąc miodowy - komedia,
USA 2008; reż. Catherine
Cyran; wyk. Kam Heskin,
Chris Geere, Adam Croasdell,
Jonathan Firth, Todd Jensen
21:55 Kości (15)
22:55 Fatum - horror, USA 2005;
reż. Walter Salles; wyk. Jennifer Connelly, John C. Reilly,
Tim Roth, Dougray Scott, Pete
Postlethwaite
01:10 Mroczny sekret Hollywood film dokumentalny, USA 2014;
reż. Amy Berg; wyk. Evan
Henzi, Michael Egan III, Mark
Ryan
03:05 Moc magii

06:00 Wszystko o psach (4)
07:00 Kacze opowieści (53)
07:30 Kacper: Szkoła postrachu (23)
08:00 Kacze opowieści (56)
08:30 Kacper: Szkoła postrachu (26)
09:00 Wszystko o psach (5)
10:00 Twoja na zawsze (90)
11:00 Detektywi w akcji (20)
12:00 Detektywi w akcji (115)
13:00 Policjantki i policjanci (267)
14:00 STOP Drogówka (146)
15:00 Dom nie do poznania (257)
16:00 Twoja na zawsze (91)
17:00 Hawaje 5-0 (14)
18:00 Detektywi w akcji (21)
19:00 Policjantki i policjanci (268)
20:00 Sprawiedliwi - wydział
kryminalny (73)
21:00 Patriota - thriller; USA 1998;
reż. Dean Semler; wyk.
Camilla Belle, Dan Beene,
Dean Semler, Gailard Satrain,
L Jones, Silas Mitchell, Steven
Seagal
22:55 Śmierć na 1000 sposobów (6)
23:25 Śmierć na 1000 sposobów (7)
23:55 Spadkobiercy (40)
00:55 Sekrety sąsiadów (13)
01:25 Sekrety sąsiadów (14)
01:55 Interwencja
02:20 Graffiti
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (580)
04:00 Top 10 lista przebojów (802)
05:00 Top 10 lista przebojów (806)

21 lipca
POLSAT

• piątek
TVN

TVN7

TV4

20:10 Noc w muzeum

20:00 Władca pierścieni

22:10 Alfie

00:00 W mgnieniu oka

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (154)
08:50 Malanowski i Partnerzy (544)
09:20 Malanowski i Partnerzy (545)
09:50 Dzień, który zmienił moje
życie (131)
10:50 Małolaty (29)
11:50 Na ratunek 112 (57)
12:20 Na ratunek 112 (58)
12:50 Trudne sprawy (285)
13:50 Słoiki (29)
14:50 Dlaczego ja? (698)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:40 Gliniarze (90)
17:40 Trudne sprawy (213)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (302)
20:10 Noc w muzeum - film przygodowy, USA, Wielka Brytania
2006; reż. Shawn Levy; wyk.
Ben Stiller, Bill Cobbs, Dick
Van Dyke, Jake Cherry, Mickey
Rooney, Ricky Gervais, Carla
Gugino, Robin Williams
22:35 Spider-Man 2 - film SF, USA
2004; reż. Sam Raimi
01:20 Rezydent - thriller, USA 2010;
reż. Antti Jokinen; wyk.
Aunjanue Ellis, Christopher
Lee, Hilary Swank, Jeffrey
Dean Morgan, Lee Pace
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

05:30 Uwaga!
06:00 Mango - Telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy (986)
07:50 Doradca smaku - Grzybowy
makaron z kurczakiem (5)
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje VI (10)
09:35 Szkoła (216)
10:35 Ukryta prawda (474)
11:35 Szpital (360)
12:35 19+ (86)
13:05 19+ (87)
13:35 W-11 Wydział Śledczy (990)
14:15 W-11 Wydział Śledczy (992)
15:00 Kuchenne rewolucje XI (4)
16:00 Szkoła (217)
17:00 Ukryta prawda (475)
18:00 Szpital (361)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Władca pierścieni: Powrót
króla - film przygodowy,
Nowa Zelandia, USA, Niemcy 2003; reż. Peter Jackson;
wyk. Elijah Wood, Ian
McKellen, Viggo Mortensen,
Sean Astin, Bernard Hill, John
Noble, John Rhys-Davies, Billy
Boyd, Dominic Monaghan,
Orlando Bloom, Miranda Otto,
David Wenham, Liv Tyler,
00:10 Niesamowity jeździec western, USA 1985; reż. Clint
Eastwood
02:35 Uwaga!
02:50 Moc magii
04:10 Nic straconego

05:25 Ukryta prawda (387)
06:25 Szpital (110)
07:20 Sąd rodzinny (48)
08:20 39 i pół III (6)
09:20 Druga szansa (11)
10:25 Mango - Telezakupy
12:00 Ukryta prawda (321)
13:00 Sąd rodzinny (40)
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska (284)
15:00 Szpital (111)
16:00 Chirurdzy (6)
17:00 Dr House VI (2)
18:00 Druga szansa (12)
19:00 Ukryta prawda (322)
20:00 Agent Cody Banks II: Cel
Londyn - film przygodowy,
USA 2004; reż. Kevin Allen;
wyk. Frankie Muniz, Anthony
Anderson, Hannah Spearritt,
Cynthia Stevenson, Anna
Chancellor
22:10 Alfie - komedia, USA, Wielka
Brytania 2004; reż. Charles
Shyer; wyk. Jude Law, Marisa
Tomei, Omar Epps, Nia Long,
Jane Krakowski, Sienna
Miller, Susan Sarandon
00:25 Masters of Sex (9)
01:40 Kości (15)
02:40 Moc magii

06:00 Wszystko o psach (5)
07:00 Kacze opowieści (54)
07:30 Kacper: Szkoła postrachu (24)
08:00 Kacze opowieści (57)
08:30 Kacper i przyjaciele (1) animacja; USA 2002
09:00 Wszystko o psach (6)
10:00 Twoja na zawsze (91)
11:00 Detektywi w akcji (21)
12:00 Galileo (604)
13:00 Policjantki i policjanci (268)
14:00 Galileo (605)
15:00 Dom nie do poznania (258)
16:00 Twoja na zawsze (92)
17:00 Hawaje 5-0 (15)
18:00 Detektywi w akcji (22)
19:00 Policjantki i policjanci (269)
20:00 Sprawiedliwi - wydział
kryminalny (74)
21:00 Sprawiedliwi - wydział
kryminalny (70)
22:00 Sprawiedliwi - wydział
kryminalny (71)
23:00 Sprawiedliwi - wydział
kryminalny (72)
00:00 W mgnieniu oka - dramat;
Wielka Brytania 1992; reż.
Tony Maylam; wyk. Alastair
Duncan, Kim Cattrall, Rutger
Hauer
01:55 Interwencja
02:20 Graffiti
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (581)
04:00 Top 10 lista przebojów (803)
05:00 Top 10 lista przebojów (807)

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

TVP1
04:30 Galeria (60)
04:50 Klan (3114)
05:20 Klan (3115)
05:40 Klan (3116)
06:05 Klan (3117)
06:40 Sprawa dla reportera
07:30 Rok w ogrodzie
08:00 Naszaarmia.pl
08:25 Na szlaku wydarzeń
08:45 Sekundy, które zmieniły
życie (6)
09:05 Po prostu zdrowie
09:40 D’Artagnan i trzej muszkieterowie (1) - film kostiumowy,
Francja 2005; reż. Pierre
Aknine; wyk. Vincent Elbaz,
Emanuelle Beart, Tcheky
Karyo
11:20 Piłka nożna - Turniej Mistrzów
Bayern Monachium - AC Milan
(studio)
11:30 Piłka nożna - Turniej Mistrzów
Bayern Monachium - AC Milan
13:45 Bodo (4)
14:55 Zagadka Hotelu Grand (52)
15:55 Anna German (5)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Polski grill
18:35 Ranczo (120)
19:30 Wiadomości
20:05 Sport
20:10 TdP - kronika
20:15 Pogoda
20:20 Hit na sobotę - 22 Jump
Street - komedia kryminalna,
USA 2014; reż. Phil Lord, Christopher Miller; wyk. Jonah
Hill, Channing Tatum, Peter
Stormare, Amber Stevens
23:05 Agenci T.A.R.C.Z.Y. (12)
23:50 Piłka nożna - Turniej
Mistrzów Juventus Turyn - FC
Barcelona (studio)
24:00 Piłka nożna - Turniej
Mistrzów Juventus Turyn - FC
Barcelona
02:15 Zagadka Hotelu Grand (52)
03:05 Agenci T.A.R.C.Z.Y. (11)

TVP1
04:25 Galeria (61
04:45 Klan (3118)
05:15 Klan (3119)
05:35 Klan (3120)
06:10 Słownik polsko@polski - talk show prof. Jana Miodka
06:35 Pełnosprawni
07:00 Transmisja mszy świętej z
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:40 Fundusze Europejskie - jak to
działa? (6)
08:55 Ziarno - Ja zawsze jestem
z wami
09:30 Zakochaj się w Polsce (18)
10:00 Weterynarze z sercem (6)
10:35 Biblia - Samson i Dalila
11:30 Magazyn kolarski
11:50 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 BBC w Jedynce: Łowcy. Gra w
chowanego
14:05 Niebo i piekło, Północ - Południe, Księga III (3)
15:05 Rozdarte serca (65)
16:00 Rozdarte serca (66)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Pół wieku Kabaretu pod Egidą
18:35 Rolnik szuka żony III (7)
19:30 Wiadomości
20:05 Sport
20:10 TdP - kronika
20:15 Pogoda
20:20 Zakochana Jedynka - Die
verbotene Frau - film
obyczajowy, Niemcy 2013;
reż. Hansjörg Thurn; wyk. Alexandra Neldel, Mido Hamada,
Deniz Cooper
22:00 Sportowa niedziela
22:30 Piłka nożna - Turniej
Mistrzów Real Madryt - Manchester United (studio)
23:00 Piłka nożna - Turniej
Mistrzów Real Madryt Manchester United
01:20 Niebo i piekło, Północ - Południe, Księga III (3)
02:20 Biblia - Samson i Dalila (3)
03:20 Agenci T.A R.C.Z.Y. (12)

TVP2
05:55 Sztuka codzienności - Animacja - serial dokumentalny,
Wielka Brytania 2013
06:30 M jak miłość (1295)
07:30 Pytanie na śniadanie
08:35 Pogoda Flesz
10:40 Lajk!
11:05 Na sygnale (133)
11:35 Podróże z historią (38)
12:15 Jak w czeskim filmie - Homolkowie na urlopie - komedia,
Czechosłowacja 1972
14:00 Familiada
14:35 Sonda 2
15:15 Komedie po polsku - Dziewczyny do wzięcia - komedia,
Polska 1972; reż. Janusz
Kondratiuk
16:15 Kocham Cię, Polsko! (4)
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Postaw na milion - kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 25 lat disco polo - gala
jubileuszowa (1)
21:15 25 lat disco polo - gala
jubileuszowa (2)
22:35 Sztuka kochania - komedia,
Polska 1989
00:25 Kovak Box - thriller,
Hiszpania, Wielka Brytania
2006; reż. Daniel Monzon;
wyk. Timothy Hutton, Lucia
Jimenez, David Kelly
02:25 07 zgłoś się (13)
04:00 Pod Mocnym Aniołem dramat, Polska 2013; reż.
Wojciech Smarzowski; wyk.
Robert Więckiewicz, Julia
Kijowska, Kinga Preis, Andrzej
Grabowski, Izabela Kuna,
Jacek Braciak, Marian Dziędziel, Arkadiusz Jakubik, Lech
Dyblik, Adam Woronowicz

TVP2
05:50 Dla niesłyszących - Słowo na
niedzielę
05:55 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze (21)
06:20 M jak miłość (1296)
07:20 Most na Renie - dramat
wojenny, USA 1969; reż. John
Guillermin; wyk. George
Segal, Robert Vaughn, Ben
Gazzara, Bo Hopkins
09:15 Ukryte skarby
09:50 Rodzinne oglądanie Stworzenia światła - film
dokumentalny, Wielka
Brytania 2015
10:55 Makłowicz w podróży - Hiszpania - Prowincja Kordoba
11:35 Gwiazdy w południe - Siedmiu wspaniałych - western,
USA (1960); reż. John Sturges;
wyk. Yul Brynner, Steve
McQuinn, Charles Bronson,
Robert Vaughn, Horst
Buchholz
14:00 Familiada
14:40 Sonda 2
15:20 Na dobre i na złe (669)
16:15 Na sygnale (134)
16:50 Pierwsza randka (5)
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl (195)
19:30 Rodzinka.pl (196)
20:05 Wakacje z Kabaretem (1) Szczecin 2014 - Wakacje Jasia
Kowalskiego
21:00 Wakacje z Kabaretem (2) Szczecin 2014 - Wakacje Jasia
Kowalskiego
22:00 Z podniesionym czołem II:
Odwet - film akcji, USA 2007
23:45 Sztuka kochania - komedia
Polska 1989
01:30 Lajk!
01:55 Kovak Box - thriller, Hiszpania,
Wielka Brytania 2006; reż.
Daniel Monzon; wyk. Timothy
Hutton, Lucia Jimenez, David
Kelly
03:50 Kryminalne zagadki Las Vegas
XIII (13)

22 lipca
POLSAT

• sobota
TVN

TVN7

TV4

20:05 Gdzie jest Nemo?

20:00 27 sukienek

19:00 Facet z ogłoszenia

17:05 Zabójcze tornado

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:40 Jeźdźcy smoków (13
08:10 Pan Peabody i Sherman Show
(1) - animacja, USA 2016
08:40 Jeźdźcy smoków na końcu
świata (33)
09:10 Przygody Kota w Butach (327)
09:40 Przygody Kota w Butach (33)
10:10 Ewa gotuje (274)
10:45 Noc w muzeum - film przygodowy; USA, Wielka Brytania
2006
13:10 Spider-Man 2 - film SF; USA
2004; reż. Sam Raimi
15:50 Polsat SuperHit Festiwal 2017
Sopocki Hit Kabaretowy na
bis
17:50 Chłopaki do wzięcia (87)
18:20 Chłopaki do wzięcia (88)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (303)
20:05 Gdzie jest Nemo? - animacja;
USA 2003
22:15 Jeździec znikąd - western;
USA 2013; reż. Gore Verbinski;
wyk. Hammer Armie, Helena
Bonham Carter, Johnny Depp,
Ruth Wilson, Tom Wilkinson,
William Fichtner
01:25 Kroniki mutantów - film SF;
USA, Wielka Brytania 2008;
reż. Simon Hunter; wyk. Aoki
Devon, Jane Thomas, John
Malkovich, Ron Perlman, Sean
Pertwee, Shauna Macdonald
04:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

05:15 Uwaga!
05:35 Mango - Telezakupy
07:45 Efekt Domina 4 (5)
08:20 Spotkanie ze smakiem (8)
08:30 Dzień dobry wakacje (9)
11:00 Na Wspólnej (2513)
12:45 Agent - Gwiazdy (7)
13:45 MasterChef Junior (8)
15:20 Mamy cię! (8)
16:30 Kobieta na krańcu świata VIII (5)
17:00 Projekt Lady II (6)
18:00 Kuchenne rewolucje XIV (2)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 27 sukienek - komedia,
USA 2008; reż. Anne Fletcher;
wyk. Katherine Heigl, James
Marsden, Edward Burns, Malin Akerman, Krysten Ritter,
Judy Greer
22:20 Wytańczyć marzenia - film
obyczajowy, USA 2006; reż.
Liz Friedlander; wyk. Antonio
Banderas, Alfre Woodard, Rob
Brown, Yaya DaCosta, John
Ortiz, Jenna Dewan
00:50 G.I. Joe: Czas Kobry - film
sensacyjny, USA, Czechy 2009;
reż. Stephen Sommers; wyk.
Dennis Quaid, Channing
Tatum, Adewale Akinnuoye-Akbaje, Marlon Wayans,
Joseph Gordon-Levitt
03:15 Uwaga!
03:35 Moc magii
04:55 Nic straconego

04:55 Ukryta prawda (388)
05:55 Ukryta prawda (389)
06:55 Mango - Telezakupy
09:00 Dr House V (22)
10:00 39 i pół III (2)
11:00 39 i pół III (3)
12:00 Wojny magazynowe Teksas (1)
- serial dokumentalny
12:30 Wojny magazynowe Teksas (2)
13:00 Remontowy biznes braci
Scott (9)
13:55 Remontowy biznes braci
Scott (10)
14:50 Stalowy rycerz - film przygodowy, USA 1997
16:55 Polowanie na mysz - komedia, USA 1997; reż. Gore
Verbinski
19:00 Facet z ogłoszenia - komedia,
USA 2005; reż. Gary David
Goldberg; wyk. John Cusack,
Elizabeth Perkins, Christopher
Plummer, Dermot Mulroney,
Stockard Channing, Diane
Lane
21:10 Do szaleństwa - film obyczajowy, USA 2011; reż. Drake
Doremus; wyk. Anton Yelchin,
Felicity Jones, Jennifer
Lawrence, Charlie Bewley,
Alex Kingston
23:00 Fatum - horror, USA 2005; reż.
Walter Salles
01:25 Moc magii
03:35 Druga strona medalu II (4)
04:05 Druga strona medalu II (5)

06:00 Światowe rekordy Guinessa (6)
07:00 Kacze opowieści (55)
07:30 Kacper: Szkoła postrachu (25)
08:00 Kacze opowieści (58)
08:30 Kacper i przyjaciele (2)
09:00 Garfield Show - animacja;
Francja 2011
09:25 Wszystkie psy idą do nieba
- animacja; Wielka Brytania,
Irlandia, USA 1989
11:00 Policjantki i policjanci (265)
12:00 Policjantki i policjanci (266)
13:00 Policjantki i policjanci (267)
14:05 STOP Drogówka (147)
15:20 Lepszy model - film przygodowy; USA 2014; reż. Paul
Hoen; wyk. China McClain,
Kelli Berglund, Marshall
Williams
17:05 Zabójcze tornado - dramat;
USA 2012; reż. Jeff Burr; wyk.
Jeff Fahey, Stacey Asaro
19:00 Galileo (606)
20:00 Policjantki i policjanci (268)
21:00 Policjantki i policjanci (269)
22:00 Sprawiedliwi - wydział
kryminalny (73)
23:00 Sprawiedliwi - wydział
kryminalny (74)
00:00 Niebezpieczna strefa dramat; USA 1997; reż. Allan
Eastman; wyk. Billy Zane,
Hiroyuki Tagawa, Robert
Downey Jr
01:55 Tuż przed tragedią (5)
03:00 Disco Polo Life (582)
04:00 Top 10 lista przebojów (804)
05:00 Top 10 lista przebojów (808)

23 lipca
POLSAT

• niedziela
TVN

TVN7

TV4

22:05 Lep na muchy

22:15 Operacja Argo

20:00 Cobra

20:00 Czasy ostateczne

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków (14)
08:15 Jeźdźcy smoków na końcu
świata (34)
08:40 Przygody Kota w Butach (34)
09:10 Astro Boy - animacja; Japonia,
USA 2009; reż. Bowers David
11:15 Karate Kid 4: Mistrz i uczennica - animacja; USA 1994
13:30 Gdzie jest Nemo? - animacja;
USA 2003
15:35 Dziewięć miesięcy - komedia;
USA 1995; reż. Chris
Columbus; wyk. Hugh Grant,
Julianne Moore, Tom Arnold,
Joan Cusack, Jeff Goldblum,
Robin Williams
17:50 Nasz nowy dom (79)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (304)
20:05 Polsat SuperHit Festiwal 201
22:05 Lep na muchy - komedia;
USA, 2011; reż. Rob Minkoff;
wyk. Ashley Judd, Blake
Tim, Jeffrey Tambor, Matt
Ryan, Mekhi Phifer, Patrick
Dempsey
23:55 Terminator: Ocalenie - film
akcji; USA 2009; reż. McG;
wyk. Christian Bale, Anton
Yelchin, Bryce Dallas Howard,
Helena Bonham Carter,
Jadagrace, Moon Bloodgood,
Sam Worthington
02:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

05:25 Uwaga!
05:45 Mango - Telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie (28)
08:25 Akademia ogrodnika (282)
08:30 Dzień dobry wakacje (10)
11:00 Dom marzeń 2 (6)
12:00 Co za tydzień (809)
12:35 Belle Epoque (6)
13:40 Władca pierścieni: Powrót
króla - film przygodowy,
Nowa Zelandia, USA, Niemcy 2003; reż. Peter Jackson
17:50 Gotowi na sezon (8)
18:00 Ugotowani XI (12)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 G.I. Joe: Czas Kobry - film
sensacyjny, USA, Czechy 2009;
reż. Stephen Sommers; wyk.
Dennis Quaid, Channing
Tatum, Adewale Akinnuoye-Akbaje, Marlon Wayans,
Joseph Gordon-Levitt,
Rachel Nichols, Sienna Miller,
Jonathan Pryce
22:15 Operacja Argo - film sensacyjny, USA 2012; reż. Ben Affleck;
wyk. Ben Affleck, Bryan
Cranston, Alan Arkin, John
Goodman, Victor Garber, Tate
Donovan, Kyle Chandler
00:40 Sekrety lekarzy 3 (10)
01:45 Revolution (7)
02:45 Uwaga!
03:05 Moc magii
04:15 Nic straconego

04:45 Ukryta prawda (390)
05:45 Ukryta prawda (391)
06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Dr House V (23)
09:50 39 i pół 3 (4)
10:50 39 i pół 3 (5)
11:50 39 i pół 3 (6)
12:50 Wojny magazynowe Teksas (3)
13:20 Wojny magazynowe Teksas (4)
13:50 Remontowy biznes braci
Scott (11)
14:45 Remontowy biznes braci
Scott (12)
15:45 Przygoda na Alasce - film
przygodowy, USA 1995
18:05 Książę i ja III: Królewski
miesiąc miodowy - komedia,
USA 2008; reż. Catherine
Cyran; wyk. Kam Heskin,
Chris Geere, Adam Croasdell,
Jonathan Firth, Todd Jensen
20:00 Cobra - film sensacyjny,
USA 1986; reż. George P.
Cosmatos; wyk. Sylvester
Stallone, Brigitte Nielsen,
Reni Santoni, Andrew Robinson, Brian Thompson
21:50 Czysty Geniusz (7)
22:50 Ucieczka z Los Angeles - film
SF, USA 1996; reż. John
Carpenter
01:00 Lista klientów (9)
02:00 Moc magii
04:15 Druga strona medalu II (6)

