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W tym świątecznym nastroju
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,

niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfi tości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały 2018 rok!

Pełnych rodzinnego ciepła i tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia,

obfi tujących w radość, obecność bliskich i chwile refl eksji.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2018 

przyniesie spokój i wszelką pomyślność
oraz realizację zamierzeń, tak zawodowych, 

jak i osobistych. 
PAWEŁ BARTOSZEK

Starosta 
Tarnobrzeski

DOMINIK SZEWC 
Przewodniczący Rady

Powiatu Tarnobrzeskiego

Pomyślności dla naszej małej ojczyzny,
a jej mieszkańcom wszelkiej radości, 
życzliwości i uśmiechu dla bliźnich,

spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia 
i dobrego roku 2018

życzy
REDAKCJA

Szanowni Mieszkańcy!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne

życzenia zdrowia, pomyślności, szczęścia, a także radości. 
W nadchodzącym Nowym Roku

proszę przyjąć życzenia samych dobrych 
i optymistycznych dni, wypełnionych uśmiechem. 

Niech spełniają się wszystkie marzenia oraz realizują plany.
 Do Siego Roku! 

 Prezydent Miasta Tarnobrzega
GRZEGORZ KIEŁB

Z wyrazami szacunku
MAREK BRONKOWSKI

 Burmistrz Sandomierza

ZARZĄD i PRACOWNICY
Polskich Zakładów Lotniczych 

sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszego miasta i regionu!
Z okazji zbliżających się 

wyjątkowych i pięknych świąt Bożego Narodzenia
składam Państwu serdeczne życzenia.

By znak miłości zesłany w postaci Dzieciątka przez odwiecznego Boga
zagościł w sercach wszystkich 

zasiadających przy wspólnym wigilijnym stole,
uwrażliwiał na potrzeby innych, skłaniał do zgody i wybaczania,

a Nowy 2018 Rok przyniósł odwagę i wiarę 
w powodzenie wszystkich planów,
życzliwość oraz spełnienie marzeń.
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KIEDY?

ŚMIERĆ NA TORACH
Do tragicznego wypadku doszło na nie-

strzeżonym przejeździe kolejowym w Zabrniu. 
55-letnia kobieta kierująca volkswagenem wje-
chała wprost pod nadjeżdżający pociąg pasa-
żerski relacji Przemyśl – Szczecin. Lokomo-
tywa, zanim wyhamowała, przepchnęła samo-

chód 100 m dalej. Razem z kobietą podróżował 
58-letni mężczyzna. Został on ranny i trafi ł do 
szpitala. Życia 55-latki nie udało się uratować.

CZOŁÓWKA W DURDACH
Jedna osoba trafi ła do szpitala w  wyniku 

wypadku, który miał miejsce w Durdach (gm. 
Baranów Sandomierski) na drodze wojewódz-
kiej relacji Łoniów – Nisko. Doszło tam do 
czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobo-
wych: volkswagena i  opla astry. W  wypadku 
ucierpiała kierująca volkswagenem kobieta.

RANNI POLICJANCI,
ROZBITE RADIOWOZY

Trzech funkcjonariuszy ucierpiało w  wy-
padku, do którego doszło na ul. Warszawskiej 
w Tarnobrzegu podczas pościgu. Jeszcze na te-
renie województwa świętokrzyskiego kierowca 
hondy nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 
Policjanci zaczęli go ścigać. Po chwili dołączyli 
do nich funkcjonariusze z  Tarnobrzega. Sie-
dzący za kierownicą hondy mężczyzna, chcąc 
uniknąć zatrzymania, ominął jeden blokujący 
drogę radiowozów i uderzył w drugi – fi ata du-

cato, a następnie zderzył się z kią ceed. Ścigany 
kierowca hondy, wraz z  pasażerami opuścili 
pojazd i dalej uciekali pieszo. Wkrótce zostali 
zatrzymani. Obaj to mieszkańcy województwa 
świętokrzyskiego w  wieku 25 i  27 lat. Jeden 
z nich w wyniku zdarzenia został ranny i trafi ł 
do szpitala. 

URATOWANY PRZED ZAMARZNIĘCIEM
Połanieccy policjanci interweniowali na te-

renie gminy Osiek. Jak wynikało ze zgłosze-
nia, do jednego z tamtejszych domów usilnie 
dobijał się nieznany mieszkańcom mężczyzna. 
Gdy funkcjonariusze pojawili się miejscu, już 
go nie było. Sprawdzili dokładnie teren pose-
sji i znaleźli ubrania oraz telefon komórkowy. 
Szybko ustalili właściciela przedmiotów i jego  
miejsce zamieszkania. Z relacji domowników 
wynikało, że nie widzieli go od czasu, gdy rano 
wyszedł do pracy. Po ponadgodzinnych poszu-
kiwaniach policjanci znaleźli wychłodzonego 
59-latka leżącego w polach, pół kilometra od 
zabudowań. Mężczyzna nie miał wierzchniego 
odzienia oraz butów. Stróże prawa udzielili 
mu pierwszej pomocy. Wezwana na miejsce 
karetka zabrała go do szpitala. 

ZNĘCAŁ SIĘ NAD RODZINĄ
Trzy miesiące spędzi w  areszcie 55-letni 

mieszkaniec gminy Mielec. Od kilku miesięcy 
znęcał się nad żoną i  dziećmi. Awanturował 
się pod wpływem alkoholu, popychał i wyzywał 
żonę, groził domownikom pozbawieniem życia. 
W ostatnim czasie w mieszkaniu rodziny kilka 
razy interweniowali policjanci, którzy zatrzy-
mywali mężczyznę do wytrzeźwienia. W końcu 
funkcjonariusze, za pośrednictwem prokuratu-
ry, wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowa-
nie wobec niego aresztu. W sprawie toczy się 
dalsze postępowanie.

OSZUKANA „NA DARY”
Dwaj nieznani sprawcy, pod pretekstem 

rozdawania darów, odwrócili uwagę samotnie 
mieszkającej 71-letniej mieszkanki gminy Woj-
ciechowice. Po ich wizycie z mieszkania kobiety 
zniknęło ponad 3 tys. zł. 

Z SIEKIERĄ NA POLICJANTÓW
Dwa miesiące w areszcie spędzi 31-letni miesz-

kaniec gminy Mielec, który na widok policjantów 
chcących dokonać jego zatrzymania za udział 
w pobiciu, do którego doszło pod koniec listopa-
da w Podleszycach, chwycił za siekierę i uciekł do 
pobliskiego lasu. Mężczyzna został obezwładnio-
ny. Pomimo jego agresywnego zachowania poli-
cjanci nie odnieśli poważnych obrażeń. Wobec 
zatrzymanego prowadzone są postępowania mię-
dzy innymi o uszkodzenie ciała, groźby karalne 
oraz naruszenie miru domowego. 

OLEJ ZAMIAST BENZYNY
Właściciel audi zaparkował swój samochód 

pod sklepem w Harasiukach. Ponieważ się spie-
szył, nierozważnie zostawił kluczyk w  stacyjce. 
Gdy wyszedł ze sklepu, auta już nie było. Po-
szkodowany powiadomił policjantów, którzy roz-
poczęli poszukiwania. Komunikat o  kradzieży 
pojazdu przekazano sąsiednim jednostkom. Po 
trzech godzinach sprawca został zatrzymany w Ja-
rosławiu. Okazało się, że na stacji benzynowej do 
skradzionego audi zatankował olej napędowy za-
miast benzyny, przez co pojazd nie chciał ruszyć. 
Mężczyzna uciekł ze stacji, pozostawiając skra-
dziony samochód. Obsługa powiadomiła policję. 
Kilka minut po zgłoszeniu 22-letni mieszkaniec 
Biłgoraja był już w rękach stróżów prawa. Audi 
wróciło do właściciela. 

AMATOR KRÓLIKÓW
Staszowscy policjanci zatrzymali 42-latka, któ-

ry kilka dni wcześniej włamał się na jedną z po-
sesji na terenie miasta, rozciął siatkę w klatce, 
gdzie trzymane były króliki, i zabrał trzy z nich. 
Właściciel oszacował wartość zwierząt na 300 
zł. Pozostawione na miejscu ślady doprowadzi-
ły funkcjonariuszy do złodzieja. Okazało się, że 
uciekając zgubił króliki, które próbując się uwol-
nić dotkliwie go podrapały. Mężczyźnie grozi 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.            (sc)

 Jedyny taki kalendarz
Fotograf Piotr Morawski przygotował kalen-

darz z pięknymi zdjęciami Tarnobrzega. Więk-
szość przedstawia miasto z lotu ptaka.

W kalendarzu znajdziemy głównie fotogra-
fi e Jeziora Tarnobrzeskiego i Zamku Dzikow-
skiego. Uzupełniają je obrazy z placu Bartosza 
Głowackiego, panoramy miasta czy jedynego 
obiektu spoza Tarnobrzega – Zamku w Bara-
nowie Sandomierskim.

Kalendarz ma 13 stron i wymiary 30 × 45 cm. 
Nie będzie dostępny w sklepach w sprzedaży de-
talicznej. Będą go za to mogły kupić fi rmy i insty-
tucje – zamawiając co najmniej 10 sztuk. Mogą 
one nawet samemu wybrać zdjęcia z bogatego 
portfolio fotografa, które znajdziecie tutaj: www.

morawskipiotr.pl Więcej informacji u autora, pod 
numerem telefonu: 605 190 162.                      (rn)

 Pół miliona na odśnieżanie
Ponad 550 tys. zł władze Sandomierza pla-

nują w tym roku przeznaczyć na zimowe utrzy-
manie dróg gminnych.

Na terenie gminy Sandomierz jest 32 kilometry 
dróg gminnych i za ich utrzymanie odpowiadają 
służby podległe burmistrzowi. Większość dróg 
gminnych objęta jest stałym odśnieżaniem, po-
zostałe odcinki będą odśnieżane po interwencji 
mieszkańców lub straży miejskiej. Decyzje o wy-
syłaniu samochodów w rejony, gdzie odśnieża-
nie jest konieczne, podejmują miejscy urzędnicy 
w godzinach 0d 6 do 22. W pozostałych godzinach 
decyzja ta należy do wykonawcy tej usługi 

W ubiegłym sezonie miasto na odśnieżanie 
dróg wydało 430 tys. zł, a w sezonie 2015/2016 
z powodu lekkiej zimy odśnieżanie kosztowało 
tylko 140 tys. zł.                               (jż)

 Uwalniają książki
W  Zespole Szkół nr 1 w  Opatowie powstał 

punkt bookcrossingu, czyli „uwalniania książek”.
Bookcrossing narodził się w Stanach Zjed-

noczonych w  2001 roku. Inicjatorem tej idei 
był programista komputerowy Ron Hornbaker. 
Idea „uwalniania książek” polega na tym, że 

wielbiciele czytelnictwa nieodpłatnie przeka-
zują sobie książki, poprzez pozostawianie ich 
w miejscach publicznych oraz w miejscach ce-
lowo do tego utworzonych. Znalazca książki, 
po przeczytaniu, przekazuje ją dalej.

Uczniowie szkoły na „Górce” również zaanga-
żowali się w ten ciekawy pomysł. Punkt bookcros-
singowy funkcjonuje tam od niedawna. Wielbicie-
le słowa pisanego mogą bezpłatnie wymieniać się 
publikacjami w pracowni multimedialnej, zlokali-
zowanej przy szkolnej bibliotece. Do korzystania 
z darmowych książek pomysłodawcy akcji zachę-
cają wszystkich zainteresowanych.                (jk)

DYŻURY APTEK
21-24 XII

TARNOBRZEG, ul. Sienkiewicza 48, 15 823 18 55; 
STALOWA WOLA, ul. Okulickiego 100, 15 843 93 
40; SANDOMIERZ, ul. Słowackiego 18, 15 832 
10 48; NISKO, ul. Wolności 54A, 15 841 43 68; 
STASZÓW, ul. Jana Pawła II 23, 15 864 63 00; 
MIELEC, ul. Wolności 26, 17 711 04 45.

25-31 XII
TARNOBRZEG, ul. Sienkiewicza 67, 15  822 
59 60; STALOWA WOLA, ul. Jana Pawła II 10, 
15 843 93 00; SANDOMIERZ, ul. Słowackiego 
18, 15 832 10 48; NISKO, ul. Wolności 54A, 15 
841 43 68; STASZÓW, ul. Krakowska 49, 15 861 
29 04; MIELEC, ul. Wolności 26, 17 711 04 45.

TELEFONY ZAUFANIA
ONKOLOGICZNY

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

KRYZYSOWY
TARNOBRZEG: 15 822 13 13 (codziennie 17-
20); STASZÓW: 15 864 30 68 (16-22); OŻA-
RÓW: 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 wyjąt-
kiem sobót, niedziel i świąt).

PORADNICTWO I LECZENIE
UZALEŻNIEŃ

TARNOBRZEG, WOJEWÓDZKA PRZYCHOD-
NIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I 
WSPÓŁUZALEŻNIENIA, ul. Wiejska 17, 15 822 
19 84 (od poniedziałku do piątku 8-18); OŻA-
RÓW, ul. Mazurkiewicza 19 (czwartki 16-18).

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
OŻARÓW, ul. Mazurkiewicza 19 (wtorki, środy, 
piątki 14-20). LIPNIK, Punkt Konsultacyjno-
-Interwencyjny dla O� ar Przemocy w Rodzinie 
i Walki z Alkoholizmem przy UG w Lipniku, 
pok. nr 17, tel. 15 869 14 10, 869 14 19, czynny 
w poniedziałki i czwartki w godz. 7-15.15; we 
czwartki mityngi AA o godz. 17.

MUZEA
TARNOBRZEG: Zamek, ul. Sandomierska 27, 
503  161  400, wt.-pt. 10-16, sob.-niedz. 13-
18; Spichlerz, ul. Pawłowskiego 14, 15 823 
79 99, wt.-pt. 9-15. SANDOMIERZ: Zamek, 
ul. Zamkowa 12, 15  832 22 65, pon. 13-15, 
wt.-pt. 9-16, sob.-niedz. 10-16; Muzeum 
Diecezjalne, ul. Długosza 9, 15 833 26 70, 
wt.-sob. 9-15.30, niedz. 13.30-15.30; BWA, 
ul. Rynek 11, 15 832 10 42, wt.-pt. 8-16, sob.8-
16, niedz. 10-16; Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego, ul. Rynek 9, 15 832 21 41, 
pon.-pt. 7-15. KOLBUSZOWA: Muzeum Kul-
tury Ludowej, ul. Kościuszki 6, 17 227 12 96, 
pon.-pt. 9-17, sob.-niedz. 10-18; Park Etno-
grafi czny (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. BARA-
NÓW SANDOMIERSKI: Muzeum Zamek, ul. 
Zamkowa 22, 15 811 80 39, pon.-niedz. 9-17.

KINA
TARNOBRZEG „Wisła” Gwiezdne wojny: Ostat-
ni Jedi: 22, 23, 26, 27, 29, 30 XII, godz. 16, 19; 31 
XII, godz. 17; 2 I, godz. 17; 3 I, godz. 18; Coco: 
31 XII, godz. 15; 2-3 I, godz. 16. SANDOMIERZ 
„Starówka” Najlepszy: 21 XII, godz. 17; Mor-
derstwo w Orient Expressie: 21 XII, godz. 19.30; 
Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta: 22, 23, 
26, 27, 28, 29, 30 XII, godz. 17; Zabicie świętego 
jelenia: 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 XII, godz. 19.30; 
Coco: 23, 30 XII, godz. 11.30. NOWA DĘBA „Me-
talowiec” Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi: 22, 
23, 26, 27 XII, godz. 16.30, 19.30. STALOWA 
WOLA „Wrzos” Mikołaj i spółka: 21 XII, godz. 
15.30, 17; 22, 23, 27, 28 XII, godz. 16; Najlepszy: 
21 XII, godz. 17.45, 20.15; Listy do M. 3: 21 XII, 
godz. 20; 22-23 XII, godz. 18; Dżungla: 22, 23, 
27, 28 XII, godz. 16; Gotowi na wszystko. Exter-
minator: 27-28 XII, godz. 18. „Ballada” Gwiezd-
ne wojny: Ostatni Jedi: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
30 XII, godz. 14.30, 17.15, 20; 31 XII, godz. 14.30, 
17.15; 1 I, godz. 17.15, 20. POŁANIEC „Impresja” 
Mikołaj i spółka: 26-27 XII, godz. 17; Najlepszy: 
26-27 XII, godz. 19; Listy do M. 3: 31 XII, godz. 
21.30; Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta: 31 
XII, godz. 19.30. (TOB)

Kup e-wydanie „TN” 
w promocyjnej cenie

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

Fot. R. Nieckarz

Fot. B. Myśliwiec

Fot. B. Myśliwiec

SZANOWNI CZYTELNICY
Informujemy, że w piątek, 22 grudnia, redakcja „Ty-

godnika Nadwiślańskiego” oraz biuro ogłoszeń będą 
nieczynne. Następne wydanie naszego pisma ukaże się 
już po Nowym Roku – 4 stycznia.

REDAKCJA
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Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla mieszkańców powiatu staszowskiego

okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,

a Nowy Rok będzie czasem 
spełnionych marzeń i nadziei.

Staszów  •  grudzień 2017 rokStaszów  •  grudzień 2017 rokStaszów  •  grudzień 2017 rok

Starosta Staszowski

Michał Skotnicki
Przewodniczący Rady Powiatu

Damian Sierant

Studentom, Absolwentom, 
Pracownikom i Przyjaciołom

wesołych świąt 
i sukcesów w Nowym Roku

życzy 
społeczność akademicka 

WSHP

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-
-PRZYRODNICZA W SANDOMIERZU
Studium Generale Sandomiriense

 www.wshp-sandomierz.eu

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Zaleszany

Wójt 
Gminy Zaleszany 

Nadchodz¹ce Świêta Bo¿ego Narodzenia
nios¹ ze sob¹ wiele radości 

oraz refl eksji dotycz¹cych minionego okresu
 i planów na nadchodz¹cy Nowy Rok.

Je¿eli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby daæ świadectwo, 

¿e ka¿dy cz³owiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.
św. Jan Pawe³ II

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Zaleszany

Nadchodz¹ce Świêta Bo¿ego Narodzenia
nios¹ ze sob¹ wiele radości 

oraz refl eksji dotycz¹cych minionego okresu
 i planów na nadchodz¹cy Nowy Rok.

Je¿eli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby daæ świadectwo, 

¿e ka¿dy cz³owiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.

W tych wyj¹tkowych dniach chcemy Pañstwu ¿yczyæ
radosnych oraz pe³nych mi³ości Świ¹t Bo¿ego Narodzenia,
zdrowia i wszelkiej pomyślności, a tak¿e wiele zadowolenia 

i sukcesów z podjêtych wyzwañ.
Niech nadchodz¹cy Nowy Rok przyniesie szczêście 

oraz wiele okazji do realizacji zamierzeñ 
zarówno zawodowych, jak i osobistych.
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„... z pierwszą na niebie gwiazdką 
Bóg w naszym domu zasiądzie...”

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia

i nadchodzącego Nowego 2018 Roku
dużo dobroci i radości od ludzi, 

szczęścia rodzinnego 
oraz niosącego pokój 

Błogosławieństwa Bożej Dzieciny
Mieszkańcom Powiatu Niżańskiego

życzą
Wicestarosta Niżański

ADAM MACH
Starosta Niżański 

ROBERT BEDNARZ

Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego
JANUSZ NAWROCKI

Dających radość i odpoczynek cudownych
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten szczególny czas przepełniony będzie
pokojem i błogosławieństwem.

A Nowy 2018 Rok niech będzie dla Państwa
szczodry i przyniesie dobre zdrowie, szczęście,

pomyślność oraz obfi tuje w same pogodne
i radosne chwile.

Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce

Krzysztof Maruszak
Przewodniczący Rady 

Gminy Gorzyce

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, 
gdy wszyscy obecni gromadzą się 

przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, 

znika nienawiść.
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, 

składamy życzenia.
To noc wyjątkowa, jedyna, 

niepowtarzalna noc 
Bożego Narodzenia!

Aby przy świątecznym stole 
nie zabrakło światła 

i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok 2018 niósł ze sobą 

szczęście i pomyślność !

Przewodniczący 
Rady Miasta Tarnobrzega

DARIUSZ BOŻEK 
z Radnymi

 Wesołych
Świąt

Niech ten szczególny czas 
świętowania Bożego Narodzenia 

będzie dla Państwa, 
Mieszkańców 

naszej pięknej gminy, 
okazją do spędzenia 

niepowtarzalnych chwil 
w gronie najbliższych, 

w atmosferze 
pełnej wzajemnej życzliwości, 

a nadchodzący rok 
niech będzie rokiem 

spełnionych marzeń i nadziei. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Mieczysław Piątek

Wójt Gminy Samborzec 
Witold Surowiec
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Uroczystość była okazją do odznaczenia 
osób zasłużonych dla tarnobrzeskiej piłki. 
Złotą Odznakę Podkarpackiego Związku 
Piłki Nożnej z  rąk jego prezesa Mieczy-
sława Golby otrzymali: Józef Bednarczyk, 
Włodzimierz Gąsior, Wacław Salamucha, 
Stefan Skowron i Stanisław Uziel, Srebrną 

Odznakę PZP: Stanisław Gielarek, Sławo-
mir Litwin, Zbigniew Ossowski i Sławomir 
Skowron, brązową – Grzegorz Kiełb.

– Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje 
z okazji tak pięknego jubileuszu, a także po-
dziękować wszystkim, którzy przez te sześć-
dziesiąt lat prowadzili tę piękną działalność 

– stworzyli klub i do dziś się o niego 
troszczą. Te podziękowania należą 
się wszystkim prezesom, działaczom, 
kibicom, a przede wszystkim trenerom 
i  zawodnikom, którzy byli głównymi 
aktorami pięknych sportowych wido-
wisk – mówił M. Golba.

Szczególnie ważne słowa padły tego 
dnia z ust prezydenta miasta Grzego-
rza Kiełba, którego od jakiegoś czasu 
coraz częściej można spotkać na sta-
dionie podczas meczów „Siarki”.

– Powinienem zacząć od gratula-
cji, ale zacznę od przeprosin. Kiedyś, 
dzięki moim doradcom wpadłem na 
pomył, żeby Dariusz Dziedzic przestał 
być prezesem KS „Siarka”. Zacho-
wał się honorowo i  zrezygnował ze 
stanowiska. A  teraz udowadnia, że 
to był błąd. Wyciągnął klub z kłopo-
tów. Panie prezesie, przepraszam. Nie 
wszystkie decyzje, które podejmujemy, 
są właściwe. Najważniejsze, aby po-
trafić przyznać się do błędów – mówił.

Prezydent zapowiedział, że miasto będzie 
wspierać klub. W 2018 roku ma on otrzy-
mać z kasy miasta 700 tysięcy złotych, a więc 
o 100 tysięcy więcej niż w tym roku. Zade-
klarował też, że jeśli „Siarka” awansuje do 
I  ligi, otrzyma dwa razy większe wsparcie 
niż obecnie, a więc 1,2 miliona złotych. Obie 
jego wypowiedzi nagrodzono rzęsistymi 
brawami. W odpowiedzi na te słowa prezes 
Dariusz Dziedzic mówił, że ma nadzieje, iż 
współpraca z miastem dalej będzie się ukła-
dać tak, jak obecnie. 

Podczas jubileuszowej gali wręczono 
także odznaki Zasłużony dla KS „Siarka”. 
Otrzymali je: Ryszard Czajkowski, Dariusz 
Dziedzic, Leszek Konieczny, Grzegorz 
Kiełb, Szymon Kozłowski, Janusz Kłos, 
Tomasz Kwiecień, Ignacy Lipa, Henryka 
Mazur, Maciej Michno, Urszula Rzeszut, 
Tadeusz Stefaniak, Artur Szkutnik, Piotr 
Szpak, Michał Szymczak, Stanisław Uziel, 
Piotr Wałcerz, Wiktor Wilk, Maciej Wojnar, 
Jacek Zieliński, Janusz Zieliński oraz Wal-
demar Złotek.  

RAFAŁ NIECKARZ

Łączy nas „Siarka”
W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala z  okazji 60-lecia 
powstania Klubu Sportowego „Siarka”. Najważniejsze słowa, które padły ze 

sceny, nie dotyczyły jednak jego przeszłości, ale przyszłości.

Dariusz Dziedzic otrzymał od prezydenta Grzegorza Kiełba nie 
tylko okolicznościowy grawerton, ale także przeprosiny.

Prezes KS „Siarka” Dariusz Dziedzic w asyście pań związanych obecnie z klubem – jego pracownic i członkiń 
zespołu Cheerleaders  Siarka. Fot. R. Nieckarz

Trasie stuknęła 
czterdziestka

Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu ma 
już czterdzieści lat. Obiekt powstał z  połączenia 

dawnych piwnic kupieckich.
Po wieloletnich bataliach sądowych, w połowie tego roku 

trasa, podobnie jak kilka miesięcy wcześniej Brama Opa-
towska, została przejęta przez miasto. Wcześniej obiektami 
zarządzał sandomierski oddział Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego. Administrowaniem bramą miasto 
zajęło się w kwietniu ubiegłego roku i do końca 2016 roku 
udało się zyskać z tego tytułu ponad pół miliona złotych. Na-
tomiast w tym roku, do końca listopada, kwota ta wyniosła 
nieco ponad 540 tys. zł. Jeśli natomiast chodzi o podziemia, 
od lipca do końca listopada zarobiły one ponad 490 tys. zł.

W przyszłym sezonie Podziemna Trasa Turystyczna, której 
stuknęła już czterdziestka, zyska nowe elementy wystroju. 
Planowana jest również instalacja oświetlenia, które pozwoli 
na osiągniecie dodatkowych efektów wizualnych. Miasto 
prowadzi też rozmowy z Akademią Górniczo-Hutniczą na 
temat wzbogacenia ostatniego odcinka trasy, który swoim 
wyglądem przypomina górniczy szyb, o elementy dostarczone 
przez  uczelnię. 

Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w  Sandomierzu 
trwała około siedmiu lat i zakończyła się w 1977 roku. Do jej 
powstania przyczyniły się występujące w latach 60. zapadliska 
w  lessowym gruncie starówki. W ich następstwie, w 1963 roku 
zespół pracowników naukowych AGH opracował program, 
mający na celu ratowanie Starego Miasta. W  wyniku tych 
działań odkryto kilkukondygnacyjny zespół podziemnych po-
mieszczeń i wyrobisk. Prace budowlane, których założeniem 
było ustabilizowanie gruntu pod kamienicami, prowadzili 
pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu. 
Licząca 460 metrów trasa powstała z połączenia 34 dawnych 
piwnic kupieckich pod kilkunastoma kamienicami. Piwnice 
znajdowały się na różnych poziomach, dlatego w kilku miej-
scach znajdują się schody. Trasa zaczyna się w  Kamienicy 
Oleśnickich, a kończy pod ratuszem. Korytarze znajdują się 
na głębokości od 3 do 12 metrów pod płytą Rynku. 

Co ciekawe, jest bardzo prawdopodobne, że w dolnej pie-
rzei rynku, trzy, cztery metry pod jego powierzchnią, znaj-
duje się zbiornik, w  którym gromadzona była deszczówka 
na wypadek pożaru. Został tam umieszczony w XVIII lub 
XIX wieku. – Sandomierz nie był tu wyjątkiem, takie obiekty 
budowano też w innych miastach. Niewiele wiemy na temat tej 
cysterny. Chcemy ją dokładnie zlokalizować i zbadać, dlatego 
prowadzę rozmowy z AGH, aby pracownicy naukowi tej uczel-
ni, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, zajęli się tą sprawą. 
Może uda się przy okazji odkryć też inne niespodzianki – mówi 
burmistrz, Marek Bronkowski.  (jż)

Pół wieku temu temu na ślub-
nym kobiercu stanęli: Janina i  Mi-
chał Cieślowie, Leokadia i  Ryszard 
Dziubowie, Zdzisława i  Kazimierz 
Gągolowie, Danuta i  Józef Kaczyń-
scy, Leokadia i  Marian Lądowie, 
Maria i Ludwik Meksułowie, Helena 
i  Antoni Ornatowie, Wiesława i  Je-
rzy Paproccy, Jadwiga i  Mieczysław 
Piotrowscy. 51 lat minęło od ślubu 

państwa Marii i Edwarda Chwiejów, 
Jadwigi i Stefana Kozdyrów, Krystyny 
i Tadeusza Komórkiewiczów, a 52 lata 
od ślubu Zofii i Zygmunta Chołujów.

– Pół wieku temu złożyliście państwo 
przysięgę i powierzyliście sobie nawza-
jem swój los. Dotrzymujecie przysięgi 
zapewne dlatego, że darzycie się wza-
jemnym uczuciem i  poszanowaniem  
– mówił sekretarz Urzędu Miasta Tar-

nobrzega Przemysław Rękas, który 
wręczał jubilatom medale przyznane 
przez prezydenta RP. 

– Mamy nadzieję, że doświadczenie 
życiowe i  małżeńskie, które posiada-
cie, będziecie przekazywać swoim dzie-
ciom i wnukom, a także innym parom 
z mniejszym stażem – dodał.

Uroczystość odbyła się w Sali Sej-
mowej Zamku Dzikowskiego.  (rn)

Dotrzymali przysięgiTrzynaście par z Tarnobrzega 
świętowało w połowie grud-

nia jubileusz złotych godów. 

Fot. R. Nieckarz

Znają tę historię
Stalowowolski Zespół Szkół Gimnazjalnych 
nr 3, znany w  regionie jako „Ekonomik” (z  ra-

cji kształcenia głównie młodych ekonomistów), nie 
tylko ze swoich kierunkowo-zawodowych sukcesów 
może być dumny.

Julia Pietras i Jolanta Zdeb, uczennice II klasy tech-
nikum hotelarstwa w ZSP-3, wygrały konkurs historycz-
ny „Opór społeczny wobec rządów komunistycznych 
w krajach Grupy Wyszehradzkiej”. Konkurs, do którego 
dziewczyny przygotowywały się pod opieką Agnieszki 
Statowskiej-Głasek, został zorganizowany przez oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, we współ-
pracy z  Biurem Komunikacji Społecznej Kancelarii 
Sejmu i  pod patronatem Marszałka Sejmu RP. Miał 
on na celu bliższe poznanie przez młodzież historii 
państw tworzących Grupę Wyszehradzką, zaś zakres 
tematyczny obejmował lata od zakończenia okupacji 
hitlerowskiej w latach 1944/1945 do zmian systemowych 

w tej części Europy w roku 1989. Jego uczestnicy mieli 
za zadanie zaprezentowanie – w formie pracy pisemnej 
oraz plakatu – wybranego wydarzenia historycznego, 
związanego z  szeroko rozumianym oporem społecz-
nym wobec rządów komunistycznych w byłej Czecho-
słowacji, w  Polsce lub na Węgrzech. Praca pisemna, 
oprócz opisu wydarzenia, miała zawierać odniesienia 
do podobnych sytuacji w historii przynajmniej jednego 
spośród pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, 
wskazywać podobieństwa lub różnice, wzajemne po-
wiązania, ewentualne reakcje społeczeństw lub władz 
w sąsiednich krajach. 

W  przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojen-
nego w  Sejmie finaliści konkursu zostali zaproszeni do 
Sejmu RP, gdzie spotkali się z  marszałkiem Markiem 
Kuchcińskim, który wręczył im nagrody. – Bardzo dobrze, 
że pamiętacie o historii. Ona kształtuje i umacnia nas, 
i pozwala wyciągać nam właściwe wnioski z przeszłości, 
myśląc o przyszłości  – zwrócił się do młodych marszałek 
Sejmu.

W nagrodę laureaci wraz z opiekunami zostali zapro-
szeni na dwudniową wycieczkę do Warszawy, na koszt 
Kancelarii Sejmu i Instytutu Pamięci Narodowej.  (r)
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W  połowie stycznia po raz 
pierwszy zaprezentowano mobil-
ne zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe. Jego zakup jest częścią 
projektu, w ramach którego pod-
noszony jest wiślany wał od Skal-
nej Góry do Koćmierzowa. Alu-
miniowy płot ma długość 152 me-
trów i wysokość do półtora metra. 
Montuje się go z długich na dwa 
metry i wysokich na mniej więcej 
trzydzieści centymetrów belek. 
Jest uzupełnieniem luki w  wale 
w miejscu dojazdu do przeprawy 
promowej. 

– Jest to mobilny, lekki i nieza-
wodny system. Sprawdzony w wie-
lu miastach w Polsce i w Europie. 
Budowa tej ściany przypomina 
układanie klocków. To świetna 
alternatywa do układania muru 
z  worków z  piaskiem. Nie anga-
żuje tak wielu ludzi i  tyle sprzę-
tu – mówi Paweł Walenciejczyk 
z  firmy Pietrucha, będącej dys-
trybutorem mobilnych syste-
mów  ochrony przeciwpowodzio-
wych na terenie Polski. 

– Montaż tej zapory zajmie od 
sześciu do ośmiu godzin. To wystar-
czy, bo poziom wody podnosi się 
stopniowo – komentuje komen-

dant miejski PSP w Tarnobrzegu, 
młodszy  brygadier Marian Róg.

Prezydent miasta Grzegorz 
Kiełb mówi, że elementy tego sys-
temu będą przechowywane w bu-
dynku po starej remizie OSP na 
osiedlu Mokrzyszów. Zapowiada 
też, że niebawem tarnobrzescy 
strażacy będą ćwiczyć montaż prze-
ciwpowodziowego muru. 

– Cieszymy się, że mamy taką 
zaporę. To poprawia bezpieczeń-
stwo na tym terenie. Jednocześnie 
o  ponad metr podnoszona jest 
korona wału, więc mieszkańcy 
tych osiedli, które w  2010 roku 
dotknęła powódź, też będą mogli 
spać spokojniej. Te prace miały 
zakończyć się piętnastego grud-
nia, ale wykonawca się spóźnia. 
Będą więc kontynuowane jeszcze 
w  przyszłym roku. Przypuszczam, 
że wiosną zostaną zakończone  
– mówi prezydent. 

Mobilne zabezpieczenie prze-
ciwpowodziowe kosztowało 900 
tysięcy złotych. Zakup został 
sfinansowany  w  ramach projek-
tu ochrony przeciwpowodziowej 
w  dorzeczu Odry i Wisły, ze środ-
ków budżetu państwa oraz poży-
czek z  Międzynarodowego Ban-
ku Odbudowy i Rozwoju i Banku 
Rozwoju Rady Europy.  (rn)

Brakujący 
element układanki

Jeśli stan wody w Wiśle będzie się niebezpiecznie podnosić, 
to w okolicy przeprawy promowej w Tarnobrzegu strażacy 

w kilka godzin zbudują ponad 150-metrową metalową zaporę. 
Uchroni ona przed zalaniem teren Nadola. 

Metalowy płot ma ponad 150 metrów długości. Na jego ułożenie potrzeba od sześciu 
do ośmiu godzin.  Fot. R. Nieckarz

Od 15 grudnia Stalowa Wola ma nową atrakcję, która bę-
dzie ściągać do miasta mieszkańców nie tylko najbliższej 

okolicy. Jest nią nowiuteńki multipleks kinowy sieci Helios, dys-
ponujący 650 miejscami w 4 salach. 

Ale kino!
Nowe kino, usytuowane w kompleksie Galerii VIVO! dysponującej 

parkingiem na 1000 samochodów osobowych oraz własnym przystan-
kiem komunikacji miejskiej, zapewni niezwykle intensywne, realistyczne 
wrażenia. Będące częścią systemu projekcyjnego lekkie okulary 3D są 
oferowane w rozmiarach dla dzieci i dorosłych (w tym również dla osób 
noszących szkła korekcyjne), a ich dodatkowym atutem jest to, że po 
zakupie każdy będzie mógł zabrać je do domu, aby – już bez jakichkol-
wiek opłat – móc korzystać z nich przy następnych wizytach w kinie.

Sieć Helios zapewnia, że z wyrafinowanym standardem technicznym 
nowego kina będzie iść w parze polityka repertuarowa. Obok oferty 
zawierającej kinowe megahity dla masowego widza w  stylu choćby 
„Gwiezdnych wojen”, przewidziane są cykle projekcji tematycznych, 
dedykowanych widzom o określonych preferencjach i oczekiwaniach. 
Kino kobiet, nocne maratony filmowe, kino konesera, filmowe poranki 
oraz kino na temat – to tylko to, co zaplanowano na najbliższą przy-
szłość. W ramach cyklu kultura dostępna w każdy czwartek wyświetlane 
będą najważniejsze polskie filmy, które można będzie obejrzeć za jedyne 
10 złotych. 

Uzupełnieniem oferty repertuarowej jest oferta gastronomiczna 
realizowana poprzez formułę Helios Cafe – z kawą, lodami i ciastami, 
wyciskanymi na miejscu sokami, popcornem i innymi smakołykami. 

Już od pierwszych dni Helios w VIVO! kusił potencjalnych widzów 
atrakcjami takimi jak związane z tematyką filmową animacje, także dla 
całych rodzin, konkursy i zabawy z „kołem fortuny”, żywymi maskotka-
mi i malowaniem buziek oraz warsztatami z fotogadżetami  włącznie.

Dotychczas w Stalowej Woli funkcjonowały trzy sale kinowe o standar-
dzie Digital Dolby oraz 3D – dwie w Kinie „Wrzos” w Miejskim Domu 
Kultury (sala widowiskowa na ponad 800 miejsc i salka kameralna dla ok. 
70 widzów, plus, w sezonie wakacyjnym kino letnie na świeżym powietrzu) 
oraz dysponujące ok. 330-miejscową salą Kino „Ballada” przy ul. Staszica. 
Po wejściu na rynek tak silnego gracza jak Helios na pewno zrobi się ciasno. 
Chociaż z drugiej strony przesądzony wydaje się być los Kina „Ballada”, 
którego właściciel, Apollo Film, od dłuższego czasu deklaruje wycofanie 
się ze Stalowej Woli i zbycie sali. Docelowo najprawdopodobniej przejmie 
ją, tak jak część sal po bibliotece w tym samym budynku, samorząd mia-
sta, aby rozwinąć tutaj powiązaną z przyległym Parkiem24, ideę Centrum 
Multimedialnego zajmującego się m.in. edukacją.  (r)
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Mieszkańcy ulicy Nadwiślańskiej 
na tarnobrzeskim osiedlu Na-

gnajów po wielu latach doczekali się 
jej przebudowy. Na przebieg prac nie 
patrzą jednak z radością, ale ze zdziwie-
niem i zażenowaniem. 

Trudno jest spotkać w Nagnajowie kogoś, 
kto pamięta kiedy ostatnio ta droga była 
remontowana. Jedni twierdzą, że jakieś 30 
lat temu, inni, że od tego czasu mogło minąć 
już nawet 50. Dlatego informację o plano-
wanych robotach przyjęto tutaj z wyjątko-
wo dużym entuzjazmem. Opadł on jednak, 
gdy okazało się, że robotnicy nie realizują 
planu, który tak bardzo przypadł do gustu 
mieszkańcom.

– Interweniowaliśmy w tej sprawie u pani 
naczelnik wydziału budownictwa i u inspek-
tora nadzoru budowlanego. Usłyszeliśmy, że 
wszystko jest tak, jak być powinno. Okazuje 
się, że na stronie internetowej Urzędu Miasta 
są inne plany od tych, które ma wykonawca 
prac – mówi przewodnicząca osiedla Lidia 
Napieracz. – Zjazdy na posesje miały być 
wyłożone szarą kostką brukową, a  pod nią 
miała być gruba podwalina, prawie czterdzie-
stocentymetrowa. Tymczasem w planach po-
siadanych przez wykonawcę, których do tej 
pory nikt nam nie pokazywał, są zjazdy wyko-
nane z asfaltu, który kładzie się na cieniutkiej 
podsypce. Do tego z przepustów wystają be-
tonowe przyczółki. Gdybyśmy wiedzieli o tym 
wcześniej, to na pewno interweniowalibyśmy 
i prosili o zmianę. 

Uwag jest więcej: nie wszystkie zjazdy wy-
asfaltowano na całej ich szerokości, estetyka 
części z nich pozostawia wiele do życzenia, 
a  pobocza wysypano kamieniem, zamiast 
wykończyć je krawężnikami. 

– Generalnie wygląda to jak polna droga. 
Jakby zrobiono wszystko jak najniższym kosz-
tem. Na „odwal się”. Nie godzimy się na to, bo 
nie czujemy się gorsi od mieszkańców innych 
osiedli – komentuje inna z mieszkanek ulicy 
Nadwiślańskiej. 

– Tłumaczy się nam, że musiano zrobić 
zmiany w  projekcie, bo z  promesy na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych z  mini-
sterstwa nie można finansować dowolnych 
prac, a  jedynie odtwarzać to, co było wcze-
śniej (miasto dostało na ten cel 640 tysięcy 
złotych z  Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji – red.). No ale wie-
my, że w Tarnobrzegu z takiej samej dotacji 
remontowano też inne drogi i tam kładziono 
kostkę na zjazdach, chociaż wcześniej jej 
tam nie było. Tak było w  Ocicach (chodzi 
o fragment ulicy Ocickiej prowadzący od jej 
skrzyżowania z Orląt Lwowskich w kierun-
ku jeziora – red.) – dodaje L. Napieracz.

Prezydent Grzegorz Kiełb twierdzi, że 
mieszkańcy byli wcześniej informowani, 
że na zjazdach na posesję zamiast kostki 
będzie asfalt i nie zgłaszali zastrzeżeń. Jak 
mówi – te pojawiły się dopiero, gdy trwały 
już prace.

– Gdybyśmy wykonali wjazdy na posesje 
w kostki, to musielibyśmy zapłacić za to z budże-
tu miasta i jednocześnie zwrócić część pieniędzy 
z  promesy, którą otrzymaliśmy na remont tej 
drogi – zaznacza. – Proszę mieszkańców Na-
gnajowa o zrozumienie. Czekali na ten remont 
trzydzieści lat. Ulica była w  fatalnym stanie. 
W  końcu ją zrobiliśmy, a  oni mają pretensje. 
Moim zdaniem nie do końca uzasadnione.

– We wniosku o dofinansowanie remontu 
tej drogi faktycznie zapisaliśmy wykonanie 
zjazdów na posesje z kostki. Już po przetargu 
Urząd Wojewódzki poinformował nas, że to 
niemożliwe. Pouczono nas, że ma to być jedy-
nie poprawa nawierzchni, a nie przebudowa 
drogi. Zgodziliśmy się na to i  zmieniliśmy 
projekt – dodaje naczelniczka Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego i  Drogownic-
twa Urzędu Miasta Małgorzata Matyka. 

– Przeprowadziliśmy już odbiór techniczny 
tej drogi. Zostanie ona oddana do użytku, 

mimo że odbieramy ją z usterkami. Muszą być 
uzupełnione pobocza z kamienia i poprawio-
na estetyka wjazdów na posesje.

Zaznacza także, że przy okazji popowo-
dziowych remontów dróg na osiedlach Wie-
lowieś, Zakrzów, Sielec czy Sobów, także 
finansowanych z rządowych promes, zjazdy 
na posesje wykonywano nie z  asfaltu, ale 
jedynie z  tłucznia. Za pobocza i zjazdy na 
ulicy Ocickiej miasto zapłaciło natomiast 
z własnej kieszeni – dokładając do prome-
sy. M. Matyka mówi, że zastosowanie innej 
technologii było na Miechocinie konieczne, 
gdyż ta droga latem jest mocno uczęszczana 
przez osoby dojeżdżające nad jezioro. 

Mieszkańcy ulicy Nadwiślańskiej nie 
przyjmują tych argumentów. Uważają, że 
przy odrobinie dobrej woli także ich drogę 
można było wykończyć w wyższym standar-
dzie. O interwencję poprosili radnego Ka-
mila Kalinkę.

– Ci ludzie w większości już pogodzili się 
z tym, że na podjazdach zamiast kostki mają 
mieć asfalt. Nie mogą natomiast pogodzić się 
z tym, że ten asfalt w niektórych miejscach kła-
dzie się na cienką warstwę kamienia. Podczas, 
gdy miała być wykonana mocna podbudowa. 
Podkreślają przy tym, że to jest osiedle rolnicze 
i czasami pojawiają się tam ciężkie pojazdy. 
Ich zdaniem te zjazdy długo nie wytrzyma-
ją. I niebawem trzeba będzie je remontować  
– mówi radny. – Oni nie są roszczeniowi, jak 
ponoć usłyszeli w urzędzie, ale po prostu chcą, 
żeby to było zrobione solidnie i schludnie, bo 
na kolejny remont pewnie znów przyjdzie im 
czekać bardzo długo. Każdy by tego oczekiwał 
na ich miejscu.

 Radny poinformował nas, że sprawa 
będzie omawiana na najbliższym posiedze-
niu komisji techniczo-inwestycyjnej Rady 
Miasta.  

RAFAŁ NIECKARZ

A miało być tak pięknie

Ani dawne, podejmowane jeszcze za komuny, próby prze-
budowy placu (przymierzano się do tego już na przełomie lat 
70. i 80 ubiegłego wieku), ani te współczesne (przebudowa jego 
przylegającej do MDK części w 2000 roku) niczego zasadniczo nie 
zmieniły. Na coraz to nowych, mniej lub bardziej wydarzonych, 
pomysłach łamali sobie zęby kolejni włodarze miasta.

Z tematem spróbował wziąć się też za bary obecny prezydent. 
Pomimo szumnych zapowiedzi, że na 100-lecie niepodległości Polski 
i 80-lecie Stalowej Woli plac Piłsudskiego będzie odmieniony nie 
do poznania, wyszła z tego jedna wielka kicha. Kilka miesięcy temu 

odtrąbiono kolejny odwrót, nie mogąc wybrać żadnej sensownej 
i nadającej się do dalszego przecedowania koncepcji architektonicz-
no-funkcjonalnej nowej formuły placu. W samym ratuszu dało się 
słyszeć opinie, że zbyt wysoko postawiono poprzeczkę, usiłując, w wa-
runkach ogłoszonego w maju konkursu, pogodzić z sobą sprzeczne 
i wzajemnie wykluczające się oczekiwania. 

Próba spełnienia warunku eliminacji ruchu kołowego na  
ul. 1 Sierpnia, i  to przy jednoczesnym uszanowaniu wymogu 
zachowania zieleni o określonych parametrach, wiązałaby się ze 
zmianą przebiegu ulicy z obecnego prostego na jakiś karkołomny 
łamaniec otaczający plac. Trudno było znaleźć architekta, który 
by się pod tym podpisał, choć pojawiały się i takie koncepcje, aby 
przecinającą plac ulicę 1 Sierpnia… schować pod ziemię, czyli 
poprowadzić tunelem. 

Dwukrotnie ogłaszany był konkurs na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania placu. Na pierwszy wpłynęły jedynie trzy prace. 
Na kolejny dużo więcej, bo 25.

Główną nagrodę (50 tysięcy złotych) otrzymała Katarzyna Krej-
czyk-Myślicka ze Szczecina. Według jej pomysłu plac miałby pozostać 
nadal, jak obecnie, przedzielony ul. 1 Sierpnia i przez nią podzielony 
pomiędzy dwie funkcje: bardziej reprezentacyjną – z fontanną po-
sadzkową przed frontonem MDK oraz leżącą po przeciwnej stronie 
ulicy część z pawilonami, które mogą służyć jako kawiarenki, miejsca 
sprzedaży rękodzieła czy realizowania różnych funkcji gastronomicz-
nych. Środek tej części placu pozostałby wyspą zieleni, ze specjalnie 
przygotowanym trawnikiem. Koncepcja ta jednak, uznano, nie jest 
tak doskonała, aby kontynuować prace nad nią. Niedosyt budzi  
chociażby lokalizacja „niektórych potencjalnie uciążliwych funkcji 
w  zbliżeniu do istniejącej zabudowy mieszkalnej”. W  tej sytuacji 
zamiast szybkiego podjęcia prac nad projektem przebudowy placu, 
podjęto decyzję o uruchomieniu procedury konsultacji społecznych, 
plonem których ma być doprecyzowana lista życzeń w stosunku do 
projektantów. W charakterze wstępu do tych konsultacji wystąpiła 
eksponowana do połowy grudnia w MDK wystawa plansz z wizuali-
zacjami oraz… Wigilia Miejska w przedświąteczną niedzielę, podczas 
której mieszkańcy osiedla Fabrycznego mogli zgłaszać prezydentowi 
miasta swe uwagi, przemyślenia i sugestie. 

Wybory samorządowe za niecały rok. Znając życie można ob-
stawiać, że przed nimi zostanie przynajmniej ogłoszone, że władza 
już nareszcie wie, co w tym fantem zrobić. (r)

Kolejną emisję obligacji zatwier-
dzili radni powiatu stalowowol-

skiego. Cel – pokrycie deficytu budże-
towego, najbardziej typowego zjawiska 
ekonomicznego w  strukturze polskich 
samorządów szczebla pośredniego.

Deficyt
papierem kryty

Z takiej formy zasilania swoich dość wą-
tłych finansów powiat stalowowolski korzysta 
praktycznie od początku reformy samorzą-
dowej, czyli od roku 1999. Lepszego pomy-
słu na zapełnienie luki pomiędzy własnymi 
możliwościami finansowymi a koniecznością 
finansowania obowiązkowych zadań powiatu, 
nie wymyślono.

Tym razem powiat wyemituje 20 635 ob-
ligacji, które będą skierowane do nie więcej 
niż 150 nabywców, a ich nominalna wartość 
będzie wynosić 1 tys. zł. Kwota pozyskana 
w ten sposób, jak łatwo można obliczyć, to 
ponad 20,5 miliona złotych. Kwota wykupu 
będzie znacznie wyższa, bo należy doliczyć 
do niej narastające przez wiele lat opro-
centowanie i  koszty operacyjne. Termin 
wykupu – rok 2033 (wcześniej zakładano 
rok 2039). 

Jak wynika z  podjętej pod koniec lipca 
przez radę powiatu uchwały, obligacje nie 
będą zabezpieczone i będą dokumentami na 
okaziciela. Środki pozyskane przez powiat 
w tej formie mają posłużyć nie tylko zgroma-
dzeniu wkładu własnego do inwestycji reali-
zowanych z zewnętrznym wsparciem finanso-
wym (m.in. drogowe, oświatowe, w ochronie 
zdrowia), ale też do spłaty wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań, w  tym – powstałych 
w ramach... emisji obligacji. (r)

Wszystkie pomysły na plac
Dawny plac pierwszego Ziemianina w kosmosie, Ju-
rija Gagarina, niegdyś jedno z ważniejszych miejsc 

Stalowej Woli, nie ma jakoś szczęścia do mądrych decyzji, 
co do roli, jaką ma pełnić. Nie pomogło w tym nawet ode-
słanie w kosmos patrona i patriotyczne zastąpienie go na-
czelnikiem Piłsudskim. 

– Nie tak to miało wyglądać – mówi Lidia Napieracz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Nagnajów. 

Fot. R. Nieckarz
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę bliskości Boga, 

który tak ukochał człowieka, 
że sam narodził się jako jeden z nas.

Niech nadchodzące dni będą przyjściem 
Miłości do naszego życia, 

a w zwyczajności codziennych spraw i problemów 
rozbłyśnie Światło, które nada im nowy blask.

Na nadchodzący Nowy 2018 Rok życzę zaś, 
aby wszystkie dni upływały w zdrowiu, 

szczęściu i pomyślności.

Wszystkiego najlepszego!
Marszałek 

Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl
wraz z Zarządem

Zwiastuję wam radość wielką, (...) 
dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel (Łk 2,10–11)

Do niedzieli, 17 grudnia, o  tym, co zrobili, wie-
działa tylko garstka ludzi, którzy z nimi współpra-

cowali 20 października w galerii VIVO!, kiedy za sprawą 
nożownika rozegrały się tam dramatyczne sceny.

Nagrodzeni
za odwagę

Dariusz Andreasik, Iwona Bronkiewicz, Dawid Cielepak, 
Marzena Drąg, Wojciech Dudek, Teresa Figat, Aleksandra 
Figat, Aneta Koczwara, Jakub Kusiowski, Gabriela Mierz-
wa, Grzegorz Mierzwa, Tomasz Niemiec, Paulina Olejarz, 
Andrzej Pławiak, Oskar Przedpełski, Małgorzata Rębisz-
-Drozdowska, Anna Sawicka, Anna Sołtysik-Stanowska, 
Lucyna Sulowska, starszy sierżant Piotr Śnios, Renata Śro-
dek, Sylwia Świeca i Joanna Zbyrad – ci ludzie, nie tylko 
mieszkańcy Stalowej Woli, ale także miejscowości odległych 
nawet o setki kilometrów od tego miasta, stali się pierwszy-
mi kawalerami specjalnie ustanowionej Odznaki Prezydenta 
Miasta „Człowiek Stalowej Woli”. Otrzymali je podczas 
Wigilii Miejskiej na placu Piłsudskiego. 

– Czyny tych osób, pełne odwagi i heroizmu, zasługują na pu-
bliczne podkreślenie i wyrażenie wdzięczności. Będzie dla mnie 
wielkim honorem móc wręczyć, w imieniu miasta i mieszkań-
ców Stalowej Woli odznaczenia oraz podziękować za bohaterską 
postawę – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. 

Jego intencją jest, aby niosące tak wymowną nazwę wy-
różnienie było przyznawane jako wyraz najwyższego uzna-
nia i głębokiego szacunku wobec osób, które wykazały się 
bohaterstwem, heroizmem i postawą obywatelską na rzecz 
miasta i jego obywateli. 

Sama odznaka posiada formę orderu zawieszanego na 
szyi na wstążce materiałowej w barwach fl agi Stalowej Woli. 
Na awersie znajduje się wypukły napis „Człowiek Stalo-
wej Woli” i herb miasta, na rewersie wymienione są cnoty, 
jakimi wyróżnia się odznaczona osoba: heroizm, miłość, 
odpowiedzialność, honor, mądrość, męstwo, ofi arność, po-
święcenie, uczciwość, sprawiedliwość. 

Podczas tej samej Wigilii Miejskiej uhonorowano przed-
stawicieli instytucji, które w największym stopniu przyczyniły 
się do ratowania życia poszkodowanych. Były wśród nich 
szpitale w  czterech miastach naszego regionu – Sando-
mierzu, Nisku, Tarnobrzegu oraz Stalowej Woli, a  także 
Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. 
Im wszystkim także dziękowano, wyróżniając te instytucje 
Złotym Stalowowolskim Sercem.  (r)

W Baranowie Sandomierskim odbyła się tradycyjna „Wigilia Lasowiacka” zorganizowana przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Obrzędowy „Lasowiaczaki”. Były ludowe obrzędy, pyszna wie-

czerza, nie zabrakło też wspomnień o tych, których zabrakło przy wigilijnym stole.

Wigilia z Lasowiaczkami
Wieczerza odbyła się w miejscowej remizie, bowiem MGOK 

w Baranowie Sandomierskim przechodzi remont. Gości witały 
Lasowiaczki i Lasowiacy w tradycyjnych strojach.

– Tegoroczna wigilia jest szczególna, bo pierwszy raz nie ma 
z nami pewnych osób. To pierwsza wigilia bez babci Hani. Ale 
zabrakło jej tylko ciałem, na pewno duchem jest tu z nami. 
Towarzyszy nam z góry i dopinguje tych, którzy kontynuują 
jej dzieło – szefowa MGOK Renata Domka przywołała 
wspomnienie zmarłej w  styczniu bieżącego roku Anny 
Rzeszut, legendy Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki”, 
jednej z najbardziej znanych animatorek kultury ludowej 
w regionie.

Następczynie babci Hani wprowadziły wigilijnych gości 
w  świat lasowiackiej obrzędowości, zapraszając do sym-
bolicznego mycia się w wodzie z sianem. Skorzystali z nie-
go licznie przybyli samorządowcy z  regionu, mieszkańcy 
Baranowa Sandomierskiego i  inni zaproszeni goście. Nie 
zabrakło też modlitwy i łamania się opłatkiem.

Wieczerzę wigilijną przygotowały Lasowiaczki i szef kuch-
ni zamku w Baranowie Sandomierskim Marek Łukasiewicz. 
Był barszcz grzybowy z ziemniakami, gołąbki, pierogi i wiele 
innych tradycyjnych potraw wigilijnych. (wel)

Pierwszą potrawą na wigilijnym stole był barszcz grzybowy. 
Fot. B. Myśliwiec

Po raz szesnasty rozdano statuetki „Podkar-
packiej Nagrody Gospodarczej”. Laureaci kon-

kursu odebrali je podczas uroczystej gali w centrum 
wystawienniczym w podrzeszowskiej Jasionce.

 Gratulacje z rąk wicemarszałka województwa Bogdana Romaniuka 
odbiera prezes ECO Tarnobrzeg Zdzisław Horwat.  Fot. arch.

Nagrodzili najlepszych
W tym roku o nagrody ubiegało się ponad 150 fi rm. Ry-

walizowały ze sobą w kilku kategoriach. Kapituła wybrała 
z  tego grona najlepsze fi rmy mikro, małe i duże, a  także 
oceniała ich produkty i usługi. 

– W naszym regionie mamy coraz szersze grono przedsiębior-
ców, którzy świadomie i  z determinacją realizują swoje wizje 
ekspansji lokalnego biznesu. Docenić tu należy samorządy wo-
jewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne, które mocno wspierają 
rozwijającą się gospodarkę i dzięki którym wzmacnia się po-
czucie tożsamości regionalnej. Ta tożsamość buduje wspólnotę 
podkarpackiego biznesu, której dopełnieniem jest Podkarpacka 
Nagroda Gospodarcza, przyznawana fi rmom już od 16 lat 
– mówi Paweł Zając, dyrektor Centrum Promocji Biznesu. 

W gronie nagrodzonych znalazło się kilkanaście fi rm z na-
szego regionu. Między innymi Zakłady Chemiczne „Siarko-
pol”, które zdobyły statuetkę w kategorii fi rmy duże, Zakłady 
Metalowe „Dezamet” w kategorii innowacje, ECO Tarno-
brzeg Spółka z o.o. w kategorii fi rma 25-lecia, Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „Transdźwig” w  kategorii najlepsze 
produkty – za pustaki i belki stropowe typu Teriva czy Tarno-
brzeskie Wodociągi sp. z o.o. w kategorii najlepsze usługi – za 
analizy laboratoryjne wody i ścieków. 

Finałowa gala była zwieńczeniem Kongresu „Business 
Without Limits” oraz targów „Made in Podkarpackie”. 

„Tygodnik Nadwiślański” był patronem medialnym kon-
kursu.  (rn)

Fot. J. Reszczyński

Znajomi nieznajomi
Licealiści z  II i  III klasy Zespołu Szkół nr 1 im. 
Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu re-

alizują projekt „Znajomi Nieznajomi”, w ramach olim-
piady Zwolnieni z  Teorii.  Polega on na organizacji 
w szkołach eksperymentów społecznych.

Jak tłumaczą uczniowie tarnobrzeskiego „Hetmana”, 
inicjatywa ta powstała, gdy podczas codziennego życia za-
częli zauważać, jak coraz rzadziej ludzie podejmują kon-
takt z drugim człowiekiem. Patrząc na środowisko szkolne 
zauważyli jak wiele osób każdy z nich mija codziennie na 
korytarzu szkolnym, do których nigdy w życiu nie odezwał 
się nawet słowem. Dlatego też chcą stworzyć okazję innym 
do poznania się.

Eksperymenty odbywają się na zasadzie rozmowy dwóch 
odwróconych do siebie plecami osób, które jedynie prze-
lotnie kojarzą się ze szkolnego korytarza. Rozmowa ta 
ma na celu wzajemne poznanie się. Do tej pory licealiści 
odwiedzili cztery szkoły w Rzeszowie, Sandomierzu oraz 
Tarnobrzegu.  (jk)



 21 grudnia 2017 r. Nr51/52(1910/1911)

tyna.info.pl

8

13 grudnia w  Urzędzie Wojewódzkim 
w Kielcach odbyła się konferencja prasowa 
wojewody Agaty Wojtyszek w  sprawie re-
alizacji w regionie świętokrzyskim zapisów 
ustawy o  zakazie propagowania komuni-
zmu. Ustawa, która weszła w życie 1 wrze-
śnia ubiegłego roku, dotyczy nazw budowli 
i obiektów użyteczności publicznej, w tym: 
dróg, ulic, mostów i placów. 

– Tuż po publikacji ustawy skierowaliśmy 
pisma do organów samorządu terytorial-
nego naszego województwa, w których we-
zwaliśmy do podjęcia stosownych działań. 
W marcu tego roku wysłaliśmy do samorzą-
dów pisma z prośbą o przedstawienie in-
formacji co do liczby ulic czy placów, które 
upamiętniają totalitaryzm i których nazwy 
należy zmienić. Chcieliśmy, aby samorzą-
dy same zdecydowały, jaką nazwę powinna 
mieć podlegająca dekomunizacji ulica – mó-
wiła wojewoda. 

W ciągu roku od wejścia w życie ustawy 
w 46 przypadkach samorządy zmieniły na-
zwy ulic. Pozostało jednak 12 niezgodnych 
z ustawą nazw. Wśród nich jest jedna z ulic 
Klimontowa, której patronem przez długie 
lata był Bruno Jasieński, słynny klimon-
towski pisarz futurysta, współtwórca tego 
nurtu w literaturze, ale też działacz komu-
nistyczny, który zginął rozstrzelany w 1938 
roku w Związku Radzieckim, w okresie tzw. 
wielkiej czystki. 

Po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci 
Narodowej, wojewoda wydała zarządzenie 
zastępcze, w stosunku do nazw kilku ulic, 
w tym tej klimontowskiej, nakazując ich 
zmianę. Ulica ta będzie teraz nosić imię sio-
stry Heleny Herman, która w czasie drugiej 

wojny światowej była członkinią komitetu 
udzielającego pomocy rodzinom wysie-
dlonym. Z  pomocy tej korzystali również 
ukrywający się Żydzi i partyzanci. Natomiast 
po wojnie organizowała domy dziecka dla 
opuszczonych dzieci, m.in. w Sandomierzu, 
Klimontowie i Karpaczu.

Problem polega jednak na tym, że już raz, 
nie tak dawno, bo w 2009 roku, IPN pró-
bował doprowadzić do zmiany nazwy ulicy 

Brunona Jasieńskiego. W przesłanym przez 
instytut piśmie napisano między innymi, że 
nazwa ta jest „formą gloryfikacji wymierzo-
nej w  niepodległość Polski polityki Józefa 
Stalina, zbrodniczej ideologii komunistycz-
nej”; „stanowi wyraz lekceważenia pamięci 
ofiar totalitaryzmów” oraz „utrwala tezy pro-
pagandy politycznej z  okresu prowadzonej 

w okresie PRL indoktrynacji społeczeństwa”. 
Instytutowi nie podobały się również niektóre 
utwory literackie pisarza, które, jak zasugero-
wano, są mocno związane z ideologią komu-
nistyczną. Chodzi przede wszystkim o „Palę 
Paryż” i „Słowo o Jakubie Szeli”. 

Co istotne, IPN szybko wycofał się z suge-
stii zmiany patrona ulicy, a ówczesny prezes 
instytutu, Janusz Kurtyka, wysłał nawet do 
przewodniczącego Rady Gminy w Klimon-

towie, oficjalne przeprosiny, w których na-
pisał: „Pismo to (z apelem o zmianę nazwy 
ulicy – przyp. red.) było błędem podległych 
mi pracowników, za co biorę odpowiedzial-
ność. Brunon Jasieński był ważną postacią 
polskiej kultury, wobec czego uhonorowanie 
jego imieniem ulicy jest uzasadnione. Proszę 
przyjąć przeprosiny za zaistniałą sytuację”.

Wygląda na to, że dzisiaj IPN już tak nie 
uważa, skoro wojewoda nakazując zmianę 
ulicy, powołuje się właśnie na opinię tej insty-
tucji. Diana Głownia, rzeczniczka wojewody 
świętokrzyskiej, którą poprosiliśmy o komen-
tarz do tej sprawy, napisała tak: „W  2009 
roku obowiązywał inny stan prawny, tzw. 
ustawa dekomunizacyjna weszła w życie we 
wrześniu 2016 roku, a więc wiele lat później 
niż sytuacja opisana w artykułach prasowych 
i biorąc to pod uwagę, IPN zrewidował swoje 
stanowisko odnośnie upamiętniania osoby 
Brunona Jasieńskiego jako patrona ulic czy 
innych obiektów. Wojewoda świętokrzyski 
przed wydaniem zarządzenia zastępczego 
zwrócił się do IPN-u  o  wydanie opinii. W 
odpowiedzi Instytut Pamięci Narodowej wy-
dał opinię potwierdzającą niezgodność na-
zwy ulicy Brunona Jasieńskiego z regulacją 
art. 1 ust. 1 ustawy. W uzasadnieniu opinii 
IPN wskazał m.in., że Brunon Jasieński jako 
działacz Wszechzwiązkowej Komunistycz-
nej Partii (bolszewików) był propagatorem 
stalinizmu. Ponadto, opublikował w 1932 r. 
głośną, socrealistyczną powieść pt. „Człowiek 
zmienia skórę” o budowie komunizmu w Ta-
dżykistanie. W roku 1933 został członkiem 
Rady Najwyższej Tadżyckiej Socjalistycznej 
Republiki Sowieckiej, angażując się w proces 
przyspieszenia przemian komunistycznych 
w tym kraju”. 

Władze Klimontowa mogą teraz wpro-
wadzić w  życie zarządzenie wojewody lub 
zaskarżyć je do sądu. Zdaniem wójta gminy 
Klimontów, Marka Goździewskiego, batalia 
sądowa raczej nie ma sensu. 

– Mimo wszystko uważam, że ten człowiek, 
którego mieszkańcy kojarzą przede wszystkim 
z  tym, że pochodził z  Klimontowa i  był wy-
bitnym pisarzem, powinien nadal być patro-
nem ulicy. Owszem, należy mówić o  tym, że 
był działaczem komunistycznym, ale trzeba też 
pamiętać o jego dokonaniach dla polskiej kul-
tury – mówi wójt. 

Gospodarz gminy dodaje, że samorząd 
nie miał żadnego wpływu na nową nazwę 
ulicy.  (jż)

Jasieński zdekomunizowany 
Brunon Jasieński nie będzie już patronem jednej z klimontowskich ulic. Wojewoda świętokrzyska, w myśl tzw. usta-
wy dekomunizacyjnej, zarządzeniem zastępczym zmieniła nazwę ulicy na siostry Heleny Herman. To już druga w ciągu 

ostatnich lat próba zmiany nazwy tej ulicy, tym razem skuteczna.

Fot. R. Staszewski

Jak mówi nam jedna z naszych czytelniczek, pod 
koniec października wiatr przewrócił i zniszczył wia-
tę, a do dziś w jej miejscu nie zamontowano nowej. 
Mimo iż urzędnicy obiecywali, że uwiną się z  tym 
w kilkanaście dni.

– Niedługo po tym jak zabrali starą wiatę, dzwoniłam 
do Urzędu Miasta z pytaniem, kiedy zamontują nową. 
Pomyślałam, że jak nikt nie będzie się o to upominać, to 
nie będą się spieszyć i będziemy na nią czekać pół roku, 
albo w ogóle zrezygnują z jej montażu – uznając, że są 
pilniejsze wydatki. Pan, z  którym rozmawiałam, mnie 

jednak uspokoił. Powiedział, że sprawa będzie załatwio-
na w  ciągu dwóch tygodni. I  co? Dziś mamy połowę 
grudnia, minęło półtora miesiąca, a wiaty jak nie było, 
tak nie ma – mówi. – Nie wiem, może komuś wydaje 
się, że to jest błahy problem. Jeśli tak, to zapraszam go 
na przystanek w wietrzny, a najlepiej deszczowy dzień. 
Niech postoi te 10 czy 15 minut na otwartej przestrzeni, 
to może zmieni zdanie. W  innych miastach stawia się 

ogrzewane przystanki, a u nas jest problem, żeby samą 
wiatę postawić. Ławki też nie ma, żeby starsza osoba 
mogła sobie usiąść. To jest bardzo uczęszczany przysta-
nek. Ludzie o tym rozmawiają, mokną, marzną i klną, 
czekając na autobus.

Z pytaniem o tę sprawę zadzwoniliśmy do naczel-
nika Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Adama 
Napieracza. Przyznał, że zna ją i  że miała zostać 
załatwiona już dawno temu. 

– W tej sprawie dzwoniło do mnie kilka osób. Fak-
tycznie, ustalałem z jedną z firm, że w ciągu dwóch 

tygodni tę wiatę tam ustawią. Niedawno jednak zre-
zygnowałem z jej usług, bo nie doczekałem się tego. 
Okazało się, że firma pod koniec roku miała tyle 
pracy, że nie była w stanie wywiązać się z tego zada-
nia – mówi. 

Zapewnia, że jest już po rozmowach z nową firmą 
i  jeszcze przed świętami zamontuje ona wiatę na 
przystanku obok WORD-u.   (rn)

Tarnobrzeżanie korzystający z przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ulicy Sikor-
skiego, na wysokości WORD-u, są poirytowani faktem, że nadal nie ma w tym miejscu nowej 

wiaty, w której mogliby się schować przed wiatrem, deszczem czy śniegiem.

Czekają, marzną i klną

Nie ma wiaty. Nie ma ławki. Jest tylko słupek z rozkładem jazdy. Fot. R. Nieckarz

Koniec problemów
Władze gminy porozumiały się z  konserwatorem zabyt-
ków w  sprawie remontu budynku szkoły podstawowej 

w Chmielowie w gminie Nowa Dęba. 

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że realizacja tego zadania 
stoi pod znakiem zapytania, gdyż konserwator zakwestionował 
projekt. Oczekiwał, że budynek zostanie wcześniej wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków. Istniały obawy, że po tym wpisie 
i uwzględnieniu zastrzeżeń konserwatora gmina nie będzie mogła 
ubiegać się o sfinansowanie części tej inwestycji z pieniędzy unij-
nych. Ostatecznie jednak konserwator zdecydował się umorzyć 
swoje postępowanie i  sprawa może ruszyć z  miejsca. Burmistrz 
Wiesław Ordon zapewnia, że część uwag konserwatora zostanie 
uwzględniona podczas realizacji prac. 

– Pozostawimy ozdobne elementy elewacji budynku. Nienaruszony 
zostanie także cały portal – mówi.

Remont ma obejmować ocieplenie ścian, wymianę instalacji central-
nego ogrzewania, okien i drzwi, oraz montaż kolektorów słonecznych. 
Gmina czeka jeszcze na decyzję marszałka województwa w sprawie 
przesunięcia na przyszły rok dofinansowania, które miała już teraz 
otrzymać na tę inwestycję.  (rn)

Jest zielone światło dla remontu budynku szkoły podstawowej w Chmielowie. 

Fot. R. Nieckarz
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Tytuł projektu: „Rewitalizacja zabytkowego KOŚCIOŁA PW ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
PIOTRA I PAWŁA W OBRAZOWIE” 

Cel projektu: - wzrost  zainteresowania kulturą/dziedzictwem kulturowym, 
- zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury/obiektów dziedzictwa kulturowego, 
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym realizowany jest projekt  

(w tym powstawanie nowych miejsc pracy w otoczeniu projektu), 
- wzbogacenie istniejącej oferty kulturalnej.

Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie. 

Dofinansowanie projektu z UE:  533 132,97 zł.
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Pełny zakres naszych usług 
znajdziesz na stronie 
www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/Punkty

Sanok 
ul. Rynek 18
tel. 798 771 215, 798 771 640, 
zapytaj@podkarpackie.pl
pon. 7:30-18:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Skorzystaj z usług Sieci Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie podkarpackim

ustalimy, czy Twój pomysł ma szanse
na wsparcie z Funduszy Europejskich

krok po kroku przedstawimy proces
ubiegania się o dofinansowanie

udzielimy Ci wsparcia przy  
przygotowaniu projektu

jeśli otrzymasz dotację,  
pomożemy w jej rozliczeniu

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

RZESZÓW
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82, fax: 17 747 64 83
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl
pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30

MIELEC
ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec
tel. 798 771 414, 798 771 650
e-mail: lpi.mielec@podkarpackie.pl
pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30

TARNOBRZEG
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 798 771 220
e-mail: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl
pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30

W Opatowie będą 
kształcić muzyków

Starostwo Powiatowe w Opatowie rozpoczęło starania o 
utworzenie w mieście Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-

nia. Miałaby rozpocząć działalność od nowego roku szkolnego. 
Darmowa nauka odbywałaby się w Liceum Ogólnokształcącym 
imienia B. Głowackiego. 

Obecnie zbierane są pisemne de-
klaracje od zainteresowanych tego 
rodzaju edukacją. Do tej pory zło-
żyło je około trzydzieści osób.

– W naszym powiecie nie ma moż-
liwości nauki gry na instrumentach 
w państwowych placówkach, w któ-
rych uczą wysokiej klasy fachowcy, 
i  tym samym uzyskania dyplomu 
ukończenia państwowej szkoły mu-
zycznej. Wyszedłem z  założenia, że 
byłoby dobrze, gdyby samorząd po-
wiatowy podjął się utworzenia takiej 
placówki. Jest ona po prostu potrzeb-
na – mówi starosta opatowski Bo-
gusław Włodarczyk. 

Rada Powiatu podjęła już sto-
sowną uchwałę. Obecnie składane 
są odpowiednie dokumenty do Mi-
nisterstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego. Organizacją szkoły 
zajmie się Andrzej Zuzański, skrzy-
pek i pedagog, wieloletni dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Kielcach.

– Najważniejszą sprawą, w  przy-
padku takiej placówki, jest kadra. 
Muszą to być w pełni wykwalifikowa-
ni nauczyciele. Mam trzynastoletnie 
doświadczenie i  znam wiele odpo-
wiednich osób – mówi A. Zuzański.

Według starosty szkoła mogłaby 
kształcić w  zakresie instrumentów 
klawiszowych, gitary i  skrzypiec. 
Zakres uzależniony jest od pozy-
skanej kadry.