06:00 Światowe rekordy Guinessa (7)
07:00 Kacze opowieści (56)
07:30 Kacper: Szkoła postrachu (26)
08:00 Kacze opowieści (59)
08:25 Garfield Show - animacja;
Francja 2011
08:45 Lepszy model - film przygodowy; USA 2014; reż. Paul
Hoen; wyk. China McClain,
Kelli Berglund, Marshall
Williams
10:35 Galileo (605)
11:35 Galileo (606)
12:45 Zemsta Różowej Pantery- animacja; USA, Wielka Brytania
1978
14:50 O krok od zagłady - dramat;
USA 2014
16:45 Klątwa Różowej Pantery animacja; Wielka Brytania
1983
19:00 Galileo (607)
20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni - dramat, USA 2014;
reż. Vic Armstrong; wyk. Lea
Thompson, Michael Chad,
Nicolas Cage
22:15 Ten niezręczny moment komedia; USA 2014; reż. Tom
Gormican; wyk. Miles Teller,
Zac Efron
00:20 STOP Drogówka (147)
01:20 Tuż przed tragedią (6)
02:25 STOP Drogówka
03:00 Disco Polo Life (583)
04:00 Top 10 lista przebojów (805)
05:00 Top 10 lista przebojów (809)
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Program telewizyjny

TVP1
05:20 Telezakupy
06:00 Dr Quinn IV (2)
06:55 BBC w Jedynce: Łowcy. Gra w
chowanego
08:00 Wiadomości
08:15 Pogoda
08:40 Elif (54)
09:40 Wspaniałe stulecie III (137)
10:35 Dr Quinn IV (3)
11:30 Z ciemności - zobaczyć świat
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:30 To się opłaca - Modernizacja
gospodarstw rolnych
12:50 Natura w Jedynce: Enklawy
dzikiej przyrody. Stawonogi
i my
13:20 Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody. Nieustraszony drapieżca. Trzmielojad
czubaty
14:00 Elif (55)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa
15:50 Czarne chmury (3)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Komisariat
17:55 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość (53)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 TdP - kronika
20:10 Pogoda
20:20 Wichry wojny (7)
22:55 GOL - felieton
23:30 Komisja morderstw (7)
00:30 Młodzi lekarze (7)
01:25 22 Jump Street - komedia
kryminalna, USA 2014; reż.
Phil Lord, Christopher Miller;
wyk. Jonah Hill, Channing
Tatum, Peter Stormare,
Amber Stevens
03:25 Die verbotene Frau - film
obyczajowy, Niemcy 2013;
reż. Hansjörg Thurn; wyk. Alexandra Neldel, Mido Hamada,
Deniz Cooper

TVP1
05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn IV (3)
06:50 Natura w Jedynce: Enklawy
dzikiej przyrody. Stawonogi
i my
07:20 Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody. Nieustraszony drapieżca. Trzmielojad
czubaty
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:40 Elif
09:35 Wspaniałe stulecie III (138)
10:35 Dr Quinn IV (4)
11:30 Obserwator
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:30 To się opłaca - Wsparcie gospodarstw zagrożonych ASF
12:50 Natura w Jedynce - Enklawy
dzikiej przyrody cz. 15.
Stawonogi - niezastąpione
ogniwo
13:20 Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody. Kolebka
morskiego życia. Shiretoko.
Japonia
14:00 Elif (56)
15:00 Wiadomości
15:15 Pogoda
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa
15:50 Czarne chmury (4)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Komisariat
17:55 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość (54)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 TdP - kronika
20:10 Pogoda
20:20 Rozdarte serca (67)
21:20 Rozdarte serca (68)
22:10 El Principe - dzielnica zła (27)
23:05 Matecznik - film dokumentalny, Polska 2016
00:15 Wichry wojny (7)
02:45 Dom (4)
04:25 Notacje - Danuta Kobylińska-Walas. Kapitan Żaba

TVP2
06:05 Rodzinka.pl (100)
06:40 Mam przepis na pielgrzymowanie
07:05 M jak miłość (83)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1661)
11:35 Na dobre i na złe (417)
12:40 Tysiąc i jedna noc (105)
13:30 Na sygnale (3)
14:05 Najdziksze wyspy świata
- Dzikie wyspy. Amazonia pływające lasy
15:10 M jak miłość (1283)
16:10 Ojciec Brown (54)
17:05 Cena miłości (88)
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (21)
19:25 Jeden z dziesięciu (1)
20:05 Komedie po polsku - Złoto
dezerterów - komedia, Polska
1998; reż. Janusz Majewski; wyk. Marek Kondrat,
Bogusław Linda, Wiktor
Zborowski, Katarzyna Figura,
Piotr Gąsowski, Jan Englert,
Piotr Machalica, Leonard
Pietraszak, Paweł Delag,
Artur Żmijewski
22:15 Rodzinka.pl (203)
22:50 Czy świat oszalał? - Śmierć
na receptę
23:55 Kryminalne zagadki Las
Vegas XIII (13)
00:45 Kryminalne zagadki Las
Vegas XIII (14)
01:40 Siedmiu wspaniałych western, USA 1960; reż. John
Sturges; wyk. Yul Brynner,
Steve McQuinn, Charles
Bronson, Robert Vaughn,
Horst Buchholz
04:00 Śmierć na receptę - film
dokumentalny, Francja 2014
05:05 Kryminalne zagadki Las
Vegas XIII (14)

TVP2
06:05 Rodzinka.pl (101)
06:40 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość (84)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1662)
11:35 Na dobre i na złe (418)
12:35 Tysiąc i jedna noc (106)
13:35 Na sygnale (4)
14:05 Włoska kuchnia jak u babci (11)
14:35 Afryka od kuchni (11)
15:05 M jak miłość (1284)
16:10 Ojciec Brown (55)
17:05 Cena miłości (89)
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (2)
19:25 Jeden z dziesięciu (3)
20:05 Kocham Cię, Polsko!
21:55 Inteligent w armii - komedia, USA 1994; reż. Penny
Marshall; wyk. Danny De Vito,
Gregory Hines, Stacey Dash.
Po długich poszukiwaniach
Billy Rago znajduje pracę
jako nauczyciel literatury w
amerykańskiej armii.
00:10 Świat bez fikcji - Mali ludzie,
wielkie marzenia - film dokumentalny, Francja 2014
01:15 Złoto dezerterów - komedia,
Polska 1998; reż. Janusz Majewski; wyk. Marek Kondrat,
Bogusław Linda, Wiktor
Zborowski, Katarzyna Figura,
Piotr Gąsowski, Jan Englert,
Piotr Machalica, Leonard
Pietraszak, Paweł Delag,
Artur Żmijewski
03:25 Zabójcze umysły (83)
04:15 Zabójcze umysły (84)
05:10 Mali ludzie, wielkie marzenia
- film dokumentalny, Francja
2014

24 lipca
POLSAT

• poniedziałek
TVN

TVN7

TV4

22:25 Strażnik granicy

01:15 The Following

20:00 Będziecie nas
pamiętać

22:00 Galileo

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (155)
08:50 Malanowski i Partnerzy (546)
09:20 Malanowski i Partnerzy (547)
09:50 Dzień, który zmienił moje
życie (132)
10:50 Małolaty (30)
11:50 Na ratunek 112 (59)
12:20 Na ratunek 112 (60)
12:50 Trudne sprawy (286)
13:50 Słoiki (30)
14:50 Dlaczego ja? (699)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:40 Gliniarze (91)
17:40 Trudne sprawy (214)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (305)
20:05 Megahit - Terminator:
Ocalenie - film SF; USA 2009;
reż. McG; wyk. Christian Bale,
Anton Yelchin, Bryce Dallas
Howard, Helena Bonham
Carter, Jadagrace, Moon
Bloodgood, Sam Worthington
22:25 Strażnik granicy - film akcji;
USA 2008; reż. Isaac Florentine; wyk. Jean-Claude Van
Damme, Daniel Perrone, Gary
McDonald, Natalie J. Robb,
Scott Adkins, Stephen Lord
00:40 Bad Boys II - komedia sensacyjna; USA 2003; reż. Michael
Bay
03:45 Tajemnice losu (2746)
05:00 Disco Gramy

05:30 Uwaga!
06:00 Mango - Telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy (992)
07:50 Gotowi na sezon (8)
08:00 Milionerzy (29)
08:35 Kuchenne rewolucje VI (11)
09:35 Szkoła (217)
10:35 Ukryta prawda (475)
11:35 Szpital (361)
12:35 19+ (88)
13:05 19+ (89)
13:35 W-11 Wydział Śledczy (994)
14:15 W-11 Wydział Śledczy (996)
15:00 Kuchenne rewolucje XI (5)
16:00 Szkoła (218)
17:00 Ukryta prawda (476)
18:00 Szpital (362)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku - Pieczony
indyk w słodko-ostrym sosie
20:15 Na Wspólnej (2516)
20:55 Projekt Lady II (7)
21:55 Sekrety lekarzy III (11)
22:55 Ostre cięcie VII (10)
23:41 Żony Hollywood III (7)
00:40 Co za tydzień
01:15 The Following (2) - serial
sensacyjny, USA
02:15 Uwaga!
02:40 Moc magii
04:00 Nic straconego

05:25 Ukryta prawda (392)
06:25 Szpital (111)
07:20 Sąd rodzinny (40)
08:20 39 i pół III (7)
09:20 Druga szansa (12)
10:25 Mango - Telezakupy
12:00 Ukryta prawda (322)
13:00 Sąd rodzinny (43)
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska (285)
15:00 Szpital (112)
16:00 Chirurdzy (7)
17:00 Dr House VI (3)
18:00 Druga szansa (13)
19:00 Ukryta prawda (323)
20:00 Będziecie nas pamiętać - film
obyczajowy, USA 2012; reż.
David Chase; wyk. John
Magaro , Jack Huston, Will
Brill, James Gandolfini, Bella
Heathcote. Lata 60. Chcąc
zdobyć serce dziewczyny,
Douglas dołącza do szkolnego
zespołu rockandrollowego.
Dwa lata po powstaniu
grupy muzycy mają okazję
przekonać się, że rynkiem
muzycznym rządzą brutalne
prawa.
22:20 Lista klientów (10)
23:20 Masters Of Sex (10)
00:40 Facet z ogłoszenia - komedia,
USA 2005; reż. Gary David
Goldberg; wyk. John Cusack,
Elizabeth Perkins, Christopher
Plummer, Dermot Mulroney,
Stockard ChanningDiane Lane
02:45 Moc magii

06:00 Wszystko o psach (6)
07:00 Kacze opowieści (57)
07:30 Kacper i przyjaciele (1) animacja; USA 2002
08:00 Kacze opowieści (60)
08:30 Kacper i przyjaciele (3)
09:00 Wszystko o psach (7)
10:00 Twoja na zawsze (92)
11:00 Detektywi w akcji (22)
12:00 Detektywi w akcji (116)
13:00 Policjantki i policjanci (269)
14:00 STOP Drogówka (147)
15:00 Dom nie do poznania (259)
16:00 Twoja na zawsze (93)
17:00 Hawaje 5-0 (16)
18:00 Detektywi w akcji (23)
19:00 Policjantki i policjanci (270)
20:00 Sprawiedliwi - wydział
kryminalny (75)
21:00 Śmierć na 1000 sposobów (9)
21:30 Śmierć na 1000 sposobów (10)
22:00 Galileo (606)
23:00 Galileo (607)
00:00 Spadkobiercy (41)
01:00 Tuż przed tragedią (6)
02:05 Interwencja
02:30 TAK czy NIE
02:55 Polska 2017 - magazyn
siatkarski
04:25 Magazyn Atleci Polsat Sport
2017
04:55 Trans World Sport 2017

25 lipca
POLSAT

• wtorek
TVN

TVN7

TV4

20:05 Bad Boys II

20:55 Infiltracja

20:00 Gra o przeżycie

21:00 El Mariachi

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (156)
08:50 Malanowski i Partnerzy (548)
09:20 Malanowski i Partnerzy (550)
09:50 Dzień, który zmienił moje
życie (133)
10:50 Małolaty (31)
11:50 Na ratunek 112 (61)
12:20 Na ratunek 112 (62)
12:50 Trudne sprawy (287)
13:50 Słoiki (31)
14:50 Dlaczego ja? (700)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:40 Gliniarze (92)
17:40 Trudne sprawy (215)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (306)
20:05 Bad Boys II – komedia
sensacyjna; USA 2003; reż.
Michael Bay; wyk. Martin
Lawrence, Gabrielle Union,
Henry Rollins, Joe Pantoliano,
Jordi Molla, Michael Shannon,
Peter Stormare, Theresa
Randle, Will Smith
23:15 Wyścig z czasem - thriller
sensacyjny; USA 2003; reż.
Carl Franklin; wyk. Dean
Cain, Denzel Washington, Eva
Mendes, John Billingsley
01:45 Last Vegas - komedia; USA
2013; reż. Jon Turteltaub
03:55 Tajemnice losu (2747)
05:00 Disco Gramy

05:30 Uwaga!
06:00 Mango - Telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy (996)
07:50 Doradca smaku - Pieczony
indyk w słodko-ostrym sosie
08:00 Milionerzy (30)
08:35 Kuchenne rewolucje VI (12)
09:35 Szkoła (218)
10:35 Ukryta prawda (476)
11:35 Szpital (362)
12:35 19+ (90)
13:05 19+ (91)
13:35 W-11 Wydział Śledczy (997)
14:15 W-11 Wydział Śledczy (998)
15:00 Kuchenne rewolucje XI (6)
16:00 Szkoła (219)
17:00 Ukryta prawda (477)
18:00 Szpital (363)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku - Kolorowe
chilli con carne
20:15 Na Wspólnej (2517)
20:55 Infiltracja - film sensacyjny,
USA, Hong Kong 2006;
reż. Martin Scorsese; wyk.
Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Martin
Sheen, Vera Farmiga, Anthony
Anderson, Alec Baldwin
00:05 Suma wszystkich strachów
- film sensacyjny, USA,
Niemcy 2002; reż. Phil Alden
Robinson
02:35 Pamiętniki wampirów III (15)
03:40 Uwaga!
04:05 Moc magii
05:20 Nic straconego

05:30 Szpital (112)
06:35 W-11 Wydział Śledczy (1151)
07:20 Sąd rodzinny (43)
08:20 39 i pół III (8)
09:20 Druga szansa (13)
10:25 Mango - Telezakupy
12:00 Ukryta prawda (323)
13:00 Sąd rodzinny (46)
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska (286)
15:00 Szpital (113)
16:00 Chirurdzy (8)
17:00 Dr House VI (4)
18:00 Druga szansa II (1)
19:00 Ukryta prawda (324)
20:00 Gra o przeżycie - film sensacyjny, USA 1994; reż. Ernest
Dickerson; wyk. Ice-T, Rutger
Hauer, Gary Busey, Charles S.
Dutton, F. Murray Abraham,
John C. McGinley. Mason jest
włóczęgą, żyje na ulicy, żywi
się odpadkami wygrzebanymi
ze śmieci. Gdy traci dwie najbliższe mu istoty, załamuje
się. Idąc ulicami miasta, prawie wpada pod ciężarówkę.
Ratuje go nieznajomy. Jego
życie zmienia się.
22:05 Firefox - film sensacyjny,
USA 1982; reż. Clint Eastwood;
wyk. Clint Eastwood, Freddie
Jones, David Huffman, Warren
Clarke, Ronald Lacey, Nigel
Hawthorne
00:40 Czysty Geniusz (7)
01:40 Moc magii
03:50 Druga strona medalu II (7)
04:20 Druga strona medalu III (1)

06:00 Wszystko o psach (7)
07:00 Kacze opowieści (58)
07:30 Kacper i przyjaciele (2)
08:00 Kacze opowieści (61)
08:30 Kacper i przyjaciele (4)
09:00 Wszystko o psach (8)
10:00 Twoja na zawsze (93)
11:00 Detektywi w akcji (23)
12:00 Detektywi w akcji (117
13:00 Policjantki i policjanci (270)
14:00 STOP Drogówka (16)
15:00 Dom nie do poznania (260)
16:00 Twoja na zawsze (94)
17:00 Hawaje 5-0 (17)
18:00 Detektywi w akcji (24)
19:00 Policjantki i policjanci (271)
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny (76)
21:00 El Mariachi – film akcji; USA,
Meksyk 1992; reż. Robert
Rodriguez; wyk. Carlos Gallardo, Jaime de Hoyos, Peter
Marquardt, Reinol Martinez,
Consuelo Gómez
22:40 Śmierć na 1000 sposobów (8)
23:05 Śmierć na 1000 sposobów (9)
23:35 Spadkobiercy (42)
00:35 Tuż przed tragedią (5)
01:50 Interwencja
02:15 Graffiti
02:30 TAK czy NIE
02:55 Disco Polo Life (584)
03:55 Polska 2017 - magazyn
siatkarski
05:30 Magazyn Atleci Polsat Sport
2017

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

TVP2

TVP1
05:20 Telezakupy
05:55 Dr Quinn IV (4)
06:50 Natura w Jedynce: Stawonogi
07:20 Natura w Jedynce: Kolebka
morskiego życia
08:00 Wiadomości
08:15 Pogoda
08:35 Elif (56)
09:35 Wspaniałe stulecie III (139)
10:35 Dr Quinn IV (5)
11:30 Obserwator
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:30 Magazyn Rolniczy - Hodowla
zwierząt w Wielkopolsce
12:50 Natura w Jedynce: Enklawy
dzikiej przyrody. Tajemnica
sukcesu stawonogów
13:20 Natura w Jedynce: Mały
amator wspinaczki
14:00 Elif (57)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Program kulinarny
15:50 Czarne chmury (5)
16:45 Fundusze Europejskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Komisariat
17:55 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość (54)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 TdP - kronika
20:10 Pogoda
20:20 Skrywana prawda - thriller,
USA 2016
22:00 Kryminalne zagadki Las
Vegas XV (18)
22:55 Penderecki. Droga przez
labirynt - film dokumentalny,
Niemcy, Polska 2013
00:25 Raban Miłosierdzia Bożego film dokumentalny, Polska 2016
01:20 Piłka nożna - Turniej Mistrzów
FC Barcelona - Manchester
United (studio)
01:30 Piłka nożna - Turniej Mistrzów
FC Barcelona - Manchester
United
03:45 Naszaarmia.pl
04:15 Kryminalne zagadki Las Vegas
XV (18)

06:35 Rodzinka.pl (102)
07:05 M jak miłość (85)
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia (1663)
11:35 Na dobre i na złe (419)
12:40 Tysiąc i jedna noc (107)
13:35 Na sygnale (5)
14:05 Włoska kuchnia jak u babci
(12)
14:35 Afryka od kuchni (12)
15:05 M jak miłość (1285)
16:10 Ojciec Brown (56)
17:05 Cena miłości (90)
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (4)
19:25 Jeden z dziesięciu (5)
20:05 Kino relaks - Kiedy Harry
poznał Sally - komedia, USA
1989; reż. Rob Reiner; wyk.
Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie
Fisher, Bruno Kirby. Harry i
Sally poznają się w czasach
studenckich, ale nie pałają
do siebie zbytnią sympatią.
Spotkanie po latach daje
jednak początek przyjaźni.
21:55 Pierwsza randka (6)
23:00 Na sygnale (135)
23:30 Na sygnale (136)
00:05 Inteligent w armii - komedia,
USA 1994; reż. Penny
Marshall; wyk. Danny De Vito,
Gregory Hines, Stacey Dash
02:20 Piano - film dokumentalny,
Polska 2015; reż. Vita Maria
Drygas
03:10 Stambuł od świtu do
zmierzchu - cykl dokumentalny, Polska 2015; reż. Maciej
Drygas, Mirosław Dembiński
03:50 VIII Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe Igrzyska 2014

PLOTKI

Ploteczki...

GWIAZDY „EMKI”

w popularnym show
Kacper Kuszewski i Marcel Sabat, czyli Marek Mostowiak i Darek Maj z „M jak miłość”, przyjęli zaproszenie
do udziału w 8. edycji programu „Twoja twarz brzmi
znajomo”. Obok nich w popularnym show zobaczymy
też trzy inne gwiazdy mające na swych kontach role
w „Emce”! Zaproszenie w programie przyjęli także Anna
Dereszowska, która w„Emce” wcielała się w Sandrę Matuszewską, Mariusz
Ostrowski, który
w 2008 roku
zagrał w najpopularniejszym
polskim serialu
Grzegorza Winnickiego, oraz
Beata Olga Kowalska, którą fani „M jak miłość” z pewnością pamiętają
jako Anię Kozakiewicz – koleżankę Marty Mostowiak
(Dominika Ostałowska). Dwie aktorki i trzech aktorów
mogących poszczycić się udziałem w nagrodzonej Złotą Telekamerą „Tele Tygodnia” produkcji walczyć będą
o zwycięstwo z trójką utalentowanych wokalistów –
Kasią Moś, Olą Gintrowską i Krzysztofem Antkowiakiem.
Dla Kacpra Kuszewskiego udział w telewizyjnym show
to nic nowego – aktor wystąpił w przeszłości w programie „Jak oni śpiewają” oraz w „Tańcu gwiazdami”. Marcel
Sabat, Anna Dereszowska, Mariusz Ostrowski i Beata Olga
Kowalska nigdy wcześniej nie występowali w tego typu
produkcjach.
Gwiazdy „M jak miłość” nie tylko uczestniczyły w rywalizacji o zwycięstwo w poszczególnych edycjach programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, ale też zasiadały
za stołem jurorskim. Wśród jurorów ponownie zobaczymy tej jesieni Bartłomieja Kasprzykowskiego (w 2012
roku grał w „Emce” Jerzego – kierownika ośrodka opieki
społecznej) i Pawła Królikowskiego (w 2010 roku wcielił
się w kilku odcinkach serialu w księdza Macieja Olszewskiego).
Gwiazdy „M jak miłość” w 8. edycji show „Twoja twarz
brzmi znajomo” oglądać będziemy na początku września.