Nauka odbywałaby się w budyn-
ku Liceum Ogólnokształcącego 
imienia Bartosza Głowackiego, 
jednak, by to było możliwe, sale lek-
cyjne wymagają wyciszenia. Niewy-
kluczone, że część zajęć musiałoby 
się odbywać poza liceum, w innych, 
specjalnie zaadaptowanych salach.

Andrzej Zuzański obejrzał liceum. 
Stwierdził, że warunki są w nim ide-
alne. – Wiele działających szkół mu-

zycznych o tak komfortowej przestrzeni 
może tylko pomarzyć – stwierdził.

Jego zdaniem teraz najbardziej 
popularnymi instrumentami do na-
uki są gitara i fortepian. – Skrzypce 
też na nowo wracają do łask. Kiedyś 
dla uczniów były wstydliwe. Dopiero 
jak instrument zaczął pojawiać się 
w kapelach rockowych, zmieniono do 
niego stosunek – dodaje nauczyciel.

– W  ostatnim czasie w  kilku mia-
stach powiatowych województwa świę-
tokrzyskiego powstały państwowe szkoły 
muzyczne. Chodzi jednak o ich dostęp-
ność. Trudno, by z  Opatowa dziecko 
jeździło do szkoły na przykład do Kielc. 
Starosta ma rację, chcąc uruchomić 
taką na miejscu, by dzieci mogły mieć 
dostęp do muzyki, która przecież działa 
na wrażliwość młodej osoby. Nie bez 
przyczyny mówi się: „muzyka łagodzi 
obyczaje i uszlachetnia”. Kontakt z nią 
pozytywnie działa na rozwój. Może 
dzięki temu młodzi mniej czasu spędzą 
przed komputerem – mówi A. Zuzań-
ski. Według niego najlepszy wiek do 
rozpoczęcia nauki gry to 6-7 lat. 

– Pomysł uruchomienia szkoły 
muzycznej narodził się przed rokiem 
– mówi Barbara Kasińska, dyrek-
tor Liceum imienia Bartosza Gło-
wackiego. – Wielu rodziców pytało 
o  możliwość jej założenia. Mamy 
w  szkole duże grono utalentowanej 
pod względem muzycznym młodzieży. 
Korzysta ona ze wsparcia miejscowych 
jednostek kultury. Zależy nam, by tego 
wsparcia udzielać kompleksowo. Na-
uka w szkole byłaby bezpłatna. 

Osoby zainteresowane nauką fa-
chowej informacji mogą zasięgnąć 
w sekretariacie liceum. Tam też do-
stępna jest niezobowiązująca dekla-
racja udziału w zajęciach. Można ją 
pobrać także ze strony internetowej 
liceum. Wstępną deklarację warto 
złożyć już teraz.  (jk)

Tarnobrzeg
ul. Wyspiańskiego 12, tel. 15 823 66 55

Stalowa Wola
ul. Jana Pawła II 25A, tel. 15 834 25 25

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

Certyfikaty jakości przyznawane są ośrodkom 
udarowym w Europie z inicjatywy prezydent Eu-
ropejskiej Organizacji Udarowej (ESO), prof. 
Valerii Caso. W ramach tej organizacji utworzo-
no też inicjatywę „Angels”, której głównym ce-
lem jest zwiększenie liczby pacjentów leczonych 
w oddziałach udarowych oraz w specjalistycznych 
centrach udarowych, a  także zoptymalizowanie 
jakości leczenia we wszystkich istniejących ośrod-
kach w Europie. I właśnie podczas odbywającej 

się na początku grudnia w Warszawie konferencji 
„Co nowego w  udarze w  2017? Zastosowanie 
praktyczne” lider tej inicjatywy Thomas Fischer 
z  Niemiec oraz przewodnicząca Sekcji Naczy-
niowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
prof. Anna Członkowska wręczyli trzy diamen-
towe i  dwa złote certyfikaty polskim ośrodkom 
udarowym. Jeden z nich otrzymał sandomierski 
ośrodek, kierowany przez dr. hab. Piotra Sobo-
lewskiego.  (jż)

Ośrodek Neurologii Szpitala Świętego Ducha w Sandomierzu, otrzymał jeden z najważniej-
szych certyfikatów – Platynowy Certyfikat Europejskiej Organizacji Udarowej.

Certyfikat dla neurologii

Przyznany sandomierskiemu Ośrodkowi Neurologii Szpitala Świętego Ducha w Sandomierzu certyfikat odebrał jego szef, dr 
hab. Piotr Sobolewski (w środku).  Fot. arch.
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– Próbowałeś kiedyś policzyć filmy przy których praco-
wałeś?

– Na pewno było ich ponad tysiąc.
– Robi wrażenie!
– W tej liczbie są też seriale i przedstawienia teatralne. 

Zaczynałem we wczesnych latach 60. i  zajmuję się tym do 
dziś, więc to już przeszło pół wieku. 

– „Cała naprzód” Stanisława Lorentowicza z 1966 roku. 
W różnych branżowych serwisach ten film wymieniany jest 
jako Twój debiut.

– Nie jest to do końca prawdą. Faktycznie u Lorentowicza 
po raz pierwszy pracowałem jako kaskader. Tak to zostało 
oficjalnie zdefiniowane. Ale wcześniej zdarzyło mi się staty-
stować w kilku innych produkcjach. 

– Idąc studiować na AWF myślałeś już o  pracy przed 
kamerami, o dublowaniu aktorów w najbardziej niebezpiecz-
nych scenach? 

– O  tym, że trafiłem do filmu, zadecydował przypadek. 
Nie lubię tego słowa, ale tak właśnie było. Kiedyś, w czasie 
studiów, szedłem wieczorem ulicą we Wrocławiu, i nagle wi-
dzę człowieka, który zamyślony, a może rozkojarzony, pcha 
się prosto pod tramwaj. Zdążyłem go odepchnąć w ostatniej 
chwili. Z początku nie wiedział co się stało. Później spytał 
kim jestem, więc mówię, że studiuję na AWF-ie. A on okazał 
się filmowcem. Był drugim reżyserem przy „Cała naprzód”. 
Nazywał się Aleksander Sajkow. To dzięki niemu poznałem 
Lorentowicza. 

– Jak to się stało, że pojechałeś się kształcić do Wrocławia? 
Z Sandomierza to trochę daleko.

– Fakt, ale byłem wtedy pod wielkim wrażeniem wyczynów 
legendarnego wrocławskiego akrobaty lotniczego Stanisława 
Maksymowicza. On robił niebywałe rzeczy. Znana jest histo-
ria o tym, jak na początku lat 60. przeleciał samolotem pod 
mostem Grunwaldzkim na Odrze. Niektórzy do dziś w  to 
powątpiewają. A ja widziałem na własne oczy! Spotkałem go 
kiedyś na uczelni i zagadnąłem. Dla mnie był prawdziwym 
idolem, wpatrywałem się w niego, jak w obrazek. Z począt-
ku traktował mnie nieufnie, ale w końcu, gdy wspomniałem 
o tym lataniu pod mostem, rozejrzał się wkoło i spytał czy 
chciałbym na coś takiego popatrzeć. „No pewnie” – odpar-
łem. Umówiliśmy się następnego dnia, bardzo wczesnym 
rankiem. To brzmi niewiarygodnie, ale można powiedzieć, 
że zrobił dla mnie prywatny pokaz. Oczywiście, musiałem mu 
wcześniej obiecać, że nikomu nie puszczę pary z ust. Inaczej 
mógłby mieć poważne kłopoty.

– Twój rodzinny dom w Sandomierzu jeszcze stoi?
– Tak, przy Krakowskiej, blisko Wisły.
– Dobrze wspominasz dzieciństwo?
– Różnie bywało. Jako młody chłopak byłem niski, drobny, 

takie chuchro trochę. Czasem od starszych się oberwało. 
Potem, gdy warunki fizyczne mi się zmieniły, paru dawnym 
kolegom się „odwdzięczyłem” (śmiech).

– Urodziłeś się w samym środku wojennej zawieruchy…
– W 1941 r. Już na początku okupacji nasza rodzina została 

boleśnie doświadczona. W kampanii wrześniowej poległ brat 
mojej matki, podporucznik Stefan Paweł Frajndt. Był dowód-
cą 6 kompani II batalionu w  2 Pułku Piechoty Legionów. 
Zginął 13 września pod Ołtarzewem, tam gdzie młody książę 
Artur Radziwiłł z Rytwian. Wiem, że kazał swoim żołnierzom 
ewakuować się, a sam osłaniał ich odwrót. Dostał Krzyż Vir-
tuti Militari. Nie rozstaję się z nim. Mam go cały czas na szyi. 
Noszę też sygnet, który wuj miał przy sobie w chwili śmierci. 
Wiele lat po wojnie dostałem list z zaświadczeniem podpi-
sanym przez generała Wiktora Thommee, dowódcę Grupy 
Operacyjnej, w skład której wchodził wtedy 2 Pułk Piechoty. 
Napisał, że pamięta podporucznika Frajndta z czasu walk na 
przedpolach Warszawy.

– Przez całą okupację mieszkaliście w Sandomierzu?

– Albo w okolicy. Jeździliśmy na przykład do siostry mojej 
babci, Matyldy z Chodkowskich, która w 1922 roku wyszła za 
Władysława Wesołowskiego. Mówiliśmy do niego „dziadku”. 
Był dzierżawcą folwarku Witowice koło Jurkowic. Niewiele 
brakowało, by pod koniec wojny Niemcy wymordowali tam 
wszystkich moich bliskich. Pamiętam dobrze tę historię.

– Ile wtedy miałeś lat? Trzy, cztery...
– To się stało latem 1944 roku, a więc trzy. Wiem, że brzmi 

nieprawdopodobnie. Sam zastanawiałem się nieraz, na ile 
to moje osobiste wspomnienia, a na ile mam przed oczyma 
obraz zbudowany z opowieści starszych. Pytałem nawet kie-
dyś mojego przyjaciela, jednego z najsłynniejszych polskich 
genetyków, prof. Lecha Korniszewskiego, czy możliwe jest, 

by dziecko w tym wieku coś w ogóle zapamiętało, a on na 
to, że nawet osiemnastomiesięczne maleństwa są w  stanie 
zakodować sobie w  głowie jakieś pojedyncze sceny, które 
wywarły na nich wyjątkowo silne wrażenie. Ja wiem na pewno, 
że tamtego dnia był okropny upał, a nas uratował tylko cud.

– Co się wydarzyło?
– Do Witowic często zaglądali Niemcy. Bywało że walili 

nocą do drzwi udając partyzantów. Chcieli zobaczyć, jaka 
będzie reakcja domowników. Dziadek Wesołowski miał kon-
takty z konspiracją i na takie sztuczki nie dawał się nabrać. 
Studiował przed wojną w Wiedniu, znał świetnie niemiecki, 
więc co najwyżej posyłał wtedy intruzom jakąś soczystą wią-
zankę, a ci potem go chwalili za właściwą postawę. Tamtego 
dnia jednak dziadka nie było w domu. Gdy wrócił, zobaczył 
że Niemcy zgromadzili na podwórzu wszystkich domowni-
ków i gości, w sumie ponad 30 osób. Byłem w tej gromadzie 
ludzi ja, oboje moich rodziców, ks. Pawlik, który pracował 
później w Górach Wysokich pod Dwikozami, franciszkanin 
ks. Młodożeniec i wiele innych osób. Pędzili nas pod lufami 
karabinów w  stronę Klimontowa. Mieli rozkaz wszystkich 
zlikwidować. Tuż przed miasteczkiem dowodzący eskortą 
oficer zarządził postój. Był tam taki nieduży las, a obok stał 
dom człowieka, który, jak się potem okazało, sympatyzował 
z partyzantką, ale tą ludową. Niemcy zapędzili skazańców za 
gęsty płot, pod sam budynek, a sami rozłożyli się po drugiej 
stronie ogrodzenia i zażądali od gospodarza mleka. Ten czło-

Rozmowa z KRZYSZTOFEM FUSEM 
pierwszym polskim kaskaderem filmowym, sandomierzaninem z urodzenia 

KRZYSZTOF FUS (ur. w 1941 r. w Sandomierzu). Jest uznawany 
za pierwszego, nie tylko w Polsce, ale całej środkowo-wchodniej 
Europie kaskadera filmowego. Pracował (również jako aktor) na 
planach wielu produkcji kinowych i telewizyjnych. Oto niektóre 
z nich: „Jak rozpętałem II wojnę światową”, „Stawka większa niż 
życie”, „W pustyni i w puszczy”, „Miś”, „Kingsajz”, „Deja vu”,  „Szwa-
dron”, „Psy I i II”, „Kiler”, „Sara”, „Dom”, „Boża podszewka”,„Pan 
Tadeusz”, „Przedwiośnie”, „Chopin – pragnienie miłości”, „Wiedź-
min”, „Janosik. Prawdziwa historia”, „1920 Bitwa warszawska”, 
„Jack Strong”, „W ciemności”, „Syberiada polska”. 

wiek, właściciel domu, poznał dziadka i spytał go szeptem: 
„bardzo panu dziedzicowi pilno na księżą oborę?”. Potem 
powiedział, że pod chałupą jest piwnica, a z niej można wyjść 
tunelem do lasu. I wszystkich udało się tym tunelem bezpiecz-
nie wyprowadzić!

– Niemcy się nie zorientowali?
– No właśnie najciekawszy jest finał całej historii. Gdzieś 

pod koniec lat 40. do Klimontowa przyszedł list z Wiednia, 
zaadresowany na nazwisko „Herr Fus”. Jak się okazało, przy-
słał go ten człowiek, który wtedy dowodził niemiecką eskortą. 
Pisał, że dziękuje Bogu za to, że nie musiał wtedy splamić 
swojego honoru, wykonując bestialskie polecenie wymor-
dowania tylu niewinnych ludzi, i  że nie spotkała go żadna 
dotkliwa kara z  powodu tego, co się stało. Został jedynie 
zdegradowany, a mógł przecież zapłacić życiem. Ja, wiele lat 
później, pojechałem obejrzeć ten dom, w którym wszystko 
się wydarzyło, ale był już zrujnowany. Wziąłem stamtąd na 
pamiątkę trochę ziemi i  taki gruby kij, który znalazłem na 
gruzach. Ciągle go przechowuję. 

– Twój ojciec czym się zajmował?
– Był głównym księgowym w  Rejonie Dróg Wodnych. 

Za PRL-u miał problemy z pracą, bo nie chciał się zapisać 
do partii, podobnie zresztą jak mama, nauczycielka języka 
polskiego. Mojego starszego brata wyrzucili z Collegium Go-
stomianum. Jako jedyny na 41 osób w klasie nie wstąpił do 
ZMP. Ja znowu, jako dziesięcio- czy jedenastoletni chłopak, 
dostałem misję dostarczenia do kurii grypsu o planowanym 
aresztowaniu ks. Piotra Gołębiowskiego, późniejszego bisku-
pa i administratora diecezji i ks. Wincentego Granata.

– Skąd pochodziła ta informacja?
– Był w  Sandomierzu taki milicjant. Nazywał się Woj-

ciech Kras. Sprawiał wrażenie służbisty, krzykacza i kanalii, 
a w rzeczywistości uratował przed represjami wiele osób. To 
on powiadomił o  wszystkim moich rodziców. Wiadomość 
trafiła gdzie trzeba i następnego dnia wczesnym świtem ksiądz 
Gołębiowski i ks. Granat, przebrani za kobiety, opuścili San-
domierz i ukryli się, z tego co mi wiadomo, w Krasnobrodzie. 

– Czemu wiadomość o planach bezpieki przekazano aku-
rat do waszego domu?

– Chyba z uwagi na nasze rodzinne koligacje. Ja w ogóle 
wychowywałem się w bardzo „kościelnym” otoczeniu. Bratem 
mojej babci był ks. prałat Andrzej Wyrzykowski, wieloletni 
dyrektor biblioteki seminaryjnej. Mamę łączyły więzy po-
krewieństwa z ówczesnym biskupem sandomierskim Janem 
Kantym Lorkiem. Bardzo się przyjaźnili. Sam jako chłopak 
byłem ministrantem. Biegałem na msze głównie do Katedry, 
ale też do kościoła św. Jakuba.

– W którymś wywiadzie powiedziałeś, że w Sandomierzu 
wykonałeś swój pierwszy numer kaskaderski.

– Sytuacja wyglądała naprawdę groźnie. Miałem wtedy 14 
lat. Szedłem mostem przez Wisłę i nagle widzę, że dołem, 
rzeką, na krze płynie dziewczynka. Skoczyłem do tej lodo-
watej wody i wyciągnąłem ją na brzeg. Dużo później zdarzyła 
się kolejna w moim życiu niewiarygodna historia. Jechałem 
rowerem do Opatowa i w pewnej chwili, gdzieś na zakręcie 
drogi, wyprzedzał mnie autobus. To był taki stary jelcz. Latem 
otwierało się w nich te klapy z tyłu, chyba żeby silnik lepiej się 
chłodził. I ten autobus zahaczył mnie tą klapą. Wpadłem do 
rowu, z roweru została kupa złomu. Mogło się wszystko skoń-
czyć tragicznie. Z autobusu wyskoczył kierowca i okazało się, 
że był nim ojciec tej dziewczynki, którą wyciągnąłem przed 
laty z Wisły. Takie scenariusze czasem pisze życie!

– Gdy się przegląda spis filmów z Twoim udziałem, to oka-
zuje się, że wiele z tych tytułów zyskało rangę „kultowych”. 
Odpowiadałeś nie tylko za ewolucje kaskaderskie. Miałeś 
także kilka bardzo wyrazistych epizodów aktorskich, jak 
choćby rola łysej kobiety w „Misiu” Barei czy niemieckiego 
marynarza, który upija Franka Dolasa, by go zwerbować do 
swojej załogi w „Jak rozpętałem II wojnę światową”.

– Ta scena, jak pewnie wszyscy pamiętają, kończy się wielką 
bijatyką. Mieliśmy ją kręcić cztery dni, a udało się wszystko 
zrobić w  pół godziny. Tak się złożyło, że do statystowania 
ściągnięto pluton zomowców. Gdy się reszta ekipy o tym do-
wiedziała, zaczęli naprawdę tych zomowców lać. Podbiegłem 
do operatora i mówię, żeby nie przerywał kręcić, bo niczego 
lepszego nie będzie miał. I  rzeczywiście, wyszło to bardzo 
wiarygodnie (śmiech). 

– Wcześniej niż przygody Franka Dolasa była „Stawka 
większa niż życie”?

– Dublowałem Mikulskiego we wszystkich niebezpiecznych 
scenach. Wyskakiwałem z okna, z pędzącego pociągu, wska-
kiwałem do jadącego samochodu, spadałem ze schodów i tak 
dalej. Ale najbardziej ryzykowny był numer w odcinku „Cafe 
Rose”, gdy niemowa Aram rzuca w Klossa nożem. Prawdzi-
wym, bo ten nóż wbija się w drewnianą ścianę, a wcześniej 
przelatuje pare centymetrów od głowy bohatera. Zastrzegłem 
tylko, że nożownikiem musi być człowiek, który zajmował się 
tym przez całe życie. 

– To prawda, że na planie „Potopu” zostałeś aresztowany?
– Tak (śmiech). W  trakcie zdjęć kręconych w  Związku 

Radzieckim. Któregoś razu przyjechała na plan ówczesna mi-
nister kultury ZSRR, Furcewa. A ja pobiłem w jej obecności 
jednego z aktorów. To był Bruno O’Ya (w „Potopie” Józwa 
Butrym Beznogi – przyp. red). Trochę wypił, wsiadł na konia 

 Jako łysa kobieta w „Misiu” Stanisława Barei. 

Fot. R. Staszewski
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i zaczął się popisywać. W końcu poturbował podczas tej szarży 
jednego z kaskaderów. Nie wytrzymałem. Ściągnąłem go z 
konia i  trochę się poszarpaliśmy. Zrobiło się zamieszanie. 
Koniec końców założyli mi kajdanki i odtransportowali w nich 
do granicy. Potem wszystko się jakoś zatuszowało. Byłem 
wtedy w  komitywie z  Wincentym Kraśko. On był szychą, 
członkiem najwyższych władz partyjnych, później wicepremie-
rem. Często razem biesiadowaliśmy. Spotkałem niedawno na 
korytarzu w telewizji Piotra Kraśkę i mówię mu: „ty wiesz ile 
ja wódki wypiłem z twoim dziadkiem?”, a on na to: „wiem, 
bo mi nieraz opowiadał”. 

– Przed „Potopem” zetknąłeś się z Jerzym Hoffmanem?
– Pracowałem na planie serialu „Przygody Pana Michała”, 

który, jak wiadomo, kręcono w  tych samych plenerach co 
„Pana Wołodyjowskiego”. W  „Wołodyjowskim” była taka 
zabawna historia. Jeden ze statystów mocno dawał się we 
znaki całej ekipie. To był typ z gatunku wszystko wiedzących. 
Nikt go nie mógł ścierpieć. Postanowiliśmy wyciąć mu numer. 
Akurat miała być robiona scena, gdy Kamieniec wylatuje 
w powietrze. Bardzo efektowna, ale i kosztowna. Wszystko 
dopięte na ostatni guzik. Ustawiono sześć kamer, żeby z każ-
dej perspektywy to uchwycić. Ten nasz statysta-mądrala miał 
biec z muszkietem, na który w ostatniej chwili założyliśmy 
mu prezerwatywę. Nie zauważył tego. Kiedy przeparadował 
przed pierwszą z  kamer, nagle wybiegł zza niej wkurzony 
Hoffman, pobiegł za tym gościem i stłukł go pięściami, potem 
kopniakami po tyłku, a on nie miał pojęcia dlaczego (śmiech). 

– Jedno z ujęć w „Przygodach Pana Michała” miało bar-
dzo nieszczęśliwy finał?

– Rzeczywiście. W pewnym momencie koń wpadł do prze-
rębla razem z  jeźdźcem. Ten chłopak został mocno potur-
bowany. Nie mógł już wrócić do zawodu. Mnie wtedy na 
planie nie było, ale wszystko wskazywało na ewidentny błąd 
ekipy technicznej. Przed sądem toczyła się potem rozprawa 
o  odszkodowanie. Powołali mnie jako biegłego od spraw 
kaskaderskich, zresztą jedynego wtedy w Polsce. Oczywiście 
przyznałem rację poszkodowanemu. 

– Ktoś miał do ciebie o to pretensje?
– O, wiele osób. Te odszkodowania wypłacało się z  tak 

zwanego funduszu premiowego.
– Gdybyś miał wymienić jedno najtrudniejsze zadanie 

kaskaderskie, to co by to było?
– Chyba skok z pędzącego konia do studni w filmie „Wilcze 

echa”.
– A nie „Znicz olimpijski” i ta przesławna scena, w której, 

dublując bohatera, wyskakujesz z wagonika kolejki na Ka-
sprowy Wierch? Z 40 metrów! Wiesz, że do dziś przewodnicy 
w Zakopanem pokazują turystom to miejsce?

– Wiem. A słyszałeś o tym, że ten film opowiada zmyśloną 
historię?

– Nie
– Wszystko dokładnie opisał Antoni Kroh w książce „Sklep 

potrzeb kulturalnych”. Tym bohaterem ruchu oporu, który 
skoczył z kolejki, wiedząc, że na górze czeka na niego ge-
stapo, miał być Józef Uznański, skądinąd wybitny tatrzański 
ratownik, człowiek, który miał bodaj pierwszego w Polsce psa 
lawinowego. Faktem jest jednak, że w rzeczywistości nigdy nie 
skakał z wagonika, ani nie zjeżdżał źlebem z Kasprowego. 
Sam wymyślił to wszystko i opowiadał potem turystom. Po 
„Zniczu olimpijskim” i  tym moim skoku Uznański stał się 
jeszcze bardziej popularny. Na Zachodzie rozpisywała się 
o nim prasa. Efekt był taki, że dostał w końcu jakieś ważne 
odznaczenie francuskie, a potem belgijskie i chyba holender-

skie. Jak wieść o tym dotarła do naszych kacyków partyjnych, 
dołożyli mu od razu cztery polskie medale. Kroh napisał, że 
twórcy filmu nie mogli znaleźć śmiałka, który podjąłby się 
szalonej misji i wyskoczył z kolejki na rosnące w dole świerki. 
Dopiero najsłynniejszy „kaskader samobójca” Krzysztof Fus 
zgodził się to zrobić.

– Ujęcie powtarzano trzykrotnie…
– Właściwie skakałem cztery razy, bo wcześniej była jeszcze 

próba. Za ostatnim podejściem coś poszło nie tak. Zamiast 
na miękkich, świerkowych gałęziach, wylądowałem na ziemi. 
Nie wiem jak to się stało, że przeżyłem.

– W „Dzienniku telewizyjnym” Jan Suzin poinformował, 
że zginąłeś na planie. 

– A moja mama to oglądała. Straciła przytomność. Urato-
wał ją doktor Lizis, który przez wiele lat kierował oddziałem 

chirurgicznym w sandomierskim szpitalu, a prywatnie miesz-
kał obok nas. Następnego dnia rano do szpitala przyszedł 
biskup Lorek i  mówi: „Jadźka, dzwoniłem do znajomego 
proboszcza w Zakopanem i on mówi, że to wszystko bzdura. 
Krzysztof żyje”. 

– Ale byłeś wtedy w stanie śmierci klinicznej.
– Tak. Pierwszy raz. Potem były jeszcze dwa kolejne. Można 

powiedzieć, że jestem specjalistą od umierania. Umierałem 
za tyle gwiazd polskiego kina, że trudno byłoby wszystkich 

wyliczyć. A teraz jest tak, że w filmie nawet umrzeć normalnie 
nie można. Jak do kogoś strzelają, to gościa odrzuca do tyłu 
na parę metrów. Żeby nie wiem jaki był kaliber broni, coś ta-
kiego jest niemożliwe. I do tego jeszcze hektolitry krwi... Jest 
taka scena w filmie „Zabij mnie glino”, gdzie z jednym kolegą 
torturujemy piękną Marię Probosz. Poszło już ze 20 litrów 
farby, a tu słyszę, że jeszcze więcej potrzeba. Nie wytrzymałem 
i mówię, że nawet ze słonia nie dałoby się tyle krwi wytoczyć. 

– A propos kobiet w filmie – aktorki też zdarzało Ci się 
dublować?

– Pewnie! Na przykład Zofię Merle. To było na planie 
„Rzeczpospolitej babskiej”. Przyjechałem na rozmowę, a oni 
od razu dali mi do podpisania umowę i mówią, że powiedzą 
co mam robić, dopiero jak złożę podpis. Wszystko wydawało 
się podejrzane, bo producent nie kłócił się o pieniądze. Pod-
pisałem, idę do garderoby, a tam czekają na mnie sztuczny 
biust, kapelusik, majtki z falbankami, pas do pończoch, ny-
lony, peruka i jeszcze poduszka do wypchania tyłka. Gdy to 
wszystko założyłem i wyszedłem przed Grand Hotel w Łodzi, 
różni tacy wytykali mnie palcami i wyzywali od odmieńców 
(śmiech).

– Ale Zofia Merle powiedziała potem, że dzięki Tobie wi-
dzowie zobaczyli jakie ma zgrabne nogi.

– No, tak (śmiech).
– Twój syn i imiennik też trochę parał się kaskaderstwem. 

Chce iść w ślady ojca?
– Nie, już się tym nie zajmuje. Pracował przy paru pro-

dukcjach. Miał też kilka fajnych epizodów aktorskich m.in. 
we „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”. Grał również, dopóki 
nie wyrósł, w Teatrze Narodowym. 

– To można powiedzieć, że jesteście taką filmową rodziną. 
W dodatku swego czasu karierę na ekranie robił twój pies…

– Mówiąc ściśle suczka, Tina. Przez długi czas była w hol-
lywoodzkim katalogu psów pod numerem jeden. Wystąpiła 
w „Pannie z mokrą głową”, „Awanturze o Basię”, „Panu Sa-
mochodziku i praskich tajemnicach”, ale wykonywała i trud-
niejsze zadania. Kiedyś na planie pewnego francuskiego filmu 
miała udawać, że rozszarpuje twarz głównemu bohaterowi. 
Wziąłem na siebie duże ryzyko, bo jako treser ponosiłem 
odpowiedzialność za wszystko, co ewentualnie pójdzie nie 
tak. Ale Tina wywiązała się ze wszystkiego znakomicie. Psa 
można nauczyć gryzienia na niby. Warunek jest taki, żeby nie 
miał ogona, bo on traktuje to jako zabawę i normalnie by tym 
ogonem merdał, co rzecz jasna sprawia, że scena przestaje 
wyglądać groźnie. Był jeszcze film „Świnka” i kolejna zabaw-
na historia. Twórcy spytali mnie, czy dałoby się wytresować 
świnię, by mogła odegrać jakąś tam scenkę. Okazało się, że 
zdjęcia mają trwać w  sumie półtora roku. Mówię więc, że 
potrzeba będzie sześć świń, bo one bardzo szybko rosną. 
W  końcu stanęło na tym, że za świnię przebrana zostanie 
Tina. Problem polegał na tym, że w  kostiumie nie mogło 
być otworów na oczy, bo na zbliżeniach niewiarygodnie to 
wyglądało. Ale zapewniłem, że mój pies zagra wszystko co 
trzeba bez patrzenia, słuchając jedynie komend. Nie chcieli 
mi uwierzyć, więc w knajpie pod Otwockiem, gdzie był plan 
zdjęciowy, pożyczyłem od leśniczego skórę dzika z wielkim 
łbem, założyłem to wszystko na Tinę i  wypuściłem ją „na 
próbę”. Tak się zdarzyło, że obok lokalu spacerował jakiś 
mężczyzna z dwójką dzieci. Gdy zobaczył tego naszego prze-
bierańca, zaczął panicznie krzyczeć i uciekać. A ja biegłem 
za nim i  wydzierałem się jeszcze głośniej: „niech pan się 
nie boi! To jest pies!” (śmiech). Skutek był takie, że jeszcze 
przyspieszył (śmiech).

– W tej samej „Śwince” ty zagrałeś krokodyla.
– Tak, tak. Krokodyla który zjada Marcina Trońskiego 

(śmiech). Zresztą miałem już pewne doświadczenie, bo kro-
kodylem byłem wcześniej w „Hydrozagadce” Kondratiuka. 

– I lwem też byłeś.
– No jasne. „W  pustyni i  w  puszczy”. Miałem spaść ze 

skały gdy Staś Tarkowski mnie ustrzelił. Nie było to proste. 
Zakładałem na siebie autentyczną, odpowiednio wyprawioną 
i spreparowaną lwią skórę. Głowa ważyła jakieś 25 kg, więc 
żeby nie wiem jak próbować, zawsze przeważała i leciało się 
do przodu. Pamiętam jak spadłem w tej skórze na ziemię i od 
razu rzucił się na mnie pies, który grał Sabę. Gryzł, szarpał, 
warczał, dopóki nie rozsunąłem suwaka i nie pokazałem mu 
się. Wtedy stanął jak wryty. Cała ekipa ryczała ze śmiechu. 
Reżyser, Władek Ślesicki, mówi: „a weź to załóż jeszcze raz”. 
Założyłem, a Saba znowu wpadła w szał. Myślała może, że ta 
bestia mnie pożarła. 

– W  swojej karierze miałeś też ciekawy epizod dzienni-
karski…

– Tak było.
– I piłeś z Wańkowiczem?
– Pracowałem w redakcji pisma „Panorama”, którego cen-

trala mieściła się w Katowicach, a ja byłem korespondentem 
w stolicy. Jedno z pierwszych zadań jakie otrzymałem, to miał 
być wywiad z Melchiorem Wańkowiczem. Poszedłem na umó-
wione spotkanie. Pisarz był już wtedy w  podeszłym wieku, 
trochę się zapominał. Najwyraźniej nie pokojarzył, kim jestem 
i wywalił mnie za drzwi. Gdy schodziłem po schodach słysza-
łem jak sekretarka mu tłumaczy: „mistrzu, ale to przecież ten 
pan, o którym wczoraj mistrz mówił w samych superlatywach, 
i z którym miał mistrz dziś porozmawiać”. Kazał mnie zawołać 
z powrotem. Uniosłem się honorem i mówię Wańkowiczowi, 
że jeśli mnie nie przeprosi, to nie będę z nim rozmawiał. Za-
brał mnie wtedy do piwniczki, gdzie trzymał jakiś podejrzanie 
wyglądający bimber. Nalał nam po szklaneczce i  wypiliśmy 
„na zgodę”. Potem zostaliśmy znajomymi. Dostałem nawet 
zapasowy komplet kluczy do jego domu. Przy jednym z pierw-
szych spotkań poczęstował mnie kawą, do której podał cukier. 
Ja mówię, że nie słodzę, a on na to: „Widać ćwoku, że jesteś 
z Sandomierza. Dobrze, że nie psujesz smaku tym świństwem”. 
Zdziwiłem się. „Ale to przecież Pan wymyślił hasło, że cukier 
krzepi”. Odpowiedział, że za te dwa słowa dali mu tyle pie-
niędzy, że mógł sobie willę wybudować. „Gdyby trzeba było 
napisać, że sól krzepi, to też bym to zrobił”. 

– Czym aktualnie się zajmujesz?
– Jestem już w zasadzie emerytem, ale ciągle pracuję w fil-

mie. Niedawno był „Jack Strong” Pasikowskiego, z którym 
wcześniej współpracowałem przy obu częściach „Psów”. 
W tym roku powstał też dokument o mnie. Nosi tytuł „Nie 
mów mi, jak mam umierać”. A poza tym piszę poezję, mo-
nodramy i staram się, mimo 76 lat na karku, trzymać formę. 
Na razie się udaje.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał RAFAŁ STASZEWSKI 

Spec od umierania

Słynny skok z wagonika kolejki na Kasprowy Wierch zakończył się dla 
słynnego kaskadera śmiercią kliniczną. 

Krzysztof Fus (z prawej) jako niemiecki marynarz w „Jak rozpętałem 
II wojnę światową”.

Na planie „Wiedźmina”. Krzysztof Fus z lewej.

Fot. arch.
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Obiekt przypomina wyglądem dużych rozmiarów kopiec, 
na szczycie którego bieleje widoczna z daleka wieżyczka – 
sygnaturka. Właściwa kaplica znajduje się w głębi kopca, 
pod ziemią. Taki był zamysł tych, którzy ponad trzy wieki 
temu ją budowali. Wyglądem miała przywodzić na myśl 
grotę w której przyszedł na świat Jezus Chrystus. 

 FAKTY I LEGENDY
Nie było kiedyś zwyczaju erygowania świątyń pod wezwa-

niem Bożego Narodzenia. Do dziś w całym kraju jest zaled-
wie kilka parafii, w których 25 grudnia jest dniem odpustu. 
Wszystkie powstały niedawno, góra trzydzieści kilka lat 
temu. Kaplica w Ossolinie, potocznie nazywana Betlejkiem, 
jest pod tym względem wyjątkiem i to nie tylko ze względu 
na znacznie starszą metrykę, ale także z uwagi na bogatą 
historię i nietypową formę architektoniczną. 

Popularne podanie głosi, że ziemia, której użyto do usy-
pania kopca ponad kaplicą, została sprowadzona z Betle-
jem przez domniemanego fundatora budowli, kanclerza 
wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego. Był on jednym 
z  najbardziej wpływowych polskich magnatów w  czasach 
panowania Władysława IV Wazy. To on rozbudował rodową 
siedzibę w Ossolinie i uczynił z niej rezydencję w stylu póź-
nego włoskiego renesansu, otoczoną rozległymi ogrodami 

zamkowymi. W świeżo wykończonym domiszczu, jesienią 
1638 roku podejmował króla, który zahaczył o Ossolin, wra-
cając z kuracji w austriackim uzdrowisku Baden.

Lista fundacji kanclerza jest imponująca. Do tych naj-
ważniejszych należą: kolegiata w Klimontowie, Domek Lo-
retański przy kościele w Gołębiu i hebanowy ołtarz w Ka-
plicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Jerzemu Ossolińskiemu 
przypisywana jest również budowa „Betlejka”, choć część 
badaczy uważa, że kaplicę wzniesiono wiele lat po śmierci 
kanclerza. Takie przypuszczenie wysnuł m.in. profesor Zbi-
gniew Bania specjalizujący się w historii architektury. 

W  1650 roku majątek Jerzego Ossolińskiego został po-
dzielony miedzy jego trzy córki. Ossolin wraz z dziesięcioma 
wsiami odziedziczyła Teresa Denhoffowa. Od jej synów dobra 
ossolińskie wykupił w roku 1673 podkomorzy koronny Teodor 
Denhoff. Zarządcą nabytego majątku uczynił on swojego 
syna Franciszka Teodora, starostę wiślickiego, który okazał 
się nad wyraz dobrym gospodarzem. Odbudował zamek po 
zniszczeniach potopu szwedzkiego, a prawdopodobnie około 
roku 1690 on właśnie wzniósł Kaplicę Betlejemską.

Dowodem na to, zdaniem Zbigniewa Bani, jest choćby list 
biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego do prepozyta 

klimontowskiego Tomasza Marczewskiego z 10 lipca 1690 
roku, w  którym kościelny hierarcha zwraca się z  prośbą 
o przesłanie opinii, czy zbudowana przez Denhoffa kaplica 
odpowiada wymaganiom umożliwiającym wydanie zezwo-
lenia na odprawianie w niej mszy świętej. 

Skąd zatem wziął się błąd przypisujący fundację „Be-
tlejka” kanclerzowi? W roku 1755, po przeszło stu latach, 
dobra rodowe trafiły ponownie w ręce familii Ossolińskich. 
Czternaście lat później Józef Salezy Ossoliński odrestau-
rował i przebudował kaplicę, umieszczając przy okazji nad 
wejściem do niej tablicę inskrypcyjną. Napis na tablicy gło-
si: Chrystusowi narodzonemu, synowi Boga Najwyższego, 
najwyższemu kapłanowi, Kaplicę na wzór kaplicy betlejem-
skiej w Azji, Jerzy Ossoliński, hrabia na Tęczynie, Świętego 
Cesarstwa Książę i Pan na Ossolinie, Najwyższy Królestwa 
Polskiego Kanclerz, około roku 1640 erygował”. Wiekowa 
inskrypcja zachowała się do dziś. Do niedawna była w opła-
kanym stanie, ledwie czytelna. Przed rokiem udało się ją jed-
nak odrestaurować i uzupełnić brakujące fragmenty tekstu. 
Jak zaznacza Zbigniew Bania, to właśnie ta sentencja zde-
cydowała o upowszechnieniu się nieprawdziwej informacji 
o genezie zabytku.

 BAROKOWY KLEJNOT
Jest jeszcze jeden detal, który zdaje się wskazywać na to, że 

ossolińska kaplica powstała dopiero pod koniec XVII wieku. 
To stojąca w jej bezpośrednim sąsiedztwie, wyjątkowej urody 
figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Nie trzeba być znawcą, by 
patrząc na nią zauważyć, że posadowiona jest pod trudnym do 
wytłumaczenia kątem względem słynnego „Betlejka”. 

– Cechy stylowe rzeźby Madonny i ornamentyka wskazują 
na wczesnobarokowy charakter pomnika – twierdzi Marcin 
Gruszczyński, konserwator dzieł sztuki, który niedawno 
odrestaurował figurę. 

Kto był jej autorem? Trudno na to pytanie jednoznacz-
nie odpowiedzieć. Zdaniem doktora Michała Wardzyń-
skiego z  Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu War-
szawskiego, wykonanie pomnika przypisać można jed-
nemu z  rzeźbiarzy skupionych w  środowisku cechowym 
Pińczowa. To Jacek Napora vel Naporski, działający w II 
połowie XVII w. To on m.in. nadzorował odbudowę sa-
dzawki św. Stanisława przy kościele Paulinów na Skałce  
w Krakowie. Cechy warsztatu Jacka Napory zaobserwować 
można również w innych obiektach powstałych w II połowie 
XVII stulecia. Są to chociażby przedstawienia Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem przy dawnym kościele ojców dominika-
nów w Klimontowie, przy parku dworskim w Smogorzowie 
w  gminie Stopnica (w  XVII w. właścicielem tamtejszego 
dworu był Jan Chryzostom Pasek) oraz przedstawienie św. 
Floriana ze Stopnicy. 

Charakterystyczne dla kompozycji słupowych kapliczek 
z warsztatu Jacka Napory było zdobienie trzonu kolumny 
reliefową lub wypukłą dekoracją w  formie wici roślinnej 
lub winorośli. Prawdopodobnie takie zdobienie posiadał 
również niezachowany przed konserwacją trzon kolumny 
pomnika w  Ossolinie. Trzon został zapewne uszkodzony 
w wyniku działania czynników atmosferycznych lub podczas 
działań wojennych. Na najstarszej zachowanej rycinie kapli-
cy i figury, z roku 1885, już go nie widać. Matka Boża stoi 
na dziwnej, niekompletnej kolumnie, której głowica wyrasta 
bezpośrednio z bazy. Podczas remontu figury, trzon został 
odtworzony. W trakcie czyszczenia kamiennych elementów 
rzeźby, okazało się też, że pierwotnie była ona kolorowa 
i barwy te zostały również przywrócone. 

Jak zaznacza Marcin Gruszczyński, postać Madonny, 
zwrócona współcześnie frontem do kaplicy, kiedyś skiero-

wana była twarzą w odwrotną stronę – do drogi prowadzą-
cej z Ossolina w kierunku Opatowa. Gdyby figurę stawiano 
w  czasie, gdy istniał już „Betlejek”, taka orientacja nie 
wchodziłaby raczej w grę. Można więc wysnuć przypuszcze-
nie, że najpierw artysta z warsztatu wspomnianego Jacka 
Napory, który z całą pewnością działał w drugiej połowie 
XVII wieku, wzniósł na wzgórzu pod Ossolinem barokowy 
pomnik Matki Bożej, a dopiero potem starosta Denhoff 
pobudował obok kaplicę. 

 TESTAMENT KAPELANA
W 1912 roku wybitny architekt Władysław Marconi (to on 

zaprojektował m.in. gmach warszawskiego hotelu „Bristol”) 
wykonał zdjęcia ossolińskich zabytków. Z pewnością miał 
okazję poznać je już kilkanaście lat wcześniej, gdy pracował 
nad zleconą przez rodzinę Karskich przebudową pałacu 
w Górkach Klimontowskich. Na jednej z  fotografii widać 
Kaplicę Betlejemską. To bodaj najstarsze przedstawiające 
ją zdjęcie. Maleńka świątynia dosłownie „tonie” w gąszczu 
dziko rosnących krzewów. Widać jedynie fragment fasady 
z wejściem do przedsionka. 

Nasze świętokrzyskie
Betlejem

W tym miejscu święta Bożego Narodzenia mają zawsze wyjątkowy charakter. Nie bez przyczyny. 
Podsandomierski Ossolin szczyci się unikatową, XVII-wieczną Kaplicą Betlejemską, gdzie każde-

go roku organizowana jest jedna z najbardziej oryginalnych polskich pasterek. 

Ossolińską pasterkę każdego roku wieńczy widowiskowy pokaz fajer-
werków.  Fot. arch.

Kaplica Betlejemska w Ossolinie. Na pierwszym planie barokowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. 

Fot. R. Staszewski

Inscenizacja Pokłonu Trzech Króli.  Fot. arch.
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Zdjęcie Kaplicy Betlejemskiej wykonane w 1912 roku przez Władysława 
Marconiego.  Fot. arch.

Mniej więcej podobny obrazek oglądać musiał również ks. 
Jan Wiśniewski, który niewiele wcześniej zbierał materiały 
do swojego słynnego dzieła „Dekanaty”. W rozdziale po-
święconym parafii Goźlice, znalazł się spory ustęp dotyczący 
„Betlejka”. Ksiądz Wiśniewski zaznacza, że znajduje się przy 
nim niewielki cmentarzyk i dwa murowane, kryte dachówką 
domki. „Józef hrabia Ossoliński nadał kaplicy erekcję, mocą 
której ksiądz kapelan – drugi wikariusz kościoła w Goźlicach 
– pobierał pensji ze dworu ossolińskiego złotych polskich 
500, drzewa na opał z obszernych lasów ossolińskich rocznie 
fur 102, dziesięciny: żyta korców 13 od włościan, zaś od ple-
bana goźlickiego za pomoc w parafii 100 zł rocznie. Nadto 
miał ziemi przy kaplicy morgów pięć”. 

Ostatnim kapelanem przy „Betlejku” był zmarły w 1864 
roku ksiądz Franciszek Salezy Gottner. Tuż przed śmiercią 
sporządził on u sandomierskiego rejenta Kazimierza Stę-
powskiego testament, w którym zapisał dla kościoła w Goźli-
cach 90 rubli srebrnych umieszczonych w Banku Polskim, by 
z procentów od tej sumy „wiecznemi czasami” za jego duszę 
odprawiana była co miesiąc msza święta. Zapis ten przepadł, 
gdy ukazem carskim z  1865 roku zajęte zostały na skarb 
państwa fundusze duchowieństwa. Wtedy również zniesiono 
oficjalnie posadę kapelana w Ossolinie. Mieszkanie księdza 
przeznaczono na szkółkę parafialną. 

 W DUCHOWEJ ŁĄCZNOŚCI
Nawet gdyby włożyć między bajki legendę o sprowadze-

niu przez kanclerza Ossolińskiego ziemi do usypania kopca 
z miejsca narodzin Chrystusa, faktem jest, że takowa ziemia 
później przywożona była do Ossolina kilkakrotnie. Annały 
odnotowują, że po raz pierwszy stało się to w połowie XIX 
wieku. Wówczas woreczek zawierający ziemię z  prawdzi-
wego Betlejem ofiarowali dla sandomierskiego „Betlejka” 
pielgrzymi z guberni radomskiej. 

W  1996 roku wokół szczytu kaplicy rozsypano kolejną 
partię ziemi znad Jordanu. Na tym nie koniec. Podczas 
ubiegłorocznych świąt przy ołtarzu stanęła kamienna urna, 
w  której umieszczono przywiezioną przez pielgrzymów 
z  Gorzyc ziemię z  kilku różnych miejsc związanych z  ży-
ciem i nauczaniem Jezusa Chrystusa. Wszystkie one zostały 
wyszczególnione na pamiątkowej tablicy. To m.in. Grota 
Mleczna na Pustyni Judzkiej, Droga Krzyżowa, Wieczernik 
w Jerozolimie, Ogród Oliwny i Golgota. Obecny na uroczy-
stości biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz przekazał 
wówczas w  darze dla kaplicy misternie rzeźbiony kielich 
mszalny, wykonany przez palestyńskich chrześcijan. 

Od kilkunastu lat w Kaplicy Betlejemskiej odbywają się 
pasterki w niezwykłej oprawie. Uczestnicy uroczystości gro-
madzą się o godz. 22.30 na centralnym placu miejscowości. 
Odczytywany jest stosowny fragment Ewangelii, a następnie 
św. Józef i Matka Boża na osiołku, w oprawie śpiewanych 
i granych kolęd, wyruszają do „Betlejka”. Zatrzymują się 
w zbudowanej przy nim drewnianej szopie z żywymi końmi, 
kucykami, owcami, kozami i ptactwem.

– W rolę pastuszków i aniołów wcielają się uczniowie miej-
scowej szkoły podstawowej – mówi Zofia Pacholczak, wice-
prezes Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, które 
wspólnie z parafią Goźlice i Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w  Klimontowie organizuje świąteczną uroczystość. – Pa-
sterka rozpoczyna się w Wigilię, 24 grudnia, o godz. 23 – o tej 
porze w  Betlejem jest już północ i  rozpoczynają się święta 
Bożego Narodzenia. Czas odprawienia pasterki to taka nasza 
symboliczna łączność z Ziemią Świętą.

W roli Maryi rok temu zadebiutowała Maja Jabłońska. 
Świętego Józefa od wielu lat gra Piotr Wójcik, a  w  rolę 
trzech królów wcielają się Piotr Leszczyński, Waldemar 
Chuchnowski i Marcin Mucha. 

Po odprawieniu liturgii, dla uczczenia faktu przyjścia na 
świat Zbawiciela, w niebo wystrzeliwane są fajerwerki. Tłem 
muzycznym ich pokazu jest piosenka „Święta noc” nagrana 
specjalnie dla potrzeb pasterki przez gwiazdę country Ce-
zarego Makiewicza i dzieci ze szkoły w Ossolinie. 

RAFAŁ STASZEWSKI

Choinkowe warsztaty
Miejska Biblioteka Publiczna w  Stalowej Woli skutecz-
nie wprowadziła stalowowolskie rodziny w  świąteczny 

klimat: z  zaproszenia do udziału w III Międzypokoleniowych 
Warsztatach Ozdób Choinkowych skorzystało blisko 100 osób. 

Na zajęcia przychodzili rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami, 
a bywało, że i trzy generacje w jednej „drużynie”. – Z roku na rok zajęcia 
cieszą się coraz większą popularnością, ostatnie spotkanie to był praw-
dziwy frekwencyjny rekord – mówią organizatorzy. Biblioteka zapew-

niła wszelkie potrzeb-
ne materiały i  pomoc 
plastyka, a  motywem 
przewodnim warszta-
tów uczyniła choinkę. 
Kto chciał, mógł też 
stworzyć bożonarodze-
niową kartkę. Same 
choinki tworzono metodą orgiami, niektóre wycinano z papieru, jeszcze 
inne zrobiono ze styropianu. Zdobiono je farbami, cekinami, kolorowym 
papierem, fragmentami kolorowych roślin. – Ozdoby choinkowe robię ze 
starszą córką. Są to najczęściej łańcuchy lub bombki. Młodsza córka, Dorotka, 
jest dziś ze mną po raz pierwszy. Chce się nauczyć – mówi Marta Samborska.

– Mamy nadzieję, że ozdoby, jakie wspólnie wykonaliśmy, będą pięknie pre-
zentowały się w Państwa domach podczas nadchodzących świąt! Wszystkiego 
dobrego! – życzą pracownicy stalowowolskiej biblioteki. I już… umawiają 
się na kolejne warsztaty.  (r)

Hodowcy zgodnie potwierdzają to, o  czym wiemy co 
najmniej od późnej wiosny: w  tym roku polskich karpi 
będzie mniej. Odpowiada za to nie tylko chłodna wiosna, 
ale też chłodny wrzesień, niedostatek kroczka, czyli młodej 
ryby używanej do zarybiana stawów na początku cyklu 
hodowlanego oraz wzrost cen zbóż, którymi karmione 
są te ryby. Mimo to nadal będziemy mogli poszczycić się 
wynikiem hodowlanym na poziomie ok. 18 tysięcy ton. 
Ale też prognozowany „wynik konsumpcyjny” wyniesie 
najprawdopodobniej tyle co w latach ubiegłych, czyli na-
wet ok. 24 tysięcy ton. Różnicę pokrywa import tych ryb, 
głównie z Czech i Słowacji, Węgier, Niemiec, może trochę 
z Litwy, gdzie hodowla karpia ma równie bogatą trady-
cję jak w Polsce. Trudno się dziwić, zważywszy, jak wiele 
wątków historii na przestrzeni wieków mamy wspólnych, 
łącznie ze wspólnym królestwem. A karp, jak wiadomo, 
królem królewskich stołów był. 

To, że warunki atmosferyczne hodowli karpia nie sprzy-
jały (cykl hodowlany tej ryby w naszym klimacie trwa trzy 
lata, podczas gdy np. w  Izraelu tylko rok) oznacza, że 
ceny idą w górę, w pesymistycznych szacunkach ekspertów  
– nawet o 15 proc. 

Świątecznym „cudem” jest to, że w niektórych siecio-
wych sklepach karpia nadal można kupić po 8-9 złotych, 
choć hodowcy, którzy tę rybę do tych sieci handlowych 
dostarczają, przysięgają, że sprzedają ją po... 13-14 zł za 
kilogram. Ale to są już stosowane przez handel chwyty 
marketingowe: karp staje się przedswiąteczną „przynętą” 
na klientów. Sklepy prześcigają się na ceny zarówno kar-
pia żywego, jak i karpia w płatach, oferowanego głównie 
w dyskontach. Długie kolejki po wigilijną rybę są już nie-
odzownym dla Polaków elementem przedświątecznych 
klimatów zakupowych. 

– Aby cena była uczciwa, zapewniając wszystkim jaki taki 
zarobek, rekompensujący poniesione na wszystkich etapach 
produkcji koszty, powinna ona wynosić ok. 15-16 złotych  
– mówi ichtiolog Mieczysław Stec, prowadzący – średniej 
wielkości, jak to sam określa – 100-hektarowe gospodar-
stwo rybackie w  Antoniówce pod Zaklikowem. Jest on 
jednym z kilkudziesięciu producentów karpia w naszym 
regionie, będącym jednym z najbardziej liczących się „kar-
piowych zagłębi” na mapie Polski. 

Choć w  wielu polskich rodzinach, idąc za modą, na 
listę wigilijnych dań wpisuje się na przykład łososia, karp 
nadal jest potęgą: statystyczny Polak konsumuje rocznie 
ok. 0,6-0,8 kg tej wartościowej ryby. Co się przekłada na 
jednego dorodnego (albo dwa mniej utuczone) karpia na 
przeciętną rodzinę. Oznacza to, że poza Wigilią nieczęsto 
po karpia sięgamy, choć w naszym „karpiowym” regionie 
świeża ryba tego gatunku jest dostępna w  handlu przez 
okrągły rok. 

– Polski karp jest absolutnym „slow foodem”. Dla organi-
zmu człowieka jest bezcenny. Karpia powinniśmy spożywać 
dużo i jak najczęściej – zachęca M. Stec, w którego stawach 
spotkać można nie tylko tę rybę, ale też amura i, co oczy-
wiste, szczupaka, pełniącego w systemie hodowli ryb rolę 
„selekcjonera” eliminującego sztuki słabsze. Ale już jesiotry 
stanowią zupełnie odrębną klasę same dla siebie. W Anto-
niówce „dojrzewają” właśnie hodowane od 10 lat wyjątkowe, 
kawiorowe okazy, które wiosną pojadą do niemieckiego 
odbiorcy. Mało kto wie, że polscy hodowcy ryb zaczynają 
być jednymi z najwyżej cenionych w Europie specjalistów 
w hodowli jesiotra, uznawanego za rybią ekstraligę. 

Na polskim stole jesiotr nie ma szans zagrozić pozycji 
karpia, ryby godnej królewskich stołów, ale też trafiającej 
pod przysłowiowe strzechy. Świadczy o  tym m.in. to, że 
w polskich książkach kucharskich znaleźć można ponad 
100 przepisów na jego przyrządzenie. Niektóre liczą sobie 
wieki, a niektóre są komponowane nieustannie na nowo, 
jak np. tradycyjnie smażony karp, którego smak wzbogaco-
ny jest kiszoną kapustą z grochem, dodawaną w końcowej 
fazie przyrządzania na smażące się karpiowe dzwonka. To 
autorski przepis hodowcy z Antoniówki. 

Jednak to, w jakiej postaci karp zagości na Państwa świą-
tecznych stołach, jest kwestią indywidualnej kulinarnej fan-
tazji.  (r)

Polskie święta bez karpia na wigilijnym stole można sobie wyobrazić na takiej samej zasadzie, jak 
można sobie je wyobrazić bez choinki i prezentów pod nią. Chcemy czy nie – jest on elementem wie-

lowiekowej tradycji. Ta uczyniła z nas karpiowe mocarstwo, z największym w całej Unii Europejskiej rynkiem 
– producenckim i konsumenckim.

Karp potęgą jest, i basta!

Fot. J. Reszczyński

Fot. arch.
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Wtorek 20 grudnia 1927 r. upłynął w Zamku Dzikowskim 
dość leniwie. Raz, zbliżały się święta Bożego Narodzenia, 
dwa, gospodarzy nie było na miejscu. Hrabia Zdzisław Tar-
nowski wyjechał, by poddać się w Berlinie kuracji lekarskiej, 
jego żona wraz z najmłodszym synem przebywała w Szwaj-
carii. Najstarszy syn Jan Juliusz też był za granicą, zaś Artur, 
złożony chorobą, utknął w Krakowie. W zamku pozostała 
jedynie 88-letnia Zofia z Zamoyskich Tarnowska, wdowa po 
hr. Janie Dzierżysławie, ojcu Zdzisława.

Mróz dawał się we znaki. W zamku zamarzły nawet rury 
wodociągowe i  centralne ogrzewanie. Po południu jeden 
z pracowników wdrapał się na poddasze i zaczął ogrzewać 
rury lampą lutowniczą. Po pewnym czasie zawołano go do 
innych zajęć. Rozpalona lampa została.

 SKARBNICA KULTURY
Zamek Dzikowski służył Tarnowskim od XVI wieku, choć 

na dobre siedzibą rodu stał się dopiero w  XVIII wieku. 
Wielokrotnie przebudowywany, swój wygląd sprzed roku 
1927 zawdzięczał Franciszkowi Marii Lanciemu. Ten słynny 
architekt przebudował go w  latach 1833-1835, zastępując 
barokowy kształt modnym neogotykiem w angielskim sty-
lu. Przed I  wojną światową zamek znów przebudowano, 
instalując m. in. ognioodporny, żelbetowy strop nad główną 
salą. Nie przypadkiem. Właśnie tam mieściła się słynna 
Biblioteka Dzikowska. Tarnowscy zgromadzili bezcenny 
księgozbiór – inkunabuły, starodruki, najstarszy istniejący 
odpis „Kroniki” Wincentego Kadłubka, „Statuty” Jagiełły 

i Łaskiego, rękopisy „Zemsty”, „Balladyny”, itp. (rękopisu 
„Pana Tadeusza w  1927 roku jeszcze nie było), wszystkie 
wydania Biblii w  języku polskim i  wiele innych „białych 
kruków”. Księgozbiór liczył ok. 30 tys. pozycji. Równie 
cenna była kolekcja malarstwa składająca się z dzieł najwy-
bitniejszych mistrzów, m. in.: Rembrandta, Rubensa, Van 
Dycka, Veronese’a, Carracich i wielu innych, także polskich 
malarzy – Kossaków, Malczewskiego, J.P Norblina, Matejki, 
Rodakowskiego czy Pochwalskiego.

 OGIEŃ, WSZĘDZIE OGIEŃ
Płomień pozostawionej na poddaszu lutowniczej lampy 

cały czas ogrzewał rury. Nie wiadomo po jakim czasie izo-
lacja instalacji zaczęła się tlić. Później pojawiły się pierwsze 
płomienie. Ogień zaczął „lizać” drewniane elementy dachu 
w środkowej części zamku. Przez długie godziny nikt się nie 
zorientował. Na zewnątrz płomienie pokazały się dopiero 
w środku nocy, przed godziną 2. Prawdopodobnie pierw-
szymi, którzy je zauważyli, byli właśnie wracający z kasyna 
urzędnicy. Wszczęto alarm i  rozpoczęła się dramatyczna 
walka z ogniem, czasem i mrozem.

Szczęściem w nieszczęściu było to, że w zamku przebywał 
w chwili pożaru Michał Marczak, archiwista Tarnowskich i ku-
stosz zbiorów dzikowskich. Choć formalnie był pracownikiem, 

w zamku traktowano go jak domownika. W nocy z 20 na 21 
grudnia 1927 r. to on objął kierownictwo akcji ratunkowej.

„Przede wszystkim zajęto się osobą hr. Janowej Tarnow-
skiej, która pieszo przeprowadzona została przez księżną 
Radziwiłłową i  swoją służącą, tudzież z  pomocą starego 
służącego, w  bezpieczne miejsce do oficyn” – odnotował 
Michał Marczak.

A  pożar buzował już w  najlepsze, obejmując kolejne 
pomieszczenia II piętra zamku.

„Pożar rozszalawszy się na strychu i szybko go trawiąc, 
ogromnie prędko przerzucił się na korytarze drugiego 
piętra, obejmując pokoje gościnne, ozdobione mnóstwem 
oprawionych starych sztychów i  rzadkich rycin, których 
pełno wisiało także po obu stronach korytarza” – opisuje 
M. Marczak.

Alarm wszczęty przez pracowników Tarnowskich, a po-
tem wycie strażackich syren obudziły całe miasto. Do 
parku dzikowskiego zaczęły napływać tłumy. Część przy-
biegła, jak to ludzie, głównie popatrzeć, ale bardzo wielu 
mieszkańców, szczególnie uczniów tarnobrzeskich szkół, 
włączyło się do akcji ratowniczej. Zjawiły się też straże 
ogniowe. Najpierw z Dzikowa i Tarnobrzega, później z od-
leglejszych miejsc.

Jednostki straży miały tylko jedną drabinę sięgającą II 
piętra, do tego mocno niestabilną. Braki w  wyposażeniu 
strażacy nadrabiali ofiarnością, próbowali gasić płomienie. 
Niestety, okazało się, że w zamieszaniu nie można odnaleźć 
przysypanych śniegiem hydrantów. A gdy już któryś znale-
ziono, okazywało się, że jest zamarznięty. Wodę dostarczano 

z  jedynej czynnej w  okolicy studni i  dowożono z  miasta. 
20-stopniowy mróz powodował, że strażakom zamarzały 
sikawki, a gumowe węże pękały. W akcie desperacji, pró-
bowano tłumić ogień nawet śniegiem.

„Ratunek drugiego piętra był uniemożliwiony od dołu 
zawaleniem z  obu stron schodów ogromną ilością szkła, 
niezmiernie szybkim opanowaniem całego korytarza przez 

ogień i kłęby dymu. Gdy runął sufit nad owym korytarzem, 
dostęp na drugie piętro trzecimi żelaznymi schodami został 
utrudniony wskutek objęcia klatki schodowej przez ogień 
z  góry i  płonące głownie, sypiące się w  dół aż na parter. 
Znaleźli się jednak śmiałkowie, którzy z całego urządzenia 
II piętra, bodaj wypchanego niedźwiedzia karpackiego zrzu-
cili ze schodów, natomiast nie zauważyli pięknego obrazu 
Wojciecha Kossaka, przedstawiającego Zdzisława hr. Tar-
nowskiego w pogoni konno za odyńcem osaczonym psami” 
– relacjonuje M. Marczak

 NA RATUNEK BIBLIOTECE
Michał Marczak oddawszy kierowanie akcją gaśniczą 

strażakom, rzucił się do ratowania bezcennego księgozbioru 
zgromadzonego w Sali Wielkiej.

„Olbrzymia, dwupiętrowa sala, miejsce licznych zebrań 
rodzinnych, wszystkich oficjalnych przyjęć, narad, mieściła 
w sobie chlubę Dzikowa: pyszną bibliotekę w ogromnych, 
dębowych z trzema kondygnacjami szafach, umieszczonych 
do dwóch trzecich wysokości ścian z trzech stron tychże” – 
kontynuuje relację M. Marczak

Marczakowi pomagali ochotnicy, głównie młodzież i pra-
cownicy Tarnowskich. Ewakuacja ksiąg z  niższych półek 
przebiegała bardzo sprawnie, gorzej było z  wyciąganiem 
tych umieszczonych na 2. i 3. kondygnacji szaf, szczególnie, 
że złamała się jedyna dostępna drabina.

„W sali bibliotecznej wrzała gorączkowa praca, w której 
– rzec można – wszystkie zawody, stany i  płci na wyścigi 
brały udział. Ogromnym utrudzeniem był brak głównych 
drzwi, które zatarasowano, by z  przeddrzwia i  schodów 
nie dopuścić ognia do wnętrza sali. Wynoszenie dużych 
sprzętów i ogromnych obrazów powodowało zatory w wą-
skich klatkach schodowych i utrudniało szybkie znoszenie 
uratowanych książek i prawdziwie cennych przedmiotów. 
Okien celowo nie otwierano, by nie dopuszczać do przecią-

Tarnobrzeg spał otulony śnieżną pierzyną. Siarczysty mróz nie zachęcał do spacerów, tym bar-
dziej o 2 w nocy. Na ulicy było jednak dwóch spóźnionych przechodniów – pracowników hrabie-

go Tarnowskiego, którzy zasiedzieli  się w kasynie urzędniczym, a teraz wracali do domu. Byli w szam-
pańskich nastrojach, nie zwrócili uwagi na dziwną poświatę na niebie. Dopiero na Rynku zobaczyli ją 
dokładnie. To nie była poświata, tylko łuna pożaru nad zamkiem. Zaczęli biec...

Zamek w ogniu

Zamek w Dzikowie przed pożarem. Dymiące zgliszcza zamku.

Z zamku została tylko wypalona skorupa.

Największa tragedia rozegrała się w Sali Wielkiej.
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gów i wzmożenia działalności żywiołu” – opisuje ratowanie 
zbiorów kustosz Kolekcji Dzikowskiej.

Pracowano szybko, ale spokojnie. Wszak Sala Wielka 
była najbezpieczniejszym miejscem w zamku, chronionym 
ognioodpornym stropem.

„Wtem nagle, po niespełna godzinnym ratowaniu biblio-
teki, wszystkie światła elektryczne w Wielkiej Sali zagasły. 
Ratowanie – może już nie tak tłumne – trwało jednak go-
rączkowo w  dalszym ciągu w  półmroku, przy refleksach 
światła z przyległych pokoi, przy smugach ognia błyszczą-
cego u progu głównych drzwi i iskier przelatujących przed 
oknami. Usiłowano wysunąć szafę wenecką, wspaniałe stoły 
weneckie i gdańskie, okrągły mahoniowy stół inkrustowany, 
wspaniałe, lecz bardzo ciężkie rzeźby marmurowe i  ala-
bastrowe, niestety, wszystko daremnie” – relacja Michała 
Marczaka staje się coraz bardziej dramatyczna.

 APOKALIPSA
Gdy wydawało się, że mimo przeciwności, akcja ratownicza 

zakończy się sukcesem, około godziny 5 nastąpiła katastrofa. 
Nowoczesny ogniotrwały strop nad Salą Wielką runął.

„W pewnej chwili na sali zostało około 20 osób. Wtem 
rozległ się trzask i dźwięk wypadających szyb z wszystkich 
okien sali, potworny huk i świst powietrza. Powstał straszliwy 
przeciąg, który niezawodnie niektórych z nóg powalił – su-
fit runął na posadzkę. Zapanowały niesłychane ciemności, 
poderwały się tumany pyłu. Wyczuwało się jednak, że część 
sufitu zatrzymała się na szczytach szaf. Kto stał w owej chwili 
przy tychże lub w najbliższym sąsiedztwie drzwi, ten ocalał 
i skoczywszy uratował życie. Ów zbawczy, lecz warunkowy 
moment był jednak tylko momentem. Podpisany zawdzię-
cza ocalenie dwóm uczniom swoim z  gimnazjum, którzy 
go silnym rozmachem rzucili do przyległego pokoju, sami 
równocześnie z  tego piekła wypadając. Niestety, kilkana-
ście osób znajdowało się w krytycznej chwili na środku sali, 
lub przy odleglejszych od drzwi szafach i ci położyli życie. 
Zginęli prawdziwie bohaterską śmiercią, więcej bohaterską 
niż niejedni na wojnie” – tak opisał M. Marczak najtragicz-
niejszy moment dramatycznej nocy.

 POŚWIĘCILI ŻYCIE
Jednym w  pierwszych, którzy widząc pożar pospieszyli 

na ratunek był Alfred Freyer, syn koniuszego Tarnowskich. 
Mimo, że miał dopiero 26 lat, był już prawdziwą sławą, wie-
lokrotnym mistrzem kraju w  biegach długodystansowych, 
uważanym za jednego z  najbardziej obiecujących lekko-
atletów, „pewniaka” do zdobycia medalu na zbliżającej się 
olimpiadzie. Porównywano go do słynnego Paavo Nurmiego, 
najwybitniejszego biegacza na świecie, ostrzono sobie zęby 
na ich pojedynek na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterda-
mie w 1928 r. Do Dzikowa przyjechał na święta. Ratował na 
II i I piętrze, potem przybiegł do Sali Wielkiej pomagać przy 
ewakuacji bezcennej biblioteki. Gdy runął strop, był wśród 
tych, którzy znajdowali się na środku sali.

„Gdy wrzała największa praca nad ratowaniem zabytków 
zamkowych, runął sufit w największej sali piętrowej, w której 
pomieszczona była biblioteka. Zginęło wówczas dziewięciu 
bohaterskich obrońców skarbu duchowego, a mianowicie: 
Janina Kocznerówna, uczennica seminarium, Alfred Freyer, 
sławny lekkoatleta, Józef i Grzegorz Gilowie, stolarze (oj-
ciec i syn), Jan Mastelarczyk, uczeń gimnazjum, Aleksander 
Pomykalski, murarz, Wojciech Skiba, strażak, Bronisław 
Wiącek, praktykant stolarski, Władysław Wiącek, czeladnik. 
Ciężko ranni byli: Adam Gronek, uczeń gimnazjalny, i Fran-

ciszek Wiącek, malarz pokojowy. Najtragiczniej zginął Grze-
gorz Gil, któremu belka przywaliła nogi i żywcem się palił, 
a do nadbiegających mu z pomocą wołał, aby siebie ratowali, 
bo on już zginąć musi” – zanotował w swoich „Pamiętnikach 
włościanina” wieloletni wójt Dzikowa Jan Słomka.

Zawalenie się stropu Sali Wielkiej i  śmierć 9 osób nie 
powstrzymały akcji ratowniczej. Jednak strażacy nie chcieli 
już wpuszczać ochotników do wnętrza płonącego zamku.

„Panowało przekonanie, że przy energicznej akcji 
i ewentualnie sprzyjających okolicznościach parter uda się 
uratować. Tak zapewniali gorąco strażacy ogniowi. Toteż 
o brzasku zabroniono wstępu do apartamentów właściciela 
na parterze, do archiwum i  pięknych pokoi gościnnych. 
Czyniono najusilniejsze zabiegi, by uratować lewe skrzydło 
zamku i  bodaj część prawego. Niestety, wszystko co było 
nie sklepione, poszło w perzynę” – wspomina M. Marczak.

Pożar szalał przez całą środę 21 grudnia. Oparła mu 
się tylko część zachodniego skrzydła. Była to najstarsza, 
pochodząca ze średniowiecza część zamku. Mające kilka-
set lat sklepienia okazały się lepszym zabezpieczeniem niż 
nowoczesne stropy ognioodporne. Z reszty zamku została 
tylko wypalona skorupa.

 OSTATNIE POŻEGNANIE
Wieczorem 21 grudnia, około godziny 19.30 do Dzikowa 

dotarł hrabia Zdzisław Tarnowski. Według zgodnej relacji 
świadków, bardziej od utraty zamku wstrząsnęła nim śmierć 
ratowników.

„Przy dalszej pracy nad lokalizowaniem ognia przede 
wszystkim pamiętał hr. Tarnowski o  tragicznie padłych 
w obronie skarbów kultury polskiej i Dzikowa osób, i zlecił 
poszukiwanie zwłok” – opisuje Michał Marczak.

Ciało Alfreda Freyera zidentyfikowano dzięki rozpozna-
nemu przez brata scyzorykowi. Obok odnaleziono szczątki 
mieszkającej u Freyerów seminarzystki Janiny Kocznerów-

ny i Józefa Gila. Pochowano ich 23 grudnia na cmentarzu 
w Miechocinie. Potem odnaleziono zwłoki pozostałych sze-
ściu osób. Złożono je w ocalałej z pożogi kaplicy zamkowej. 
W ostatni dzień roku odbył się ich pogrzeb.

– To było straszne jak wynosili trumnę za trumną, wydawało 
się, że to będzie trwać bez końca. Były olbrzymie tłumy, kon-
dukt pogrzebowy ciągnął się przez całe miasto – wspominała 
po latach mieszkanka Tarnobrzega, świadek uroczystości.

Potwierdza to relacja Jana Słomki: „Pogrzeb bohaterskich 
ofiar pożaru odbył się wśród podniosłych, rzewnych uroczy-
stości, przy udziale nieprzejrzanych zastępów publiczności. 
Zwęglone szczątki Bronisława Wiącka, najuboższego z tych, co 
zginęli, nieśli na cmentarz członkowie rodziny Tarnowskich”.

Wszystkich, którzy zginęli przy ratowaniu zamku, pocho-
wano obok siebie, przy jednej alejce cmentarnej. Okazały 
nagrobek Alfreda Freyera sfinansowano ze składek kibiców 
z  całej Polski. Pieniądze te, zebrane przed jego śmiercią, 
miały pokryć koszty obozu przedolimpijskiego.

 KŁAMLIWA LEGENDA
Po pożarze prasę, również ogólnopolską, zalała fala 

informacji o tragedii. Wiele spośród nich było kompletnie 
wyssanych z palca. Dlatego Michał Marczak przedstawił 
na łamach wielu gazet własną, rzetelną relację z wydarzeń. 
W  związku z  pożarem zaczęła też funkcjonować wśród 
środowisk żydowskich (i tak jest, niestety, do dziś) legenda, 
jakoby pożar zamku był zemstą Jahwe. W  XVIII wieku 
w Tarnobrzegu skazano na śmierć kilku Żydów oskarżo-
nych o mord rytualny. Wyrok zatwierdziła hrabina Róża 
z Karwickich Tarnowska. Gdy okazało się, że straceni byli 
niewinni, zobowiązała się, że po wsze czasy Tarnowscy będą 
przekazywać społeczności żydowskiej pszenicę na macę. 
Według szeroko rozpowszechnianej legendy, w  1927 r. 
hrabia Zdzisław Tarnowski odmówił pomocy, za co dosię-
gła go kara boska.

– Legenda o pożarze jako zemście oparta jest na kłamstwie. 
Tarnowscy rzeczywiście przekazywali co roku 3 kwintale pszenicy 
społeczności żydowskiej. W 1926 r. tarnobrzeski kahał poprosił 
o  jednorazowe zwiększenie pomocy i  zamiast 3, otrzymał 5 
kwintali. Rok później, gdy Zdzisław Tarnowski wystawił asygnatę 
na zwyczajową ilość zboża, czyli 3 kwintale, Żydzi odrzucili ją 
jako „zbyt niską”. Potem w prasie żydowskiej ukazały się arty-
kuły z  tezą o pożarze jako karze boskiej. Oburzony Zdzisław 
Tarnowski zawiesił wówczas wszelką pomoc dla Żydów. Wtedy 
tarnobrzeska gmina żydowska kategorycznie odcięła się od sta-
wianych Tarnowskim zarzutów – mówi Radosław Pawłoszek, 
historyk z Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, który 
dotarł do dokumentów dotyczących tej sprawy.

Gdy dogaszono ogień, ukazał się tragiczny obraz po sza-
leństwie żywiołu.

„Prócz kaplicy, dwóch sklepionych pokoi na parterze 
i dwóch również sklepionych nad nimi w  lewym skrzydle, 
dwóch sklepionych pokoi w skrzydle prawym, cały zamek 
spłonął doszczętnie aż do podłóg na dole” – opisał znisz-
czenia Michał Marczak.

Jednak akcja ratowania bezcennych zbiorów dzikow-
skich okazała się, mimo dramatycznego przebiegu, owocna. 
Według M. Marczaka uratowano 60 procent starodruków 
z  inkunabułami włącznie, niemal wszystkie rękopisy i 75 
procent pozostałego księgozbioru. Ocalało całe archiwum, 
pamiątki po hetmanie Janie Tarnowskim, prawie wszystkie 
obrazy i  więcej niż połowa oprawionych sztychów oraz 
część rzeźb. Udało się też uratować większą część sreber 
i kosztowności i blisko 75 procent umeblowania parteru 
i pierwszego piętra.

Tarnowscy szybko przystąpili do odbudowy rodowej 
siedziby. „Nowy” zamek zaprojektował znany krakowski 
architekt Wacław Krzyżanowski. W  1929 r. budynek był 
już gotowy. W  zamkowej kaplicy uroczyście wmurowano 
marmurową tablicę poświęconą pamięci tych, którzy zginęli 
w pożarze. Ich rodziny Tarnowscy otoczyli stałą opieką.

 OSTATNI ŚWIADEK
21 grudnia br. mija równo 90 lat od tragedii, która wstrzą-

snęła Polską. W Tarnobrzegu 2017 rok ogłoszono Rokiem 
Alfreda Freyera. W Zamku Dzikowskim, obecnie siedzibie 
Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, znów można 
podziwiać Kolekcję Dzikowską, bibliotekę i… wspomniany 
w relacji M. Marczaka obraz Wojciecha Kossaka przedsta-
wiający Zdzisława Tarnowskiego w czasie polowania na dzi-
ka. Pierwowzór spłonął w pożarze, ale rok po dramatycznych 
wydarzeniach artysta przyjechał do Dzikowa i  ponownie, 
na podstawie szkiców, namalował obraz. I tylko wnikliwsi 
zwiedzający zastanawiają się, dlaczego przy podpisie mistrza 
widnieje zagadkowa data: 1910-1928.

W zamku stoi też ocalony przypadkiem z pożaru wypcha-
ny karpacki niedźwiedź. Wówczas jedno z  setek trofeów 
myśliwskich, dziś symbol przetrwania Zamku Tarnowskich 
w Dzikowie. 

Ostatni świadek tragicznej historii sprzed 90 lat...

PIOTR WELANYK

Michał Marczak kierował akcją ratowania dzikowskich skarbów.

Ocalenie kolekcji dzikowskiej było ostatnim zwycięstwem Alfreda Freyera. 
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– Nie jesteś muzykiem, ale jednak osobą 
rozpoznawalną w  środowisku metalowym. 
Można chyba powiedzieć, że jego kronika-
rzem? 

– Od wczesnych lat interesowałem się tą 
muzyką. Przeszedłem długą drogę, od bycia 
jej konsumentem – czyli człowiekiem, który 
kupował płyty, czytał o niej w prasie i słu-
chał audycji radiowych, przez korespondo-
wanie z wieloma osobami z tego środowiska 
i tworzenie własnego fanzina – czyli takie-
go kserowanego pisma, w którym pisałem 
o tej muzyce, do wydawania książek o niej. 
Po tylu latach moje nazwisko kojarzy się 
z  pisaniem o  polskim metalu. I  rzeczywi-
ście jestem postrzegany jako taki metalowy 
kronikarz.

– Dziś łatwo jest nawiązywać kontakty 
z ludźmi nie tylko z całego kraju, ale z całe-
go świata. Internet daje w tej kwestii niemal 
nieograniczone możliwości. Tymczasem ty 
nie miałeś z tym problemu już trzydzieści 
lat temu. Jak to się wtedy robiło?

– Korespondencję z fanami muzyki me-
talowej z całej Polski rozpocząłem pod ko-
niec lat osiemdziesiątych. Kupowałem prasę 
muzyczną – między innymi tygodnik „Na 
Przełaj”, w  którym ukazywały się krótkie 
anonse mniej więcej takiej treści: „Słucham 
muzyki heavymetalowej. Lubię zespoły 
»Sodom«, »Kreator« etc. Szukam bratniej 
duszy”. Do tego dołączony był adres. Od-
powiedziałem na kilka takich anonsów. To 
był 1989 rok, a ja miałem 13 lat. Pisaliśmy 
do siebie, wymienialiśmy się nagraniami, 
wymienialiśmy fanziny. Po prostu dzieliliśmy 
się tym, co mieliśmy. W latach dziewięćdzie-
siątych pisałem mnóstwo takich listów. Było 
to dla mnie tym ważniejsze, że sam grałem 
w zespole i wysyłałem w ten sposób nasze 
nagrania w  Polskę. Pisaliśmy też o  innych 
sprawach. O  naszym życiu. Poznawaliśmy 
się. Część tych znajomości oczywiście się 
urwała, ale część przetrwała do dziś.

– W ten sam sposób nawiązywało się tak-
że międzynarodowe znajomości?

– Bardzo słaba wówczas znajomość języka 
angielskiego była dużą barierą w nawiązywa-
niu kontaktów z fanami metalu spoza kraju. 
Pomimo tego, pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych, kilka osób zza granicy udało mi się 
w ten sposób poznać. Pisałem między inny-
mi z  chłopakiem z  Kolumbii – Nelsonem 
Varelą, który mieszkał w Bogocie. Wysyłał 
mi swojego metalowego fanzina. W drugą 
stronę, oprócz rzeczy dotyczących muzyki, 
wędrowały też na przykład zdjęcia blondy-
nek z pism dla dorosłych, które bardzo go 
interesowały. Pytałem go jak naprawdę wy-
glądają walki karteli narkotykowych w Me-
delin, o których gdzieś tam się słyszało.

– To wszystko pokazuje jak trudny był wów-
czas dostęp do muzyki. Szczególnie takiej, 
której raczej nie grały radia. Jak na początku 
swego istnienia wyglądała scena metalowa?

– Prapoczątki polskiej sceny metalowej 
były bardzo siermiężne. W oficjalnym obiegu 
tak naprawdę funkcjonowały trzy zespoły: 
„TSA”, „Turbo” i  „Kat”. Cała reszta dzia-
łała w podziemiu. To wszystko było bardzo 
amatorskie. Musieli kombinować, żeby mieć 
gdzie robić próby. Domy kultury za bardzo 
nie chciały. Dla nich to byli rozwydrzeni dłu-
gowłosi dzikusi, którzy nie do końca pasowali 
do koncepcji funkcjonowania tego rodzaju 
placówek. Grali więc po domach, piwnicach, 
garażach. Sprzęt był kiepściutki – bardzo 
słabej jakości gitary lubelskiej firmy Defil. 
Brakowało strun, naciągów do bębnów, pa-
łeczek. Znam to z  opowieści starszych ko-
legów. Logistyka też była przerażająca, bo 
często zdarzało się, że list z zaproszeniem 
na imprezę na drugi koniec Polski szedł dwa 
tygodnie i kiedy w końcu dostawał go deli-

kwent, do którego był adresowany, to już 
było imprezie. To były takie czasy.

– Trochę to trwało, ale w  końcu polski 
metal wyszedł z tych piwnic i garaży i trafił 
na wielkie sceny.

– Przez te ponad 30 lat dużo się zmieni-
ło. Zespół „Behemoth”, z kontrowersyjnym 
Nergalem na czele, jako pierwszy z Polski 
trafił na amerykańską listę Billborad – naj-
ważniejszą listę muzyczną na świecie. Polski 
„Vader” grał z „Metallicą”, ze „Slayerem”. 
To są ambasadorzy naszego kraju, chociaż 
pewnie nikt z rządzących nigdy ich tak nie 
nazwie. Te zespoły spędzają czasem pół roku 
w trasie, grając w krajach od byłego Związku 
Radzieckiego, przez Japonię, po Meksyk. 

– Mówiąc o metalu nie sposób nie wspo-
mnieć o pierwszym i chyba najbardziej po-
pularnym skojarzeniu z tą muzyką – kulcie 
diabła, satanizmie.

– To złożona kwestia. Wielu śpiewa o dia-
ble, nie traktując tego poważnie. Wynika to 
poniekąd z takiego, można powiedzieć, ba-
śniowego charakteru tej muzyki. Z tego, że 
na scenie od zawsze towarzyszy jej pewnego 
rodzaju teatrzyk. Wokalista wychodzi ubra-
ny w kolory piekła – czerwień i  czerń, ma 
statyw z kości z odwróconym krzyżem i tak 
dalej. Dla wielu to tylko image. I na co dzień 
nie zarzynają kotów podczas czarnych mszy 
i  nie piją krwi. Po koncertach wracają do 
domów, do swoich rodzin i żyją normalnie. 

– Wielu, ale nie wszyscy...
– Są też oczywiście ludzie, którzy uważają 

się za satanistów. Ale mówimy tutaj raczej 
o  głębokim podziemiu. Ja nie spotkałem 
nikogo, kto by był zdeklarowanym satanistą. 
W dużej mierze są to ludzie niewierzący – 

ani w Boga, ani w diabła. Tej łatki metalowcy 
prędko się jednak nie pozbędą.

– Nie zauważyłem, żeby jakoś specjalnie 
o to walczyli.

– Masz rację. Być może w czasach, gdy 
ta subkultura się rodziła, chciano, żeby ta 
otoczka odstraszała ludzi spoza niej. Chcia-
no być daleko od mainstreamu. Ale tak 
naprawdę najmocniej pokutują w tym przy-
padku incydenty, które utwierdzały opinię 
publiczną w przekonaniu, że to jest jednak 
coś więcej niż teatr. W  1986 roku, na po 
koncercie zespołu „Kreon” w Jarocinie, gru-
pa jego fanów, pod wpływem alkoholu czy 
kleju, zdewastowała kilka grobów na tam-
tejszym cmentarzu i zabiła tam kota. Ogól-
nopolska prasa strasznie rozdmuchała ten 
temat. Tak mocno, że do dziś socjologowie 
piszący o metalowcach czy satanistach po-
wołują się na ten incydent. Mimo że było to 

35 lat temu. Pisze się, że odpowiedzialny był 
za to zespół, chociaż oni później wiele razy 
mówili, że nie wzywali do takich zachowań.

– O czym opowiadają twoje książki? To 
pozycje typowo dla fanów metalu?

– „Jaskinia hałasu” zdecydowanie tak. Opo-
wiada ona o tym jak w Polsce rodziła się scena 
metalowa. I to w taki dość usystematyzowany 
sposób. Udało mi się dotrzeć do głównych 
animatorów tej sceny z  tamtego czasu. To-
mek Godlewski opisał natomiast kilkanaście 
jego zdaniem najważniejszych pionierskich ze-
społów lat osiemdziesiątych. Wybraliśmy ten 
okres, bo nie był on dotąd udokumentowany. 
Uznaliśmy, że to jest ostatni dzwonek, żeby 
o  tych czasach pisać. Pokolenie chłopaków, 
którzy je tworzyli, to dziś są ludzie w wieku 50 
plus. A cześć z nich już nie żyje. 

– To książka, na którą to środowisko cze-
kało?

– Wydaje mi się, że tak. Spotkała się 
z  bardzo dużym, pozytywnym odzewem. 
Sprzedała się na tyle dobrze, że musieliśmy 
przygotować drugie, rozszerzone wydanie.

– A  ty napisałeś dwie kolejne książki 
o muzyce.

– Mnie ten sukces – myślę, że mogę tak 
mówić – uskrzydlił. Pomyślałem, że napiszę 
książkę o  ludziach radia i  audycjach radio-
wych, które mnie ukształtowały muzycznie. 
Jednocześnie wyrywając z  tych metalowych 
ram. W końcu to nie było tak, że od razu za-
cząłem słuchać metalu i nie poznałem żadnej 
innej muzyki poza tą. W „Decybelowym ob-
szarze radiowym” mamy muzyków punkroc-
kowych – jak Paweł „Kelner” Rozwadowski 
z  zespołu „Deuter”, jest Piotrek „Pietia” 
Wierzbicki – manager zespołu „Dezerter”, 

jest Sławek Wierzcholski z „Nocnej Zmiany 
Bluesa”, który reprezentuje tę muzykę, jest 
Mietek Jurecki z „Budki Suflera”, jest Kora – 
wokalistka „Manamu”. Udało mi się dotrzeć 
też do takich radiowych nestorów jak Marek 
Niedźwiecki, Marek Gaszyński czy Bogdan 
Fabiański. Ta książka spotkała się z dość po-
zytywnym odzewem czytelników i dużą re-
akcją ze strony ogólnopolskich mediów. Mó-
wiło się o niej w Polskim Radiu – w Jedynce 
i Trójce, były o niej teksty w „Dzienniku Ga-
zecie Prawnej”, w tygodniku „Polityka”. Nie 
było też branżowego, muzycznego, tytułu, 
który by o niej nie napisał. Jeśli natomiast 
chodzi o  „Metalowe wersety”, to była dla 
mnie łatwa książka w tym sensie, że jedynie 
pozbierałem swoje rozmowy prowadzone 
z  ludźmi z  tego środowiska od 1997 roku 
do 2017. Takie, które ukazywały się w moim 
fanzinie i w kilku innych. To jest powrót do 

metalowej stylistyki, ale nie jest to powiela-
nie tematu. W  „Jaskini hałasu” pojawiają 
się może ze dwie czy trzy wypowiedzi, które 
znajdziemy też w tej książce. 

– Ona też spotkała się z pozytywnym od-
biorem? 

– To jest świeża pozycja i dopiero spływają 
pierwsze recenzje. Generalnie pozytywne. 
Chociaż pojawiła się już też negatywna, 
w której recenzent czepia się tego, że moi 
rozmówcy w dużej mierze opowiadają o tym, 
że popili, że z kimś się pobili i tak dalej. 

– Po prostu rock and roll...
– No nie oszukujmy się – to nie byli chłop-

cy z kółka różańcowego i w ich życiu faktycz-
nie często było dużo tego rock and rolla. 
Były dziewczyny, była wódka na koncertach. 
I oni o tym opowiadają. Ja nie mogę tego 
cenzurować, bo to byłoby nieuczciwe w sto-
sunku do czytelnika.

– Ty nie zaistniałeś na tej scenie. Byłeś jej 
blisko, ale zawsze po drugiej stronie głośni-
ka. Pomimo tego mam wrażenie, że ciągle 
czujesz się jej częścią. Ciągle tym żyjesz?

– Pasja dla człowieka jest bardzo ważna. 
Dobrze się czuję, gdy wiem, że ludzie chcą 
ze mną o tej muzyce rozmawiać. Że ktoś się 
powołuje na mnie, pisząc o  niej. To mnie 
stymuluje. Dzięki muzycznej pasji czuję się 
bardziej szczęśliwy. Gdy spotykam się z ko-
legami przy piwie, to nie rozmawiamy o tym, 
ile kto wyciąga na miesiąc, ale o tym, że ktoś 
nagrał nową płytę, ktoś pojechał w trasę po 
Japonii. To nas konserwuje i sprawia, że 
wciąż czujemy się młodo.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał RAFAŁ NIECKARZ

Rozmowa z WOJCIECHEM LISEM 
– mieszkającym w Tarnobrzegu autorem książek o muzyce metalowej: „Jaskinia 
hałasu” i „Metalowe wersety” oraz „Decybelowy obszar radiowy” – o radiowcach 
i audycjach radiowych, które ukształtowały muzyczne gusta milionów Polaków.

Zapraszam do 
jaskini hałasu 



redakcja@tyna.info.pl

Nr51/52(1910/1911)  21 grudnia 2017 r. 17

Dziś trudno odnaleźć ślady działalności 
zespołu „Talizman”, poza zdjęciami przecho-
wywanymi przez jego członków w domowych 
archiwach. W internecie nie ma o nim żadnej 
wzmianki. Jedynie Piotr Duma w „Leksyko-
nie tarnobrzeskiej muzyki” przywołuje histo-
rię tej dość popularnej niegdyś grupy. Przed 
świętami spotkaliśmy się z członkami zespołu, 
by mogli ją poznać także nasi czytelnicy. 

– Był siedemdziesiąty pierwszy rok. Wtedy 
poznaliśmy się z Zenkiem (Zenonem Rydza-
kiem – przyp. red.). On się dowiedział, że ja 
gram na gitarze, a  ja, że on na perkusji. Za-
częliśmy wspólnie grywać. Pierwsze spotkania 
organizowaliśmy u  niego, na ówczesnej ulicy 
Hanki Sawickiej. Tam, gdzie teraz jest sąd, był 
jego dom rodzinny. Zenek miał perkusję zro-
bioną przez ojca. Tylko nie wiem, skąd miał 
talerze. Raczej stary Rydzak własnoręcznie ich 
nie wykonał – wspomina ze śmiechem Jan 
Pendlowski. – Pamiętam którejś zimy po szkole 
zapakowaliśmy z  Zenkiem perkusję na san-
ki i  poszliśmy do mnie. Weszliśmy na strych, 
podpięliśmy radio do gitary, i tak graliśmy. To 
była taka domowa wersja gitary akustycznej ze 
wzmacniaczem. Jako zespół przyzakładowy za-
częliśmy funkcjonować dzięki moim rodzicom, 
którzy znali się z panem Budzińskim, kaowcem 
Fabryki Wtryskarek w Mokrzyszowie.

 PRZEZ POLSKĘ PO PAŁECZKI
W  Zakładowym Domu Kultury Fabryki 

Wtryskarek był sprzęt, więc mieli na czym 
ćwiczyć. Tyle że sprzęt był w  opłakanym 
stanie. W miarę możliwości młodzi muzycy 
starali się go reanimować. Czasem udało się 
„złowić” coś lepszego, ale to oznaczało wie-
logodzinne stanie w  kolejkach, a  niekiedy 
wyjazdy na drugi koniec Polski.

– Pamiętam jedną taką wyprawę do Łodzi po 
wzmacniacz i kolumny. Pojechaliśmy z panem 
Budzińskim pociągiem. Całą noc czekaliśmy 
pod sklepem. W  drodze powrotnej w  pociągu 
było ciasno, więc zapakowaliśmy nasze nowe ko-
lumny do toalety i tak dojechały do Tarnobrzega 
– kontynuuje opowieść J. Pendlowski. – Innym 
razem wybraliśmy się do Łodzi po pałeczki do 
perkusji dla Zenka. Zdobyliśmy adres człowie-
ka, który robił perkusje. Dotarliśmy na miejsce. 
Otworzyła nam jakaś staruszka. Mówimy, że 
chcemy kupić trzy, cztery pary pałeczek, a ona 
na to: „Mogę sprzedać tylko dwie sztuki”. Tyle 
kilometrów jechaliśmy po dwie pałeczki. 

Jako kolejny do zespołu dołączył basi-
sta Stanisław Obuchowski, pomysłodawca 
nazwy „Talizman”. On z kolei wciągnął do 
kapeli grającego na instrumentach klawiszo-
wych Janusza Żaka. 

– Poznałem Staszka w Turbi. Zapisał się na 
szkolenie szybowcowe. Ja już wtedy latałem. 
Któregoś razu przyszedł do mnie po jakieś 
książki lotnicze i zobaczył, że mam w domu 
pianino. Zacząłem coś tam plumkać, chyba 
poloneza Ogińskiego, a  Staszek zapytał, czy 
nie chciałbym grać w  zespole. „Ale ja tylko 
tego poloneza umiem zagrać” – odpowiedzia-
łem. A on na to: „Spokojnie, coś wymyślimy”. 
Tak trafiłem do Zakładowego Domu Kultury 
Fabryki Wtryskarek – opowiada Janusz Żak. 

Pierwszy instrument dla klawiszowca ze-
społu „Talizman” został kupiony w… Domu 
Handlowym. Okazało się jednak, że są to 
zwykłe zabawkowe organki. Nie dało się na 
nich grać akordów, a  jedynie pojedyncze 
dźwięki. Kiedy zespół dysponował już praw-
dziwymi instrumentami i ustalił się jego czte-
roosobowy skład (J. Pendlowski, Z. Rydzak, 
J. Żak, S. Obuchowski), nadano mu nazwę. 

A  potem były intensywne próby, wystę-
py na akademiach i  różnych „leciach”. Aż 
przyszedł czas na poważne koncerty. Za-
debiutowali wiosną 1974 r. podczas XIV 
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Ra-

dzieckiej. W  tym samym roku do zespołu 
dołączyła wokalistka Emilia Rydzak, siostra 
perkusisty. 

W świetlicy zakładowej regularnie orga-
nizowano dyskoteki. Młodzi z całego miasta 
schodzili się na zabawy, na których grał „Ta-
lizman”. Zespół zyskiwał coraz większą po-
pularność. – Na pierwszej dyskotece frekwen-
cja była słaba, ale potem było coraz lepiej. 
Emkaesy, którymi można było dojechać na 
dworzec PKP, czyli w pobliże zakładu, w dni, 
kiedy odbywały się dyskoteki, były przepełnio-
ne – wspomina J. Pendlowski.

 BIGBITOWE MSZE 
W 1973 r. „Talizman” zaczął wprowadzać 

do swojej muzyki treści religijne. Wtedy na 
jednej z  prób w  Fabryce Wtryskarek poja-
wił się kleryk Zbigniew Huk. To on namówił 
młodych muzyków do zagrania podczas mszy 
świętej w  kościele Dominikanów. Pierwszy 
występ wywołał mieszane emocje. Samo wej-
ście do kościoła z gitarami było czymś bardzo 
niecodziennym, a fakt, że podczas mszy grał 

zespół zakładowy, wielu osobom się nie po-
dobał. Do przeora trafiły skargi.

– Ojciec Huk powiedział wtedy przeorowi, 
że msza o  godzinie 9, na której graliśmy, to 
jest teleekspres, a osobowy odchodzi o 11. Dał 
tym samym do zrozumienia, że wystarczy, żeby 
babcie nie przychodziły na mszę dla młodzieży, 
i skarg nie będzie – opowiada J. Żak. Zespół 
zaczął gościć na mszach w klasztorze i  in-
nych okolicznych kościołach. Przez kilka ko-
lejnych lat grał pasterki rockowe w kościele 
Dominikanów. 

– W  czasie, kiedy budowano kościół ser-
binowski, ze strony chłopaków z  „Talizma-
nu” pojawiła się inicjatywa, żeby przygotować 
oprawę muzyczną pierwszej pasterki odpra-
wionej w tej świątyni – opowiada Waldemar 
Wańczyk z zespołu „Horyzont”, który wspól-
nie z „Talizmanem” zaangażował się w przy-
gotowanie wigilijnego nabożeństwa. 

– Mając niewiele materiału, na którym mo-
gliśmy się wzorować, zabraliśmy się do pracy. 
Naszą inspiracją była nagrana przez zespół 
„Czerwono-Czarni” msza beatowa „Pan przy-
jacielem moim”, którą w  latach sześćdzie-
siątych skomponowała Katarzyna Gärtner  
– mówi Stanisław Obuchowski.  

Grupa utrwaliła całe przedsięwzięcie na 
taśmie magnetofonowej w pseudostudyjnych 
warunkach. – Brat Janusza Żaka, Krzysiu, 
odpowiadał za nagłośnienie. Udało nam się 
nagrać dwanaście utworów w całkiem dobrej, 
jak na tamte czasy, jakości. Próby w Domu 
Kultury Fabryki Wtryskarek odbywały się wie-
czorową porą, żeby w  tle było jak najmniej 
dźwięków. Wytłumiającą rolę pełniły zasłonię-
te kotary – kontynuuje W. Wańczyk. 

– Nie było wtedy możliwości montowania 
utworów. Trzeba było daną piosenkę zagrać po-
prawnie od początku do końca – mówi J. Pen-
dlowski. – Pamiętam taką sytuację: nagrywamy, 
już koniec utworu, nagle kotary się rozsuwają, 
pojawia się twarz sprzątaczki i  słyszymy głos:  
„A co tam robicie?”. No i po nagraniu.

 TARYFĄ NA MATURĘ
Pod koniec lat 70. „Talizman”, jako ze-

spół towarzyszący, w  studiu Radia Rze-
szów nagrał piosenki harcerskie wspólnie 
z  córką dyrektora szkoły muzycznej Jana 
Kowalskiego. Przy okazji zarejestrował też 
autorską aranżację lasowiackiego utworu 
„Dzikowiak”. „Talizman” wyróżniał się 
spośród podobnych młodzieżowych zespo-
łów właśnie tym, że zaczął tworzyć własną 
muzykę. Dzięki temu był zauważany na 
różnego rodzaju przeglądach i festiwalach. 
No i zaczął odnosić sukcesy. Jednym z nich 
była główna nagroda podczas Ogólnopol-
skiego Przeglądu „Piękno Bieszczadów 
w piosence” w 1976 r. 

– Nasza piosenka „Bieszczady” zdobyła 
tam pierwsze miejsce – mówi J. Żak. – Z tym 
festiwalem wiąże się zabawna anegdota. Wte-
dy na perkusji grał z nami Bogdan Winiarski, 
a Zenek tylko śpiewał. W niedzielę był koncert 
laureatów, a  Boguś w  poniedziałek zdawał 
maturę. Impreza skończyła się o 22, a my nie 
mieliśmy jak wrócić. Kierowca po nas nie 
przyjechał, bo popsuła się zakładowa nysa. 
Niewiele myśląc, za pieniądze, które dostali-
śmy w nagrodę za pierwsze miejsce, wynajęli-
śmy dwie taksówki z Sanoka do Tarnobrzega. 

Od początku muzycy ćwiczyli bez instrukto-
ra. Zmieniło się to w 1979 r., kiedy pod swoje 
skrzydła wziął ich Piotr Furtas z Wojewódzkie-
go Domu Kultury. Zaproponował on WDK 
i Fabryce Wtryskarek, że poprowadzi zespół, 
pod warunkiem, że zostanie on wyposażony 
w odpowiedni sprzęt. Od tego momentu „Ta-
lizman” miał dwóch „mecenasów”. Dzięki 
temu oraz nagrodom zdobywanym na kolej-
nych konkursach zyskał sprzęt, którego nawet 
zawodowi muzycy, jak „Oddział Zamknięty” 
czy zaczynający wtedy swoją wielką karierę 
zespół „Bajm”, mogli mu tylko pozazdrościć. 

Jesienią 1979 r. do zespołu dołączyła 
Hanna Dorabialska – wokalistka, która 
w  tym samym roku na Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu otrzymała nagrodę za de-
biut. Swoim talentem dodatkowo podniosła 
poziom artystyczny zespołu. W 1980 r. po-
jawiła się realna szansa na wielką karierę. 

– Awansowaliśmy na festiwal w  Toruniu. 
A mnie niedługo przed nim wzięli do wojska. 
Powiedziałem, że wystąpię, ale jak będę miał 
cywilne ubranie. Był jeszcze jeden problem: wło-
sy, a raczej ich brak. Nie mogłem przecież grać 

w zespole rockowym ogolony na łyso – wspomi-
na J. Żak. – Dołączyłem do chłopaków w Toru-
niu. Towarzyszył mi żołnierz z giwerą, bo byłem 
przed przysięgą. Na scenę wyszedłem w peruce. 
Moi rodzice, którzy oglądali w telewizji program 
muzyczny „Camerata”, gdzie pokazane były 
fragmenty festiwalu, po prostu mnie nie poznali. 

To właśnie zasadnicza służba wojskowa 
miała decydujący wpływ na częste zmiany 
składu zespołu „Talizman”. Kiedy Jan Pen-
dlowski został powołany do wojska, jego 
miejsce zajął również śpiewający gitarzysta 
Andrzej Szary. Z kolei gdy służbę wojskową 
odbywał Stanisław Obuchowski, basistą „Ta-
lizmanu” został Marian Zych.

 Z LORĄ SZAFRAN
Na IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosen-

ki Młodzieżowej „Toruń '80” „Talizman” 
otrzymał jedną z  dziesięciu równorzędnych 
nagród – awansował do tzw. złotej dziesiątki, 
która miała wystąpić na festiwalu w  Opolu 
w  dniu debiutów. W  tym samym konkursie 
nagrodzeni zostali znany dziś aktor Zbigniew 
Zamachowski i uznawana za jedną z najwybit-
niejszych polskich wokalistek jazzowych Lora 
Szafran. Tą samą drogą rok wcześniej do Opo-
la dostali się „Bajm” i Majka Jeżowska. 

Festiwalowe plany „Talizmanu” pokrzy-
żowało wprowadzenie stanu wojennego. Na 
pocieszenie zespół został wytypowany do 
reprezentowania Polski podczas XI Mię-
dzynarodowego Festiwalu Pieśni Politycznej 
w  Berlinie. Tarnobrzescy muzycy wystąpili 

tam wśród 46 formacji z całego świata jako 
jedyni reprezentanci naszego kraju. Publicz-
ność przyjęła ich bardzo ciepło, a tamtejsza 
prasa pisała o nich w samych superlatywach. 
Pokłosiem rosnącej popularności „Talizma-
nu” było zaproszenie go na kilkanaście kon-
certów do Moskwy i Leningradu.

Opiekun muzyczny zespołu Piotr Furtas 
postanowił zmienić jego styl, wprowadzając 
brzmienie charakterystyczne dla country. 
Członkowie zespołu nie do końca czuli „te 
klimaty”. Być może miało to wpływ na fakt, 
że kariera zespołu się nie rozwinęła. Decy-
dującym czynnikiem, który ją zatrzymał, było 
jednak to, że na początku lat 80. „Talizman” 
nie uzyskał obowiązującej wówczas tzw. wery-
fikacji artystów estradowych. Warunkiem jej 
otrzymania było zorganizowanie trasy kon-
certowej, obejmującej co najmniej dziesięć 
koncertów. To z kolei wiązało się ze spory-
mi środkami finansowymi. Sprawa upadła, 
a wraz z nią marzenia o wielkiej estradzie. 
„Talizman” nie zniknął co prawda z  lokal-
nego kalendarza imprez, ale zrezygnował 
z uczestnictwa w przeglądach i festiwalach. 

Istniejący w sumie 35 lat zespół nie docze-
kał się swojej płyty, ale w czasach, kiedy miał 
swoje pięć minut, mogli sobie na to pozwolić 
jedynie „wielcy” muzycy. Jego dorobek został 
amatorsko utrwalony i  przechowywany jest 
w  archiwach członków grupy. Kolęd nagra-
nych podczas tworzenia mszy beatowej na pa-
sterkę w 1985 r. można posłuchać na YouTube, 
na kanale, do którego link znajduje się na 
stronie internetowej „Tygodnika Nadwiślań-
skiego” – tyna.info.pl

STELLA BOJCZUK-CZACHÓR

Powstał jako pierwszy w Tarnobrzegu zespół przyzakładowy z inicjatywy dwóch 16-latków. Po kilku latach działal-
ności stanął u progu wielkiej kariery, a sprzętu, którym dysponował, zazdrościli mu czołowi artyści polskiej estrady. 

Sen o wielkiej estradzie

Spotkanie po latach osób zaangażowanych w przygotowanie pierwszej pasterki 
w serbinowskiej świątyni i nagranie kolęd. Od lewej: Marian Zych, Andrzej Szary, 
Janusz Żak, Waldemar Wańczyk i Jan Pendlowski.  Fot. S. Czachór

Od lewej: Zenon Rydzak, Stanisław Obuchowski, Janusz Żak, Emilia Rydzak, Jan 
Pendlowski. Fot. arch.
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– Muzyka w  moim domu była obecna od zawsze. Pra-
dziadek grał na skrzypcach, ale moje zamiłowanie do tego 
instrumentu pojawiło się jakby niezależnie. Mama kupiła płytę 
Vivaldiego „Cztery pory roku”, która mnie oczarowała. Posta-
nowiłam więc spróbować swoich sił – mówi artystka. Rów-
nolegle ze szkołą podstawową rozpoczęła naukę w szkole 
muzycznej. Podczas gdy inne dzieci bawiły się na podwórku, 
nasza bohaterka wolny czas poświęcała na ćwiczenie gry 
na instrumencie. – To była pasja, dopóki sprawiało mi to 
przyjemność, ale niestety, ćwiczenie na instrumencie nie za-
wsze jest przyjemnością. Było wiele takich momentów, kiedy 
zazdrościłam rówieśnikom, że mają dużo wolnego czasu, a ja 
muszę siedzieć w domu i grać – opowiada. Dodaje jednak, 
że cały czas towarzyszyło jej przeświadczenie, że robi to 
po coś. A skrzypce nauczyły ją konsekwencji i wytrwałości 
w działaniu.

– Nigdy nie przypuszczałam, że muzyką będę się zajmo-
wać zawodowo. Czułam, że gdzieś w moim życiu ona będzie, 
jednak myślałam, że raczej hobbystycznie. Na pewno nie są-
dziłam, że mogę być artystką. Chciałam zostać weterynarzem. 
Pod koniec nauki muzycznej nie miałam już cierpliwości do 
skrzypiec. Po ukończeniu nauki odłożyłam je w kąt. Miałam 
dość wyrzeczeń – przyznaje.

 A MOŻE OPERA?
Potem przyszło gimnazjum, a  pasja do muzyki nie ga-

sła. Sonia Warzyńska brała udział w akademiach, apelach 
i koncertach, podczas których śpiewała. – Cały czas czułam, 
że śpiewanie do mikrofonu, to nie do końca to. Nie miałam 
stuprocentowego komfortu i  nie bardzo czułam się w  tym 
dobra. Nie sądziłam wtedy, że bliższe mi będzie śpiewanie 
klasyczne – opowiada.

Rozwinąć swój głos i więcej dać od siebie nasza bohaterka 
mogła dopiero w scholi, do której zwerbował ją dominika-
nin, ojciec Wojciech Krok. Nareszcie mogła śpiewać bez 
mikrofonu, nie głosem „rozrywkowym”, ale najczystszym, 
klasycznym. – Takie śpiewanie zaczęło mi się podobać. Po-
czułam, że robię to, co lubię i rzeczywiście jestem w tym niezła. 
Wybierano mnie do śpiewania solówek i psalmów – opowiada 
S. Warzyńska.

Podczas jednych z  warsztatów, w  których brała udział 
tarnobrzeska schola, młoda Sonia została zauważona.  
– Dziewczyna, która prowadziła te warsztaty, usłyszała mnie, 
bo, niestety, byłam najgłośniejsza w całej scholi – opowiada 
z uśmiechem nasza bohaterka. – Zapytała, czy nie chciała-
bym zostać śpiewaczką operową.

Jak dziś przyznaje, świat śpiewaków operowych kojarzył 
się jej ze sztucznym rozwibrowaniem głosu i  sztywnością, 
więc od razu stwierdziła, że to nie dla niej. Jej ówczesny plan 
na życie koncentrował się na psychologii. Jednak tuż przed 
maturą pojawiła się myśl: a może jednak? Na Akademię 
Muzyczną w Krakowie dostała się od razu, po 3-dniowych 
egzaminach wstępnych. Podczas 5-letniej nauki śpiewu brała 
udział w  przesłuchaniach do ról operowych. – Poznałam 
ludzi, którzy od lat śpiewają na deskach oper. Ten świat zaczął 
mi się naprawdę podobać. Pomyślałam więc: wchodzę w to. 
Zweryfikowałam swoje przemyślenia na temat opery. A dziś, 
gdy wychodzę na scenę, myślę: rany, jak mi dobrze – opowiada.

Sonia Warzyńska śpiewa sopranem lirycznym. Kobiece 
głosy dzielą się na sopran, mezzosopran i alt. Pani Sonia 
śpiewa najwyższym głosem kobiecym, jednak nie najwyż-
szym sopranem, ponieważ odmian samego sopranu jest 
kilka. Jej głos jest miękki i ciepły, dzięki jego barwie można 
uzyskać długie, miękkie, plastyczne, „lejące się” dźwięki.

Opera to nie tylko śpiew, to również gra aktorska i przed-
stawianie emocji na scenie. Przez lata jednak się od tego 
odchodziło. Oprócz rekwizytów i  kostiumów opera z  grą 
aktorską miała już niewiele wspólnego. Podczas śpiewania 
arii śpiewacy się w ogóle nie ruszali. Teraz się to zmienia, 
reżyserzy chcą, żeby wykonywali na scenie różne figury, 
odchodzi się od statyczności. Opera podąża w stronę dy-
namicznego przedstawienia. Wymaga jednak od aktorów 
stuprocentowego panowania nad głosem. – Głos musi być 
opanowany na tyle, żeby prawidłowa technika śpiewu stała 
się niejako odruchem. Wtedy całą uwagę można skupić na 
choreografii – mówi pani Sonia.

 ZBYT MŁODA NA TATIANĘ
Biorąc pod uwagę fakt, że nasza bohaterka dopiero trzy 

lata temu ukończyła studia na akademii muzycznej i stoi na 
początku kariery, można śmiało powiedzieć, że osiągnęła 
już bardzo dużo. Najbardziej dumna jest z  tytułowej roli 
w operze „Dydona i Eneasz” Henry’ego Purcella, którą za-

śpiewała w ubiegłym roku. – Była to rola bardzo złożona psy-
chologiczne. Przez 55 minut musiałam pokazać cały wachlarz 
cech charakteru królowej Kartaginy, żeby widzowie zrozumieli, 
dlaczego ta bohaterka umiera – opowiada. – Dumą napawa 
mnie cała praca, którą wykonałam, żeby stworzyć tę postać.

A o jakiej roli marzy? Hafciarki Mimi z „Cyganerii” Gia-
como Pucciniego w  najbliższej przyszłości, w  tej bardziej 
odległej chciałaby zagrać Tatianę w „Eugeniuszu Onieginie” 
Piotra Czajkowskiego. – Jeśli chodzi o Tatianę, to muszę do 
tej roli dojrzeć. Głos rozwija się równolegle z ciałem. Nie za-
śpiewam niektórych ról, które śpiewałam podczas studiów, bo 
już jestem na nie trochę za stara. I tak samo w tym momencie 
życia nie zaśpiewam roli Tatiany tak dobrze, jak mogłabym to 

zrobić za 10 lat, gdy sama stanę się bardziej kobieca, a mój 
głos nabierze szlachetności.

Wymarzoną operą, na deskach której chciałaby zaśpiewać 
nasza bohaterka, nie jest włoska La Scala, ale Teatr Wielki 
Opera Narodowa w Warszawie. Jak mówi, jest to najpięk-
niejsza opera w Polsce. Jeśli chodzi o zagraniczne wojaże, 
jako solistka ma na swoim koncie występy we Francji i Sta-
nach Zjednoczonych. Miesiąc temu zdobyła pierwszą na-
grodę w kategorii opera – kobiety na 52. Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym im. Antonina Dvoraka w Karlovych 
Varach w  Czechach. – Ta wygrana otworzyła mi drzwi do 
nowych koncertów. Pod koniec stycznia wystąpię w Operze Na-
rodowej w Pradze, mam też zaproszenie na czerwcowy festiwal 
muzyczny w Czechach. Jakoś ci nasi południowi sąsiedzi mnie 
lubią – opowiada z uśmiechem.

Dzięki wygranej wzrosła też pewność siebie naszej bo-
haterki. – Dawniej byłam bardzo zestresowana i  spięta na 
przesłuchaniach. Dzisiaj wychodzę, otwieram usta, a dźwięki 
same z nich wypływają. Po tym konkursie na castingach patrzą 
na mnie bardziej przychylnie – mówi.

Sonia Warzyńska nie jest na stałe związana z jedną kon-
kretną operą. Jak sama mówi, jest wolnym strzelcem, bo 
dzięki temu może śpiewać tam, gdzie chce. Poza tym taki 
tryb pracy jest dodatkową motywacją do tego, żeby się roz-
wijać. – Jestem z natury leniwa, więc obawiam się, że gdybym 
spoczęła na etacie, to hamowałoby to mój rozwój. Teraz wiem, 
że muszę cały czas się starać, bo jeżeli się spodobam w jednym 
spektaklu, to jest duża szansa, że dostanę drugi. Ciągle podno-
szę sobie poprzeczkę, a to mi bardzo odpowiada – przyznaje.

 NA GARDŁO? KISIEL!
Jeżeli pracuje się głosem, to trzeba mieć świadomość, 

że bardzo łatwo jest swoje „narzędzie pracy” przeforsować 
bądź przeziębić. Wydawać by się mogło, że wokalista, a tym 
bardziej śpiewak operowy, musi ze swoim głosem obchodzić 
się jak z jajkiem. Według Soni Warzyńskiej nic bardziej myl-
nego. – Przyznam, że nie dbam o swój głos jakoś szczególnie. 
Oprócz tego, że śpiewam, muszę przecież normalnie żyć. Nie 
wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nie pójdę na spacer zimą, bo 
boję się przeziębienia. Na wirusy trzeba się uodparniać. Oczywi-
ście w przeddzień koncertu nie piję alkoholu, w ogóle nie palę 
papierosów, unikam picia gazowanych napojów, bo one drażnią 
gardło. Zdrowe nawyki? Siemię lniane fajnie nawilża gardło, 
ale jego smak w ogóle mi nie podchodzi. Za to kisiel zjadam 
bardzo chętnie, w każdych ilościach. Nie wiem czy to placebo, 
ale na mnie działa – mówi z uśmiechem. Oprócz tego zaleca 
duże ilości snu, który jest przyjacielem głosu, i zdrową dietę.

Jak wygląda tygodniowy rozkład zajęć śpiewaczki ope-
rowej? Nasza bohaterka śpiewa codziennie, w sumie około 
trzech godzin. Jednak nie wygląda to tak, że np. od godziny 
10 do 13 śpiewa bez przerwy, bo już po godzinie takiej 
nieustannej eksploatacji głosu nie dałaby rady go wydobyć.  
– Staram się śpiewać 15-20 minut z 10-minutowymi przerwa-
mi, które są dla głosu bardzo potrzebne – mówi.

Ważne jest też, żeby po akademii muzycznej dalej za-
sięgać konsultacji u  opiekuna wokalnego, który pilnuje, 
by głos brzmiał jak najlepiej. To jest tak jak ze sportem, 
każdy śpiewak musi mieć swojego trenera. – Bardzo dużo 
jest podobieństw pomiędzy sportem i muzyką. Musimy mieć 
świetną kondycję do śpiewania, bo dźwięki nie wydobywają się 
tylko na poziomie gardła, ale na poziomie mięśni całego ciała. 
Nieraz po spektaklu możemy mieć zakwasy i nie dlatego, że 
biegaliśmy po scenie, ale z tego względu, że śpiewanie wymaga 
tyle wysiłku – mówi.

 ŚPIEWAK POLIGLOTA
Poza śpiewaniem Sonia Warzyńska namiętnie czyta książ-

ki, prowadzi bloga soniaczyta.pl, gdzie zapisuje recenzje 
przeczytanych przez siebie pozycji, a także uczy się języków 
obcych. – Na studiach uczyłam się pięciu języków. Oprócz 
angielskiego mieliśmy możliwość uczenia się niemieckiego, 
francuskiego, włoskiego i rosyjskiego. Uważam, że znajomość 
języków obcych, choćby na poziomie podstawowym, jest dla 
śpiewaka obowiązkiem. Żeby zagrać coś przekonująco, to śpie-
wak musi wiedzieć o czym śpiewa – mówi nasza bohaterka.

Podczas konkursu w Karlovych Varach oprócz nagrody 
głównej zdobyła nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie 
arii operowej Antonina Dworzaka właśnie w języku czeskim. 
– A przecież Czechów tam było co niemiara. Była to nagroda 
przyznawana przez prawnuka kompozytora. Powiedział mi, 
że w moim wykonaniu usłyszał właśnie to, o co chodziło jego 
pradziadkowi, gdy pisał tę arię – wspomina. Podobnie było 
podczas konkursu w  słowackiej Trnawie. – Osoba, która 
wręczała mi nagrodę, powiedziała, że nie spodziewała się kom-
pletnie, że to nie Słowak ją zdobędzie – mówi z uśmiechem 
nasza rozmówczyni. 

Przed Sonią Warzyńską koncert sylwestrowy, który za-
śpiewa razem z tenorem Tomaszem Traczem przy akompa-
niamencie orkiestry Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, 
później styczniowy koncert w Pradze, a w międzyczasie cze-
ka ją wyjazd do Berlina. A to tylko najbliższe plany... 

JOANNA KOWALSKA

Od służącej
do królowej Kartaginy 

Wychowała się w Tarnobrzegu, tutaj też za-
częła się jej przygoda z muzyką. Dziś 27-let-

nia Sonia Warzyńska zdobywa prestiżowe nagro-
dy, a swoim głosem podbija polskie i zagraniczne 
sceny operowe.

Dydona i Eneasz, opera w Poznaniu.  Fot. M. Ośko

Podczas konkursu w Karlovych Varach.  Fot. P. Hornik
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W  kilka miesięcy zawojowali 
youtube’owy świat przeróbką wa-

kacyjnego hitu Luisa Fonsiego „Despa-
cito”. Na przeglądach kabaretowych 
zdobyli ponad 50 nagród publiczności. 
Młodość, pomysłowość i  energia sce-
niczna – tak najkrócej można opisać ka-
baret „Czwarta Fala”.

Formacja powstała w  2009 roku. W  jej 
skład wchodzą pochodzący z Opatowa Da-
mian Lebieda (na zdjęciu z lewej) oraz kiel-
czanin Mateusz Lewkowicz. Poznali się na 
przeglądzie kabaretowym w Kielcach. – Do 
udziału w nim zachęciła mnie moja nauczy-
cielka języka niemieckiego z liceum. Postano-
wiliśmy, że razem wystąpimy. Zaiskrzyło i tak 
powstała „Czwarta Fala”. Było w tym trochę 
przypadku, trochę przeznaczenia. Można po-
wiedzieć, że zrodziliśmy się z  gruzów dwóch 
formacji – „Yamha” oraz „Pocisnę”. Nasza 
historia jest jak na razie bardzo krótka, acz-
kolwiek intensywna – mówi Damian Lebieda.

Po przeglądzie złapali kabaretowego bak-
cyla i  od tego momentu występują razem. 
Ich pierwszy wspólny program okazał się 
strzałem w dziesiątkę. – Program był bardzo 
udany, ale było to też dla nas duże wyzwanie, 
by w kolejnych utrzymać poziom. Jednak my-
ślę, że wypracowaliśmy już własny styl – doda-
je nasz rozmówca.

Jako że wszystkie przedsięwzięcia zwią-
zane z działalnością kabaretu odbywają się 
w Kielcach, Damian Lebieda dojeżdża tam 
z  rodzinnego domu, gdzie zostawia żonę 
i małą córeczkę. Jak przyznaje, początki były 
trudne. Żeby cokolwiek zagrać, trzeba było 
to najpierw napisać. Do tego dochodziły 
godziny prób, nieprzespane noce, dziesiąt-
ki odwiedzonych w  poszukiwanie przebrań 
„lumpeksów”. To wszystko zaowocowało 
powstaniem pierwszego programu grupy, 
zatytułowanego ,,Aktywizacja zawodowa ob-
szarów patologiczno-dresiarskich”, który, jak 
piszą na swoim facebookowym profilu,  „jest 
bardzo krótki i bardzo śmieszny – zupełnie 
jak noc poślubna jednego z naszych kolegów. 
Jedynymi, którzy odnieśli wymierne korzyści 
z naszej działalności, poza publicznością, są 
szefowie firm produkujących napoje ener-
getyczne”.

WUJEK CZAREK
Po sukcesie pierwszego programu na-

stąpił „syndrom programu drugiego”. Byli 
przekonani, że będzie super, ale program 
okazał się totalną klapą. – Nie zrażaliśmy 
się i pomału brnęliśmy w to dalej. Na sukces 
trzeba przecież zapracować – mówi Damian 
Lebieda.

Ciężka praca przyniosła efekty. Twórcy 
kabaretu mają za sobą nie tylko polskie, 
ale również zagraniczne występy. Na za-
proszenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wystąpili w  belgijskiej Antwerpii, 
zaprezentowali się też przed Polonią w Au-
strii czy wreszcie wzięli udział w zagranicz-
nej trasie Kabaretonu wspólnie z  Piotrem 
Bałtroczykiem i Cezarym Pazurą. Wówczas 
wystąpili w  Irlandii i  Anglii. Damian Le-
bieda wyjątkowo pozytywnie wspomina ten 
czas. – To było dla nas fantastyczne przeży-
cie. Wychowaliśmy się na „13. Posterunku”, 
a  teraz poznaliśmy bliżej głównego bohatera 
tego serialu. Cezary Pazura prywatnie okazał 
się fantastycznym, serdecznym człowiekiem, 
który nie stwarza dystansu, nie buduje wokół 
siebie bariery tylko dlatego, że jest gwiazdą. 
Nawiązaliśmy świetny kontakt. Podczas tej 
trasy opowiedział nam o kulisach powstawa-
nia serialu. Kazał nam też do siebie mówić 
„wujku Czarku” – wspomina ze śmiechem 
nasz rozmówca.

POLITYKA JEST ŁATWA
Twórczość kabaretu opiera się na odnaj-

dywaniu odrealnionych i  niedorzecznych 
aspektów pozornie zwyczajnych sytuacji. 
Bardzo specyficzny styl poczucia humoru 
prezentowanego przez Damiana Lebiedę 
i Mateusza Lewkowicza ma swoje odzwier-

ciedlenie w  tematyce poszczególnych ske-
czów. Wyśmiewają sytuacje z życia wzięte.

– Nie bawią nas żarty dla samych salw 
śmiechu, nie chcemy na siłę bawić ludzi. Po-
dążamy w  kierunku bardziej wysublimowa-
nych dowcipów, jednak cały czas chcemy, by 
były one skierowane do ludzi w każdym wieku. 
Dostajemy wiadomości, że na przykład małe 
dzieci słuchają naszych piosenek przed snem, 
dlatego też szczególną uwagę zwracamy na 
to, aby w tekstach nie było wulgaryzmów. In-
spiracje czerpiemy z życia, z otaczającego nas 
świata. Staramy się też przemycać w skeczach 
różne wartości, czegoś widza nauczyć – mówi 
Damian Lebieda.

Chłopaki z „Czwartej Fali” nie chcą po-
ruszać tematów politycznych ani religijnych. 
– To są kwestie drażliwe, dzięki którym bardzo 

łatwo kogoś urazić, a nie po to ludzie przycho-
dzą na kabaret. Żarty polityczne tak naprawę 
są najłatwiejsze, wystarczyć rzucić drobną alu-
zję, aby rozbawić przeciwników danej partii. 
Widownia żywo reaguje, bo brawami bądź 
głośnym śmiechem chce zaakcentować swoje 
poglądy – mówi.

Polityka jest jednak ważnym elementem 
naszego życia codziennego, dlatego też 
„Czwarta Fala” w delikatny sposób akcen-
tuje zjawiska z nią związane. Wyśmiewają 
politykę jako zjawisko. Na potrzeby ske-
czów tworzą archetyp polityka jako przed-
stawiciela danego zawodu i w  ten sposób 
obśmiewają ludzkie przywary, a  nie kon-
kretne osoby. – Pokazujemy na scenie ka-
rykatury nas samych, nasze narodowe przy-
wary, i  to się ludziom podoba. Widzimy, że 
ludzie mają dystans do siebie. Posługujemy 
się przede wszystkim grą słów i  satyrą. Bu-
dujemy skecz wokół jednej postaci, ale nie 
lubimy zbyt mocnych przerysowań – mówi 
opatowski artysta.

Współtwórca „Czwartej Fali” podkreśla, 
że kabareciarz, to zawód jak każdy inny. 
I  choć przyznaje, że z  reguły na co dzień 
humor go nie opuszcza, to nie da się być we-
sołkiem 24 godziny na dobę. Jak każdy czło-
wiek nie cierpi załatwiania spraw w  urzę-
dach, opłacania rachunków czy remontów, 
ale przyznaje, że podejście do tych spraw 
z humorem czasem się przydaje. Zdarza się, 
że w trasie, kiedy większą grupą wyjeżdżają 
na występy, nasz bohater potrafi przez całą 
drogę łapać za słówka i robić sobie żarty ze 
współtowarzyszy podróży. – Czasem mają 
mnie serdecznie dość – przyznaje ze śmie-
chem Damian Lebieda. I  dodaje, że nie 
wyobraża sobie innej pracy, nie czułby się 

dobrze zamknięty w biurze przez 8 godzin. 
Ceni sobie wolność tego zawodu.

A co, kiedy ma się gorszy dzień? – Trzeba 
umieć oddzielić życie prywatne od zawodo-
wego. Jesteśmy tylko ludźmi. Wszystkie swoje 
zmartwienia zostawiamy za sceną, a na niej 
dajemy z siebie wszystko, na co nas stać. My-
ślę, że osiągnęliśmy już poziom, w którym wi-
dzowie nie zauważają tego, że któryś z nas nie 
ma humoru.

MEGAHIT
„Czwarta Fala” ma swój kanał na YouTu-

be, a  tam prawie 280 tysięcy subskrypcji. 
Oznacza to, że właśnie tyle osób śledzi in-
ternetową działalność kabaretu. Głównie 
są to osoby w wieku 25-40 lat, z czego cieszy 

się nasz bohater. – Dojrzały widz jest bardziej 
wymagający, a miarą naszego sukcesu jest to, 
żeby go zadowolić – twierdzi.

I pomimo tego, że na kanale opublikowano 
około 50 filmów, produkcją najbardziej rozpo-
znawalną stał się utwór „Wieśka tico”, który 
doczekał się prawie 35 milionów wyświetleń. 
Polską parodię wakacyjnego hitu „Despacito”, 
stanowiącą niejako pochwałę auta marki Da-
ewoo, nagrali w jeden dzień. Zyskała ona tak 
wielką popularność, że w ciągu dwóch tygodni 
obejrzało ją ponad 8 milionów widzów. Jak 
przyznaje Damian Lebieda piosenkę opubli-
kowali w ostatnim momencie, kiedy YouTube 
nie był jeszcze nasycony takimi parodiami.  
– Mieliśmy wtedy bardzo intensywny okres. Dużo 
występów, ślub kolegi, zaplanowane wakacje. 
Resztą sił robiliśmy tę piosenkę, bo wiedzieliśmy, 
że musimy ją wrzucić do końca czerwca – mówi 
Damian Lebieda.

Nie spodziewali się, że „utwór” zajmie 
drugie miejsce w  corocznym, krajowym 
rankingu najpopularniejszych klipów, przy-
gotowywanym przez YouTube. Wyprzedził 
ich tylko teledysk Sławomira, gwiazdy „rock 
polo” – „Miłość w Zakopanem”. Zebrał on 
ponad 52 miliony wyświetleń.

Internetowy sukces „Czwartej Fali” jest 
tym większy, jeżeli weźmie się pod uwagę 
fakt, że w pierwszej dziesiątce owego ran-
kingu znalazły się jeszcze trzy klipy, będące 
przeróbką słynnego hitu Luisa Fonsiego. 
– Dzięki kanałowi łączymy świat internetowy 
ze sceną. Tam publikujemy inne skecze niż 
te, które gramy przed publicznością. „Wieśka 
tico” stało się tak popularne, że gramy ten 
utwór na każdym występie. Skecz grany drugi 
czy trzeci raz nie bawi tak samo, bo widz zna 
już puentę. Piosenki są innego rodzaju rozryw-

ką, nie nudzą się tak szybko – mówi Damian 
Lebieda.

Drugą popularną piosenką przerobioną 
przez Damiana Lebiedę i Mateusza Lew-
kowicza jest utwór zespołu „Power Play” 
– „Lubisz to lubisz”. Pomysł na promocję 
województwa świętokrzyskiego poprzez 
parodię hitu discopolowego na tyle spodo-
bał się zespołowi, że udostępnił on kaba-
reciarzom oryginalną ścieżkę dźwiękową. 
Piosenka „Świętokrzyskie ma smak” przed-
stawia losy czterech kumpli. Tłem dla ich 
przygód są atrakcje turystyczne w  takich 
miejscowościach, jak Ujazd, Pacanów, Kiel-
ce, Opatów, Sandomierz czy Koprzywnica. 
Oczywiście podczas kręcenia teledysku ka-
bareciarze musieli dokonać wyboru lokali-
zacji. – Gdybyśmy chcieli pokazać wszystko, 
musielibyśmy nagrać około sześciu takich 
klipów – mówi Damian Lebieda. Doda-
je jednak, że zawsze dumnie podkreśla 
to, skąd pochodzi, i  stara się promować 
województwo świętokrzyskie. – Nieraz po 
występie widzowie mówili nam, że to nasze 
świętokrzyskie jest piękne, a dowiedzieli się 
o tym dopiero z naszych filmów.

Damian Lebieda teksty pisze sam. Za-
wsze tworzy ich więcej i  tylko część z nich 
można potem usłyszeć ze sceny. Jak zazna-
cza, bardzo często w  rozmowach z  innymi 
kabareciarzami słyszy, że skończyły im się 
pomysły na nowe żarty. Nasz rozmówca 
nigdy tego problemu nie miał. – Pisanie 
tekstów przychodzi mi coraz łatwiej. Moje 
umiejętności ewoluują. Inaczej jednak pisze 
się teksty przeznaczone na YouTube, a inaczej 
te dla publiczności. To są dwa różne światy. 
Humor w internecie rządzi się innymi prawa-
mi – podkreśla.

KLOC, WENTYL I GUMISIE
Filarem i  jednocześnie twarzami kabare-

tu są oczywiście Damian Lebieda i  Mate-
usz Lewkowicz, jednak filmy powstają przy 
współudziale całego sztabu ludzi, od produ-
centa muzycznego Artura Telusa, po grupę 
osób, które w teledyskach występują, a nie-
rzadko w nich śpiewają. Samo nagranie to tak 
naprawdę efekt końcowy wielotygodniowej 
pracy, godzin pisania tekstów, doboru sta-
tystów, ułożenia choreografii, wypożyczenia 
aut, zakupienia bądź stworzenia rekwizytów.

Oprócz parodii popularnych piosenek 
na kanale można zobaczyć też współczesne 
wersje bajek, do tej pory ukazały się „Czer-
wony Kapturek”, „Gumisie” czy historia 
Draculi. Jak zapowiada Damian Lebieda, 
wkrótce pojawi się również współczesna 
wersja „Królewny Śnieżki”. Na kanale śle-
dzić można także przygody dwóch nieroz-
garniętych dresiarzy – „Kloca” i „Wentyla”, 
a także serię „Wiadomości z przyszłości”. 

Mijający rok był dla „Czwartej Fali” bardzo 
intensywny. W  związku z  rosnącą popular-
nością kabareciarze zaczęli dostawać coraz 
więcej propozycji współpracy, również telewi-
zyjnych. W drugi dzień świąt wystąpią w świą-
tecznym wieczorze kabaretowym „Wszystkie-
go zabawnego”, realizowanym przez TVP2, są 
również współprowadzącymi programu sylwe-
strowego dla stacji Polo TV. Na żywo będzie 
można ich spotkać na rynku w Kielcach, gdzie 
poprowadzą imprezę sylwestrową.

– Życzymy wesołych świąt wszystkim czytel-
nikom i zapraszamy przed telewizory bądź na 
kielecki rynek. No i oczywiście na nasz kanał 
– mówi Damian Lebieda. 

JOANNA KOWALSKA

Fot. arch.

„Wieśka tico” 
podbiło internet
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Dwa lata temu Sitkowie (użyte w  tekście 
nazwiska i imiona zostały zmienione) porzucili 
Łódź i zamieszkali tuż za rogatkami jednego 
z miast naszego regionu, z którym wcześniej 
nic ich nie łączyło. Zadecydował przypadek 
– nadarzyła się okazja zakupu niedużego dom-
ku, który zresztą potem przez pół roku remon-
towali sposobem chałupniczym, bo nie stać 
ich było na wynajęcie profesjonalnej fi rmy. 
W pracach pomagali Sitkom liczni łódzcy zna-
jomi, dzięki czemu rodzina dość szybko mogła 
wprowadzić się do nowego lokum. Rodzina to 
znaczy rodzice z szóstką dzieci.

Tym, którzy mieli okazję odwiedzić ich 
dom, od razu rzucała się w  oczy pogodna 
atmosfera, a przede wszystkim serdeczność 
wzajemnych relacji. Nikt nie domyśliłby się 
z pewnością, że nie jest to rodzina związana 
biologicznymi więzami. 

Hanna jest z  zawodu psychologiem i  au-
torką trzech książek z  tej dziedziny. Za kil-
ka miesięcy będzie bronić pracy doktorskiej. 
Ostatnio pracowała jako zastępca dyrektora 
w jednej z łódzkich placówek wychowawczych. 
Olek jest wziętym informatykiem, autorem 
programów komputerowych wykorzystywa-
nych przez kilka wielkich fi rm. A  ponieważ 
ze światem najczęściej kontaktuje się za po-
mocą komputera, jako człowiek lubiący ciszę 
i naturę, nowe miejsce zamieszkania określa 
jako optymalne. To głównie na nim spoczywa 
obowiązek utrzymania rodziny, bo po przepro-
wadzce Hanna zajmuje się wyłącznie domem. 
Piątka dzieci w wieku od 4 do 13 lat także nie 
tęskni za dużym miastem. Tym bardziej że 
dwójka najmłodszych niemal go nie pamię-
ta. Dla starszych najważniejsza jest obecność 
rodziców. Natalia mówi, że z  nimi mogłaby 
mieszkać nawet na Księżycu lub Marsie. 

 ZASTĄPIĆ NIEGODNYCH
Zaczęło się od wielkiego oczekiwania. Ale 

czas mijał, nie mogli doczekać się potom-
stwa. Była to szczególna złośliwość losu, bo 
oboje wyjątkowo kochają dzieci i oddaliby im 
wszystko. Po 9 latach starań zdecydowali się 
na adopcję. Doszli do wniosku, że skoro na-
tura pozbawiła ich łaski własnego potomstwa, 
powinni godnie zastąpić tych, którzy szansę 
tę zmarnowali. I chociaż Hanna jako psycho-
log mogła sprawę uprościć, oboje z  Olkiem 
przeszli normalną procedurę szkolenia, pod-
dając się psychologicznej i  metodologicznej 
obróbce, podczas której udowadniali rodzi-
cielską przydatność. Sprawa była o tyle kurio-
zalna, że wcześniej Hanna sama prowadziła 
tego rodzaju szkolenia. Kilka miesięcy 
później w ich domu zamieszkała sześcioletnia 
Urszulka, która niemal trzy lata spędziła 
w domu dziecka. Najpierw były wielokrotne 
odwiedziny, wzajemne oswajanie się i dociera-
nie, a kiedy wreszcie dziewczynka zamieszkała 
z przybranymi rodzicami, okazało się, że zła 
przeszłość zostawiła w  jej psychice głębokie 
zadrapania. Była nieufna, nieposłuszna, złośli-
wa i bezczelnie wymagająca, ale jednocześnie 
dawała rozczulające dowody przywiązania do 
przybranych rodziców. Na szczęście ich cier-
pliwość i  fachowe przygotowanie pozwoliły 
pokonać problemy. Dziś Ula ma 13 lat i jest 
wspaniałą, mądrą dziewczyną, dla której Han-
na i Olek są najukochańszymi rodzicami.

Następna w domu Sitków zjawiła się Nata-
lia – grubiutkie, nerwowe, czteroletnie stwo-
rzonko ze spłoszonymi, nieufnymi oczkami, 
które mimo wieku widziały już wiele złego. 
Jej rodzice, nałogowi alkoholicy, na całe tygo-
dnie pozostawiali ją pod opieką schorowanej 
i niedołężnej babci, która mimo najlepszych 
chęci, nie była w stanie zapewnić małej na-
wet elementarnych warunków. Do tego do-
szły grzechy wymiaru sprawiedliwości, który 
mimo karygodnego postępowania rodziców, 
niemal trzy lata zwlekał z pozbawieniem ich 
praw rodzicielskich i znalezieniem małej lep-
szego domu. I  kto wie czy taki stan rzeczy 
nie trwałby dłużej, gdyby ojciec nie trafi ł do 

więzienia, a matka nie wyjechała za granicę, 
gdzie przepadła bez wieści. W dodatku bab-
cia trafi ła na dłużej do szpitala, a Natalką cza-
sowo zaopiekowali się sąsiedzi. Kiedy jednak 
okazało się, że po wyjściu ze szpitala częścio-
wo sparaliżowana babcia nie podoła obowiąz-
kom opieki nad wnuczką, sama wystąpiła do 
sądu o  pozbawienie rodziców praw rodzi-
cielskich i umieszczenie małej w rodzinie za-
stępczej. W efekcie Natalka trafi ła do Sitków, 
którzy rok później ją adoptowali. Ich cierpli-
wość i  uczucie szybko zniwelowały przykre 
doświadczenia, których nie odnowiły nawet 
obcesowe próby nawiązania kontaktu przez 
biologiczną matkę. Dziś jedenastoletnia Na-
talia jest wesołą, lubianą przez rówieśników 
dziewczyną, chociaż chwilami w  jej dużych 
oczach widać ślady dawnego lęku.

 LUDZKI OBOWIĄZEK
Kolejnymi pociechami Sitów zostali Dag-

mara i Robert, dzieci ich przyjaciół, którzy 
zginęli w wypadku drogowym. Dagmara mia-
ła wtedy cztery lata, a Robert niespełna dwa. 
Przez około rok opiekowali się nimi dziadko-
wie, ale po śmierci chorej na nowotwór babki, 
rodzeństwo trafi ło do domu Hanny i Olka. 
Nowym opiekunom nie było łatwo, bo neu-
rologiczne dolegliwości Roberta wymagają 
konsekwentnego leczenia i ciągłej rehabilita-
cji, ale dzięki troskliwej opiece, chłopiec do-
szedł do siebie na tyle, że dziś jedynie baczny 
obserwator dostrzec może objawy jego scho-
rzenia. Wciąż zdarzają mu się nagłe przerwy 
w mówieniu oraz chwilowa utrata równowagi. 
Ale chociaż wymaga to dużego wysiłku za-
równo ze strony jego samego, jak i rodziców, 
zdecydowanie nie odstaje od rówieśników, 
a  szkolne wyniki sytuują go w  gronie naj-
lepszych w  klasie. A  ponieważ jego hobby 
to malowanie – znajomi artyści widzą u nie-
go prawdziwy talent, co potwierdzają obra-
zy wiszące w jego pokoju – Robert już dziś 
myśli o nauce w średniej szkole plastycznej, 
a  w  przyszłości może nawet w  Akademii 
Sztuk Pięknych. Plany te stoją jednak pod 
znakiem zapytania, bo z braku takiej szkoły 
w  miejscu zamieszkania, Robert musiałby 
opuścić dom i zamieszkać w bursie, co biorąc 
pod uwagę stan jego zdrowia, mogłoby nie 
wyjść mu na dobre. Dlatego w rezerwowym 
scenariuszu Robert miałby ukończyć liceum, 
a umiejętności plastyczne szlifować podczas 
weekendowych i świątecznych pobytów u za-
przyjaźnionych artystów, którzy zresztą nader 
często odwiedzają dom rodziców.

Dziesięcioletnia Dagmara póki co marzy 
o międzynarodowej karierze modelki, co bio-
rąc pod uwagę jej nienaganną fi gurę, wca-
le nie jest wykluczone. Plan ten skutecznie 
dopinguje ją do nauki języka angielskiego 

i włoskiego, w czym wydatnie pomagają jej 
rodzice poligloci (Hanna zna włoski i francu-
ski, a Olek angielski i hiszpański). Gdyby jed-
nak zamiary nie wypaliły, w wersji zastępczej 
Dagmara chciałaby pójść drogą matki i zostać 
psychologiem. Rodzice najchętniej widzieliby 
ją w roli medyka, co też nie jest wykluczone, 
bo córkę ponadprzeciętnie interesuje biolo-
gia i nauki pokrewne.

 JEDEN Z GROMADKI
Kolejnym dzieckiem w  rodzinie jest ich 

biologiczny syn Bolko, który z  braku moż-
liwości naturalnych urodzin, przyszedł na 
świat dzięki metodzie in vitro. Nawet tego 
nie planowali, ale kiedy znajomy lekarz za-
proponował pomoc, postanowili spróbować. 
Raz i drugi nie wyszło, ale za trzecim razem 
wszystko poszło dobrze i  Bolko pomyślnie 
skończył podróż w nowy wymiar. Hanna przy-
znaje, że obawiała się czy posiadanie własne-
go potomstwa nie oddali jej od – tu szuka 
właściwego określenia – adoptowanych dzie-
ci, ale na szczęście nic takiego się nie stało.

– Tak naprawdę czuję się matką biologiczną 
wszystkich naszych pociech i nie widzę między 
nimi żadnych różnic. Każde z nich znaczy dla 
nas tyle samo i dysponuje przydziałem takiej 
samej miłości. Za sukces poczytujemy sobie, 
że nasze dzieci są dla siebie najlepszym rodzeń-
stwem, kochają się, pomagają sobie, są wobec 
siebie szczere i dzielą się tym, co mają. Staramy 
się, aby ten związek cementować i jestem pew-
na, że tak pozostanie – przekonuje Hanna. 

Olek przyznaje, że narodziny ich biolo-
gicznego syna wzmocniły go psychicznie, ale 
bynajmniej niezdystansowały w stosunku do 
pozostałych. Może nawet tę więź wzmocniły, 
bo kiedy pomyśli sobie, że tamte dzieci na-
turalni rodzice odrzucili, dochodzi do wnio-
sku, że widocznie biologia nie jest w  tym 
wszystkim najważniejsza.

– Wszystkie one noszą nasze nazwi-
sko, mają naszą miłość i  opiekę, i  są dla 
nas tak samo ważne. Nie umiemy myśleć 
kategoriami, że to jest nasze, a  te cudze 
– zapewnia Olek.

A jeśli ktoś deklarację tę uznaje za kurtu-
azję i słowa wypowiadane pod publiczkę, po-
winna przekonać go kolejna decyzja Sitków. 

 „SZPITALNY DUSZEK”
Dziś oczkiem w głowie całej rodziny jest 

czteroletnia Kama, która trafi ła do Sitków 
przed ukończeniem pierwszego roku życia. 
Zdarzyło się bowiem, że jedna ze znajo-
mych lekarek opowiedziała Hannie historię 
malutkiej dziewczynki, której nie miał kto 
odebrać ze szpitala, gdzie trafi ła w  stanie 
niemal skrajnego wycieńczenia. Z  ustaleń 

sądu dla nieletnich wynikało, że po jej uro-
dzeniu 19-letnia matka zdecydowała się 
na pozostawienie jej w  szpitalu, i  chociaż 
później decyzję zmieniła, nie była w stanie 
zapewnić małej podstawowych warunków 
egzystencji. Przede wszystkim ze względu 
na uzależnienie narkotykowe i  ciągłe pro-
blemy z prawem. Korzystając z pobytu małej 
w szpitalu, wyjechała w nieznanym kierunku 
i nie można jej odnaleźć. 

Hanna wspomina, że kiedy lekarka zapro-
wadziła ją do łóżeczka „Szpitalnego Duszka”, 
bo tak nazywano maleńką pacjentkę, o de-
cyzji zdecydowało jedno spojrzenie małej: 
– Najpierw uważnie mi się przyglądała, a potem 
uśmiechnęła tak szeroko i promiennie, że od 
razu ja pokochałam. Ani wcześniej, ani póź-
niej nie zdarzyło mi się widzieć w dziecięcym 
spojrzeniu tyle ufności i nadziei. Powiedziałam 
Olkowi, że jeśli jej nie adoptujemy, całe życie 
będę nieszczęśliwa. Nie miał wyjścia…

Olek słów żony nie komentuje, ale po 
stosunku do małej widać, że skoczyłby za 
nią w ogień. 

Fakt adopcji wszystkich przysposobionych 
dzieci, to argument wytrącający broń tym, 
którzy mogliby zarzucać im, iż wychowy-
wanie cudzych pociech uczynili źródłem 
– szczególnie perfi dni twierdzą nawet, że 
łatwego – zarobku. Tymczasem formalnie 
adoptując Urszulę, Natalię, Dagmarę, Ro-
berta i Kamilkę, Hanna i Olek pozbawili się 
materialnego wsparcia, z którego korzystają 
rodziny zastępcze. 

Są więc w  sytuacji przeciętnej rodziny, 
która na utrzymanie potomstwa musi za-
pracować sama. Dość powiedzieć, że mie-
li spore trudności nawet ze skorzystaniem 
z dobrodziejstwa programu „500 +”, który 
otworzyła przed nimi dopiero interwencja 
na najwyższym szczeblu. Zresztą podjęta 
bez ich inicjatywy przez jednego z  wyżej 
usytuowanych znajomych. Bynajmniej nie 
oznacza to, że mamy do czynienia z krezu-
sami, bo utrzymanie szóstki dzieci kosztuje, 
ale jakoś dają sobie radę. Przede wszyst-
kim dzięki inwencji Olka i  gospodarności 
Hanny, która odzieży dla dzieci i siebie nie 
szuka w sklepach renomowanych fi rm, lecz 
w  ciuchlandach. Pomocą służą też przyja-
ciele i znajomi, którzy nigdy nie przyjadą do 
nich w odwiedziny bez sterty prezentów. Są 
także przesyłki zza granicy. Ostatnio z ka-
nadyjskiego Vancouver, gdzie zamieszkała 
jedna z ich przyjaciółek. Hanna wdzięczna 
jest pracownikom gminnej opieki społecznej 
za życzliwe zainteresowanie, ale póki co nic 
od nich nie potrzebuje, a  nawet dzieli się 
nadmiarem odzieży i zabawek. 