26 lipca
POLSAT

• środa
TVN

TVN7

TV4

20:40 Last Vegas

21:55 Czas patriotów

20:00 Wyprawa Kon-Tiki

21:00 Street Fighter

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (157)
08:50 Malanowski i Partnerzy (551)
09:20 Malanowski i Partnerzy (552)
09:50 Dzień, który zmienił moje
życie (134)
10:50 Małolaty (32)
11:50 Na ratunek 112 (63)
12:20 Na ratunek 112 (64)
12:50 Trudne sprawy (288)
13:50 Słoiki (32)
14:50 Dlaczego ja? (701)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:40 Gliniarze (93)
17:40 Trudne sprawy (216)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (307)
20:05 Świat według Kiepskich (511)
20:40 Last Vegas - komedia; USA
2013; reż. Jon Turteltaub; wyk.
Kevin Kline, Mary Steenburgen, Michael Douglas, Morgan
Freeman, Robert De Niro
22:55 Studenci - komedia; USA
2008; reż. Deb Hagan; wyk.
Drake Bell, Kevin Covais,
Andrew Caldwell
01:00 Haker - komedia sensacyjna;
Polska 2002; reż. Zaorski
Janusz; wyk. Bartosz Obuchowicz, Bogusław Linda, Marek
Kondrat, Paweł Deląg, Paweł
Wilczak, Piotr Miazga
02:55 Tajemnice losu (2748)
05:00 Disco Gramy

05:30 Uwaga!
06:00 Mango - Telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy (998)
07:50 Doradca smaku - Kolorowe
chilli con carne (3)
08:00 Milionerzy (31)
08:35 Kuchenne rewolucje VI (13)
09:35 Szkoła (219)
10:35 Ukryta prawda (477)
11:35 Szpital (363)
12:35 19+ (92)
13:05 19+ (93)
13:35 W-11 Wydział Śledczy (999)
14:15 W-11 Wydział Śledczy (1000)
15:00 Kuchenne rewolucje XI (7)
16:00 Szkoła (220)
17:00 Ukryta prawda (478)
18:00 Szpital (364)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku - Ciasto z
bananami do góry nogami
20:15 Na Wspólnej (2518)
20:55 Dom marzeń II (7)
21:55 Czas patriotów - film sensacyjny, USA 1992; reż. Phillip
Noyce; wyk. Harrison Ford,
Anne Archer, Patrick Bergin,
Sean Bean, Thora Birch, James
Fox, Samuel L. Jackson, Polly
Walker, J. E. Freeman, James
Earl Jones, Richard Harris
00:15 Kuba Wojewódzki
01:15 Wybrani (10)
02:20 Uwaga!
02:45 Moc magii
04:05 Nic straconego

05:25 Ukryta prawda (393)
06:25 Szpital (113)
07:20 Sąd rodzinny (46)
08:20 39 i pół III (9)
09:20 Druga szansa II (1)
10:25 Mango - Telezakupy
12:00 Ukryta prawda (324)
13:00 Sąd rodzinny (45)
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska (287)
15:00 Szpital (114)
16:00 Chirurdzy (9)
17:00 Dr House VI (5)
18:00 Druga szansa II (2)
19:00 Ukryta prawda (325)
20:00 Wyprawa Kon-Tiki - film przygodowy, Wielka Brytania,
Norwegia, Dania, Niemcy,
Szwecja 2012; reż. Joachim
Roenning, Espen Sandberg;
wyk. Pal Sverre Hagen, Anders Bwaasmo Christiansen,
Tobias Santelmann, Gustaf
Skarsgard, Odd-Magnus
Williamson
22:30 The Following III (4)
23:30 Latający biznes - komedia, USA 2008; reż. Paul
Schneider; wyk. Billy Crudup,
Paul Giamatti, David Hornsby,
Kristen Wiig
01:35 Moc magii
03:50 Druga strona medalu III (2)
04:20 Druga strona medalu III (3)

06:00 Wszystko o psach (8)
07:00 Kacze opowieści (59)
07:30 Kacper i przyjaciele (3)
08:00 Kacze opowieści (62)
08:30 Kacper i przyjaciele (5)
09:00 Wszystko o psach (9)
10:00 Twoja na zawsze (94)
11:00 Detektywi w akcji (24)
12:00 Detektywi w akcji (118)
13:00 Policjantki i policjanci (271)
14:00 STOP Drogówka (17)
15:00 Dom nie do poznania (261)
16:00 Twoja na zawsze (95)
17:00 Hawaje 5-0 (18)
18:00 Detektywi w akcji (25)
19:00 Policjantki i policjanci (272)
20:00 Sprawiedliwi - wydział
kryminalny (77)
21:00 Street Fighter: Legenda
Chun-Li - dramat; Indie,
Japonia, Kanada, USA 2009;
reż. Andrzej Bartkowiak; wyk.
Kristin Kreuk, Michael Clarke,
Neal McDonough
23:05 Śmierć na 1000 sposobów (10)
23:35 Śmierć na 1000 sposobów (11)
00:00 Spadkobiercy (43)
01:00 Sekrety sąsiadów (15)
01:30 Sekrety sąsiadów (16)
02:00 Interwencja
02:20 Graffiti
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (585)
04:00 Top 10 lista przebojów (806)
05:00 Top 10 lista przebojów (810)

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

PAULINA CHRUŚCIEL

JAN WIECZORKOWSKI

Trwają zdjęcia do nowych odcinków „Ojca Mateusza”. U boku księdza Żmigrodzkiego (Artur Żmijewski) oraz jego przyjaciół z sandomierskiej komendy
zobaczymy jesienią mnóstwo gwiazd, a wśród nich
znakomitą aktorkę komediową – Hannę Śleszyńską,
doskonale znaną fanom seriali jako Irenka z „O mnie
się nie martw”, siostra Basen z „Daleko od noszy” i Auguścikowa z „Blondynki”.
Ekscentryczna i zaborcza pani Anna (Hanna Śleszyńska), matka aspiranta Antoniego Dziubaka (Bartłomiej
Firlet), przyjedzie z Kielc do Sandomierza i niespodziewanie zjawi się w komisariacie. Zażąda od Gibalskiego
(Rafał Cieszyński), by zaprowadził ją do syna. Okaże się,
że Dziubakowa nagle zapragnęła osobiście poznać kolegów swojego Antosia.
– Dziubaczek dużo mi o was opowiadał – wyzna
policjantom, po czym zacznie im opowiadać o swoich
problemach z ukochanym jedynakiem.
Możejko (Piotr Polk) rozkaże Noculowi (Michał
Piela), aby natychmiast pozbył się tego – jak nazwie
Annę – babsztyla. Na szczęście kobieta sama opuści
komisariat i wyruszy na
poszukiwanie... łóżka dla
Antoniego, bo to, które zastanie w jego mieszkaniu,
uzna za najbardziej niewygodne na świecie.
Aspirant Dziubak po zakończeniu służby nie będzie
chciał wracać do domu.
– Matka mnie zadręczy... –
pożali się Noculowi, ale kolega nie pozwoli mu przenocować w komisariacie.
Tymczasem pani Anna, czekając na syna, postanowi
zadbać o swą urodę. Antoni przerazi się, gdy zobaczy ją
w czarnej maseczce na twarzy. Ujawniamy, że Anna nie
dość, że odda sąsiadce kota policjanta, Marlowe’a, to
w dodatku zniszczy ulubiony mebel swojego Dziubaska,
a na domiar złego przypadkowo wplącze się w aferę...
kryminalną i zostanie posądzona o współudział w morderstwie.
Czy syn uchroni ją przed więzieniem, dowiemy się
po wakacjach.

Paulina Chruściel, czyli Elka Kowalik z „Singielki”, przyjęła rolę w nowym serialu komediowym „Za marzenia”..
Zagra w nim... lesbijkę! – To bardzo interesująca postać
– mówi o swojej bohaterce.
„Za marzenia” – zakręcony serial o marzycielach dla
marzycieli – to adaptacja debiutanckiej książki Karoliny
Frankowskiej, która do tej pory zajmowała się pisaniem
scenariuszy do m.in. kilku
odcinków „Ojca Mateusza”,
„Strażaków”, „Komisarza
Aleksa” i „Kryminalnych” oraz
„Prawa Agaty”. W nowym
serialu TVN główne role grają Anna Karczmarczyk i Maja
Bohosiewicz, czyli Ola Pietrzak
i Paulina Olech z „Na dobre
i na złe”, oraz Piotr Nerlewski,
czyli Franek Zarzycki z „M jak miłość”. U ich boku zobaczymy wiele znanych gwiazd z Katarzyną Figurą i Pauliną
Chruściel na czele.
Paulina Chruściel zdradziła, że – zanim wybierze się
na wakacje z mężem i córką – pojawi się na planie nowej
produkcji, by zagrać... lesbijkę.
– Przede mną zdjęcia do serialu „Za marzenia”. Gram
interesującą postać – aktorkę, lesbijkę. To mnie cieszy, bo
lubię niełatwe zadania – powiedziała.
Paulina lubi wyzwania i – jak mówi – skoki na wysoką wodę. Żartuje, że już w chwili, gdy zdecydowała się
zostać aktorką, wiedziała, że podejmuje ogromne ryzyko.
Jej rodzice nie byli zachwyceni, kiedy poinformowała ich,
że zamierza zdawać do Akademii Teatralnej, bo marzyli,
że zostanie prawnikiem.
– Dopięłam swego, ale w związku z tym musiałam
radzić sobie sama. Ciężko pracowałam, musiałam walczyć
o stypendium. Inni chodzili na piwo, a ja siedziałam w sali
i ćwiczyłam non stop – wspomina.
Dziś Paulina Chruściel jest jedną z najbardziej lubianych przez widzów aktorek swojego pokolenia. Nie może
narzekać na brak pracy, ma na swoim koncie mnóstwo
ról, wciąż dostaje propozycje zagrania kolejnych.
„Za marzenia” na antenę TVN trafi najprawdopodobniej jesienią tego roku. Czy aktorka spodoba się fanom
w roli lesbijki?

Jan Wieczorkowski, czyli Jacek Mrozowski z „M jak
miłość”, twierdzi, że zawód, który uprawia już od 20 lat,
jest dziwny, niewdzięczny, trudny i niestabilny. – Bycie
aktorem to ciężka praca, która tylko czasami daje satysfakcję i radość – mówi.
W tym roku mija 20 lat od chwili, kiedy Jan Wieczorkowski odebrał dyplom ukończenia warszawskiej Akademii Teatralnej. Kończąc studia, miał już na swoim koncie
kilka wcieleń filmowych („Szamanka”, „Dzień wielkiej
ryby”, „Musisz żyć”) i serialowych („Ekstradycja 2”, „Dom”,
„Pokój 107”) oraz... stałą posadę w „Klanie”, w którym
wcielał się w Michała Chojnickiego.
Jan Wieczorkowski wspomina, że kiedy zaczynał
swą przygodę z aktorstwem, miał głowę pełną marzeń
i myślał, że jego kariera potoczy się w oszałamiającym
tempie. Dziś twierdzi, że zabrakło mu szczęścia.
– W sukcesie pomaga
szczęście – znaleźć się w odpowiednim czasie, miejscu, wśród
odpowiednich ludzi. Jedni się
rodzą pod szczęśliwą gwiazdą,
inni muszą walczyć. A mnie
szczęścia w zawodzie trochę
brakuje – wyznał.
Choć wszyscy wróżyli Janowi szybką i wielką karierę,
były w jego życiu momenty, że nie grał przez kilkanaście
miesięcy. – Przez półtora roku siedziałem bez pracy. A to
dla faceta najtrudniejsza lekcja, bo przecież zaprogramowani jesteśmy tak, że trzeba zarobić na dom. Było tak
ciężko, że wpadłem w dołek – twierdzi i dodaje, że w końcu
postanowił sam wychodzić sobie rolę, zadzwonił do znajomego producenta i poprosił go – jak mówi – o cokolwiek.
Dostałem pracę i powoli wszystko zaczęło się układać.
Jan Wieczorkowski wychodzi z założenia, że aktor
jest tyle wart, ile warta jest jego rola. – Potem znowu
zaczynasz od zera. Dorobek zawodowy nie jest kapitałem,
ciągle musisz udowadniać, że się do czegoś nadajesz, przypominać, że w ogóle jesteś, tyle zrobiłeś, masz nazwisko
– powiedział w wywiadzie.
– Aktorstwo to robota dla pięknych dwudziestoletnich – młodych, singli, bez rodziny i odpowiedzialności
– stwierdził.

w obsadzie „Ojca Mateusza”

zagra... lesbijkę

nie ma szczęścia?
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Kolejna nowa droga

Wspólnie z powiatem sandomierskim gmina Samborzec
zrealizowała inwestycję przebudowy 970-metrowego odcinka
drogi powiatowej Szewce – Skotniki.

Wyró¿nienia
dla so³tysów

22 czerwca w Wąchocku odbył się XXIII
Zjazd Sołtysów, podczas którego nagrodzono 62 samorządowców z województwa
świętokrzyskiego. W gronie tym znaleźli
się sołtysi z gminy Samborzec.

W uroczystym otwarciu drogi w Skotnikach uczestniczyli miêdzy innymi marsza³ek województwa świêtokrzyskiego Adam
Jarubas, radny Sejmiku Województwa Świêtokrzyskiego Andrzej Swajda, cz³onkowie
Zarz¹du Powiatu Sandomierskiego Marcin
Piwnik oraz Zygmunt Kwasek, dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Sandomierzu Piotr Martyniak, starosta sandomierski
Stanis³aw Masternak, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Sandomierzu Tomasz Huk, wójt
gminy Samborzec Witold Surowiec, przewodnicz¹cy Rady Gminy Mieczys³aw Pi¹tek,
a tak¿e mieszkañcy. Uroczystego poświêcenia
drogi dokona³ ksi¹dz Wojciech Pietraszek,
proboszcz paraﬁi w Skotnikach.
Droga powsta³a z dwóch warstw bitumicznych o ³¹cznej grubości ośmiu centymetrów.
Jezdnia zosta³a poszerzona, wykonano te¿
pobocza. Wartośæ inwestycji to 320 tysiêcy
z³otych. Ponad 63 proc. tej kwoty pochodzi³o
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z coroczną tradycją z okazji zakończenia roku szkolnego wójt oraz przewodniczący Rady Gminy nagrodzili uczniów, którzy zajęli wysokie miejsca w konkursach
przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych.

Trud siê op³aci³
Uroczystośæ wrêczenia nagród odby³a siê 22 czerwca w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Samborcu. Najwybitniejsi uczniowie otrzymali nagrody specjalne – minilaptopy. Pozosta³ym wrê-

czono dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe. Dla sportowców przygotowano pi³ki. Nauczyciele, którzy przyczynili siê do sukcesów swoich
wychowanków, otrzymali listy gratulacyjne.
– Serdecznie gratulujê wam osi¹gniêæ – zwróci³ sie do uczestników uroczystości wójt Witold Surowiec. – Wasza ciê¿ka praca
i zaanga¿owanie zosta³y docenione. ¯yczê wam kolejnych sukcesów i udanych wakacji. Nale¿y wam siê solidny odpoczynek.

Spotkanie zorganizowa³y Stowarzyszenie So³tysów Ziemi Kieleckiej, gmina W¹chock, Miejsko-Gminny Dom Kultury w W¹chocku oraz Towarzystwo Przyjació³ W¹chocka pod
honorowym patronatem marsza³ka województwa świêto-

Wakacje w bibliotece

Nagrodzeni so³tysi: Gra¿yna Krasowska-Sado, Stanis³aw
Wawrzyñczak (z lewej) oraz Andrzej Bry³a.
krzyskiego Adama Jarubasa. Wśród nagrodzonych so³tysów
z poszczególnych gmin województwa świêtokrzyskiego znaleźli
siê: Gra¿yna Krasowska-Sado – so³tys Chobrzan, Andrzej
Bry³a – so³tys Koæmierzowa oraz Stanis³aw Wawrzyñczak
– so³tys Zawise³cza.
13 lipca podczas Sesji Rady Gminy w Samborcu nagrodzeni
so³tysi odebrali podziêkowania za zaanga¿owanie w realizacjê
dzia³añ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa, a tym samym ca³ej gminy, z r¹k wójta gminy Samborzec Witolda Surowca. Serdecznie
gratulujemy!

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu zaprasza dzieci w każdy wakacyjny czwartek, w godzinach od 13 do 15, do spędzenia czasu w jej progach.
6 lipca odby³y siê pierwsze zajêcia z cyklu „Wakacje w bibliotece”. Razem
z dzieæmi podziwialiśmy 44 najpiêkniejsze i najdziwniejsze ogrody z ca³ego świata.
Wspólnie za³o¿yliśmy ogród w s³oiku. Na koniec zamieniliśmy siê w architektów
krajobrazu i stworzyliśmy projekty w³asnych, wymarzonych ogrodów.
W lipcowym programie s¹ jeszcze miêdzy innymi sekrety królestwa pszczó³
oraz gry i zabawy z dawnych lat. W sierpniu odkryjemy tajemnice znikaj¹cych zwierz¹t, zamienimy siê w ma³ych szefów kuchni oraz zg³êbimy tajniki
warsztatu mistrzów malarstwa.

Samborzec na linii czasu

lipiec

Klub Młodego Wędrowca zaprasza na wakacyjne wyprawy. Dwie pierwsze już za nami
– spacer po rezerwacie przyrody Góry Pieprzowe, połączony z plenerem malarskim,
oraz zwiedzanie królewskiego grodu.

Nie siedź, rusz się!

207. Własne przyśpiewki też zespół tworzy,
Różnymi pomysłami tryskając,
A dobry wokal w sukces przełożył
Pierwszą płytę nagrywając.
208. Jest wizytówką wsi Gorzyczany,
Gdy trzeba gminę reprezentuje,
Ze Stowarzyszenia był wyłaniany
I z nim owocnie współpracuje.
GOK zaprasza też na kolejne wycieczki:
• 20 lipca – wizyta w Świętokrzyskim Ogrodzie
Inspiracji u Przybyszów,
• 27 lipca – wyprawa rowerowa szlakiem Green Velo do Koprzywnicy,
• 17 sierpnia – wycieczka na Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Sandomierzu połączona z plenerem malarskim,
• 24 sierpnia – wycieczka do Kawiarenki Krówki Opatowskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące wycieczek oraz zapisów
można znaleźć na stronie internetowej www.kulturasamborzec.pl

Strażacy
na olimpiadzie

Budynek wykonany jest z tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak kamień smerdyński, beton, cegła i drewno. Posiada małą
kruchtę. Fasada kruchty i kaplicy zbliżona jest
stylem do neobaroku. Okna wykonane są w stylu neoromańskim. Dach dwuspadowy, ugięty
w połowie wysokości, pokrywa blacha cynkowa. Kaplica jest jednonawowa z wydzielonym
prezbiterium i ołtarzem. Strop drewniany. Od
strony północnej dobudowana jest zakrystia.
Drzwi wejściowe do zakrystii i kaplicy są dwuskrzydłowe z metalowymi okuciami.
Kaplicę zaczęto budować na początku lat 50.
XX wieku. Powstała z inicjatywy ks. proboszcza
Józefa Kurasia. Roboty wykonywali murarze,
zbrojarze i cieśle z okolicznych wsi i miasta Sandomierza. Przy budowie kaplicy wyróżnili się
m.in. Bronisław Jakus i Jan Kędziora, Jan Misiuda

209. Konkurs „Echa Dnia” sukcesem się kończy
I powód do dumy dla całej wsi daje,
Pierwsze miejsce w powiecie Stowarzyszenie
wieńczy,
A w województwie – trzecie dostaje.
210. W nagrodę do Pałacu Prezydenckiego
Stowarzyszenie nasze pojechało,
Po przygotowaniu repertuaru ludowego
Z prezydentową Komorowską się spotkało.
211. Potem jeszcze w Kazimierzy Wielkiej
Spotkać Panią Prezydentową przyjemność była,
Mimo nawału pracy społecznej wszelkiej,
Kongres Kobiet swą obecnością zaszczyciła.
212. Ostatnio ważne wydarzenie
Gorzyczanie wspólnie świętowali,
Pięćdziesięcioletni żuk zakończył istnienie,
A w zamian strażacy nowy wóz dostali.
213. Przyczyniły się bardzo ku temu
Różnych szczebli władze,
Chcemy więc podziękować każdemu,
Kto Straży bezpieczeństwo ma na uwadze.

Od 9 do 16 lipca w Villach, mieście położonym
w południowo-wschodniej Austrii, odbywały się Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF.

Kaplica pw. św. Józefa w Samborcu powstała w 1958 r. Ufundowali ją mieszkańcy parafii
pw. Trójcy Przenajświętszej.
Usytuowana jest po lewej stronie schodów prowadzących do
kościoła na lessowej skarpie.

Dzieje gminy
rymem pisane
GORZYCZANY cd.

Przewodnikiem podczas spaceru po Górach Pieprzowych był
Andrzej Cebula. Plener malarski, będący częścią wyprawy, poprowadzili Anna i Jacek Przybyszowie. Poprzedziła go projekcja
krótkiego filmu o malarstwie oraz malarzu Józefie Chełmońskim,
która okazała się świetnym wprowadzeniem do tematu. Uczestnicy
malowali panoramę Wisły i Sandomierza. Zmęczeni pracą twórczą
udali się do pizzerii Garden Party, gdzie czekała na nich wyśmienita
pizza. Był czas na rozmowy oraz zabawę na świeżym powietrzu.
Pierwszą pieszą wycieczkę wakacyjną można uznać za wyjątkowo
udaną. Gorące podziękowania należą się wszystkim uczestnikom
wyprawy, zwłaszcza tym najmłodszym, których wytrwałość była zdumiewająca.
Kolejna wycieczka Klubu Młodego Wędrowca, tym razem po królewskim
mieście, rozpoczęła się od spaceru Wąwozem Królowej Jadwigi. Następnym
punktem programu był park Piszczele, gdzie uczestnicy wysłuchali ciekawych
historii i legend o Sandomierzu. Tak jak poprzednio, przewodnikiem był Andrzej
Cebula. Podczas pobytu w parku był czas na zabawę na świeżym powietrzu.
Następnie cała grupa udała się w kierunku Rynku Starego Miasta, aby odpocząć
i zrelaksować się w Kinie Starówka. Tam specjalnie dla Klubu Młodego Wędrowca został wyemitowany film pt. „Zielona szkoła”. Po seansie była jeszcze chwila
na zwiedzanie Rynku oraz na pyszne lody.

W strażackiej olimpiadzie, jednej z największych tego typu imprez
sportowych, wzięło udział 3 tys. druhów z 30 krajów. Polskę reprezentowało 19 drużyn, w tym Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Skotnik
działająca przy miejscowej jednostce OSP.
MDP Skotniki startowała w kategorii chłopców do lat szesnastu.
W skład drużyny startującej na olimpiadzie w Villach wchodzą następujące osoby: Jakub Obrębski – dowódca, Łukasz Kominek, Kryspin Łukawski,
Kacper Skrzypczak, Tomasz Nagórny, Paulina Zelik, Aleksandra Kanios,
Emilia Dragan, Malwina Dragan i Jakub Barzycki.
– Nasza drużyna uplasowała się na dwudziestym czwartym miejscu
na sześćdziesiąt startujących drużyn. Jest to niewątpliwie ogromny sukces
młodych druhów ze Skotnik, bowiem drużyna mieszana startująca w kategorii męskiej z góry ma mniejsze szanse – mówi wiceprezes zarządu OSP
Skotniki Janusz Piotrowski.
MDP Skotniki na Olimpiadzie w Villach spotkało też wyjątkowe wyróżnienie. Cztery osoby zostały powołane do składu wnoszącego flagę
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214. Drugie ważne wydarzenie,
Które mieszkańców zjednoczyło,
Było dla Pani Sołtys wyróżnienie,
Jakie w historii wsi dotąd się nie zdarzyło.
olimpijską na stadion podczas ceremonii otwarcia; Jakub Obrębski, Emilia
Dragan, Aleksandra Kanios i Paulina Zelik.
Należy też wspomnieć, że nasz zawodnik rezerwowy Jakub Barzycki
otrzymał powołanie do międzynarodowej drużyny Internationale Two,
która pod wodzą austriackiego trenera wystartowała na olimpiadzie
z bardzo dobrym skutkiem.
– Przygotowanie do kolejnych etapów eliminacji aż po olimpiadę to
praca zbiorowa, wspólny wysiłek wielu osób; druhów, rodziców i osób
kibicujących jednostce – przyznaje J. Piotrowski. – Podkreślić zaś należy
szczególny wkład Andrzeja Mirka, który przygotował sztafetę. Od strony
finansowej MDP Skotniki otrzymało wsparcie od marszałka województwa świętokrzyskiego, starosty powiatu sandomierskiego, wójta gminy
Samborzec.