Hanna cieszy się z  efektów wycho-
wawczych, dzięki którym starsze dzieci 
opiekują się młodszymi i  czują się za nie 
odpowiedzialne. Zaoszczędzony czas 
przeznacza na pracę naukową i  pisanie 
tekstów do fachowych pism. Mimo braku 
doktoratu otrzymała ofertę pracy w jednej 
z wyższych uczelni, z której być może sko-
rzysta. Dzieki międzynarodowym kontak-
tom pracy nie brakuje także Olkowi, który 
żartuje, że ich dom jest połączony z Doliną 
Krzemową. 

Dom Hanny, Olka i ich dzieci imponuje 
dobrą wiarą i zaraźliwą życzliwością. Usto-
sunkowując się do miejscowych pomówień, 
oboje rozgrzeszają bliźnich, którzy nie ro-
zumiejąc motywów ich postępowania, wie-
trzą w nim wyłącznie działanie dla korzyści. 
Cieszą się, że dzieci zapomniały zło, które 
dotknęło ich na początku dzieciństwa. 

Przyznam, że z domu Sitków odjeżdżałem 
z poczuciem emocjonalnego manka, bo na 
ich tle jakoś zblakły moje rodzicielskie do-
konania. 

Może właśnie dlatego niebawem znowu 
ich odwiedzę.

JAN ADAM BORZĘCKI

W myśl popularnego powiedzenia, matką nie jest ta, która urodzi dziecko, ale ta, która je wychowa. Rozsze-
rzając powiedzmy, że nie ten jest ojcem, który spłodzi, ale który daje jeść i zapewnia bezpieczeństwo. Jeśli 

ktoś myśli inaczej, powinien poznać tę rodzinę.

Zastępstwo w miłości
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21 grudnia • czwartek

22 grudnia • piątek

04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat (24) 
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas
10:15 Dr Quinn II (15) 
11:05 Zagadka Hotelu Grand (6)
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy - Polskie 

domy drewniane - mieszkaj w 
zgodzie z naturą 

12:55 Natura w Jedynce - Szwajcar-
ski Park Narodowy 

14:00 Elif (160) 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta (58) 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan (3228) 
18:45 Bez tożsamości (7) 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz (189)  
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Oblicze miłosierdzia - � lm 

dokumentalny, USA 2016
00:25 S.W.A.T. - Jednostka specjalna 

(6)
01:25 Uwięzione (1) - serial, Hiszpa-

nia 2015 
02:20 Sprawa dla reportera 
03:20 Szpiedzy w Warszawie (3) 
04:15 Notacje - Andrzej Rosiewicz. 

Śpiewa tańczy i prześmiewa

04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat (25) 
09:10 Zakochaj się w Polsce (52)
09:40 Rodzinny ekspres
10:15 Dr Quinn II (16) 
11:05 Zagadka Hotelu Grand (7)  
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy (7)
12:55 Natura w Jedynce - Cudowny 

świat przyrody. Samotne 
matki w brazylijskim lesie

13:25 Dookoła świata - Kapsztad 
14:00 Elif (161) 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział, ktokol-

wiek wie...
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta (59) 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan (3229) 
18:40 Bez tożsamości (8) 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
21:20 Weekendowy Hit Jedynki - 

Wiatr i lew - � lm przygo-
dowy, USA 1975; reż. John 
Milius; wyk. Sean Connery, 
Candice Bergen, Brian Keith 

23:30 Wściekłość na drodze - 
dramat, USA 1999; reż. Deran 
Sara� n; wyk. Yasmine Bleeth, 
Jere Burns, John Wesley Shipp 

01:05 Podejrzani zakochani – 
komedia, Polska 2013 

03:00 Notacje - Anna Dymna. Teatr 
jak mąż

05:55 Rodzinka.pl (205) 
06:30 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Namibijskie 
bezdroża

07:05 M jak miłość (191)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia (1766) 
11:40 Na dobre i na złe (507) 
12:40 Tylko z Tobą (49)
13:40 Na sygnale (105) 
14:15 Wielka rafa koralowa (2)
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! (15)
15:25 Na dobre i na złe (690) 
16:30 Koło fortuny (90)
17:10 Meandry uczuć (13)
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:35 Pogoda 
18:45 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia (1766)
20:05 Barwy szczęścia (1767)
20:40 Taka to robota, czyli kabare-

towy przegląd zawodów
21:05 The Good Doctor (2) 
21:55 Grupa specjalna „Kryzys” (9) 
22:55 Grupa specjalna „Kryzys” (10) 
00:05 Zakręcony - komedia, USA, 

Niemcy 2000; reż. Harold 
Ramis; wyk. Brendan Fraser, 
Elizabeth Hurley, Miriam Shor. 
Dobroduszny, lecz nierozgar-
nięty komputerowiec Elliot 
kocha się w koleżance z pracy, 
Alison. Dziewczyna jednak 
nie zwraca na niego uwagi. 
Poznana w barze diablica 
oferuje Elliotowi pomoc.

01:45 Wielki podryw - komedia, 
USA 2001. Matka i córka zna-
lazły sposób na dostanie życie 
dzięki dobrze zaplanowanym 
oszustwom matrymonialnym. 
Zmęczone niemoralnym pro-
cederem chcą z tym skończyć. 
Następne małżeństwo ma być 
ostatnim. 

04:00 Art Noc: Halucynacje - 
koncert piosenek Grzegorza 
Ciechowskiego 

05:55 Rodzinka.pl (206) 
06:35 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Pustynia 
07:05 M jak miłość (192) 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia (1767)
11:45 Postaw na milion
12:45 Tylko z Tobą (50)
13:45 Na sygnale (106) 
14:15 Program religijny
14:45 Rodzinka.pl (208) 
15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! (14) 
15:25 Program rozrywkowy
15:30 Janosik (12) 
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć (14) 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia (1767)
20:05 Barwy szczęścia (1768)
20:40 Asterix i Obelix kontra Cezar 

- komedia, Francja, Niemcy, 
Włochy 1999; reż. Claude Zidi; 
wyk. Christian Clavier, Gerard 
Depardieu, Leticia Casta, 
Roberto Benigni 

22:45 Zawód: szpieg - � lm sensacyj-
ny, USA, Wielka Brytania, 
Francja, Japonia 2001; reż. 
Tony Scott; wyk. Robert 
Redford, Brad Pitt, Catherine 
McCormack. W Chinach uwię-
ziono Toma Bishopa - grozi 
mu szybka egzekucja. Jego 
przyjaciel, weteran CIA - o� -
cer Nathan Muir, postanawia 
działać na własną rękę. Po raz 
ostatni Muir stawia wszystko 
na jedną kartę. 

01:00 The Good Doctor (2)
01:50 Zakręcony - komedia, USA, 

Niemcy 2000; reż. Harold 
Ramis; wyk. Brendan Fraser, 
Elizabeth Hurley, Miriam Shor 

03:35 Jedyna szansa (2) 
04:45 Koło fortuny

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (583)
09:00 Malanowski i Partnerzy (248)
09:30 Malanowski i Partnerzy (249)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (88)
11:00 Dlaczego ja? (575)
12:00 Pielęgniarki (208)
13:00 Trudne sprawy (709)
14:00 Pierwsza miłość (2594)
14:45 Dlaczego ja? (755)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja (3536)
16:30 Na ratunek 112 (79)
17:00 Gliniarze (67)
18:00 Pierwsza miłość (2595)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (444)
20:10 12 mężczyzn z kalendarza - 

komedia; USA 2009; reż. San-
ford Arlene; wyk. Chenoweth 
Kristin, Josh Hopkins, Anna 
Chlumsky, Dilly Erin, Heather 
Hanson, Huszar Stephen

22:00 Godziny - wyścig z czasem 
- thriller; USA 2013; reż. 
Eric Heisserer; wyk. Genesis 
Rodriguez, Nancy Nave, 
Paul Walker, Natalia 
Safran, Shane Jacobsen, TJ 
Hassan, Yohance Myles 

00:05 Kłopoty z blondynką - kome-
dia romantyczna; USA 2008

02:20 Tajemnice losu (2882)
05:00 Disco Gramy (3905) 

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (584)
09:00 Malanowski i Partnerzy (250)
09:30 Malanowski i Partnerzy (251)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (89)
11:00 Dlaczego ja? (576)
12:00 Pielęgniarki (209)
13:00 Trudne sprawy (710)
14:00 Pierwsza miłość (2595)
14:45 Dlaczego ja? (756)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja (3537)
16:30 Na ratunek 112 (80)
17:00 Gliniarze (68)
18:00 Pierwsza miłość (2596)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (445)
20:05 Gęsia skórka - komedia przy-

godowa; USA/Australia 2015; 
reż. Rob Letterman; wyk. 
Amy Ryan, Dylan Minnette

22:15 Znaki - thriller SF; USA 2002; 
reż. Shyamalan M. Night; 
wyk. Mel Gibson, Joaquin 
Phoenix , Cherry Jones , Rory 
Culkin , Abigail  Breslin  

00:45 9. legion - � lm przygodowy; 
USA, Wielka Brytania 2011; reż. 
Kevin Macdonald; wyk. Jamie 
Bell, Mark Strong, Donald 
Sutherland, Tatum Channing

03:25 Tajemnice losu (2883)
05:00 Disco Gramy (3906)

05:10 Uwaga!
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje (3)
07:50 Doradca smaku - Pieczona 

pierś z kaczki z zielonym 
groszkiem (27)

08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda (512)
12:00 Szkoła (254)
13:00 19+ (129)
13:30 19+ (130)
14:00 Szpital (398)
15:00 Kuchenne rewolucje 6 (11)
16:00 Szkoła (255)
17:00 Ukryta prawda (513)
18:00 Szpital (399)
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (38) 
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku - Quiche z 

warzywami i łososiem (32)
20:15 Na Wspólnej 15 (2603)
20:55 Milionerzy (33)
21:30 Kuchenne rewolucje 14 (11)
22:30 Nigdy w życiu! - komedia, 

Polska 2004, reż. Ryszard 
Zatorski

00:45 Mroczna dzielnica - � lm 
sensacyjny, USA 2001, reż. 
Andrzej Bartkowiak, wyk. 
Steven Seagal, DMX, Isaiah 
Washington, Anthony Ander-
son, Michael Jai White, Bill 
Duke 

02:50 Uwaga!
03:15 Moc magii (347)
04:35 Nic straconego

05:10 Uwaga! 
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje (4)
07:50 Doradca smaku - Quiche z 

warzywami i łososiem (32)
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda (513)
12:00 Szkoła (255)
13:00 19+ (131)
13:30 19+ (132)
14:00 Szpital (399)
15:00 Kuchenne rewolucje 6 (12)
16:00 Szkoła (256)
17:00 Ukryta prawda (514)
18:00 Szpital (400)
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (39) 
19:50 Uwaga! 
20:00 Piraci z Karaibów: Na 

nieznanych wodach - � lm 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2011, reż. Rob 
Marshall, wyk. JohnnyDepp, 
Penelope Cruz, Geo� rey Rush, 
IanMcShane, Kevin McNally, 
Keith Richards, Richard 
Gri�  ths  

22:55 Shaft - � lm sensacyjny, USA/
Niemcy 2000, reż. John 
Singleton

01:00 Życie bez wstydu 5 (2) - 
reality show  

02:00 Kuba Wojewódzki 11 (1)
03:00 Uwaga! 
03:15 Moc magii (348)
04:35 Nic straconego

05:20 Ukryta prawda (103) 
06:20 Szpital (217) 
07:15 Sąd rodzinny (150) 
08:15 Zaklinaczka duchów 3 (13) 
09:10 Brzydula (201) 
09:45 Brzydula (202) 
10:20 Mango - telezakupy
11:55 Ukryta prawda (492) 
12:55 Sąd rodzinny (151) 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (391) 
14:55 Szpital (218) 
15:55 Gotowe na wszystko (22)
16:55 Zaklinaczka duchów 3 (14) 
17:55 Brzydula (203) 
18:30 Brzydula (204) 
19:00 Ukryta prawda (493) 
20:00 Stosunki międzymiastowe 

- komedia, USA 2010, reż. 
Nanette Burstein, wyk. Drew 
Barrymore, Justin Long, 
Charlie Day, Jason Sudeikis, 
Christina Applegate 

22:15 Oszuści (7) 
23:15 Niewierni (7) 
00:15 Atak pająków - horror, 

USA 2002, reż. Ellory Elkay-
em, wyk. David Arquette, 
Kari Wuhrer, Scott Terra, 
Scarlett Johansson, Rick 
Overton 

02:25 Moc magii (347)
04:40 Druga strona medalu 3 (3)

05:20 Ukryta prawda (104) 
06:20 Szpital (218) 
07:15 Sąd rodzinny (151) 
08:15 Zaklinaczka duchów 3 (14) 
09:10 Brzydula (203) 
09:45 Brzydula (204) 
10:20 Mango - telezakupy
11:55 Ukryta prawda (493) 
12:55 Sąd rodzinny (152) 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (392) 
14:55 Szpital (219) 
15:55 Gotowe na wszystko (23) 
16:55 Zaklinaczka duchów 3 (15) 
17:55 Brzydula (205) 
18:30 Brzydula (206) 
19:00 Ukryta prawda (494) 
20:00 Happy Feet: Tupot małych 

stóp - komedia, USA 2006, 
reż. George Miller, Warren 
Coleman, Judy Morris, wyk. 
Elijah Wood, Robin Williams, 
Nicole Kidman, Brittany 
Murphy, Hugh Jackman 

22:25 Jackie Chan: Pierwsze ude-
rzenie - � lm sensacyjny, Hong 
Kong/USA 1996, reż. Stanley 
Tong, wyk. Jackie Chan, Chen 
Chun Wu, Jackson Lou, Bill 
Tung, Jouri Petrov, Nonna 
Grishajeva 

00:00 Zabójcza broń (12) 
01:00 Nie z tego świata (15)
01:55 Moc magii (348)
04:10 Druga strona medalu 3 (4)
04:45 Druga strona medalu 3 (5)

06:00 Niesamowite rekordy (12)
06:45 Niesamowite rekordy (13)
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki (15)
07:50 Kaczor Donald przedstawia (50)
08:30 Kaczor Donald przedstawia (51)
09:00 V.I.P. (8)
10:00 Policjantki i policjanci (312)
11:00 Detektywi w akcji (181)
12:00 Detektywi w akcji (169)
13:00 Detektywi w akcji (170)
14:00 STOP Drogówka (157)
15:00 Dom nie do poznania (255)
16:00 Esmeralda (73)
17:00 Esmeralda (74)
18:00 Detektywi w akcji (182)
19:00 Policjantki i policjanci (313)
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (116)
21:05 Mroki lasu - horror, USA/

Niemcy/Wielka Brytania, 
2006; reż. Lucky McKee; wyk. 
Lauren Birkell, Agnes Bruck-
ner, Heather Gilchrist Jane

23:00 Śmierć na 1000 sposobów (3)
23:35 Śmierć na 1000 sposobów (4)
00:00 Spadkobiercy (19)
01:30 Sekrety sąsiadów (56)
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (687)
04:00 Top 10 lista przebojów (907)
05:00 Top 10 lista przebojów (911)

06:00 Niesamowite rekordy (1)
06:45 Niesamowite rekordy (2)
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki (16)
07:50 Kaczor Donald przedstawia (52)
08:30 Kaczor Donald przedstawia (53)
09:00 V.I.P. (9)
10:00 Policjantki i policjanci (313)
11:00 Detektywi w akcji (182)
12:00 Detektywi w akcji (171)
13:00 Galileo (660)
14:00 Galileo (661)
15:00 Dom nie do poznania (256)
16:00 Esmeralda (75)
17:00 Esmeralda (76)
18:00 Detektywi w akcji (183)
19:00 Policjantki i policjanci (314)
20:00 Bestie z Morza Beringa - � lm 

SF; USA 2013; reż. Don E. 
FauntLeRoy; wyk. Brandon 
Beemer, Kevin Dobson, Cassie 
Scerbo 

21:50 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny (113)

22:50 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny (114)

23:50 Następny jesteś ty - dramat; 
USA 2011; reż. Adam Wingard; 
wyk. AJ Bowen, Joe Swan-
berg, Sharni Vinson 

01:50 Gra�  ti
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (688)
04:00 Top 10 lista przebojów (908)
05:00 Top 10 lista przebojów (912)

20:10 12 mężczyzn 
  z kalendarza 

20:05  Gęsia skórka 20:00 Piraci z Karaibów

20:00 Stosunki 
  międzymiastowe

20:00 Happy Feet: 
  Tupot  małych  stóp

21:05 Mroki lasu 

20:00 Bestie z Morza 
  Beringa

22:30 Nigdy w życiu! 
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23 grudnia • sobota

24 grudnia • niedziela

22:45 Święta Last Minute

20:05 Paddington

21:10  Alicja w Krainie Czarów 21:10  Noce w Rodanthe

21:10  Znów mam 17 lat 

20:00 Trefny wóz

00:00 436 mieszkańców

04:00 Galeria (95) 
04:20 Klan (3225) 
04:45 Klan (3226) 
05:05 Klan (3227) 
05:35 Jaka to melodia?
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:55 Rok w ogrodzie extra
08:20 W drodze do Cordury - we-

stern, USA 1959; reż. Robert 
Rossen; wyk. Gary Cooper, 
Rita Hayworth, Van He� in, 
Richard Conte 

10:35 Talianka (5) 
11:35 Talianka (6) 
12:40 Studio Raban 
13:15 Fascynujący świat - Wanilia, 

cynamon i płatki migdałów. 
Świąteczne wypieki w 
Europie

14:10 Okrasa łamie przepisy
14:40 Dama w czarnym welonie (4) 
15:45 20 lat „Jaka to melodia” - 

koncert
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka (67)
18:30 Opole 2017 na bis
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Hit na sobotę – Nieuchwytni 

- � lm akcji, USA 2015; reż. 
Daniel Benmayor; wyk. Taylor 
Lautner, Marie Avgeropoulos, 
Adam Rayner 

21:55 Podejrzani zakochani - kome-
dia, Polska 2013 

23:50 Wiatr i lew - � lm przygo-
dowy, USA 1975; reż. John 
Milius; wyk. Sean Connery, 
Candice Bergen, Brian Keith 

01:55 Wściekłość na drodze - dra-
mat, USA 1999 

03:30 Dama w czarnym welonie (4)

05:10 Galeria (96)
05:35 Klan (3228) 
05:55 Klan (3229) 
06:30 Słownik polsko@polski - talk-

-show prof. Jana Miodka
07:00 Transmisja mszy świętej z 

Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach

08:00 Tydzień 
08:25 Ziarno - Beskidzkie Boże 

Narodzenie
09:05 Weterynarze z sercem (29)
09:35 Nicholas Nickleby - dramat, 

USA 2002; reż. Douglas 
McGrath; wyk. Charlie 
Hunnam, Anne Hathaway, 
Jamie Bell

11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 BBC w Jedynce - Wielkie 

migracje zwierząt. Zebry
13:55 Reportaż z regionu - Kutia w 

Watykanie, czyli wigilie Jana 
Pawła II

14:25 Obietnica pod jemiołą - 
komedia, USA 2016

16:05 Jaka to melodia?
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Kolędy z Jedynką (1)
18:35 Kolędy z Jedynką (2)
19:30 Wiadomości 
20:00 Orędzie ABPA. S.Gądeckiego 
20:05 Sport 
20:15 Pogoda 
20:20 Kolędy z prezydentem
21:25 Transmisja mszy świętej
23:30 Nieuchwytni - � lm akcji, USA 

2015; reż. Daniel Benmayor; 
wyk. Taylor Lautner, Marie 
Avgeropoulos, Adam Rayner 

01:10 Niespotykanie spokojny 
człowiek - � lm, Polska 1975; 
reż. Stanisław Bareja; wyk. 
Janusz Kłosiński, Ryszarda 
Hanin, Marek Frąckowiak, 
Małgorzata Potocka

02:20 Jaka to melodia?
03:15 Obietnica pod jemiołą - 

komedia, USA 2016; reż. David 
Winning; wyk. Jaime King, 
Luke Macfarlane, Lochlyn 
Munro

06:00 Wielka rafa koralowa (2)
07:05 M jak miłość (1338) 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Lajk! 
11:10 David Attenborough i 

dinozaur olbrzymi - � lm do-
kumentalny, Wielka Brytania 
2016; reż. Charlotte Scott

12:15 Superpies - komedia, USA 
1995; reż. Aaron Norris; wyk. 
Chuck Norris, Peter Savard 
Moore, Francesco Quinn, 
Carmine Caridi 

13:45 Lajk! 
14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny 
15:15 Rodzinka.pl (209)
15:50 Asterix i Obelix kontra Cezar 

- komedia, Francja, Niemcy, 
Włochy 1999; reż. Claude Zidi; 
wyk. Christian Clavier, Gerard 
Depardieu, Leticia Casta, 
Roberto Benigni 

17:45 Słowo na niedzielę - A nie 
brzuchem... 

18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy - Postaw na milion 

(162) 
19:05 Postaw na milion (162) 
20:05 60 lat TVP Poznań - koncert 

jubileuszowy (1)
21:00 60 lat TVP Poznań - koncert 

jubileuszowy (2)
22:00 Koneser -  melodramat, 

Włochy 2013; reż. Giuseppe 
Tornatore; wyk. Geo� rey 
Rush, Jim Sturgess, Sylvia 
Hoeks, Donald Sutherland

00:25 Nieznana siostra – dramat 
kryminalny, Kan ada 2014; reż. 
Philippe Gagnon; wyk. Sonya 
Walger, Ben Bass, Bobbie 
Philips 

02:00 Zawód: szpieg - � lm sensa-
cyjny, USA, Wielka Brytania, 
Francja, Japonia 2001; reż. 
Tony Scott; wyk. Robert 
Redford, Brad Pitt, Catherine 
McCormack 

04:10 Koło fortuny (28) 
04:45 Koło fortuny (29)

05:45 Dla niesłyszących - Słowo na 
niedzielę - A nie brzuchem... 

06:00 Pierwsza Cicha Noc - � lm 
dokumentalny, Wielka 
Brytania, Polska 2014; reż. 
Peter Beveridge 

07:05 M jak miłość (1339) 
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:20 Barwy szczęścia (1766)
09:55 Magiczna skarpeta - � lm 

obyczajowy, Kanada, USA 
2015; reż. David Winning; 
wyk. Victor Webster, Bridget 
Regan, Iris Quinn, Imogen 
Tear 

11:30 Gwiazdy w południe - Sied-
miu wspaniałych - western, 
USA 1960; reż. John Sturges

13:55 Familiada
14:30 Koło fortuny
15:15 „Wśród nocnej ciszy” - koncert 

kolęd w Pelplinie (1)
16:15 Uwierz w święta - � lm 

obyczajowy, Kanada 2015; 
reż. Jonathan Wright; wyk. 
Shanae Grimes-Beech, Steve 
Lund 

18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Magazyn Ekspresu Reporte-

rów - wydanie specjalne
20:05 PS. Kocham cię - melodramat, 

USA 2007; reż. Richard LaGra-
venese; wyk. Hilary Swank, 
Gerard Butler, Harry Connick 
Jr, Lisa Kudrow

22:20 Ślubne wojny - komedia, USA 
2009; reż. Gary Winick; wyk. 
Kate Hudson, Anne Hathaway, 
Candice Bergen, Steve Howey, 
Chris Pratt 

23:55 Bóg się rodzi. Kolędowanie z 
Białegostoku - koncert

00:30 Koneser – melodramat, 
Włochy 2013; reż. Giuseppe 
Tornatore; wyk. Geo� rey 
Rush, Jim Sturgess, Sylvia 
Hoeks, Donald Sutherland

02:55 Siedmiu wspaniałych - 
western, USA 1960; reż. John 
Sturges; wyk. Yul Brynner, 
Steve McQuinn, Charles 
Bronson, Robert Vaughn, 
Horst Buchholz 

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 My3 (13)
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (23)
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (34)
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (35)
09:45 Przygody Kota w Butach (30)
10:10 Ewa gotuje (322)
10:50 Anioły i kowbojki - � lm 

familijny; USA 2012; reż. 
Armstrong Timothy

12:50 Klik: i robisz, co chcesz - 
komedia; USA 2006

15:05 Jaś Fasola - komedia; Wielka 
Brytania 1992

15:50 Kabarety Rybnik 2017
17:50 Chłopaki do wzięcia (129)
18:20 Chłopaki do wzięcia (130)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (351
20:05 Paddington - komedia 

familijna; Francja, Wielka 
Brytania 2014; reż. Paul King; 
wyk. Hugh Bonneville, Sally 
Hawkins, Julie Walters, Jim 
Broadbent, Nicole Kidman 

22:10 Teściowie - komedia; USA 
2003; reż. Andrew Fleming; 
wyk. Michael Douglas, Albert 
Brooks, Candice Bergen, 
Lindsay Sloane, Ryan Reynold

00:15 Postrach nocy 2: Nowa krew - 
horror; USA 2013

02:35 Tajemnice losu (2884)
05:00 Disco Gramy (3907)

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 My3 (14)
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (24)
08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (36)
09:15 Mickey - bardziej bajkowe 

święta - animacja, USA 2004
10:45 Artur ratuje Gwiazdkę - 

animacja; USA 2011
13:15 Świąteczna gorączka - kome-

dia familijna; USA 1996
14:55 Kolędowanie z Fundacją Polsat
15:50 Jasnogórskie kolędowanie z 

Polsatem
16:50 Wielkie kolędowanie z 

Polsatem 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Grześki sami w domu - kome-

dia, Polska 2017
20:10 Kevin sam w Nowym Jorku - 

komedia; USA 1992; reż. Chris 
Columbus; wyk. Macaulay 
Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, 
Catherine O’Hara, John Heard 

22:45 Święta Last Minute - komedia 
familijna; USA 2004; reż. 
Joe Roth; wyk. Tim Allen, 
Jamie Lee Curtis, Jake Bu-
sey, Marin Cheech

00:50 Gwiazdka w Harlemie - 
komedia; USA 2013; reż. 
Kasi Lemmons; wyk. Ange-
la Bassett, Forest Whitaker, 
Jacob Latimore

02:50 Tajemnice losu (2885)
04:45 Disco Gramy (3908)

05:15 Uwaga!   
05:35 Mango - telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem 2
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (661)
12:50 Mali giganci 3 (7)  
14:50 Kulinarne podróże Magdy 

Gessler (1)  
15:50 Azja Express 2 (3)  
17:20 Kobieta na krańcu świata 9 

(5)  
17:55 Tu się gotuje! (4)  
18:00 Kuchenne rewolucje 14 (11)
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (40) 
19:45 Uwaga!  
20:00 Pamiętnik księżniczki II: Kró-

lewskie zaręczyny - komedia, 
USA 2004, reż. Garry Marshall, 
wyk. Anne Hathaway, 
HeatherMatarazzo, Julie 
Andrews, Paul Majors, Hector 
Elizondo  

22:25 Pod słońcem Toskanii - 
komedia, USA/Włochy 2003, 
reż. Audrey Wells, wyk. Diane 
Lane, RaoulBova, Sandra 
Oh, Vincent Riotta, Lindsay 
Duncan, Valentine Pelka, 
David Sutcli� e  

00:50 Nigdy w życiu! - komedia, 
Polska 2004, reż. Ryszard 
Zatorski

03:00 Uwaga! 
03:20 Moc magii (349)
04:40 Nic straconego

05:10 Uwaga! 
05:30 Mango - telezakupy
07:40 Milionerzy - wydanie specjal-

ne (112)
08:30 Azja Express 2 (4)  
10:00 Elf - komedia, USA 2003, reż. 

Jon Favreau
12:05 Gwiezdne wojny: Część 

III - Zemsta Sithów - � lm SF, 
USA 2005, reż. George Lucas

15:05 Kiedy aniołowie śpiewają  - 
� lm rodzinny, USA 2013, reż. 
Tim McCanlies

16:55 Śnięty Mikołaj - komedia, 
USA 1994

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (41) 
19:45 Uwaga!  
20:05 Koncert kolęd z Krakowa
21:10 Alicja w Krainie Czarów - � lm 

przygodowy, USA 2010, 
reż. Tim Burton, wyk. Mia 
Wasikowska, JohnnyDepp, 
Helena Bonham Carter, Anne 
Hathaway, Crispin Glover, 
Michael Sheen, Stephen Fry, 
Alan Rickman, Timothy Spall 

23:35 Człowiek na krawędzi - � lm 
sensacyjny, USA 2012, reż. 
AsgerLeth, wyk. Sam Wor-
thington, Elizabeth Banks, 
Jamie Bell, Anthony Mackie

01:45 Shaft - � lm sensacyjny, USA/
Niemcy 2000, reż. John 
Singleton

03:50 Koncert kolęd z Krakowa
04:55 Nic straconego

05:35 Ukryta prawda (105) 
06:40 Mango - telezakupy
08:45 Gotowe na wszystko (19)
09:45 Gotowe na wszystko (20)
10:45 Gotowe na wszystko (21)
11:45 Brzydula (197) 
12:20 Brzydula (198) 
12:55 Brzydula (199) 
13:30 Brzydula (200) 
14:05 Brzydula (201) 
14:40 Brzydula (202) 
15:10 Zeus i Roksana - � lm rodzin-

ny, USA 1994
17:15 Street Dance II - � lm obycza-

jowy, Wielka Brytania 2012, 
reż. Max Giwa, Dania Pasqu-
ini, wyk. Falk Hentschel, So� a 
Boutella, Stephanie Nguyen 

19:00 Ekspres polarny - � lm przygo-
dowy, USA 2004, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Tom Hanks, 
Daryl Sabara, Nona Gaye, 
Leslie Zemeckis 

21:10 Znów mam 17 lat - komedia, 
USA 2009, reż. Burr Steers, 
wyk. Zac Efron, Matthew 
Perry, Leslie Mann, Thomas 
Lennon, Allison Miller 

23:25 Star Trek: W ciemność - � lm 
przygodowy, USA 2013, reż. 
J.J. Abrams, wyk. Chris Pine, 
Zachary Quinto, Zoe Saldana, 
Karl Urban, Simon Pegg, John 
Cho, Benedict Cumberbatch 

02:10 Moc magii (349)
04:25 Druga strona medalu 3 (6)
04:55 Druga strona medalu 3 (7)

05:50 Ukryta prawda (106) 
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Gotowe na wszystko (22)
09:55 Gotowe na wszystko (23) 
10:55 Brzydula (203) 
11:30 Brzydula (204) 
12:05 Brzydula (205) 
12:40 Brzydula (206) 
13:15 Tatastrofa - � lm rodzinny, 

USA 2009
15:10 Beethoven: Świąteczna 

przygoda - � lm przygodowy, 
USA 2011

16:55 W krzywym zwierciadle: 
Witaj Święty Mikołaju! - 
komedia, USA 1989

19:00 Godziny szczytu - � lm sen-
sacyjny, USA 1998, reż. Brett 
Ratner, wyk. Jackie Chan, 
Chris Tucker, Tom Wilkinson, 
Elizabeth Pena, Philip Baker 
Hall, Mark Rolston, Chris Penn

21:10 Noce w Rodanthe - � lm oby-
czajowy, USA/Australia 2008, 
reż. George C. Wolfe, wyk. 
Richard Gere, Diane Lane, 
Christopher Meloni, Viola 
Davis, Scott Glenn 

23:15 Sześć dni, siedem nocy - 
komedia, USA 1998, reż. Ivan 
Reitman, wyk. Harrison Ford, 
Anne Heche, David Schwim-
mer, Jacqueline Obradors, 
Temuera Morrison 

01:20 Mój rower - � lm obyczajo-
wy, Polska 2012, reż. Piotr 
Trzaskalski

03:25 Druga strona medalu 3 (8) 
03:55 Druga strona medalu (1)
04:30 Druga strona medalu 2 (7) 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (17)
06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki (18)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki (19)
07:35 Kaczor Donald przedstawia (51)
08:10 Kaczor Donald przedstawia (54)
08:40 Kaczor Donald przedstawia (55)
09:10 Dzwoneczek i zaginiony skarb 

- animacja; USA 2009
11:55 Policjantki i policjanci (311)
12:55 Policjantki i policjanci (312)
13:55 STOP Drogówka (158)
14:55 Jaś Fasola - komedia; Wielka 

Brytania 1990; reż. John 
Howard-Davies; wyk. Rowan 
Atkinson 

15:35 Tajniak - komedia; USA 2002; 
re z. Malcolm D. Lee; wyk. 
Ellis Aunjanue, Eddie Gri�  n, 
Denise Richards 

17:25 Król Lew II: Czas Simby - ani-
macja; Australia, USA 1998; 
reż. Rob LaDuca,

19:00 Galileo (630)
20:00 Policjantki i policjanci (313)
21:00 Policjantki i policjanci (314)
22:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (115)
23:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (116)
00:00  436 mieszkańców - horror, 

USA/Kanada 2006; reż. 
Michelle MacLaren; wyk. 
Charlotte Sullivan, Frank 
Adamson, Leigh Enns, Susan 
Kelso

02:00 Najdziwniejsze zwierzęta 
świata (1)

03:00 Disco Polo Life (689)
04:00 Top 10 lista przebojów (909)
05:00 Top 10 lista przebojów (913)

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (20)
06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki (21)
07:05 Kaczor Donald przedstawia (52)
07:40 Kaczor Donald przedstawia (53)
08:10 Kaczor Donald przedstawia (56)
08:45 Kudłaty zaprzęg - animacja; 

USA 2008
10:30 Galileo (661)
11:30 Galileo (630)
12:40 Mój tata Scrooge - � lm 

familijny; Kanada 2014
14:30 Człowiek przyszłości - dramat 

SF; USA/Niemcy 1999
17:05 Bajkowe Boże Narodzenie - 

� lm familijny; USA 2011; reż. 
Damian Michael; wyk. Katie 
McGrath, Roger Moore

19:00 Galileo (631)
20:00 Trefny wóz - dramat; RPA 

2013; reż. Michael Dewil Mu-
kunda; wyk. Gys de Villiers, 
Naima McLean, Paul Walker

21:50 Mroźny wiatr - horror; USA 
2007; reż. Gregory Jacobs; 
wyk. Emily Blunt, Ashton 
Holmes, Martin Donovan, Ian 
A. Wallace, Ned Bellamy

23:45 Lepiej być nie może - kome-
dia; USA 1997; reż. James L. 
Brooks; wyk. Jack Nicholson, 
Helen Hunt, Kinnear Greg, 
Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich

02:30 Najdziwniejsze zwierzęta 
świata (2)

03:30 Sekrety sąsiadów (57)
04:00 Top 10 lista przebojów (910)
05:00 Top 10 lista przebojów (914)

20:00 Pamiętnik księżniczki II
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25 grudnia • poniedziałek

26 grudnia • wtorek

21:45 Rozmowy nocą

20:10 Szklana pułapka 4.0

20:00 Listy do M. 

20:00 Kraina jutra

22:10 Diana

22:20 Eksplozja 

20:00 Kuloodporny

20:00 Nie można pocałować 
  panny młodej 

05:35 Renifer Niko ratuje brata 
- � lm animowany, Dania, 
Finlandia, Irlandia 2011; reż. 
Kari Juusonen, Jorgen Lerdam 

07:00 Transmisja mszy świętej z 
Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach

08:00 Kolędy z Jedynką (1)
09:00 Napoleon - � lm familijny, 

Australia 1995; reż. Mario 
Andreacchio; wyk. Philip 
Quast, Susan Lyons, Coralie 
Sawade

10:35 Rodzina na święta - � lm 
obyczajowy, USA 2016; reż. 
Amanda Tapping; wyk. Lacey 
Chabert, Tyron Leitso, Milli 
Wilkinson 

12:00 Urbi et Orbi
12:50 BBC w Jedynce - Pisklę wśród 

śniegu. Opowieść o małym 
pingwinie

14:00 Eurowizja Junior - skrót
15:00 Biały Kieł 2 - Legenda białego 

wilka - � lm przygodowy, 
USA 1994; reż. Ken Olin; wyk. 
Scott Bairstow, Charmaine 
Craig, Alfred Molina, Victoria 
Racimo 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Kolędy Białystok
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Rolnik szuka żony IV - reality 

show
21:20 Niebo istnieje naprawdę 

- dramat, USA 2014; reż. 
Randall Wallace; wyk. Greg 
Kinnear, Kelly Reilly, Thomas 
Haden Church, Connor 
Corum, Lane Styles, Margo 
Martindale 

23:05 Wróć do mnie - � lm obycza-
jowy, USA 2000; reż. Bonnie 
Hunt; wyk. David Duchovny, 
Minnie Driver, Robert Loggia 

01:10 Zatańcz ze mną - komedia, 
USA 2004; reż. Peter Chelson; 
wyk. Richard Gere, Jennifer 
Lopez, Susan Sarandon, Nick 
Cannon 

03:00 Jaka to melodia?

05:10 Biały Kieł 2 - Legenda białego 
wilka - � lm przygodowy, 
USA 1994 

07:00 Transmisja mszy świętej z 
Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach

08:00 Kolędy z Jedynką (2)
09:00 Jak uratować mamę - anima-

cja, Polska 2015
10:40 Gwiazdkowy uśmiech 

losu - � lm obyczajowy, USA 
2015; reż. Gary Yates; wyk. 
Elizabeth Berkley, Mitchell 
Kummen, Mike Bell, Julia 
Arkos 

12:15 Historia świąt Bożego Naro-
dzenia - reportaż

12:50 Natura w Jedynce. Tajemniczy 
plac zabaw. Kotiki nowoze-
landzkie

13:20 Halo, tu Pjongczang (6)
13:35 Skoki narciarskie - mistrzo-

stwa Polski - Wisła (studio) 
14:00 Skoki narciarskie - mistrzo-

stwa Polski - Wisła 
16:10 Kolędy
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Rolnik szuka żony IV - reality 

show
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Zatańcz ze mną - komedia, 

USA 2004 
22:10 Wielkie oczy - � lm obyczajo-

wy, USA, Kanada 2014; reż. 
Tim Burton; wyk. Amy Adams, 
Christoph Waltz, Danny 
Huston, Krysten Ritter, Jason 
Schwartzman 

00:05 Niebo istnieje naprawdę - 
dramat, USA 2014 

01:50 Jaka to melodia?
02:40 Dom (24) 
04:25 Notacje - Krzysztof Globisz. 

Znaleźć odrobinę dobra

06:05 Dla niesłyszących Orędzie 
abpa Stanisława Gądeckiego 
na święta Bożego Narodzenia

06:15 Z całego świata - program 
religijny

06:55 Latający renifer - � lm 
familijny, USA 2003; reż. LeVar 
Burton; wyk. Brenda Blethyn, 
Brittany Bristow, Josh Buckle

08:45 Czarodziejski las - � lm 
dokumentalny, Austria 2014; 
reż. Klaus T. Steindl 

09:50 Beethoven na tropie skarbu - 
� lm familijny, USA 2014

11:35 Gwiazdy w południe - Nevada 
Smith - western, USA 1966

14:00 Familiada
14:45 Koło fortuny - Wydanie 

specjalne
15:40 PS. Kocham cię - melodra-

mat, USA 2007; reż. Richard 
LaGravenese

18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Wigilijna Tytka - koncert 

bożonarodzeniowy
20:05 Wkręceni 2 - komedia, Polska 

2015; reż. Piotr Wereśniak; 
wyk. Paweł Domagała, 
Bartosz Opania, Antoni Kró-
likowski, Małgorzata Socha, 
Marta Żmuda-Trzebiatowska, 
Barbara Kurdej-Szatan, 
Leszek Lichota, Filip Bobek, 
Marcin Perchuć 

21:55 Pan i pani Kiler - komedia 
sensacyjna, USA 2010; reż. 
Robert Luketic; wyk. Kathe-
rine Heigl, Ashton Kutcher, 
Tom Selleck 

23:45 Markiza Angelika - � lm 
kostiumowy, Austria, Francja, 
Belgia 2013; reż. Ariel Ze-
itoun; wyk. Nora Arnezeder, 
Gerard Lanvin, Tomer Sisley, 
David Kross 

01:55 Świąteczna pomyłka - 
komedia, Kanada 2015; reż. 
Jonathan Wright; wyk. Alicia 
Witt, Mark Wiebe aktor, 
Lawrence Dane 

03:35 Nevada Smith - western, 
USA 1966 

06:35 Magiczna skarpeta - � lm 
obyczajowy, Kanada, USA 
2015; reż. David Winning; 
wyk. Victor Webster, Bridget 
Regan, Iris Quinn, Imogen 
Tear 

08:15 Uwierz w święta - � lm 
obyczajowy, Kanada 2015; 
reż. Jonathan Wright; wyk. 
Shanae Grimes-Beech, Steve 
Lund 

09:55 Świąteczna pomyłka - 
komedia, Kanada 2015; reż. 
Jonathan Wright; wyk. Alicia 
Witt, Mark Wiebe, Lawrence 
Dane 

11:40 Gwiazdy w południe - Złoto 
Mackenny - western, USA 
1969; reż. J. Lee Thompson; 
wyk. Gregory Peck, Omar 
Sharif, Telly Savalas, Lee J. 
Cobb 

14:00 Familiada - wydanie specjalne
14:45 Koło fortuny - wydanie 

specjalne
15:35 „Wśród nocnej ciszy” - kon-

cert kolęd w Pelplinie (2)
16:15 Ślubne wojny - komedia, USA 

2009; reż. Gary Winick; wyk. 
Kate Hudson, Anne Hathaway, 
Candice Bergen, Steve Howey, 
Chris Pratt 

18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Wigilijna Tytka - koncert 

bożonarodzeniowy (2)
20:05 Asterix i Obelix: Misja 

Kleopatra - komedia, Francja, 
Niemcy 2002; reż. Alain 
Chabat; wyk. Gerard Depar-
dieu, Christian Clavier, Jamel 
Debbouze 

22:05 Widowisko świąteczne (1)
23:00 Widowisko świąteczne (2)
23:50 Wkręceni 2 - komedia, Polska 

2015
01:35 Pan i pani Kiler - komedia 

sensacyjna, USA 2010 
03:25 Markiza Angelika - � lm 

kostiumowy, Austria, Francja, 
Belgia 2013 

05:45 Kubuś i Hefalumpy - anima-
cja; USA 2005

07:05 Pingwiny z Madagaskaru: 
Misja świąteczna - animacja; 
USA 2005

07:20 Świętastyczne kolędowanie - 
animacja; USA 2010

07:30 Artur ratuje Gwiazdkę - 
animacja; USA 2011

09:35 Święty Mikołaj z 34 Ulicy - 
komedia familijna; USA 1994

12:10 Zawód święty Mikołaj - kome-
dia; USA 2001

13:55 Święta Last Minute - komedia 
familijna; USA 2004

16:10 Kevin sam w Nowym Jorku - 
komedia familijna; USA 1992

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Smerfy: Opowieść wigilijna - 

animacja; USA 2012
20:05 Pada Shrek - animacja; USA 

2007; reż. Gary Trousdale
20:40 Madagwiazdka - animacja; 

USA 2009; reż. David Soren
21:05 Epoka lodowcowa: Mamucia 

gwiazdka - animacja; USA 
2011; reż. Disher Karen 

21:45 Rozmowy nocą - komedia ro-
mantyczna; Polska 2008; reż. 
Maciej Żak; wyk. Magdalena 
Różczka, Marcin Dorociński, 
Weronika Książkiewicz, Mi-
chał Piela, Roma Gąsiorowska

23:50 Szklana pułapka 4.0 - � lm 
sensacyjny; USA/Wielka 
Brytania 2006

02:40 Tajemnice losu (2886)
05:00 Disco Gramy (3909)

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:40 Sooby Doo: Upiorna Gwiazdka 

- animacja; USA 2012
08:10 Stitch! Misja - animacja; USA 

2003
09:35 Kung Fu Panda: Święta, 

święta i Po - animacja; USA 
2010

10:10 Smerfy: Opowieść wigilijna - 
animacja; USA 2012

10:40 Madagwiazdka - animacja; 
USA 2009

11:05 Epoka lodowcowa: Mamucia 
gwiazdka - animacja; USA 
2011

11:35 Pada Shrek - animacja; USA 
2007

12:15 Paddington - komedia fami-
lijna; Francja, Wielka Brytania 
2014

14:15 Pani Doubt� re - komedia; USA 
1993

16:45 Rozmowy nocą - komedia 
romantyczna; Polska 2008

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według kiepskich (321)
20:10 Szklana pułapka 4.0 - � lm 

sensacyjny; USA/Wielka Bry-
tania 2006; reż. Len Wiseman; 
wyk. Bruce Willis, Olyphant 
Timothy, Cli�  Curtis

22:55 Czy leci z nami pilot komedia; 
USA 1980; reż. David Zucker

00:55 Prawdziwe kłamstwa - kome-
dia sensacyjna; USA 1994; reż. 
James Cameron

04:00 Tajemnice losu (2887)
05:00 Disco Gramy (3910)

05:10 Uwaga!  
05:40 Mango - telezakupy
07:10 Koncert kolęd z Krakowa
08:25 Toy Story - komedia, USA 1995
10:00 Śnięty Mikołaj II - komedia, 

USA 2002, reż. Michael 
Lembeck

12:10 101 dalmatyńczyków - kome-
dia, USA 1996, reż. Stephen 
Herek

14:20 Pamiętnik księżniczki II: Kró-
lewskie zaręczyny - komedia, 
USA 2004, reż. Garry Marshall

16:45 Mali giganci 3 (8) 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (42) 
19:45 Uwaga! 
20:00 Listy do M. - komedia, 

Polska 2011, reż. Mitja-
Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Roma Gąsiorowska, Tomasz 
Karolak, Agnieszka Dygant, 
Piotr Adamczyk, Wojciech 
Malajkat, Paweł Małaszyński, 
Katarzyna Zielińska

22:25 Błękitna fala - � lm obycza-
jowy, USA/Niemcy 2002, reż. 
John Stockwell

00:45 Pod słońcem Toskanii - kome-
dia, USA/Włochy 2003, reż. 
Audrey Wells

03:00 Kiedy aniołowie śpiewają - 
� lm rodzinny, USA 2013, reż. 
Tim McCanlies

04:35 Nic straconego

05:10 Uwaga! 
05:40 Mango - telezakupy
06:45 Milionerzy - wydanie specjal-

ne (113)
07:40 Śnięty Mikołaj III: Uciekający 

Mikołaj - komedia, USA 2006
09:35 102 dalmatyńczyki - komedia, 

USA 2000
11:45 Alicja w Krainie Czarów - � lm 

przygodowy, USA 2010
14:00 Zaplątani  - � lm animowany, 

USA 2010, reż. Nathan Greno
16:20 Piraci z Karaibów: Na 

nieznanych wodach - � lm 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2011

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (43) 
19:45 Uwaga!  
20:00 Kraina jutra - � lm przygodo-

wy, USA/Francja/Hiszpania/
Wielka Brytania 2015, reż. 
Brad Bird, wyk. George 
Clooney, Hugh Laurie, Britt 
Robertson, Ra� ey Cassidy, 
Tim McGraw  

22:45 Władcy ognia - � lm 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania/Irlandia 2002, reż. 
Rob Bowman, wyk. Christian 
Bale, Matthew McConaughey, 
Izabella Scorupco, Gerard 
Butler, David Kennedy

00:50 Na krawędzi - � lm sensacyjny, 
USA 1993, reż. RennyHarlin

03:20 MasterChef
03:45 Nic straconego

05:35 Ukryta prawda (107) 
06:45 Mango - telezakupy
08:50 Dwóch i pół (20)
09:20 Dwóch i pół (21)
09:50 Rok bez Mikołaja - komedia, 

USA 2006
11:45 Książę i ja III: Królewski 

miesiąc miodowy - komedia, 
USA 2008

13:40 Kopciuszek: W rytmie miłości 
- komedia, USA 2011

15:30 Happy Feet: Tupot małych 
stóp - komedia, USA 2006, 
reż. George Miller

17:50 Znów mam 17 lat - komedia, 
USA 2009, reż. Burr Steers

20:00 Sześć dni, siedem nocy - 
komedia, USA 1998, reż. Ivan 
Reitman, wyk. Harrison Ford, 
Anne Heche, David Schwim-
mer, Jacqueline Obradors, 
Temuera Morrison 

22:10 Diana - � lm obyczajowy, 
Wielka Brytania/Francja/Bel-
gia/Szwecja 2013, reż. Oliver 
Hirschbiegel, wyk. Naomi 
Watts, Naveen Andrews, 
Douglas Hodge, Geraldine 
James, Charles Edwards 

00:30 Moje wielkie greckie wesele - 
komedia, USA/Kanada 2002, 
reż. Joel Zwick, wyk. Nia Var-
dalos, John Corbett, Michael 
Constantine, Lainie Kazan

02:35 Jackie Chan: Pierwsze ude-
rzenie - � lm sensacyjny, Hong 
Kong/USA 1996

04:15 Druga strona medalu (2)
04:45 Druga strona medalu (3)

06:00 W-11 Wydział Śledczy (1175) 
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Czarny źrebak - � lm rodzinny, 

USA 2003
10:05 Święta Dennisa rozrabiaki 

- � lm rodzinny, USA/Kana-
da 2007, reż. Ron Oliver

11:55 Lassie - � lm przygodowy, 
USA 1994, reż. Daniel Petrie

13:55 Książę i ja IV: W krainie słoni - 
komedia, USA 2010

15:55 Elf - komedia, USA 2003, reż. 
Jon Favreau

17:55 Megamocny - komedia, 
USA 2010, reż. Tom McGrath, 
wyk. Will Ferrell, Brad Pitt, 
Tina Fey, Jonah Hill, Ben 
Stiller 

20:00 Mission: Impossible - � lm 
sensacyjny, USA 1996, reż. 
Brian De Palma, wyk. Tom 
Cruise, Jon Voight, Emma-
nuelle Beart, Henry Czerny, 
Jean Reno, Ving Rhames, 
Kristin Scott Thomas, Vanessa 
Redgrave

22:20 Eksplozja - � lm sensacyjny, 
USA 1994, reż. Stephen 
Hopkins, wyk. Je�  Bridges, 
Tommy Lee Jones, Lloyd 
Bridges, Forest Whitaker, 
Suzy Amis 

00:55 Bill - komedia, USA 2007, reż. 
Bernie Goldmann, Melisa 
Wallack, wyk. Aaron Eckhart, 
Jessica Alba, Elizabeth Banks, 
Logan Lerman 

02:55 Druga strona medalu (4)
03:25 Druga strona medalu (6)
03:55 Druga strona medalu 3 (2)

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (22)
06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki (23)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki (24)
07:35 Dziwna Przygoda Kubusia 

Puchatka - animacja; USA 
1997

09:05 Przyjaciel Świętego Mikołaja 
- animacja; Kanada 2010; reż. 
Vince Robert

11:05 Król Lew II: Czas Simby- ani-
macja; Australia, USA 1998

12:50 Kod Karola Wielkiego - � lm 
przygodowy; Niemcy 2008

15:30 Tajniak - komedia; USA 2002; 
reż. Lee Malcolm D.; wyk. 
Ellis Aunjanue, Gri�  n Eddie, 
Richards Denise 

17:20 Asteriks i Obeliks: Osiedle 
bogów - animacja; Belgia, 
Francja 2014

19:00 Policjantki i policjanci (315)
20:00 Kuloodporny - komedia 

sensacyjna; Kanada, USA 
2003; reż. Hunter Paul; wyk. 
Chow Yun-Fat, King Jaime, 
Scott Seann William 

22:20 Strefa X - thiller; Wielka 
Brytania 2010; reż. Gareth 
Edwards

00:05 The Box. Pułapka - thiller; 
USA 2009; reż. Kelly Richard; 
wyk. Cameron Diaz, Frank 
Langella, James Marsden 

02:30 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny

03:30 Gra�  ti
03:50 Cafe Futbol 17/18
05:30 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2017

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
(25)

06:35 Dzwoneczek i zaginiony skarb 
- animacja; USA 2009

08:20 Kudłaty zaprzęg - animacja; 
USA 2008

10:00 Przyjaciel Świętego Mikołaja - 
animacja, Kanada 2010

12:00 Poszukiwacze świętej włóczni 
- � lm przygodowy, Niemcy 
2010

14:35 O krok od zagłady - dramat; 
USA 2014; reż. David Gidali

16:25 Za wszelką cenę - � lm; USA 
2004; reż. Eastwood Clint;

19:00 Policjantki i policjanci (316)
20:00 Nie można pocałować panny 

młodej - dramat; USA 2011; 
reż. Hedden Rob; wyk. 
Annable Dave, Vinnie Jones, 
Katharine McPhee, Rob 
Schneider, Mena Suvari 

22:05 Pakt milczenia - thriller; USA 
2006; reż. Renny Harlin; wyk. 
Steven Strait, Laura Ramsey, 
Sebastian Stan, Chace 
Crawford, Toby Hemingway, 
Kitsch Taylor, Jessica Lucas, 
Kyle Schmid, Wendy Crewson 

00:10 Gdy zapada zmrok - horror; 
USA/Australia 2003; wyk. 
Chaney Kley, Emma Caul� eld, 
Lee Cormie, Peter Curtin, 
Steve Mouzakis, Piro Grant, 
Sullivan Stapleton

02:00 TAK czy NIE
03:00 Gra�  ti
03:10 Trans World Sport 2017
04:25 Cafe Futbol 17/18
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20:40 Prawdziwe kłamstwa 21:30 Na krawędzi 20:00 Mój  rower 20:00 Sprawiedliwi 

20:05 50 pierwszych  randek 22:30 Gorąca  laska 20:00 Noce  w  Rodanthe 21:00 Potwór

27 grudnia •  środa

28 grudnia • czwartek

05:10 Uwaga! 
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje (5)
07:50 Spotkanie ze smakiem 2
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Tu się gotuje! (4)  
11:00 Ukryta prawda (514)
12:00 Szkoła (256)
13:00 19+ (133)
13:30 19+ (134)
14:00 Szpital (400)
15:00 Kuchenne rewolucje 6 (13) 
16:00 Szkoła (257)
17:00 Ukryta prawda (515)
18:00 Szpital (401)
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (44) 
19:50 Uwaga!  
20:10 Doradca smaku - Carpaccio z 

łososia (26)
20:15 Na Wspólnej 15 (2604)
20:55 Milionerzy (34)
21:30 Na krawędzi - � lm 

sensacyjny, USA 1993, reż. 
RennyHarlin, wyk. Sylvester 
Stallone, Michael Rooker, 
John Lithgow, Janine Turner,

23:55 Błękitna fala - � lm obycza-
jowy, USA/Niemcy 2002, reż. 
John Stockwell

02:10 MasterChef 
02:55 Zapłata
03:40 Moc magii (350)
05:00 Nic straconego

05:10 Uwaga! 
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje (6)
07:50 Doradca smaku - Carpaccio z 

łososia (26)
08:00 Dzień Dobry TVN  
10:55 Ukryta prawda (515)
12:00 Szkoła (257)
13:00 19+ (135)
13:30 19+ (136)
14:00 Szpital (401)
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (1)
16:00 Szkoła (258)
17:00 Ukryta prawda (516)
18:00 Szpital (402)
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (45) 
19:50 Uwaga! 
20:10 Doradca smaku - Wątróbka 

drobiowa z owocami (15)
20:15 Na Wspólnej 15 (2605)
20:55 Milionerzy (35)
21:30 Kuchenne rewolucje 14 (12)
22:30 Gorąca laska - komedia, 

USA 2002, reż. Tom Brady, 
wyk. Rob Schneider, Anna 
Faris, Matthew Lawrence, 
Robert Davi, Rachel McAdams 

00:45 Piekne istoty - � lm przygo-
dowy, USA 2013, reż. Richard 
LaGravenese

03:20 Uwaga! 
03:45 Moc magii (351)
05:05 Nic straconego

06:00 Niesamowite rekordy (3)
06:45 Niesamowite rekordy (4)
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki (26)
07:50 Kaczor Donald przedstawia (56)
08:30 Kaczor Donald przedstawia (57)
09:00 V.I.P. (10)
10:00 Policjantki i policjanci (316)
11:00 Detektywi w akcji (183)
12:00 Detektywi w akcji (172)
13:00 Detektywi w akcji (173)
14:00 STOP Drogówka (50)
15:00 Dom nie do poznania (257)
16:00 Esmeralda (77)
17:00 Esmeralda (78)
18:00 Detektywi w akcji (184)
19:00 Policjantki i policjanci (317)
20:00 Sprawiedliwi - wydział krymi-

nalny (117)
21:00 Sprawiedliwi - wydział krymi-

nalny (118)
22:00 Sprawiedliwi - wydział krymi-

nalny (119)
23:05 Śmierć na 1000 sposobów (5)
23:35 Śmierć na 1000 sposobów (6)
00:00 Spadkobiercy (20)
01:00 Sekrety sąsiadów (58)
01:30 Sekrety sąsiadów (59)
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (690 )
04:00 Top 10 lista przebojów (911)
05:00 Top 10 lista przebojów (915)

06:00 Niesamowite rekordy (5)
06:45 Niesamowite rekordy (6)
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki (27)
07:50 Kaczor Donald przedstawia (57)
08:30 Kaczor Donald przedstawia (58)
09:00 V.I.P. (11)
10:00 Policjantki i policjanci (317)
11:00 Detektywi w akcji (184)
12:00 Detektywi w akcji (174)
13:00 Detektywi w akcji (175)
14:00 STOP Drogówka (158)
15:00 Dom nie do poznania (258)
16:00 Esmeralda (79)
17:00 Esmeralda (80)
18:00 Detektywi w akcji (185)
19:00 Policjantki i policjanci (318)
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (120)
21:00 Potwór - horror; USA 2006; 

reż. Ryan Schifrin; wyk. Joel 
Osment Haley, Matt McCoy, 
Christien Tinsley

23:05 Śmierć na 1000 sposobów (7)
23:35 Śmierć na 1000 sposobów (8)
00:00 Spadkobiercy (21)
01:00 Sekrety sąsiadów (60)
01:30 Sekrety sąsiadów (61)
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (691)
04:00 Top 10 lista przebojów (912)
05:00 Top 10 lista przebojów (916)

05:00 Telezakupy
05:35 Jaka to melodia?
06:20 C.K. Dezerterzy (1) - komedia, 

Polska, Węgry 1985; reż. 
Janusz Majewski; wyk. Marek 
Kondrat, Zoltan Bezerdy, 
Wiktor Zborowski, Jacek Sas 
- Uhrynowski, Robert Koltai, 
Anna Gornostaj, Kalina Ję-
drusik, Krzysztof Kowalewski, 
Wojciech Pokora 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat (26) 
09:10 Sonda 2
09:35 Jak to działa (147) 
10:15 Dr Quinn II (17) 
11:05 Zagadka Hotelu Grand (8)  
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Natura w Jedynce - Megeti - 

ostatni kaberu Afryki
14:00 Elif (162) 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator (197)
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta (60) 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan (3230) 
18:40 Bez tożsamości (8) 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Buntownik z wyboru - dra-

mat, USA 1997
22:35 Kulisy paryskiego luksusu - 

� lm dokumentalny, Francja 
2017; reż. Katia Chapoutier 

23:40 Bez wyjśćia - thriller, USA 
1987

01:40 Naszaarmia.pl 
02:10 Wróć do mnie - � lm obyczajo-

wy, USA 2000 
04:15 Notacje - Marek Gaszyński. 

Być z muzyką

05:30 Telezakupy
06:05 Jaka to melodia?
06:35 C.K. Dezerterzy (2) 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat (27) 
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas
10:15 Dr Quinn II (18) 
11:05 Zagadka Hotelu Grand (9)  
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy - Rozwój 

geotermii i geotermiki w 
Polsce 

12:55 Natura w Jedynce - Zimowa 
wyprawa puchacza śnieżnego

14:00 Elif (163) 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator (198) 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Śnieżne anioły (1) - � lm 

obyczajowy, Wielka Brytania 
2015; reż. George Erschba-
mer; wyk. Kristy Swanson, 
Chris Potter, Colin Lawrence, 
Catherine Lough Haggquist 

17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan (3231) 
18:40 Bez tożsamości (9) 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz (190)  
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:25 Everest - kulisy wyprawy - 

� lm dokumentalny, Wielka 
Brytania 2016

00:40 Miłość w Hongkongu - � lm 
sensacyjny, Niemcy 2014; reż. 
Peter Gersina; wyk. Veronica 
Ferres, Russell Wong, Herbert 
Knaup 

02:20 Sprawa dla reportera 
03:20 Szpiedzy w Warszawie (4)

06:05 Rodzinka.pl (207) 
06:35 Pożyteczni.pl
07:05 M jak miłość (193) 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia (1768)
11:40 Na dobre i na złe (508) 
12:45 Tylko z Tobą (51)
13:40 Na sygnale (107) 
14:15 Nasz dziwaczny świat (16) 
15:15 Rodzinka.pl (198)
15:50 Rodzinka.pl (199)
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć (15) 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia (1768)
20:05 Barwy szczęścia (1769)
20:45 Na sygnale (168)
21:15 Na sygnale (169) 
21:55 Kino relaks: The Du�  – kome-

dia, USA 2015; reż. Ari Sandel; 
wyk. Mae Whitman, Robbie 
Amell, Bella Thorne, Skyler 
Samuels. Bianka postanawia 
zmienić swoje życie, kiedy 
dowiaduje się, że jest wy-
śmiewana przez rówieśników. 
Aby tego dokonać, znosi 
wszelkie upokorzenia zarów-
no w szkole, jak i na portalach 
społecznościowych.

23:50 Jedyna szansa (3) 
01:00 Świat bez tajemnic - Alergie 

na świecie. Czyja wina? - � lm 
dokumentalny, Francja 2014. 
Choroby alergiczne są na 
czwartym miejscu wśród 
zagrożeń dla ludzkości. 
Film ukazuje typy alergii, 
przedstawia hipotezy co 
do ich źródeł oraz metody 
zwalczania.

02:05 Paradoks (7)
02:55 Licencja na wychowanie (73)
03:25 Licencja na wychowanie (74)

05:55 Rodzinka.pl (208)
06:30 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat W drodze do 
Himba

07:05 M jak miłość (194) 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia (1769)
11:35 Na dobre i na złe (509) 
12:40 Tylko z Tobą (52) 
13:35 Na sygnale (108) 
14:15 Wielka rafa koralowa (3)
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! (14) 
15:20 Rodzinka.pl (200) 
15:50 Rodzinka.pl (201) 
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć (16) 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia (1769)
20:05 Barwy szczęścia (1770)
20:40 Taka to robota, czyli kabare-

towy przegląd zawodów
21:05 The Good Doctor (3) 
21:55 Śniadanie do łóżka - komedia, 

Polska 2010; reż. Krzysztof 
Lang; wyk. Tomasz Karolak, 
Małgorzata Socha, Piotr 
Adamczyk, Izabela Kuna, 
Iwona Bielska, Wojciech 
Solarz. Zdolny, choć pechowy 
kucharz tra� a na okładkę 
poczytnego magazynu 
i z dnia na dzień zostaje 
celebrytą. Sesja zdjęciowa 
przynosi mu sławę i... miłość. 
Piotr zakochuje się w Marcie, 
jednak jego była narzeczona 
Ewa - szefowa działu mody 
magazynu i przełożona Marty 
– jest gotowa na wszystko, 
aby odzyskać względy utalen-
towanego eksfaceta.

23:30 Belfegor - upiór Luwru - � lm 
fantasy, Francja 2001; reż. Je-
an-Paul Salomé; wyk. Sophie 
Marceau, Fredric Diefenthal, 
Michel Serrault, Julie Christie 

01:15 Medicus - dramat historyczny, 
Niemcy 2013; reż. Phillip 
Stoelzl

04:05 Art Noc: Niekoniecznie jest 
źle - piosenki Lecha Janerki

05:15 Ukryta prawda (108) 
06:20 Szpital (219) 
07:15 Sąd rodzinny (152) 
08:15 Zaklinaczka duchów 3 (15) 
09:10 Brzydula (205) 
09:45 Brzydula (206) 
10:20 Mango - telezakupy
11:55 Ukryta prawda (494) 
12:55 Sąd rodzinny (153) 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (393) 
14:55 Szpital (220) 
15:55 Gotowe na wszystko II (1) 
16:55 Zaklinaczka duchów 3 (16) 
17:55 Brzydula (207) 
18:30 Brzydula (208) 
19:00 Ukryta prawda (495) 
20:00 Mój rower - � lm obyczajo-

wy, Polska 2012, reż. Piotr 
Trzaskalski, wyk. Michał 
Urbaniak, Artur Żmijewski, 
Krzysztof Chodorowski, 
Witold Dębicki, Anna Nehre-
becka, Piotr Szczepanik 

22:05 Mentalista V (12)
23:05 Mission: Impossible - � lm 

sensacyjny, USA 1996, reż. 
Brian De Palma, wyk. Tom 
Cruise, Jon Voight, Emma-
nuelle Beart, Henry Czerny, 
Jean Reno, Ving Rhames, 
Kristin Scott Thomas, Vanessa 
Redgrave

01:30 Moc magii (350)
03:45 Druga strona medalu (8) 
04:15 Druga strona medalu 2 (1)

05:20 Ukryta prawda (109) 
06:20 Szpital (220) 
07:15 Sąd rodzinny (153) 
08:15 Zaklinaczka duchów 3 (16) 
09:10 Brzydula (207) 
09:45 Brzydula (208) 
10:20 Mango - telezakupy
11:55 Ukryta prawda (495) 
12:55 Sąd rodzinny (154) 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (394) 
14:55 Szpital (221) 
15:55 Gotowe na wszystko II (2) 
16:55 Zaklinaczka duchów 3 (17) 
17:55 Brzydula (209) 
18:30 Brzydula (210) 
19:00 Ukryta prawda (496) 
20:00 Noce w Rodanthe - � lm oby-

czajowy, USA/Australia 2008, 
reż. George C. Wolfe, wyk. 
Richard Gere, Diane Lane, 
Christopher Meloni, Viola 
Davis, Scott Glenn 

22:05 Oszuści (8) 
23:05 Niewierni (8) 
00:05 Sprawa O.J. Simpsona: Taśmy 

prawdy - � lm dokumentalny, 
USA 2015, reż. Charles Bra-
verman, wyk. O.J. Simpson, 
Robert Kardashian, Kris 
Jenner 

01:50 Moc magii (351)
04:05 Druga strona medalu 2 (2) 
04:35 Druga strona medalu 2 (4)

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (585)
09:00 Malanowski i Partnerzy (252)
09:30 Malanowski i Partnerzy (253)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (90)
11:00 Dlaczego ja? (577)
12:00 Pielęgniarki (210)
13:00 Trudne sprawy (711)
14:00 Pierwsza miłość (2596)
14:45 Dlaczego ja? (757)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja (3538)
16:30 Na ratunek 112 (81)
17:00 Gliniarze (69)
18:00 Pierwsza miłość (2597)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (446)
20:05 Świat według Kiepskich (483)
20:40 Prawdziwe kłamstwa - kome-

dia sensacyjna; USA 1994; reż. 
James Cameron; wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Curtis Jamie 
Lee, Tom Arnold, Bill Paxton, 
Tia Carrere, Art Malik 

23:45 Drugi Hotel Marigold - ko-
media; Wielka Brytania/USA, 
2013; reż. John Madden; wyk. 
Bill Nighy, Dev Patel, Richard 
Gere, Celia Imrie, Judi Dench, 
Maggie Smith 

02:15 50 pierwszych randek - 
komedia; USA 2004

04:25 Tajemnice losu (2888)
05:00 Disco Gramy (3911)

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (586)
09:00 Malanowski i Partnerzy (254)
09:30 Malanowski i Partnerzy (255)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (91)
11:00 Dlaczego ja? (578)
12:00 Pielęgniarki (211)
13:00 Trudne sprawy (392)
14:00 Pierwsza miłość (2597)
14:45 Dlaczego ja? (638)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja (3539)
16:30 Na ratunek 112 (82)
17:00 Gliniarze (70)
18:00 Pierwsza miłość (2598)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (447)
20:05 50 pierwszych randek - 

komedia romantyczna; 
USA 2004; reż. Peter Segal; 
wyk. Adam Sandler, Drew 
Barrymore, Rob Schneider, 
Allen Covert, Dan Aykroyd, 
Sean Astin, Lusia Strus 

22:15 Sypiając z wrogiem - thriller; 
USA 1991; reż. Joseph Ruben; 
wyk. Julia Roberts, Patrick 
Bergin, Kevin Anderson, Elisa-
beth Lawrence, Kyle Secor 

00:25 Dziewczyna warta grzechu - 
komedia; USA 2014; reż. Peter 
Bogdanovich

02:25 Tajemnice losu (2889)
05:00 Disco Gramy (3912)
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– Panie Starosto, zanim przejdziemy do 
rozmowy o sprawach dotycz¹cych dzia³al-
ności samorz¹du powiatowego chcia³bym, 
zapytaæ, co w szczególny sposób zapamiêta 
Pan z wydarzeñ i sytuacji br.

Rok 2017 to w mojej pamiêci bêdzie rok wa¿-
nych jubileuszy ściśle zwi¹zanych z regionem, 
w którym mieszkamy i pracujemy. Po pierwsze 
Jubileusz 80-lecia powstania Centralnego Okrêgu 
Przemys³owego. Ta gospodarcza decyzja w³adz II 
RP zdeterminowa³a sytuacjê spo³eczno-gospo-
darcz¹ terenów miêdzy Wis³¹ i Sanem na wiele 
lat, a¿ po dzisiejsze czasy. Wspó³czesny obraz 
gospodarki naszego regionu to dorobek COP-
-u i skutki boomu siarkowego lat 1960-1990. Ko-
lejne rocznice: 20-lecie Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej i 20-lecie fi rmy Pilkington 
Automotive Poland maj¹ ścis³y zwi¹zek z g³êbok¹ 
restrukturyzacj¹ gospodarki regionu rozpoczê-
t¹ w 1989 roku wraz ze zmianami ustrojowymi 
w Polsce. Mijaj¹cy rok zapamiêtam tak¿e jako 
czas, w którym mówi³o siê o spadaj¹cym bez-
robociu, braku r¹k do pracy, a dok³adniej osób 
z odpowiednim przygotowaniem zawodowym 
i doświadczeniem. To zupe³ne „novum” w kon-
tekście wieloletniej sytuacji, w której dominowa³ 
rynek pracodawcy, a nowych miejsc pracy i ofert 
pracy by³o niewiele. Od po³owy kwietnia 2014 r. 
z niewielkimi wahaniami w miesi¹cach zimo-
wych, utrzymuje siê trend spadkowy poziomu 
bezrobocia tak w mieście Tarnobrzeg i Powiecie 
tarnobrzeskim. W przeci¹gu ostatnich trzech lat 
liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê o 2109 osób 
(miasto Tarnobrzeg – 1019, powiat tarnobrzeski 
1090). Aktualna stopa bezrobocia w powiecie 
wynosi 7,9%. 

– W grudniu 2016 r. na koniec wypowiedzi 
dla Panoramy w odniesieniu do planów na 
2017 r. powiedzia³ Pan; „Chcia³bym, abyśmy 
na forum Rady Powiatu uzyskali porozumie-
nie i skierowali nak³ady w pierwszej kolejności 
na kontynuacjê rozpoczêtych dzia³añ inwe-
stycyjnych, a nastêpnie przeznaczyli środki 
na oświatê, ochronê zdrowia i dalsze prace 
na drogach powiatowych” .

Nadal uto¿samiam siê z t¹ wypowiedzi¹. Taka 
„kolej rzeczy” daje szanse na rozwój i jest zgodna 
ze spo³ecznymi oczekiwaniami. Istot¹ samorz¹d-
ności jest ws³uchiwanie siê w g³os spo³ecznych 
potrzeb. A potrzeby naszych mieszkañców s¹ 
zdiagnozowane: dobra opieka medyczna, dobre 
szko³y, modernizacja dróg, chodniki, parkingi, sze-
roko rozumiane bezpieczeñstwo.

– Co zatem z tego katalogu spo³ecznych 
potrzeb uda³o siê w br. zrealizowaæ.

Mijaj¹cy rok by³ kolejnym, w którym powiat 
tarnobrzeski inwestowa³ i nie zaci¹ga³ kredy-
tów. Do kwoty blisko 1,2 mln z³otych wydatko-
wanych w latach 2015-2016 na budowê chod-
ników i miejsc parkingowych mo¿emy dopisaæ 
1 966 668 z³ co pozwoli³o ³¹cznie we wszystkich 
gminach powiatu oddaæ mieszkañcom 3,761 km 
chodników i ście¿ek pieszo-rowerowych. Nato-
miast za kwotê 1 319 000 z³ przebudowano 510 
m drogi powiatowej – ul. Kościuszki w Nowej 

Dêbie. Bardziej szczegó³owo w odniesieniu do 
poszczególnych gmin efekty uzyskane w 2017 
roku kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:

Baranów Sandomierski 

Wybudowano 781,5 m chodników, w tym 
28 miejsc postojowych na d³ugości 142 m na 
ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim. 
Miejscowości, w których modernizowano drogi 

powiatowe, to: D¹browica (443 m), Marki (91,5 
m), Kaczaki (105,5). Wykonano tak¿e naprawê 
odwodnienia i czêściowy remont istniej¹cego 
chodnika w Woli Baranowskiej.

Gorzyce
Przekazano do u¿ytkowania 1026,5 m wybu-

dowanych i zmodernizowanych chodników. Robo-
ty drogowe prowadzono w najwiêkszym zakresie 
w Trześni (635 m chodnika), w Orliskach (169 m), 
we Wrzawach (120 m), w Sokolnikach (102,5 m). 
W tej ostatniej miejscowości przebudowano od-
wodnienie i wykonano pierwszy etap przebudowy 
ca³ego ci¹gu chodnika.

Grêbów
Przekazano mieszkañcom 1047,5 m chod-

ników, w tym 335 m ście¿ki pieszo-rowerowej 
pomiêdzy Grêbowem (rondo na obwodnicy), 
a Zabrniem.

Ponadto wykonano kolejne etapy chodnika 
przy drodze powiatowej Grêbów – Stany ³¹cz¹-
cej Grêbów z zabudow¹ tzw. Nowego Grêbo-
wa (523,5m). Dokoñczono budowê chodnika 
w Krawcach (189 m). W grudniu br. przebudowa-
no zatokê autobusow¹ w Wydrzy, poprawiaj¹c 

bezpieczeñstwo uczestników ruchu drogowego 
i mieszkañców korzystaj¹cych z transportu zbio-
rowego. 

Nowa Dêba
To najwiêksza gmina naszego powiatu z naj-

bardziej rozbudowan¹ infrastruktur¹. Na uzy-
skane efekty sk³ada siê 906 m nowych chodni-
ków, w tym 22 miejsca postojowe przy ul. Jana 
Paw³a II oraz 510 m przebudowanej drogi po-
wiatowej ul. Kościuszki. Wartośæ tegorocznych 
robót zwi¹zanych z przebudow¹ ul. Kościuszki 
zamknê³a siê kwot¹ 1 319 000 z³, z tego 599 500 
z³ to dotacja z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, 370 750 z³ pomoc fi nanso-
wa gminy Nowa Dêba i wk³ad w³asny powiatu 
tarnobrzeskiego. Roboty nawierzchniowe uzu-
pe³nia oświetlenie uliczne na które sk³ada siê 15 
nowoczesnych lamp typu LED. Ponadto wyko-
nano odcinki chodników w Chmielowie (144 m 
z przejściem dla pieszych obok Szko³y) w Rozalinie 
 (512 m), w Alfredówce (250 m).

W tym miejscu bardzo serdecznie dziêkujê sa-
morz¹dom wszystkich gmin naszego powiatu, 
radom miejskim, gminnym, panom wójtom i bur-
mistrzom za udzielon¹ pomoc fi nansow¹, która 
w po³¹czeniu ze środkami z bud¿etu powiatu, 
w efekcie synergii, przynios³a tak dobre rezultaty.

– Chodnik przy drodze, w zasadzie ka¿dej 
kategorii, chocia¿by tylko z jednej strony, to 
przy aktualnym natê¿eniu ruchu drogowego 
-standard. Czy mieszkañcy innych miejscowo-
ści powiatu mog¹ w przysz³ym roku liczyæ na 
spe³nienie ich oczekiwañ.

Oczywiście, ¿e tak. Jednak ze wzglêdu na 
mo¿liwości bud¿etu powiatu wiele prac drogo-
wych wykonujemy etapami . W bie¿¹cym roku 
np. wykonaliśmy III ostatni etap z dokumenta-
cji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi 
Grêbów – Stany w zakresie budowy chodnika 
od Grêbowa do kościo³a w Nowym Grêbowie”. 
Jednocześnie rozumiej¹c potrzeby przebudowy 
dróg w kolejnych miejscowościach zosta³o zlecone 
opracowanie dokumentacji na zadania:

-  przebudowa drogi powiatowej relacji Su-
chorzów – Gaw³uszowice i Dymitrów Du¿y 
– Dymitrów Ma³y w m. Dymitrów Ma³y w za-
kresie przebudowy odwodnienia i budowy 
chodnika.

-  przebudowa drogi powiatowej Trześñ – Grê-
bów w zakresie budowy chodnika na odcinku 
Zabrody – Furmany.

-  budowa zatok postojowych w ci¹gu drogi 
powiatowej relacji od drogi nr 854 – Gocza³-
kowice we Wrzawach.

-  przebudowa drogi powiatowej Grêbów 
– Stany w Krawcach. Bêdzie to dokumenta-
cja techniczna na przebudowê 2,7 km drogi 
przez tereny leśne ³¹cz¹cej gminê Grêbów 
z s¹siedni¹ gmin¹ Bojanów w powiecie sta-
lowowolskim. 

-  w ramach pomocy rzeczowej gminy Grêbów 
jest ju¿ wykonana i przekazana powiatowi 
dokumentacja techniczna na budowê chod-
nika o d³ugości 486 m w Wydrzy w kierunku 
m. Krawce.

-  do koñca br. zostanie wykonany projekt na 
przebudowê drogi powiatowej Stale – Chmie-
lów – D¹browica w zakresie budowy chod-

nika w Cyganach od pocz¹tku miejscowości 
(od strony Stalów) do istniej¹cego chodnika.

W roku przysz³ym kontynuowana bêdzie prze-
budowa ulicy Kościuszki w Nowej Dêbie. Pozosta³ 
jeszcze do ukoñczenia ca³ości 483m odcinek tej 
strategicznej drogi. Jest to jedyna droga s³u¿¹ca 
zaopatrzeniu i wywiezieniu produkcji z nowo-
dêbskiej podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Kosztorysowa wartośæ robót 
wynosi 1 598 000 z³. Zadanie tak jak w latach 
poprzednich zosta³o zg³oszone do Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pomoc 
fi nansow¹ w wysokości 400 000 z³ zadeklarowa³a 
gmina Nowa Dêba. W przysz³ym roku gmina Go-
rzyce zamierza zrealizowaæ projekt „Budowa drogi 
gminnej wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ technicz-
n¹ do strefy ekonomicznej w Gorzycach”. To kosz-
towne zadanie nie tylko ze wzglêdu na wartośæ 
robót budowlanych, ale te¿ koniecznośæ wykupu 
gruntów. Ze wzglêdu na znaczenie tej drogi dla 
rozwoju gminy i powiatu rozwa¿ymy mo¿liwości 
wsparcia tej inwestycji.

– Przebudowa i utrzymanie dróg to jedno 
z wielu zadañ powiatu. Co zrealizowano i bê-
dzie realizowaæ siê w przysz³ym roku w innych 
sferach dzia³alności powiatu.

Ograniczê siê do trzech istotnych zadañ z któ-
rych jedno zosta³o zrealizowane, a dwa przewi-
dziano do realizacji w 2018 roku.

Pierwsze z nich to ukoñczona II etapowa mo-
dernizacja energetyczna budynku Centrum Kszta³-
cenia Praktycznego w Gorzycach. W br. wykonano 
prace m.in. przy ociepleniu ścian zewnêtrznych, 
wykonaniu izolacji fundamentów, czêściowej wy-
mianie okien o wartości 425 071 z³. By³o to zadanie 
w 85 proc. dofi nansowane z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego. Tak¿e z wym. Programu w roku przysz³ym 
og³oszony zostanie przetarg na „Renowacjê ele-
wacji zewnêtrznej internatu Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego – Pa³ac Dolañskich w Grêbowie”. 
Kosztorysowa wartośæ zadania to 1 179 246,84 z³, 
a wk³ad w³asny Powiatu wynosi 176 887,05 z³.

Drugie z planowanych do realizacji zadañ doty-
czy najwiêkszej w przestrzeni ostatnich lat inwesty-
cji w infrastrukturê Szpitala Powiatowego w Nowej 

Dêbie. 20 listopada br. na terenie Szpitala podpisa-
no z Samorz¹dem Województwa podkarpackiego 
umowê na realizacjê projektu „Dobudowa Oddzia³u 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku Nr 
1 Szpitala Powiatowego w Nowej Dêbie”. Wartośæ 
zadania wynosi 7 962 905,38 z³. Dofi nansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego przewidziano do kwoty 
6 768 469,52 z³. Wk³ad w³asny 1 194 086 z³. Oddzia³ 
bêdzie siê sk³ada³ z 5 stanowisk intensywnej tera-
pii i potrzebnego specjalistycznego zaplecza. Wy-
posa¿enie naszej powiatowej placówki szpitalnej 
w OIT jest szans¹ nie do przecenienia. W stanach 
nag³ych w czasie tzw. „z³otej godziny” nie bêdzie 

Rok przed upływem 
V kadencji samorządu powiatowego
Rozmowa z PAW£EM BARTOSZKIEM 
starost¹ powiatu tarnobrzeskiego

Fot. UM woj. podkarpackiego
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Od 2 lat przeznaczając znaczne nakłady finanso-
we prowadzimy przebudowę drogi powiatowej – ul. 
Kościuszki w Nowej Dębie. To droga, która decyduje 
o tzw. dostępności do terenów TSSE – Podstrefa 
Nowa Dęba. Ale przy otwartej gospodarce popra-
wa warunków dojazdu do grupy firm to dopiero 
początek działań na rzecz stworzenia dogodnych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Cały 
powiat powinien mieć walor dostępności komuni-
kacyjnej. Krokiem w dobrym kierunku jest plano-
wane zadanie. ,,Budowa nowego węzła autostrady 
A4 – węzeł Kolbuszowa’’. Inwestycja ta zwiększy 
dostępność komunikacyjną m.in. naszego powiatu 
poprzez połączenie z drogą krajową nr 9 na trasie 
której, zlokalizowana jest m.in. Nowa Dęba – ośro-
dek przemysłowy o dużym potencjale rozwojowym. 
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
jest jednym z najważniejszych celów mojej społecz-

nej działalności. Z zadowoleniem stwierdzam, będąc w ścisłym związku z sektorem organizacji 
pozarządowych, że wiele innych samorządów może pozazdrościć nam aktywności i skuteczności 
działania. Nie ma innego sposobu na budowę społeczeństwa obywatelskiego, lokalnej integracji 
i poczucia tożsamości jak udział w organizowanych przez sektor NGO przedsięwzięciach i projek-
tach. Staram się uczestniczyć w większości tych przedsięwzięć. Uważam, że warto działać na rzecz 
lokalnej społeczności i  poprzez udział w projektach realizować swoje pasje i zmieniać najbliższe 
otoczenie.  Korzystając z okazji pragnę wszystkim mieszkańcom powiatu tarnobrzeskiego życzyć 
zdrowia, pomyślności i spokoju w nowym 2018 roku. A w czasie świąt Bożego Narodzenia niech 
zagości w naszych domach życzliwość i pojednanie.  

„złotej godziny” nie będzie tracony czas na prze-
wożenie pacjentów do specjalistycznych ośrodków. 
Wzrosną szanse na udzielenie skutecznej pomocy 
medycznej na miejscu. Posiadanie przez szpital tego 
oddziału umożliwia ponadto dalsze funkcjonowanie 
w tzw. sieci szpitali. Podziękowałem podczas aktu 
podpisania umowy i raz jeszcze dziękuję wszystkim, 
którzy wsparli działania kierownictwa szpitala, po-
wiatu i Rady Społecznej SPZ ZOZ, przyczyniając się 
do osiągnięcia tego sukcesu. W uzupełnieniu infor-
macji o budowie OIT chciałbym dodać, że szpital ma 
szansę uzupełnić jeszcze w tym roku wyposażenie 
poprzez zakup nowoczesnego aparatu RTG i ultra-
sonografu z głowicą transrektalną.

– W sferze ochrony zdrowia jest jeszcze 
przedsięwzięcie które udało się sfinalizować 
w Pana rodzinnej gminie Gorzyce.

Tak, zgadza się. W końcu 2016 roku wraz z wójtem 
gminy Gorzyce Leszkiem Surdym zaangażowałem 
się w sprawę dyżurnej karetki pogotowia ratunko-
wego, aby skrócić czas dojazdu ratowników do osób 
potrzebujących pomocy. Gmina Gorzyce i sama 
miejscowość Gorzyce to teren gęsto zaludniony. Na 
poszczególnych zmianach w Federal Mogul i innych 
zakładach pracuje kilka tys. osób. Na drodze krajowej 
nr 77 często zdarzają się wypadki . Starania zakończyły 
się powodzeniem. Od lipca br. w Gorzycach w Cen-
trum Ratownictwa dyżuruje zespół ratowników i ka-
retka pogotowia ratunkowego. Powiat wsparł kwotą 
40 000 zł budowę garażu w której stacjonuje karetka.

– Ratownicy pełnią dyżury w pomieszcze-
niu miejscowej remizy OSP. To dobry pretekst, 
aby porozmawiać o znaczeniu i roli tej formacji 
od czasu kiedy przeszła pod skrzydła samorzą-
du gminnego.

Ustawowe „przypisanie” OSP gminom wyszło 
tej organizacji na dobre. Remizy OSP w powiecie 
tarnobrzeskim to dzisiaj zadbane, funkcjonalne 
obiekty, gdzie tętni życie społeczne i kulturalne lo-
kalnych społeczności. Od kilku kadencji samorząd 
powiatowy poprzez pomoc finansową udzieloną 
gminom wspiera jednostki OSP. W bieżącym roku 
zwiększono zakres tej pomocy do kwoty 25 000 zł 
dla każdej z czterech gmin powiatu. Sam jestem 
czynnym członkiem OSP w mojej rodzinnej miejsco-
wości i doskonale rozumiem potrzeby OSP.

Bieżący rok obfitował w jubileusze wielu jed-
nostek OSP. Jubileusz 145-lecia obchodziła OSP 
Gorzyce, 90-lecie OSP Nowa Dęba (wcześniej OSP 
Dęba) 90-lecie OSP Rozalin, 65-lecie OSP Ślęzaki, 
a dla OSP Jamnica Społeczny Komitet ufundował 
sztandar. Strażacy OSP i PSP cieszą się niezmiennym 
społecznym uznaniem, a w naszym regionie szcze-
gólnym, ze względu na postawę, jaką wykazywali 
strażacy podczas wielkich powodzi w latach 1997, 
2001, 2010 r. Byli z mieszkańcami od pierwszych 
minut tych tragicznych zdarzeń i zeszli dopiero po 
ustąpieniu niebezpieczeństwa. W naszym regionie 
bieżący rok na szczęście minął spokojnie. Pamię-
tając o solidarności innych samorządów z czasów 
wielkiej powodzi, udzieliliśmy pomocy finansowej 
Powiatowi Chojnickiemu, nad którym w sierpniu 
przeszła nawałnica. 

– Wielu samorządowców pytanych, co spę-
dza im sen z powiek, wymienia problemy ze 
sfinansowaniem wydatków oświatowych.

 Nasz samorząd nie należy do wyjątków, cho-
ciaż nabór na rok szkolny 2017/2018 szczególnie 
do Zespołów Szkół w Gorzycach i Zespołu Szkół 
nr 2 w Nowej Dębie, które w swojej ofercie mają 
oddziały zawodowe, zaliczam do bardzo udanych. 
Nabór do ZS w Gorzycach jest najlepszym od 12 lat. 
Te dwa zespoły szkół dają powody do naszej satys-
fakcji. Np. wszyscy uczniowie Technikum Mecha-
nicznego i Technikum Ekonomicznego w ZS w Go-
rzycach zdali egzamin maturalny. W ostatnich mie-
siącach szkoły te podpisały kolejne, po umowach 
z Federal Mogul i Pilkington Automotive Poland, 
umowy patronackie. Zespół Szkół w Gorzycach 
zawarł porozumienie z Alumetal Poland, a ZS nr 2 
w Nowej Dębie z miejscowymi Zakładami Metalo-
wymi „Dezamet” S.A. Umowy zaowocują nowymi 
kierunkami kształcenia, praktykami na terenie za-
kładów oraz programem stypendialnym. Otwierają 
się nowe możliwości kształcenia na najwyższym 
poziomie, przede wszystkim od strony praktycz-
nej nauki zawodu. Rok temu wyrażałem życzenie, 
aby utworzony w Gorzycach internat zapełnił się 
uczniami. Wtedy było ich ośmiu. Dzisiaj w Interna-
cie ZS w Gorzycach przebywa blisko 50 uczniów. 
W tej liczbie 40 to uczniowie z Ukrainy. Pozyska-
nie tych uczniów nie było sprawą łatwą. Mieliśmy 
różne obawy dotyczące różnic językowych, kultu-
rowych, ale nasi goście szybko się asymilują.Zostali 
też dobrze przyjęci przez społeczność szkolną oraz 

w lokalnym środowisku. Jest oczywistym, że pro-
blem finansowania sfery oświaty złagodzi sytuacja, 
kiedy we wszystkich placówkach nabór będzie 
przewyższał liczbę uczniów opuszczających mury 
szkoły. Mam nadzieję, że podejmowane działania 
organizacyjne i promocyjne, projekty zgłaszane 
przez nasze placówki do Regionalnego Programu 
Operacyjnego, bogata wymiana międzynarodowa 
w ramach programu Erasmus, Powiatowy Program 
Stypendialny, a przede wszystkim wysoki poziom 
nauczania, pozwolą odbudować dobrą przed laty 
liczebność uczniów w naszych szkołach.

– W poprzedniej rozmowie ciepło wyra-
żał się Pan o Centrum Opieki nad Dzieckiem 
w Skopaniu.

W tym obszarze naszych zadań mamy oprócz 
Domu Dziecka, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Grębowie, Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Spo-
łecznej w Gorzycach i Dom Pomocy Społecznej 
w Nowej Dębie. Dom Dziecka, w którym w ub. 
latach wykonano modernizację energetyczną bu-
dynków, przebudowę boisk i ogrodzenia na Św. 
Mikołaja otrzymał 9-osobowy samochód osobowy 
Renault Trafic. W ośrodku w Grębowie chcielibyśmy 
długofalowo rozwiązać problem internatu, który 
aktualnie funkcjonuje w budynku pałacowym nie-
przystosowanym do takich funkcji. Duże sale nie 
sprzyjają poczuciu intymności i posiadaniu „wła-
snego kąta”. To proces wieloletni, ale kiedyś trzeba 
go zacząć. Na początek przygotowany zostanie 
projekt budowlany. Mówiłem wcześniej o pracach 
przy elewacji Pałacu Dolańskich. O ten zabytko-
wy obiekt, szczęśliwie ocalały do naszych czasów, 
też musimy zadbać i poszukiwać dla niego innego 
przeznaczenia. Inspiracją mogą być funkcje, jakie 
pełnią zamki i pałace w Tarnobrzegu, Baranowie 
Sandomierskim i innych miejscowościach Podkar-
pacia. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 
objęty był także termomodernizacją. Finansowane 
z budżetu państwa jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej w Centrum Wsparcia w Gorzycach będą 
potrzebowały w najbliższym czasie nakładów na 
poprawę standardu obiektu w którym funkcjonują. 

– Ze względu na status powiatu grodzkie-
go gminy Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski 
nie odziedziczył byłych instytucji kulturalnych 
stopnia wojewódzkiego. Wojewódzki Dom 
Kultury i Biblioteka Publiczna zostały w Tar-
nobrzegu, ale mimo to powiat tętni życiem 
kulturalnym i sportowym.

Od kilkunastu lat ukształtował się model owocnej 
współpracy gminnych instytucji kultury i związków 
sportowych z powiatem. Corocznie kwotą kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych wspieramy najważniejsze przed-
sięwzięcia, imprezy i zawody sportowe. Cykliczne im-
prezy m.in. „W Widłach Wisły i Sanu” we Wrzawach, 
„ Święto Ryby w Motyczu Poduchownym, „ Mieć jak 
rzeka swoje źródło” w Nowej Dębie, Jarmark Ludzi 
z Pasją w Baranowie Sandomierskim mają wierne 
grono swoich uczestników i widzów. Ewenementem 
na regionalną skalę jest rozśpiewana gmina Grębów, 
gdzie w każdej miejscowości działa zespół ludowy lub 
obrzędowy. Powiat tarnobrzeski od 4 lat patronuje 
wspólnie z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrze-
ga Nagrodzie im. dr. Michała Marczaka dla regiona-
listów miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Dotychcza-
sowi laureaci to Waldemar Prarat, Dorota Kozioł, dr 
Janina Stadnik i ostatnio Andrzej Biernat. Zainicjowane 
w br. pod wspólnym patronatem z Prezydentem Mia-
sta Tarnobrzega przedsięwzięcie „Senioriada”, w któ-
rym uczestniczyli seniorzy miasta i powiatu, ale także 
zespoły, grupy sportowe, członkinie KGW ma szansę 
stać się cykliczną imprezą służącą integracji naszych 
lokalnych społeczności.

– Ograniczona pojemność „Panoramy” nie-
uchronnie przybliża nas do zakończenia roz-
mowy. Ale jest jeszcze miejsce na życzenia.

 Wszystkim mieszkańcom powiatu z okazji nad-
chodzących świąt Bożego Narodzenia i nowego 2018 
roku życzę pogodnych, rodzinnych i radosnych świąt, 
a także pomyślności oraz spełnienia życiowych i za-
wodowych planów. Dziękuję za kolejny rok owocnej 
współpracy pracownikom starostwa, jednostek orga-
nizacyjnych powiatu, oraz instytucji i służb. Dziękuję 
koleżankom i kolegom samorządowcom, członkom 
Zarządu Powiatu, panu przewodniczącemu i rad-
nym Rady Powiatu Tarnobrzeskiego. W wyborczym 
2018 r. życzę satysfakcji z dobrze wypełnionej funkcji 
i społecznego uznania. Nasz strategiczny cel, które-
mu chcemy podporządkować w 2018 r. wszystkie 
działania, pozostaje niezmienny. To działania na rzecz 
uczynienia z powiatu aktywnego ośrodka gospodar-
czego oraz dbałość o wysoką jakość usług społecz-
nych i możliwości rozwoju mieszkańców.

– Dziękuję za rozmowę.

Wydaje się, że tak niedawno, a to już 4 rok od 
czasu, kiedy z woli Rady Powiatu przewodniczę 
pracom Rady Powiatu Tarnobrzeskiego. Tak jak 
deklarowałem, wspólnie z wiceprzewodniczący-
mi stwarzamy warunki do pełnej i swobodnej 
prezentacji swoich stanowisk przez wszystkich 
radnych. Nie przypominam sobie, abym zarządzał 
czasowe limity wypowiedzi. Z uznaniem przyjmu-
ję dorobek minionego roku w całym powiecie, 
szczególnie widoczny w inwestycjach drogowych. 
Także w mojej gminie kilkaset metrów nowych 
chodników, 335 m ścieżki pieszo-rowerowej 
w kierunku Zabrnia, przy bardzo obciążonej ru-
chem drodze Trześń – Grębów przełoży się na 
poprawę bezpieczeństwa, tak pieszych jak i kie-
rowców. Pewien niedosyt wiąże się ze stanem 
infrastruktury jedynej jednostki organizacyjnej 
powiatu na terenie gminy Grębów tj. Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego.
Zarówno szkoła, jak i internat potrzebują ,,nowe-

go otwarcia’’, co postulowałem uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu Powiatu. Obiekty położone 
w  wiekowym  parku  są  dogodnym miejscem na prowadzenie działalności Ośrodka, jednak 
ich standard ogranicza możliwości zwiększenia oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Szkoda, że 
planowana przed kilkoma latami rozbudowa Ośrodka nie została wprowadzona w życie. W przy-
szłym roku dołożę starań, aby doszło do realizacji przebudowy drogi powiatowej Grębów – Stany 
w Krawcach. Jest to od dawna oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która pozwoliłaby na 
dogodny dojazd do sąsiedniej gminy Bojanów i dalej w kierunku Rzeszowa. Swoją wypowiedź dla 
„Panoramy” kończę podziękowaniem za całoroczną pracę dla koleżanek i kolegów radnych oraz 
życzeniami spokojnych, rodzinnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 
nowego 2018 roku.  

Dominik Szewc – przewodniczący 
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego 

Refleksje 
na koniec roku

Krzysztof Pitra – wicestarosta tar-
nobrzeski

Kończący się rok na północy Podkarpacia za-
pisał się stagnacją gospodarczą. Pieniądze z nowej 
perspektywy unijnej bardzo powoli spływały. A co 
za tym idzie kiepsko było z inwestycjami. Ruszyło to 
dopiero w drugiej połowie roku. 

Lepszy pod tym względem na pewno będzie 
2018 rok. Ruszą bowiem przygotowane już pro-
jekty – na przykład przebudowa prawego wału 
Wisły w gminie Gorzyce, budowa kanalizacji we 
Wrzawach, na którą czekano od 20 lat, czy różne 
programy drogowe starosty powiatu tarnobrzeskie-
go. W Tarnobrzegu ruszają za to przygotowania do 
budowy małej obwodnicy. To ważne wydarzenie. 
Chciałbym, żeby w końcu rozpoczęły się też inwe-
stycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Żeby całe jego 
otoczenie w końcu było dostępne dla ludzi. Cieszę 
się, że w Gorzycach ruszyła modernizacja drogi kra-
jowej numer 77 z budową nowego mostu na Łęgu. 
To bardzo dobra wiadomość. Starosta i wójt, przy 

moim wsparciu, długo za tym chodzili. I udało się. Dużym sukcesem dla tej gminy jest też pozy-
skanie pieniędzy na budowę drogi do strefy ekonomicznej. 

A myśląc globalnie mam nadzieję, że w nowym roku poprawią się stosunki naszego kraju 
z Unią Europejską. Mam nadzieję, że nowy premier o to zadba. Bo chyba po to przyszedł na 
to stanowisko. Jego poprzedniczka nie radziła sobie z tym zbyt dobrze. A to bardzo ważne 
w kontekście pozyskiwania środków unijnych na kolejne inwestycje w naszym kraju. To ważne 
dla nas wszystkich.

Władysław Stępień – radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego
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W spotkaniach wspólnie z prezydentem 
Grzegorzem Kiełbem brali udział również 
radni i urzędnicy tarnobrzeskiego magistra-
tu. W czasie każdego ze spotkań prezydent 
informował zebranych o  rozmowach jakie 
miasto wspólnie ze spółką Tarnobrzeskie 
Wodociągi Sp. z  o.o. prowadzi z  Polskim 
Funduszem Rozwoju. Celem rozmów jest 
podpisanie umowy na wykup pakietu 
mniejszościowego akcji spółki miejskiej Tar-

nobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. za kwotę 25 
ml  zł. Pozyskane w ten sposób środki � nan-
sowe będą mogły być zainwestowane w re-
mont ulic Żeglarskiej i Plażowej oraz dróg na 
terenie strefy poprzemysłowej w Machowie. 
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.  wykupią 
swoje akcje w ciągu 25 lat.

Gospodarz miasta poinformował również 
o powstaniu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, które będzie usta-
lać wysokość ceny za wodę. Ponadto zade-

klarował, że w  przypadku wzrostu cen za 
wodę miasto Tarnobrzeg jest przygotowane 
� nansowo na dopłacenie różnicy, tak aby 
stawka opłacana przez mieszkańców nie 
uległa zmianie.

Podczas wszystkich czterech spotkań 
mieszkańcy poruszali szereg, ważnych dla ich 
miejsca zamieszkania spraw, m.in.: remonty 
kolejnych ulic, tworzenie dodatkowych miejsc 
parkingowych, przejęcie dworca PKP i  jego 

remont, zagospodarowanie terenów, moni-
toring, budowa drogi obwodowej.

Zarówno na osiedlu Siarkowiec jak i  na 
osiedlu Serbinów prezydent miasta zadekla-
rował, że jest otwarty na wszelkie inwestycje, 
które miasto Tarnobrzeg może realizować 
wspólnie z Tarnobrzeską Spółdzielnią Miesz-
kaniową i  Spółdzielnią Siarkowiec.

To nie koniec spotkań z  mieszkańcami 
miasta. Na najbliższy czas zaplanowane zo-
stały kolejne.

Spotkania prezydenta 
z mieszkańcami osiedli miasta

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Miechocin.

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Siarkowiec.

Od początku grudnia Prezydent Tarnobrzega spotkał się z mieszkańcami poszczególnych osie-
dli naszego miasta na zebraniach osiedlowych. Do tej pory odbyły się cztery takie spotkania– 3 
grudnia na osiedlu Nagnajów, 9 grudnia na osiedlu Siarkowiec, natomiast 10 grudnia – kolejno na 
osiedlu Miechocin, a następnie na osiedlu Serbinów.

W okolicy przeprawy promowej nad Wisłą odbyła się prezentacja przenośnego zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego. Wykonawcą zapory jest � rma Pietrucha - dystrybutor mobil-
nych systemów ochrony przeciwpowodziowych na terenie Polski. 

Mobilna zapora nad Wisłą

Ta lekka, łatwa w montażu konstrukcja stanowi uzupełnienie obwałowania i po-
zwoli na szybką reakcję w momencie ataku żywiołu. Zastąpi tradycyjną ochronę 
przeciwpowodziową – worki wypełnione piaskiem. Mobilna, trwała, aluminiowa 
zapora rozstawiana będzie na długości 150 m. Jej wysokość sięga od 1,2 m do 1,5 m. 
To niezawodny system, który sprawdził się już w wielu miastach w Polsce i Europie 
– zapewnia przedstawiciel � rmy wykonującej zabezpieczenie. Jego kolejną zaletą 
jest prosta budowa, na zasadzie układanki z klocków.

Wykonanie przenośnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, którego koszt 
wyniósł 900 tysięcy złotych s� nansowane zostało w ramach projektu ochrony prze-
ciwpowodziowej w  dorzeczu Odry i Wisły, ze środków budżetu państwa, pożyczek 
z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Eu-
ropy. Jest to kolejny etap wykonany w ramach zadania „Wisła - etap 1 - rozbudowa 
prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa 
(granica województw podkarpackiego i świętokrzyskiego)”. Inwestycja rozpoczęła 
się na początku 2017 roku i  obejmuje rozbudowę blisko 10 kilometrów wałów 
w kierunku rzeki. Została wykonana już przesłona przeciw� ltracyjna u stopy wału 
na głębokość do 10 metrów, a na skarpie wyłożona jest folia. Poza budową wałów 
zadanie obejmuje budowę drogi przywałowej i naprawę tych dróg, które zostaną 
uszkodzone w wyniku dowożenia ziemi. Inwestycja w znacznym stopniu poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców Tarnobrzega.

Życzę pogodnych, zdrowych 
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
oraz spełnienia wszystkich marzeń

w życiu osobist ym i zawodowym
Prezydent Tarnobrzega

Grzegorz Kiełb
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Odbyła się prezentacja pojazdu specjalistycznego 
– quada z przyczepką i wyposażeniem, którym będą 
dysponowali strażacy z OSP w Sobowie. 

Zakup wynikał z analizy działań powodziowych 
roku 2010 i  2011. Wówczas posiadanie takiego 
sprzętu ułatwiłoby i przyspieszyło pracę strażaków 
przy usuwaniu skutków żywiołu. Zakupiony quad 
będzie wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia 
powodziowego, do monitoringu wałów, dowozu 
foli zabezpieczającej, worków czy innego sprzętu 
do miejsca zapotrzebowania, ale też w  trakcie 
poszukiwań osób zaginionych, ponieważ może 
on dotrzeć do miejsc trudno dostępnych.

Koszt zakupu specjalistycznego sprzętu to 
kwota 68 600 zł, w podziale: miasto Tarnobrzeg 
15  000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska, dzięki staraniom Prezydenta Miasta 
(z poparciem Komendanta Wojewódzkiego PSP 
i  posła Zbigniewa Chmielowca) 15  000 zł oraz 

38  600 zł OSP. Poza środkami OSP   pozyskano 
również dofinansowanie od firm i instytucji z te-
renu Tarnobrzega, Gorzyc, Sandomierza i strefy 
ekonomicznej w  Machowie. Przedmiot zakupu 
to: Quad Yamacha Grizzli, pojemność 700 cm3 , 
napęd 4x4, 4-suw, silnik chłodzony cieczą, wy-
ciągarka, rozrusznik TCI, oznakowanie pożarni-
cze, system sygnalizacji alarmowej z  łącznością 
radiową w sieci MSW, pług do odśnieżania oraz 
przyczepka z  możliwością transportu quada, 
z wzmocnioną chromowaną ramą, którą można 
przewozić materiały o ciężarze  do 1 tony.

Gmina Tarnobrzeg corocznie wspiera jednostki 
OSP, które są stowarzyszeniami i działają na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców i miasta. Dlatego 
ważnym jest stałe doposażenie ich w odpowied-
ni, nowoczesny i niezawodny sprzęt. W roku bie-
żącym gmina wspierała OSP poprzez: zakup łodzi 
ratowniczej z przyczepką i silnikiem, opcja ratow-
nictwa lodowego –  koszt blisko 20 000 zł, w tym 
wsparcie ze strony gminy 5 000 zł, remonty straż-
nic w OSP Wielowieś i Mokrzyszów – koszt 53 000 
zł, wkład gminy 15 000 zł,  zakup toru przeszkód 
do ćwiczeń Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
– 16  000 zł, który wykorzystywany był w  trak-
cie imprez organizowanych na terenie miasta. 
Druhowie dbają również o umundurowanie, za-
opatrzyli się w ubrania bojowe i specjalistyczne 
wykorzystywane przy działaniach ratowniczych 
oraz  galowe – koszt zakupu wyniósł 93 450 zł, 
z czego dofinansowanie, to kwota 31 985 zł.

W kościele OO. Dominikanów w Tarnobrzegu 8 grudnia miała miejsce uroczystość odsło-
nięcia Tablicy Pamiątkowej Abp Karola Kardynała Wojtyły pod przewodnictwem biskupa 
sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

Tablica pamiątkowa 
w kościele oo. Dominikanów

Kolejny osiedlowy projekt z budżetu oby-
watelskiego na rok 2017 został wykonany.

„Zasypanie zbiornika wodnego w Za-
krzowie pod kątem utworzenia osie-
dlowego kącika rekreacyjno- wypo-
czynkowego Osiedle Zakrzów przy ul. 
Plac Ludowy w  miejscu znajdującego 
się tam obecnie zbiornika wodnego” 
to nazwa zadania, którego oficjalny 
odbiór nastąpił 7 grudnia. Zadanie to 
zostało zgłoszone przez mieszkańców 
osiedla do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego na rok 2017. Prace nad 
wykonaniem projektu trwały od po-
czątku października do końca listopada 
i obejmowały: wykonanie rowu krytego 
o średnicy 600 mm wraz ze studniami 
z kręgów betonowych, przepustów ru-
rowych pod zjazdami oraz zasypanie 
zbiornika z zagęszczeniem gruntu. Re-

jon Dróg Miejskich Sp. z  o.o. z  Tarno-
brzega dokonał realizacji zadania, któ-
rego  koszt wyniósł 84 763,67 zł brutto.

W następnym etapie planuje się urzą-
dzenie w tej strefie kącika rekreacji, wy-

poczynku i  spotkań dla mieszkańców 
osiedla wraz z  infrastrukturą towarzy-
szącą takim miejscom typu: ławki, stoli-
ki plenerowe, chodniki, kosze na śmieci 
oraz tereny zielone.

Połączy nas wspinanie

Inicjatywa ufundowania tablicy zro-
dziła się w 2015 roku, by upamiętnić po-
byt Abp Karola Kardynała Wojtyły, który 
jako metropolita krakowski w Tarnobrze-
gu był dwukrotnie przy okazji wydarzeń: 
rekoronacji obrazu Matki Bożej w 1966 r. 
oraz 300-lecia sanktuarium Matki Bożej 
Dzikowskiej w 1976 r. odprawiając Msze 
Św. w kościele Dominikańskim.

Obecność najwybitniejszego Polaka 
w  naszym mieście zasługuje na upa-
miętnienie dla wszystkich pokoleń 
tarnobrzeżan. Ufundowana tablica pa-

miątkowa będzie przez wieki przypomi-
nała o tych wydarzeniach – podkreślają 
autorzy inicjatywy, członkowie Komite-
tu Społecznego ds. Ufundowania Tabli-
cy Pamiątkowej Abp Karola Kardynała 
Wojtyły. Projekt i wykonanie dzieła zle-
cono artyście rzeźbiarzowi Krzysztofowi 
Czerwiakowi absolwentowi ASP w Kra-
kowie.

W podziękowaniu za wsparcie inicja-
tywy inicjatorzy akcji zaprosili wszyst-
kich fundatorów na spektakl teatralny 
„Artysta Miłosierdzia” w  wykonaniu 

aktorów Teatru Hagiograf z  Krakowa, 
który odbył się w dniu 1 grudnia w Tar-
nobrzeskim Domu Kultury.

Zakończony został pierwszy etap budowy centrum 
wspinaczkowego w ramach realizacji zadania inwesty-
cyjnego pn. „Zbudujmy razem ścianę – niech połączy 
nas wspinanie”. 

Obok hali MOSiR w Tarnobrzegu wybudowany 
został obiekt o wysokości 20 metrów i szerokości 
elewacji frontowej 12,5 metra, w którym mieścić 
się będzie centrum, a jednym z jego elementów 
będzie 18 metrowa ścianka. Tę część inwestycji 
wykonano w ramach projektów zgłoszonych do 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku. Łączna war-
tość budynku wyniosła brutto: 647 000 złotych.

Wnętrze wymaga jeszcze doposażenia w  nie-
zbędny sprzęt. Środki na ten cel, w wysokości 250 
tys. zł, mają zostać zarezerwowane w  budżecie 
miasta na przyszły rok, a  pozostała kwota, nie-
zbędna do całkowitego wykończenia obiektu, 
będzie pozyskiwana ze środków zewnętrznych 
w ramach unijnych programów.

Quad dla druhów 
z Sobowa

Zasypanie zbiornika w Zakrzowie

Do Tarnobrzega trafiły aż dwie nominacje w kon-
kursach Eduinspiracje, Eduinspirator, Eduinspiracje 
Media, które odbyły się pod patronatem Minister-
stwa Edukacji Narodowej i  Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

Pierwsza została przyznana dla instytucji tj.   
Gminy Tarnobrzeg, natomiast druga indywi-
dualna  – dla Agnieszki Kopeć z Urzędu Miasta 
Tarnobrzega.

Nominacja została przyznana za realizację pro-
jektu ,,The World with Mathematics. In search 
of new teaching methods of Mathematics and 
related subjects”. Projekt ten był realizowany 
w partnerstwie z Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrze-
gu, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczy-
cieli w Rzeszowie oraz włoską Gminą Voghera, 
Liceo Statale Galileo Galilei oraz włoskim   Ma-
thesis.   Tym samym projekt znalazł się wśród 

pięciu projektów nominowanych w  kategorii 
,,edukacja szkolna”. Tegoroczna edycja odbyła 
się pod wspólnym dla wszystkich kategorii ha-
słem ,,Podziel się sukcesem”. 

W  dniu 7 grudnia 2017 r w  Reducie Banku 
Polskiego w  Warszawie odbyła się uroczysta 
gala, podczas której podsumowano konkur-
sy i  wręczono nagrody zwycięzcom. Gminę 
Tarnobrzeg reprezentował Przemysław Rękas 
- sekretarz Miasta Tarnobrzega oraz   Jolanta 
Kociuba   - naczelnik Wydziału Edukacji, Pro-
mocji i Kultury. 

Pomimo tego, że ostatecznie nie udało się 
uzyskać tytułu laureata, to sam fakt znalezienia 
się w grupie nominowanych jest bardzo dużym 
wyróżnieniem.

Eduinspiracje, Eduinspirator – gala w Warszawie
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Uczniowie z dziewięciu tarnobrzeskich szkół podstawowych uczestniczyli w co-

rocznej imprezie rekreacyjno-sportowej. 

W dniu 6 grudnia na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od-
był się „Wyścig do Świętego Mikołaja”. Młodzi zawodnicy rywalizowali 
w ośmioosobowych zespołach pod okiem swoich trenerów-opiekunów, 
którzy wpierali swoich uczniów w pokonywaniu pięciu przygotowanych 
przez organizatorów konkurencjach- wyścig tunel, wyścig po śladach Yeti, 
najpiękniejsza choinka, toczenie kuli, narty. Nad przebiegiem zawodów 
czuwały jurorki wyścigu – uczennice reprezentujące poszczególne szkoły 
wraz z Mikołajem, który rozdawał słodkie niespodzianki, wspierał i dopin-
gował zawodników.

Dyplomy i nagrody zawodnikom wręczali Janusz Chabel za-ca Naczelnika 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu oraz Adam Strumiński dyrektor MOSIR 
wspierani przez Św. Mikołaja.

Fantastyczna atmosfera tego wydarzenia współtworzona była przez 
zgromadzonych na trybunach hali uczniów reprezentujących poszczególne 
placówki oświatowe, którzy bardzo aktywnie dopingowali swoich kolegów 
biorących udział w zabawie. Następny „Wyścig do Św. Mikołaja” już za rok.

Wyścig do Świętego Mikołaja 
Wyniki mikołajkowych zmagań:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6,
III miejsce – Zespół Szkół Specjalnych,
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9,
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 
oraz Szkoła Podstawowa nr 11,
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7,
VII miejsce – Katolicka Szkoła Podstawowa,
VIII miejsce – Społeczna Szkoła 
Podstawowa.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Grzegorz Kiełb 
zaprasza na

SYLWESTROWĄ NOC 
I POWITANIE NOWEGO ROKU 2018
z niespodziankami
31 grudnia 2017 • plac Bartosza Głowackiego
start godz. 22.00 • zakończenie godz. 1.00

W PROGRAMIE:

- zabawa z DJ-em w rytm muzyki tanecznej

- konkursy z nagrodami

- niespodzianki dla uczestników zabawy

- pokaz sztucznych ogni

Eduinspiracje, Eduinspirator – gala w Warszawie

OGŁOSZENIE
PHU POLKAR oraz MPK Tarnobrzeg informuje pasażerów

o kursach autobusów miejskich w dniach 23.12.2017 r. – 01.01.2018 r.

W dniach 23.12.2017 r. (sobota) oraz 30.12.2017 r. (sobota) 
kursy odbywać się będą bez zmian, zgodnie z rozkładem, tak jak w soboty.

24.12.2017 r. (niedziela) zaplanowane zostały następujące kursy: 

 Linia B o godz: 8:40, 11:10, 12:10, 12:40,16:10, 21:10 
Linia 2 o godz: 11:40, 12:18 (z Kwiatkowskiego) 
Linia 3 o godz:  9:10, 9:50(Mickiewicza04),14:00 
Linia 4 o godz: 9:00 powrót z Wielowsi: 9:30 
Linia 9 o godz: 5:40, 13:32, 21:38 
Linia 10 o godz: 13:05 15:03 
Linia 14 o godz: 10:30, powrót z Sobowa: 11:35 

Po godz.16:40 wykonane będą tylko kursy Linii B o godz: 21:10 
oraz Linii 9 o godz: 21:38 

25.12.2017, 26.12.2017 i 01.01.2018 wykonywane będą następujące kursy: 

Linia B o godz: 8:40, 11:10, 12:10, 12:40, 16:10, 16:40 
Linia 2 o godz: 11:40, 12:18 (z Kwiatkowskiego), 18:30 
Linia 3 o godz:  9:10, 9:50 (Mickiewicza 04), 14:00 
Linia 4 o godz: 9:00, 20:35 powrót z Wielowsi: 9:30, 21:05 
Linia 9 o godz: 5:40, 13:32, 21:38 
Linia 10 o godz: 13:05, 15:03, 17:03 
Linia 14 o godz: 10:30, 19:23 powrót z Sobowa: 11:35, 20:00 

27,28,29.12.2017 r. kursy odbędą się, tak jak w dni robocze 
bez nauki szkolnej.

31.12.2017 r. (niedziela) wykonywane będą następujące kursy: 

Linia B o godz: 8:40, 11:10, 12:10, 12:40, 16:10, 16:40, 21:10   
Linia 2 o godz: 11:40, 12:18 (z Kwiatkowskiego) 
Linia 3 o godz:  9:10, 9:50 (Mickiewicza04), 14:00 
Linia 4 o godz: 9:00, powrót z Wielowsi: 9:30 
Linia 9 o godz: 5:40, 13:32, 21:38 
Linia 10 o godz: 13:05, 15:03, 17:03 
Linia 14 o godz: 10:30, powrót z Sobowa: 11:35 

Wszystkie godziny odjazdów podane zostały z przystanków początkowych 
(PKP Tarnobrzeg).

Dodatkowe informacje: tel. 15 814 18 18
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Przygotowując świąteczne potrawy, 
możemy nieco zmniejszyć ich kalorycz-
ność. Wystarczy, że odpowiednio zmo-
dy� kujemy świąteczne przepisy podczas 
przygotowywania tradycyjnych potraw 
wigilijnych. Należy zastąpić niektóre ka-
loryczne składniki tymi mniej tuczącymi. 
Przede wszystkim poświęćmy trochę cza-
su i przyrządźmy świąteczne dania samo-
dzielnie. W ten sposób możesz zmniejszyć 
ich kaloryczność nawet o  połowę w  sto-
sunku do tych kupnych. Przygotowując 
samodzielnie potrawy mamy kontrolę 
nad tym, jakie kaloryczne składniki i w ja-

kich ilościach dodamy do danej potrawy. 
Techniki przyrządzania potraw też nie są 
obojętne. Starajmy się unikać smażenia, 
zastępując gotowaniem czy pieczeniem 
w foli. Kolację wigilijną zwykle zaczyna się 
od barszczu z  uszkami. Aby zmniejszyć 
kaloryczność barszczu nie doprawiajmy 
go cukrem. Uszka możemy zrobić z mąki 
razowej lub orkiszowej, podobne zasto-
sowanie wykorzystajmy przy pierogach. 
Pierogi podajmy gotowane, są mniej kalo-
ryczne niż smażone. Karpia zamiast smażyć 
w panierce, ugotujmy go, lub zróbmy go 
w galarecie. Podobnie rybę po grecku, za-
miast smażyć – ugotujmy ją na parze. Śle-
dzie są bardzo zdrowe ale też kaloryczne, 
zatem przyrządźmy je zamiast w śmietanie 
zróbmy w sosie jogurtowym. Sposobem na 
„odchudzenie” kutii jest dodanie mniejszej 
ilości zdrowych, ale kalorycznych bakalii. 
Z kolei zamiast miodu można wlać mniej 
kaloryczny syrop z  agawy. Do kompotu 
z  suszu dodajmy cukier brązowy zamiast 
zwykłego. W czasie świąt nie musimy sobie 
niczego odmawiać. Podczas spożywania, 
musimy pamiętać też o tym, by nie nakła-
dać na talerz zbyt dużych porcji. Lepiej 
bowiem zjeść mniej i rzadziej, niż częściej 
i  zbyt dużo. Ważne jest także to, by nie 
przesadzać z  ilością słodyczy, ponieważ 
tłuszcz w połączeniu z cukrem odkłada się 
najszybciej. Po spędzeniu kilku godzin przy 
stole, warto zachęcić rodzinę do wspól-
nego półgodzinnego spaceru. Taki rodzaj 
aktywności pozwoli nam zgubić zbędne 
kalorie i przyspieszy metabolizm.

 Dietetyk ZPO Alicja Tracz 

Tarnobrzeski fi nał „Szlachetnej Paczki” 

Akcja bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie 

 Duże ilości świątecznego jedzenia oraz leniwie spędzany czas 
odbiją się na naszym samopoczuciu, powodując uczucie ocię-
żałości. Niełatwo podczas tych kilku świątecznych dni znaleźć 
czas na ćwiczenia. Wystarczy jednak 15 minut ćwiczeń dziennie 
w domu a poczujemy się lżej, zachowując dobrą formę nawet 
w czasie świąt Bożego Narodzenia. 

Ćwiczenia, na które może sobie pozwolić każdy senior, powin-
ny być przede wszystkim przyjazne dla stawów i kręgosłupa, i nie 
powodować znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego.

• Uginanie nóg w pozycji leżącej.
Leżąc na plecach z ramionami ułożonymi wzdłuż tułowia, na-

leży uginać raz prawą, raz lewą nogę, po 15 powtórzeń na każdą.
• Pogłębianie wykroku z pozycji leżącej.
Leżąc z rękami wyciągniętym szeroko na boki, należy przesu-

wać maksymalnie w bok raz jedną, raz drugą nogę, po 15 razy 
każdą.

• Unoszenie nóg z klęku podpartego.
Klęcząc, należy oprzeć dłonie o podłogę, wyprostować plecy 

i  podnosić na kilka sekund raz jedną, raz drugą nogę, po 15 
powtórzeń na każdą.

• Koci grzbiet.
Pozostając w  pozycji takiej jak przy poprzednim ćwiczeniu, 

należy unieść maksymalnie wysoko odcinek lędźwiowy kręgo-
słupa, przytrzymać go w górze przez kilka sekund, a następnie 
opuścić go tak, by znajdował się jak najniżej (15 razy).

• Skłony tułowia
Stojąc w  rozkroku z  ramionami zwisającymi luźno wzdłuż 

tułowia, należy prawą dłonią sięgnąć tylnej części prawego ko-
lana (bez uginania kręgosłupa) i wytrzymać w tej pozycji kilka 
sekund, a następnie powtórzyć z lewym kolanem i lewą dłonią 
(po 15 razy).

• Spacery po świeżym powietrzu
Aktywność na świeżym powietrzu dotlenia organizm, pozy-

tywnie wpływając na funkcjonowanie układu krążenia i układu 
oddechowego. 

• Nordic walking – chodzenie z kijkami
Chodzi się we własnym tempie, a czas spaceru można dosto-

sować do własnych potrzeb. Poza tym aktywność na świeżym 
powietrzu dotlenia organizm, pozytywnie wpływając na funk-
cjonowanie układu krążenia i układu oddechowego.

opr ac. Renata Czarnocińska

 Na wigilijnym stole, zgodnie z tradycją, znaj-
duje się dwanaście potraw, które kuszą swoim 
zapachem i wyglądem, by spróbować każdej z 
nich. Dania wigilijne, choć postne, zwy-
kle mają dużo kalorii. Jak zatem sprawić by 
wigilijne potrawy były mniej kaloryczne?

Dieta
na wigilię W Tarnobrzegu zakończyła się pro� laktyczna akcja szczepień ochron-

nych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia (urodzonych przed 
31 grudnia 1957 r.), zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie 
miasta Tarnobrzega. Akcja trwała od 15.09.2017 r. do 30.11.2017 r. Zadanie 
realizowało 11 tarnobrzeskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ). Zaszczepiono 1 805 osób. W  budżecie miasta przeznaczono na 
2017 r., na ten cel 50 tys. zł. Jednak w związku z dużym zainteresowaniem 
szczepieniami, miasto wyasygnowało dodatkową kwotę tj. 22 220,00 zł, 
ostatecznie wydatkowano 72  200,00 zł. Szczepienia wykonywane były 
udoskonaloną czteroskładnikową szczepionką o  nazwie Vaxigrip Tetra. 
Koszt jednej szczepionki wyniósł 40 zł. 

URZĄD MIASTA
TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32, 
39–400 Tarnobrzeg,

telefon centrala: 15 822 65 70 
fax: 15 822 52 81
e–mail: um@um.tarnobrzeg.pl
ww.tarnobrzeg.pl
Prezydent – Grzegorz Kiełb, 
Skarbnik – Urszula Rzeszut
Sekretarz Miasta – Przemysław Rękas
Przewodniczący Rady Miasta – Dariusz Bożek

Wydziały Urzędu Miasta Tarnobrzega
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Kontroli
Biuro Obsługi Interesantów 
Biuro Rady Miasta
Audytor Wewnętrzny
Centrum Obsługi Inwestora
Biuro Zamówień Publicznych 
Wydział Edukacji, Promocji i Kultury
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 

Wydział Komunikacji
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Techniczno–Inwestycyjny 
i Drogownictwa 
Wydział Spraw Obywatelskich 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
Biuro Informatyki
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów 
w każdy wtorek. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, tel. 15 822 
11 49 
ul. Mickiewicza 7
Kasa Urzędu Miasta
Kancelaria (informacja, biuro podawcze)
Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek 7.30–15.30; 
wtorek 7.30–16.30 

Miejski Rzecznik Konsumentów 
Dyżury: wtorki, środy, piątki 7.30 – 15.30
ul. Kościuszki 30
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 
(dawne MOZE)
Godziny pracy: 
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
Godziny pracy: 
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska
tel. alarmowy 986

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

Święta i ćwiczenia
Wszyscy lubimy święta. Święta Bożego Narodzenia to czas, który 

najczęściej spędzamy z rodziną, przyjaciółmi – dużo spotkań, dużo 
rozmów przy suto zastawionych stołach, ze wszystkich stron atakują 
nas słodycze i kaloryczne potrawy.

Również w Tarnobrzegu odbyło się podsumowanie i wręczenie prezentów ro-
dzinom w ramach Ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. 

29 wolontariuszy miejskiego sztabu akcji przekazało podarunki 37 po-
trzebującym rodzinom z regionu. Jak co roku Urząd Miasta Tarnobrzega 
włączył się w tę szlachetną inicjatywę. Dzięki zaangażowaniu i hojności 
miejskich urzędników udało się przygotować prezenty dla potrzebującej 
rodziny. Dary przekazał w imieniu pracowników Urzędu Miasta Tarnobrze-
ga prezydent Grzegorz Kiełb, który uczestniczył w podsumowaniu akcji.

Szlachetna Paczka jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
projektów społecznych w  Polsce. To inicjatywa oparta na pracy z  dar-
czyńcami i  wolontariuszami, którzy pomagają rodzinom w  potrzebie. 
Wszystkim, którzy zaangażowali się w działania tarnobrzeskiego sztabu 
akcji i wsparli tę szlachetną inicjatywę należą się słowa uznania. Liczy się 
każdy gest i każdy odruch serca. 
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Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice 
– ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim. Chodnik w Dąbrowicy (gm. Baranów Sandomierski).

Modernizacja energetyczna budynku CKP Zespołu Szkół w Gorzycach. Chodnik przy drodze powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w miejscowości Trześń.

Budowa chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów – Nowy Grębów, 
od Grębowa do kościoła w Nowym Grębowie. Ścieżka pieszo-rowerowa Grębów – Zabrnie.

Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Kościuszki w Nowej Dębie.
Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin, w pasie drogi powiatowej relacji Tarnowska 

Wola – Wola Baranowska.
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Wspania³e widowisko Nocy Świêtojañskiej, przygoto-
wane przez Dom Kultury Wrzawy, Stowarzyszenie Razem 
dla Wrzaw, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu oraz 
Jednostki OSP z terenu gminy Gorzyce, odby³o siê 24 

czerwca w D¹browie Wrzawskiej. Patronat nad wyda-
rzeniem obj¹³ starosta Pawe³ Bartoszek.

  Atrakcji nie brakowa³o. Rejs po Wiśle zapewnili stra-
¿acy OSP,  do wspólnego wyplatania wianków zaprasza³a 

utalentowana fl orystka Ma³gorza-
ta Partyka, w³aścicielka kwiaciarni 
„Kwiaty ze Smakiem”.

 – Widowisko zosta³o napisane 
w oparciu o tradycje ludowe i mo-
tywy staros³owiañskie – opowia-
da Marek Bartoszek, który wraz 
z Ma³gorzat¹ Jonaszek opracowa³ 
scenariusz. – Zobaczymy wiele ak-
centów ludowych, niekoniecznie 
powszechnie znanych. Widowisko 
bêdzie te¿ ciekawym spektaklem 

ognia i dźwiêku – podkreśla³ Marek Bartoszek, kierow-
nik DK Wrzawy.

– Chcieliśmy powróciæ do tradycji, która ostatni raz 
gości³a we Wrzawach ponad 60 lat temu. Jak widaæ 
zainteresowanie wydarzeniem jest du¿e, co bardzo nas 
cieszy. Chcemy by Noc Świêtojañska we Wrzawach sta³a 
siê imprez¹ cykliczn¹ – mówi³ do zebranych gości starosta 
tarnobrzeski Pawe³ Bartoszek.

Mieszkañcy miejscowości, dzieci i m³odzie¿ szkolna, 
a tak¿e osoby starsze z wielk¹ chêci¹ w³¹czyli siê w orga-
nizacjê Nocy Świêtojañskiej.

O zmroku zaplanowano puszczanie wianków, a w nie-
bo poszybowa³y lampiony szczêścia. Wydarzenie zwieñ-
czy³a degustacja lokalnych wypieków przygotowanych 
przez panie ze Stowarzyszenia Razem dla Wrzaw oraz 
wspólne ognisko.

Wydział Komunikacji i Transportu 
15 822 15 95, wew. 245 – prawa jazdy 
wew. 244 – dowody rejestracyjne 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
15 822 15 95, wew. 227 – gm. Nowa Dęba i Gorzyce 
wew. 228 – gm. Baranów Sandomierski
wew. 231 – gm. Grębów
Referat Architektury i Budownictwa
15 822 15 95, wew. 247 i 248
Powiatowy Urząd Pracy – 15 823 01 57
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego 15 822 27 73

Numery telefonów pozostałych wydziałów na stronie internetowej. 
ZARZĄD POWIATU 
Paweł Bartoszek – przew. Zarządu Powiatu, starosta
Krzysztof Pitra – wiceprzew. Zarządu Powiatu, wicestarosta
Krystyna Kozieja – członek Zarządu Powiatu
Danuta Sera� n – członek Zarządu Powiatu
Jerzy Sudoł – członek Zarządu Powiatu
RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO V KADENCJI
Paweł Bartoszek, Wojciech Gruszka, Andrzej Kołodziej 
– wiceprzewodniczący, Krystyna Kozieja, Teresa Lipińska, 
Adam Łabuda, Marek Ożga, Krzysztof Pitra, Tadeusz 
Rękas, Jacek Rożek, Krystyna Rusin, Danuta Sera� n, 

Jerzy Sudoł, Dominik Szewc – przewodniczący, Leszek 
Tomanek – wiceprzewodniczący, Wacław Wróbel, Marek 
Zięba.
KOMISJE STAŁE RADY POWIATU
Oświaty, Kultury i Zdrowia – przew. K. Kozieja
Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
– przew. J. Sudoł
Rewizyjna – przew. A. Łabuda
Rodziny i Polityki Społecznej – przew. M. Zięba
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – przew. T. Rękas 

STAROSTWO POWIATOWE 
W TARNOBRZEGU
ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
centrala : 15 822 15 95 
sekretariat: 15 822 39 22 
fax: 15 822 39 22
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl 
www.tarnobrzeski.pl

Rada Powiatu 
Tarnobrzeskiego 
V Kadencji 

Od lewej: Wac³aw Wróbel, Jacek Ro-
¿ek, Wojciech Gruszka, Krystyna Rusin, 
Andrzej Ko³odziej, Krystyna Kozieja, 
Marek O¿ga, Krzysztof Pitra, Dominik 
Szewc, Pawe³ Bartoszek, Adam £abuda, 
Teresa Lipiñska, Tadeusz Rêkas, Marek 
Ziêba, Jerzy Sudo³, Danuta Serafi n, Le-
szek Tomanek.  

Wyjątkowa Noc Świętojańska we Wrzawach

Oferty pracy, szkó³ ponadgimnazjal-
nych, uczelni, instytucji rynku pracy, 
czeka³y na odwiedzaj¹cych X Targi 
Pracy w Tarnobrzegu. Jubileuszowa 
edycja cieszy³a siê ogromnym zainte-
resowaniem zarówno poszukuj¹cych 
zatrudnienia, jak i pracodawców. 

– Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt 
rosn¹cej w stosunku do roku ubieg³ego 
liczby proponowanych ofert. Dziś mamy 
ponad 100 wystawców i 450 ofert pracy. 
Pracodawcy poszukuj¹ kierowców, spe-
cjalistów obs³ugi linii produkcyjnej, a tak¿e 
z zakresu automatyki czy bran¿y IT – mó-
wi³a Teresa Huñka, dyrektor Powiatowego 
Urzêdu Pracy w Tarnobrzegu.

Uroczystego otwarcia targów dokonali 
Grzegorz Kie³b, prezydent Tarnobrzega, 
oraz starosta tarnobrzeski Pawe³ Barto-
szek. – Jubileusz to zawsze wspania³a 
okazja do podziêkowañ. Dziś s³owa po-
dziêkowania nale¿¹ siê wszystkim, którzy 

zapocz¹tkowali organizacjê tego przed-
siêwziêcia, które jak widzimy z roku na rok 
siê rozwija i s³u¿y naszym mieszkañcom 
– mówi³ starosta Pawe³ Bartoszek.

W programie targów znalaz³y siê równie¿ 
wyk³ady tj. ,,Zatrudnienie w Unii Europej-
skiej’’ przygotowany przez WUP w Rze-
szowie, ,,25 lat PFRON 
– komu i jak pomaga 
– Podkarpacki Oddzia³ 
Pañstwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób 
Niepe³nosprawnych 
w Rzeszowie”, ,,Pozy-
skiwanie środków ze-
wnêtrznych’’, ,,Fundusz 
Po¿yczkowy dla mi-
kroprzedsiêbiorców’’ – 
Tarnobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A.

Zaprezentowano 
mobiln¹ wystawê 

dotycz¹c¹ handlu ludźmi, pokaz mody 
,,Klasyczny Dress Code’’ projektantki Ju-
styny Weso³owskiej z Atelier GAMON. 
Swoimi umiejêtnościami zawodowymi 
pochwalili siê uczniowie szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Ro zstrzygniêto konkurs 
na ,,Najciekawsze i najbardziej atrakcyjne 

stoisko wystawiennicze Targów Pracy i 
Edukacji’’. Ponadto mo¿na by³o za³o¿yæ 
konto ePUAP oraz uzyskaæ profi l zaufany.

Na wystawców i zwiedzaj¹cych czeka³ 
s³odki poczêstunek w postaci jubileuszo-
wego tortu.  Targi uświetni³ wystêp chóru 
z Ukrainy pod kierunkiem Marii Kukchty.  

Tegorocznym Targom 
towarzyszy³a konferen-
cja naukowa nt. „Kierunki 
rozwoju przedsiêbiorczości 
w Unii Europejskiej w XXI 
wieku – Perspektywy roz-
woju przedsiêbiorczości w 
powiecie tarnobrzeskim w 
kontekście uwarunkowañ 
wspó³czesności”, zorgani-
zowana przez Zamiejsco-
wy Wydzia³ w Tarnobrzegu 
Spo³ecznej Akademii Nauk 
w £odzi w dniu 27 kwietnia 
2017 r., pod patronatem sta-
rosty tarnobrzeskiego.

Jubileuszowe X Targi Pracy i Edukacji



Program telewizyjny    21.12.2017 r. – 3.01.2018 r.

TV4

TV4

TVN7

TVN7

TVN

TVN

POLSAT

POLSAT

TVP2

TVP2

TVP1

TVP1

Zdjęcia pochodzą z serwisów fotogra� cznych stacji telewizyjnych. Redakcja nie odpowiada za zmiany w programie.

29 grudnia • piątek

30 grudnia • sobota

04:40 Telezakupy
05:15 Jaka to melodia?
05:45 Złoto dezerterów - komedia, 

Polska 1998; reż. Janusz Ma-
jewski; wyk. Marek Kondrat, 
Bogusław Linda, Wiktor 
Zborowski, Katarzyna Figura, 
Piotr Gąsowski, Jan Englert, 
Piotr Machalica, Leonard 
Pietraszak, Paweł Delag

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat (28) „Karma” 
09:10 Zakochaj się w Polsce (53) 

„Zielona Góra” 
09:40 Rodzinny ekspres
10:15 Dr Quinn 2 (19) 
11:05 Zagadka Hotelu Grand (1) 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda
12:35 Pakujemy (7)
12:50 Natura w Jedynce - Były sobie 

kotki trzy - � lm dokumental-
ny, Francja 2016

14:00 Elif (164) 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział, ktokol-

wiek wie...
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Śnieżne anioły - � lm obycza-

jowy, Wielka Brytania 2015 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan (3232) 
18:45 Bez tożsamości (9) 
19:30 Wiadomości  
20:00 Sport  
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj marzenia  
21:20 Weekendowy Hit Jedynki 

- Gwiazda Południa - � lm 
fabularny, Francja, Wielka 
Brytania 1969

23:30 Krwawy spektakl - thriller, 
USA 2013; reż. George 
Erschbamer

01:10 Igrzyska śmierci - � lm akcji, 
USA 2012; reż. Gary Ross 

03:40 Dajcie mi jabłko - reportaż 
04:20 Notacje - Ojciec. Leon Knabit. 

Ja nie jestem ważny

04:45 Galeria (97) 
05:05 Klan (3230) 
05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera  
07:00 Naszaarmia.pl (297) 
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Rok w ogrodzie extra
08:15 Gwiazdka pod psem - � lm 

obyczajowy, USA 2015; reż. 
Terry Ingram; wyk. Teri Polo, 
Martin Cummins, Jordyn 
Olson 

09:55 Talianka (7)  
10:55 Talianka (8)  
12:00 Studio Raban
12:30 Fascynujący świat - Leonardo, 

człowiek, który ocalił naukę - 
� lm, Włochy 2017; reż. Mark 
Daniels 

13:35 Okrasa łamie przepisy - Indyk 
na polskim stole

14:15 Dama w czarnym welonie (5) 
15:20 Halo, tu Pjongczang (7)
15:35 Skoki narciarskie - puchar 

świata: Turniej Czterech 
Skoczni - Oberstdorf (studio)  

16:30 Skoki narciarskie - puchar 
świata: Turniej Czterech 
Skoczni - Oberstdorf (1 seria) 

17:35 Teleexpress  
17:45 Skoki narciarskie - puchar 

świata: Turniej Czterech 
Skoczni - Oberstdorf (2 seria)  

18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości  
20:00 Sport  
20:05 Pogoda 
20:15 Hit na sobotę - The Walk. 

Sięgając chmur. - � lm 
fabularny, USA 2015; reż. 
Robert Zemckis; wyk. Joseph 
Gordon-Levitt, Ben Kingsley, 
Charlotte Le Bon 

22:25 Igrzyska śmierci - � lm akcji, 
USA 2012 

00:55 Gwiazda Południa - � lm 
fabularny, Francja, Wielka 
Brytania 1969

03:00 Dama w czarnym welonie (5)

05:55 Rodzinka.pl (209) „Normalna 
polska rodzina”  

06:35 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Wioska Himba 

07:05 M jak miłość (195) 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia (1770) 
11:45 Postaw na milion
12:45 Tylko z Tobą (53)  
13:40 Na sygnale (109) „Bohater”  
14:15 Program religijny
14:45 Rodzinka.pl (209) „Normalna 

polska rodzina”  
15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! (15) 

- felieton 
15:25 Janosik (13) „Zdrada” 
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć (17) 
18:00 Panorama  
18:30 Sport telegram 
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia (1770) 
20:05 Barwy szczęścia (1771) 
20:45 Mumia powraca - � lm 

przygodowy, USA 2001; reż. 
Stephen Sommers; wyk. 
Brendan Fraser, Rachel Weisz, 
John Hannah, Arnold Vosloo, 
Freddie Boath. Niezwykły 
zbieg okoliczności sprawia, że 
przechowywana w Muzeum 
Brytyjskim mumia Imhotepa 
powstaje z martwych i 
staje do walki o władzę 
nad światem, by spełnić 
swe odwieczne marzenie o 
nieśmiertelności. 

23:05 Śniadanie do łóżka - komedia, 
Polska 2010 

00:40 The Good Doctor (3)  
01:30 Du�  [#ta brzydka i gruba] 

- � lm, USA 2015; reż. Ari 
Sandel; wyk. Mae Whitman, 
Robbie Amell, Bella Thorne, 
Skyler Samuels

03:25 Jedyna szansa (3) 
04:30 Koło fortuny

06:00 Wielka rafa koralowa (3) - 
serial dokumentalny, Wielka 
Brytania (2015) 

07:05 M jak miłość (1338) 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Lajk! 
11:10 Ostoja (179) 
11:40 Ukryte skarby - Tajemnice 

sylwestrowej nocy
12:15 Barwy szczęścia (1767) 
12:45 Barwy szczęścia (1768) 
13:15 Barwy szczęścia (1769) 
14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny
15:25 Rodzinka.pl (210) „Współ-

czesne dziewczyny są mega 
dziwne” 

15:55 Kopciuszek w świecie mody 
- komedia romantyczna, 
USA 2015; reż. Sean Garrity; 
wyk. Portia Doubleday, Marc 
- Andre Grondin, Chris Noth, 
Lauren Holly 

17:45 Słowo na niedzielę - Gwiazd-
ka z nieba

18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:35 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na milion
19:05 Postaw na milion
20:05 XXII Festiwal Kabaretu 

w Koszalinie 2016 - Park 
rozrywki (1) 

21:00 XXII Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie 2016 - Park 
rozrywki (2) 

22:00 Medicus - dramat historycz-
ny, Niemcy 2013; reż. Phillip 
Stoelzl; wyk. Tom Payne, 
Stellan Skarsgard, Oliver 
Martinez, Ben Bengsley

00:45 Uniewinniony - dramat, Ka-
nada, Niemcy, USA 2014; reż. 
Peter Howitt; wyk. Dominic 
Cooper, Samuel L. Jackson

02:30 Biegi narciarskie - puchar 
świata - Lenzerheide - Tour de 
Ski sprint tech. dow. 

03:20 Ogniem i mieczem - dramat 
historyczny, Polska 1999; reż. 
Jerzy Ho� man; wyk. Michał 
Żebrowski, Izabella Scorupco, 
Aleksandr Domogarov, 
Krzysztof Kowalewski, Boh-
dan Stupka, Andrzej Seweryn

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (587)
09:00 Malanowski i Partnerzy (256)
09:30 Malanowski i Partnerzy (257)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (92)
11:00 Dlaczego ja? (579)
12:00 Pielęgniarki (212)
13:00 Trudne sprawy (393)
14:00 Pierwsza miłość (2598)
14:45 Dlaczego ja? (639)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 (83)
17:00 Gliniarze (71)
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (448)
20:10 Życie Pi - dramat przygodowy, 

USA/Wielka Brytania 2012; 
reż. Ang Lee; wyk. Gérard 
Depardieu, Hussain Adil, Khan 
Irrfan. Chłopak, znany jako Pi, 
dorastał w latach 70. w Pondi-
cherry. Jego ojciec prowadził 
zoo, w którym bohater spędzał 
większość czasu. Gdy Pi ma 17 
lat, jego rodzice postanawiają 
wyjechać z Indii w poszukiwa-
niu lepszego życia. 

22:55 Clover� eld Lane 10 - thriller 
SF, USA 2016; reż. Dan 
Trachtenberg

01:10 Gamer - � lm akcji, USA 2009; 
reż. Mark Neveldine

03:25 Tajemnice losu (2890)
05:00 Disco Gramy (3913)

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (24
07:45 My3 (15)
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (36)
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (37)
09:45 Przygody Kota w Butach (31)
10:15 Ewa gotuje (284)
10:50 Anioły i kowbojki: Lato Dako-

ty - � lm familijny, USA 2014; 
reż. Timothy Armstrong

12:50 Słyszeliście o Morganach? - 
komedia romantyczna, USA 
2009; reż. Lawrence Marc; 
wyk. Hugh Grant, Amato Vin-
cenzo, Klimas Natalia, Jesse 
Liebman, Mary Steenburgen, 
Sam Elliott

15:00 Foto Models Poland 2017
16:00 Odlotowe Manewry Kaba-

retowe 
17:50 Chłopaki do wzięcia (131)
18:20 Chłopaki do wzięcia (132)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (322)
20:05 Wall-E - animacja, USA 2008 
22:15 A więc wojna - komedia 

romantyczna, USA 2012; reż. 
McG; wyk. Chelsea Handler, 
Tom Hardy, Chris Pine

00:20 Prześladowca 3 - horror, USA 
2014; reż. Declan O’Brien; 
wyk. Gianpaolo Venuta, 
Benjamin Hollingsworth

02:40 Tajemnice losu (2891)
05:00 Disco Gramy (3914)

05:10 Uwaga!  
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje (7) 
07:50 Doradca smaku - Wątróbka 

drobiowa z owocami (15) 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda (516) 
12:00 Szkoła (258) 
13:00 19+ (137) 
13:30 19+ (138) 
14:00 Szpital (402) 
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (2) 
16:00 Szkoła (259) 
17:00 Ukryta prawda (517) 
18:00 Szpital (403) 
19:00 Fakty  
19:35 Sport  
19:45 Pogoda  
19:49 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (46)  
19:50 Uwaga!  
20:00 Battleship: Bitwa o Ziemię - 

� lm przygodowy, USA 2012, 
reż. Peter Berg, wyk. Taylor 
Kitsch, Alexander Skarsgard, 
Rihanna, Brooklyn Decker, 
TadanobuAsano, LiamNeeson

22:45 Zapłata - � lm sensacyjny, USA 
2003, reż. John Woo, wyk. 
Ben A�  eck, Uma Thurman, 
Aaron Eckhart, Paul Giamatti, 
ColmFeore, Joe Morton, 
Michael C. Hall

01:10 Kuba Wojewódzki 10 (1) 
02:15 MasterChef 6 (3)
03:35 Uwaga!  
03:50 Moc magii (352)
05:10 Nic straconego

05:15 Uwaga!  
05:35 Mango - telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem 2 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Na Wspólnej Omnibus 15 

(662)
12:00 Mali giganci 3 (8) 
14:25 Azja Express 2 (5) 
16:10 Toy Story II - komedia, USA 

1999, reż. John Lasseter, Ash 
Brannon, Lee Unkrich, wyk. 
Tom Hanks, Tim Allen, Joan 
Cusack, Kelsey Grammer, Don 
Rickles, Jim Varney

17:55 Tu się gotuje! (5) 
18:00 Kuchenne rewolucje 14 (12) 
19:00 Fakty  
19:25 Sport  
19:35 Pogoda  
19:40 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (47)  
19:45 Uwaga!  
20:00 Ostatnia piosenka - � lm oby-

czajowy, USA 2010, reż. Julie 
Anne Robinson, wyk. Miley 
Cyrus, Liam Hemsworth, Greg 
Kinnear, Bobby Coleman

22:20 Jak przeżyć święta - komedia, 
USA 2004, reż. Mike Mitchell, 
wyk. Ben A�  eck, James Gan-
dol� ni, Christina Applegate, 
Catherine O’Hara

00:25 Battleship: Bitwa o Ziemię - 
� lm przygodowy, USA 2012, 
reż. Peter Berg, wyk. Taylor 
Kitsch, Alexander Skarsgard, 
Rihanna, Brooklyn Decke

03:05 Uwaga!  
03:25 Moc magii (353)
04:45 Nic straconego

05:20 Ukryta prawda (110)
06:20 Szpital (221) 
07:15 Sąd rodzinny (154) 
08:15 Zaklinaczka duchów 3 (17)
09:10 Brzydula (209) 
09:45 Brzydula (210) 
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (496) 
12:55 Sąd rodzinny (155)
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (395)  
14:55 Szpital (222) 
15:55 Gotowe na wszystko II (3)
16:55 Zaklinaczka duchów 3 (18) 
17:55 Brzydula (211) 
18:30 Brzydula (212) 
19:00 Ukryta prawda (497) 
20:00 Kopciuszek: W rytmie miłości 

- komedia, USA 2011, reż. 
Damon Santostefano, wyk. 
Lucy Hale, Freddie Stroma, 
Megan Park, Missi Pyle

21:55 Sześć dni, siedem nocy - 
komedia, USA 1998, reż. Ivan 
Reitman, wyk. Harrison Ford, 
Anne Heche, David Schwim-
mer, Jacqueline Obradors, 
Temuera Morrison

00:05 Zatoka del� nów - � lm 
dokument, USA 2009, reż. 
Louie Psihoyos, wyk. Richard 
O’Barry, Louie Psihoyos

02:00 Moc magii (352)
04:10 Druga strona medalu 2 (5)
04:40 Druga strona medalu 2 (6)

05:40 Ukryta prawda (111) 
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Dwóch i pół (22) 
09:25 Dwóch i pół (23) 
10:00 Gotowe na wszystko II (1) 
11:00 Gotowe na wszystko II (2) 
12:00 Gotowe na wszystko II (3) 
13:00 Brzydula (207) 
13:35 Brzydula (208) 
14:10 Brzydula (209) 
14:45 W krzywym zwierciadle: 

Witaj Święty Mikołaju!  - 
komedia, USA 1989, reż. 
Jeremiah Chechik, wyk. Che-
vy Chase, Beverly D’Angelo, 
Randy Quaid, Diane Ladd

16:50 Ekspres polarny - � lm 
przygodowy, USA 2004, reż. 
Robert Zemeckis

19:00 Moje wielkie greckie wesele 
- komedia, USA/Kanada 
2002, reż. Joel Zwick, wyk. 
Nia Vardalos, John Corbett, 
Michael Constantine, Lainie 
Kazan, Andrea Martin

21:00 Diana - � lm obyczajowy, 
Wielka Brytania/Francja/Bel-
gia/Szwecja 2013, reż. Oliver 
Hirschbiegel, wyk. Naomi 
Watts, Naveen Andrews, 
Douglas Hodge

23:25 Godziny szczytu - � lm sensacyj-
ny, USA 1998, reż. Brett Ratner, 
wyk. Jackie Chan, Chris Tucker, 
Tom Wilkinson, Elizabeth Pena, 
Philip Baker Hall

01:35 Moc magii (353)
03:50 Druga strona medalu 2 (7) 
04:20 Druga strona medalu 3 (1) 
04:50 Druga strona medalu 3 (2)

06:00 Niesamowite rekordy (7)
06:45 Niesamowite rekordy (8)
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki (28)
07:50 Kaczor Donald przedstawia (58)
08:30 Kaczor Donald przedstawia (59)
09:00 V.I.P. (12)
10:00 Policjantki i policjanci (318)
11:00 Detektywi w akcji (185)
12:00 Detektywi w akcji (176)
13:00 Galileo (630)
14:00 Galileo (631)
15:00 Dom nie do poznania (259)
16:00 Esmeralda (81)
17:00 Esmeralda (82)
18:00 Detektywi w akcji (146)
19:00 Policjantki i policjanci (319)
20:00 Więźniowie Słońca - � lm, 

Niemcy, USA 2013; reż. Roger 
Christian; wyk. Carmen Chaplin, 
David Charvet, John Rhys-Da-
vies. Międzynarodowa ekspedy-
cja odkrywa zaginione miasto 
pod jedną z egipskich piramid. 
Z uśpienia budzą się starożytni 
bogowie i świat znajduje się 
o krok od apokalipsy. Czy od-
krywcom uda się powstrzymać 
zagładę świata?  