Kaplica Świętego Józefa

ze Złotej, Henryk Cebula z Samborca i wielu,
wielu innych. Roboty dachowe i stolarkę okienną
wykonał Jan Misiuda ze Złotej, który sprawował
nadzór nad całością prowadzonych prac. Po ich
zakończeniu miał miejsce odbiór techniczny
dokonany przez Urząd Nadzoru Budowlanego
z Kielc. Intencją ówczesnych władz było, żeby
budynku nie dopuścić do użytkowania, udo-

wodnić, że jest źle wykonany. Jednak, wbrew
ich zamiarom, wszystkie prace okazały się wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego.
W 1958 roku, podczas uroczystej mszy świętej, kaplicę w stanie surowym zamkniętym poświęcił ks. bp Piotr Gołębiowski. W dalszym ciągu
jednak trwały prace wykończeniowe. W kolejnych latach wykonane zostały witraże, drewniane
ławki, ołtarz główny, obrazy z drogą krzyżową
i inne elementy wystroju. Roboty snycerskie wykonywał warsztat spod Częstochowy. Dopiero
w l984 r., po całkowitym zakończeniu robót wykończeniowych, podczas uroczystej mszy świętej
kaplicę poświęcił ks. bp Stanisław Sygnet.
W maju w kaplicy odbywają się majówki. Odprawiane są tam również msze święte, zarówno
w święta, jak i dni powszednie, latem o godz. 7
i 17, zimą o 7 i 16 . W niedziele msza odprawiana
jest o godz. 16. Kaplicą św. Józefa opiekują się
parafianie.
ANDRZEJ CEBULA
PS Przygotowano w oparciu o relację Waldemara Masternaka, organisty z Samborca.

214. Po raz pierwszy w konkursie „Sołtys Roku”
Wioska Gorzyczany wystartowała
I po przedstawieniu kadencyjnego dorobku
Pani Alicja Wołos najlepszym sołtysem w gminie
została.
215. Wioska monografii się doczekała,
Pisanej przez Pana Cebulę – regionalistę,
Prezentację dwóch autorskich spotkań miała
I dalej rozwija się oczywiście.
216. Przez wieś przepływa rzeka GorzyczankaWiechciówka, Wiechtówka, Samborka, Baranek,
Niczym dostojna, piękna wybranka.
Nazw miała tak wiele, jak kwiatów wianek.
217. „Źródełko Łokietka” także we wsi bije,
Przypadek swoistą legendą owiany
I góra Kocot swoje dzieje kryje,
Gdzie diabeł siedem lat siedział w błocie skąpany.
218. Dwa sklepy spożywcze żywność dostarczają,
Skup „Robex” owoce skupuje,
Filie z opryskami życie ułatwiają,
PHU Sylwester Łukawski – sklep się znajduje.
219. Nawozy, opryski, ziemia kwiatowa,
Na wyciągnięcie reki być mogą,
Nie trzeba tracić czasu na jazdę po towar,
Bo większe korporacje rolnikom pomogą.
220. W wiosce w pełni nowoczesnej
Mieszkańcy żyją na unijnym poziomie.
Łączenie tradycji i techniki współczesnej
Widać w remizie na niejednym dyplomie.
221. Praca wielu ludzi wizytówką wioski,
Owocne wzajemne się dogadywanie,
Chociaż bywają kłopoty i troski,
Dobry charakter zawsze zyska uznanie.
222. Zapraszamy do wsi odwiedzenia,
Na internetową też można stronicę,
Jest jeszcze tyle do opowiedzenia,
A teraz będą Jachimowice.

Dane teleadresowe gminy: Urząd Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, woj. świętokrzyskie • tel. 15 831 44 43; 15 831 45 82, fax. 15 831 45 83
e-mail: sekretariat@samborzec.pl • strona internetowa: www.samborzec.pl • Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.samborzec.pl
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Tarnobrzeżanin Waldemar Wnuk od 13 lat mieszka poza granicami Polski, ale Tarnobrzeg odwiedza regularnie, przynajmniej raz do roku. Jego największym marzeniem było zostać pisarzem. I konsekwentnie marzenie to realizuje. Niedawno kilka jego książek ukazało się na rynku brytyjskim i amerykańskim.

Pisarz –wymarzony zawód

– Od dziecka byłem pełen sprzeczności, nie mówiąc już o tym, duże pieniądze. Dlatego przy kolejnej książce postanowiłem
że byłem wałkoniem. Uczyłem się w technikum górniczym, a jed- spróbować przetłumaczyć ją sam. To była harówka, do tego
nocześnie pociągały mnie filozofia i historia. Raczej nie wyróż- zżerała mnie niepewność, czy robię to wystarczająco dobrze.
niałem się w czasach szkolnych, byłem spokojny, ale z duszą Z duszą na ramieniu posłałem efekt mojej pracy do wydawnicwywrotowca. Tyle że przejawiało się to w doborze czytanej litera- twa z prośbą o ocenę. Ku mojej olbrzymiej uldze, usłyszałem,
tury, słuchanej muzyki, w niepoprawności politycznej – opowiada że jest OK – wspomina W. Wnuk.
Waldemar Wnuk pisze, jak sam mówi, książki nie najłaWaldemar Wnuk. – Po zdaniu egzaminu dojrzałości zamiast pójść
na studia techniczne, do czego predestynowało mnie wykształcenie, twiejsze w odbiorze. – To nie są „czytadła”. Jest w nich moja
wybrałem historię. Ukończyłem ją na Uniwersytecie Rzeszowskim. fascynacja filozofią, elementy biblijne, ale też śmiała erotyka
I stanąłem przed pytaniem „co dalej”. Mogłem zostać nauczy- i dużo wątków kryminalnych. Moje książki są podobne do
mnie, trudno je zaszufladkować. To
cielem, ale nie chciałem się „zasklepić”.
pewnie osłabia moje szanse na koPróbowałem różnych rzeczy, byłem przez
mercyjny sukces, ale nie zamierzam
chwilę urzędnikiem, ale to nie dawało mi
tego zmieniać. Choć naciski ze strony
satysfakcji. Dwa razy podchodziłem do
amerykańskiego wydawcy mojej najdoktoratu z historii, ale przeżyłem przykre
nowszej książki były silne. Amerykazderzenie z rzeczywistością. Nikt nie był zanie chcieli, żeby kończyła się happy
interesowany moimi pomysłami. Obowiąendem. Jednak postawiłem na swoim
zuje reguła: „płać i rób według schematu”.
– mówi pisarz.
W maju 2004 r. Waldemar Wnuk
Jak zdradza, w jego pierwszej
wyemigrował do Wielkiej Brytanii.
powieści „Obsession” pojawiają się
Mieszka tam do dziś.
wątki Brexitu, islamskiego funda– Birmingham to fascynujące miejsce,
mentalizmu, operacji antyterroryprawdziwy ludzki tygiel, cały świat w jedstycznych, zaś akcja książki dzieje
nym miejscu. Życie na obczyźnie nie
się w kilku krajach Europy. Z kolei
było i nie jest łatwe, ale dało mi okazję
„Athenais, Dhayana and Anyonydo wielu doświadczeń i obserwacji, które
asraya” to historia miłości i zbrodni.
wykorzystuję w swoim pisaniu. Zarówno
A w tle handel ludźmi, narkotyki,
te złe, jak i dobre. Można powiedzieć, że
prostytucja, rosyjska mafia, ale
Birmingham to mój drugi dom. A wprost
uwielbiam tamtejszą filharmonię, jedną
WALDEMAR WNUK: – Jestem jeszcze na początku i piękno czystego uczucia, poezja
z najlepszych na świecie – kontynuuje drogi.
Fot. B. Myśliwiec i muzyka.
Waldemar Wnuk swoje książki
opowieść Waldemar Wnuk.
Pisarska pasja tarnobrzeżanina rozkwitła już podczas stu- wydał wiosną 2017 r. Dwie powieści i dwa zbiory wierszy
diów. Pisane wówczas wiersze skrupulatnie gromadził, choć („Księga młodości” – utwory z czasów studenckich oraz
nie zdecydował się wówczas na ich wydanie. Oprócz poezji „Druga księga młodości” – plon poetyckiego dorobku aupisał też opowiadania. Niektóre z nich stały się kanwą wyda- tora z czasów życia na emigracji) trafiły do księgarń. Są też
nych niedawno powieści. Jednak droga do wydania książek dostępne w największych księgarniach internetowych, m.in.
w Amazonie. I to zarówno w wersjach papierowych, jak
nie była usłana różami.
– W krajach anglojęzycznych kierunek „pisanie twórcze” ma i elektronicznych. Obecnie Waldemar Wnuk pracuje nad koprawie każdy uniwersytet. Szczególnie popularne jest to w USA. lejną książką. A właściwie nad tłumaczeniem, bo w polskiej
Dlatego osób piszących są miliony. Ale tylko nielicznym z nich wersji powieść już istnieje.
– „Kaszalot” opowiada o polskich przestępcach w Londynie,
udaje się przebić. Z drugiej strony, możliwości wydawnicze są
tam nieporównywalne do tych polskich. Tam nawet autor bez Unii Europejskiej, choć jest tam wiele innych wątków. Ta powieść
nazwiska może wydać książkę i mieć zapewnione profesjonal- opiera się na własnych doświadczeniach, bo i takich ludzi spone wsparcie ze strony wydawcy. Marketingowe, ale nie tylko tkałem na swojej drodze – zdradza Waldemar Wnuk.
Proza życia sprawia, że tarnobrzeżanin na co dzień pracuje
– mówi Waldemar Wnuk. – Taki AutorHouseUK, z którym
współpracuję, zapewnia ocenę książki przez profesjonalistów, w dużej fabryce okien w Birmingham. Do swojej działalności
którzy, nie wnikając w wartość artystyczną, sprawdzają po- wydawniczej podchodzi z pokorą.
– Zdaje sobie sprawę, że ciągle jestem na początku drogi.
prawność, skupiają się na stronie technicznej. Oprócz tego
oczywiście reklamuje książkę poprzez media społecznościowe, Czuje się spełniony, ale jeszcze nie do końca. Na pewno fakt,
kanały literackie na Youtube, zapewnia wywiady z autorem że wydałem te książki, i spotkały się z dobrym przyjęciem
jest powodem do zadowolenia, ale w pełni spełniony będę,
w rozgłośniach radiowych itp.
Dla Waldemara Wnuka decyzja o wydaniu książek na gdy ludzie będą je czytać i docenią je krytycy. Zamierzam też
rynku brytyjskim i amerykańskim była tym trudniejsza, że startować w konkursach literackich, bo to najlepsza droga
do wyrobienia sobie nazwiska i odniesienia sukcesu. Życie
tworzy po polsku.
– Najpierw korzystałem z pomocy profesjonalnego biura pokaże co będzie dalej.
PIOTR WELANYK
tłumaczeń. Zrobili świetne tłumaczenie, tyle że kosztowało to

Nigdy nie uczył się malarstwa ani rysunku. Mimo tego jego prace znajdują uznanie u profesjonalistów, a paleta stosowanych technik budzi podziw.
Tym większy, że autor eksponowanych dzieł od lat zmaga się z ciężką chorobą.

Uwolnione barwy
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu otwarto wystawę „Malarstwo, rysunek i poezja” tarnobrzeżanina Henryka
Welsynga (na zdjęciu).
Urodził się i wychował na Roztoczu, na
Lubelszczyźnie. Jest chemikiem, absolwentem wydziału matematyczno-chemicznego
UMCS w Lublinie. Od 1970 r. związany jest
z Tarnobrzegiem. Przez wiele lat pracował
w „Siarkopolu”, po przejściu na rentę pozostał w siarkowym grodzie. Malarstwem
i rysunkiem zajmował się już w dzieciństwie.
W okresie studiów „bawił się” kopiując obrazy swojego ulubionego malarza Vincenta van
Gogha. Później pochłonęła go „proza życia”,
ale tęsknota za tworzeniem i fascynacja sztuką towarzyszyły mu stale. Jak mówi, przez
redakcja@tyna.info.pl

całe lata gromadził w sobie te wszystkie barwy
i kształty, by w końcu je uwolnić.
Impulsem stało się nieszczęście które
dotknęło H. Welsynga. Choroba neurologiczna, na którą cierpiał, zaczęła mu coraz
bardziej ograniczać sprawność ruchową.
W 1993 r. przeszedł na rentę i został zmuszony do, jak mówi, „zamienienia nóg na
wózek inwalidzki”.
– Zacząłem bywać w Warsztatach Terapii Zajęciowej, pomagałem tam prowadzić
pracownię komputerową. Zaglądałem też
do prowadzonej po sąsiedzku pracowni plastycznej. W końcu sam coś stworzyłem i „wybuchło”. Sztuka stała się dla mnie czymś
bardzo ważnym i pomocnym. Potwierdzeniem, że życie toczy się nadal, choć inaczej.

Plener z tradycją

Ponad 30 młodych artystów z Polski i Ukrainy wzięło udział w plenerze malarskim, który odbył się w ramach współpracy staszowskiego
starostwa z miastem Winnica.
Wakacyjne plenery z udziałem ukraińskiej młodzieży
organizowane są w Staszowie od 2008 roku. Tym razem
w gronie uczestników wydarzenia znalazła się także
grupa uczniów z powiatu rawskiego.

Rozpoczynające wakacje polsko-ukraińskie plenery malarskie
organizowane są w Staszowie od 2008 roku.
Fot. arch.
Plener trwał 9 dni. W tym czasie powstało 25 prac
malarskich, przedstawiających zabytki i pejzaże ziemi
staszowskiej, rawskiej i winnickiej, m.in.: kościoły w Staszowie i Niekrasowie, zabytki Szydłowa i Kurozwęk,
a także słynne kresowe twierdze w Kamieńcu Podolskim, Chocimiu i Niemirowie. W uroczystym zakończeniu pleneru uczestniczył zastępca ambasadora Ukrainy
w Polsce, radca minister Wołodymyr Baczynśki, który
przekazał podziękowania władzom powiatu staszowskiego za realizację cennych inicjatyw na rzecz pogłębiania
współpracy pomiędzy narodami polskim i ukraińskim.
Wołodymyr Baczynśki wręczył staroście staszowskiemu
Michałowi Skotnickiemu i wicestaroście Tomaszowi Fąfarze zaproszenia na uroczysty koncert z okazji Święta
Niepodległości Ukrainy, który odbędzie się 4 września
w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
(rs)

uznawał, że jest już gotowy, próbował.
Efektem tego jest powstanie ponad 400
rysunków i obrazów.
– Kiedyś mogłem jeszcze stać przy sztalugach dzięki kulom inwalidzkim. Teraz
maluję z wózka, ręce też mam słabsze.
To wymusza zupełnie inne podejście, ale
też daje inną perspektywę. Nic bym nie
zdziałał bez mojej żony Anny. To właśnie
jej wsparcie i pomoc są najważniejsze. Pod
każdym względem – mówi malarz.
Artysta nie zamyka się tylko w kręgu malarstwa. Od lat pisze też wiersze.
Część z nich jest swoistym podpisem do
tworzonych obrazów.
Twórczość tarnobrzeżanina została
dostrzeżona i doceniona. Wystawa w tarnobrzeskiej MBP jest już czwartą w jego
dorobku. Wcześniej wystawiał w TarnoFot. P. Welanyk
brzeskim Domu Kultury, w Ośrodku
Edukacyjno-Muzealnym RoztoczańskieTarnobrzeski artysta-amator próbował go Parku Narodowego i Muzeum Historycznajróżniejszych technik i środków wyrazu nym Miasta Tarnobrzega.
– kredki, ołówka, akwareli, pasteli, akryWystawa w Sali Odczytowej MBP w Tarlu i farby olejnej. O każdej z nich wcze- nobrzegu będzie czynna do 31 sierpnia.
śniej czytał, poznawał je teoretyczne. Gdy
(wel)
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z Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Sikorki”, dedykowanego 3-6-latkom. Kolejną nową
propozycją, dla maluchów w wieku 4-6 lat, jest
zespół chóralny „Dulcis Cantus”. Do zespołów
artystycznych Miejskiego Domu Kultury w
Stalowej Woli. Zapisać się można osobiście w
sekretariacie MDK lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 15 842 09 50.
(r)

Warto wiedzieć
WARTO BYĆ

Dookoła wody
SANDOMIERZ. Parada starych łodzi, tradycyjne pieśni wiślane, msza ﬂisacka oraz wiele
innych atrakcji czeka na uczestników kolejnej
edycji Dookoła Wody Festiwalu, który odbędzie się w dniach 21-23 lipca. Festiwal jest imprezą, która proponuje spojrzenie na muzykę
świata z nieco innej perspektywy. Tradycyjnie
na scenie posłuchać będzie można dźwięków z
różnych zakątków kuli ziemskiej. Tematycznie
festiwal będzie skupiał się tym razem głównie
na królowej polskich rzek – Wiśle. W piątek,
21 lipca, o godz. 19 na bulwarze Piłsudskiego
odbędzie się oﬁcjalne powitanie tradycyjnej

Szukajcie
przyjaciół sztukmistrza
2006 roku wystąpił w trzeciej edycji programu
„Jak oni śpiewają”, w którym zajął 7. miejsce.
W 2011 roku był uczestnikiem trzynastej edycji
„Tańca z gwiazdami”. Wiosną 2016 roku wziął
udział w piątej edycji programu „Twoja twarz
brzmi znajomo”, gdzie zajął 2. miejsce. Wstęp
na warsztaty – 10 zł.
(rs)

Zaproszenie do MHMT
Fot. arch.
ﬂoty wiślanej. Zaraz potem rozpocznie się
koncert „Zakopane – Sandomierz – Gdańsk”,
podczas którego wystąpią „Flis Kiss Trio”,
formacja „Jurkiewicz & Haluszkiewicz”, Ola
Członka (lira korbowa, śpiew) oraz „Trebunie-Tutki”. Parada tradycyjnej ﬂoty wiślanej
rozpocznie się w sobotę, 22 lipca, o godz. 17,
ale już od południa przy bulwarze wiślanym
będzie można zwiedzać poszczególne łodzie,
a także przypatrywać się pracy szkutnika czy
cieśli okrętowego. Na godz. 18 zaplanowano
chrzest drewnianej łodzi wiślanej, a chwilę potem koncert „Banana Boat” i „Hambawenah”.
W niedzielę, 23 lipca, o godz. 14 na bulwarze
nastąpi uroczyste pożegnanie ﬂisu Sandomierz
– Warszawa – Gdańsk.
(rs)

Rowerem do Zakopanego
SANDOMIERZ. 22 lipca o godz. 8 z królewskiego grodu wyruszy VIII Pielgrzymka
Rowerowa Diecezji Sandomierskiej, która
w tym roku odbywa się pod hasłem „Madonny Małopolski”. Miejscem docelowym
uczestnków pielgrzymki będzie sanktuarium
na Krzeptówkach. Trasa wyprawy, wraz z
powrotem do Sandomierza, rozpisana została na 9 dni. Najdłuższy „dzienny” odcinek
liczy 130 km. Szczegółowe informacje na temat pielgrzymki, jej regulaminu i możliwości
zapisu, dostępne są na stronie internetowej
www.pielgrzymka-rowerowa.pl
(rs)

Warsztaty z aktorem
SANDOMIERZ. Sandomierska Akademia Musicalu zaprasza
młodzież w wieku powyżej 13 lat i dorosłych na
warsztaty mistrzowskie z aktorem Dariuszem
Kordkiem, które odbędą się 23 lipca (niedziela) o godzinie 13 w Porcie Kultury przy ul. Portowej 24. W ramach warsztatów prowadzący
zaproponuje uczestnikom ćwiczenia związane
ze świadomością ciała i ruchem scenicznym, doskonaleniem dykcji i emisji głosu, interpretacją
tekstu oraz budowaniem roli. Dariusz Kordek
znany jest m.in. z ﬁlmów „Kroll”, „Poranek
kojota”, „Sezon na leszcza” czy „Bitwa Warszawska”, a także z licznych ról teatralnych. W

TARNOBRZEG. Dwie interesujące wystawy oglądać można w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Pierwsza, nosząca
tytuł „Spiritualis et corporalis” – to wystawa
prac malarskich Tadeusza Boruty. Twórca
jest absolwentem krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, gdzie w 1983 roku uzyskał
dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Stanisława Rodzińskiego. W 2003 roku
obronił pracę doktorską, dwa lata później
habilitacyjną, a w 2013 roku otrzymał tytuł
profesora sztuk plastycznych. Jest autorem
monumentalnych realizacji sakralnych: obrazów ołtarzowych, polichromii, witraży. W
latach 1992-1993 stworzył obrazy ołtarzowe
w byłym klasztorze sióstr benedyktynek w
Monte San Savino we Włoszech. Jego prace
oglądać można także w licznych świątyniach
polskich – m.in. w Krakowie, Lublinie, Radomiu, Wieliczce, Mszanie Dolnej i Chełmie.
O drugiej z zamkowych wystaw piszemy
na str. 13.
(rs)

Festiwal Pierogów
STALOWA WOLA. Konkurs „O złotą
misę” dla restauratorów oraz dla gospodyń
wiejskich, degustacje, warsztaty lepienia pierogów, stoiska edukacyjne i koncerty wypełnią
program zaplanowanego na sobotę, 22 lipca,
Lasowiackiego Festiwalu Pierogów, który ma
przypomnieć, iż lasowiacka kraina pierogami stoi. Impreza odbywać się będzie przed i
wokół MDK od godz. 15. Wystąpią m.in. dwa
zespoły o nazwie „Polonez”, uczestnicy XVII
Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów
Folklorystycznych „Rzeszów 2017” – z kanadyjskiego Vancouver oraz ze Sztokholmu, a
także Chór „Lasowiacy” z MDK.
(r)

JANÓW LUBELSKI. VII Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera” w środę, 26
lipca, dotrze do Janowa Lubelskiego, gdzie
w godz. 16-17 w różnych punktach miasta artyści z Armenii, Burkiny Faso, Izraela, Polski,
Czech i Włoch będą prezentować swe umiejętności w ramach serii przedstawień „Szukajcie przyjaciół sztukmistrza” oraz rozdawać
bezpłatną gazetkę „Sztukmistrz janowski”.
Na godz. 19.30 w parku przy fontannie zaplanowano spektakl zatytułowany „Przyjaciele
sztukmistrza” – z opowiadaniami Singera i
muzyką na żywo, a także elementami cyrku i
akrobatyki oraz teatru ognia, performance’u
i happeningu „Uliczka Singera”.
(r)

Festiwal Zespołów Polonijnych
NOWA DĘBA. 22 lipca w Nowej Dębie
będą gościć uczestnicy XVII Światowego Festiwalu Folklorystycznych Zespołów Polonijnych – Rzeszów 2017. O godz. 17 na tarasie
przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury
wystąpią dwie formacje: Zespół Pieśni i Tańca „Polonia” z Chicago oraz Polski Zespół
Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna.
„Wilia” jest najstarszym polskim zespołem na
Wileńszczyźnie. Już od 55 lat propaguje rodzimą kulturę, folklor i tradycje. Zespół bierze
aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym
koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami. Formacja
„Polonia” skupia w swoich szeregach dzieci
i młodzież. Działa od 30 lat pod patronatem
Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce. Zespół koncertował m.in. w
Brazylii, Bułgarii, Chinach, Ekwadorze, Hiszpanii, Izraelu i Kanadzie.
(rs)

w mszy, która odprawiona zostanie w kościele św. Władysława. Oﬁcjalna prezentacja
bractw rycerskich odbędzie się o godz. 13 na
placu zamkowym. O 13.30 rozpocznie się
ﬁnał II Turnieju Łuczniczego o Sakiewkę
Zbója Szydło, a o 15.45 ﬁnał Turnieju Bojowego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego.
Dwukrotnie – o godz. 15.15 i 18 podziwiać
będzie można pokaz średniowiecznej jazdy
konnej w wykonaniu kawalerzystów z Kielc.
O 18.30 odbędzie się bitwa o zamek, a po jej
zakończeniu nastąpi uroczyste wręczenie
turniejowych trofeów. Wstęp na imprezę
wolny.
(rs)

Biesiada Łubnicka
ŁUBNICE. W sobotę, 22 lipca, na placu rekreacyjnym odbędzie się tradycyjna Biesiada Łubnicka. Impreza rozpocznie się o godz. 16. Jako pierwsi
na scenie zaprezentują się młodzi artyści z
terenu gminy. Wystąpi również Zespół Estradowo-Ludowy „Łubnicka Nuta”. O 17 na
scenie pojawi się Śląska Kabaretowa Grupa
Biesiadna „Fest”, a o 19 wystąpi jeden z najpopularniejszych muzyków country w Polsce
Mariusz Kalaga. Na godz. 21 zaplanowano
koncert gwiazdy wieczoru – formacji „Jorgus”.
Imprezie towarzyszyć będzie wernisaż pleneru
wikliniarskiego.
(rs)

Piknik integracyjny
MILCZANY (gm. Samborzec). 22 lipca
o godz. 16 na boisku sportowym odbędzie
się piknik integracyjny. W programie imprezy m.in. występy lokalnych artystów, gry
i zabawy z animatorem, konkursy dla najmłodszych, a także bezpłatne wesołe miasteczko.
(rs)

Porębski festyn
PORĘBY KUPIEŃSKIE (gm. Kolbuszowa). 23 lipca o godz. 17 na boisku przy
remizie OSP odbędzie się Porębski Festyn
Taneczno-Kulturalny pod hasłem „Którędy,
którędy droga do Poręby?”. W programie
imprezy m.in. występ zespołu „Górniacy” z
Kolbuszowej Górnej, a także folklorystycznej formacji polonijnej „Karolinka” z Brześcia.
(rs)

Rycerski Turniej ze Śliwką

Gitarowa noc z gwiazdami!