21:55 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny (117)

22:55 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny (118)

00:00 Gatunek 2 - � lm SF, USA 
1998; reż. Peter Medak; wyk. 
Marg Helgenberger, Natasha 
Henstridge, Michael Madsen

02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (692)
04:00 Top 10 lista przebojów (913)
05:00 Top 10 lista przebojów (917)

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
(29)

06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 
(30)

07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 
(31)

07:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 
(32)

08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 
(33)

08:35 Przyjaciel Świętego Mikołaja 
2: Świąteczne szczeniaki - 
� lm, USA 2012; reż. Vince 
Robert

10:20 Policjantki i policjanci (315)
11:20 Policjantki i policjanci (316)
12:20 Policjantki i policjanci (317)
13:20 STOP Drogówka (159)
14:25 Bracia surferzy - � lm, 

Australia 2013; reż. Ben Nott, 
Morgan O’Neill; wyk. Myles 
Pollard, Xavier Samuel

16:45 Klątwa Różowej Pantery - 
komedia, Wielka Brytania 
1983; reż. Blake Edwards

19:00 Galileo (632)
20:00 Policjantki i policjanci (318)
21:00 Policjantki i policjanci (319)
22:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (119)
23:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (120)
00:00 Rozjemca - � lm akcji, Francja, 

Kanada 1997; reż. Frederic 
Forestier

02:00 Najdziwniejsze zwierzęta 
świata (3)

03:00 Disco Polo Life (693)
04:00 Top 10 lista przebojów (914)
05:00 Top 10 lista przebojów (918)

20:10 Życie Pi

22:15 A więc wojna 20:00 Ostatnia piosenka

20:00 Kopciuszek: W rytmie 
miłości 

19:00 Moje wielkie greckie 
wesele 

20:00  Więźniowie Słońca

16:45 Klątwa Różowej 
Pantery

20:00 Battleship: Bitwa o 
Ziemię
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20:05 Kevin sam w domu

11:00 Supertata

20:00 Sylwester w Nowym 
Jorku 20:00 Eksplozja 

21:15 Klejnot Nilu

20:00 Lwie serce

20:00 Wakacje z rekinami

05:10 Galeria (98) 
05:35 Klan (3231) 
05:55 Klan (3232) 
06:30 Słownik polsko@polski 
07:00 Transmisja mszy świętej z 

Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno - Dom na skale
09:10 Weterynarze z sercem  
09:40 Długie łodzie Wikingów - 

� lm przygodowy, Wielka 
Brytania, Jugosławia 1963; 
reż. Jack Cardi� ; wyk. Richard 
Widmark, Sydney Poitiers 

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

powietrzu. Wbrew grawitacji 
- cykl dokumentalny, Wielka 
Brytania 2015; reż. James 
Brickell

13:55 Nie wierzcie bliźniaczkom 
- komedia, USA 1997; reż. 
Nancy Meyers, Charles Shyer; 
wyk. Dennis Quaid, John 
Goodman, Jim Broadbent 

16:05 Sportowe podsumowanie 
roku

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda
17:30 Rolnik szuka żony 4 (13) 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości  
20:00 Sport  
20:05 Pogoda 
20:15 Wszystkie drogi prowadzą do 

Rzymu - komedia, USA 2015; 
reż. Emma Lemhagen; wyk. 
Sarah Jessica Parker, Rosie 
Day, Raoul Bova, Claudia 
Cardinale 

21:55 Step up - Taniec zmysłów - 
� lm obyczajowy, USA 2006; 
reż. Anne Fletscher; wyk. 
Channing Tatum, Jeanna 
Dewan-Tatum 

23:45 Sylwester w Zakopanem 
00:30 De-Lovely - życie jak piosenka 

- � lm obyczajowy, Wielka 
Brytania, USA 2004; reż. Irvin 
Winkler

02:40 The Walk. Sięgając chmur - 
� lm fabularny, USA 2015

05:25 Gwiazdka pod psem - � lm 
obyczajowy, USA 2015; reż. 
Terry Ingram; wyk. Teri Polo, 
Martin Cummins, Jordyn 
Olson

07:00 Msza święta
08:45 Doktor Żywago - dramat, 

USA, Włochy 1965; reż. David 
Lean; wyk. Omar Sharif, Julie 
Christie, Geraldine Chaplin, 
Rod Steiger, Alec Guinness 

12:00 Anioł Pański
12:20 Natura w Jedynce -  Dzika 

Alaska. Wiosna - serial doku-
mentalny, Wielka Brytania 
2015

13:20 Skoki narciarskie – puchar 
świata - Turniej Czterech 
Skoczni. GAPA (studio) 

14:00 Skoki Narciarskie - puchar 
świata - Turniej Czterech 
Skoczni. GAPA (1 seria)  

17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów (1) – serial 

historyczny
19:00 Korona królów (2)
19:30 Wiadomości  
20:00 Sport  
20:10 Pogoda 
20:25 Sisi - cz. 1 - � lm kostiumowy, 

Niemcy, Włochy, Austria 2010; 
reż. Xaver Schwarzenberger; 
wyk. Cristiana Capotondi, 
Martina Gedeck, Herbert 
Knaup 

22:15 Sisi - cz. 2 - � lm kostiumowy, 
Niemcy, Włochy, Austria 2010

00:05 Wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu - komedia, USA 2015; 
reż. Emma Lemhagen; wyk. 
Sarah Jessica Parker, Rosie 
Day, Raoul Bova, Claudia 
Cardinale

01:45 Step up - Taniec zmysłów - 
� lm obyczajowy, USA 2006; 
reż. Anne Fletscher; wyk. 
Channing Tatum, Jeanna 
Dewan-Tatum, Demaine 
Radcli� , Rachel Gri�  ths 

03:30 Notacje - Halina Frąckowiak. 
Kocham muzykę

06:20 Dla niesłyszących - Słowo na 
niedzielę - Gwiazdka z nieba 

06:35 Rodzinka.pl (144) „Rodzicem 
być!” 

07:05 M jak miłość (1337) 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:40 Gwiazdy w południe - Pół żar-

tem, pół serio - komedia, USA 
1959; reż. Billy Wilder; wyk. 
Tony Curtis, Jack Lemmon, 
Marylin Monroe, Edward G. 
Robinson, Billy Gray 

14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny
15:35 Mumia powraca - � lm 

przygodowy, USA 2001. 
O’Connellowie podczas 
badania starożytnej świątyni, 
wchodzą w posiadanie złotej 
bransolety. Nie wiedzą jesz-
cze, że będą musieli zmierzyć 
się z wyznawcami Imhotepa i 
królem Skorpionem. 

18:00 Panorama  
18:30 Sport telegram 
18:35 Pogoda
18:50 Program rozrywkowy
20:00 Sylwester Marzeń z Dwójką 

- Zakopane 2017. Podczas 
imprezy sylwestrowej na 
scenie pojawią się w tym roku 
Maryla Rodowicz, Sławomir 
Zapała, „Zakopower”, Ania 
Dąbrowska, Krzysztof Cugow-
ski, Margaret, Michał Szpak, 
Urszula i „Red Lips” oraz 
gwiazdy disco-polo: Zenon 
Martyniuk, którego występ 
okazał się hitem zeszłego 
roku, oraz „Bayer Full”. O 
oprawę muzyczną zadba 
„Pszona Band”, a choreogra� ą 
zajmie się Agustin Egurolla i 
towarzyszący mu tancerze z 
zespołu „Volt”. Na koncercie 
wystąpią też � naliści 8. edycji 
The Voice of Poland.

05:50 Król i ja - � lm animowany, 
USA 2003

07:25 Dudley Doskonały - komedia, 
USA 1999; reż. Hugh Wilson; 
wyk. Brendan Fraser, Sarah 
Jessica Parker, Alfred Molina

08:55 Ogniem i mieczem - dramat 
historyczny, Polska 1999; 
reż. Jerzy Ho� man; wyk. 
Michał Żebrowski, Izabella 
Scorupco, Aleksandr Domo-
garov, Krzysztof Kowalewski, 
Zbigniew Zamachowski, 
Wiktor Zborowski, Wojciech 
Malajkat, Ewa Wiśniewska

12:05 Zaproszenie na transmisję 
Koncertu Noworocznego z 
Wiednia 2018

12:15 Koncert Noworoczny z 
Wiednia 2018

14:00 Familiada
14:50 Koło fortuny - wydanie 

specjalne
15:35 Kabaret: Wszystkiego 

zabawnego
16:15 Cziłała z Beverly Hills - 

komedia, USA 2008; reż. Raja 
Gosnell

18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda
18:50 Sylwester - koncert
20:05 Voice Kids - Voice Kids - Prze-

słuchania w ciemno (1)
21:10 Voice Kids - Voice Kids - Prze-

słuchania w ciemno (2)
22:15 Kabaret: Wszystkiego zabaw-

nego (3) „Dobra wróżba”
23:15 Kabaret: Wszystkiego za-

bawnego (4) „Postanowienia 
noworoczne”

00:05 Koncert Noworoczny z 
Wiednia

00:50 Tożsamość - thriller, USA 
2003; reż. James Mangold; 
wyk. John Cusack, Ray Liotta, 
Rebecca DeMornay

02:30 Biegi narciarskie - puchar 
świata: Lenzerheide - Tour de 
Ski – 10 km techniką klasycz-
ną i 10 km technika dowolną 
na dochodzenie

03:30 Pół żartem, pół serio - 
komedia, USA 1959; reż. Billy 
Wilder

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:40 My3 (16)
08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (25)
08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

świata (26)
09:05 Przygoda w Paryżu - 

animacja, Francja 2011; reż. 
Bergeron Bibo

11:00 Supertata - komedia, USA 
1999; reż. Dennis Dugan; wyk. 
Adam Sandler, Joey Lauren 
Adams, Jon Stewart, Cole 
Sprouse

13:00 Wall-E - animacja, USA 2008
15:10 Życie Pi - dramat przygodowy, 

USA/Wielka Brytania 2012; 
reż. Ang Lee; wyk. Gérard 
Depardieu, Hussain Adil

17:50 Nasz Nowy Dom (86)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (352)
20:00 Sylwestrowa Moc Przebojów 

2017. W tym roku zobaczymy 
prawdziwie wybuchową 
mieszankę polskich i 
zagranicznych gwiazd. Nowy 
rok powitamy ponownie w 
Katowicach, miejscu gdzie 
sylwestrowa zabawa smakuje 
najlepiej. 

01:00 Roztańczony PGE Narodowy 
na bis

03:00 Beata i „Bajm” jakich nie 
znacie

04:00 „Lady Pank” - tacy sami od 
35 lat

05:00 Disco Gramy (3915)

06:00 Pierwszy lot - animacja, USA 
2009; reż. Cameron Hood

06:10 Kacze opowieści: Poszukiwa-
cze zaginionej lampy - anima-
cja, USA, Francja 1990

07:45 Lilo i Stich 2: Mały feler Sticha 
- animacja, USA 2005

09:25 Hotel Transylwania - komedia 
animowana, USA 2012

11:10 Uniwersytet Potworny - 
animacja, USA 2013; reż. 
Scanlon Dan

13:40 Dirty dancing - � lm, USA, 
1987; reż. Emile Ardolino; 
wyk. Jennifer Grey, Patrick 
Swayze, Jerry Orbach, Cynthia 
Rhodes, Jack Weston

15:50 Step Up 2 - � lm muzyczny, 
USA 2008; reż. Jon M. Chu; 
wyk. Adam G. Sevani, Evigan 
Briana, Robert Ho� man 

18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

special (2)
20:05 Megahit - Kevin sam w domu 

- komedia familijna, USA 
1990; reż. Chris Columbus; 
wyk. Culkin Macaulay, Joe 
Pesci, Daniel Stern 

22:15 Top Gun - � lm, USA 1986; reż. 
Tony Scott; wyk. Tom Cruise, 
Kelly McGillis, Val Kilmer, 
Anthony Edwards, Tom Skerrit

00:50 Patriota - � lm, USA/Niemcy 
2000; reż. Roland Emmerich

04:10 Kabaretowa Ekstraklasa
05:00 Disco Gramy (3916)

05:30 Uwaga!  
05:50 Mango - telezakupy
08:00 Nowa Maja w ogrodzie (10) 
08:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Remont razem 
11:55 Co za tydzień 
12:25 Drzewo marzeń (2) 
13:25 Pyszne Peru - dokument
14:25 Warszawa Stolica Sylwestra 

2017 (1) 
14:30 Jak przeżyć święta - komedia, 

USA 2004, reż. Mike Mitchell, 
wyk. Ben A�  eck, James 
Gandol� ni, Christina Apple-
gate, Catherine O’Hara, Josh 
Zuckerman, Udo Kier

16:25 Warszawa Stolica Sylwestra 
2017 (2) 

16:30 Kraina jutra - � lm przygodo-
wy, USA/Francja/Hiszpania/
Wielka Brytania 2015, reż. 
Brad Bird, wyk. George 
Clooney, Hugh Laurie, Britt 
Robertson, Ra� eyCassidy

19:00 Fakty  
19:25 Sport  
19:35 Pogoda  
19:40 Raport smogowy – wiem 

czym oddycham (48)  
19:45 Warszawa Stolica Sylwestra 

2017 (3) 
01:00 Gorąca laska - � lm, USA 

2002, reż. Tom Brady , wyk. 
Rob Schneider, Anna Faris, 
Matthew Lawrence

02:55 Zapłata - � lm sensacyjny, USA 
2003, reż. John Woo, wyk. 
Ben A�  eck, UmaThurman, 
Aaron Eckhart

05:05 Nic straconego

05:50 Mango - telezakupy
07:30 Azja Express 2 (6) 
08:50 Młode szpady - � lm przy-

godowy, Wielka Brytania/
Francja 2001, reż. Mario 
Andreacchio

10:45 Toy Story III - komedia, USA 
2010, reż. Lee Unkrich

12:30 Przygoda na Antarktydzie - 
� lm przygodowy, USA 2006, 
reż. Frank Marshall, wyk. Paul 
Walker, Bruce Greenwood, 
Moon Bloodgood, Wendy 
Crewson, August Schellen-
berg, Jason Biggs

14:50 Zaplątani - � lm animowany, 
USA 2010, reż. Nathan Greno, 
Byron Howard

16:45 Listy do M. - komedia, Polska 
2011, reż. Mitja Okorn

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda (7286)  
19:45 Uwaga! (5178) 
20:00 Sylwester w Nowym Jorku 

- komedia, USA 2011, reż. 
Garry Marshall, wyk. Michelle 
Pfei� er, Zac Efron, Robert De 
Niro, Halle Berry, Jessica Biel

22:25 Życie bez wstydu 5 (3)
23:20 Projekt Lady 2 (4) 
00:20 Władcy ognia - � lm przygo-

dowy, USA/Wielka Brytania/
Irlandia 2002, reż. Rob 
Bowman

02:15 Co za tydzień 
02:45 Ostatnia piosenka - � lm 

obyczajowy, USA 2010, reż. 
Julie Anne Robinson

04:45 Nic straconego

05:35 Ukryta prawda (112) 
06:40 Mango - telezakupy
08:45 Dwóch i pół (1) 
09:15 Dwóch i pół (2) 
09:45 Dwóch i pół (3) 
10:20 Brzydula (210) 
10:55 Brzydula (211) 
11:30 Brzydula (212) 
12:00 Czarny źrebak - � lm rodzinny, 

USA 2003, reż. Simon Wincer
13:00 Drużyna specjalnej troski 

- komedia, USA 2005, reż. 
Richard Linklater, wyk. Billy 
Bob Thornton, Marcia Gay 
Hardene

15:30 Święta z zaskoczenia - � lm 
rodzinny, USA 2013, reż. Jerry 
Ciccoritti, wyk. Jennie Garth, 
Cameron Mathison

17:10 Pewnego razu w czasie Wigilii 
- � lm rodzinny, USA 2014, reż. 
Jay Russell

19:00 Miłość, szmaragd i krokodyl  
- � lm przygodowy, USA/
Meksyk 1984, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Michael 
Douglas, Kathleen Turner, 
Danny DeVito

21:15 Klejnot Nilu - � lm przygo-
dowy, USA 1985, reż. Lewis 
Teague

23:30 Moja wielka grecka wycieczka 
- komedia, USA/Hiszpania 
2009, reż. Donald Petrie

01:40 Zaginiony w akcji III - � lm 
sensacyjny, USA 1988, reż. 
Aaron Norris

03:45 Druga strona medalu 3 (3) 
04:15 Druga strona medalu 3 (4) 
04:45 Druga strona medalu 3 (5)

05:35 Ukryta prawda (113) 
06:45 Mango telezakupy
08:55 Przeminęło z wiatrem - 

melodramat, USA 1939, reż. 
Victor Fleming, wyk. Clark 
Gable, Vivien Leigh, Olivia 
de Havilland, Leslie Howard, 
Thomas Mitchell, Barbara 
O’Neill

11:05 Przeminęło z wiatrem (2) - 
� lm melodramat, USA 1939

13:35 Elf - komedia, USA 2003, reż. 
Jon Favreau

15:40 Megamocny - komedia, USA 
2010, reż. Tom McGrath, wyk. 
Will Ferrell, Brad Pitt, Tina 
Fey, Jonah Hill, Ben Stiller

17:45 LemonySnicket: Seria niefor-
tunnych zdarzeń - komedia, 
USA/Niemcy 2004, reż. 
BradSilberling

20:00 Eksplozja - � lm sensacyjny, 
USA 1994, reż. Stephen 
Hopkins, wyk. Je�  Bridges, 
Tommy Lee Jones, Lloyd 
Bridges, ForestWhitaker, Suzy 
Amis

22:35 Kobieta na topie - komedia, 
USA 2000, reż. Fina Torres

00:20 Szalona odwaga - � lm sensa-
cyjny, USA 1996, reż. Edward 
Zwick

02:50 Sztuka i fałszerstwo - doku-
ment, USA 2014, reż. Sam 
Cullman, Jennifer Grausman, 
Mark Becker

04:00 Druga strona medalu 3 (4) 
04:30 Druga strona medalu 3 (5)
05:00 Druga strona medalu 3 (6)

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (34)
06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki (35)
07:05 Kaczor Donald przedstawia (59)
07:40 Kaczor Donald przedstawia (60)
08:05 Mój tata Scrooge - � lm, 

Kanada 2014
10:00 Galileo (631)
11:00 Galileo (632)
12:00 Syn Różowej Pantery - 

komedia, USA 1993; reż. 
Edwards Blake; wyk. Roberto 
Benigni, Burt Kwouk, Claudia 
Cardinale, Debrah Farentino, 
Herbert Lom

13:55 Kuloodporny - komedia 
sensacyjn, Kanada, USA 2003; 
reż. Paul Hunter; wyk. Chow 
Yun-Fat, Jaime King, Seann 
William Scott 

16:15 K-19 - � lm,  Niemcy, USA, 
Wielka Brytania 2002; reż. 
Iain Softley 

19:00 Galileo (633)
20:00 Wakacje z rekinami - � lm, 

USA 2016; reż. Misty Talley; 
wyk. Becky Andrews, Chris 
Angerdina, Allisyn Arm

21:50 Diamentowe psy - � lm,  
Chiny, Kanada 2007; reż. 
Shimon Dotan

23:50 Gdy zapada zmrok - horror, 
USA/Australia 2003; reż. Jo-
nathan Liebesman; wyk. Kley 
Chaney, Emma Caul� eld

01:35 Najdziwniejsze zwierzęta 
świata (4)

02:45 Interwencja
03:00 Disco Polo Life (694)
04:00 Top 10 lista przebojów (915)
05:00 Top 10 lista przebojów (919)

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (32)
06:35 Kacper: Szkoła postrachu (1)
07:05 Co nowego u Scooby’ego? (1)
07:30 Gar� eld Show
07:50 Gar� eld: Futrzane opowieści - 

animacja, Francja 2012
08:50 Gar� eld: Mały kłopot w 

wielkich Chinach - animacja, 
Francja 2011

09:50 Przyjaciel Świętego Mikołaja 
2: Świąteczne szczeniaki - 
� lm, USA 2012

11:45 Mickey, Donald i Goofy: Trzej 
muszkieterowie - animacja, 
USA 2004

13:15 Podniebny pościg - � lm, USA 
2009; reż. Hemecker Ralph

15:00 Święci i żołnierze - � lm 
wojenny, USA 2003; reż. Ryan 
Little; wyk. Allred Corbin, 
Heyborne Kirby 

16:55 Pakt milczenia - thriller, USA 
2006; reż. Renny Harlin; wyk. 
Steven Strait, Laura Ramsey, 
Sebastian Stan, Chace Craw-
ford, Toby Hemingway

19:00 Policjantki i policjanci (320)
20:00 Lwie serce - thriller,  USA 

1990; reż. Lettich Sheldon
22:10 Czarny orzeł - � lm, USA 1988; 

reż. Eric Karson; wyk. Doran 
Clark, Jean-Claude Van Damme

00:20 Diamentowe psy - � lm, Chiny, 
Kanada 2007; reż. Dotan 
Shimon

02:25 Interwencja
02:45 Cafe Futbol 17/18
04:25 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2017
04:55 Trans World Sport 2017

16:30  Kraina jutra
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Zdjęcia pochodzą z serwisów fotogra� cznych stacji telewizyjnych. Redakcja nie odpowiada za zmiany w programie.

2 stycznia • wtorek

3 stycznia • środa

20:10 Patriota

20:40 Sposób na blondynkę

21:30 Karmazynowy przypływ

21:30  Porachunki 

20:00 48 godzin

20:00 Szalona odwaga

21:00 Stacja szyfrująca 

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny 

04:30 Telezakupy
05:05 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
10:15 Dr Quinn 2 (20)
11:10 Zagadka Hotelu Grand (11) 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca - Rozwój pro-

dukcji bydła mięsnego
12:55 Natura w Jedynce - Dzika Ala-

ska. Lato - serial dokumental-
ny, Wielka Brytania 2015

14:00 Elif (165)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (3233)
18:30 Korona królów 
19:30 Wiadomości  
20:00 Sport  
20:10 Pogoda 
20:25 S. W. A. T. - Jednostka spe-

cjalna (6). Dwaj błyskotliwi, 
zaprawieni w bojach gliniarze 
łączą swe siły z parą oblata-
nych nowicjuszy, by utworzyć 
najbardziej oryginalną, a 
zarazem niezawodną brygadę 
antyterrorystyczną świata - 
S.W.A.T. 

21:15 Sekundy, które zmieniły życie 
- reportaż

21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:10 Przerwana misja - � lm doku-

mentalny, Polska 2017
23:15 Uwięzione (1) - serial, Hiszpa-

nia 2015
00:10 Anno Domini - Biblii ciąg 

dalszy (8) 
01:05 Sisi - cz. 1 - � lm kostiumowy, 

Niemcy, Włochy, Austria 2010
02:55 Sisi - cz. 2 - � lm kostiumowy, 

Niemcy, Włochy, Austria 2010

04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
09:15 Dylematu 5 (1) „Eksplozja” 
10:15 Dr Quinn 2 (21)
11:10 Zagadka Hotelu Grand (12) 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy - Rady na 

odpady
12:55 Natura w Jedynce - Dzika Ala-

ska. Zima - serial dokumen-
talny, Wielka Brytania 2015

14:00 Elif (166) 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan (3234) 
18:30 Korona królów 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda
20:25 Metro - thriller, Rosja 2013
22:40 Życie zaczyna się po setce - 

� lm dokumentalny, Szwecja 
2015

23:55 Przełomy Missouri - western, 
USA 1976. Tom Logan to 
złodziej koni. Hodowca David 
Braxton ma stadninę pełną 
cennych okazów ogierów 
i klaczy, a w dodatku jest 
ojcem pięknej dziewczyny. 
Jednak Braxton również 
korzysta z usług Lee Claytona, 
bardzo skutecznego łowcy 
złodziei koni.

02:00 Naszaarmia.pl 
02:25 Anno Domini - Biblii ciąg 

dalszy (8)
03:20 Hiroszima - życie po tragedii - 

� lm, Wielka Brytania 2015
04:10 Notacje - Krystyna Tkacz. 

Lilka śpiewająca

06:05 Rodzinka.pl (210) „Współ-
czesne dziewczyny są 
megadziwne” 

06:40 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość (196)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia (1771)
11:50 Na dobre i na złe (510) „Próg 

bólu”
12:50 Tylko z Tobą (54) 
13:50 Na sygnale (110) „Wojownicy” 
14:25 O mnie się nie martw 5 (9)
15:20 Rodzinka.pl (204) „Lepiej 

dobrze żyć z teściową” 
15:50 Rodzinka.pl (205) „Pogadaj-

my o facetach” 
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć (18) 
18:00 Panorama  
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:35 Barwy szczęścia (1771)
20:05 Barwy szczęścia (1772)
20:45 Skazani na Shawshank - 

dramat, USA 1994
23:15 Świat bez � kcji - Doktor 

„Dobre Samopoczucie” – 
� lm dokumentalny, Wielka 
Brytania 2015

00:05 Kryminalne zagadki Las 
Vegas 14 

00:55 Pierwsza randka (12) 
01:55 Kleopatro do dzieła - kome-

dia, Wielka Brytania 1964. 
Do starożytnej brytyjskiej 
osady, w której mieszka Strąk, 
dociera wieść o zbliżających 
się żołnierzach Julka Cezare-
go. Rzymianie, wziąwszy do 
niewoli wszystkich mężczyzn 
z wioski, wracają do Rzymu. 
Jednak tłumy nie witają Julka 
Cezarego owacjami, a teść 
przepowiada mu zagładę.

03:40 Doktor „Dobre Samopoczu-
cie” – � lm dokumentalny, 
Wielka Brytania 2015

06:00 Rodzinka.pl (211) „Dominu-
jesz nad facetami” 

06:35 Pożyteczni.pl
07:05 M jak miłość (197)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia (1772) 
11:45 Na dobre i na złe (511) „Po 

przejściach”
12:50 Tylko z Tobą (55) 
13:45 Na sygnale (111) „Rozstania i 

powroty” 
14:25 O mnie się nie martw 5 (10)
15:20 Rodzinka.pl (206) „Trzymaj się 

za portfel!” 
15:50 Rodzinka.pl (207) „Metka 

mnie drapała...” 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć (19) 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:35 Barwy szczęścia (1772) 
20:05 Barwy szczęścia (1773) 
20:45 Na sygnale (170) „Gorączka 

sylwestrowej nocy” 
21:15 Na sygnale (171) „Szczęśliwe-

go nowego roku” 
21:45 Kino relaks - Ugotowany - 

� lm obyczajowy, USA 2015
23:35 Jedyna szansa (4) 
00:40 Świat bez tajemnic - Manipu-

lacje w sieci - � lm dokumen-
talny, Francja 2014

01:50 Kryminalne zagadki Las Vegas 
14 (1)

02:45 Biegi narciarskie - puchar 
świata: Oberstdorf - Tour de 
Ski - sprint techniką klasyczną 
- 10 km techniką klasyczną i 
10 km technika dowolną na 
dochodzenie

03:35 Paradoks (8) „Pro� l” 
04:25 Licencja na wychowanie (75) 

„Wolnoć Tomku w swoim 
domku?”

04:55 Licencja na wychowanie (76) 
„Nie wszystko złoto, co się 
świeci”

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (588)
09:00 Malanowski i Partnerzy (258)
09:30 Malanowski i Partnerzy (259)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (93)
11:00 Dlaczego ja? (580)
12:00 Pielęgniarki (201)
13:00 Trudne sprawy (394)
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja? (640)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (84)
17:00 Gliniarze (72)
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (449)
20:10 Patriota - � lm, USA/Niemcy 

2000; reż. Roland Emmerich; 
wyk. Mel Gibson, Heath Led-
ger, Rene Auberjonois, Lisa 
Brenner, Chris Cooper, Jason 
Isaacs, Joely Richardson, 
Karyo Tchéky, Tom Wilkinson

23:45 W cywilu 2 - � lm akcji, USA 
2009; reż. Reiné Roel; wyk. 
Ted DiBiase Jr., Lara Cox, Mi-
chael Rooker, Robert Coleby

01:50 Sposób na blondynkę - kome-
dia romantyczna, USA 1998; 
reż. Bobby Farrelly, Peter 
Farrelly; wyk. Cameron Diaz, 
Matt Dillon, Ben Stiller, Lee 
Evans, Chris Elliott

04:15 Kabaretowa ekstraklasa
05:00 Disco Gramy (3917)

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (589)
09:00 Malanowski i Partnerzy (260)
09:30 Malanowski i Partnerzy (261)
10:00 Dzień, który zmienił moje 

życie (94)
11:00 Dlaczego ja? (581)
12:00 Pielęgniarki (202)
13:00 Trudne sprawy (395)
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja? (641)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (85)
17:00 Gliniarze (73)
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (450)
20:05 Świat według Kiepskich (484)
20:40 Sposób na blondynkę - 

komedia romantyczna, USA 
1998; reż. Bobby Farrelly, Peter 
Farrelly; wyk. Cameron Diaz, 
Matt Dillon, Ben Stiller, Lee 
Evans, Chris Elliott. Niełatwo 
jest znaleźć sposób na blon-
dynkę, zwłaszcza gdy jest ona 
- wbrew krążącym o niej dow-
cipom - nie tylko piękna, ale i 
wykształcona, inteligentna i 
pełna nieodpartego uroku. 

23:05 Och, Karol - komedia, Polska 
1985; reż. Roman Załuski

01:15 Australia - dramat przygodo-
wy, Australia, USA 2008; reż. 
Baz Luhrmann 

05:00 Disco gramy

05:50 Uwaga! 
06:20 Mango - telezakupy
07:30 Nowa Maja w ogrodzie (11) 
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Tu się gotuje! (5) 
11:00 Ukryta prawda (517) 
12:00 Szkoła (259)
13:00 19+ (139) 
13:30 19+ (140) 
14:00 Szpital (403)
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (3) 
16:00 Szkoła (260)
17:00 Ukryta prawda (518)
18:00 Szpital (404)
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! 
20:10 Doradca smaku - Tarta z 

porami i boczkiem (40) 
20:15 Na Wspólnej 16 (2606) 
20:55 Milionerzy 
21:30 Karmazynowy przypływ - 

� lm sensacyjny, USA 1995, 
reż. Tony Scott, wyk. Denzel 
Washington, Gene Hackman, 
Matt Craven, George Dzun-
dza, James Gandol� ni

23:50 Kuba Wojewódzki 11 (2) 
00:50 Mroczne zagadki Los Angeles 

(15)
01:45 Revolution II (10)
02:40 Uwaga!  
03:05 Moc magii
04:25 Nic straconego

05:10 Uwaga!  
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje (8) 
07:50 Doradca smaku - Tarta z 

porami i boczkiem (40) 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda (518) 
12:00 Szkoła (260)
13:00 19+ (141) 
13:30 19+ (142) 
14:00 Szpital (404) 
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (4)
16:00 Szkoła (261)
17:00 Ukryta prawda (519) 
18:00 Szpital (405) 
19:00 Fakty  
19:35 Sport  
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga!  
20:10 Doradca smaku - Pierś kur-

czaka z groszkiem cukrowym 
(34) 

20:15 Na Wspólnej 16 (2607) 
20:55 Milionerzy 
21:30 Porachunki - komedia, Fran-

cja/USA 2013, reż. Luc Besson, 
wyk. Robert De Niro, Michelle 
Pfei� er, Dianna Agron, John 
D’Leo, Tommy Lee Jones

23:45 Droga bez powrotu II - horror, 
USA 2007, reż. Joe Lynch, wyk. 
Erica Leerhsen, Henry Rollins, 
Texas Battle, Aleksa Palladino

01:35 MasterChef 6 (3)
03:00 Uwaga!  
03:20 Moc magii
04:40 Nic straconego

05:35 W-11 Wydział Śledczy (1176) 
06:20 Szpital (222) 
07:15 Sąd rodzinny (155)  
08:15 Zaklinaczka duchów 3 (18) 
09:10 Brzydula (211) 
09:45 Brzydula (212) 
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (497) 
12:55 Sąd rodzinny (156)  
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (396)  
14:55 Szpital (223) 
15:55 Gotowe na wszystko 2 (4) 
16:55 Zaklinaczka duchów 4 (1) 
17:55 Brzydula (213) 
18:30 Brzydula (214) 
19:00 Ukryta prawda (498) 
20:00 48 godzin - � lm sensacyjny, 

USA 1982, reż. Walter Hill, 
wyk. Nick Nolte, Eddie Murphy, 
AnnetteO’Toole, Frank McRae, 
James Remar, David Patrick 
Kelly, Sonny Landham. Jack 
Cates, brutalny, ale skuteczny 
policjant z San Francisco, 
otrzymuje zadanie złapania 
bądź unieszkodliwienia dwóch 
zbiegłych skazańców. Podczas 
ucieczki zabili oni kilku 
funkcjonariuszy więziennych

22:10 Zaginiony w akcji III - � lm 
sensacyjny, USA 1988, reż. 
Aaron Norris, wyk. Chuck 
Norris, AkiAleong, Roland 
Harrah III, Miki Kim

00:20 Niewierni (8) 
01:20 Moc magii (1)
03:40 Druga strona medalu 3 (7) 
04:10 Druga strona medalu 3 (8) 
04:40 Druga strona medalu 4 (1)

05:20 Ukryta prawda (114)
06:20 Szpital (223) 
07:15 Sąd rodzinny (156)  
08:15 Zaklinaczka duchów 4 (1)
09:10 Brzydula (213) 
09:45 Brzydula (214) 
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (498) 
12:55 Sąd rodzinny (157)  
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska (397)  
14:55 Szpital (224) 
15:55 Gotowe na wszystko II (5) 
16:55 Zaklinaczka duchów 4 (2) 
17:55 Brzydula (215) 
18:30 Brzydula (216) 
19:00 Ukryta prawda (499) 
20:00 Szalona odwaga - � lm 

sensacyjny, USA 1996, reż. 
Edward Zwick, wyk. Denzel 
Washington, Meg Ryan, 
LouDiamond Phillips, Michael 
Moriarty, Matt Damon, Scott 
Glenn

22:30 Mentalista 5 (17) 
23:30 Je�  wraca do domu - 

komedia, USA 2011, reż. 
JayDuplass, Mark Duplass, 
wyk. Jason Segel, Ed Helms, 
Susan Sarandon, Judy Greer, 
RaeDawnChong

01:10 Miasto zła (8) 
02:15 Moc magii (2) 
04:35 Druga strona medalu 4 (2)

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (33)
06:35 Kacper: Szkoła postrachu (2)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki (34)
07:35 Co nowego u Scooby’ego? (2)
08:00 V.I.P. (13)
09:00 Esmeralda (81)
10:00 Esmeralda (82)
11:00 Gar� eld: Mały kłopot w 

wielkich Chinach - animacja, 
Francja 2011

12:00 Policjantki i policjanci (320)
13:00 Detektywi w akcji (1)
14:00 STOP Drogówka (51)
15:00 Dom nie do poznania (260)
16:00 Esmeralda (83)
17:00 Esmeralda (84)
18:00 Drużyna A (1)
19:00 Policjantki i policjanci (321)
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (121)
21:00 Stacja szyfrująca - thrille, Belgia, 

USA, Wielka Brytania 2013; 
reż. Kasper Barfoed; Emerson, 
agent CIA zajmujący się tajnymi 
operacjami dla rządu, podczas 
jednej z misji nabiera wątpliwo-
ści i waha się z przeprowadze-
niem jej zgodnie z planem. 

23:00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (123)

00:00 Spadkobiercy (22)
01:00 Najdziwniejsze zwierzęta 

świata (4)
02:05 Interwencja
02:25 Interwencja
02:45 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2017
03:10 Trans World Sport 2017
04:25 Cafe Futbol 17/18

as

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
(35)

06:35 Kacper: Szkoła postrachu (3)
07:05 Co nowego u Scooby’ego? (1)
07:35 Co nowego u Scooby’ego? (3)
08:00 V.I.P. (14)
09:00 Esmeralda (83)
10:00 Esmeralda (84)
11:00 Drużyna A (1)
12:00 Policjantki i policjanci (321)
13:00 Detektywi w akcji (2)
14:00 STOP Drogówka (52)
15:00 Dom nie do poznania (261)
16:00 Esmeralda (85)
17:00 Esmeralda (86)
18:00 Drużyna A (2)
19:00 Policjantki i policjanci (322)
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny (122)
21:00 Bez odwrotu - � lm, USA 

2012; reż. Doug Lodato; wyk. 
Alexandra Breckenridge, Colin 
Ford, Liotta Ray 

23:00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (124)

00:00 Spadkobiercy (23)
01:00 Sekrety sąsiadów (62)
01:30 Sekrety sąsiadów (63)
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life (695)
04:00 Top 10 lista przebojów (916)
05:00 Top 10 lista przebojów (920)
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MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA
patrzy na Boże Narodzenie 

oczami synka
Małgorzata Kożuchowska, czyli Monika Borecka 

z „Drugiej szansy” i Natalia Boska z „rodzinki.pl”, żartuje, 
że lubi znajdować pod choinką prezenty niepraktyczne 
i dostawać od świętego Mikołaja coś, co jej się podoba, 
ale nie jest jej tak naprawdę do niczego potrzebne. 

Małgorzata Kożuchowska, pytana o to, co w świętach 
Bożego Narodzenia lubi najbardziej, bez zastanowienia 
odpowiada, że wszystko.

– Ubieranie choinki, kolacja wigilijna, dzielenie się opłat-
kiem, składanie sobie życzeń, wyprawa na pasterkę o pół-
nocy... I oczywiście prezenty, bo bez świętego Mikołaja nie 
ma świąt – mówi gwiazda „Drugiej szansy” i „rodzinki.pl”.

– Mój mąż ma nosa, jeśli chodzi o odgadywanie moich 
marzeń. Zawsze przygotuje mi coś wyjątkowego – twierdzi 
aktorka i dodaje, że prezenty od ukochanego – choć nie 
zawsze są praktyczne – sprawiają jej ogromną radość.

– Całą rodziną uwielbiamy wspólnie spędzane wieczo-
ry, więc na mojej liście 
najbardziej pożądanych 
prezentów są gry plan-
szowe, klocki i  płyty. 
Wśród tych bardziej 
osobistych prym wiodą 
kosmetyki – wyznała.

Małgorzata Kożu-
chowska lubi dostawać 
prezenty, ale przede 
wszystkim uwielbia je 
dawać. Za idealnymi 
podarunkami dla najbliższych zaczyna rozglądać się na 
długo przed Bożym Narodzeniem, ale zdarza się, że ku-
puje je dopiero w ostatniej chwili.

– Czasem już kilka tygodni przed świętami uda mi 
się zdobyć idealny prezent dla kogoś z  moich bliskich. 
Inne kupuję chwilę przed i z niecierpliwością wypatruję 
kuriera, zastanawiając się, co będzie, jak nie zdąży – 
powiedziała.

Małgorzata Kożuchowska chciałaby, aby jej synek 
– 3-letni Jan Franciszek – w przyszłości wspominał świę-
ta ze swego dzieciństwa jako cudowne, ciepłe i  pełne 
miłości. Uważa, że na święta Bożego Narodzenia dorośli 
powinni patrzeć oczami swych dzieci...

– Najciekawsze jest wspólne przeżywanie świąt. Wspa-
niale jest widzieć, jak dzieci cieszą się z choinki, jak wypatrują 
pierwszej gwiazdki, jak uczestniczą w przygotowaniach. Od 
nas, dorosłych, zależy, co dla naszych dzieci w  tym czasie 
będzie najważniejsze, co zapamiętają, co kiedyś będą chciały 
pielęgnować w swoim życiu – mówi i dodaje, że niezależnie 
od tego, czy święta Bożego Narodzenia poprzedzone są 
szałem zakupów, czy adwentowym skupieniem, zawsze 
chodzi o to, żeby spędzić je z bliskimi i wspólnie celebrować 
dni, na które nierzadko czeka się przez cały rok..

BARBARA KURDEJ-SZATAN 
urządzi huczną Gwiazdkę 

Gwiazdka to dla Barbary Kurdej-Szatan, czyli Joasi 
z „M jak miłość”, jeden z  niewielu momentów w  roku, 
który w całości może poświęcić najbliższym. – Najbar-
dziej w świętach lubię to, że spotyka się cała rodzina, by 
cieszyć się sobą nawzajem – mówi aktorka. W tym roku 
gwiazda „Emki” po raz pierwszy wyprawi święta w swym 
nowym domu...

Przez kilka ostatnich lat Barbara Kurdej-Szatan spę-
dzała część Bożego Narodzenia u rodziców, a część u te-
ściów. Aktorka wyznała, że – choć jej najbliżsi i najbliżsi 
jej męża mieszkają setki kilometrów od Warszawy – nie 
wyobraża sobie świąt bez nich.

– Moje idealne święta to te, które spędzam z całą ro-
dziną – powiedziała.

W tym roku odtwórczyni roli Joasi w „M jak miłość” 
postanowiła nie jechać z wizytą do rodziny, ale zaprosić 
najbliższych do siebie – do nowego domu, do którego 
niedawno przeprowadziła się z ukochanym mężem Ra-
fałem Szatanem i ich 6-letnią córeczką Hanią.

– Pomyślałam, że jeśli w  grudniu znów wsiądę do 
samochodu i  pojadę 
na drugi koniec Pol-
ski, żeby zobaczyć się 
z rodziną, to mogę już 
z tych świąt nie wrócić 
– wyznała. – Tym ra-
zem wszyscy przyjadą 
do mnie – dodała.

Przy wigilijnym 
stole w nowym domu 
Barbary Kurdej-Sza-
tan zasiądzie trzyna-
ście osób. Do aktorki 
przyjadą rodzice i teściowie oraz rodzeństwo jej i Rafała. 

– Wreszcie poczuję się jak prawdziwa pani domu 
– żartuje gwiazda „M jak miłość”.

Barbara Kurdej-Szatan nie kryje, że sama nie da-
łaby rady przygotować świąt, więc poprosiła o pomoc 
mamę, teściową i siostrę. We cztery przyrządzą pyszne 
potrawy – mama zrobi kutię, teściowa zajmie się ry-
bami, a  aktorka i  jej siostra ulepią pierogi z  kapustą 
i grzybami.

– Mamy taką tradycję, że do jednego z pierogów wkła-
damy orzeszek. Ten, kto na niego tra� , będzie mieć szczę-
ście w przyszłym roku – opowiada Barbara Kurdej-Szatan.

Na stole pojawią się też ciasta, które upiecze... 
mąż odtwórczyni roli Joasi Chodakowskiej w „Emce”. 
Nie zabraknie również ulubionej wigilijnej potrawy 
gospodyni tegorocznych rodzinnych świąt – kompotu 
z suszu.

– Kocham kompot z suszu, ale piję go tylko w święta. To 
dla mnie typowy smak świąt – twierdzi aktorka.

AGNIESZKA KACZOROWSKA 
kocha świąteczne dekoracje

Agnieszka Kaczorowska, czyli Bożenka z „Klanu”, jest 
mistrzynią w  przygotowywaniu bożonarodzeniowych 
dekoracji. – Odkąd pamiętam, do mnie należało deko-
rowanie mieszkania i  stołu na święta – mówi tancerka 
i aktorka. 

Ci, którzy śledzą bloga Agnieszki Kaczorowskiej, wie-
dzą, że kolorystyka świąt w  domu gwiazdy „Klanu” co 
roku jest zupełnie inna – raz złota, raz biała, innym znów 
razem czerwona lub utrzymana w  tonacji pastelowej. 
Wszystko zależy od tego, z jakim kolorem kojarzy się jej 
mijający rok. 

– Najpierw wymyślam koncepcję, a  później szukam 
odpowiednich świeczek, stroików, choinki. Kolor dekoracji 
to środek do uzyskania cudnej atmosfery, którą podczas 
świąt tworzą relacje między bliskimi – twierdzi Agnieszka.

Tancerka i  ak-
torka uwielbia Boże 
Narodzenie. Nie 
wyobraża sobie, że 
mogłaby spędzić 
święta z  dala od 
domu i rodziny.

– Żadnych plaż 
w  ciepłych krajach 
i  cudów gdzieś 
na świecie! Co mi 
w grudniu ze słońca, 
skoro ja najbardziej 
lubię blask lampek choinkowych odbijających się i migo-
cących w oczach osób, które kocham? Tradycja to dla mnie 
rzecz święta i wiem, że gdy kiedyś założę własną rodzinę, 
będę jej hołdować – powiedziała.

Agnieszka Kaczorowska uważa, że święta to czas prze-
baczania, spokoju, odpoczynku i re� eksji. 

– To czas dla rodziny, ale także dla siebie samego. 
To święta, które zamykają rok i  podczas których zawsze 
uświadamiam sobie, że życie jest nieprzewidywalne i dzięki 
temu takie cudowne. Dlatego to są właśnie moje ulubione 
święta – napisała na swoim blogu.

Serialowa Bożenka z „Klanu” radzi, by w okresie Boże-
go Narodzenia skupić się na tym, co miłe, co cieszy i daje 
poczucie bezpieczeństwa, a wtedy święta na pewno będą 
niezapomniane i piękne.

DOROTA KOLAK 
obchodzi Wigilię bez choinki

Dorota Kolak kilku lat temu zdecydowała, że podczas 
świąt Bożego Narodzenia w jej domu nie będzie choinki. 
– Od kiedy moja córka jest dorosła, zamiast drzewka mamy 
specjalną, własnoręcznie zrobioną wiązankę – mówi ak-
torka.

Dorota Kolak co rok 
z  niecierpliwością cze-
ka na Boże Narodzenie, 
bo uwielbia przygoto-
wania do świąt.

– Ten okres przy-
gotowawczy jest dla 
mnie najprzyjemniejszy 
i  nastraja mnie bardzo 
pozytywnie. Cała nasza 
rodzina czeka na takie 
bycie ze sobą bez zegarka – mówi aktorka. – Zbieramy się 
wszyscy w kuchni, lepimy pierogi i mamy mnóstwo czasu 
na pogaduszki.

Odtwórczyni roli Anny Marczak w „Barwach szczęścia” 
bardzo dba o to, by święta w jej domu były tradycyjne 
i – jak żartuje – pachniały świętami. Ma jednak do siebie 
pretensje, że zawsze szykuje za dużo jedzenia.

– Od kilku lat przed Bożym Narodzeniem obiecuję sobie, że 
ugotuję mniej potraw, ale nigdy mi się to nie udaje – twierdzi.

Dorota Kolak przyznaje, że jest coś, co różni święta 
w jej domu od świąt większości Polaków.

– Od kilku lat zamiast drzewka przygotowuję specjalną, 
własnoręcznie zrobioną wiązankę – mówi.

Uwielbiana przez widzów aktorka uważa, że na czas 
świąt powinno się zapomnieć o pracy, wyłączyć telefony 
i komputery, nie zaprzątać myśli przykrymi sprawami.

– Święta to doskonały pretekst, by choć na moment się 
zatrzymać, nacieszyć chwilą i zastanowić nad życiem. Im 
jestem starsza, tym bardziej zdaję sobie sprawę, jakie to 
ważne – powiedziała.

 
WERONIKA ROSATI 

urodziła córeczkę
Weronika Rosati, czyli Beata Leśniewska z „Diagnozy”, 

została mamą. Aktorka, która od kilku tygodni przebywa 
w  Los Angeles, urodziła śliczną i  zdrową dziewczynkę.  
„Kochana, dziękuję Ci za wspaniałą wnuczkę” – napisała 
na Instagramie Teresa Rosati, mama Weroniki.

Weronika Rosati swe pierwsze dziecko urodziła w luk-
susowej prywatnej klinice w  Los Angeles. Jak twier-
dzi jeden z  tabloidów, za 3-pokojowy apartament na 
porodówce w  szpitalu Cedars-Sinai aktorka zapłaciła 
aż 20 tysięcy dolarów (w tę cenę wliczone są m.in. ca-
łodobowa ochrona, usługi kosmetyczki, fryzjerki i  ma-
nicurzystki oraz komfortowy nocleg dla najbliższych). 
Malutka Elizabeth, bo takie imię Weronika wybrała dla 
swej córeczki, przyszła 
na świat 11 grudnia, 
o czym fanów gwiaz-
dy poinformowała na 
Instagramie jej mama. 
Radosne wieści zza 
oceanu potwierdziła 
też o� cjalnie agentka 
aktorki, Gabriela Pie-
karniak.

– Weronika i  jej 
córeczka Elizabeth 
czują się bardzo do-
brze i wspólnie z tatą dziewczynki, Robertem Śmigielskim, 
spędzają swe pierwsze chwile razem. Korzystając z okazji 
dziękuję w  imieniu Weroniki za wszystkie miłe słowa do 
niej kierowane – powiedziała.

 Weronika Rosati zdecydowała się dać córce imię, które 
nosiła jej ukochana aktorka – ikona złotych lat Hollywood, 
legendarna Elizabeth Taylor. Kilka miesięcy temu zamie-
ściła w  mediach społecznościowych archiwalne zdjęcie 
ciężarnej Liz Taylor i  w  ten sposób obwieściła całemu 
światu, że spodziewa się dziecka. Nie wszyscy wiedzą, że 
kilka lat temu Weronika Rosati miała zagrać swoją idolkę 
w biogra� cznym � lmie „Liz & Dick”, ale rolę sprzątnęła jej 
sprzed nosa Lindsay Lohan. 

Przypomnijmy, że ojca swej córeczki Weronika Rosati 
poznała dwa lata temu. To on – znakomity ortopeda Ro-
bert Śmigielski – leczył skomplikowane złamanie stopy 
gwiazdy po wypadku, jakiemu uległa, jadąc samochodem 
ze swym poprzednim ukochanym, Piotrem Adamczykiem. 
Podobno przystojny lekarz i piękna aktorka zakochali się 
w  sobie od pierwszego wejrzenia. Dziś nie wyobrażają 
sobie życia bez siebie i... malutkiej Elizabeth, która właśnie 
pojawiła się na świecie.

Warto wiedzieć
WARTO BYĆ

Sylwester pod gwiazdami
SANDOMIERZ. 31 grudnia na Rynku 

odbędzie się tradycyjne powitanie Nowe-
go Roku. Początek sylwestrowej zabawy 
pod gwiazdami zaplanowano na godz. 22. 
Wystąpi „Skydyctator i  jego kosmiczne 
Combo”. W programie imprezy ponadto 
pokaz świetlny oraz korowód z polonezem 
wokół Ratusza.  (rs)

MIELEC. Władze miasta wraz z Samo-
rządowym Centrum Kultury zapraszają do 
wspólnego przywitania nowego roku. Od 
lat mielczanie zbierają się na placu AK, 
aby wspólnie bawić się na plenerowym 
Sylwestrze, złożyć sobie życzenia i posłu-
chać muzyki. W tym roku na uczestników 
zabawy czekali będą DJ Marco i  zespół 
„Zanoza”. Sylwester na placu potrwa od 
godz. 22 do 1 w nocy.  (rs)

O rodzinie Zamoyskich
NOWA DĘBA. W  ramach cyklu 

„Czwartki historyczne” 28 grudnia o godz. 
18 w  sali kameralnej SOK odbędzie się  

wykład pt. „Zamoyscy herbu Jelita”. Wy-
kład poprowadzi historyk sztuki dr Adam 
Wójcik. Wstęp wolny.  (rs)

Od Straussa do Presleya
TARNOBRZEG. 1 stycznia o godz. 18 

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na 

galę noworoczną „Od Straussa do Pre-
sleya”. Jako soliści wystąpią: Kamila Len-
dzion, Mirosław Niewiadomski, Dawid 
Kwieciński i Konrad Kasperski. Solistom 
będzie towarzyszył zespół instrumentalny 
„Bogna Band”. Bilety na koncert w cenie 
50 zł.  (rs)

„Sandomierska kolęda”
SANDOMIERZ. Urząd Miejski oraz 

Sandomierskie Centrum Kultury zapra-
szają na dwa koncerty kolęd i pastorałek 
pt. „Sandomierska kolęda” w aranżacjach 
i  wykonaniu miejscowej orkiestry dętej. 
Pierwszy koncert odbędzie się w sobotę, 30 
grudnia, o godz. 17 w Domu Katolickim, 
drugi będzie miał miejsce w  niedzielę, 7 
stycznia, o godz. 17 w Porcie Kultury przy 
ul. Portowej 24. Wstęp wolny.  (rs)

Zimowe warsztaty
STALOWA WOLA. W MDK trwają już 

zapisy na kolejne Zimowe Warsztaty Mu-
zyczne, które odbędą się w dniach 5-8 lu-
tego pod hasłem „Gramy dla Wiktorii!”. 
Nowością tegorocznych ZWM będą zapi-
sy do klasy harmonijki ustnej, zyskującej 
coraz więcej fanów. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny, zapisy przyjmowane są tyl-
ko drogą elektroniczną do 31 stycznia. 

Obowiązują limity przyjęć, decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Koncert fi nałowy ZWM 
MDK będzie miał tym razem specjalny, 
pomocowy charakter: będzie dedyko-
wany poszkodowanej w  dramatycznych 
październikowych wydarzeniach w  Ga-
lerii „VIVO!” Wiktorii, która po ataku 
nożownika doznała uszkodzenia rdzenia 
kręgowego i  straciła czucie w  nogach. 
Wiktoria związana była z Teatrem „Jak-
SięPatrzy” Miejskiego Domu Kultury 
w Stalowej Woli, stąd społeczność MDK, 
pracownicy i  sympatycy chcą pomóc jej 
zebrać fundusze na rehabilitację i powrót 
do sprawności.  (r)

Wystawa
fotogra� i koncertowej

NOWA DĘBA. Samorządowy Ośrodek 
Kultury zaprasza na wystawę fotografi i 
koncertowej Roberta Wilka. Jej otwarcie 
odbędzie się 27 grudnia godz. 18 w sali ka-
meralnej SOK. Na ekspozycję składają się 
portrety gwiazd rocka i muzyki jazzowej. 
Na zdjęciach prezentowani są znani artyści, 
m.in. Sting, Steven Tyler, Mike Portnoy, 
Ozzy Osborne i  inni. Wystawa prezento-
wana była już w  kilku miejscach np. na 
festiwalach Satyrblues w Tarnobrzegu oraz 
Harmonica Brdge w Toruniu.  (rs)



1Powiatu sandomierskiego gospodarskie podsumowanie

W tym roku w powiecie sandomierskim 
wydano prawie 5 mln zł na remonty dróg 
powiatowych. Jak oceniają Panowie to osią-
gnięcie z perspektywy poprzednich lat?

Stanisław Masternak: Szczerze powie-
dziawszy, nie spodziewałem się, że zakres 
robót będzie taki duży. Szczególnie że na 
początku roku zakładaliśmy, iż na wkład 
własny powiatu na wspólne zadania z gmi-
nami, dotyczące dróg powiatowych, prze-
znaczymy niespełna milion złotych. Nie 
sądziliśmy, że uda nam się pozyskać tyle pie-
niędzy z zewnątrz, a otrzymywaliśmy dotacje 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i rządowego programu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. Czyli my wyłożyliśmy 
około miliona na drogi, tyle samo wyłożyły 
gminy, w których te zadania były realizowa-
ne, a pozostałe środki to dotacje zewnętrzne. 
Systematycznie też zaspakajamy nasze po-
trzeby i niwelujemy szkody wywołane przez 
klęski żywiołowe. Staramy się sprawiedliwie 
obdzielać wszystkie gminy tymi inwestycja-
mi, nie kierujemy się żadnymi preferencjami 
politycznymi. Po prostu wykonujemy remon-
ty tam, gdzie są potrzebne. Na szczęście bez 
większych problemów udało się przeprowa-
dzić procedury przetargowe na te inwestycje, 
a jak wiemy, samorządy mają z tym coraz 
większe problemy, bo brakuje wykonawców.

Pozyskanie pieniędzy na inwestycje to 
jedno, a znalezienie w budżecie środków na 
wkład własny to drugie. Bywa tak, że samo-
rządy muszą rezygnować z dotacji, bo nie 
stać ich na zabezpieczenie własnych pie-
niędzy. Wy nie mieliście takiego problemu.

Tomasz Huk: Nie mieliśmy, bo od lat sta-
ramy się konsekwentnie realizować założony 
model współpracy z gminami w zakresie in-
westycji drogowych. Mechanizm jest prosty. 
Gminy na początku roku zgłaszają potrzeby 
remontu odcinków dróg powiatowych poło-
żonych na ich terenie, a my wybieramy prio-
rytetowe zadania. Jeśli otrzymujemy dotacje 
zewnętrzną na remont jakiegoś odcinka, to na 
tzw. wkład własny, niezależnie czy stanowi on 
20, czy 40 procent wartości inwestycji, powiat 
i gmina zrzucają się po połowie. To jest spraw-
dzony i uczciwy układ, który gminy akceptują. 
Dlatego tyle udało się zrobić, nie tylko w mija-
jącym roku, ale przez kilka ostatnich lat. Bez 
współpracy na pewno byłoby to niemożliwe.

Jakie w takim razie są priorytety, jeśli 
chodzi o inwestycje drogowe w przyszłym 
roku?

S.M.: Wydaje się, że kluczowym i jednocze-
śnie najdroższym zadaniem będzie wyremon-
towanie wspólnie z miastem ulicy Żeromskie-
go w Sandomierzu. Będzie to kompleksowa 
inwestycja, łącznie z wymianą podziemnych 
instalacji, a także budową kanalizacji burzo-
wej i sanitarnej. Ta ulica nie była remontowa-
na od wielu lat, dlatego sądzę, że prace mogą 
potrwać dość długo, co zapewne będzie wią-
zać się z utrudnieniami komunikacyjnymi. 

T.H.: Oczywiście nie zapominamy o in-
nych gminach. Każda z nich już zgłosiła 
swoje propozycje lub zrobi to lada dzień. Już 
dzisiaj mniej więcej wiemy, które odcinki bę-
dziemy remontować. Na przykład w gminie 
Zawichost priorytetem jest wyremontowanie 

drogi powiatowej od granicy z powiatem opa-
towskim do Dziurowa. Jest to stary, historycz-
ny tzw. gościniec opatowski. Coraz częściej 
jest też tak, że gminy nie chcą remontować 
nawierzchni ulic, tylko odnawiać i udrażniać 
rowy melioracyjne czy budować chodniki.  

Oprócz utrzymania dróg, kluczowym 
zadaniem powiatu jest prowadzenie szkół. 
Jak reforma oświaty, która niedawno weszła 
w życie, wpłynęła na prowadzone przez po-
wiat szkoły średnie?

S.M.: Z punktu widzenia szkół, które pro-
wadzimy, zmiany w systemie oświaty były 
korzystne. Nie mówię tu oczywiście o syste-
mie i nowych programach nauczania, bo na 
ocenę tego jeszcze za wcześnie, natomiast w 
ciągu najbliższych lat będzie nam przybywać 
uczniów. Nie oznacza to jednak, że obecna 
sytuacja jest pod tym względem komfortowa, 
bo na ubiegły i obecny rok przypada „szczyt” 
niżu demograficznego. Jednak mimo wszyst-
ko nie powinniśmy narzekać, bo do szkół  
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu san-
domierskiego i tak trafiło więcej uczniów, 
niż opuściło gimnazja. Oznacza to, że mamy 
nie tylko uczniów z innych powiatów, ale też 
z Ukrainy i Białorusi. Mimo to prowadzenie 
szkół jest dla powiatu sporym obciążeniem fi-
nansowym. Subwencja oświatowa przyznawa-
na przez ministerstwo nie wystarcza. Tylko w 
tym roku dołożymy do szkół ponad 3 mln zł. 

T.H.: Na szczęście jednak, poza szkołą w 
Klimontowie, gdzie nie było w ogóle naboru 
do klas pierwszych i pracę straciła część na-
uczycieli, w sandomierskich szkołach udało 
się uniknąć zwolnień. Dyrektorzy podeszli 
do tego problemu racjonalnie, zdając sobie 
sprawę, że uczniów w naszych szkołach w 

najbliższych latach będzie przybywać. Dla-
tego raczej ograniczano etaty, aby utrzymać 
zatrudnienie. W Klimontowie natomiast, 
mimo licznych prób przyciągnięcia uczniów 
do pierwszych klas, nie było chętnych i zwol-
nienia były nieuchronne. Od września część 

budynków tej szkoły wynajmiemy jednej z 
fundacji, która chce utworzyć tam szkołę 
dla dzieci niepełnosprawnych. Zdajemy so-
bie sprawę, że ten pomysł nie wszystkim się 
podoba. Jednak nie możemy pozwolić so-
bie na to, żeby ten budynek stał pusty, skoro 
znalazł się podmiot, który chce go wykorzy-
stać do celów oświatowych. Przypomnę, że 
samorząd Klimontowa nie chciał przejąć tej 
szkoły, mimo że wielokrotnie wysuwaliśmy 
takie propozycje.

W ostatnim czasie palącym tematem stał 
się szpital i jego wielomilionowe potrzeby 
inwestycyjne. Czy myślą Panowie, że samo-
rządy powiatu sandomierskiego wyjdą na-
przeciw oczekiwaniom dyrektora szpitala i 
dołożą się do tych inwestycji?

S.M.: Nie da się ukryć, że potrzeby szpi-
tala są spore, ale i plany inwestycyjne są 
bardzo ambitne. Jedno jest pewne, szpital 
na pewno sam nie zdoła wszystkich tych 
zadań sfinansować, a powiat, który jest jego 
organem prowadzącym, sam wiele mu nie 
pomoże. Zatem są dwa rozwiązania: albo na-
leży ograniczyć plany inwestycyjne i skupić 
się na tym, na co nas stać, albo prosić samo-
rządy o pomoc. Oczywiście ja skłaniam się 
ku tej drugiej opcji, bo skoro szpital znalazł 
się już w tej trzeciej, najwyższej grupie sieci 
szpitali, to oznacza, że został doceniony. 
Jednak musi się on rozwijać, a do tego po-
trzebne są inwestycje. Priorytetem jest bu-
dowa nowego bloku operacyjnego. Dlatego 
samorządy powinny sięgnąć do kieszeni i 
wyłożyć pieniądze. I to powinny być wielo-
letnie deklaracje, tak żeby szpital mógł zacią-
gnąć kredyt i mieć na jego spłatę. Oczywiście 
my nie uchylamy się od odpowiedzialności i 
wyłożymy rocznie jakąś kwotę. Miasto San-
domierz powinno być tu jednak przykładem 
i przynajmniej oddać szpitalowi kwotę, jaką 
co roku uzyskuje od tej placówki w formie 
podatku od nieruchomości. A jest to ponad 
ćwierć miliona złotych. Mam nadzieję, że 
uda nam się przekonać samorządowców do 
tego wspólnego wysiłku. 

T.H.: Jeśli rocznie, wspólnym wysiłkiem z 
samorzadami, udałoby się zgromadzić oko-
ło miliona złotych i przekazać te pieniądze 
szpitalowi, to myślę, że wystarczyłoby to na 
udział własny w planowanych inwestycjach. 
Oczywiście szpital też wyłożyłby jakąś kwo-
tę, może drugie tyle. Musimy pamiętać, że 
to jest nasz wspólny interes i skoro państwo 
nie dotuje szpitali w należyty sposób, to my, 
samorządowcy, musimy się poczuć do tego 
zobowiązani. A około 30 procent mieszkań-
ców powiatu mieszka w Sandomierzu. Ja 
wiem, że czasem ważniejszy jest kawałek dro-
gi czy chodnika, szczególnie że przed nami 
rok wyborczy i wszyscy chcą się pokazać, ale 
musimy myśleć długofalowo i zadbać o nasze 
zdrowie. Inwestując w szpital dbamy też o 
siebie i o naszych bliskich. Bo gdzie się bę-
dziemy leczyć, jeśli nie tu?  

Święta są czasem radości, odpoczynku i refleksji nad życiem.
Magia wigilijnego wieczoru daje okazję do spotkań w gronie najbliższych 

i głębokiego przeżywania tajemnic.
Na ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia

składamy najlepsze życzenia, aby te święta upłynęły w zdrowiu, 
miłości i radości, 

a przy wigilijnym stole niech zagości atmosfera rodzinnego ciepła.
Życzymy, aby w Nowym 2018 Roku spełniły się wszystkie 

oczekiwania i najskrytsze marzenia, a każdy dzień 
niech będzie pełen optymizmu, 

życzliwości innych i wiary w dobre jutro.

Wspólnie dla dobra małej ojczyzny
Rozmowa ze starostą sandomierskim STANISŁAWEM MASTERNAKIEM 
i przewodniczącym Rady Powiatu TOMASZEM HUKIEM

Starosta sandomierski Stanisław Masternak. Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk.

Fot. J. Żuk

Przewodniczący Rady Powiatu w Sandomierzu
TOMASZ HUK

Starosta Sandomierski
STANISŁAW MASTERNAK
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W roku 2017 powiat wydał na remonty 
dróg blisko 5 mln zł. 

Dzięki staraniom Powiatu udało się pozy-
skać środki zewnętrzne na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Część środków na inwe-

stycje drogowe pochodzi  z dotacji gmin na 
inwestycje wspólne.

Sztandarową tegoroczną inwestycją po-
wiatu jest realizacja zadania pn. „Stabilizacja 
osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej  

w miejscowości Ułanowice”. Wartość inwe-
stycji  wyniosła ponad 897 tys. zł. W ramach 
zadania wykonano zabezpieczenie osuwiska 
zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników 
drogi, wykonano system odwodnienia oraz 
dokonano odbudowy odcinka drogi.
Do większych inwestycji, które już zosta-

ły ukończone, należą:
•  przebudowa drogi powiatowej Sandomierz 

– Szewce w miejscowości Skotniki, wartość 
inwestycji – 318 854,08 zł.

•  przebudowa drogi powiatowej Głazów  
– Bilcza w Miejscowości Głazów, wartość 
inwestycji – 457 020,10 zł.

•  remont drogi powiatowej Koprzywnica  

– Łążek w miejscowości Krzcin, wartość 
inwestycji – 261 331,95 zł.

•  przebudowa drogi powiatowej Gałkowice 
– Dwikozy w miejscowości Góry Wysokie, 
wartość inwestycji – 152 747,53 zł

•  przebudowa drogi powiatowej Goźli-
ce – Przybysławice w miejscowościach 
Ossolin i Dziewków, wartość inwestycji  
– 525 208,77 zł .

•  przebudowa drogi powiatowej Gołębiów  
– Nasławice w miejscowości Zdanów, war-
tość inwestycji – 226 266,68 zł.

Inwestycje drogowe 
realizowane przez powiat w 2017 roku

Przebudowa drogi powiatowej Goźlice – Przybysławice w miejscowości Ossolin.

Przebudowa drogi powiatowej Głazów – Bilcza w miejscowości Głazów.

•  przebudowa drogi powiatowej Milczany 
– Koćmierzów w miejscowości Milczany, 
wartość inwestycji – 138 705,72 zł.

•  remont drogi powiatowej Rzeczyca Mo-
kra – Mściów – Sandomierz w miejsco-
wości Nowy Kamień, wartość inwestycji 
– 73 653,88 zł.

•  przebudowa drogi powiatowej Gierlachów 
– Nowy Kamień w miejscowości Gierla-
chów, wartość inwestycji – 51 286,78 zł.

•  przebudowa drogi powiatowej Hultajka 
– Wysiadłów  w miejscowości Przezwody, 
wartość inwestycji – 30 788,50 zł.

•  przebudowa drogi powiatowej Sobótka  
– Wilczyce w miejscowości Wilczyce, war-
tość inwestycji – 23 333,10 zł.

•  przebudowa drogi powiatowej Świątniki 
– Byszów w miejscowości Faliszowice oraz 
drogi powiatowej Sandomierz – Szewce 
w miejscowości Zawisełcze, wartość inwe-
stycji – 31 987,38 zł.

•  przebudowa drogi powiatowej Wilczyce 
– Romanówka w miejscowości Łukawa Ko-
ścielna, wartość inwestycji – 56 066,48 zł.

•  przebudowa drogi powiatowej Goźlice  
– Przybysławice w miejscowości Przybysła-

wice, wartość inwestycji – 23 247,00 zł.
•  przebudowa drogi powiatowej Pokrzywian-

ka – Łukawica w miejscowości Olbierzowi-
ce, wartość inwestycji – 102 471,30 zł.
Obecnie powiat jest w trakcie realizacji 

następujących inwestycji: 
•  remont drogi powiatowej Klimontów  

– Postronna w miejscowości Gieraszowice, 
etap I, wartość inwestycji – 299 063,68 zł.

•  remont drogi powiatowej Czyżów Szla-
checki – Nowy Garbów w miejscowościach 
Pawłów i Wygoda, wartość inwestycji  
– 282 547,61 zł.

•  remont  drogi powiatowej Kobierniki – Mil-
czany, wartość inwestycji – 339 687,87 zł.

•  remont  drogi powiatowej Janowice – Kle-
czanów w miejscowościach Bożęcin i Da-
romin, wartość inwestycji – 138 373,00 zł .
W Sandomierzu trwają prace przy prze-

budowie chodników: 
•  przebudowa chodnika w ciągu drogi powia-

towej przy ulicy Różanej, wartość inwesty-
cji – 22 485,63 zł.

•  przebudowa chodnika w ciągu drogi powia-
towej przy ulicy Wojska Polskiego, wartość 
inwestycji – 111 026,08 zł.

•  przebudowa chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej przy ulicy Mickiewicza, wartość 
inwestycji – 19 970,19 zł.

•  przebudowa chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej przy ulicy  Staromiejskiej, wartość 
inwestycji – 246 895,94 zł

Otwarcie drogi powiatowej Sandomierz – Szewce w miejscowości Skotniki.

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 10 10, 644 11 11
fax. 15 832 28 29
starostwo@powiat.sandomierz.pl

„Nowoczesna  szkoła  zawodowa  – Nowoczesny Region”  to 
projekt,  którego  liderem  jest Departament  Polityki Regional-
nej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
a  beneficjentami Zespół  Szkół Gastronomicznych  i Hotelar-
skich  oraz Zespół  Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących 
w Sandomierzu. 

Jego celem jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego 
poprzez: dodatkowe zajęcia praktycznej nauki zawodu, wyjazdy na 
targi krajowe i zagraniczne, doposażenie pracowni, kursy doskonalą-
ce dla nauczycieli i uczniów, nagrywanie filmów edukacyjnych, staże 
i praktyki krajowe i zagraniczne, wypracowanie modelu współpracy 
z przedsiębiorcami.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się model kształcenia 
dualnego w Szwajcarii, z którym młodzież i nauczyciele mogli 
zapoznać się podczas wizyty studyjnej.

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przystępuje 
obecnie do realizacji kolejnej edycji projektu pn. „Świętokrzyscy 
hotelarze dla rynku pracy” w ramach środków pochodzących z pod-
działania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 
tworzenia i rozwoju CKZiU. Liderem projektu będzie Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a dwulet-
ni okres realizacji przewiduje przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 50 

uczniów i 12 nauczycieli w zakresie: indywidualnego doradztwa zawo-
dowego oraz kursów barmańskiego, kelnera-baristy, obsługi gości targo-
wo-kongresowych, sommelierskiego, a także szkolenia cukierniczego.

Ponadto zorganizowane zostaną odpłatne staże zawodowe, 
a szkoła doposażona zostanie w sprzęt gastronomiczno-hotelarski 
o wartość 100 tys. zł.

Renesans szkolnictwa zawodowego
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Agnieszka Kawczyńska, absolwentka tar-
nobrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Kopernika, ostatnie pół roku spędziła w Ko-
sowie, pełniąc służbę w  polskim kontyngencie 
międzynarodowych sił pokojowych NAKO KOSORO 
Force (KFOR).

– Połączyłam przyjemne z pożytecznym. Pożyteczne, bo na-
sza misja w Kosowie robi naprawdę dużo dobrego i jest bardzo 
ważna dla ludzi tam mieszkających. A przyjemne, bo Bałkany 
są moją fascynacją i  każdy kontakt z  nimi to przyjemność  
– mówi pani Agnieszka.

Gdy zdała w tarnobrzeskim LO maturę i mówiła znajo-
mym, że zamierza studiować filologię słowiańską, patrzyli 
na nią dziwnie.

– Dało się wyczuć, że traktują mój pomysł z lekkim polito-
waniem. Ot, dziewczyna idzie na pierwsze lepsze studia, żeby 
mieć wyższe wykształcenie. Ironiczne pytania „I co ty będziesz 
po tych studiach robić?” były na porządku dziennym. Ich miny, 
gdy się dowiedzieli, że jestem na misji pokojowej w Kosowie 
to było coś bezcennego – śmieje się Agnieszka Kawczyńska.

Bałkany to miejsce szczególne. Od setek lat ścierały się 
tam wpływy europejskich mocarstw i imperium tureckiego. 
Nie przypadkiem region ten zwano „kotłem bałkańskim”. 
To tam na początku XX wieku toczyły się krwawe wojny 
lokalne, to tam, od zamachu w Sarajewie, zaczęła się I wojna 
światowa. Powstanie Królestwa Jugosławii na jakiś czas stłu-
miło konflikty, choć nacjonalizmy tliły się nadal. Wybuchły 
one ze zdwojoną siłą w czasie II wojny światowej. Walczył 
każdy z każdym. Jugosławia Josipa Broz Tito spacyfikowała 
konflikty, ale ich nie zlikwidowała. Rozpad kraju na po-
czątku lat 90. XX wieku znów zaowocował serią krwawych 
wojen domowych pełnych czystek etnicznych i  mordów. 
Ostatnim akcentem tych konfliktów była sprawa Kosowa. 
Ta pierwotnie serbska prowincja od setek lat zasiedlana była 
przez muzułmańskich Albańczyków. Dzięki dużemu przyro-
stowi naturalnemu, ciągłemu napływowi ludności albańskiej 
i  przesiedlaniu Serbów, szybko stali się tam większością. 
W czasach Jugosławii ten najbiedniejszy region kraju miał 
sporą autonomię. Gdy władze Serbii ją ograniczyły, wybuchł 
zbrojny bunt kosowskich Albańczyków. Próby pacyfikacji 
prowincji przez armię serbską sprowokowały międzynaro-
dową interwencję. Dziś Kosowo jest protektoratem admini-
strowanym przez ONZ. Jednocześnie miejscowi Albańczy-
cy ogłosili powstanie suwerennego państwa, które zostało 
uznane przez 111 ze 193 państw zrzeszonych w ONZ.

„MISJONARZE” NIOSĄ POKÓJ
– W Kosowie działy się rzeczy straszne. Ale to nie było tak, 

że byli „dobrzy Albańczycy” i „źli Serbowie”, albo odwrotnie. 
Takie stereotypy ciągle funkcjonują, tak było nawet w naszym 
kontyngencie na początku. Tak naprawdę, to tam wszyscy byli 
jednakowo źli i winni wojny. Żyjący dotąd w miarę zgodnie 
ludzie zostali podpuszczeni przez polityków, zarówno tych 
lokalnych, jak i światowych – mówi A. Kawczyńska. – Teraz 
sytuacja jest już inna. Jest spokojnie, choć nadal czuwają 
nad tym oddziały pokojowe. Nadzorowaliśmy przestrzega-

nie porozumień kończących konflikt zbrojny, pomagaliśmy 
w przeprowadzeniu wyborów, patrolowaliśmy miejsca, gdzie 
mogło dojść do potencjalnych napięć. Można powiedzieć, że 
byliśmy wszędzie, gdzie tylko była taka potrzeba, zjeździliśmy 
całe Kosowo.

Polacy biorą udział w kontyngentach KFOR od 1999 r. 
Kontyngent, który pełnił służbę od maja do listopada 2017 
roku, był już 36. zmianą. Agnieszka Kawczyńska służyła 
w nim jako tłumacz – cywilny pracownik wojska.

– Początek był trudny. Spodziewałam się, że będzie po-
dobnie jak w  czasie studenckiego pobytu, a  tu zakwatero-
wano nas w  obozie wojskowym, w  blaszanych barakach, 
z łazienkami i prysznicami na zewnątrz. Ale dało się przeżyć. 
Baza, w której mieszkałam, znajduje się niedaleko Prisztiny, 
stolicy Kosowa. „Campów” KFOR jest w regionie więcej, są 
rozsiane na całym terenie Kosowa. To konieczne ze względu 
na skomplikowaną strukturę narodowościową. Na północ 
od rzeki Ibar mieszkają głównie Serbowie, pozostała część 
Kosowa jest zdominowana przez Albańczyków, ale znajdują 
się tam liczne serbskie enklawy. To mniej więcej połowa z 20 
gmin serbskich. Mieszkańcy nie mają łatwego życia, Albań-
czycy nie ułatwiają im funkcjonowania, ale obie strony uczą 
się współegzystencji, bo nie mają innego wyjścia. Serbowie 
nadal są rozżaleni decyzją NATO o wsparciu Albańczyków, 
ale Polacy są tam postrzegani bardzo dobrze. Wszędzie, gdzie 
byłam, gdy mówiłam, że jestem z Polski, słyszałam „Jan Paweł 
II i Lech Wałęsa”. Znani są też nasi piłkarze, bo tam chyba 
wszyscy to kibice piłkarscy. Ani przez moment nie czuliśmy 
w trakcie misji jakiegokolwiek zagrożenia czy niechęci. A jak 
już ktoś mówił w  ich języku, to był z  miejsca traktowany 
niemal jak rodzina. W  ramach pełnienia misji staraliśmy 
się w miarę możliwości pomagać. Organizowaliśmy pomoc 
medyczną, badania lekarskie, dostarczaliśmy leki – opowiada 
Agnieszka Kawczyńska.

SERBOWIE JAK POLACY
Udział w misji pokojowej nie był pierwszym wyjazdem 

na Bałkany absolwentki tarnobrzeskiego LO. Wcześniej, 
jeszcze w ramach studiów slawistycznych, przez kilka mie-
sięcy szlifowała język na uczelni w serbskim Nowym Sadzie, 
a  później pracowała w  Ambasadzie RP w  stolicy Bośni 
i Hercegowiny – Sarajewie.

– Gdy pierwszy raz pojechałam, jeszcze w czasie studiów, by-
łam pełna obaw. Niby znałam już trochę język, ale nie miałam 
pojęcia, jak to się sprawdzi w praktyce. Niepotrzebnie się ba-
łam, ludzie okazali się bardzo przyjaźni, a fakt, że ktoś z Polski 
mówi po serbsku napawał ich dumą. Na czym korzystałam, bo 
jak słyszałam co chwilę „O, jak świetnie mówisz po serbsku!”, 
to moja pewność siebie rosła i rosła – dodaje z uśmiechem.

Serbowie ujęli młodą Polkę swoim charakterem i… po-
dobieństwem do Polaków.

– Nasze nacje są bardzo do siebie podobne. Jak my 
uwielbiają narzekać, patrzeć na świat przez pryzmat wyrzą-
dzonych im rzeczywistych i wydumanych krzywd. Jak Polacy 
będą bić się do końca, bez względu na szanse. A jednocze-
śnie są bardzo gościnni, serdeczni i  potrafią się świetnie 
bawić – opowiada Agnieszka. – Co ważne, te zabawy 
nie niosą ze sobą cienia agresji. Będą pić rakiję do rana, 
tańczyć na stołach, a  na koniec jeszcze wycałują innych 

uczestników imprezy. Choćby to byli Chorwaci, z którymi 
niezbyt się lubią. 

JĘZYKOWA MOZAIKA
Jak mówi tłumaczka, praktycznie wszystkie kraje dawnej 

Jugosławii to wymarzone miejsce na turystyczny wyjazd i to 
przez cały rok. Są góry, morze, zabytki – przepiękne miejsca, 
gdzie jeszcze nie ma natłoku turystów.

– Chorwacja ma ugruntowaną pozycję turystyczną, ale gdzie 
indziej wcale nie jest gorzej. Czarnogóra, Serbia, Macedonia 

czy Bośnia mają tyle atrakcji, że aż trudno je wymienić. Do 
tego jest tam bezpieczniej niż w wielu miejscach uznawanych 
za turystyczne raje. A przecież Bałkany to też Bułgaria, Rumu-
nia i Albania. No i to bogactwo kulturowe, różnorodność. Aż 
trudno uwierzyć, ale w takiej Wojwodinie, serbskiej prowincji 
przy granicy z Węgrami, jest 26 języków mniejszości narodo-
wych! Fantastyczna jest bałkańska kuchnia, a  za tamtejszą 
kawą już tęsknię. Z dogadaniem się też nie ma większego pro-
blemu. Starsi ludzie znają rosyjski, wśród młodych powszechna 
jest znajomość angielskiego. Zresztą języki słowiańskie mają 
dużo podobieństw. Gorzej jest z albańskim. Choć znam serb-
ski, bułgarski i grecki, to przyznam szczerze, że mimo półrocz-
nego pobytu niektórych słów po albańsku nawet nie potrafię 
wymówić – zdradza nasza rozmówczyni.

Mimo pokrewieństw językowych, komunikowanie się na 
Bałkanach bywa zabawne.

– Gdy na jakichś wiecach czy zebraniach ktoś zaczynał wo-
łać „Polako, polako”, Polacy się od razu „jeżyli”, że coś o nas 
mówią, że może obrażają. Tymczasem po serbsku to „powoli”. 
Inna zabawna sprawa na Bałkanach to specyficzna tym razem 
dla Bułgarii gestykulacja. Tam kiwanie głową na „tak” oznacza 
„nie” i odwrotnie – opowiada.

POŁAMAĆ SIĘ ČESNICĄ
Niebawem Święta Bożego Narodzenia. W  Serbii, gdzie 

dominują wyznawcy prawosławia, będą one, podobnie jak 
u polskich prawosławnych, świętowane ok. 2 tygodnie później.

– W sumie święta są podobne do naszych, choć nie ma, jak 
w Polsce, 12 potraw na wigilijnym stole. Jest za to inny zwyczaj. 
W  Wigilię o  świcie głowa rodziny wychodzi do lasu i  ścina 
drzewko, a wióry i inne pozostałości, czyli tzw. badniak, pali się 
w ognisku. Z iskier zaś wróży się pomyślność na nadchodzący 
rok. Jest też zwyczaj jedzenia ciasta zwanego česnica. Przy-
gotowuje się go w różnych wariantach, zarówno słodkim, jak 
i słonym. Według tradycji, umieszcza się w nim pieniążek, często 
również fasolę, ziarna kukurydzy czy kawałek kory drzewnej. Co 
charakterystyczne, česnicy się nie kroi, lecz łamie na kawałki, 
dzieląc się nią z  rodziną. Jej przygotowanie nie jest trudne. 
Potrzebne są 2 jajka, opakowanie drożdży, pół litra mleka, 1 kg 
mąki i sól. W małej ilości mleka rozpuszczamy drożdże, potem 
dodajemy jajko. Solimy, mieszamy, dodając w  trakcie mąkę 
i  resztę mleka. Mieszamy dalej, aż do wyrobienia gładkiego 
ciasta. Potem odstawiamy aż wyrośnie i wyrabiamy w mikserze 
bądź ręcznie. Następnie należy według tradycji umieścić w nim 
pieniążek. Ciasto nie powinno zbytnio wyrosnąć. Gdy już jest 
gotowe, smarujemy je jajkiem, przekładamy do wysmarowanej 
tłuszczem formy. Pieczemy przez 25-30 minut w temperaturze 
200 stopni i  česnica gotowa – przybliża bałkańskie sekrety 
Agnieszka Kawczyńska.

Choć pani Agnieszka dopiero wróciła z  Bałkanów, już 
myśli o powrocie tam.

– Niewątpliwie swoją przyszłość w jakiś sposób zwiążę z Bał-
kanami. Serbia i inne kraje regionu dołączą z pewnością do Unii 
Europejskiej, będzie zapotrzebowanie na osoby znające tamtejsze 
języki. Zresztą już jest. Ale na razie trochę pobędę w Polsce, bo 
po półrocznej nieobecności mój chłopak nie chce nawet słyszeć 
o wyjazdach – kończy ze śmiechem Agnieszka Kawczyńska.

PIOTR WELANYK

W bałkańskim kotle

Obóz polskiego kontyngentu KFOR. Agnieszka Kawczyńska pierwsza 
z lewej.

Tradycyjne serbskie ciasto česnica.

Urokliwe wodospady w Kosowie. Fot. arch.
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Powstaje Browar Tarnobrzeg!
Po prawie czterdziestu latach przerwy w Tarnobrzegu znów pro-
dukowane będzie piwo. W piwnicach budynku, w którym przez 

przez ponad 100 lat pod szyldem rodziny Tarnowskich wytwarzano złoty 
trunek, trwają prace budowlane, które mają wskrzesić tę tradycję.

Za tym projektem stoi trzech młodych 
mężczyzn. Połączyła ich miłość do piwa i chęć 
prowadzenia biznesu, który będzie sprawiać 
im frajdę. Wszyscy mają za sobą studia 
w Warszawie i pracę w dużych korporacjach. 

Rafał Ruszkiewicz pochodzi z  Nowej 
Dęby. Mieszkał w stolicy, a potem pół roku 
spędził z narzeczoną w USA. Wyjeżdżając 
stamtąd postanowili wrócić w rodzinne stro-
ny i osiedlić się w Tarnobrzegu. Zamieszkali 
w domu stojącym na terenie Starego Browa-
ru przy ulicy Jachowicza. Kamil Burdzy to 
tarnobrzeżanin, który także na studia wyje-
chał do Warszawy. Tam, w jednej z dużych 
firm informatycznych, poznał Michała Wój-
cika, który jako jedyny nie pochodzi z nasze-
go regionu, ale z Rawy Mazowieckiej. 

 OD PIWA DO PIWA
Wszystko zaczęło się od piwa. – Poszedłem 

z Kamilem do knajpy „Kufle i kapsle” w Warsza-
wie. Zamówiliśmy piwo – inne od tych standar-
dowych, koncernowych. Nieważne jak się nazy-
wało. Najważniejsze jest to, że byłem dosłownie 
zszokowany jego smakiem. Pomyślałem: „Wow! 
Jak to możliwe, że piwo tak smakuje”? – mówi 
Michał – To był grudzień 2014 roku. W styczniu 
sam zacząłem ważyć złocisty trunek, chociaż 

nigdy wcześniej o tym nie myślałem. I udało się. 
Zrobiłem piwo, które mi smakowało.

Posmakowało zresztą nie tylko jemu. 
Także ludziom, którzy na piwie się znają. 
Na początku 2017 roku jego trunek wygrał 
ogólnopolski konkurs dla piwowarów. To 
wydarzenie bardzo istotne w tej historii. 

– Jedną z nagród była możliwość ważenia 
konkursowego piwa w  browarze. Było ono 
dystrybuowane na całą Polskę. Miałem okazję 
zobaczyć jak to wygląda w wielkiej skali – od 
środka, od kuchni – mówi.

W  tym momencie znów musimy wrócić 
do picia piwa. Tym razem na domowej im-
prezie u Rafała, podczas której pokazał on 
Kamilowi swoje piwnice. – To pomieszcze-
nia z krzyżowymi sklepieniami, całe w cegle. 
Dość pojemne. Pierwsza myśl była taka, że 
nadawałyby się na taki gentelmen’s club, gdzie 
jest bar, leje się piwo i  jest miejsce na różne 
bardziej lub mniej męskie rozrywki. Później 
się okazało, że piwnice były niegdyś słodownią 
tarnobrzeskiego browaru – mówi Rafał.

Później pojawiły się bardziej poważne 
pomysły. Kamil zapoznał Michała z Rafa-
łem. We trzech zaczęli rozmawiać o tym, czy 
byliby w  stanie stworzyć wspólnymi siłami 
własny browar. Uznali, że spróbują.

– Postanowiliśmy wydzierżawić część piw-
nic pod Starym Browarem i uruchomić tam 
produkcję piwa. Stworzyć coś, co funkcjono-
wało tam za dawnych lat – mówi Kamil. 

– Pod budynkiem „Biedronki”, który do-
budowano do Starego Browaru w latach 90., 
w skarpie są lochy, w których niegdyś składo-
wany był lód. Zwożono go tutaj furmankami 
i wrzucano tam przez zsyp, którego pozosta-
łości istnieją do dziś od strony sklepu. Z tego 
co się zorientowaliśmy, tam też odbywała się 
fermentacja – tłumaczy Rafał.

 PO SWÓJ KAWAŁEK TORTU
Jak sami mówią: chcą być częścią „piw-

nej rewolucji”, która właśnie dzieje się na 
naszych oczach. Chodzi oczywiście o coraz 
silniejszą pozycję rzemieślniczych browarów 
na piwnym rynku.

– Nurt amerykanizacji powoli się kończy. 
I to nie jest tylko polski, ale ogólnoeuropejski 
trend. Z tym że u nas to się wciąż rozkręca, 
a  na przykład w  Anglii trwa już od 15 lat. 
Ludzie poszukują tego, co lokalne i w  jakiś 
sposób unikatowe. Szukają produktów, któ-
rych nie wytwarzają jakieś wirtualne ręce, ale 
które powstają obok. I jeśli ktoś ma ochotę, 
może poznać ich twórców – mówi Rafał.

– Jest ogromy kawałek tortu do wyrwania 
koncernom produkującym piwa, które, w na-
szym mniemaniu, są niepijalne. Potencjał 
rynku, na którym my chcemy zaistnieć, jest 
ogromny. Myślę, że przyjmie on jeszcze ze 150 
browarów na terenie całej Polski – dodaje 
Kamil. – Świadomość konsumentów rośnie. 
Ludzie coraz częściej stawiają jakość nad ilość. 
I dlatego te produkty trafiają już także do sie-
ciówek. One widzą ten trend. 

 ŚWIADOMOŚĆ
Zanim zaczęli przygotowania do otwarcia 

browaru, odrobili lekcję z  piwnej historii 
Tarnobrzega. 

– Jednym z pierwszych naszych kroków była 
wizyta w muzeum w Zamku Dzikowskim. Oka-
zało się, że tutaj w zasadzie nie ma żadnych do-
kumentów dotyczących browaru prowadzonego 
przez Tarnowskich. Cała dokumentacja i kroniki 
tej rodziny znajdują się na Wawelu. Pojechaliśmy 
więc tam i  spędziliśmy trzy dni wertując stosy 
dokumentów. Między innymi księgi rozrachun-
kowe z kolejnych lat działalności browaru, czy 
korespondencję hrabiego Jana Zdzisława Tar-
nowskiego z wiedeńskimi bankierami na temat 
otwarcia fabryki beczek przy tartaku w Chmielo-

wie. Wiele dokumentów pokazywało, jakie plany 
mieli właściciele browaru – opowiada Rafał. 
– Powstał on w 1861 roku. Najprężniej działał za 
czasów jego założyciela, czyli wspomnianego już 
hrabiego Jana Zdzisława Tarnowskiego. Później 
różnie toczyły się jego losy. Tarnowscy byli zaan-
gażowani także w inne branże. Prowadzili choćby 
gorzelnię w budynku dzisiejszej restauracji Kame-
leon. Wojna położyła kres browarowi w dotych-
czasowym kształcie. Później państwo przejęło 
wszystkie zasoby rodziny Tarnowskich. Z tego co 
wiemy, był jeszcze mały boom na tutejsze piwo 
za czasów świetności kombinatu siarkowego. 
Produkowało się go wówczas bardzo dużo. Ale 
już od lat 70. pojawiała się tendencja zniżkowa. 
Jakość piwa coraz bardziej spadała. I w końcu 
w 1979 roku browar zamknięto.

– Dotarliśmy też do ostatniego kierowni-
ka tutejszego browaru, który wciąż mieszka 
w Tarnobrzegu – dodaje Michał. – W latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych naprawdę 

była tutaj produkcja na dużą skalę. Piwo lało 
się strumieniami gdy pracownicy wychodzili 
na fajrant. Ówczesny browar był samowystar-
czalny. Pracowało w nim kilkadziesiąt osób.

Ostatni sprzęt wykorzystywany przy tamtej 
produkcji sprzedano do browaru w Leżajsku. 
Najwyraźniej nie zakładano, że kiedyś jeszcze 
produkowany będzie tutaj złoty trunek.

 JAK TO SIĘ ROBI
Browar składa się z magazynu surowców, 

warzelni, fermentowni i magazynu gotowych 
wyrobów. 

– Różnica technologiczna pomiędzy ważeniem 
piwa w  domu i  w  browarze jest duża. Przede 
wszystkim przejście z dziesięciu czy dwudziestu 
litrów na, dajmy na to, stukrotnie większe ilości, 
nie przekłada się jeden do jednego w recepturze. 
Jest to spowodowane tym, że w większym kotle 
warzelnym jest inna wydajność niż w domowym 
garnku. Dużą różnicę robi też fakt, że w browarze 
łatwiej jest  utrzymać stałą temperaturę potrzebną 
do fermentacji – opowiada Michał.

W lochach, które wynajęli, na stałą tem-
peraturę mogą liczyć przez cały rok. Nie-
zależnie od pory roku jest tam 16 stopni. 
To bardzo ważne także z punktu widzenia 

ekonomii, gdyż wytworzenie chłodu jest 
bardziej kosztowne od wytworzenia ciepła. 

– Proces produkcji piwa zaczyna się od śru-
towania słodu. Dawniej browary zajmowały 
się także słodowaniem. Dziś to się nie opłaca. 
Kupuje się gotowy słód. Po śrutowaniu w części 
warzelnej dokonuje się zacierania słodu, pod-
czas którego dochodzi do  przetworzenia zawartej 
w nim skrobi na cukry proste. Robi się to, aby 
uzyskać tak zwaną brzeczkę, czyli taki napój sło-
dowy, który, po dodaniu drożdży, w fermentowni 
przerabia się na piwo. Drożdże przerabiają cukier 
na dwutlenek węgla i alkohol. Tutaj następuje 
też butelkowanie i przygotowanie produktu do 
dystrybucji – kontynuuje opowieść Michał.

 MOC MOŻLIWOŚCI
– Będziemy wytwarzać piwo naturalnymi 

metodami. Oczywiście z zastosowaniem współ-
czesnych technologii. Proces od ześrutowania 
do zabutelkowania będzie trwać 3-4 tygodnie. 
Tymczasem browary koncernowe dziś skracają 
ten czas dziesięciokrotnie, stosując katalizatory 
fermentacji i tym podobne środki. Idą na ilość 
i na optymalizację kosztów – mówi Michał.

– Chcemy robić piwo najwyższej jakości. 
Chcemy mieć frajdę z prowadzenie biznesu, ale 
mamy potrzebę robienia dobrych produktów, 
a nie płynięcia na tej nowej fali i sprzedawania 
byle czego. Myślimy długofalowo – dodaje Ra-
fał. – Chcemy nie tylko produkować piwo, ale 
także prowadzić działalność edukacyjną, doty-
czącą obecnej kondycji piwowarstwa na świe-
cie. Będziemy powoli oswajać ludzi z nowymi 
stylami i  odkrywać przed nimi ich bogactwo. 
Będziemy starać się budować świadomość  kon-
sumentów, organizować spotkania, wernisaże, 
może nawet jakieś festiwale.

– Chcemy się rozwijać, dawać tarnobrze-
żanom zatrudnienie. Mamy zamiar stworzyć 
przedsiębiorstwo, w którym nie będzie się trak-
tować ludzi w taki sposób, w jaki w przeszło-
ści byliśmy traktowani przez swoich dawnych 
pracodawców. Zależy nam na tym, żeby nasi 
pracownicy czuli się szanowani. Chcielibyśmy, 
żeby mieszkańcy mieli poczucie, że to jest ich 
browar – zaznacza Kamil.

 ZEGAR TYKA
Jakie będzie piwo z Browaru Tarnobrzeg? 

Ma być z polotem – w rytmie nowej piwowar-
skiej fali, jak również bardziej klasyczne. Moż-
na więc spodziewać się zarówno owocowych 
nut, jak i pilsów oraz smaków pszenicy.

– Jeśli chodzi o  style piwa, jakie będziemy 
mogli tutaj produkować, to ogranicza nas jedynie 
wyobraźnia. Ale wiemy dobrze, co chcemy robić 
i mamy już gotowe produkty. Będziemy powoli 
odkrywać karty – zapowiada Kamil. – Moż-
liwości produkcyjne na tym wczesnym etapie 
będą takie, że nie będziemy mogli naraz wypuścić 
wszystkich typów naszego piwa.

Kiedy będziemy mogli go posmakować? 
– Wkrótce! Nie chcemy podawać sztywnych ter-
minów, żeby później ktoś nie poczuł się rozcza-
rowany, gdy ich nie dotrzymamy. W browarze 
trwają jeszcze prace budowlane, przed nami 
wciąż jest też dostawa towarów, które będą po-
trzebne do produkcji. No i trzeba też najpierw 
uwarzyć tak zwaną zerową warkę – mówi Rafał 
Ruszkiewicz.

RAFAŁ NIECKARZ

Trwają prace nad przystosowaniem piwnic 
starego browaru do produkcji piwa.

Tak wygląda logo nowego tarnobrzeskiego browaru.

Ten budynek już niebawem znów będzie browarem nie tylko z nazwy.                       Fot. R. Nieckarz



redakcja@tyna.info.pl

Nr51/52(1910/1911)  21 grudnia 2017 r. 23

Flota w skali mikro

Tomasz Ciach, modelarz i prezes Stowarzyszenia Modelarzy redukcyjnych „Dragon”, w pracowni ze swoimi uczniami.  Fot. J. Żuk

Jesteśmy w tarnobrzeskiej pracowni modelarskiej, któ-
ra dzięki zaangażowaniu Tomasza Ciacha, na co dzień 
nauczyciela historii, działa od przeszło dwóch lat. Po-
dobna modelarnia funkcjonuje też w Sandomierzu.  Jak 
przekonuje Tomasz Ciach, który jest również prezesem 
powstałego przed dwoma laty Stowarzyszenia Modelarzy 
Redukcyjnych „Dragon”, nie łatwo zachęcić młodych lu-
dzi do „zabawy” w sklejanie modeli. – To już nie te czasy. 
Kiedyś młodzi ludzie mieli ograniczony wachlarz zajęć. 
Dzisiaj, w  dobie internetu i  nowych technologii, trudno 
przekonać kilku – czy kilkunastolatka, aby godzinami ślę-
czał nad modelem. To bardzo trudna sztuka, wymagająca 
cierpliwości, ale i wiedzy na temat okrętów. Często bywa tak, 
że po pewnym czasie przychodzi zniechęcenie. Ja w takich 
sytuacjach sięgałem po książki o modelarstwie i okrętach. 
Wtedy chęci wracały. Z  doświadczenia mogę powiedzieć, 
że warto najpierw dowiedzieć się czegoś o  modelu, który 
chcemy stworzyć. Nieważne, czy jest to okręt, czy samolot – 
mówi Tomasz Ciach.

 PIERWSZE KROKI
Nasz rozmówca pochodzi z  Koprzywnicy i  właśnie tam 

narodziła się jego pasja do modelarstwa. Zaczynał jeszcze 
w podstawówce. W tamtych czasach w kioskach nie było wielu 
gazet, które mogłyby zainteresować młodego człowieka. Był 
za to „Mały Modelarz”. To za jego sprawą Tomasz Ciach zła-
pał bakcyla i zaczął stawiać pierwsze kroki w modelarstwie. 
Do tego dochodziły książki historyczne i marynistyczne, któ-
re go zawsze interesowały. Takie były początki pasji, która 
pochłonęła go bez reszty. Nawet praca magisterska, którą 
później napisał, dotyczyła flotylli rzecznej. 

Pierwsze modele, te sklejane w czasach podstawówki, 
to była zabawa. Okręty powstawały po to, aby później 
puszczać je na wodę i obserwować, jak pływają. W liceum 
wykonywał już bardziej skomplikowane konstrukcje. Pod-
czas studiów modelarstwo zeszło na dalszy plan, ale po 
ich zakończeniu i przeprowadzce do Tarnobrzega wrócił 
do niego na dobre. Wkrótce został powołany do kadry 
narodowej w modelarstwie. Mało kto w ogóle zdaje sobie 
sprawę, że taka kadra istnieje, a reprezentanci Polski liczą 
się w światowej rywalizacji.

 W NASZYCH SIŁA
Na około 20 modelarzy, którzy znajdują się w reprezen-

tacji kraju, aż czterech pochodzi z naszego regionu. Są to 
Mirosław Stawiak ze Stalowej Woli, Robert Dębicki z San-
domierza, Mateusz Bochyński, pochodzący z Koprzywnicy, 
a obecnie mieszkający w Krakowie, i właśnie Tomasz Ciach. 
– Największe doświadczenie ma Mirek Stawiak, bo on nawet 
projektował modele kartonowe. Natomiast Roberta Dębickiego 
ja zaraziłem modelarstwem, kiedy pracowaliśmy jeszcze razem 
w sandomierskim Liceum Katolickim. Podobnie było z Mate-
uszem Bochyńskim, który był moim uczniem. Tak się złożyło, 
że wszyscy trafiliśmy do kadry Polski w modelarstwie, która 
działa pod egidą Ligi Obrony Kraju – opowiada T. Ciach.  
– A muszę przyznać, że nie jest łatwo otrzymać takie powołanie. 
Trzeba się wykazać na zawodach regionalnych, a później na 
mistrzostwach Polski. Żeby zdobyć czołowe miejsce, należy 
uzyskać odpowiednią liczbę punktów. Modele ocenia profe-
sjonalna komisja.

Na zawodach mistrzowskich każdy model jest oceniany 
w skali od 0 do 100 punktów. Żeby dostać się do kadry, trze-
ba zdobyć na zawodach mistrzowskich przynajmniej srebrny 
medal. Jego właściciel dostaje wówczas pisemne powołanie. 
Jeden model może startować w pięciu imprezach rangi mi-
strzowskiej, a później jego kariera się kończy. 

W  Polsce są dwie kadry modelarskie: modeli pływają-
cych zdalnie sterownych, w tym żaglowców i okrętów mo-
torowych, oraz okrętów wystawowych, klas C „Naviga”, 
czyli międzynarodowej organizacji modelarzy, która skupia 
wszystkie krajowe organizacje. W  przypadku Polski taką 
organizacją jest LOK, która wyłania kadrę narodową. 

Modelarstwo wystawowe dzieli się na osiem klas: C1  
– żaglowce drewniane, budowane od podstaw; C2 – malowa-
ne repliki okrętów o napędzie mechanicznym; C3 – przekro-
je modeli i dioramy z ich udziałem; C4 – mikromodele; C5 
– modele w butelkach; C6 – modele plastikowe z gotowych 
zestawów; C7 – modele z kartonowych zestawów i C8 – mo-
dele z zestawów wycinanych laserowo. – Najstarsze i robiące 
szczególne wrażenie są modele w butelkach. Sądzę, że od nich 
zaczęło się modelarstwo okrętowe, kiedy marynarze pływając 
miesiącami po morzach, z nudów tworzyli takie małe dzieła 
sztuki. To jest bardzo żmudna i precyzyjna praca, bo model 
należy, przy użyciu odpowiednich narzędzi, złożyć we wnętrzu 
butelki. My się natomiast specjalizujemy w  klasie C7 i  C8  

– wyjaśnia nasz rozmówca. – Okrętami drewnianymi zajmują 
się głównie starsi panowie, którzy mają dużo wolnego czasu. 
Trzeba też dodać, że modelarstwem w zdecydowanej większości 
zajmują się mężczyźni – wyjaśnia T. Ciach.

 POLSKA W CZOŁÓWCE
Modelarze kadry narodowej odwiedzili już kilka miast euro-

pejskich, a z jednego z nich – Dortmundu, kilka lat temu pan 
Tomasz przywiózł srebrny medal. W tym roku zawody odbyły 
się w  rosyjskim Kaliningradzie i  tylko dwa lub trzy modele 
zaprezentowane przez Polaków nie zdobyły medalu. Warto 
nadmienić, że w przypadku tych zawodów, większość członków 

kadry z  różnych względów nie mogła pojechać. Szefostwo 
kadry zabrało ze sobą modele reprezentantów. Przeszły one 
drobiazgową kontrolę na granicy. Niektóre z nich zostały przez 
to uszkodzone. – Trochę szkoda. Gdyby nie to, mogliśmy sporo 
osiągnąć – przyznaje T. Ciach. – Polscy modelarze są jednymi 
z najlepszych w Europie, a może i na świecie, mimo że dla nas to 
jest hobby, a na przykład na Białorusi modelarnie są utrzymywane 
przez państwo, a modelarze pracują na etacie. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że Polacy dominują w „kar-
tonówkach”, zarówno jeśli chodzi o jakość wykonywanych 
modeli, jak i wydawnictwa z tym związane. Natomiast w kla-
sie okrętów drewnianych są górą Francuzi, bardzo dobrzy 
są też Włosi i Rosjanie.

Aby rozpropagować modelarstwo, Tomasz Ciach, wraz 
z Mateuszem Bochyńskim, dwa lata temu powołali Stowa-
rzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Dragon”. Sformali-
zowanie działalności ma ułatwić pozyskiwanie funduszy na 
działalność statutową oraz wyjazdy na zawody i  wystawy. 
Co prawda modelarze są wspomagani przez samorządy, 
otrzymują też pewne środki z centrali związku, ale często 
to nie wystarcza, aby pokryć koszty przejazdów i transportu 
modeli. Powołanie stowarzyszenia pozwoliło też na otwar-
cie dwóch modelarni – w Tarnobrzegu i Sandomierzu. Ta 
sandomierska, od półtora roku działająca w Porcie Kultury, 
nie powstawała od zera. Od blisko dziesięciu lat w Liceum 
Katolickim działa niewielka pracownia, w której pan Tomek 
wprowadza w tajniki modelarstwa swoich uczniów. W ubie-
głym roku dwie klasy tej szkoły, czyli około czterdziestu 

osób, w ramach zajęć technicznych były objęte obowiązko-
wymi zajęciami w szkolnej modelarni. 

– Praca z tak dużą grupą była sporym wyzwaniem, ale to 
mi pozwoliło nabrać doświadczenia, dzięki temu łatwiej mi 
prowadzić te dwie modelarnie, które powstały później. Udało 
się je utworzyć dzięki wsparciu władz poszczególnych miast, 
podległych im instytucji oraz innych życzliwych osób, w tym 
dyrektorów tarnobrzeskiego „Hetmana” – Pawła Dobrowol-
skiego i sandomierskiego Liceum Katolickiego – Magdaleny 
Kwiatkowskiej – dodaje. 

W sumie na zajęcia w obu modelarniach uczęszcza około 
30 uczniów. Oczywiście bywa tak, że ktoś przychodzi tylko raz 
i później się nie pojawia. Nie każdego modelarstwo wciągnie. 
A młodym często zmieniają się zainteresowania. – To elitarne 
hobby, ale też nietanie. Dzięki funduszom stowarzyszeniowym 
i wsparciu sponsorów koszty po stronie uczniów są ograniczane 
do minimum – podkreśla modelarz. – W warsztatach biorą też 
udział osoby dorosłe. Ale one zazwyczaj przychodzą tylko na 
konsultacje, a później samodzielnie sklejają modele w domu. 
Bywa tak, że ojcowie przyprowadzają swoje dzieci i sami zaczy-

nają interesować się modelarstwem. Ja mam siedmioletniego 
syna, który już wykonuje proste modele. Ta pasja jest zaraźliwa. 

Oczywiście największą motywacją dla młodych ludzi jest 
efekt ich pracy, czyli wykonane przez nich modele. O  ile 
w sandomierskiej modelarni pracują w większości młodzi 
chłopcy, 7-8 letni, którzy dopiero się uczą klejenia pro-
stych modeli, to w Tarnobrzegu tej pasji poświęcają się już 
kilkunastolatkowie. Niektórzy z nich zdobywają medale 
i wyróżnienia na regionalnych wystawach. 

W tarnobrzeskiej modelarni, wspólnymi siłami, powstaje 
wyjątkowa diorama w skali 1:72, przedstawiająca bitwę pod 
Mokrą z września 1939 roku. Pojawił się pomysł, aby po jej 
ukończeniu, przekazać ją do tarnobrzeskiego muzeum. 

 MODEL ZAMIAST SAMOCHODU
Ceny gotowych zestawów modelarskich są różne, od 

kilkudziesięciu złotych za zwykłe modele plastikowe, do 
kilkuset złotych za najbardziej skomplikowane kartonowe. 
Trudno wycenić wartość najlepszych gotowych modeli, skoro 
na ich wykonanie potrzeba nawet kilku lat. Zdarza się, że 
ceny drewnianych okrętów w klasie C1 dochodzą nawet do 
80-90 tys. zł. To tak, jak z dziełami sztuki, ceny są uzależnio-
ne od tego, ile ktoś jest w stanie zapłacić. Nasz rozmówca 
nad jednym z  żaglowców, wielokrotnie nagradzanym na 
zawodach, pracował dwa lata. Kategorycznie stwierdza, że 
nie sprzedałby go nawet za kilka tysięcy złotych. 

Ogromnym sukcesem modelarzy ze stowarzyszenia Dra-
gon, jest organizacja na sandomierskim zamku Mistrzostw 
Polski Mikromodeli, czyli modeli w skali co najmniej 1:250 
i większej. Wystawiane były nawet okręty w skali 1:1000. Co 
ciekawe, sandomierskie mistrzostwa, dzięki temu, że odbyły 
się pod patronatem organizacji Naviga, a okręty oceniali 
polscy sędziowie, rekomendowani przez tę organizację, ich 
medaliści zakwalifikowali się do kadry narodowej. Zawody 
były też elementem eliminacji do mistrzostw Europy i świa-
ta. Wzięło w nich udział około stu najlepszych modelarzy 
z całego kraju. – Liczymy na to, że będzie to impreza cykliczna. 
Mamy też ambitniejsze plany. Chcemy zorganizować w Sando-
mierzu mistrzostwa świata i wydaje mi się, że jest na to spora 
szansa. Może jeszcze nie w przyszłym roku, ale za dwa lata, kto 
wie... – snuje plany Tomasz Ciach. 

JÓZEF ŻUK

Budowa jednego modelu okrętu, ze względu na ogromną liczbę detali i konieczność wiernego odwzo-
rowania oryginału, może zająć nawet trzy lata. Nie zraża to zapaleńców, którzy modelarstwu okręto-

wemu poświęcają każdą wolną chwilę. Efekt ich żmudnej pracy robi piorunujące wrażenie. Najlepsi, dzięki 
swoim umiejętnościom, stanowią trzon kadry Polski i zdobywają medale na modelarskich mistrzowskich.
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– Tarnobrzeżanie dobrze przyjęli „Złą 
walutę”?

– Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona 
tym, jak książka została tutaj odebrana. Wielu 
pisarzy pisze o miejscach, w których żyją, ale 
przechodzi to tam bez echa. A tutaj było zgoła 
inaczej. Po pierwszym spotkaniu autorskim 
wiedziałam już, że mam tutaj czytelników i to 
takich, którzy oczekują, że będę tworzyć kolej-
ne historie osadzone w naszym mieście. 

– Zaczepiali Cię później na ulicy? Gratu-
lowali? Dzielili się swoimi przemyśleniami 
o książce?

– Czasami tak. Usłyszałam od paru zupeł-
nie obcych mi osób, że znakomicie uchwy-
ciłam klimat miasta. Przyznam jednak, że 
wolę nie być rozpoznawana na ulicach. Wolę 
chodzić po nich incognito. Wtedy bowiem 
mogę bliżej przyjrzeć się ludziom i przysłu-
chiwać się ich rozmowom. A jeśli ktoś wie 
kim jestem, to automatycznie inaczej zaczy-
na prowadzić  rozmowę. 

– Zdarzyło się nawet, że jedna z czytelni-
czek zaprosiła Cię na piwo...

– Tak. To było sympatyczne. Właścicielka 
baru „Pod Bażantem”, do którego kilka razy 
zaglądał bohater „Złej waluty”, po przeczy-
taniu książki zaprosiła mnie do siebie. Po-
szła do biblioteki miejskiej, bo wiedziała, że 
miałam tam spotkanie autorskie i poprosi-
ła o  mój numer telefonu. Spotkałyśmy się 
i opowiedziała mi wiele ciekawych historii. 
W  drugiej książce, którą właśnie skończy-
łam, ten bar się nie pojawia. Ale myślę, że 
w trzeciej mój bohater jeszcze go odwiedzi. 

– Dzięki „Złej walucie” o  Tarnobrzegu 
mówiło się w całym kraju.

– Miałam spotkanie z czytelnikami w Kra-
kowie w  ramach „Krakowskiego Czwartku 
Kryminalnego” – cyklu, w którym wcześniej 
brali udział znani i cenieni przeze mnie pisa-
rze, jak Marek Krajewski, Mariusz Czubaj czy 
Gaja Grzegorzewska. To była dla mnie nobili-
tacja. Miałam też spotkanie w Gdańsku. Bar-
dzo fajnie było móc mówić o Tarnobrzegu na 
drugim końcu Polski. Pisząc, dbam o realizm 
szczegółów. Staram się opisywać miasto takim, 
jakim ono rzeczywiście jest. Ktoś, kto przeczy-
ta książkę, może potraktować ją jak przewod-
nik po Tarnobrzegu. Będzie miał przed oczami 
te same miejsca, o których czytał.

– „Zła waluta” jest w cenie? Dobrze się 
sprzedała?

– Dobrze. Pierwsze wyniki sprzedaży do-
stałam po pół roku. Byłam z nich zadowo-
lona. Wydawnictwo też. Na pewno jednak 
odbiła się większym echem w Tarnobrzegu, 
niż poza nim. Dziś wiem, że pewne rzeczy, 
w sensie promocyjnym, można było zrobić 
trochę inaczej. Bardziej wyjść do czytelni-
ka z  zewnątrz. Pomysł na promocję mojej 
pierwszej książki był taki, żeby podkreślać, 
że akcja dzieje się właśnie tutaj, że miasto 
też jest jej bohaterem. Niemniej uważam, 
że książka jest uniwersalna i  osoby żyjące 
w  podobnych miastach, z  podobnym pro-
-blemami, mogą się z nią identyfikować. 

– Druga książka jest już gotowa. Ile trwa-
ły prace nad nią?

– Książka powstawała dziewięć miesięcy. 
A więc trochę dłużej niż poprzednia. Przed-
stawiłam ją wydawcy i rozpoczął się proces 
wydawniczy. Na tym etapie powstaje we-
wnętrzna recenzja, która jest komunikatem 

dla autora, co jeszcze powinien poprawić. 
Po pewnym czasie dostałam ją więc z  po-
wrotem, żeby popracować nad pewnymi 
szczegółami i dopracować całość. To trwało 
jakieś pół roku. Teraz jestem już po redakcji 
wydawniczej. Zostały same przyjemne rze-
czy – projekt okładki, promocja i tak dalej.

– Możesz już zdradzić nam jej tytuł?
– Druga część cyklu z detektywem Jaku-

bem Rau będzie nosić tytuł „Przychodzę 

nie w porę”. Wspólnie z wydawcą trochę 
się nad nim napracowaliśmy. Podobał mi 
się tytuł nadany przeze mnie, bo uważałam, 
że idealnie oddaje to, o co chodziło mi w 
tej powieści. Wydawca miał do niego jed-
nak pewne zastrzeżenia. W końcu doszliśmy 
do konsensusu i z ostatecznej wersji tytułu 
wszyscy jesteśmy zadowoleni. Jest ładny, ni-
czego nie zdradza i znakomicie pasuje do 
opowiadanej historii.

– A co możesz powiedzieć o fabule nowej 
powieści?

– Głównym bohaterem jest oczywiście 
Kuba. Akcja rozgrywa się jesienią 2015 roku. 
W październiku, a więc w okresie przedwy-
borczym. To co działo się wówczas w kraju 
starałam się przełożyć na tarnobrzeskie re-

alia. Pojawi się więc tam polityczny wątek. 
Nie łączyłam go jednak z  autentycznymi 
postaciami lokalnych polityków. Chciałam 
w tej książce pokazać Tarnobrzeg od strony 
psychologicznej, pokazać jak oddziałuje na 
osoby, które tutaj mieszkają, na kogoś, kto 
ma wielkie aspiracje, a rzeczywistość trochę 
go ogranicza. Będzie oczywiście zupełnie 
nowy wątek kryminalny, z psychologicz-
nym podłożem. Nie społecznym, jak to było 

w „Złej walucie”. W książce pojawi się seryj-
ny morderca. Trochę to nie pasuje do tutej-
szych realiów, bo nikogo takiego tutaj nigdy 
nie było. Mogę zdradzić, że został bardziej 
rozbudowany wątek dwóch bohaterek, które 
pojawiły się już w pierwszej części, ale były 
bardzo w tle – Patrycji i Marceli. W moich 
książkach staram się nawiązywać do literatu-
ry, do innych autorów. I tutaj też pojawi się 
takie nawiązanie. Może dość zaskakujące. 
Chyba tyle mogę powiedzieć. Więcej do-
wiedzą się czytelnicy, gdy sięgną po książkę.

– Będą jakieś nowe – znane wszystkim 
tarnobrzeżanom – miejsca?

– Biblioteka. Wątek kryminalny będzie 
z nią ściśle związany. Nie zdradzę, o co do-
kładnie chodzi.

– Z  twojego Facebooka wiem, że pisząc 
drugą książkę odwiedziałaś Liceum Ogól-
nokształcące im. M. Kopernika, a  także 
osiedle Sobów...

– Faktycznie byłam tam. Pracuję w  ten 
sposób, że nawet jeśli opisuję jedynie jakiś 
mały epizod, jakąś małą scenkę umiejsco-
wioną w danym miejscu, to muszę tam pójść 
czy pojechać. To pomaga mi pobudzić wy-
obraźnię. Do liceum uczęszcza jedna z bo-
haterek. Tam będzie dziać się akcja jedne-
go z  epizodów. Uspokajam jednak osoby 
związane ze szkołą, że nie pojawi się tam 
morderca. Do Sobowa natomiast dwa razy 
pojedzie Kuba. Będzie to mieć związek z in-
trygą kryminalną. Ale tam też nie dojdzie do 
morderstwa.

– Podczas pisania tej książki miałaś moż-
liwość zwiedzenia wnętrz tarnobrzeskiej ko-
mendy policji. To cenne doświadczenie?

– Z jednej strony komenda wygląda nie-
mal dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. 
Z drugiej strony nie miałam nigdy styczności 
z policją i pewne rzeczy nie były dla mnie 
tak oczywiste, jak są teraz, po tej wizycie. 
Na przykład początkowo w scenie, w której 
jeden z moich bohaterów idzie na komendę, 
żeby spotkać się ze znajomym policjantem, 
po prostu wchodził do budynku i zwyczajnie 
idzie do jego pokoju. A w rzeczywistości to 
nie mogłoby się tak odbyć. Musiałby naj-
pierw poinformować policjanta dyżurnego 
do kogo przyszedł, jego znajomy musiałby 
po niego zejść do drzwi, które zamykane są 
na kod i tak dalej. Gdybym nie mogła zwie-
dzić komendy, to ta scena w mojej książce 
byłaby oderwana od realiów. Po komendzie 
oprowadziła mniej jej rzeczniczka prasowa 
pani Beata Jędrzejewska-Wrona. Pokazała 
mi jak wyglądają pomieszczenia, w których 
pracują policjanci. Trochę mi też poopowia-
dała o przestępczości w Tarnobrzegu.

– Kiedy druga książka ujrzy światło 
dzienne?

– Data premiery jest już ustalona. Będzie 
to 28 lutego.

– Wspomniałaś już o trzeciej. Pracujesz 
nad nią?

Na razie niezobowiązująco o niej myślę. 
Drugą zaczęłam pisać jeszcze w czasie, gdy 
robiłam redakcję „Złej waluty”. To był błąd. 
Powinno być tak, że piszę książkę, wydaję ją, 
jest okres promocji – miesiąc, dwa – i dopie-
ro później, gdy wszystko się uspokaja, można 
zacząć pisać kolejną. Trzecią historię mam 
już częściowo w  głowie. Obserwuję różne 
rzeczy, robię notatki. Do prawdziwego pi-
sania siądę jednak dopiero po zakończeniu 
promocji drugiej książki. Mogę jedynie zdra-
dzić, że tym razem akcja będzie rozgrywać 
się w 2017 roku. Znów w Tarnobrzegu. Chcę, 
żeby ta książka była bardziej wielowątkowa 
niż pierwsza. W  drugiej tych wątków jest 
już więcej, ale w trzeciej chciałabym jeszcze 
bardziej je pokomplikować. Przeczytać ją 
będzie można mniej więcej za rok. Nie chcę 
podawać żadnych wiążących terminów. Żeby 
napisać dobrą książkę potrzeba bowiem cza-
su, dużo pracy i spokoju. A ja mam ambicję 
pisania coraz lepszych książek. 

– Nawiązując na koniec do czasu, w któ-
rym rozmawiamy – co polecasz do przeczy-
tania w tym świąteczno-noworocznym okre-
sie? Oczywiście poza „Złą walutą”, jeśli ktoś 
jeszcze nie czytał.

– Myślę, że ten czas najlepiej spędzić na 
rozmowach z  bliskimi. Niekoniecznie czy-
tać. Jeśli jednak myślimy o sprezentowaniu 
komuś jakiejś książki pod choinkę, to oczy-
wiście polecam kryminały. Proponuję na 
przykład bardzo dobry stary kryminał, na 
podstawie którego później powstał film – 
„Listonosz zawsze dzwoni dwa razy”. A jeśli 
chodzi o nowsze tytuły, to polecam „Czarno-
oką blondynkę” Benjamina Blacka. Książka 
wyszła niedawno i  jest to, moim zdaniem, 
najlepsza powieść o  Philipie Marlowe nie 
napisana przez Raymonda Chandlera. My-
ślę, że trafionym prezentem świątecznym 
będą również wszystkie książki Marka Kra-
jewskiego czy Gai Grzegorzewskiej. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał RAFAŁ NIECKARZ

Rozmowa z EWELINĄ DYDĄ 
pisarką i recenzentką z Tarnobrzega, 
autorką osadzonego w tarnobrzeskich realiach kryminału „Zła waluta”.

Czekajcie na 
seryjnego mordercę

Spotkanie pisarki w tarnobrzeskiej bibliotece po premierze pierwszej książki.   Fot. arch.
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Bronisław Chudzyński, bo to on jest bo-
haterem filmu realizowanego według sce-
nariusza red. Małgorzaty Bożek, która jest 
też reżyserem tej produkcji, w historiogra-
fii dotyczącej Stalowej Woli i Centralnego 
Okręgu Przemysłowego jawi się najczęściej 
jako postać z drugiego planu. W większo-
ści publikacji poświęca mu się wzmianki, 
notki zaledwie, choć jego wkład w  to, że 
tam, gdzie nie było nic, powstało miasto, jest 
niezaprzeczalny.  

SMAK CHLEBA
Urodził się w 1880 r., a więc wtedy, kie-

dy o wolnej, niepodległej Polsce śnili tyl-
ko nieliczni, a na ziemiach zajętych przez 
trzech zaborców wyrastało kolejne poko-
lenie Polaków nieznających własnego pań-
stwa. Dobrze wykształcony (studia w Ry-
dze) inżynier zdobywał zawodowe ostrogi 
w przemyśle zbrojeniowym carskiej Rosji, 
m.in. w Stoczni Nikołajewskiej budującej 
okręty wojenne. Do Polski, już wolnej, 
choć dopiero sklejanej z fragmentów na-

leżących wcześniej przez ponad wiek do 
Rosji, Prus i Austrii, dotarł w 1919 roku, 
a  więc już jako człowiek ukształtowany, 
dojrzały, dziś powiedzielibyśmy – typowy 
reprezentant klasy średniej, i  w  średnim 
wieku. Dopadł go kryzys ekonomiczny 
końca lat 20. Poznał smak chleba czło-
wieka bezrobotnego, kiedy przez półtora 
roku był bez stałego zatrudnienia. Przez 
kolejne lata imał się różnych zajęć, nie 
zawsze adekwatnych do swojego inżynier-
sko-technologicznego wykształcenia. 

Z ideą budowy COP, a więc i Stalowej Woli, 
związany był praktycznie od 1936 r., zaś już od 
1937 r. był pracownikiem, na razie funkcjonują-

cego przy Hucie Baildon, biura budowy Zakła-
dów Południowych, obecnej HSW. Po przepro-
wadzce do budującej się dopiero od podstaw 
Stalowej Woli został naczelnym kierownikiem 
budowy Zakładów. Zarządzając budową naj-
ważniejszych ich części czyli Zakładu Hutnicze-
go i Zakładu Mechanicznego, przyczynił się do 
sprawnego i  szybkiego uruchomienia całego, 
skomplikowanego nawet jak na dzisiejsze stan-
dardy, kompleksu produkcyjnego. 

NIE DLA OKUPANTA
Kolejne człony fabryki armat i huty stali 

oddawano do użytku co kilka miesięcy. 
W ich pobliżu zbudowano, także od pod-
staw, nowoczesną elektrownię. Do dnia 
wybuchu wojny Zakłady Południowe przy-
jęły 3700 pracowników, zaś przyfabryczne 
osiedle, nazwane już Stalową Wolą, liczy-
ło sobie około 4500 mieszkańców. Miało 
nie tylko bloki mieszkalne, ulice i  całą 
infrastrukturę komunalną, ale też szpital, 
hotel, sklepy, szkoły, restauracje czy przy-
stanek kolejowy.

Bronisław Chudzyński lata wojny i okupacji 
przeżył z dala od Stalowej Woli. Z czegoś trze-
ba było żyć, a on – podobnie jak bardzo wielu 
przedwojennych pracowników, ludzi o bardzo 
wysokich kwalifikacjach, nie chciał być wprzę-
gnięty w niemiecką machinę wojenną, w skład 
której włączono Zakłady Południowe. 

Powrócił tutaj po wyzwoleniu, podej-
mując pracę jako inżynier, potem zastępca 
dyrektora i w końcu dyrektor naczelny Za-
kładów. Były rozszabrowane i zdewastowa-
ne, ale przecież trzeba było je na powrót 
uruchamiać. Tyle że czasy były już zupełnie 
inne. Nie tylko dlatego, że tamten entu-
zjazm i tamten profesjonalizm były już tylko 

przeszłością. Kiedy pod 
zarzutem „prowadzenia 
nielegalnej działalności 
konspiracyjnej wymie-
rzonej przeciwko władzy 
ludowej” została areszto-
wana i wywieziona z mia-
sta grupa inżynierów, bez 
których trudno było or-
ganizować pracę fabryki, 
Chudzyński upomniał się 
o nich podpisując list do 
władz centralnych. 

W NIEŁASCE
To wystarczyło, aby ów „sanacyjny inteli-

gent”, jak często klasyfikowano ówczesną ka-
drę, do reszty popadł w niełaskę władz, które 
zapamiętały mu na przykład i to, że stanął na 
czele komitetu budowy kościoła, że pozostawał 
w bliskich relacjach z ks. Skoczyńskim. Stracił 
posadę i pozycję szanowanego obywatela. 

Zmarł nagle 31 lipca 1946 roku w Stalo-
wej Woli. Spoczął, jako jeden z pierwszych 

lub wręcz jako pierwszy, na tworzonym do-
piero cmentarzu komunalnym. Jego mogi-
ła, niedawno odnowiona dzięki staraniom 
HSW SA, znajduje się na prawo od wielkie-
go krzyża. Zdążył jeszcze otrzymać przed 
śmiercią honorowe obywatelstwo miasta 
Stalowa Wola, w którym po latach stał się 
patronem jednej z ulic. 

Pozostawił po sobie nie tylko pamięć, ale 
też – liczący najprawdopodobniej około 50 
prac – zbiór świetnie namalowanych akwa-
rel, na których uwiecznił nie tylko widoki 
Zakładów Południowych, ale też widoczki 
z miasta oraz okolicy. Większość z tych prac, 
powstałych w końcowym okresie jego życia 

– wiosną i  latem 1946 r., „rozpłynęła” się 
w prywatnych kolekcjach. Do dziś, w zbio-
rach Muzeum Regionalnego, zachowało się 
tylko 8 prac Chudzyńskiego, które zostały 
nabyte przez zakład. Przez kilkadziesiąt lat 
zdobiły one jeden z dyrektorskich gabinetów 
w  biurowcu dyrekcji naczelnej HSW. Rok 
temu MR zorganizowało wystawę tych prac, 
przypominając sylwetkę człowieka niezwy-
kłego – biegłego i sprawnego organizatora, 
świetnego inżyniera, ale też humanisty, czło-
wieka o  wielkiej wrażliwości oraz licznych 

i mało znanych pasjach i talentach. 
Ale to tylko jedno oblicze jed-

nego z ojców Stalowej Woli. Kiedy 
red. Bożek zabierała się do filmu 
o  Chudzyńskim, wiedziała o  nim, 
jak wspomina, dosłownie trzy zdania. 
– Kiedy zaczęłam poznawać postać, 
kiedy dotarłam do dalszej rodziny dy-
rektora, kiedy poznałam panią Marię 
Sawiuk, która po II wojnie światowej 
mieszkała z nim w Stalowej Woli, zo-
rientowałam się, że nie był on postacią 
tak posągową, jak powszechnie uwa-
żano. Był człowiekiem z krwi i kości  
– mówi scenarzystka i reżyserka fil-
mu. Wtedy postanowiła, że zamiast 

tworzyć film o kolejnym kutym w spiżu ideale, 
można pokusić się o znalezienie jakiejś ludzkiej 
rysy na tej jednowymiarowej na pozór postaci. 
Słowem – zrobić film o człowieku takim, jaki był.  
– Jestem pewna, że takie przedstawienie posta-
ci Bronisława Chudzyńskiego, na jakie się zde-
cydowałam, uczyniło go bardziej wiarygodnym 
w oczach widza. 

TO NIE BIOGRAFIA
Nie wszyscy, nawet spośród członków ro-

dziny odnalezionych na antypodach kraju, 
chcieli rozmawiać, uczestniczyć w realizacji 
filmu, co rozbudziło jeszcze większy apetyt. 

– Był ludzki, ze swoimi wielkimi zaletami, 
i swoimi słabostkami, ze swoim skomplikowa-
nym życiem osobistym, w którym było i nieuda-
ne małżeństwo zakończone separacją, i nowe 
uczucie, o które starał się walczyć, czując się 
odpowiedzialnym za swoją partnerkę Anielę 
Sawiuk i jej córkę – dodaje Gosia Bożek. 

Im bliżej poznawała Chudzyńskiego i jego 
życie, tym głębiej wchodziła w  jego skórę. 
Rozumiała co przyczyniło się do tego, że po 
wojnie stał się człowiekiem prześladowanym 
lękami, zgaszonym. 

Do filmu „Ostatnia misja. Bronisław 
Chudzyński”, w który wmontowane są sce-
ny stanowiące rekonstrukcje wydarzeń, jeśli 
nie rzeczywistych, to w każdym razie wysoce 
prawdopodobnych, włączyli się m.in. stalo-
wowolscy historycy, dziennikarze, ale też 
dzieci stalowowolskich pionierów. Zostało 
zaangażowanych także wielu stalowowolskich 
artystów, głównie związanych z Amatorskim 
Teatrem Dramatycznym im. Józefa Żmudy. 
Jest wśród nich m.in. nestor stalowowolskich 
aktorów Edward Kotłowski, a w postać tytu-
łowego bohatera wcielił się, znany ze scen te-
atrów Rzeszowa, Tarnowa i Olsztyna, związa-
ny obecnie z Krakowem aktor Jacek Lecznar.

– To nie będzie film historyczny. Ani bio-
graficzny. Mam nadzieję, że to wszystko ułoży 
się w jakąś fajną całość, która przekaże praw-
dę o człowieku i jego czasach – mówi Gosia 
Bożek.

JERZY RESZCZYŃSKI

Od okrętów do armat
W połowie grudnia Telewizja Polska zakończyła w Stalowej Woli zdjęcia do fabularyzowanego, 45-minutowe-
go filmu dokumentalnego poświęconego jednemu z twórców miasta. Film powinien był zostać ukończony 20 

grudnia. W styczniu będzie emitowany w programach TVP – lokalnym rzeszowskim i ogólnokrajowym. Zapewne 
dostępny będzie także na You Tube.

Aukcja „na Ruzamskiego”
W Zamku Dzikowskim odbyła się aukcja obrazów, z której dochód przeznaczo-
ny będzie na zakup kolekcji dzieł Mariana Ruzamskiego, najbardziej znanego 

malarza wywodzącego się z Tarnobrzega. 

Scena z filmu Małgorzaty Bożek o budowniczym Zakładów Południowych.

Goście aukcji mogli również zobaczyć 
przedpremierowy pokaz filmu „Prowincjo-
nalny trójkąt artystyczny” poświęconego 
postaci Ruzamskiego, a  zrealizowanego 
przez związanego również z Tarnobrzegiem 
filmowca Aleksandra Dyla.

Obrazy na aukcję podarowali, w ramach 
akcji „Artyści Artyście”, malarze z  Polski 

i  Ukrainy, którzy odwiedzają Tarnobrzeg 
przy okazji corocznych plenerów malarskich 
im. M. Ruzamskiego. 

– Kiedyś, oglądając w  muzeum kolekcję 
Ruzamskiego, będziecie Państwo mogli pomy-
śleć, że dołożyliście swoją cegiełkę do zakupu 
tych dzieł – zwrócił się do uczestników aukcji 
Tadeusz Zych, dyrektor MHMT.

Na aukcji sprzedano 15 obrazów i grafik. 
Najbardziej zacięty „bój” toczył się o dzieło 
Narcyza Pióreckiego i  o  obraz tarnobrze-
skiej malarki Marty Lipowskiej. W  sumie 
z  licytacji zebrano ponad 6000 zł. To być 
może nie koniec, bowiem obrazy, które nie 
sprzedały się w czasie aukcji, można będzie 
kupić jeszcze przez 2 tygodnie.

Atrakcją wieczoru był pokaz fabulary-
zowanego dokumentu „Prowincjonalny 
trójkąt artystyczny”. Jest on poświęcony 
Marianowi Ruzamskiemu, ale przybliża też 
klimat przedwojennego Tarnobrzega i  fe-
nomenu istnienia w nim salonu artystycz-
nego z  prawdziwego zdarzenia – słynnej 
„Pawlasówki”.

– Pomysł na ten film zrodził się, gdy Tade-
usz Zych opowiedział mi historię „Pawlasów-
ki”. Funkcjonowanie w  maleńkim, prowin-
cjonalnym miasteczku salonu artystycznego, 
w  którym bywali wielcy polskiej literatury 
i sztuki, było samo w sobie fascynujące. A do 
tego dochodzi tragiczna historia Mariana 
Ruzamskiego. Prace nad filmem trwały 7-8 
lat. Robiłem go na spokojnie, nie gonił mnie 
żaden termin. Udało mi się dotrzeć do wielu 
świadków tamtych wydarzeń, zgromadzić tyle 
dokumentacji i materiałów, że niektóre wątki 
musiałem pominąć – mówi Aleksander Dyl.

Widzowie przyjęli film doskonale. Po po-
kazie jego twórca został nagrodzony długimi 
brawami. (wel)

Bronisław Chudzyński
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Na dachu Europy
Piotr Koryciński ze Stalowej Woli wzdraga się, kiedy nazywa 
się go alpinistą, choć akurat ma za sobą zdobycie najwyższego 

szczytu Alp właśnie. Tym bardziej nie czuje się himalaistą. Taterni-
kiem? Bieszczadnikiem? Beskidnikiem? No, to już prędzej.

Górami interesował się od zawsze, ale 
gdzieś tak od 5-6 lat stało się to dla niego 
czymś więcej niż tylko rekreacyjną, week-
endową turystyką. Po zmianie pracy zrobiło 
się łatwiej, bo sam stał się dla siebie sterem, 
żeglarzem i  okrętem. Można było myśleć 
o czymś więcej niż tylko jednodniowe wy-
pady w Tatry. Zaczęła procentować i przyda-
wać się tężyzna wypracowana w czasie 15 lat 
pracy w charakterze trenera pływania. I chęć 
zmierzenia się z wyzwaniami, jakich do tej 
pory nie znał. Najprościej było samotnie. 
Bo choć fajnie jest mieć w górskiej turystyce 
kogoś, na kim można polegać, to życie jest 
życiem: każdy ma rodzinę, obowiązki i ogra-
niczenia z  tym związane. Żony w  tę pasję 
nie wciągnął. Ma lęk wysokości. Córkę już 
oswaja z górami. Na razie w wieku trzech lat 
zdobyła, od początku do końca na własnych 
nóżkach, Babią Górę. Wcześniej miała już 
zaliczone Morskie Oko i Kasprowy Wierch.

Zamiast, jak większość, dreptać po górach 
po to, aby podziwiać z nich widoki, zaczął na 
te same góry, które kiedyś „zaliczył” w wej-
ściach dziennych, uprawiać wejścia nocne, 
później nocne zimowe, oraz takie, by zna-
leźć się na szczycie przed wschodem słońca, 
i z takiej perspektywy go oglądać. – Starałem 
się to robić trochę inaczej niż wszyscy – mówi 
o swoich pomysłach na zdobywanie szczytów. 
To absolutnie inny rodzaj wyzwań, potrzebne 
są inne przygotowania, inne wyposażenie, 
inne nastawienie. Wiadomo: krótki dzień, 
niskie temperatury, zagrożenie lawinowe. 
Wylicza te zdobycze, niektóre po kilka razy 
zaliczone: Rysy, Babia Góra, Tarnica, Świni-
ca, Kościelec, Kozi Wierch – najwyższa góra 
leżąca całkowicie w granicach Polski.

 ZAPŁACIŁ FRYCOWE
Chyba właśnie w tym czasie gdzieś w tyle 

głowy zakiełkowała myśl, że to podnosze-
nie poprzeczki do czegoś musi prowadzić. 
Że trzeba się rozwijać, szukać nowych wy-
zwań. – Drogi wielu kolegów pokazują, że po 
Tatrach przychodzą Alpy, a później Kaukaz, 
może w dalszej kolejności Hindukusz, Hima-
laje, kto wie... – mówi. 

Nie, nie ma zamiaru porównywać się z in-
nym stalowowolskim wspinaczem, Andrze-
jem Makaranem, który od lat „obija się” po 
najwyższych górach na kilku kontynentach, 
zdobywa niezdobyte, nadaje nazwy górom, 
na których nikt przed nim stopy nie postawił. 
I choć Piotr jest, na początku tej drogi, to już 
wie, że czego jak czego, ale pokory góry uczą 
na pewno. Pokory i skromności. Potrafią być 
piękne, ale i  śmiertelnie groźne.

W  czerwcu pojawiła się informacja, że 
organizowany jest wyjazd na lodowcowy 
Weissmies, „drobny 4-tysięcznik” w Alpach 
Walijskich w  południowej Szwajcarii. Wy-
jazd miał być szybki, bo jego organizatorzy, 
tworzący klub wysokościowy ludzie z  za-
chodniej Polski, z  Lubina, pracują na co 
dzień i nie mogą wziąć wolnego. 

– Szybka decyzja, dołączam, jadę, dlaczego 
nie. Jeszcze szybsza okazała się sama akcja: 
prawie doba jazdy ze Stalowej Woli na miej-
sce odległe o 1700 km, na miejscu – dojazd 
na parking, pozostawienie samochodu i wej-
ście na poziom bazy na wysokości 3 tysięcy 
metrów. O ósmej wieczorem rozbili namioty, 
szybki sen, po szóstej rano już byli w drodze 
na szczyt. Nie przyznał się kolegom, że po kil-
kudziesięciu minutach przemokły mu totalnie 
i przemarzły buty trekingowe, bo wybrał się 
w czymś takim właśnie… – Byłem tak total-
nie zmęczony, że nie zarejestrowałem nawet, 

o której dotarliśmy na szczyt – mówi Piotr. Po 
doświadczeniach z wejść na Rysy przekonał 
się na własnej skórze, że zaledwie 1500 me-
trów wyżej ciśnienie powietrza oraz zawartość 
w nim tlenu są na tyle mniejsze, że organizm 
zachowuje się absolutnie inaczej. To było eks-
tremalnie nowe doświadczenie. 

Wie, że zapłacił frycowe, że popełnił 
kupę błędów, ale na tym to polega. Cierpieć 
i uczyć się: jak się przygotować, jakie zabrać 
pożywienie, jak rozłożyć w czasie jego przyj-
mowanie, ile i  kiedy płynów przyjmować. 
Tego się w książkach nie doczytasz.

 GDZIE LEŻY ELBRUS?
To była sroga lekcja, ale konieczna, bo tuż po 

Weissmies dostał propozycję, aby dosłownie za 
kilka tygodni, na przełomie sierpnia i września, 
zorganizować wejście na Mont Blanc, jeszcze 
800 metrów wyżej. Dreszczyk? Dreszczyk. Naj-
wyższy szczyt Alp, czasami nazywany najwyż-
szym szczytem Europy, o ile ktoś nie chce się 
spierać, czy jeszcze do Europy, czy może już do 
Azji zaliczyć kaukaski 5642-metrowy Elbrus. 
Nie wahał się ani chwili. Do ekipy, oprócz Pio-
tra, zgłosił się Tomek, kolega ze Stalowej Woli 
i Robert z lubińskiego klubu wspinaczkowego, 
najbardziej z nich doświadczony. 

Pierwszego września, po kilkunastu dniach 
nieprzerwanych rajdów zawodowych po kra-
ju, po kilkudniowym wypadzie z dziećmi nad 
morze, wrócił do domu, aby nazajutrz być 
już w drodze na wyprawę życia. Wariactwo? 
Do pewnego stopnia tak. – Po nauczce na 
pierwszym 4-tysięczniku miałem ambitny plan, 
że wreszcie zainwestuję w prawdziwe wysokogór-
skie buty. Nie znalazłem ich nigdzie. W końcu 
telefonicznie trafiłem na ich ślad w Katowicach. 
Po drodze, myślę, nie jest źle. Tyle że to była 
sobota, sklep wcześniej zamykają. A w sklepie 
tylko jedna para. Nie w moim rozmiarze. Więc 
w  moim bagażu tylko te nieszczęsne trekingi, 
totalna porażka. Udało się wreszcie późnym wie-
czorem wytropić solidne buty we Wrocławiu. 
Megaszczęście! Nic tylko jechać i wspinać się.

Na całą wyprawę dali sobie czas do na-
stępnej niedzieli, aby mieć możliwość prze-
czekania ewentualnego załamania pogody, 
możliwych problemów ze zdrowiem, akli-
matyzacją. W trakcie podróży okazało się, że 
Robert w czwartek musi być w domu, w Le-
gnicy. Zrobiło się dziwnie trochę…

Drobne 1200 kilometrów jazdy non stop 
spod Legnicy pod Chamonix trwało 24 go-
dziny, kawałek kolejką górską, potem jakimś 
zabawnym tramwajem szynowym, aby wreszcie 
wyładować się w bagażami i w niedzielę wie-
czorem dojść do schroniska na Tête Rousse na 
wysokości 3200 metrów. Żeby było mniej kosz-
townie – rozbili się z namiotem obok schroni-
ska, gdzie już było mrowie wspinaczy. – Mont 
Blanc jest zaliczany do Korony Ziemi, więc każdy 
pragnący ją zdobyć, wcześniej czy później się tu 
zjawi. Fantastyczne towarzystwo z całego świata.

 RAKI PĘKAJĄ
Z prognozy pogody wynikało, że wejście 

na szczyt możliwe będzie tylko we wtorek, 
więc na aklimatyzację i przygotowania po-
został poniedziałek. Aklimatyzację prze-
prowadzili tak, że zrobili sobie „spacerek” 
do kolejnego schroniska, Gouter, położo-
nego powyżej grani, o  600 metrów wyżej 
niż rozbili obóz. To niby tylko trzy godzi-
ny wspinaczki w jedną stronę, odpoczynek 
w schronisku, i tyle samo albo nieco dłużej 
na zejście. W drodze powrotnej z tej „roz-
grzewki” Robertowi pękło zapięcie raków 

przy bucie. W tych warunkach – nie do na-
prawienia. Jakoś zszedł, ale było oczywiste, 
że we wtorek na szczyt już nie pójdzie. 