SZYDŁÓW. Międzynarodowa impreza
historyczna pod nazwą Rycerski Turniej ze
Śliwką odbędzie się w niedzielę, 23 lipca.
W tej, jednej z największych imprez plenerowych w regionie, której gospodarzem

PRZYBYSŁAWICE (gm. Klimontów). 28
lipca Dwór na Wichrowym Wzgórzu szykuje
prawdziwą gratkę dla miłośników rockowego
grania. Tego dnia odbędzie się II Wakacyjna
Rock Nocka. W trakcie imprezy, która startuje
o godz. 19 i potrwa do godz. 3 nad ranem, wystąpią wielkie gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a także lokalni artyści. Koncertową serię
rozpocznie o godz. 19 legendarna formacja
„Sztywny Pal Azji”, która w ubiegłym roku
świętowała 30-lecie swojego istnienia. O 20.30
wystąpi krakowska grupa „Hard Times”, a o
21.45 na scenie pojawi się kolejna legenda –
Grzegorz Kupczyk, były wokalista kultowej
formacji „Turbo”, który w Przybysławicach
zagra z zespołem „Ceti”. O godz. 23 posłuchać będzie można mieleckiej grupy „Makar
Children of the Corn”. Piętnaście minut po
północy sceną zawładnie zespół „Kobranocka”, który przypomni publiczności wszystkie
swoje największe przeboje, z „Hipisówką”
czy „Kocham Cię jak Irlandię” na czele. Nocny maraton gitarowy zakończy grupa „Steel
Velvet”, która pojawi się na scenie o godz.
1.30. Impreza odbywać się będzie w Letniej
Karczmie Wichrowego Wzgórza. Ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc wskazana jest
wcześniejsza rezerwacja biletów pod numerem
tel. 604 287 125. Bilety na Wakacyjną Rock
Nockę kosztują 70 zł (przedsprzedaż) i 80 zł
w dniu koncertu.
(rs)

Ruszyły zapisy
STALOWA WOLA. MDK prowadzi już
zapisy do zespołów artystycznych, na nowy
rok kulturalny. Na chętnych czekają formacje
taneczne, wokalne, teatralne, a także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nowością w ofercie
MDK jest Dziecięcy Zespół Taneczny „Domino” dla dzieci w wieku 6-9 lat. To kolejny
etap szkoleniowy dla dzieci, które „wyrosły”
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Fot. R. Staszewski
jest Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów, tym
razem wezmą udział grupy rekonstrukcyjne
m.in. z Kielc i Sandomierza, a także goście
ze Słowacji i Węgier. O godz. 11.15 formacje biorące udział w turnieju przemaszerują
ulicami miasteczka, a o 11.30 wezmą udział

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy
jedno podwójne zaproszenie na Wichrowe
Wzgórze. O tym, w jaki sposób można je
otrzymać, napiszemy w następnym wydaniu
„Tygodnika Nadwiślańskiego”.
tyna.info.pl
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By było bezpiecznie
W ubiegłym tygodniu policjanci i strażacy ćwiczyli
na Jeziorze Tarnobrzeskim współdziałanie podczas
akcji ratunkowych.
– Są to ćwiczenia zgrywające policyjnych stermotorzystów oraz
nurków z Państwowej Straży Pożarnej. Chodzi o maksymalne
skrócenie czasu dotarcia służb ratunkowych do osoby tonącej

Wspólne ćwiczenia policji i straży pożarnej.

Fot. R. Nieckarz

znajdującej się pod wodą – mówi aspirant sztabowy Marcin
Orzechowski, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. – Latem nad jeziorem jest bardzo
wielu ludzi, a co za tym idzie, występuje tutaj wiele zagrożeń. Takie
ćwiczenia będziemy przeprowadzać dość często.
Jezioro Tarnobrzeskie dostępne jest dla plażowiczów i miłośników kąpieli od siedmiu lat. W tym czasie utonęły tutaj dwie
osoby – w czerwcu tego roku, oraz latem 2015. Mimo tego M.
Orzechowski uważa, że nad akwenem jest bezpiecznie.
– Staramy się, żeby nasi stermotorzyści byli na wodzie w tych
godzinach, gdy kąpiących się jest jak najwięcej. Codziennie dwóch
funkcjonariuszy pracuje na łodzi. Ponadto na lądzie, w zależności
od pogody i ilości plażowiczów, działa co najmniej jeden patrol,
a czasami są to dwa lub nawet cztery. Od początku lipca wspomagają nas policjanci z Wydziały Prewencji Komendy Wojewódzkiej
w Rzeszowie. Współpraca z WOPR-em układa się nam bardzo
dobrze – mówi.
Najwięcej problemów policjanci maja z nietrzeźwymi plażowiczami, którzy wpław lub na materacach zapuszczają się daleko
poza wyznaczone strefy. Nad akwenem do końca lata funkcjonować będzie posterunek.
(rn)

Aż dwa tytuły wicemistrza Polski i jeden tytuł drugiego wicemistrza kraju wywalczyli w swojej klasie
druhowie OSP Stalowa Wola uczestniczący w XI Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. Bonusem od tych sukcesów jest dziesiąte miejsce w Polsce na liście
najlepszych drużyn.

Sukces naszych strażaków

Mistrzostwa, tradycyjnie już rozegrane w Licheniu Starym, zgrupowały na starcie 36 drużyn, w tym 6 kobiecych.
Przygotowano dla nich aż 7 wysoce specjalistycznych konkurencji ratowniczych: podejmowanie tonącego z wody do
łodzi wiosłowej, holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową
wraz z manewrowaniem, podejmowanie zagrożonego przez
powódź przy użyciu łodzi motorowej, rzuty ratownicze kołem
i rzutką ratowniczą, manewrowanie łodzią motorową, wyścigi
łodzi wiosłowych oraz budowa wału przeciwpowodziowego.
Różnice czasów między poszczególnymi załogami rywalizującymi o najwyższe lokaty wynosiły setne sekundy, co
najlepiej świadczy o bardzo wysokim poziomie wyszkolenia
strażaków-wodniaków. Zespół Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stalowej Woli wywalczył tytuł wicemistrza Polski w holowaniu łodzi wiosłowej łodzią motorową wraz z manewrowaniem
oraz taki sam tytuł w wyścigu łodzi wiosłowych. W klasyfikacji
Fot. arch.
generalnej stalowowolska drużyna zajęła 7 miejsce. Najlepsi
Stalowowolscy strażacy znakomicie spisali się podczas Miokazali się gospodarze mistrzostw, OSP Licheń Stary, którzy
wygrali większość konkurencji.
(r) strzostw Polski w Ratownictwie Wodnym.

Dziesięć drużyn wzięło udział w zorganizowanym w Cyganach Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Nowa Dęba.

Młodzi piłkarze rywalizowali o puchar burmistrza.

Zachwyciły w Nałęczowie
Bardzo dobrze zaprezentowały
się młode tancerki z Centrum
Kultury i Sztuki w Połańcu na XI Nałęczowskim Festiwalu Tańca Euro Dance.

O puchar burmistrza

Fot. arch.

Młodzi piłkarze rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: trampkarze młodsi (szkoła
podstawowa) i trampkarze starsi (gimnazjum),
w systemie „każdy z każdym”. W młodszej grupie bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy
„Płomienia” Chmielów. Tytuł najlepszego
bramkarza zdobył Stanley Skimina, a najlepszego zawodnika Wiktor Płaza z SOSiR-u Nowa
Dęba. W starszej grupie wygrali piłkarze „Stali” Nowa Dęba. Najlepszym bramkarzem został
Przemysław Bieleń z „Płomienia” Chmielów,
a najlepszym zawodnikiem Paweł Gradowski
ze „Stali” Nowa Dęba. Organizatorem zawodów był Klub Sportowy Cygany.
Imprezie towarzyszyły konkursy organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Tarnobrzegu.
(rn)

Mieszkańcy gminy Gorzyce rywalizowali w zawodach
wędkarskich o puchar wójta.

Moczyli kije

– Doskonałe warunki do wędkowania na naszych jeziorach przyciągają wielu amatorów tego sportu. Tym razem do udziału w zawodach
zaprosiliśmy dorosłych i dzieci – mówi Henryk Ziara, prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Sanna Motycze”, które było organizatorem
imprezy.
Na jego zaproszenie odpowiedziało kilkadziesiąt osób – doświadczonych wędkarzy i takich, którzy dopiero uczą się tej sztuki. Wśród
juniorów pierwsze miejsce zdobył Wiktor Stachula, drugie Emil Dra-

Jury festiwalowe, w którym zasiadali:
Anna Budnicka, Paweł Żołądek i Błażej
„Bzyga” Górski, po obejrzeniu 173 prezentacji tanecznych, przyznało I miejsce
dla połanieckiego zespołu „Digress II”
w kategorii show dance i I miejsce w kategorii solo dla Klaudii Budy. II miejsce
zespoły „Digress I” i „Digress II” wytańczyły w specjalnej kategorii konkursowej
„taniec żywiołów”.
Młode tancerki w Nałęczowie wzięły
udział w warsztatach tanecznych z jazFormacje „Digress” z połanieckiego CKiSz zdobyły najważniejsze trofea
podczas XI Nałęczowskiego Festiwalu
Tańca Euro Dance.
Fot. arch.
zu, modern jazzu, hip-hopu,
dancehallu, tańca współczesnego i lyrical jazzu, prowadzonych przez znanych choreografów.
Organizowane od 2007 roku
święto tańca w Nałęczowie ma
ogólnopolski charakter. W dotychczasowych edycjach festiwalu prezentowały się formacje taneczne z kilkunastu miast
m.in. Warszawy, Rzeszowa,
Krosna i Piotrkowa Trybunalskiego.
(rs)
redakcja@tyna.info.pl

W zawodach udział wzięło kilkadziesiąt osób.

Fot. arch.

guł, a trzecie Filip Mędrykowski. Największą rybę złowił natomiast
Filip Dul, dla którego jednak zabrakło miejsca na podium. Wśród
dorosłych wygrał Artur Radecki przed Ireneuszem Trościńskim i Lucjanem Zającem, który wyłowił z wody najbardziej okazałą tego dnia,
aż czterokilogramową rybę.
(rn)
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Piłka nożna

Puchar Polski

Awans Siarki na Podhalu

W miniony weekend ruszyła kolejna edycja rozgrywek szczebla centralnego Pucharu Polski, a jej pierwszym etapem była runda wstępna, po której awans do
dalszych gier wywalczyła Siarka Tarnobrzeg, wygrywając w Nowym Targu z tamtejszym trzecioligowcem.

W drodze na „Narodowy”, gdzie w maju 2018 roku rozegrany zostanie ﬁnał pucharowych zmagań, kolejnym rywalem Siarki będzie pierwszoligowy GKS Katowice. Jak
już informowaliśmy, w pierwszej rundzie zagra także Stal
Stalowa Wola, która w rundzie wstępnej miała zagrać z Polonią Bytom, ale jej rywal wycofał się z rozgrywek.
PODHALE Nowy Targ – SIARKA Tarnobrzeg 0:1 (0:0)
66. min. - 0:1 Jan Grzesik
Siarka: Dybowski – Witasik, Kubowicz, Stępień – Grzesik, Witkowski – Płatek, Czyżycki – Zaradny (90. Przewoźnik), Janeczko (77. Ropski) – Broź (84. Dawidowicz).
Sędziował: Daniel Kruczyński (Żywiec).
Mecz z drugoligową Siarką na Podhalu traktowano jako
piłkarskie święto, bowiem po raz pierwszy w historii zespół
z tego regionu zagrał w rywalizacji, zwanej przed laty „imprezą tysiąca drużyn”, na szczeblu centralnym. Faworytem
meczu, nawet zdaniem szkoleniowca Podhala Tomasza Kulawika, była ekipa z Tarnobrzega, ale gospodarze nie zamierzali rezygnować z walki o awans i zapowiadali na murawie
stadionu im. Józefa Piłsudskiego twardą walkę o pełną pulę.
Zapowiadany „halny” nie nastąpił jednak, bo zespół
z Tarnobrzega, mimo że jest w przebudowie, od pierwszych
minut trzymał rękę na pulsie i kontrolował przebieg wydarzeń na boisku, a w drugich trzech kwadransach dyktował
warunki gry.
Efektem dominacji Siarki po przerwie stał się gol dający
awans do pierwszej rundy szczebla centralnego. Jego autorem,
w 66. minucie, był Jan Grzesik, który popisał się mocnym, płaskim uderzeniem z około 16 metrów, po którym bramkarzowi
Podhala pozostało tylko odprowadzić piłkę wzrokiem.
Więcej goli w tym meczu już nie padło, chociaż „siarkowcy” mogli i powinni pokusić się o bardziej efektowną
wygraną. Świetnych okazji nie wykorzystał między innymi
pozyskany kilka dni wcześniej Mateusz Broź.

SENSACYJNI TRZECIOLIGOWCY
W rundzie wstępnej szczebla centralnego Pucharu Polski
zagrało szesnastu zwycięzców rozgrywek na szczeblu regionalnym – osiemnaście drużyn drugiej ligi z sezonu 2016/2017
oraz sześć zespołów z pierwszej ligi, z miejsc 13-18.
Podobnie jak w latach poprzednich, także i teraz, już na
starcie tej prestiżowej imprezy nie zabrakło niespodzianek
i sensacyjnych rozstrzygnięć, których autorami byli trzecioligowcy. Do największej doszło w Sieradzu, gdzie tamtejsza
Warta, po bezbramkowym remisie i rzutach karnych (4:2),
wyeliminowała pierwszoligowy Stomil Olsztyn.

Piłka nożna
Przygotowujące się do pierwszych
spotkań w ramach Pucharu Polski oraz
do mistrzowskiego sezonu 2017/2018
ekipy Stali Mielec i Stali Stalowa Wola
rozegrały między sobą grę kontrolną.
Przy Hutniczej lepsi okazali się pierwszoligowcy z Mielca. Mecz nie przypominał sparingu, bowiem obie ekipy do tego spotkania
przystąpiły mocno skoncentrowane.
Prowadzenie dla gości w 19. minucie
zdobył Arkadiusz Górka, ale już dwie minuty później było 1:1, bowiem do siatki
„biało-niebieskich” traﬁł Adrian Gębalski.
W pierwszej połowie padł jeszcze jeden gol
i, jak się później okazało, ostatni. Jego autorem był w 30. minucie Łukasz Wroński,
który tym samym zapewnił mieleckiej drużynie wygraną 2:1.
Szkoleniowiec mielczan Zbigniew Smółka
w Stalowej Woli desygnował do gry piłkarzy,
którzy raczej nie będą stanowić o obliczu
zespołu w nadchodzącym pierwszoligowym
sezonie, a ponadto dał szansę gry także juniorom wywodzącym się z Akademii Stali
Mielec.
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WŁODZIMIERZ
GĄSIOR (trener Siarki):
– Uważam, że jak na pierwszy mecz o stawkę w naszej
grze było sporo pozytywów.
Może rywal nie był aż tak
wymagający, ale w przekroju
całego meczu byliśmy stroną przeważającą i zespołem
lepszym. Jestem zadowolony
przede wszystkim z dyscypliny gry i konsekwencji przez
całe dziewięćdziesiąt minut. Fajnie to wyglądało. GKS?
To będzie zupełnie inny rywal, prezentujący wysoki poziom. Wszyscy żyją tym meczem. Ja uważam, że gra
z takim przeciwnikiem, mającym w każdym sezonie
ambicję walki o awans do ekstraklasy, będzie dla nas
wartościowym sprawdzianem. Nam przede wszystkim
chodzi o dobre przygotowanie się do meczów mistrzowskich. Sam jestem ciekawy jak wypadniemy na tle tak
renomowanego rywala, jakim jest ekipa ze stolicy Górnego Śląska. Mam nadzieję, że na trybunach zasiądzie
sporo kibiców i stworzą fajną atmosferę, a drużyna stanie
na wysokości zadania i sprosta oczekiwaniom. Cieszy
mnie także to, że w drużynie panuje dobry klimat i jest
fajna atmosfera. Oby się to przełożyło na dobre wyniki
w meczach o drugoligowe punkty.
Ostróda – Polonia Warszawa. Bez względu na wyniki tych
spotkań „jedenastki” z Mielca i Stalowej Woli czekają mecze
wyjazdowe.

TYTUŁY WIZYTÓWKĄ „GIEKSY”
Piłkarze Siarki nie mieli większych problemów z pokonaniem pierwszego rywala i pewnie awansowali do dalszych gier Pucharu Polski.
Fot. B. Myśliwiec
Kolejnym zespołem z zaplecza ekstraklasy, który zakończył już karierę w PP jest beniaminek pierwszej ligi, Odra
Opole. Doznała klęski w Nowym Dworze Mazowieckim
z miejscowym Świtem aż 0:5!
„Jedenastki” decydowały także w Zdzieszowicach, gdzie
miejscowy Ruch, po remisie 3:3, okazał się lepszy w karnych,
wygrywając z Olimpią Elbląg 3:1. Za burtą PP został też
jeszcze jeden drugoligowiec, Rozwój Katowice, który doznał
porażki w Chełmie Lubelskim z tamtejszą Chełmianką 0:1.
Najwięcej mocji dostarczył pojedynek w Rzeszowie, gdzie
miejscowa Stal w ostatniej minucie dogrywki doprowadziła
do remisu 3:3, a po rzutach karnych (7:6) wyeliminowała
Olimpię Zambrów.
Kolejne emocje związane z Pucharem Polski już w najbliższy weekend. W pierwszej rundzie szczebla centralnego zagrają aż cztery zespoły z Podkarpacia: Siarka u siebie z GKS
Katowice, Stal Rzeszów – także przed własną publicznością
z pierwszoligową Miedzią Legnica, oraz kolejne dwie Stale
z Mielca i Stalowej Woli.
Ekipy z Solskiego i z Hutniczej swoich rywali poznać miały dopiero we wtorkowy wieczór, a więc już po oddaniu do
druku tego wydania „TN”. Przeciwnikiem mielczan będzie
zwycięzca meczu pomiędzy KSZO Ostrowiec Świętokrzyski/
Warta Poznań, natomiast „Stalówki” wygrany z pary: Sokół

W najbliższą sobotę w Tarnobrzegu szykuje się piłkarskie
święto, bowiem już dawno na obiekcie przy alei Niepodległości nie było tak utytułowanego piłkarskiego zespołu.
Ekipa z Bukowej, mimo że obecnie walczy na zapleczu
Lotto Ekstraklasy, ma bogate tradycje i wiele sukcesów na
swoim koncie. To przede wszystkim cztery tytuły wicemistrza
Polski (ostatni w sezonie 1993/1994), trzykrotny zdobywca
Pucharu Polski, a także pięciokrotny ﬁnalista tych rozgrywek
i dwukrotny zdobywca krajowego superpucharu.
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
GKS był więc piłkarska potęgą w kraju, a w pamięci kibiców,
nie tylko „gieks-y”, pozostaną zapewne pucharowe boje na
europejskiej arenie z Barceloną czy francuskim Girondis
de Bordeux.
Trudno przy takiej okazji nie wspomnieć przynajmniej o kilku piłkarzach, którzy z Bukowej traﬁli nie
tylko do reprezentacji Polski, ale także do zachodnich
lig europejskich: Janie Furtoku, Januszu Jojko, braciach
Marku i Piotrze Świerczewskich, Adamie Ledwoniu czy
Piotrze Piekarczyku, późniejszym wieloletnim trenerze
GKS-u Katowice.
Piłkarska marka, jaką jest śląska ekipa, zapewne ściągnie
na trybuny tarnobrzeskiego stadionu wielu fanów, liczących
na niespodziankę i awans Siarki. Faworytem będzie zespół
prowadzony przez trenera Piotra Mandrysza, ale dodać
należy, że drużyna z Katowic od 495 minut nie zdobyła gola
i oby podobnie było w najbliższą sobotę.

Stal lepsza od... Stali

Piłkarze Stali Stalowa Wola w minionym tygodniu rozegrali dwa mecze kontrolne, ulegając najpierw Wiśle
Puławy 0:3, a następnie Stali Mielec 1:2.
Fot. B. Myśliwiec

ZBIGNIEW BERNAT
Dzień później, w niedzielę, Stal Mielec rozegrała kolejny sparing, tym razem
w Krakowie, gdzie jej rywalem była grająca
w Lotto Ekstraklasie Cracovia. Popularne
„Pasy” z mielecką ekipą zagrały bardziej
w rezerwowym składzie, ale nie przeszkodziło im to w odniesieniu zwycięstwa 2:0.
W Stali Mielec po raz pierwszy zaprezentowali się natomiast piłkarze, którzy traﬁli na
Solskiego w minionym tygodniu: Leandro
Messias Dos Santos, Dejan Djermanović
oraz Momhil Tsvetanov.
W barwach „zielono-czarnych”, w meczu
z mielecką imienniczką zadebiutował kolejny nowy zawodnik Stali Stalowa Wola.
To wychowanek JKS Jarosław Andrzej Trubeha, który wiosną tego roku zgłoszony został do rozgrywek Nice I ligi przez Górnika
Zabrze.
Dodajmy, że 19-latek z Jarosławia przed
grą w Zabrzu reprezentował barwy Stali Rzezów, a teraz wrócił na Podkarpacie
i z klubem z Hutniczej związał się umową
na najbliższe dwa lata.
„Stalówka” pierwszy mecz o stawkę zagra
w najbliższy weekend, kiedy to walczyć będzie
o awans do drugiej rundy szczebla centralnego piłkarskiego Pucharu Polski.
(zb)
tyna.info.pl
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Wioślarstwo

Koszykówka

Siarka zgłoszona do I ligi
Po siedmiu latach gry w krajowej elicie koszykarze
Siarki Tarnobrzeg wracają na pierwszoligowe parkiety.
Taka jest oficjalna decyzja włodarzy klubu i jego prezesa Zbigniewa Pyszniaka, który w poniedziałkowe popołudnie potwierdził zgłoszenie zespołu do gry w I lidze.

sporą sympatią wśród fanów innych drużyn. Prezesa Pyszniaka
ceniono w gronie właścicieli innych klubów, że przy tak skromnym budżecie, „trzymał” ekstraklasę w Tarnobrzegu.
Niestety, brak odpowiednich środków finansowych, które
pozwoliłyby przejść proces licencyjny i zbudować drużynę,
która miałaby szansę osiągnąć dobry wynik sportowy, spowodował, że Siarki zabraknie w krajowej elicie.
Jeszcze w piątek, 14 lipca, kiedy mijał termin zgłoszenia
– Zgłosiliśmy zespół do rozgrywek I ligi. Będzie on oparty na
drużyny do procesu licencyjnego w PLK, wielu tarnobrzeskich młodych zawodnikach, uzupełniony dwoma-trzema doświadczokibiców wierzyło, że po raz kolejny „się uda”. Siarka, mimo nymi graczami. Na dziś w zespole zostaje nasz wychowanek Piotr
że większość sezonów kończyła na dnie tabeli koszykarskiej Pandura, a wstępnie jesteśmy dogadani z Wiktorem Sewiołem
ekstraklasy, wypromowała wielu zawodników, w tym między i Tomkiem Wojdyłą. Na rynku jest jeszcze wielu wolnych zawodinnymi ocierającego się o NBA Przemysława Karnowskiego ników, także z ekstraklasy, więc będziemy szukać kandydatów
czy Dominiqua Johnsona, który przez Tarnobrzeg trafił do do gry. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży – mówi Zbigniew
Pyszniak, prezes KKS Siarka, dodając, że od nowego sezonu
przestaje być trenerem zespołu.
Nowym szkoleniowcem drużyny będzie jego dotychczasowy asystent Arkadiusz Papka, wychowanek klubu. Wiadomo
także, że w zespole zabraknie byłego młodzieżowego reprezentanta Polski Jakuba Patoki, którym zainteresowany jest Turów Zgorzelec. Skończył się zatem kolejny rozdział w historii
tarnobrzeskiego basketu.
***
28 kwietnia 2010 roku, w sobotni wieczór sportowy Tarnobrzeg oszalał ze szczęścia. Koszykarze Siarki, prowadzeni
przez trenera Pyszniaka, po dramatycznej i zwycięskiej półfinałowej batalii z MKS Dąbrowa Górnicza, zapewnili sobie
awans na ekstraklasowe parkiety. Nadkomplet publiczności,
który zasiadł na trybunach hali MOSiR, skandował: „ekstraklasa jest już nasza!” Na parkiecie szampan lał się strumieniami, a prezes Pyszniak dosłownie skakał ze szczęścia.
Tak prezes-trener Zbigniew Pyszniak, jego podopieczni i kibice, siedem lat
Siedem lat później, 24 kwietnia 2017 roku, koszykarze Siarki
tmu świętowali awans na ekstraklasowe parkiety.
Fot. W. Pintal na własnym parkiecie przegrali pożegnalny mecz w ekstraklasie z Asseco Gdynia 96:100. Na trybunach była tylko garstka
topowych klubów europejskich, takich jak turecki Banvit czy najwierniejszych kibiców, panowała atmosfera przygnębienia
Alba Berlin. Kolejne przykłady to: Zach Robbins, Zane Know- i niepewności. Czy to już koniec koszykówki w Tarnobrzegu?
les, Travis Relleford, Marcin Nowakowski czy Jakub Dłoniak, W trakcie tych siedmiu minionych lat było już tyle zwrotów akzasilający po sezonach mocniejsze i bogatsze kluby PLK.
cji, że trudno uwierzyć, by w przyszłym sezonie Siarki zabrakło
Klub z Tarnobrzega był więc pod wieloma względami wy- w krajowej elicie. W sporcie, podobno, wszystko jest możliwie...
jątkowy w krajowej elicie i, co nie jest tajemnicą, cieszył się
ZBIGNIEW BERNAT

Piłka nożna
W niedzielę, 16 lipca, liczni sympatycy sportu w Knapach świętowali 30-lecie działalności miejscowego
Kolejarza.
„Perłowe gody” klubu ubarwił turniej piłkarski, który zakończył się zwycięstwem ekipy strategicznego sponsora
gospodarzy, Oldboy LHS Zamość.
Ponadto w trakcie imprezy odbyły się
liczne konkursy dla dzieci i dorosłych,
w tym konkurs rzutów karnych. W kategorii dziewcząt najskuteczniejsza była w
nim Patrycja Wójciak, wśród chłopców
wygrał Paweł Durda, w kategorii dorosłych Rafał Brzozowski.
– Impreza odbyła się w miłej, rodzinnej
atmosferze. Zależało nam głównie na tym,
by na stadion przyciągnąć jak najwięcej
dzieci, oderwać ich od świata wirtualnego,

Sportowe święto w Knapach

Fot. arch.
zachęcić do uprawiania sportu i myślę, że
to nam się udało – mówi Adam Wójciak,
prezes Kolejarza Knapy.
W części oficjalnej jubileuszowych obchodów zasłużeni klubowi działacze Kolejarza wyróżnieni zostali odznaczeniami
nadanymi przez Podkarpacki Związek

Tenis stołowy

Losowanie z gatunku udanych
W portugalskim Guimaraes we wtorkowe przedpołudnie odbyło się losowanie czterech grup (po trzy
drużyny) elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzyń w tenisie
stołowym.
Mistrzynie Polski, zawodniczki KTS SIARKA-ZOT Tarnobrzeg, jako zespół rozstawiony z numerem jeden (decydował ranking punktowy zawodniczek poszczególnych zespołów), trafiły do grupy I, gdzie ich rywalkami będą tenisistki
z francuskiego CP LYSSOLS Lille Metropole i niemieckiego
TUS BAD Driburg.
– Nie chcieliśmy trafić na Lille, bo gra tam znakomita zawodniczka Yang Xiao Xin. Moim zdaniem walka o pierwsze
miejsce w grupie, co jest ważne w dalszej fazie rywalizacji,
rozstrzygnie się pomiędzy nami, a ekipą z Francji, bo z tego co
się orientuję, zespół niemiecki jest zarówno w naszym jak i Lille
redakcja@tyna.info.pl

Piłki Nożnej. Złotą odznakę otrzymał
pełniący przez trzynaście lat funkcję prezesa klubu Krzysztof Węcowski, srebrną
Antoni Lewicki, a brązowe: Maciej Brodecki, Marek Mazur, Dariusz Mendocha,
Krzysztof Pitra, Dariusz Ruła, Grzegorz
Ruła i Karol Wójciak.
(zb)

Zakończył się sezon Pucharu Świata w Wioślarstwie. Finałowe regaty odbyły się kilkanaście dni temu w szwajcarskiej Lucernie. Męska
czwórka podwójna z sandomierzaninem Wiktorem Chablem zajęła na nich III miejsce.

Wiktor znów
na podium
– Zakończyliśmy starty dobrym wynikiem – mówił
nam po powrocie do kraju Wiktor. – Brązowy medal
dał nam ostatecznie również III miejsce w klasyfikacji
generalnej pucharu. Ulegliśmy tylko osadom z Wielkiej
Brytanii i Litwy. Teraz krótki odpoczynek i zaczynamy
przygotowania do mistrzostw świata w Sarasocie.

Brązowi medaliści Pucharu Świata w Wioślarstwie. Trzeci
z lewej Wiktor Chabel.
Fot. arch.
W Lucernie nasza czwórka startowała w składzie:
Wiktor Chabel (Posnania Poznań), Dominik Czaja
(AZS AWF Warszawa), Dariusz Radosz (Lotto
Bydgostia) i Adam Wicenciak (KW 04 Poznań).
Jednak trener Aleksander Wojciechowski ma do
dyspozycji jeszcze innych wioślarzy. Tak o nich mówił w Lucernie: – Od czasu zakończenia występów
przez słynnych „Dominatorów” w grupie kadry wioseł
krótkich nie było tak dobrego roku. Teraz mamy nawet dwie mocne osady. Mam sześciu bardzo dobrych
zawodników, których stać na medale w mistrzostwach
świata. W Lucernie mieliśmy pełen sprawdzian. Było
dwanaście czwórek, więc całkowity przegląd sił międzynarodowych. Na chwilę obecną z grona naszych
rywali tylko litewska osada jest poza zasięgiem, ale do
mistrzostw świata jeszcze daleko.
Mistrzostwa świata w Sarasocie (USA) odbędą się
w dniach 24 września – 1 października. Teraz przed
naszymi kadrowiczami chwila odpoczynku (Wiktor,
wraz z narzeczoną, brązową medalistką z Rio z czwórki podwójnej kobiet Moniką Ciaciuch, odwiedził sandomierskich harcerzy na obozie w Przebrnie koło
Krynicy Morskiej) oraz dwa zgrupowania – w Wałczu
i Zakopanem. Wystartują też poza konkursem w młodzieżowych mistrzostwach Polski.
(wp)

Liga Mistrzyń

zasięgu – powiedział nam tuż po losowaniu Zbigniew Nęcek,
trener KTS SIARKA-ZOT Tarnobrzeg.
Pierwszy mecz nasz zespół rozegra w Tarnobrzegu 28 lub
29 września z TUS BAD Driburg.
Dodajmy, że rywalizacja grupowa przebiegać będzie podobnie jak w poprzednich dwóch sezonach, czyli każdy zespół
rozegra po dwa spotkania u siebie i dwa na wyjeździe. Awans
do dalszych gier, a więc do ćwierćfinału, gdzie obowiązywał już
będzie system pucharowy (mecz i rewanż), wywalczą po dwie
najlepsze ekipy z każdej grupy. Trzeci, ostatni zespół w grupie,
„przeniesiony” zostanie do rozgrywek pucharu ETTU.
Składy pozostałych grup: II – Bursa (Turcja), UCAM Cartagena (Hiszpania), Linz AG Frochsberg (Austria); III – DR.
CASL (Chorwacja), Szekszard (Węgry), TT Grand Queville
(Francja); IV – TTC Berlin (Niemcy, obrończynie tytułu),
Saint Quentin (Francja).
(zb)

Fot. P. Morawski
Czy mistrzynie Polski powtórzą świetne wyniki z poprzednich dwóch
sezonów i awansują do wielkiego finału Ligi Mistrzyń?

REKLAMY ogłoszenia
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OGŁOSZENIA
drobne
AUTO-MOTO

CHCESZ szybko i profesjonalnie naprawić swój motocykl
lub skuter? Zadzwoń do mnie:
P-274/02/i
501 180 248.

SPRZEDAM mieszkanie 45 mkw.,
2 pokoje, II piętro, ulica Wyspiańskiego 15/9. Tel. 721 867 273.

SKUPUJEMY pojazdy do kasacji.
Najlepsze ceny. 500 271 788.

SPRZEDAM działkę budowlaną
25 a, ul. Jabłoniowa, Tarnobrzeg.
Tel. 602 695 396.
P-375/2/i

Fg-62/12/i

FIATA 126p, rocznik 1984,
do remontu – sprzedam. Tel.
604 169 153.
P-372/1
SKUP aut. 511 975 928.

P-379/1/i

ROTOSAN
504 641 078.

sprzedam.

Z E TO R
5 211
511 975 928.

P-314/02

s p r ze d a m.
P-379/1/i

SPRZEDAM dwa fotele do sharana. 660 524 086.
P-340/1/i

SPRZEDAM elektryczne wspomaganie kierownicy, C-330.
J-326/1
781 436 563.

SPRZEDAM busa Renault Master
2,8. Tel. 661 396 677.
Kup-01

SPRZEDAM forda transita max,
rok 1998, 243 000 km, klimatyzacja. Cena 4000 zł. Tel. 15 831 12
J-328/1/i
27.

SPRZEDAM volkswagena transportera T4, opryskiwacz 400 l polowy. 697 197 342.
Kup-01/i
KASACJA pojazdów, odbiór
od klienta, płatne gotówką.
781 501 601.
P-346/12/i

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działkę 15 a, osiedle
P-378/3
Sobów. 729 302 314.

P-374/1/i

SPRZEDAM działkę o pow. 10 a,
Tarnobrzeg-Wielowieś, lądowisko.
Tel. 510 260 772, po godz. 16.
P-385/1

SPRZEDAM mieszkanie w Rzeszowie, przy ulicy Cichej, 2 bliźniacze pokoje, 40 mkw. Tel.
793 155 372.
P-383/1

SPRZEDA ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI PO OKAZYJNYCH CENACH:
• Sandomierz, ul. Salve Regina, róg ulicy
Krętej, piękna działka budowlana, 2080
m2, ogrodzona, na działce studnia, dojazd z
dwóch stron, 195 000 zł – do negocjacji
• 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
• 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. firmy BAREL, 5309 m2,
110 000 zł – do negocjacji
• Sandomierz, ul. Wielowiejska, 2376 m2, 49 000 zł
• Sandomierz (Chwałki), 29 arów, z budynkiem
garażowym, 207 380 zł
• Sokolniki, 45 arów, warunki zabudowy, 76 000 zł

• Trześń, 1179 m2 + 916 m2 (dwie działki),50
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:
• Sandomierz, ul. Piętaka (róg Lwowskiej) naprzeciw
dworca PKP. Jednopiętrowy dom (5 pokoi, kuchnia,
łazienka, WC) + wolno stojący budynek garażowy.
Całość na działce 443 m3. Idealny do zamieszkania,
na noclegi dla turystów, pracowników, studentów,
na kancelarie, biura, gabinet itp. Okazyjna cena
za całość 290 000 zł – do negocjacji
• Dąbrowica, gmina Baranów Sandomierski, 23a,
dzialka ogrodzona, z murowanym parterowym
budynkiem mieszkalnym (po kapitalnym
remoncie) + budynek mieszkalny drewniany
oraz stodoła. Bardzo dobra lokalizacja.
185 000zł – 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. Wianek, 45,69 m2, II piętro, 3
pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój,
piwnica. Blok z cegły, docieplony. Ciepła woda z
sieci. Idealna lokalizacja z widokiem na Wisłę. Po
remoncie (6 lat temu). 120 000 zł - do negocjacji

Zapraszamy codziennie od godz. 8 do 17, w soboty od 9 do 15

DZIAŁKĘ o pow. 10 a + udział w
drodze wewnętrznej, przy ulicy
Warszawskiej – Kwiatowa – sprzedam. Tel. 506 033 625.
P-384/1/i

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

DZIAŁKI:

PRZYJMUJEMY do pośrednictwa sprzedaży, wynajmu, dzierżawy wszelkie nieruchomości: działki, lokale, gospodarstwa, budynki, zakłady, spółdzielnie, ośrodki wypoczynkowe,
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), każdej ilości mieszkań w
Tarnobrzegu.

SPRZEDAM działkę budowlaną
wraz z budynkami, 22 a, w Chodkowie Starym, gmina Łoniów. Tel.
789 075 587.
P-376/2/i

Agencja Obrotu Nieruchomościami i Wyceny TAKSATOR

Ro k z a ł ożenia 19 9 5

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

• Gorzyce, ul. 11 Listopada, 47,9 m2, 3 pokoje,
IV piętro, po remoncie, 108 000 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
DZIAŁKI INWESTYCYJNE:
• 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 (820000 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

5 HA, Kamień Nowy – sprzedam.
15 836 11 52.
P-371/4/i
SPRZEDAM mieszkanie w centrum Tarnobrzega, IV piętro, 2 pokoje. Cena 102 000 zł – do negocjacji. 500 279 897.
Kup-2/i
SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe, 51 mkw., Tarnobrzeg.
510 607 760.
P-382/2/i
DO WYNAJĘCIA dwa lub jeden
pokój (nieumeblowane) w czteropokojowym mieszkaniu na
parterze, Tarnobrzeg, Kopernika.
730 011 313.
Kup-1/i
SPRZEDAM umeblowaną kawalerkę 29,22 mkw., Tarnobrzeg, ul.
Skalna Góra 12. 576 649 173.
P-361/01

SPRZEDAM mieszkanie w Tarnobrzegu. 518 337 234.
P-371/1/i
POKÓJ do wynajęcia. Tarnobrzeg, 505 764 407.
P-352/2/i

730 452 515
SPRZEDAM działkę w Tarnobrzegu-Zakrzowie. Tel. 882 097 373.
P-372/01

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe o pow. 46 mkw., III piętro,
Tarnobrzeg, Wyspiańskiego. Tel.
P-367/1/i
535 996 551.
SPRZEDAM razem lub osobno
dom i magazyny w Tarnobrzegu
(Sielec), ul. Warszawska. Atrakcyjna cena. Tel. 519 305 663. P-366/1/i
LOKAL do wynajęcia, pow. 48
mkw., Nowa Dęba, ul. 1 Maja 1c
(blisko Urzędu Miasta i Gminy), tel.
P-357/1/i
518 259 222.
KAWALERKA do wynajęcia w Tarnobrzegu. Tel. 692 893 074.
P-364/01/i

SPRZEDAM sad 64 a, Łążek.
P-359/01
888 966 510.

Zachęcamy do adopcji

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chrońmy Zwierzęta ma pod
opieką 80 psów, w tym szczeniaki i paromiesięczne podlotki.
Szczeniaczki są różne, w przyszłości będą malutkie, średnie i
duże. Oprócz tego mamy też poza schroniskiem takie psy, które
potrzebują pomocy. Część z nich przebywa w domach tymczasowych i czeka na nowych właścicieli.

tel. 728 473 969

Pełna oferta w biurze Agencji
Zapraszamy codziennie
od godz. 8 do 17, w soboty od 9 do 15

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

Nr29(1888)

REKLAMY ogłoszenia

20 lipca 2017 r.

Agencja Obrotu Nieruchomościami i Wyceny

TAKSATOR

R o k z a ł o ż e n i a 19 9 5

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

Staszów, ul. Zachodnia.
Luksusowa rezydencja (zamek) o pow.
310,44 m2 (5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, garaż, pomieszczenia gospodarcze) na działce
o pow. 1556 m2 bardzo ładnie zagospodarowanej. Dom z ceramiki, wysoki standard
wykończenia.

Cena 560 000 zł – do negocjacji
Stalowa Wola-Rozwadów,
ul. Mieszka I
Luksusowa rezydencja o pow. użytkowej 176,5 m2 na działce o pow. 797 m2.
3 sypialnie , salon, kuchnia z jadalnią,
2 łazienki , pralnia , garaż.
Bardzo dobra lokalizacja , w ładnej , cichej i spokojnej okolicy z doskonałym dojazdem do centrum miasta. Dom
ładny i elegancki, odznaczający się wygodą i wysoką funkcjonalnością.
Dom wykonany z wysokiej jakości materiałów.
Cena 780 000 zł – do negocjacji

Stalowa Wola-Rozwadów,
ul. Mieszka I
Luksusowa rezydencja o pow. użytkowej 179,5 m2 na działce o pow.
753 m2.
4 sypialnie, salon, kuchnia z jadalnią, łazienka, pralnia, garaż. Bardzo
dobra lokalizacja, w ładnej, cichej i
spokojnej okolicy z doskonałym dojazdem do centrum miasta.
Dom ładny i elegancki, odznaczający się wygodą i wysoką funkcjonalnością. Dom wykonany z wysokiej jakości materiałów.

Cena 780 000 zł – do negocjacji

Cena 440 000 zł – do negocjacji

Stale, przy trasie Tarnobrzeg-Stalowa Wola.
Budynek biurowo-sklepowy 600 m2,
wysoki standard wykończenia +
hala magazynowa 1740 m2, działka
50 a, wybrukowana, z dwoma bramami wjazdowymi.
Cena 3,2 mln + VAT - do negocjacji

JUBILER DIAMENT

∙ bogaty wybór biżuterii złotej
i srebrnej
∙ naprawa i grawerowanie
wyrobów biżuteryjnych
∙ skup i wymiana złota
∙upominki na każdą okazję

atrakcyjne raba ty

Cena za całość 390 000 zł – do negocjacji

Tarnobrzeg, ul. Targowa.
Bardzo atrakcyjna działka inwestycyjna (własność) o powierzchnia 1538 m2, w pobliżu powstającego Osiedla Nova Targowa.

Cena 800 000 zł
– do negocjacji

Informacje: tel. 502 688 927

dla Szanownej Pani kierownik
oddziału onkologii doktor Iwony Mazur
i Szanownej Pani doktor onkolog Anety Słowik
ze Szpitala Wojewódzkiego
w Tarnobrzegu
za leczenie, poświęcenie i oddanie oraz opiekę i
troskę, jaką obdarzony został w czasie choroby
śp. STEFAN BŁASIAK

składa siostrzenica
Danuta Darecka

Tarnobrzeg
ul. Piłsudskiego 18

pl. B. Głowackiego 31

DO WYNAJĘCIA lokal 380 mkw.,
parter oraz 400 mkw., piętro, Tarnobrzeg, Skłodowskiej-Curie.
602 120 220.
K-7/i
SPRZEDAM działkę budowlaną
89 a. Dwikozy. 504 043 067.
J-279/1/i

Obwieszczenie
syndyk masy upadłości Marleny Wojas-Leśniak ogłasza
PRZETARG NA SPRZEDAŻ
w trybie z wolnej ręki nieruchomości położonych w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 2C:
• lokal użytkowy – apteka (150,59 m2 pow. użytkowej)
• udział ½ w lokalu mieszkalnym (150,59 m2 pow. użytkowej)
Szczegółowe warunki przetargu dostępne są na stronie: www.kancelaria-skiba.pl
zakładka: Postępowania upadłościowe/Marlena Wojas-Leśniak
WYDZIERŻAWIĘ lub sprzedam
lokal o pow. 250 mkw. w Sandomierzu, przy ulicy Baczyńskiego
(osiedle Huta), parter bloku mieszkalnego z możliwością przerobienia na mieszkanie lub pod działalP-364/2/i
ność. 693 833 300.

SPRZEDAM działki budowlane przy ulicy Litewskiej. Tel.
P-363/2/i
668 340 461.
SPRZEDAM atrakcyjną, widokową
działkę 15 a, nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Tel. 570 020 010. Kup-2/i
SPRZEDAM działkę budowlaną , uzbrojoną, częściowo
zalesioną, 31 a, w Tarnobrzegu, osiedle Nagnajów, ul. Nadwiślańska. Na działce murowana altana. Okazyjna cena
160 000 zł. 696 062 681. P-362/1/i
SPRZEDAM działkę budowlaną
26 a, gmina Osiek. 788 047 518.

DWA lokale: 30 mkw. i 70 mkw.,
w Tarnobrzegu – sprzedam.
534 238 718, +49 152 174 133 55.
P-105/2/i

KUPIĘ pola, łąki, nieużytki na terenie gminy Baranów Sandomierski i ościennych gmin. Tel. 530
999 654.
Fk-56/24
DUŻA działka budowlano-inwestycyjna 1 ha 23 a + dom
drewniany i budynki gospodarcze w Wydrzy, gmina Grębów –
do sprzedania. 664 504 819.
Fg-26/3/i

KUPIĘ pole. 696 866 912.

DO WYNAJĘCIA ładne mieszkanie w Sandomierzu (od 1 sierpnia).
733 540 850.
P-346/01/i

SPRZEDAM dom w Gorzyczanach, niedaleko Sandomierza.
668 105 481.
N-3/2/i
S PR Z E DA M
z a b u d owa n i a
na działce 2,53 ha. Daromin
697 015 924.
J-294/01/i
SPRZEDAM działki budowlane i
rekreacyjne (12 a, 20 a, 30 a, 70
a). Daromin 697 619 548. J-305/2
POSZUKUJĘ
do wynajęcia
domu lub wynajmę z możliwością
kupna na prywatne raty. Warunki
do uzgodnienia. 663 214 529.
J-317/1

SPRZEDAM dwie działki. Gierlachów Dalszy, 785 072 213.

P-316/14

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres

SPRZEDAM niedrogo ładną działkę budowlaną, 27 a, ze wszystkimi
mediami, w Sandomierzu prawobrzeżnym. Tel. 784 894 715, po
P-319/4/i
południu.

Zamawiam prenumeratę

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

„Tygodnika Nadwiślańskiego”
na okres od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liczba egzemplarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe, 51,5 mkw., Tarnobrzeg.
P-354/01
Tel. 510 607 760.
SPRZEDAM dom w Tarnobrzegu,
ul. Dąbrówki 12, osiedle Piastów.
P-353/2/i
514 656 962.
SPRZEDAM dom parterowy oraz
budynki gospodarcze na terenie
gminy Osiek. 695 940 805. P-360/3
DOM w Sandomierzu, wykończony całkowicie – sprzedam.
J-202/2
789 097 235.

Wypełniony czytelnie kupon należy
oddać swojemu listonoszowi, aby
otrzymywać tygodnik z dostawą do
domu.

Nadaj ogłoszenie przez internet: e-mail: redakcja@tyna.info.pl
redakcja@tyna.info.pl

J-318/4

Drogi Czytelniku
zaprenumeruj u listonosza
„Tygodnik Nadwiślański”

PILNIE sprzedam działki: 0,67 ha
i 0,74 ha, niedaleko Jeziora Tarnobrzeskiego. 501 711 818. P-348/01/i

SPRZEDAM działkę budowlaną
obok Gór Pieprzowych w SandoKup-01/i
mierzu. 697 197 342.

SPRZEDAM dom z działką, okolice Baranowa Sandomierskiego.
15 641 55 87.
Kup-9/i

SPRZEDAM tanio działkę budowlaną, 30 a, w Wydrzy, gmina Grębów, oraz działkę budowlaną przy
lesie, 83 a, w Krawcach, gmina
Grębów. 664 504 819.
P-344/3/i

• lokal użytkowy – gabinety lekarskie(64 m2 pow. użytkowej)

P360/3/i

Trześń, ul. Dębowa, gm. Gorzyce.
Bardo ładny dom z bloczka ceramicznego (7
pokoi, salon, kuchnia z jadalnią, 3 łazienki,
kominek z płaszczem wodnym + c.o. gazowe).
Budynek garażowy wolno stojący.
Działka 48 arów, ogrodzona.
Przepiękna, malownicza lokalizacja. Ostoja
ciszy i spokoju.

SERDECZNE WYRAZY WDZIĘCZNŚCI

PRODUCENT oryginalnej
biżuterii z brylantami

TARNOBRZEG, osiedle Sielec. Do sprzedania działka
budowlana, uzbrojona, 21 a.
Okazja. Tel. 516 134 077. Kup-5/i

Tarnobrzeg, ul. Borek 3,
naprzeciw szpitala.
Bardzo ładny budynek
mieszkalny w zabudowie
bliźniaczej, około 140 m2, 5
pokoi, kuchnia, 2 łazienki,
dwa budynki garażowo-gospodarcze,
działka 439 m2.
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OGŁOSZENIA przyjmują:
Tarnobrzeg: Redakcja „TN”
ul. 1 Maja 4a, tel. 15 822 52 40
czynne: pon. pt. w godz. 8-15
Sandomierz: Agencja Reklamowa JAP,
ul. Żeromskiego 19A, vis-à-vis poczty
głównej, 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

KLIMATYZACJE

Poznaj możliwości

montaż i serwis – solidnie
Dołącz do klubu

Masz możliwość kupowania
kosmetyków taniej

JANTAR AGD sp. z o.o.
Tarnobrzeg,
ul. Rusinowskiego 1
(POD GRZYBEM)

Halina Załucka
tel. 516 134 077

tel. 15 823-53-67, 602 781 366

K-6

USŁUGI ROLNICZE

SŁUPKI betonowe do sadu. Tel.
P-326/2/i
788 095 363.

KUPNO-SPRZEDAŻ
SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną, ładnie położoną (57 a).
Sandomierz, przy ul. Chwałeckiej.
J-322/2
660 599 931.
SPRZEDAM dom piętrowy, gotowy do zamieszkania, budynek gospodarczy, ogrodzoną, zagospodarowaną działkę. 664 622 178.
J- 323/1

SPRZEDAM lub wynajmę lokal
93,05 mkw., na parterze, Nisko, ul.
Sandomierska 20a. 502 568 662.
Kup-2/i

SPRZEDAM ładny dom, Międzygórz, gmina Lipnik. 505 063 355.
J-332/2

S PR Z E DA M
z a b u d owa n i a
na działce 2,53 ha, Daromin.
J-333/3/i
697 015 924.
SPRZEDAM 4,76 ha pola koło
Sandomierza. 607 475 355.
J-341/3/i

SPRZEDAM 0,87 ha w DwikoJ-343/2
zach. 724 047 755.

WYNAJMĘ lokal 14 mkw., Słowackiego 18 a, Sandomierz.
J-325/2
609 745 078.

WYNAJMĘ sklep, Armii Krajowej,
Sandomierz. 604 193 532. J-344/2

SPRZEDAM domek 72 mkw., na
działce 46 a, Mściów 76A. Tel.
J-330/1
885 018 313.

SPRZEDAM dom piętrowy, 150
mkw., na działce 8 a. Sandomierz,
Grodzisko. 600 454 327. J-345/4

SPRZEDAM deski dębowe, suche. 511 975 928.
P-379/1/i
SPRZEDAM hydrauliczną łuparkę
do drewna opałowego oraz śrutownik zbożowy. 513 240 337.
P-361/2

SPRZEDAM otrząsarkę do wiśni i
śliwek Gacek Jagoda, Skierniewice, 2011 rok, stan bardzo dobry.
Tel. 502 315 419.
Op-343/01/i
SPRZEDAM przyczepę sadowniczą 6 x 2 m do skrzynek, kisten,
na 3 osiach. Tel. 502 315 419.
Op-344/01/i

MASZYNĘ Singer, meble
kalwaryjskie (w bardzo dobrym stanie), pług 2-skibowy
(konny, do dekoracji ogrodu)
– sprzedam. 509 546 908.
P-327/02/i

DREWNO opałowe – sprzedam.
P-326/2/i
Tel. 788 095 363.
STROPY teriva – producent. Telefon 600 598 223, 41 27 14 137. K-7/i
DREWNO kominkowe, suche,
mokre: grab, buk, dąb, brzoza,
sosna. Tel. 530 999 654. Fk-56/24

• orka (pług obrotowy) • prace przedsiewne i pożniwne (agregat talerzowy) • siew
zbóż, traw, koniczyny itp.

KOSZENIE

• ugorów • terenów zielonych • trawników
• poboczy dróg zieleni miejskiej

Tel. 537 246 112, 537 012 208
KUPIĘ używane maszyny rolniFg-38/9
cze. 697 926 718.

KOTWY sadownicze – sprzedam.
Producent: 604 428 195. Fg-48/20/i

SPRZEDAM nawóz naturalny
(podłoże pieczarkowe) z dowoKup-2
zem. 608 292 531.

SANKI sadownicze – sprzedam.
Producent. 604 428 195.

C-330, C-360-3P, przyczepę –
sprzedam. 606 502 501.

Fg-48/20/i

GARAŻE blaszane – wzmocnione, bramy garażowe, kojce dla psów. Dowóz, montaż – gratis. Producent.
15 816 42 06, 509 038 426,
www.robstal.pl
K-012

P-344/2/i

FERGUSON
606 502 501.

MF-255.
P-344/1/i

SPRZEDAM opryskiwacze Termit,
ślęzę, młynek do czyszczenia ziarJ-306/2
na. 697 619 548.

Twoja reklama będzie skuteczna! Sprawdź nas: www.tyna.info.pl
tyna.info.pl
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SPRZEDAM kombajn zbożowy
MF487, w całości lub na części.
664 596 480.
J-307/1
SPRZEDAM garaż blaszany, stan
dobry. 502 636 089.
J-329/1
SPRZEDAM bojler elektryczny
100 l. 512 319 577.
J-335/2/i
SPRZEDAM bramę garażową, wys. 230 cm, szer. 300 cm.
512 319 577.
J-336/2/i
SPRZEDAM kątownik, dł. 6 m (80
x 80), 7 szt. 512 319 577. J-337/2/i
SPRZEDAM
507 580 253.

REKLAMY ogłoszenia

20 lipca 2017 r.

prasę

Z-224/1.
J-340/3

SPRZEDAM ciągnik Ursus 330,
ślęzę 1000. 607 475 355. J-342/3/i

USŁUGI BUDOWLANE
MEBLE kuchenne na wymiar.
Szafy, garderoby. 662 019 439.
Kup-10/i

SCHODY drewniane, balustrady
– wykonujemy. 506 431 026.
P-371/1/i

MALOWANIE natryskowe, tradycyjne, panele. 500 702 630.

STOLARNIA: schody, drzwi,
meble, blaty kuchenne – drewniane. Każdy wzór, kolor. Tel.
608 259 934.
P-347/11/i
WYLEWKI mixokretem, zacieranie mechaniczne. 574 590 110.
P-331/03

USŁUGI remontowe: układanie
płytek, szpachlowanie, malowanie. Tel. 608 018 154.
P-330/01
DOCIEPLENIA budynków,
malowanie elewacji. Kompleksowo, faktury VAT. Dojazd i wycena gratis. Tel. 513 050 706.
Fg-56/2

ADAPTACJA poddaszy, kompleksowo, ścianki i suﬁty dwupoziomowe, kominki. Tel. 512 118 060.
Kup-2

M I N I KO PA R K Ą
889 033 311.

usługi.
P-305/6/i

USŁUGI zwyżką, wycinka
drzew. Tel. 660 416 967. K-10
MALOWANIE natryskowe, tradycyjne. 607 062 769.
P-119/9/i
UK Ł A DA NIE
662 335 590.

p ł y tek.

Tel.
Kup-25

OGRODZENIA betonowe, kute,
siatki ogrodzeniowe, panelowe
i leśne. Podmurówki, pustaki,
beton łupany: Drewbet, Joniec.
Kompleksowe usługi montażowe.
Suchorzów, 695 131 626, www.
litex-ogrodzeniabetonowe.pl
Fk-56/24

TYNKOWANIE. 695 720 954.
P-44/24/i

CYKLINOWANIE. 609 071 791.
P-41/25/i

SIATKI, słupki, bramy, panele,
ogrodzenia, ogrodzenia betonowe
– montaż. Baranów Sandomierski,
Zamkowa 53, 15 811 80 04, cennik
Fg-139/9/i
na: www.siatmix.eu

23
USŁUGI minikoparką i wywrotką.
Tel. 512 464 075.
Fg-119/14
MALOWANIE dachów – tylko solidnie, spokój i trwałość na długie
lata. Czyszczenie i malowanie elewacji, budynków, dachówki, płotów betonowych, kostki brukowej.
603 423 465.
Fg-4/8/i
MALOWANIE
604 217 219.

dachów.

Tel.

Fk-127/9/i

USŁUGI: koparką, wywrotką. Ziemia, piasek, kruszywa.
883 147 676.
Fg-43/7/i
USŁUGI koparko-ładowarką i minikoparką. 798 733 754.
Kup-3/i

UKŁADANIE kostki brukowej.
Utwardzanie terenu, roboty ziemFg-41/2/i
ne. 604 384 747.
UKŁ ADANIE kostki brukowej. Tanio, szybko, solidnie.
Fg-41/2/i
603 473 660.
HYDRAULIKA. 726 574 134.

J-194/9

UKŁADANIE kostki brukowej, koparka, wywrotka.
Fg-43/7/i
510 372 143.
UKŁADANIE
570 904 614.

płytek.
P-513/2

MALOWANIE natryskowe, tradycyjne. tel. 665 998 629. P-357/2/i

HIS-POL: usługi malarskie, tapety
natryskowe, malowanie tradycyjne, agregatem, ściana antyczna,
szpachlowanie, gładzie bezpyłowe, roboty wykończeniowe. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 15 641
Fk-398/020/i
57 81, 512 392 092.
KOPARKO-ŁADOWARKA, wywrotka, wyburzenia, zagęszczarka, karczowanie sadów za drzewo.
Fg-94/13
605 956 091.

P-252/2/i

PŁYTKI, remonty, wykończenia.
660 037 797.
P-347/2/i
USŁUGI remontowo-budowlane.
Tel. 883 579 791.
P-344/01/i
ŁAZIENKI, kuchnie: kompleksowo, hydraulika, elektryka, płytki,
malowanie. Szybko i solidnie.
536 592 001.
P-345/01

KUPON
na
OGŁOSZENIE DROBNE
Zakładasz ﬁrmę lub ją prowadzisz? Przyjdź do nas!

Pomożemy, doradzimy
– jesteśmy do Państwa dyspozycji

Minimum zaangażowania Klienta
– maksimum zaangażowania Biura

BIURO REGIONALNE

Biuro Rachunkowe „Artur” ul. Piłsudskiego 16
39-400 Tarnobrzeg

15 822 73 75 • 691 330 396

Anna Mrozińska

Treść ogłoszenia należy napisać drukowanymi literami na kuponie. Kupon przesłać
na podany niżej adres wraz z dowodem wpłaty. Kupony bez dołączonego dowodu
wpłaty nie będą uwzględniane.
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 NADWIŚLAŃSKIEGO (licząc
od dnia nadejścia kuponu do redakcji).
LICZBA EMISJI
1 słowo – 1,21 zł (w tym VAT 23%)
...................... razy
Ogłoszenie w internecie na naszej stronie www.tyna.info.pl

tel. 694 960 024

ul. Piłsudskiego 6, Tarnobrzeg

Hotel „Anna” w Tarnobrzegu-Wielowsi

e-mail:
annamrozinska@onet.eu

• restauracja • konferencje • przyjęcia
okolicznościowe • wesela • catering

3,08 zł (w tym VAT 23%) na tydzień
Prosimy o czytelne wpisanie treści:

LICZBA EMISJI
...................... razy

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

Do wiadomości redakcji:

K-6

Imię i nazwisko zamawiającego ......................................................................................................................
Adres:

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

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

www.hotelanna.pl tel. 15 644 60 60

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

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

LIPIEC 3

Spośród czytelników, którzy do 11 sierpnia dostarczą do redakcji komplet lipcowych kuponów, rozlosujemy podwójne zaproszenie na kolację w Hotelu „Anna”.

NIP .........................................................................
(tylko do wystawienia faktury VAT)

Uwaga: przyjmujemy ogłoszenie tylko na oryginalnym kuponie wyciętym z „Tygodnika Nadwiślańskiego”.
Upoważniamy was do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oryginał faktury VAT za ogłoszenie
kuponowe można odebrać w siedzibie Redakcji (Biuro reklamy i Ogłoszeń, p. 3, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a)

Podajemy sposób liczenia: MIESZKANIE 60 mkw. w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego
– sprzedam. Telefon 41 892 42 33, wieczorem.
Tj. 11 słów, czyli 11 x 1,21 = 13,31 zł do zapłaty za 1 emisję.
Jeśli ogłoszenie ma się ukazać np. 2 razy,
to mnożymy 13,31 zł x 2 = 26,62 zł (do zapłaty za 2 emisje).

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

REKLAMY ogłoszenia
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Agencja Ochrony GOSPODARCZYK sp. z o. o.
Najtaniej w regionie
SKUTERY
ROWERY
KOSIARKI
SPALINOWE

Sklepy DOMATOR:

Sandomierz
Lwowska 26, tel. 15 832 60 59
Błonie 1, tel. 15 644 51 07
Tarnobrzeg
Sienkiewicza 61, tel. 15 823 32 84
Stalowa Wola
Okulickiego 66, tel. 15 844 09 96

ZAPRASZAMY

MALOWANIE natryskowe, tradycyjne, gładzie. 514 967 226.
P-356/3

CYKLINOWANIE bezpyłowe.
691 703 605.
Kup-01/i
PŁYTKI, panele, malowanie, gładzie, remonty. 515 482 916.
P-353/01

poszukuje pracowników

na stanowiska:
• pracownik obsługi Centrum Monitoringu
• pracownik działu handlowego
Praca na terenie Sandomierza, Tarnobrzega i okolic.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.
667 690 640
SYSIA. 780 086 350.

J-312/2

MOTEL – wolne pokoje. Tel.
Fk-271/015
601 153 276.
DOJRZAŁA zaprasza na spotkaP-368/7
nia. 723 443 181.
3 4 - L AT E K
666 967 390.

pozna

Pani ą .
P-379/1

ŚLUBY
POWOZEM konnym do ślubu.
Fg-49/03/i
600 355 396.

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

REMONTY, wykończenia wnętrz,
kompleksowo. Docieplenia budynków. 697 463 800.
P-386/2

SPRZEDAM przepiórki w różnym
J-327/1
wieku. 781 436 563.

USŁUGI remontowo-budowlane.
511 975 928.
P-379/1

J-331/1

UKŁ ADANIE kostki brukowej. Tanio, szybko, solidnie.
511 088 667.
P-372/4/i
CYKLINOWANIE bezpyłowe.
691 703 605.
Kup-2
KOMPLEKSOWE roboty
budowlane oraz generalne
remonty mieszkań i domów.
Krótkie terminy realizacji.
601 709 088.
N-5/2/i

USŁUGI RÓŻNE
NAPRAWA rowerów. Tarnobrzeg,
Słomki 4c, 603 988 411.
Kup-2/i
WYWÓZ nieczystości ciekłych.
Obsługa na terenie gmin: Dwikozy, Sandomierz, Wilczyce, Zawichost. Potwierdzenia wywozu, faktury VAT. Grupa „Marycha”, Sandomierz, tel. 509 140 247, 15 644
56 40.
Fk-538/026/i

byczka .

Tel.

ZDROWIE
PRYWATNY Gabinet Psychiatryczny – Agnieszka Sobol – specjalista psychiatra, Tarnobrzeg, ul.
1 Maja, czynny każdy poniedziaP-373/4/i
łek, tel. 601 388 545.
LABORATORIUM Analityczne
„CITO-LAB”, SANDOMIERZ, ul.
Wiejska 3. Pobieranie: 7.00-10.00,
tel. 15 832 72 08, 511 100 054. FILIE: TARNOBRZEG, ul. Wyspiańskiego 3, tel. 15 822 33 60 do
10.00, GORZYCE, ul. Piłsudskiego
17, tel. 15 836 11 05. Wyniki w tym
Fk-386/015
samym dniu.

PRZYJMĘ pracowników do Zakładu Kamieniarskiego w Sandomierzu. 604 260 174.
J-290/3

Nr29(1888)

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
SIEDLESZCZANY
przy stoku narciarskim
nr dz. 97/1, pow. 0,2582
cena 20,000 zł

ZBIÓR jabłek: Anglia, Irlandia.
anitamackleapplefarm@gmail.
com
Kup-02
PRZ YCHODNIA Stomatologiczna w Tarnobrzegu zatrudni
asystentkę stomatologiczną. tel.
512 224 820.
K-3/i

DURDY
las nr dz. 1676, 1677,
1786, pow. 0,4986

PRZYJMĘ do zbioru wiśni. Dwikozy, 667 608 466.
J-319/1

cena 20,000 zł

PIELENIE kalaﬁorów, 10 zł/godz.
515 123 636.
Kup-2/i

WOJKÓW
działka ze stawem
nr dz. 15, 29, pow. 1,030

CENTRUM leczenia otyłości
„PULS”, Tarnobrzeg, 1 Maja 11, rejestracja 603 686 807. www.zdroweodchudzanie.org.pl Fk-370/3/i

MEBLO-TRAF Tarnobrzeg zatrudni montażystę mebli kuchennych i szaf wnękowych. Telefon
661 842 405.
P-377/4/i

ALFA OPTYK. Zapraszamy od
poniedziałku do piątku, w godz. 9
-17. Sandomierz, ul. Dobkiewicza
Fk-401/014
18, tel. 15 832 87 91.

ZATRUDNIĘ pracownika na
stanowisko: operator obrabiarek skrawających, prace
tokarskie, frezarskie, pełny
etat, możliwość dodatkowej
pracy, dobre warunki pracy.
510 206 746.
N-4/2/i

ZATRUDNIĘ do zbierania jabłek.
J-339/1
665 273 878.

ZATRUDNIĘ do zbioru wiśni.
Śmiechowice: 881 226 977.

ZATRUDNIĘ do zbioru wiśni.
J-346/2
661 311 709.

STOMATOLOGIA – narkoza, chirurgia, protetyka, www. stomatologia-anna-wawer.pl 602 620 463.
Fk-399/014

TYNKI cementowo-wapienne,
agregatem. 506 693 629. Kup-3/i

SPR Z E DA M
607 364 663.

GABINET stomatologiczny – pełen zakres usług. Tarnobrzeg, Kopernika 25/4. 604 856 792. Kup-24
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PORADNIA Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej, Poradnia
Ginekologiczno-Położnicza dla
Kobiet, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja
11, lekarz Ewa Juda – specjalista ginekolog-położnik przyjmuje: poniedziałek, czwartek
13-18, piątek 7.30-13. Rejestracja w godzinach pracy poradni, tel. 791 042 242. Umowa z
FK-400/015
NFZ.
IMPLANTOLOGIA, stomatologia
rodzinna, www.perimplant.pl,
Tarnobrzeg, Kopernika 21/3a, tel.
FK-169/24/i
15 822 98 59.

DAM PRACĘ
SPAWACZ. Poszukujemy pracownika na stanowisko spawacza.
Praca przy spawaniu furtek i bram.
Od poniedziałku do piątku. Możliwość pracy dodatkowej. Więcej
informacji: tel. 504 201 932.
Fg-61/02/i

J-324/1

APTEKA w Mielcu, Chorzelowie,
Tarnobrzegu, Sandomierzu, Połańcu, Gawłuszowicach, Osieku, Klimontowie, Koprzywnicy,
Samborcu zatrudni magistra i
technika farmacji na lub po stażu. Kontakt: tel. 500 173 101 lub
email: farmacja.zatrudnienie@
gmail.com
J-334/8
HANDLOWIEC/SERWISANT maszyn, język angielski. Sandomierz,
602 756 034.
J-338/2

cena 55,000 zł

Kontakt: 534 877 838

ZATRUDNIĘ pomoc do osoby
starszej z możliwością zamieszkania lub dojazdem. Telefon 504
037 015

SZUKAM PRACY
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tarnobrzeg, 730 011 313. P-267/08/i
„ ZŁOTA R ĄCZK A”
663 339 552.

ekipa.
J-347/1

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
BARANÓW SANDOMIERSKI

• ul. Fabryczna, działki inwestycyjne nr dz. 1778, 1777, 1773,1774,
1771,1765/1,1750,1751, pow. 2,4419
cena 300,000 zł

SUCHORZÓW, (przy drodze)

• ul. Baranowska nr dz. 681, pow. 0,30

cena 25,000 zł

Kontakt dla zainteresowanych: 534 877 838

WYCINANIE dużych drzew.
Dzwonić wieczorem: 15 823
37 67, 691 407 707.
Kup-4/i
NAPRAWA pralek, lodówek, małych i dużych urządzeń chłodniczych, schładzalników do mleka,
kuchenek gazowych; naprawa i
konserwacja przechowalni owoców. Również w święta. Zakład
czynny w godz. 8-16, Sandomierz,
Grodzisko 1. 609 840 514. Fk-193/4/i
POŻYCZKI dla każdego od
ręki. Bez zaświadczeń, bez BIK.
Promocja do końca lipca! Zadzwoń: 327 061 058.
K-3/i
UBEZPIECZENIA ZUS www.
twojaumowa.eu
Fg-65/2/i

TOWARZYSKIE
OGŁOSZENIA do rubryki towarzyskiej i matrymonialnej można nadać wyłącznie osobiście
w biurze ogłoszeń, okazując
dowód osobisty.
39 -L ATEK pozna Panią z
Tarnobrzega lub okolic. Tel.
794 961 577.
P-368/01

PIESKI DO ADOPCJI

Przytulisko dla bezdomnych zwierząt w Bystrojowicach koło Sandomierza poszukuje kochającego i ciepłego domu dla szczeniaków i dorosłych
psów.
Chętnie przyjmie również dla swoich podopiecznych stare koce, posłania, ręczniki, słomę,
karmę dla psów itp.

TEL. 697 319 194

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

TEMIDY

To na pozór była przykładna rodzina.
On dobrze zarabiał, ona dbała o dom.
Dwójka małych dzieci. Ale Andrzej H.
zasiadł w sądzie na ławie oskarżonych
pod zarzutem znęcania się nad żoną
i posiadania narkotyków.
– Mąż przyszedł po pracy tak pijany,
że ledwo wszedł w drzwi. Walił pięścią.
Wystraszyłam się i zadzwoniłam po policję – opowiadała Beata H. przed sądem.
Wtedy po raz pierwszy była u nich policja. Powtórnie wezwała ją kilka miesięcy później.
– Akurat byłem przemęczony ﬁzycznie i psychicznie – tłumaczył się z tego
mąż. – Dołączyła do tego frustracja, że
nie miałem ciepłego posiłku po przyjściu
z pracy. Nie zapanowałem nad swoimi
emocjami – opowiadał.
Tak się wtedy zdenerwował, że nawet
dokładnie nie pamięta, co się potem
zdarzyło. – O 14 skończył pracę, a pół
godziny później był już w domu. Pod
wpływem – pamiętała Beata. – Miał pre-

tensje, że nie kupiłam mięsa i na śniadanie musiał jeść chleb z serem. Zaczął
krzyczeć. Obiad tego dnia w domu był
– zapewniała sąd.
Zdążyła zamknąć dwójkę dzieci
w pokoju, żeby nie widziały, co się dzieje, gdy mąż złapał ją za szlafrok, podniósł i rzucił o ziemię. Potem przycisnął
i dusił.

Pił, ćpał i grał

– Krzyczałam, błagałam, by mnie
puścił. Wtedy mnie wepchnął do dzieci
do pokoju i powiedział, że nie wyjdę.
Zabrał mi telefon, żebym nie mogła wezwać nikogo na pomoc.

Według niej to wszystko przez alkohol. A po drugie przez narkotyki i gry
komputerowe. – Czasem zamykał się
w pokoju na tydzień, czasem na miesiąc.
Wychodził tylko do pracy. Pił, ćpał i grał
– mówiła.
Poza tym znosiła to, że jej wydzielał
pieniądze na zakupy. Jak miał ochotę,
to dawał, a jak nie – to nie.
– Rozliczał mnie, krytykował, że źle
wydaję. Mówił, że źle się ubieram, brzydko maluję – wspomina.
Do tego mówił, że bez niego jest nikim i że wszystko w domu jest jego.
Budzenie w nocy, rzucanie talerzami,
walenie pięścią w stół, szarpanie, popychanie. Dwa razy zniszczył jej telefon, raz wypchnął z domu i zamknął drzwi – to kolejne zarzuty. Inne to posiadanie narkotyków.
– Tylko do tego się przyznaję – zeznał
przed sądem.
Nie miał innego wyjścia. Beata zawiadomiła policję, policjanci przyjechali, zrobili przeszukanie i znaleźli w domu
marihuanę i amfetaminę.
Ma pretensje do żony o to, co zrobiła.
– Zniszczyła nasza rodzinę. Przez to
wszystko mam kłopoty i musiałem się
z domu wyprowadzić, bo tak nakazał
prokurator – mówi.
(gp)

Krzyżówka 29
POZIOMO: 1 – ochota, zachcianka, 7 – ropne zapalenie skóry, 8 – mały kapelusik damski,
9 – podobieństwo, 11 – w mit. gr. nimfa, którą
Zeus zamienił w drzewo laurowe, 14 – otyłość, 18
– chroniony gatunek skowronka, 19 – dusigrosz,
sknera, 20 – nasyp kolejowy, 23 – dychawica, 25
– okaz, 28 – meldunek, sprawozdanie, 29 – tekst
modlitewny, 30 – przesieka w lesie.
PIONOWO: 1 – samodzielna twierdza miejska,
2 – dwanaście sztuk, 3 – ptak morski, 4 – choroba
lub otręby, 5 – reguła, zasada, 6 – środki przekazu,
10 – część ołtarza, 12 – bastion, budowla obronna,
13 – faza, stopień, 15 – pisma urzędowe, 16 – stała
posada, 17 – kobieta wykształcona, erudytka, 21
– cerkiewny obraz, 22 – zdolność praktycznego
radzenia sobie, 24 – wewnątrz kości, 26 – pierwiastek chemiczny, 27 – schody na statek.
Oprac. T. CICHOWICZ
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z NR. 27 (1886)
HASŁO: Dobra robota nie potrzebuje pochwały.
Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu, ułożone kolejno, utworzą hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji lub
nadesłać (pocztą bądź e-mailem – redakcja@
tyna.info.pl umieszczając w temacie słowo „krzyżówka”) w ciągu 7
dni od daty ukazania się niniejszego numeru „TN”. Prosimy o podanie
adresu i numeru telefonu. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe hasło,
rozlosowana zostanie nagroda – bon konsumpcyjny o wartości 60
zł do pizzerii „Tertio” w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 10a.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z nr. 27 otrzymuje Ewelina
Nieradka. Odbiór bonu w siedzibie redakcji.

kontakty do dziennikarzy „TN”
Redaktor naczelny Wacław Pintal, 601 860 488, pintal@tyna.info.pl
Zastępca red. nacz. Stella Bojczuk-Czachór, 530 753 152, czachor@tyna.info.pl
Sekretarz redakcji Rafał Staszewski, 601 860 203, staszewski@tyna.info.pl
Rafał Nieckarz
Jerzy Reszczyński
Piotr Niemiec
Jan Adam Borzęcki
Józef Żuk
Joanna Kowalska
Zbigniew Bernat

601 860 032
601 860 509
601 860 487
601 864 291
601 864 350
601 860 775
530 753 570

nieckarz@tyna.info.pl
reszczynski@tyna.info.pl
niemiec@tyna.info.pl
borzecki@tyna.info.pl
zuk@tyna.info.pl
kowalska@tyna.info.pl
bernat@tyna.info.pl

(21.03 – 20.04) W twoim sercu zapanuje harmonia
 BARAN
i pogodzisz się z czymś, przeciwko czemu od dawna się buntowałeś. Nie

oznacza to, że zgodzisz się na jakąś krzywdę wobec siebie lub innych, a jedynie
zaakceptujesz stan rzeczy, który trwa już od jakiegoś czasu i dojdziesz do wniosku, że wcale nie szkodzi ani tobie, ani innym. Może to być niestandardowa
fryzura twego dziecka albo zbyt nowoczesny pokój. Ktoś będzie ci wdzięczny za
coś, co mu ofiarujesz.
BYK (21.04 – 20.05) To nie jest czas robienia interesów. Układ
planet jest teraz taki, że możesz podjąć niekorzystną decyzję. Uważaj na
partnerów w biznesie oraz na osoby, które oferują ci gruszki na wierzbie. Jeżeli
w pracy lub w domu zdarzy się jakiś problem, to błyskawicznie go rozwiążesz.
I to w bardzo umiejętny sposób, tak że wilk będzie syty i owca cała. Przy tym
będziesz w świetnym nastroju, a ludzie okażą ci wielką sympatię.
BLIŹNIĘTA (21.05 – 21.06) Z pewnością udadzą się spotkania
i imprezy towarzyskie. Powodzenie czeka cię także na wycieczkach
i w podróży. Ktoś pomoże ci nieść ciężką torbę albo odnajdzie zaginiony bagaż.
Dni zapowiadają się miło i przyjemnie, prawdziwie wakacyjnie. Po ostatnich
męczących tygodniach teraz widać większy luz, będziesz miał więcej czasu dla
siebie i najbliższych. Twoje serce wciąż będzie przy rodzinie, a jej pragnienia będą
ważniejsze od twoich.
RAK (22.06 – 22.07) Moment wymarzony na podróże, ruch
na świeżym powietrzu, wycieczki i uprawianie sportu. Tylko od ciebie
zależy, czy postąpisz zgodnie z twymi potrzebami i z naturą. Pamiętaj jednak,
że jeśli ty będziesz zadowolony, to i twoje otoczenie na tym zyska. Pilnuj najmłodszych w rodzinie oraz czworonożnych pupili, bo mogą się rozchorować albo
zniknąć ci z oczu. Pora zadzwonić do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałeś.
LEW (23.07 – 23.08) To doskonały czas na zmiany w domu
i w ogrodzie. Dzięki twoim bardzo dobrym pomysłom możesz osiągnąć
niebywały efekt. Twoi najbliżsi najwyraźniej w wielu poważnych i mniej poważnych sprawach liczą na ciebie, nie chce im się ruszyć z miejsca, a nawet pomyśleć.
Sytuacja może dojrzeć do poważnej rozmowy, bo nie zechcesz ich wyręczać
w obowiązkach. Nie daj się wykorzystać i weź sprawy w swoje ręce.
PANNA (24.08 – 23.09) W interesach będziesz musiał być
twardy, bo spotkasz się z lenistwem i wygórowanymi oczekiwaniami.
Ktoś uzna, że wszystko mu się należy jak psu miska i będzie tylko czekał na
mannę z nieba. Na osłodę ktoś inny będzie dla ciebie wyjątkowo miły, a nawet
obsypie cię komplementami. Obudzi się w tobie zdrowy egoizm, a przez to będziesz miał więcej czasu dla siebie i więcej osiągniesz
WAGA (24.09 – 23.10) Pracy będzie mniej niż ostatnio, a te
obowiązki, które jednak na ciebie spadną, staną się mniej uciążliwe, bo
znajdziesz pomocnika lub będziesz je wykonywał w wyjątkowo przyjemnych
warunkach. W firmie zapanuje dużo lepsza atmosfera, a domownicy będą bardziej wyluzowani i pełni pomysłów, jak zaplanować popołudnia i weekendy.
Łatwo zarobisz ekstra parę złotych. Nie żałuj pieniędzy na płyty i książki, bo to
może być twoje źródło natchnienia.
SKORPION (24.10 – 22.11) Nadchodzi czas sprzyjający rozmyślaniu, tworzeniu, kontaktom ze sztuką oraz bliskimi relacjami z ludźmi.
Planety podszepną ci niebywałe pomysły, jak wyjść z trudnej sytuacji. Sprawy
zaczną się układać szczęśliwie, poczujesz to wyraźnie na własnej skórze. Będziesz
miał powody do dumy ze swojej odwagi i desperacji w zmienianiu życia na
lepsze i powrocie na właściwy tor. Dobra passa w znajdowaniu sprzymierzeńców
i przyjaciół.
STRZELEC (23.11 – 21.12) Przed tobą, niestety, nielubiane
zadania wymagające odwagi i cierpliwości. Nie trzeba cię przekonywać,
że jesteś w stanie je nienagannie wypełnić. Przymknij oko na cudze irytujące
zachowania i zajmij się swoją robotą. W nagrodę czekają cię relaksujące i wesołe popołudnia i wieczory. Udzieli ci się wakacyjny klimat, poczujesz się beztroski
i wyluzowany, szczególnie w pewnym miłym towarzystwie, które jest ci pisane.
KOZIOROŻEC (22.12 – 20.01) Pojawią się nagłe przeszkody
w realizacji twoich codziennych zadań. Ktoś nagle zacznie ci robić kłopoty.
Na razie nie możesz marzyć o porozumieniu, ale możliwe, że taka sytuacja niebawem nadejdzie. Do tego czasu skup się na sprawach ważnych i rób swoje nie
oglądając się na innych. Czeka cię bieg z przeszkodami, ale ze szczęśliwym zakończeniem – tego możesz być pewny. Możliwa jest podwyżka lub premia w pracy
WODNIK (21.01 – 19.02) To dobry czas na osiągnięcie porozumienia. Czekają cię bardzo dobre relacje z otoczeniem. Wystarczy, że
zrobisz odpowiednią minę, a twoja druga połowa, dzieci lub znajomi będą
wiedzieli, o co ci chodzi. Do rozmów najlepiej zasiąść na początku tygodnia, bo
wtedy twoi przeciwnicy będą skłonni do ustępstw lub kompromisów, a także
wystarczy im cierpliwości, aby cię wysłuchać do końca. Z jednej rozmowy z pewnością coś dobrego się wykluje.
RYBY (20.02 – 20.03) Niemal tanecznym krokiem będziesz
każdego ranka zmierzał do firmy. Poczujesz, że to nie tylko obowiązek,
ale i przyjemność. Nadasz własny rys każdej sprawie, którą zaczniesz załatwiać.
Wszystko, za co się weźmiesz będzie wyrażało twoją indywidualność. To dobry
czas dla artystów, konstruktorów, architektów, prawników, pisarzy oraz wszelkich innych twórców. Także krawcowych, budowlańców czy fryzjerów.
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W niedzielne popołudnie placem obok OSP w Obojnie w gminie Zaleszany zawładnęły konie. Był
konkurs skoków przez przeszkody
i zręczności powożenia, pokazy jazdy
konnej i kawaleryjskie, a także pokazy pracy terapeutycznej z wykorzystaniem koni.

Konie ich pasją

Od kilku lat nie są organizowane popularne kiedyś w całym regionie, imprezy
hippiczne w Janowie Lubelskim. W pewnym sensie imprezy w Obojnie zajęły ich
miejsce. Nie brak też konno-kawaleryjskich
akcentów w czasie licznych w ostatnich latach wydarzeń o charakterze historyczno-rekonstrukcyjnym, w których uczestniczą
m.in. kawaleryjskie grupy rekonstrukcyjne
nawiązujące do udziału polskiego wojska
w przełomowych wydarzeniach ostatniej
wojny. Udział w takich wydarzeniach
mają m.in. kawalerzyści z Obojni, którzy
już teraz intensywnie przygotowują się do
przyszłorocznych inscenizacji związanych
z obchodami 100-lecia niepodległości. Inwestują w oporządzenie, umundurowanie,
kawaleryjskie akcesoria, uzbrojenie z epoki
i szkolą swe wierzchowce tak, aby wzorowo
poczynały sobie w ugrupowaniu liczącym
nawet kilkaset koni, aby nie płoszyły się
i nie zachowywały się nieprzewidywalnie
podczas inscenizacji z użyciem dużej liczby
materiałów pirotechnicznych, wystrzałów,
błysków i dymu.
Jak mówi Waldemar Gimpel, wymaga
to nieraz kilku lat pracy z koniem, treningów, uczenia wierzchowca odpowiednich

Tarnobrzeg po raz drugi był miejscem największej imprezy hiphopowej w tej części Polski.

zachowań. – Stąd lepiej jest zacząć szkolenie
od źrebaka i samemu konia wytrenować, niż
kupić konia dorosłego, podobno już ułożonego. Nigdy nie wiadomo, co takiemu koniowi
może przyjść do głowy – mówi.
Podobnie jest np. z mundurami, które
szyją w zaprzyjaźnionym zakładzie w oparciu o przedwojenne wzory.
– Aż trudno uwierzyć, ale wełniane sukno
na te mundury jest sprowadzane z brytyjskich
magazynów wojskowych, w których przechowuje się je od czasów II wojny światowej –
mówi W. Gimpel.
(r)
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Podsłuchane
PODPATRZONE
Uwaga dla czytelników bez poczucia humoru: zamieszczone
tu materiały prosimy traktować z przymrużeniem oka.

KOŁO RATUNKOWE

Fot. R. Nieckarz
Sesja absolutoryjna tarnobrzeskiej Rady Miasta była niezwykle gorąca. Za sprawą zmasowanej krytyki radnych opozycji prezydent Grzegorz Kiełb mało się nie „zagotował”.
Tylko ten wentylator go przed tym uchronił…
(wp)

TRAFIŁO NA JĘZYKI


Fot. J. Reszczyński

Rapowali nad jeziorem

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim
w miniony weekend fani tego
gatunku muzyki mogli zobaczyć
aż 30 koncertów. Zagrały tutaj
między innymi takie sławy jak:
Peja, Kali, VNM czy Włodi. Hip
Hop Raport Projekt Tarnobrzeg
przyciągnął nad jezioro tłumy
młodych ludzi z całego kraju.
Na imprezie można było spotkać
mieszkańców Zielonej Góry,
Wrocławia czy Białegostoku.
(rn)

Fot. W. Pintal
Nazwa nieistniejącego państwa, z którym
minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski nawiązał kiedyś stosunki dyplomatyczne,
robi karierę. Oto dowód. W sieci sandomierskich lodziarni Manufaktura można kupić lody
o nazwie San Escobar (czekolada, rum i kawa).
Mniam, mniam!
Teraz każdy może sobie San Escobarem „wycierać gębę”.
(wp)

JA NIE ŚPIĘ!
Fot. R. Nieckarz

W Garbowie Starym (gm. Dwikozy) odbył się V Turniej Rycerski imienia
Zawiszy Czarnego z Garbowa.

Turniej w grodzie Zawiszy
W turnieju przygotowanym przez Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski, działający przy Chorągwi Rycerstwa Ziemi
Sandomierskiej, poza Zawiszą uczestniczyli też inni bohaterowie znani z kart historii. Był Powała z Taczowa, Mszczuj ze
Skrzynna, Dobiesław z Oleśnicy, czy Krystyn z Ostrowa. Rycerzom towarzyszyły

V Turniej Rycerski im. Zawiszy Czarnego z Garbowa.

Fot. R. Nieckarz

wybranki wraz z dworami. Był też oddział
wojów pieszych w strojach i uzbrojeniu
z przełomu XIV i XV wieku, który rozbił
obóz w pobliżu miejsca, gdzie rycerze
stawali w szranki. Licznie zgromadzona
widownia podziwiała kunszt władania
kopią, wrażenie robiły też zbroje rycerzy
oraz piękne konie.

Fot. J. Żuk

Na zdjęciu tarnobrzescy radni Waldemar
Szwedo i Leszek Ogorzałek w chwili głębokiego namysłu.
Oby im tylko okulary nie pospadały. (wp)

NIEMOŻLIWE
Oprócz pokazów rzemiosła rycerskiego, widzowie mogli też podziwiać pokaz
tańca średniowiecznego. W tym roku po
raz pierwszy w Garbowie pojawili się samuraje z tarnobrzeskiej grupy Katana. Zaprezentowali stroje i uzbrojenie rodem
z XVI-wiecznej Japonii.
Pokazom towarzyszyły liczne zabawy
i konkursy. Najmłodsi mogli postrzelać
z łuku, wziąć udział w grach i zabawach rycerskich lub organizowanym po raz pierwszy biegu o miecz Zawiszy Czarnego. Imprezę zakończył występ teatru ognia. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie
Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima
z Garbowa.
(jż)

Fot. B. Myśliwiec
Niektórzy mówią, że to zdjęcie w symboliczny
sposób oddaje przyszłość koszykówki w Tarnobrzegu.
Ale my w to nie wierzymy. Bocian to przecież
znak nadziei.
(wp)
tyna.info.pl