Na siódmą wieczorem byli z  powrotem 
w namiocie, żeby iść spać i o pierwszej w nocy 
wstać, by o  trzeciej, już tylko we dwójkę, 
z Tomkiem, pójść znów tą samą drogą. Tyle 
że  mającą zakończyć się na Mont Blanc, na 
wysokości 4808 metrów. Kiedy wstali, dygota-
li z zimna, a tu trzeba było jakoś przygotować 
pierwszy posiłek – kisiel w wodzie z roztopio-
nego lodu. Batony energetyczne zostały na 
drogę, tak jak zapas wody, która wcale nie 
była już wodą, ale lodem.

Ile razy w tej drodze zwątpił, gotów był 
poddać się, zawrócić? To nie całkiem tak. 
– Kiedy staniesz pod tym potężnym kawałem 
skały, kiedy popatrzysz na te 1600 metrów, 
które trzeba pokonać, nie możesz nie zadać 
sobie pytania: Boże,  co ja tutaj robię?! 

To nie kwestia strachu, ale refleksji nad 
majestatem potężnej góry i  wątłością czło-
wieka w zestawieniu w nim. Strachu najadł 
się najwięcej, kiedy trzeba było przetrawerso-
wać, posuwając się kuluarem Gouter, zbocze 
na odcinku 150-200 metrów nad źlebem, na 
który spadają obrywające się wyżej kamienie. 
Trzeba było stanąć nad przepaścią, wsłuchać 
się w to, czy coś z góry nie leci, i jak najszyb-
ciej pokonać trawers. Aby było zabawniej 
– z problemem z wpięciem się do liny aseku-
racyjnej, do której trudno było sięgnąć – za 
mało było śniegu pod nogami. 

 BYLE DO SCHRONU
Przed wymarszem – rozmowa z inną gru-

pą Polaków, którzy właśnie doszli, i atak na 
szczyt planują dopiero w środę. Pogody ma 
już nie być, ale oni nie dają się przekonać. 
Przy górnym schronisku – kilka zdań wymie-
nionych z innymi wspinaczami – Rosjanami, 
Czechami, z  jakąś grupą, którą na szczyt 
prowadzili przewodnicy za, drobnostka, 600 
euro. Na trasie będą się tylko co jakiś czas 
mijać. Każdy musi radzić sobie sam, polegać 
na sobie, na swoich siłach, umiejętnościach, 
sprzęcie. Nikt nie chce brać na siebie obcią-
żenia w postaci „holowania” innych, którzy 
mogą sobie nie poradzić. A takie widoki na 
trasie nie były wcale rzadkie, kiedy prze-
wodnicy dosłownie ciągnęli na linach tych, 
którzy ich wynajęli – ubranych w najdroższe 
buty, kurtki, marzących tylko o  tym, aby 
znaleźć się na Mont Blanc i  zrobić sobie 
zdjęcie na szczycie. 

Przed wyjściem na szlak planowali, by 
wejść na szczyt nie później niż o 12-13, aby 
mieć czas nacieszyć się jego zdobyciem, wi-
dokami, a potem niespiesznie zejść do bazy. 
Plan planem, a życie życiem. Kiedy dotarli 
do schronu ratunkowego w  połowie drogi 
pomiędzy schroniskiem a szczytem, nie zasta-
nawiali się ani sekundy. Nie było mowy, aby 
posuwać się dalej bez odpoczynku. Godzina 
spędzona w schronie pozwoliła ogarnąć się, 
przejrzeć na oczy, zmobilizować się do ostat-
niego etapu.

– Przycupnąłem w kącie schronu. Oczy mi 
się zamykały, padałem na twarz. Bałem się 
odezwać do Tomka i zapytać wprost: „Co ro-

bimy?” Układałem sobie w głowie argumenty, 
aby go przekonywać, gdyby padł cień sugestii, 
by zawrócić. Byliśmy już tak blisko, szczyt do-
słownie na wyciągnięcie ręki. Na trasie jeszcze 
kilka osób, które tak jak my walczyły ze swoją 
słabością, ze zwątpieniem. Kto nie był w takiej 
sytuacji, nie zrozumie, jak trudno byłoby w ta-
kim momencie powiedzieć: „Odpuszczamy...”

Piotr pamięta, że kwadrans przed połu-
dniem wyszli ze schronu. Na szczyt weszli 
punktualnie, tego jest pewien, o trzeciej po 
południu. Pamięta cudną pogodę i urywa-
jący głowę wiatr. Resztę wrażeń tygodniami 
później analizował, oglądając nagrania z ka-
mery. O ile nie zapomniał jej włączyć, tak 
jak w drodze zejściowej ze szczytu. 

 OD SZCZYTU DO SZCZYTU
Droga powrotna jest trudniejsza niż wej-

ście. Idąc na szczyt idzie się skoncentrowa-
nym. Idzie się po coś, idzie się po zdobycz. 
Schodząc w dół odczuwa się zmęczenie, od-
prężenie, czasem dekoncentrację. Czasem, 
jak w ich przypadku, wiatr zawieje zostawio-
ne w śniegu podczas wejścia ślady. Można 
zmylić drogę. Wtedy zdarza się najwięcej 
tragicznych wypadków. Nawet w  dniu, 
w którym wchodzili na górę, trwały poszu-
kiwania kogoś, kto nie dał rady. Węgier, na 
powrót którego nie doczekała się rodzina 
oczekująca przy namiocie. Później, od żan-
darma z posterunku na górze, dowiedzieli 
się, że spadł.

Do namiotu w swojej bazie przy dolnym 
schronisku wrócili po dziesiątej w nocy. Po 
19 godzinach od wyjścia.

Na samym czubku Mont Blanc byli 10, 
może 15 minut. – Oglądając później nagrania 
z tej chwili, zauważyłem, że ani razu się nie 
uśmiechnąłem, choć rozpierała mnie od we-
wnątrz radość i duma. Wielu momentów nie 
zarejestrował. – Miałem wybór, tracić czas i 
siły na przygotowanie kamery i nagranie, czy 
iść na szczyt. Pomyślałem: chłopie, drugi raz 
w swoim życiu tu nie będziesz, jest tyle gór na 
świecie, które czekają. Więc idź i wejdź, bo po 
to przez pół Europy gnałeś jak wariat.

Do domu wracali kolejnych 18 godzin, 
non stop, prowadząc auto na zmianę.

Będzie szukał kolejnych szczytów? A jakże. 
Który następny w kolejce? W czerwcu – drugi 
ze szczytów do Korony Ziemi, Elbrus. Aby 
mieć jasność, że na pewno najwyższy szczyt 
Europy ma „poskromiony” – on, alpinista 
samouk, radosny amator, który nie obraża 
się, kiedy go tak nazwać. Nie może być kimś 
innym, mając na koncie dopiero dwa 4-ty-
sięczniki.

Czy ma apetyt na całą Koronę Ziemi? Ba! 
Na razie powalczy, o Koronę Gór Polskich. 
28 szczytów. Większość ma już zdobytych, ale 
teraz zdobędzie je jeszcze raz. Zastanawia się, 
jak je zdobyć, aby było inaczej, niż to robią 
wszyscy. Po cichu liczy, że zaliczy wszystkie 
jeszcze przed wyjazdem na Elbrus. A jako 
uzupełnienie, tak na szybko – najdłuższy szlak 
górski w Polsce, od Ustronia do Wołosatego. 

Drobne 500 kilometrów pieszo, po szczy-
tach. 

JERZY RESZCZYŃSKI

Fot. archiwum P. Korycińskiego
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Znany tarnobrzeski fotoreporter Bogdan Myśliwiec, współ-
pracownik naszej redakcji, miał okazję zwiedzić z aparatem 

egzotyczne Maroko.
– To chyba najbardziej zeuropeizowany kraj 

arabski. Nasza wyprawa, zorganizowana z gru-
pą znajomych z  portalu pakujplecak.pl, wy-
startowała w Agadirze. To typowe miasto tury-
styczne. Pełno w nim luksusowych hoteli, plaż, 
klubów, dyskotek i kasyn. 90 procent Polaków 
wyjeżdżających do Maroka wybiera właśnie to 
miejsce. My jednak chcieliśmy zobaczyć praw-
dziwe Maroko, nie to „dla turystów”. Jednak 
i Agadir nas mile zaskoczył. Na obrzeżach mia-
sta widzieliśmy niesamowitą scenę. Przy dro-
dze pożywiało się stado kóz. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie to, że one pasły się… 
wysoko na drzewie. Z  daleka wyglądały jak 
jakieś wielkie ptaki. Widok był nierzeczywisty, 
niektóre obgryzały liście dosłownie na czubku. 
Jak wspięły się tam po cienkich gałęziach, do 
dziś nie wiem – wspomina Bogdan Myśliwiec.

 CZERWONE MIASTO
Marakesz, drugi etap wyprawy, to z kolei 

miasto handlowe. To w nim znajduje się jeden 
z największych w Afryce Północnej bazarów, 

a także słynny plac Dżamaa al-Fina, wpisany 
wraz całym zabytkowym centrum miasta na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

– Marakesz nazywają Czerwonym Miastem, 
bo starą część otaczają mury z czerwonej gliny. 
Czerwonej, bo w ziemi jest tu dużo związków 
żelaza, które powodują, że nawet piasek ma 
taki właśnie odcień. Plac Dżamaa al-Fina robi 
kolosalne wrażenie. Tam jest wszystko: snują 
się fantastyczne aromaty przypraw i egzotycz-
nych potraw, występują zaklinacze kobr i tre-
serzy małp, a handlarze sprzedają dosłownie 
co tylko dusza zapragnie. W dobrym tonie jest 
targowanie się, bez tego sprzedawcy czuliby się 
urażeni. A utargować można naprawdę dużo. 
Dostosowaliśmy się do tego zwyczaju. Chyba 
nawet trchę za bardzo, bo w końcu sprzedawca 
wyrzucił nas ze sklepu. Chwilę później wybiegł 
za nami i sprzedał nam to czym byliśmy zainte-
resowani za 30 procent pierwotnej ceny – opo-
wiada śmiejąc się Bogdan Myśliwiec.

Z Marakeszu ekipa pakujplecak.pl ruszyła 
w stronę gór Atlas. Po drodze trafiła do świata 
filmu. – Góry Atlas bardzo przypominają pasma 
górskie z westernów. Do tego są tu fantastyczne 
plenery. Dlatego w Maroku kręci się mnóstwo 
filmów. W  Warzazat kręcono m.in. sceny do 
słynnej „Kleopatry”, „Gladiatora”, „Aleksan-
dra”, „Klejnotu Nilu”, „Królestwa Niebieskiego” 
i wielu innych filmów, a także do głośnego seria-
lu „Gra o Tron”. Do samych ciągnących się ki-
lometrami studiów filmowych nie zaglądaliśmy, 
ale zwiedziliśmy tam fantastyczny zamek – ksar 
Ajt Bin Haddu – opowiada nasz rozmówca.

 NOCLEG W SARKOFAGU
Polscy wędrowcy postanowili góry Atlas 

zwiedzić… piechotą. W ten sposób mieli okazję 
poznać z bliska życie mieszkających tam ludzi.

– Zabawnie było w  hostelach, w  których 
nocowaliśmy. Szczególnie łóżka były specy-
ficzne. To było coś w rodzaju sarkofagów czy 
nagrobków z  betonu, na których po prostu 
kładziono materace. Nie powiem, żeby to było 
wygodne, ale takie są uroki wędrówki z dala 
od utartych szlaków. Dziennie pokonywaliśmy 
jakieś 20 kilometrów – ciągnie swą opowieść 
B. Myśliwiec. – Góry Atlas są dość wyso-
kie, najwyższy szczyt ma ponad 4100 metrów, 
ale nie ma tam ostrych, skalistych wzniesień. 
Mimo to są niezwykle malownicze.

Po górskiej włóczędze, ekipa przeniosła 
się na pustynię.

– Kilka godzin jazdy lokalnym autobusem 
i wylądowaliśmy na skraju Sahary. Nie jest 
ona, jak mogłoby się wydawać jedynie wiel-
kim morzem piasku. Są tam również rozległe, 

kamieniste równiny. W tych rejonach, gdzie wy-
stępują piaszczyste wydmy, jest sporo turystów. 
Niektórzy przyjeżdżają tam uprawiać sporty 
zimowe. Zjeżdżają z wydm na nartach i snow-
boardach, piasek zastępuje śnieg. Jest też wielu 
miłośników ekstremalnej jazdy na motocyklach 
czy quadach – wspomina B. Myśliwiec.

Ekipa z Polski wybrała jednak tradycyj-
ny sposób podróżowania po pustyni – na 
grzbietach wielbłądów.

– Potem klęliśmy te biedne zwierzaki 
strasznie. Ich chód jest w czasie jazdy niety-
powy, strasznie trzęsie. Na drugi dzień więk-
szość z nas chodziła okrakiem, bo bolały nas 
partie mięśni, których istnienia chyba nawet 

nie podejrzewaliśmy. Ale noc na pustyni, 
pod rozgwieżdżonym niebem, wynagrodziła 
te niewygody – opowiada tarnobrzeski fo-
toreporter.

Podczas pobytu w Maroku ekipie udało 
się też dotrzeć do Berberów, prawdziwych 
rdzennych mieszkańców Północnej Afryki. 
Co ciekawe, wielu z nich ma niebieskie oczy 
i rude, bądź blond włosy.

 W MAROKAŃSKIEJ KUCHNI
– Dolina Dades jest wspaniała. Żeby do-

trzeć do Berberów, musieliśmy przeciskać 
się wąskimi ścieżkami i  skalnymi szczeli-

nami. Do tego trzeba było pokonać kręte 
strumienie. Choć trudno w to uwierzyć, są 
tam ludzie mieszkający w jaskiniach. Są one 
urządzone dość surowo, ale funkcjonalnie, 
a do tego zapewniają przyjemny chłodek. Na 
zewnątrz temperatura 38 stopni w  cieniu, 
a  w  jaskini może ze 20 stopni. Ich miesz-
kańcy hodują kozy i  owce, jako środków 
transportu używają najczęściej osłów i wiel-
błądów. Mieliśmy okazję odpocząć w  ta-
kiej jaskini. Gospodarz poczęstował nas 
świetną miętową herbatą. A potem nauczył 
nas przyrządzać tadżin, tradycyjną potrawę 
marokańską. Jej tajemnica tkwi w  naczy-
niu, w którym się ją przygotowuje. Ma ono 
pokrywę z  wysokim, charakterystycznym 
„kominem”. Wrzuca się do garnka to, na 
co mamy ochotę, i stawia na ogniu. Po go-
dzinie potrawa jest gotowa. Nas uraczono 
kaszą z wołowiną i jarzynami. 

Tadżinu, tym razem innego, B. Myśliwiec 
miał okazję skosztować też w  Agadirze, 
gdzie przez ostatnie 3 dni pobytu w Maroku 
odpoczywała polska grupa.

– Stołowaliśmy się w restauracji. Po dwóch 
dniach jeden z kelnerów zaprosił nas do siebie 
do domu. Mieszkanie było raczej skromne. 
Surowe, nieotynkowane ściany, na podłogach 
dywan i poduszki do siedzenia oraz jakieś sza-
fy na ubrania i telewizor. Podjął nas herbatą 
i przygotował tadżin według swojej receptury. 
Co charakterystyczne, choć Maroko to bar-
dzo liberalny kraj i większość kobiet nie nosi 
typowych muzułmańskich zasłon, to w trakcie 
tej wizyty nie widzieliśmy ani jednej przedsta-
wicielki płci pięknej – mówi B. Myśliwiec.

Opowieści o urokach Maroka można by 
snuć w nieskończoność. Lepiej jednak niech 
przemówią zdjęcia.

PIOTR WELANYK

Po najlepsze kąski trzeba wspiąć się wysko.             Fot. B. Myśliwiec

Przez Saharę można podróżować na wielbłądzie... ...a  można i tak.

Stroje plażowe bywają różne.

Jedno oko na Maroko
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Po paraolimpiadzie w Albertville belgijska telewizja prze-
prowadzała krótkie wywiady ze zwycięzcami biegu narciar-
skiego na 5 km. Jedno z pytań dotyczyło planów urlopowych 
– tego, w jaki sposób sportowcy mają zamiar odpocząć po 
trudach przygotowań do startu na igrzyskach. Złoty medali-
sta – Francuz – mówił, że wybiera się na Wyspy Kanaryjskie. 
Fin, który stanął na drugim stopniu podium, także miał lada 
moment wyruszyć na egzotyczne wakacje. 

– A ja, jak tylko wrócę do domu, będę musiał założyć gu-
mowe buty i  wozić obornik na pole – powiedział Andrzej 
Pietrzyk, który w tej rywalizacji wywalczył brąz. 

– Widziałem konsternację na twarzy tłumacza. Chyba nie 
był do końca pewien, czy mówię serio, czy żartuję. Ale taka 
właśnie była prawda – wspomina dziś olimpijczyk.

 OD LEKKOATLETY DO NARCIARZA
Niewielkie Łopatno rozłożyło się mniej więcej w połowie 

drogi z Iwanisk do Bogorii. Okolica jest tu bardzo mocno 
pofałdowana. Wokół, jak okiem sięgnąć, widać mniejsze 
lub większe pagórki, które zimą, gdy pokryje je biały puch, 
idealnie nadają się do szusowania na nartach. Tu właśnie, 
na obrzeżach Gór Świętokrzyskich, zaczynał swoją przygodę 
ze sportem bohater tej historii. 

Andrzej Pietrzyk urodził się w  1958 roku. Bez prawej 
dłoni. Kalectwo nie przeszkodziło mu jednak, by później 
w najwyższej rangi turniejach biegowych wygrywać z pełno-
sprawnymi rywalami. Rodzice o rok wcześniej posłali go do 
szkoły podstawowej w pobliskim Wygiełzowie, bo obawiali 
się, że może mieć trudności z opanowaniem pisania. Niepo-
trzebne, bo ze wszystkim radził sobie świetnie. Niebawem 
okazało się, że w niepełnosprawnym, kilkuletnim chłopcu, 
drzemie spory talent sportowy. Z powodzeniem występował 
w szkolnej drużynie siatkówki i koszykówki. To z nimi święcił 
swoje pierwsze, młodzieńcze sukcesy.

Będąc uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Ćmielowie 
wstąpił w szeregi działającego tam klubu lekkoatletycznego 
i zaczął trenować biegi przełajowe. Po raz pierwszy stanął na 
podium zawodów szczebla wojewódzkiego. 

Przełom w jego sportowej karierze nastąpił w połowie lat 
70. Był już wówczas nauczycielem SP w Dziewiątlach. 

– Pojechałem na kurs pedagogiczny do Nowego Targu  
– wspomina. – W tym samym czasie odbywało się tam akurat 
zgrupowanie kadry sportowców niepełnosprawnych. Po raz 
pierwszy dowiedziałem się, że coś takiego w  ogóle istnieje. 
Niedługo potem przyłączyłem się do nich.

Początkowo Andrzej Pietrzyk poświęcił się lokkoatletyce. 
Trenował rzut oszczepem, pchnięcie kulą oraz biegi długo-
dystansowe. Na międzynarodowych zawodach w niemieckim 
Lipsku wywalczył złoty medal w wieloboju. Sukces ten nie 
zapewnił mu jednak miejsca w reprezentacji kraju na Igrzy-
ska Paraolimpijskie w Arnhem. 

Rozgoryczony, za namową przyjaciół postanowił diame-
tralnie zmienić uprawianą dyscyplinę. Wybrał biegi narciar-
skie, które wkrótce stały się jego wielką pasją i zapewniły mu 
triumfy na najbardziej prestiżowych światowych zawodach.

– Jako lekkoatleta po raz ostatni wystartowałem na zawo-
dach międzynarodowych na początku lat 80. To było w Ochry-
dzie, w dawnej Jugosławii. Potem oddałem się nartom, które 
zresztą uwielbiałem od małego – mówi.

 NA ROLKACH DO OPATOWA
– Zawsze niecierpliwie czekaliśmy z kolegami na pierwszy 

śnieg. Mieliśmy nawet własną skocznię, na której szybowało 
się na odległość dwudziestu kilku metrów – opowiada olim-
pijczyk. – Dziś też rekreacyjnie lubię pobiegać lub pojeździć 
na deskach, ale wtedy, gdy wyczynowo uprawiałem narciar-
stwo, trenowałem naprawdę ostro. Miałem taki kalendarzyk, 
który pewnie nawet teraz jeszcze gdzieś w szafie by się znalazł, 
i w nim odnotowywałem wszystkie treningi. W ciągu roku tylko 
dwie strony pozostawały w nim niezapisane: Boże Narodzenie 
i  Wielkanoc. A  poza tym ćwiczyłem dzień w  dzień. Często 

wieczorami na rolkach goniłem do Opatowa i  z  powrotem. 
Niezależnie od pogody. 

Żona Andrzeja Pietrzyka, Danuta, wracała kiedyś au-
tobusem z pracy. Było już ciemno, lał deszcz. W pewnym 
momencie mijali biegnącego skrajem szosy człowieka. – Jak 
mu się tak chce – skomentował kierowca. – Wariat chyba, 
żeby w taką pluchę ganiać. – Ten „wariat”, to jest mój mąż. 
Wicemistrz świata – powiedziała pani Danuta. 

Na prestiżowych zawodach niepełnosprawni sportowcy 
startują w grupach odpowiadających rodzajowi i stopniowi 
kalectwa. W swojej, Andrzej Pietrzyk niemal od początku 
kariery nie miał sobie równych. Aż dwudziestokrotnie zdo-
bywał tytuł mistrza Polski w narciarstwie biegowym. Kilka-
naście razy brał udział w sławnym Biegu Piastów. Ostatnio 
był na nim jeszcze niedawno. 

W 1984 roku po raz pierwszy wystartował w Zimowych 
Igrzyskach Paraolimpijskich. Odbywały się w  Innsbrucku. 
Ze stolicy Tyrolu nie przywiózł co prawda medalu, lecz 
dwukrotnie plasował się tuż za podium. W  biegu na 20 
kilometrów był czwarty, w sztafecie 4 x 5 kilometrów z Ma-
rianem Damianem, Kazimierzem Suchockim i Krzysztofem 
Strusiem zajęli piąte miejsce. 

Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w szwajcar-
skim Salen wywalczył brąz w biegu na 10 kilometrów. Kilku 
sekund zabrakło do tego, aby znaleźć się w gronie zwycięz-
ców na dystansie 20 kilometrów.

 Andrzej Pietrzyk mówi z  uśmiechem o  sobie, że jest 
niekwestionowanym królem czwartych miejsc. Kolejny raz 
o krok od medalu znalazł się podczas igrzysk w 1988 roku, 
które, podobnie jak poprzednio, rozgrywane były w Inns-
brucku. Dwukrotnie był tam czwarty: w  biegu na 10 i  20 
kilometrów. Niekorzystna passa przełamana została dopiero 
cztery lata później we francuskim Albertville.

 WRESZCIE MEDAL
– Kiedy w latach 80. wyjeżdżało się na zachód Europy, dla 

wielu to był szok. Lotnisko Okęcie, w  porównaniu choćby 
z tym w Zurychu, wypadało fatalnie. Bywało nie raz, że ktoś 
jechał na zawody i zostawał tam na stałe. Ja nigdy o tym nie 
myślałem – przyznaje A. Pietrzyk.

Igrzyska Paraolimpiskie w  Tignes – Albertville (1992 
rok) były trzecią tej rangi imprezą sportową, w  której 
startował zawodnik z Łopatna. Tu odniósł swój najwięk-
szy życiowy sukces. Dwa brązowe medale: indywidualny 

(w biegu na 5 kilometrów) oraz w sztafecie 4 x 5 kilome-
trów, wspólnie z Marianem Damianem, Marcinem Kosem 
i Janem Kołodziejem. 

 – Rywalizacja, zwłaszcza w  sztafecie, była nieprawdopo-
dobna – wspomina olimpijczyk. – Dość powiedzieć, że jeden 
z fińskich zawodników nie wytrzymał tempa, zasłabł i został 
przewieziony helikopterem prosto z trasy do szpitala. Nam się 
udało. Wyprzedzili nas tylko Niemcy i Norwegowie.

Ekipę naszych zachodnich sąsiadów wspierał wówczas 
sławny biathlonista Oelsner, który po wypadku motocyklo-
wym przeniósł się do paraolimpijskiej reprezentacji Niemiec. 

 KIBICUJE JUSTYNIE
– Zachęcony sukcesem, bezpośrednio po powrocie z Francji, 

rozpocząłem intensywne przygotowania do następnych zawo-
dów – mówi Andrzej Pietrzyk. – W ciągu dwóch lat dzielących 
olimpiadę w Albertville od następnej w Lillehammer przebie-
głem łącznie grubo ponad 10 tysięcy kilometrów.

Start na igrzyskach w Norwegii nie został wszakże uwień-
czony sukcesem. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem za-
wodów mistrz z Łopatna rozchorował się. Przewlekła grypa 
uniemożliwiła mu doszlifowanie formy. W rezultacie naj-
lepszym jego wynikiem podczas całej imprezy było ósme 
miejsce w biegu na 5 kilometrów techniką klasyczną.

W 1998 roku wyjechał na piątą w swojej karierze olimpiadę 
– do japońskiego Nagano. Tym razem zajmował już lokaty poza 
pierwszą dziesiątką. Był dwunasty w biegu na 5 kilometrów 
i biathlonie na dystansie 7,5 kilometra. Osiemnastą pozycję wy-
walczył ponadto w biegu na 10 kilometrów techniką dowolną. 

Z  powodzeniem startował jednak nadal na zawodach 
krajowych. 

– Teraz trzymam kciuki za Justynę Kowalczyk – mówi utytu-
łowany zawodnik. – Podziwiam ją, bo wiem najlepiej, ile wyrze-
czeń kosztuje utrzymywanie wysokiej formy przez tak długi czas. 
Skuteczne rywalizowanie w  tej dyscyplinie ze Skandynawami 
nie jest prostą sprawą. Pamiętam kiedyś jakieś ważne zawody 
w szwedzkim Falun. Przyjechał król, ściskał dłoń zwycięzcom. 
Byłem wtedy trzeci, a oprócz mnie w pierwszej dziesiątce sami 
Norwegowie, Szwedzi i Finowie. Oni po prostu mają to we krwi. 

 TROFEA NA STRYCHU
Przez ponad 15 lat Andrzej Pietrzyk pełnił funkcję sołtysa 

swej rodzinnej miejscowości. Jak podkreśla, mimo że zdarzy-
ło mu się być w wielu ciekawych miejscach, nigdzie indziej 
nie zdecydowałby się zamieszkać na stałe. Czasem żałuje 
tylko, że w Łopatnie nie ma już zimą tyle śniegu, co kiedyś. 

W okolicy jest powszechnie znany. Już nie sołtysuje, ale cią-
gle udziela się w straży i, jak dawniej, prowadzi gospodarstwo. 
Próbował trochę z agroturystyką, hodował konie pod siodło. 

Prywatnie aż bije od niego skromność. Siedzimy w kuchni 
i rozmawiamy o olimpijskich sukcesach. Mówię, że chętnie 
zobaczyłbym medale, przynajmniej te najważniejsze, z igrzysk. 
Odpowiada, że lata temu spakował je w karton i wyniósł na 
strych, choć pewnie każdy inny eksponowałby je na honoro-
wym miejscu. W końcu jednak deklaruje, że poszuka. Wraca 
po kilkunastu minutach i uśmiecha się przepraszająco. 

Gdzieś się zapodziały…
RAFAŁ STASZEWSKI 

Sołtys 
na olimpijski medal

Andrzej Pietrzyk z Łopatna pod Iwaniskami, w swojej długiej sportowej karierze zdobył ponad 
sto medali. Wiele z nich wywalczył podczas najbardziej prestiżowych zawodów – mistrzostw 

Europy, świata oraz igrzysk olimpijskich. W osiągnięciu sukcesu nie przeszkodziło mu kalectwo z którym 
zmaga się od urodzenia, ani fakt, że ciężkie treningi zawsze musiał godzić z codzienną pracą na roli. 

Andrzej Pietrzyk swoje największe sukcesy sportowe odnosił, kiedy był 
sołtysem rodzinnej miejscowości.  Fot. R. Staszewski

Narciarz z Łopatna pięciokrotnie startował na igrzyskach paraolimpijskich.

 Fot..arch.
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Wydawać by się mogło, że osiągnięcie 
w  tak krótkim czasie statusu niekwestio-
nowanego dominatora w swojej dyscyplinie 
sportowej może zawrócić w głowie. W przy-
padku Katarzyny Dudek, mieszkającej 
w podsandomierskiej Żurawicy, ale od lat 
sportowo związanej z  Sandomierzem, nic 
takiego nie miało miejsca. To pełna pozytyw-
nej energii dziewczyna, która mówi o swo-
ich morderczych treningach i  kolejnych 
zwycięstwach na mistrzowskich zawodach, 
jakby opowiadała wczorajszy film. Trzy lata 
temu niewielu o  niej słyszało. Dzisiaj ma 
na koncie mistrzostwo Polski i  podwójne 
mistrzostwo świata w fitness sylwetkowym, 
być może mało znanej, ale niezwykle efek-
townej dyscyplinie sportu, w której liczy się 
nie tylko atletyczna sylwetka, ale także pięk-
no kobiecego ciała. Na początku grudnia 
Kasia potwierdziła to, jak bardzo liczy się 
w tym sporcie, zdobywając na kolejnych mi-
strzostwach świata srebrny medal, chociaż, 
jak przekonuje, powinna wygrać, bo była 
w życiowej formie.

 Z MARSZU NA SZCZYT
– Zawsze lubiłam prowadzić aktywny tryb 

życia, jeździłam na rowerze, biegałam, a za-
miłowanie do treningów na siłowni zaszczepił 
we mnie mój partner, Waldek. To już trwa 
kilkanaście lat, ale wcześniej trenowałam dla 
siebie, nie myślałam o jakichkolwiek startach 
na zawodach, mimo że już wcześniej różni 
ludzie namawiali mnie do tego. W końcu ule-
głam tym sugestiom, chociaż z  perspektywy 
czasu sądzę, że chyba sama musiałam do tej 
decyzji dojrzeć – mówi Katarzyna Dudek.

Kasia trenuje na siłowni Ludowego Klu-
bu Sportowego w  Sandomierzu. Decyzja 
o pierwszym starcie w  zawodach zapadła je-
sienią 2014 roku. W lutym następnego roku 
planowała zaprezentować się jako debiutan-
ka w tej dyscyplinie sportu. Wtedy też od-
była pierwszą konsultację z profesjonalnym 
trenerem. Niestety, w debiutach, z różnych 
względów, nie udało się wziąć udziału, ale 
za to, niemalże z rozpędu, w kwietniu 2015 
roku, wystartowała w Mistrzostwach Polski 
w Fitness Sylwetkowym. W tej dyscyplinie 
nie ma podziału na kategorie wagowe, tylko 
na cztery grupy wzrostowe. Zawodniczka 
z  Sandomierza wystartowała w  najwyższej 
z nich, powyżej 168 cm, i... wygrała! Została 
też najlepszą zawodniczką całego turnieju. 
– Nie ukrywam, że to był dla mnie szok. Pierw-
sze zawody i od razu taki sukces – wspomina. 
– Nikt mnie nie znał, przyjechała jakaś dziew-
czyna nie wiadomo skąd i „pozamiatała” cały 
turniej. Z tego co wiem, do tej pory nie było 
takiego przypadku, żeby jakaś anonimowa 
zawodniczka wystartowała na mistrzostwach 
Polski i  wygrała. Takie rzeczy w  sporcie się 
raczej nie zdarzają .

W 2015 roku wystartowała jeszcze w za-
wodach Pucharu Polski, które również wy-
grała oraz na mistrzostwach Europy i świata, 
ale już bez większych sukcesów.  

Przełom nastąpił w  ubiegłym roku. Na 
mistrzostwach Polski Kasia nie wystartowa-
ła z  powodu kontuzji. Konsekwencją bra-
ku startu w  krajowym czempionacie była 
również absencja na mistrzostwach Europy. 
Docelową imprezą były jednak kolejne mi-

strzostwa świata, które jesienią ubiegłego 
roku odbywały się w Polsce. Po drodze nasza 
zawodniczka brała udział w zawodach niż-
szej rangi, wszystko było jednak podporząd-
kowane imprezie docelowej. Mistrzostwa 
świata zakończyły się ogromnym sukcesem, 
bo Kasia nie tylko wygrała swoją kategorię, 
ale, podobnie jak na mistrzostwach Polski 
rok wcześniej, wygrała kategorię open, de-
klasując pozostałe zawodniczki.  

Kolejne sukcesy przyszły w  tym roku. 
W  listopadzie odbyły się w  Rumunii mi-
strzostwa świata weteranów, w których za-
wodniczka z  Sandomierza po raz kolejny 
zwyciężyła we wszystkich kategoriach, po-
dobnie jak kilka tygodni wcześniej, kiedy 
nie miała sobie równych na słynnych zawo-
dach kulturystycznych w  czeskiej Opawie. 
Potraktowała je jako rozgrzewkę przed mi-
strzostwami. Tegoroczny sezon zakończył 
się mistrzostwami świata seniorów, które 
odbyły się we Francji. Rok wcześniej na tych 
zawodach Kasia nie miała sobie równych, 
a w  tym roku zdobyła srebrny medal i nie 
ukrywa, że było to dla niej sporym zawodem. 

– Wciąż czuję niesmak, bo byłam przygoto-
wana jak nigdy dotąd. Mimo że moja kariera 
zawodnicza nie trwa długo, to mam już pew-
ne doświadczenie i  potrafię ocenić poziom 
innych zawodniczek. Zresztą nie tylko ja tak 
uważam, ale też inne osoby, które się znają 
na tym sporcie, w tym Paweł Filleborn, prezes 
Polskiego Związku Kulturystyki i  Trójboju 
Siłowego – jedna z najważniejszych postaci 
w światowej federacji. Wszyscy zauważyli, że 
powinnam wygrać. Tak się nie stało. Szkoda, 
ale nie zawsze forma zawodnika ma klu-
czowe znaczenie. Jeszcze rok temu zdobycie 
srebrnego medalu na mistrzostwach świata 
byłoby dla mnie szczytem marzeń, a dzisiaj 
czuję, choć być może to zabrzmi nieskrom-
nie, że zasłużyłam na więcej. Wydaje mi się 
jednak, że i tak zapisałam się już w historii 
polskich sportów siłowych, bo żadna dziew-
czyna przede mną nie osiągnęła tak wiele 
– mówi zawodniczka.

 ODPOWIEDNIE PROPORCJE
W fitness sylwetkowym najważniejsze są 

proporcje. Liczy się muskulatura, ale mię-
śnie nie mogą być nadmiernie rozbudowane. 
Muszą być odpowiednio zarysowane talia, 
barki i  biodra. Ważne jest, aby poszczegól-
ne partie mięśniowe były dobrze widoczne, 
lecz rzeźba nie może być za ostra, bo to już 
będzie kulturystyka. Dlatego właśnie jest 
to tak trudny sport. Praca nad budową syl-
wetki zawodnika musi być bardzo przemy-
ślana i  skrupulatnie zaplanowana. Łatwo 
jest przesadzić, albo zaniedbać któreś partie 
mięśniowe. A to już dyskwalifikuje zawod-
niczkę na zawodach. 

– U mężczyzn jest inaczej. Oni  występują 
w zawodach kulturystycznych, a tam liczy się 
wielkość mięśni i odpowiednia rzeźba. Nato-
miast kobieta, jeśli przesadzi, to już nie wyglą-
da dobrze, mówię tu oczywiście o dyscyplinie 
sportu, którą ja uprawiam. Dlatego trzeba 
mieć odpowiednie wyczucie i kogoś takiego, 
kto będzie potrafił ocenić poziom przygotowa-
nia. W Polsce jest niewielu dobrych fachow-
ców, ale ja na szczęście takiego znalazłam 
– dodaje Kasia.

Oprócz samej sylwetki, na zawodach oce-
niane są też odpowiednia prezencja oraz 
sposób poruszania się. Dobrze jak kobieta 
posiada naturalny wdzięk. Na sukces składa 
się wiele czynników, także strój, odpowiedni 
makijaż, biżuteria. Kobieta ma być piękna 
i kobieca, a przy tym atletycznie zbudowana.

 RYWALIZACJA I ZABAWA
Bezpośrednie przygotowanie do zawo-

dów jest długotrwałym procesem. Niezwykle 
istotna jest odpowiednia regeneracja orga-
nizmu. Temu służą chociażby masaże czy 
odnowa biologiczna, ale też odpowiednia 
długość snu. Skóra musi być optymalnie 
wypielęgnowana, aby brązer, czyli to, czym 
smaruje się ciało przed wyjściem na scenę,  
jeszcze bardziej podkreślało sylwetkę. Do 
tego dochodzi odpowiednia fryzura i mocny 
sceniczny makijaż oraz efektowny, połysku-
jący strój. Musi on być zgodny z przepisami, 
aby nie odkrywał zbyt dużej powierzchni 
ciała. Podobnie jest z  butami, regulamin 
określa, jaka może być maksymalna wyso-
kość podeszwy i obcasa. – Po katorżniczych 
treningach ciało jest bardzo odtłuszczone. Ja 
w szczycie formy miałam tkankę tłuszczową 
na poziomie 5 procent. To wpływa na jakość 
skóry. Dlatego makijaż musi być mocny, nie 
tylko po to, żeby podkreślić urodę – przyznaje 
Kasia. – Są też oczywiście pewne zasady pre-
zentacji na scenie. Istotne jest, aby zawodnicz-
ka miękko się poruszała. Czasem to trudne, 
gdy człowiek całymi dniami haruje na siłowni 
i  jest dosłownie sztywny z  wysiłku. Dlatego 
właśnie trzeba mieć to coś, co daje przewagę 
nad innymi. Ważna jest też psychika. Bardzo 
dużo zawodniczek nie radzi sobie ze stresem. 
U  mnie jest odwrotnie, mnie same zawody 
pozytywnie nakręcają.

 SIÓDME POTY
Na siłowni jest niemal codziennie. 

W związku z  tym, że sezon startowy trwa 
około trzech miesięcy – od października do 
połowy grudnia, przygotowania do niego 

rozpoczyna w lipcu. W sierpniu nabierają 
one tempa. Wówczas spędza na treningach 
2-3 godziny dziennie, sześć dni w tygodniu. 
To trening siłowy. Do niego dochodzą 
poranne treningi na czczo, na bieżni lub 
rowerku stacjonarnym. Kasia regularnie 
jeździ też na konsultacje do trenera ka-
dry. Taki intensywny okres przygotowawczy 
trwa około 2,5 miesiąca. Później jest tylko 
szlifowanie formy.

Niezwykle ważna podczas przygotowań 
i samych zawodów jest dieta. Bezwzględnie 
odpadają słodycze i wszystkie inne niezdro-
we przekąski. Podstawą diety jest brązowy 
ryż oraz mięsa, głównie białe, w tym ryby, ale 
też wołowina i jajka. Uzupełnienie stanowią 
warzywa, owoce i oczywiście odżywki. 

– Dość dobrze znam swój organizm i ra-
czej wiem, co powinnam jeść, a czego unikać, 
ale w takim okresie przygotowawczym, kiedy 
organizm jest najbardziej eksploatowany, to 
ważę jedzenie i liczę kalorie. Nie jem też pie-
czywa, chociaż przyznam, że bardziej mnie 
ciągnie do chleba, niż do słodyczy. Owszem, 
po sezonie startowym mogę sobie pozwo-
lić na jakieś ciastko czy lampkę wina, ale 
tylko od czasu do czasu i w ograniczonych 
ilościach. Bywa, że zachowanie tej ścisłej 
diety jest uciążliwe.  Przykład z  tego roku: 
byłam na dwóch weselach i jak to na takich 
uroczystości, jedzenia pod dostatkiem, a  ja 
musiałam pójść do samochodu i zjeść swoje 
wcześniej przygotowane potrawy – mówi Ka-
tarzyna Dudek.

 SZORSTKA WSPÓŁPRACA
Najbliższy rok będzie dla Kasi szcze-

gólnie ciężki, bo w  większości zawodów 
będzie występować w  roli murowanego 
faworyta, a  to wiąże się z  ogromną pre-
sją. Na razie nie myśli też o zakończeniu 
kariery, nie zakłada sobie, że będzie star-
tować jeszcze trzy czy pięć lat. Akurat 
w tej konkurencji wiek zawodnika nie ma 
takiego znaczenia. Pewna jest tylko tego, 
że przestanie startować, gdy nie będzie 
jej to już sprawiać radości. Oczywiście 
swoją sportową emeryturę również wiąże 
ze sportem. Być może zostanie trenerem 
personalnym lub założy klub fitness albo 
siłownię. Uprawnienia trenerskie już ma. 

– W  tej chwili skupiam się na szukaniu 
poważnego sponsora, bo wyjazdy na zawody 
i same przygotowania do nich wiążą się z du-
żymi wydatkami. Najlepiej, żeby był to ktoś 
spoza branży. Obecnie prowadzę rozmowy 
z dwoma podmiotami. Oczywiście jestem też 
otwarta na współpracę z miastem, ale póki co 
władze Sandomierza nie wykazują większego 
zainteresowania w  tym zakresie. A  szkoda, 
bo uważam, że wykorzystanie przez samo-
rząd takiej osoby jak ja byłoby doskonałym 
elementem promocji. – mówi zawodniczka. 
Miasto w tym roku przeznaczyło na siłow-
nię prowadzoną przez Stowarzyszenia LKS 
Sandomierz, w której na co dzień trenuje 
Kasia, 15 tys. zł.

O  ograniczonym wsparciu miasta dla 
mistrzyni Polski i  dwukrotnej mistrzyni 
świata mówi również prezes tego stowa-
rzyszenia Karol Bury. – Od lat zajmuję się 
sportem i  mogę śmiało powiedzieć, że nikt 
w historii Sandomierza nie osiągnął takich 
wyników sportowych. Dlatego dziwię się, 
że miasto nie chce tego faktu wykorzystać. 
Powiem szczerze, że już po zdobyciu przez 
Kasię mistrzostwa Polski liczyliśmy na jakiś 
większy odzew ze strony samorządu, a po mi-
strzostwie świata już na sto procent. Owszem 
był, ale ograniczył się tylko do symbolicznego 
podziękowania i drobnej nagrody pieniężnej  
– mówi Karol Bury.

Znamienne jest to, że przed wyjazdem na 
ostatnie mistrzostwa świata we Francji sto-
warzyszenie wystąpiło do samorządów i firm 
prywatnych o  wsparcie, żeby zawodniczka 
miała środki na podróż i  zakwaterowanie. 
Większość tych podmiotów przekazała jakąś 
dotację. Powiat sandomierski kilka tysięcy 
złotych. Jedynie miasto Sandomierz oficjal-
nie, na piśmie, odmówiło wsparcia.

JÓZEF ŻUK

Tak się zostaje 
mistrzynią

Sandomierz w całej swojej historii nie miał tak utytułowanej zawodniczki. Mało tego, jeśli chodzi o rangę zdobywa-
nych laurów, nie ma ona sobie równych w całym regionie. A pojawiła się w zasadzie znikąd. Trzy lata temu postano-

wiła, że będzie profesjonalnie uprawiać fitness sylwetkowy. Rok później była już mistrzynią świata w tej konkurencji.

Katarzyna Dudek, mistrzyni Polski, zdobywczyni 
Pucharu Polski, dwukrotna mistrzyni świata w fitness 
sylwetkowym.  Fot. arch.
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Wzorem ubiegłych lat, pierwszą część 
sportowego podsumowania roku rozpoczy-
namy od rywalizacji drużynowych. W  ran-
kingu dyscyplin, które sprawiły nam najwięk-
szą radość, nic się nie zmieniło. Przoduje tu 
ciągle „fabryka medali i tytułów”, czyli Klub 
Tenisa Stołowego Tarnobrzeg.

KORONA I FINAŁ
Tarnobrzeski dream team, który po pięt-

nastu latach powrócił do macierzystej nazwy 
Siarka, z  dodatkowym członem ZOT, naj-
pierw świętował kolejny, bo już dwudziesty 
szósty tytuł najlepszej drużyny kraju, a na-
stępnie drugi z rzędu awans do fi nału naj-

bardziej prestiżowych rozgrywek na Starym 
Kontynencie – Ligi Mistrzyń.

Przez krajowe rozgrywki tarnobrzeskie 
mistrzynie znów przeszły niczym walec, no-
kautując każdego z rywali. Dwa zwycięstwa 
po 3:0 w fi nałowych meczach z AZS AJ Czę-
stochowa nie wymagają chyba komentarza. 
Przy okazji wywalczenia XXVI mistrzostwa 
Polski, warto przypomnieć, że dla Serbki 
Andrei Todorović i  reprezentantki 
Białorusi Victrorii Pavlovich, które 
debiutowały w  tarnobrzeskim klu-
bie, były to pierwsze drużynowe zło-
te medale. Dla pozostałych: Kingi 
Stefańsiej, Han Ying czy Li Qian, 
tytuł championa w kraju nad Wisłą, 
to już chleb powszedni.

O ile dominacja przy krajowych 
stołach jest niejako obowiązkiem 
KTS-u, to rywalizacja w Lidze Mi-
strzyń po raz kolejny dostarczyła 
fanom tenisa stołowego w  Tarno-
brzegu olbrzymich emocji i  satys-
fakcji. Tarnobrzeżanki, po raz drugi 
z  rzędu, w  znakomitym stylu wy-
walczyły awans do wielkiego fi nału, 
w którym znów ich rywalkami były 
mistrzynie Niemiec, zawodniczki 
TTC Berlin.

Dysponujący „kosmicznym” 
składem i budżetem rywal ze stolicy 
naszych zachodnich sąsiadów, tym 
razem miał wielki strach w oczach 
i  wcale nie był pewny wywalcze-
nia po raz czwarty z  rzędu tytułu 
najlepszej drużyny Starego Konty-
nentu. Porażka w pierwszym meczu w Tar-
nobrzegu (2:3), odbiła się szerokim echem 
w Europie, a rewanż w Berlinie zapowiadał 
się ekscytująco. W  stolicy Niemiec, ekipa 
z  Berlina, po dramatycznym meczu odro-
biła straty (3:1), ale jeszcze długo po tym 
spotkaniu słychać było zachwyty nad grą jej 

rywalek. Najlepszym przykładem niech będą 
słowa Richarda Prause, szefa Niemieckiego 
Związku Tenisa Stołowego, byłego długo-
letniego reprezentanta tego kraju, a  także 
trenera męskiej kadry Niemiec: – Z  regu-
ły fi nały były nudne, ale ten, ze względu na 
niesamowity poziom, był godny Champions 
Leaque. Gratuluję obu zespołom i mam na-
dzieję, że zagrają tutaj za rok.

Dumny z postawy swoich podopiecznych 
był Zbigniew Nęcek, trener mistrzyń Pol-
ski: – Nie jestem rozczarowany, bo puchar 
wywalczyła drużyna lepsza organizacyjnie, 
ekonomicznie i sportowo. My robimy jednak 
postępy, bo przed rokiem przegraliśmy dwa 
razy, w tym 0:3, a teraz odnieśliśmy historycz-

ne zwycięstwo nad Berlinem, który w Europie 
nie przegrał od 69 spotkań. Jestem dumny 
z tego, co osiągnął mały Tarnobrzeg.

Obecny sezon, podobnie jak poprzedni, 
przebiega „zgodnie z planem”. Tarnobrze-
żanki, wzmocnione indywidualną mistrzy-
nią Europy, Rumunką Elizabetą Samarą, 
dalej dzielą i  rządzą przy krajowych sto-
łach. W  cuglach wygrały także grupę Ligi 

Mistrzyń i mają olbrzymie szanse na kolejny 
fi nał. Nie będzie to jednak proste, bo do ry-
walizacji włączyły się dysponujące mocnymi 
kadrowo składami rywalki z Chorwacji i Tur-
cji. Bez względu jednak na końcowy wynik, 
cieszmy się z  tego, co już osiągnęły nasze 
tenisistki, bo jeszcze w sierpniu nad klubem 

i zespołem, z powodu olbrzymich kłopotów 
organizacyjno-fi nansowych, wisiały czarne 
chmury i istniała groźba wycofania zespołu 
z rozgrywek.

KONIEC PEWNEJ ERY
Czas teraz odejść od stołów i przenieść 

się na ligowe parkiety, gdzie zakończyła 
się piękna przygoda Koszykarskiego Klu-
bu Sportowego Siarka Tarnobrzeg. Siedem 
lat gry w  krajowej elicie (Tauron Basket 
Liga, a później Polska Liga Koszykówki), 
to był, mimo słabych wyników sportowych, 
piękny okres tarnobrzeskiego basketu. 
Niestety, przy kłopotach natury fi nanso-
wej, taki scenariusz mu-
siał kiedyś mieć miejsce. 
Na zespół, a głównie pre-
zesa KKS Siarka Zbignie-
wa Pyszniaka posypały się 
gromy za doprowadzenie 
do takiej sytuacji. Stara 
zasada mówi jednak, że 
„co cesarskie należy od-
dać cesarzowi”. A to wła-
śnie dzięki „cesarzowi” 
Pyszniakowi fani basketu, 
nie tylko z  Tarnobrzega, 
ale także z  pogranicza 
Podkarpacia i świętokrzy-
skiego, przez te lata mieli 
okazję na żywo, a  nie za 
pośrednictwem telewizyj-
nego ekranu, oglądać naj-
lepszych polskich koszy-
karzy,  także tych z prze-
szłością w NBA czy Euro-
lidze. Wystarczy spojrzeć 
na struktury działania 
innych klubów z PLK (niekoniecznie tych 
najmocniejszych i  najbogatszych), gdzie 
zatrudnione są sztaby ludzi (marketing, 
medycyna itp.), by dojść do wniosku, że 
jeden człowiek, nawet tak twardy i  do-
świadczony jak Zbigniew Pyszniak, z po-
mocą jedynie samorządu miasta, a  bez 
odpowiedniego wsparcia sponsorów, sam 
nie był w  stanie na dłuższą metę udźwi-
gnąć ciężaru prowadzenia klubu i zespołu. 
Jedni, za to co osiągnął, proponowali mu 
pomniki (Krzysztof Król, właściciel Kinga 

Szczecin), inni (zwłaszcza w  Tarnobrze-
gu), chcieli wywieźć Pyszniaka z klubu na 
taczkach. Szkoda, że nie znaleźli się tacy, 
którzy zaoferowaliby pomoc.

Dziś, przebudowany i odmłodzony zespół 
Siarki, ponownie walczy na pierwszoligo-
wych parkietach i może liczyć na wsparcie 

kibiców. To świadczy tylko o tym, że zapo-
trzebowanie na dobrą koszykówkę w Tarno-
brzegu nadal jest. Oby to była tylko kwestia 
czasu, gdy do miasta ponownie zawitają naj-
lepsze kluby w kraju.

 PODZIWIANI 
I CHWALENI W POLSCE
Korty zwykle kojarzą się z grą w teni-

sa ziemnego. Na tych badmintonowych 
znakomicie radzą sobie młodzi reprezen-
tanci MKS-u Stal Nowa Dęba. Drużyna, 
która w  minionym sezonie po kilkuna-
stu latach ponownie zagrała w  krajowej 
elicie, w  pięknym stylu utrzymała się 

w  ekstraklasie. Typowany na dostarczy-
ciela punktów zespół, prowadzony przez 
pasjonata tej dyscypliny sportu Adama 
Bunio, w wielu spotkaniach prezentował 
nie tylko olbrzymią ambicję, charakter, 
ale także duży potencjał sportowy. Druży-
na, mimo porażek, właściwie po każdym 
meczu budziła uznanie wśród fachowców 
tej dyscypliny sportu, a najlepszą nagrodą 
dla młodych wychowanków nowodębskie-
go klubu były i są powołania do poszcze-
gólnych kadr narodowych. Takie nazwiska 

jak: Beata Mycek, Natalia Róg, Zo-
fia Tomczyk, Jakub Suszyński, Rafał 
Lejko czy pozyskani przed obecnym 
sezonem z UKS-u „Trójka” Tarno-
brzeg bracia Tymoteusz i  Szymon 
Malikowie,  mogą w niedługim cza-
sie rządzić na seniorskich, krajo-
wych kortach. Był to więc bardzo 
udany rok dla obchodzącej 50-le-
cie działalności sekcji badmintona 
MKS Stal Nowa Dęba.

 CZEKAJĄC
NA PIERWSZĄ LIGĘ
Piłkarze ręczni SPR Wisła Sando-

mierz od wielu sezonów uważani są 
za solidnego drugoligowca, ale fani 
handballa w królewskim grodzie na-
dal wspominają dawne, dobre cza-
sy, gdy ich „Wisełka” walczyła na 
pierwszoligowych parkietach. Klub, 
z którego „wyszedł” jeden z  najlep-
szych zawodników w historii polskiej 
piłki ręcznej, Karol Bielecki, powi-
nien mieć swoje miejsce przynajmniej 
w pierwszej lidze. Od kilku sezonów 

stawia się w nim jednak na ogrywanie mło-
dzieży, która w  przyszłości ma zapewnić 
sukces w  postaci promocji na zaplecze 
PGNiG Superligi.

Na mecie minionego sezonu Wisła za-
meldowała się w górnej połowie tabeli, ale 
w obecnym walczy już o najwyższe cele, któ-

Wydarzenia 

Tarnobrzeskie mistrzynie oraz z trener Zbigniew Nęcek w 2017 roku mieli wiele powodów do radości. 
Fot. B. Myśliwiec

Piłkarze Siarki Tarnobrzeg po rundzie jesiennej mogą mieć powody do zadowolenia. Fot. B. Myśliwiec

Drużyna MKS Stal Nowa Dęba jest najmłodszym zespołem w badminto-
nowej ekstraklasie. Ale w krajowej elicie radzi sobie całkiem nieźle.

 Fot. arch. klubowe

Koniec roku kalendarzowego jest jak zwykle czasem podsumowań i okazją, by przypomnieć 
najważniejsze wydarzenia, również te sportowe. W ostatnich miesiącach sportowcy z nasze-
go regionu byli widoczni nie tylko na arenach krajowych, lecz także międzynarodowych. Były 
sukcesy, o których będziemy jeszcze długo pamiętać, i porażki, które oby jak najszybciej z pa-
mięci umknęły. 
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re starają się zrealizować między innymi: 
bramkarz Hubert Łukawski (19 lat), Maciej 
Serafi n (18 lat), wspierani  doświadczonymi: 
Mariuszem Kubisztalem, Tadeuszem Du-
sakiem czy bramkarzem Danielem Skow-
ronem.

Po pierwszej rundzie Wisła zajmuje po-
zycję wicelidera i o tytuł mistrzowski walczy 
z AZS UJK Kielce.

NA DWÓCH BIEGUNACH
Z hal sportowych, przenosimy się na bo-

iska piłkarskie. Zespoły wszystkich szczebli 
rozgrywkowych przebywają już na zimowych 
wakacjach.

Nasz region na szczeblu centralnym, dru-
goligowym, reprezentują dwa kluby: Siarka 
Tarnobrzeg i Stal Stalowa Wola.

Tym, co nie zmienia się od blisko trzech 
lat, są nastroje sympatyków obydwu zespo-
łów. Ci tarnobrzescy są zachwyceni grą, 
pozycją w tabeli i pracą, jaką w Tarnobrze-
gu od ponad dwóch lat wykonuje mielecki 
szkoleniowiec Włodzimierz Gąsior. Fani 
„Stalówki” natomiast, wszystko na to wska-
zuje,  trzeci sezon z rzędu drżeć będą o losy 
swojej drużyny, która na koniec poprzed-
nich rozgrywek, podobnie jak po sezonie 
2015/2016, wisiała na krawędzi degradacji.

Klub z  Tarnobrzega od pewnego czasu 
stawiany jest za wzór wyławiania młodych 

talentów, a  najlepszym potwierdzeniem 
słusznej polityki kadrowej, Włodzimierza 
Gąsiora, było zwycięstwo w prowadzonej po 
raz pierwszy w ubiegłym sezonie rywalizacji 
Pro Junior System i  nagroda z  Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w wysokości 750 ty-
sięcy złotych.

W  trwającym sezonie 2017/2018, po 
rundzie jesiennej, piłkarze Siarki ponow-
nie grają „na szóstkę”, czyli plasują się na 
szóstym miejscu, ale ich strata do czwartej 
pozycji, premiowanej barażem o awans na 
zaplecze Lotto Ekstraklasy, wynosi zale-
dwie dwa punkty. Start do obecnych roz-
grywek nie był obiecujący, ale szkolenio-
wiec Siarki zapewniał, że zespół „zatrybi”, 

i tak się stało. Czy runda wiosenna będzie 
wyjątkowa dla tarnobrzeskiej piłki? Nie 
brak głosów, że Tarnobrzega, chociażby 
ze względu na brak podgrzewanej mu-
rawy czy oświetlenia stadionu, nie stać 
na awans, ale, jak mówił podczas jednej 
z  konferencji Grzegorz Kiełb, prezydent 
miasta, w  przypadku awansu będzie to 
jego problem.

Inne problemy mają działacze przy 
Hutniczej, bo Stal po raz kolejny nie speł-
nia oczekiwań swoich fanów. Nie tylko 
w trakcie obecnego sezonu, ale także po 
minionym, narzekali oni na złą politykę 
kadrową i brak trenera, który byłby w sta-
nie przywrócić blask „zielono-czarnym”.

Przypomnijmy, że w  Stalo-
wej Woli w  tym roku pracowało 
trzech trenerów. Po zwolnieniu 
Rafała Wójcika, misję ratowa-
nia zespołu przed degradacją do 
trzeciej ligi, na ostatnie kilka ko-
lejek (od 26 kwietnia) powierzo-
no dobrze znanemu w  regionie, 
i  nie tylko, Januszowi Białkowi. 
Mielecki szkoleniowiec spełnił 
oczekiwania klubowych włodarzy, 
a  przede wszystkim kibiców, ale 
przy Hutniczej nie zagrzał zbyt 
długo miejsca, bo już w  trakcie 
rundy jesiennej, ze względu na 
brak dobrych wyników, został 
zastąpiony przez Krzysztofa Łę-
tochę. Stal na mecie piłkarskiej 
jesieni uplasowała się na trzyna-
stym miejscu, ale jej przewaga 
nad strefą spadkową wynosi za-
ledwie pięć punktów. Zima przy 
Hutniczej zapowiada się więc go-
rąca, bo już od początku grudnia 
docierają sygnały o  odejściach 
zawodników z  zespołu. Stal, by 
oddalić się na bezpieczną odle-
głość od strefy spadkowej, potrze-
buje wzmocnień. I oby tym razem 
planowane transfery wypaliły, bo 
w tym temacie klubowi włodarze, 
jak i dotychczasowi szkoleniowcy, 
do tej pory nie mieli nosa.

WIOSNĄ CIĘŻKA PRACA
Spokojnej zimy nie będzie także w San-

domierzu, bo miejscowa Wisła, po czerw-
cowym awansie do trzeciej ligi, w rundzie 
jesiennej częściej zawodziła niż dostarczała 
radości swoim kibicom. Skutkiem tego, po 
wstydliwej przegranej w  Krośnie z  Kar-
patami 2:3, zarząd klubu podziękował za 
dotychczasową współpracę trenerowi Ja-
rosławowi Pacholarzowi, który wraz z  ze-
społem w  czerwcu świętował powrót na 
trzecioligowe boiska.

Rundę jesienną, piłkarze Wisły kończyli 
już pod wodzą nowego szkoleniowca, któ-
rym został Grzegorz Wesołowski.

Zanotował on piłkarski hat trick, odno-
sząc na „dzień dobry” trzy z rzędu zwycię-
stwa, co znacznie poprawiło sytuację zespołu 
w  tabeli. Nie na tyle jednak, by jego pod-
opieczni, a także kibice w Sandomierzu, ze 
spokojem oczekiwali wiosennych rewanżów. 
Dorobek osiemnastu punktów i  zaledwie 
cztery „oczka” przewagi nad otwierającą 

strefę spadkową Avią Świdnik, zapowiadają 
trudne chwile przed sandomierskim benia-
minkiem.

*  *  *
Na przełomie 2017/2018 roku uwaga 

sympatyków sportu skierowana będzie 
na dyscypliny halowe, bo futbol na dobre 
wróci dopiero w marcu. Emocji jednak nie 
zabraknie,  bo wspomniane na wstępie tar-
nobrzeskie tenisistki już w styczniu czeka 
decydująca pucharowa rywalizacja w  Li-
dze Mistrzyń, badmintonistów Stali Nowa 
Dęba walka o utrzymanie na ekstraklaso-
wych kortach, koszykarzy Siarki batalia 
o play-off, a piłkarzy ręcznych rywalizacja 
o pierwszą ligę.

Wszystkim zespołom z naszego regionu, 
w  nadchodzącym roku życzymy zrealizo-
wania celów, a przede wszystkim zdrowia 
(uniknięcia kontuzji), natomiast kibicom 
wspaniałych, niezapomnianych wrażeń 
i  satysfakcji z  wyników osiąganych przez 
ich zespoły.

ZBIGNIEW BERNAT

2017 roku w regionie – cz. I

Czy SPR Wisła po obecnym sezonie wywalczy awans do pierwszej ligi? Fot. P. Pieklik

Przez siedem sezonów fani basketu w Tarnobrzegu mieli okazję 
oglądać w akcji między innymi mistrza Polski Stelmet Zielona Góra 
i jego gwiazdy: Jamesa Florensa (nr 1) oraz Juliana Vanghna (0). 
Z piłką Jan Grzeliński, były zawodnik Siarki. 

Stal Stalowa Wola po raz kolejny zawodzi swoich kibiców, a runda wiosenna przy Hutniczej będzie ponownie 
przebiegać pod znakiem walki o utrzymanie w drugiej lidze. Fot. B. Myśliwiec

Fot. B. Myśliwiec

Po awansie do III ligi, w trakcie prezentacji drużyny, piłkarze Wisły, wraz z trenerem Pacholarzem, byli opty-
mistami przed nowym sezonem. Kibice zafundowali im wspaniałą oprawę uroczystości. 

Fot. P. Morawski
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SPRZEDAM pole Usarzów, 1,01 
ha (porzeczka). Cena do negocja-
cji. Tel. 722 362 605.  Kup-1

SPRZEDAM lub wynajmę lokale 
handlowe: 70 i 30 mkw. Tarno-
brzeg, 665 895 932, 534 238 718. 

 P-526/10

SPRZEDAM działki budow-
lane: 1,1 ha wraz z domem 
drewnianym i budynkami go-
spodarczymi oraz działkę 30 a 
– obie w Wydrzy gmina Grę-
bów; działkę 83 a, przy lesie 
w Krawcach, gmina Grębów. 
Wiadomość: tel. 664 504 819.  

P-570/01/i

KUPIĘ pola, łąki, nieużytki na te-
renie gminy Baranów Sandomier-
ski i ościennych gmin. Tel. 530 
999 654.  Fk-56/2

DZIAŁKĘ budowlaną, uzbro-
joną, 21 a, Tarnobrzeg, osiedle 
Sielec – sprzedam. Okazja. Tel. 
516 134 077.  Kup-4/i

DOM, działkę 13 a, Sandomierz, 
Starówka – sprzedam. 506 368 
495.  P-512/2

SPRZEDAM opla astrę G, 2001 
rok, 1,6, gaz, hak + koła letnie. 
Pierwszy właściciel, cena 6 500 zł. 
Tel. 15 811 03 04.  P-607/1

CHCESZ szybko i profesjo-
nalnie naprawić swój motocykl 
lub skuter? Zadzwoń do mnie: 
501 180 248.  Fg-91/2/i

SPRZEDAM volvo xc-60 2,4 die-
sel, rok produkcji 2011, pierwszy 
właściciel, 107 tys. przebiegu, 
bezwypadkowy, bogate wyposa-
żenie, ostatni serwis 23.10.2017. 
Tel. 501 630 036, 606 879 263.  

K-3/i

SKUPUJEMY pojazdy do ka-
sacji. Najlepsze ceny. 500 271 
788.  Fg-95/18/i

ŻUKA skrzyniowego z gazem – 
sprzedam. 600 643 923.  Op-352/1

SPRZEDAM: volvo FLC, skrzynio-
wy, plandeka 1997 r., fi at 126 el. 
1998 r., po remoncie. Sandomierz, 
505 181 190.  J-671/3

NIERUCHOMOŚCI

MIESZKANIE 28 mkw. w Tarno-
brzegu, ul. Wianek, wysoki parter, 
po remoncie – sprzedam. Cena 
123 000zl. Tel. 600 641 665.  Kup-2

SPRZEDAM mieszkanie w Tar-
nobrzegu, ul. Dekutowskiego 15, 
piętro III, 49,5 mkw. Tel. 661 876 
009.  P-610/2

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
17 a w Sandomierzu, ul. Głęboka. 
Tel. 668 561 929.  P-609/2

MIESZKANIE, osiedle Przywiśle, II 
piętro, pow. 85 mkw., 3-pokojowe, w 
Tarnobrzegu – sprzedam. Tel. kon-
taktowy: 784 069 213.  P-604/2

SPRZEDAM dom o pow. 230 
mkw. na 6,5 a działce w Tarno-
brzegu, ul. Broniewskiego. Tel. 
604 539 551.  Fg-106/1

SPRZEDAM pół bliźniaka 113 
mkw. w Tarnobrzegu, ul. Dębowa. 
Tel. 604 539 551.  Fg-106/1

SPRZEDAM pole, Byszów, 1,21 ha 
(wiśnia). Cena do negocjacji. Tel. 
722 362 605.  Kup-1

KUPIĘ garaż, 696 866 912.  P-520/1/i

OGŁOSZENIA
drobne
AUTO-MOTO

Stale, przy trasie Tarnobrzeg – Stalo-
wa 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

Agencja Obrotu Nieruchomościami i Wyceny
TAKSATOR

39-400 TARNOBRZEG 1, al. Warszawska 77, skr. poczt. 15
tel./fax 15 822 63 11, 15 823 43 61

kom. 502 688 927, 509 674 558
www.agencja-taksator.pl, taksator@interia.euSPRZEDA

R o k  z a ł o ż e n i a  1 9 9 5

Informacje: tel. 502 688 927

Wrzawy, gmina Gorzyce

Luksusowa rezydencja o pow. 
użytkowej 360 m2 (5 pokoi, salon, 
2 kuchnie, 4 łazienki), ogrzewanie 
podłogowe, c.o. gazowe i węglowe, 
kominek. Bardzo wysoki standard, 
monitoring, bramy otwierane elek-
trycznie. Działka 3131 m2. Oferta 
skierowana szczególnie do osób 
powracających z zagranicy.

Okazja 465 000 zł – do negocjacji

Tarnobrzeg-Mokrzyszów,
 ul. Zamkowa 1 (róg ulicy Sienkiewi-
cza). Działka 2453 m2, z budynkiem 
o� cyny pałacowej, w trakcie odbudo-
wy i przebudowy wnętrz na zajazd. 
Zabytek z 1898 roku. 
Powierzchnia użytkowa obiektu po 
odbudowie 350,5 m2. Pełna doku-
mentacja techniczna.

 ul. Zamkowa 1 (róg ulicy Sienkiewi-

wy i przebudowy wnętrz na zajazd. 
Zabytek z 1898 roku. 

Tarnobrzeg, ul. Targowa.
Bardzo atrakcyjna działka inwe-
stycyjna (własność) o  powierzch-
nia 1538 m2, w pobliżu powstają-
cego osiedla Nova Targowa. 

Cena 800 000 zł
– do negocjacji

Dwikozy, 8 km od  Sandomierza 
– czynna piekarnia-cukiernia z 
tradycjami. Pełne wyposażenie 
i wszystkie urządzenia. Działka 
39 a, budynki ok 1100 m2 (w tym 
5 lokali wynajętych). Mieszkanie 
120 m2. Dobre rynki zbytu.
 Cena 1,4 mln zł – do negocjacji

Sandomierz, ul. Głęboka, 
350 m od ul. Kwiatkowskiego.

Piękny dom w stanie deweloperskim 
127,2 m2, działka 851 m2 + udział w 
drodze prywatnej. Piękne, zaciszne i 

spokojne miejsce.

Cena 398 000 zł – do negocjacji

Sandomierz, ul. Orzeszkowej
 (Grodzisko).

Działka 641 m2, budynek mieszkal-
ny 110 m2, bardzo dobra lokalizacja, 

spokojne i bezpieczne miejsce.

Cena 350 000 zł – do negocjacji

Cena 350 000 zł – do negocjacji

SPRZEDAM dom z działką 32 a, 
Sandomierz przy K. H. Sando-
mierskiego. 606 555 120, 692 086 
499.  J-589/2

SPRZEDAM siedlisko, 0,35 ha. 
Jugoszów 26, gm. Obrazów. Tel. 
501 73 60 51.  J-591/4

SPRZEDAM działkę 1,18 ha wraz z 
budynkami. Śmiechowice 511 853 
479.  J-646/1

SPRZEDAM działkę budowlaną 
11 a, media. Sandomierz, ul. Brzo-
zowa. 889 035 265.  J-655/1

SPRZEDAM 30 a łąki, Mściów; 
87 a, Kamień Łukawski; 47 a, Gier-
lachów. 518 248 227.  J-663/1

SPRZEDAM dom oraz budynek 
gospodarczy w Gorzyczanach 
koło Sandomierza. 668 105 481.  

N-1/4/i

SPRZEDAM gospodarstwo rol-
ne, działka 1,6 ha, z budynkami w 
Krawcach nr 96, gmina Grębów. 
15 811 26 51.  P-598/1

Profesjonalny 
serwis motocyklowy

Tel. 501 180 248

Naprawy motocykli 
i skuterów.

Sprzedaż części 
zamienych 

i akcesoriów do 
motocykli i skuterów.

730 452 515730 452 515

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 Roman Żak
zawiadamia,

że w dniu 25 stycznia 2018 r., o godz. 9 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, 
ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 116, odbędzie się druga licytacja nieruchomości – ograniczonego 
prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o 
powierzchni użytkowej 48,04 m2 (dwa pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, wc, niewielki 
balkon, lokal na VIII piętrze) położonego w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 19/16, dla którego Sąd 
Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 
TB1T/00055384/6, przysługującego na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej dłużnikom 
Krzysztofowi Haliniak i Agnieszce Haliniak. Właściciele mają prawo korzystania z pomieszczenia 
piwnicznego o powierzchni 6,00 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 137 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 91 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, 

tj. 13 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej 
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego 
postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na konto bankowe komornika w Banku Pekao S.A. I O/ 
Tarnobrzeg 69 1240 2744 1111 0000 4004 4914 z zaznaczeniem, iż jest to wpłata rękojmi do licytacji nieruchomości. 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Roman Żak 
(tel. 15 823 12 68).
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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI Z NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 110w § 3 
ustawy z  dnia 17 czerwca 1966 r. o  postępowaniu egzekucyjnym w  administracji (tj.: Dz. U. 
z 2017r. , poz. 1201 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości że:

w dniu 22 lutego 2018 r., o godzinie 10
w  siedzibie Urzędu Skarbowego w  Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12 w  pokoju nr 
201 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako prawo użytkowania 
wieczystego działki ewidencyjnej nr 361/12 wraz z  prawem własności budynku, położonych 
w Tarnobrzegu-Wielowsi, al. Warszawska 310, objętych księgą wieczystą nr TB1T/00045322/1 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Prawo użytkowania wieczystego działki oraz prawo własności budynku 
przysługują Panu Mariuszowi Groszek zam. Tarnobrzeg ul. Jędrusiów 1. 

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w  północnej części miasta Tarnobrzeg, 
w  centralnej części osiedla Wielowieś. Powierzchnia prawa użytkowania wieczystego działki 
o  nr 361/12 wynosi 1161 m2. Budynek parterowy, nie podpiwniczony, kryty blachą stalową 
o pow. 105m2, przeznaczony na działalność gastronomiczną. 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 200 000,00 zł., w tym: wartość prawa użytkowania 
wieczystego działki ewidencyjnej nr 361/12 - 67 000,00zł., wartość prawa własności budynku usługowego 
i zagospodarowania terenu garażu –133.000,00 zł. 

Cena wywoławcza wynosi 75 % wartości oszacowanej, tj. 150 000,00 zł.
Sprzedaż ww. nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i  usług, nabywca 

nieruchomości obowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, dokumentem 
sprzedaży będzie faktura VAT. 

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 sumy oszacowania, jest to 
20 000,00zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. 

W  związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Tarnobrzegu dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu – nr 75 1010 1528 
1440 4913 9120 0000, - jednak, na chwilę rozpoczęcia licytacji tj. na godzinę 10 na rachunku tym musi już 
znajdować się wadium. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku 
wyboru formy wpłaty wadium na konto.

Zgodnie z art. 111b. nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, 
traci wadium. 

Zgodnie z  przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w  licytacji mogą również uczestniczyć 
osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w  licytacji stwierdzone dokumentem 
i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Nieruchomość będzie można oglądać w  terminie 14 dni przed dniem licytacji, w  dni robocze 
w  godzinach ustalonych telefonicznie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego 
wraz z  operatem szacunkowym w  Urzędzie Skarbowym w  Tarnobrzegu, w  pokoju 307, 
w godzinach od 7:30 do 14:30 (tel. 15 85 14 348). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez 
zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod 
egzekucji. 

Użytkowanie, służebność i  prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w  księdze 
wieczystej i  nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie 
będą uwzględnione w  dalszym toku egzekucji i  wygasną z  chwilą, w  której postanowienie 
o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji 
bez podania przyczyn. 

Zgodnie z  art. 110z ustawy na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o  licytacji 
przysługuje skarga. Skargę można wnieść do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu w terminie 14 
dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i  11 ustawy z  dnia 27 marca 2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Tarnobrzega nr XXIX/418/2012 
z  dnia 27 września 2012 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu wraz z uzasadnieniem 
i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.12.2017 roku do 30.01.2018 roku w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 49 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
23.01.2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg pok. nr 201 
o godz. 12.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1073), osoby prawne i  � zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta miasta Tarnobrzega z  podaniem imienia i  nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

- opatrzone kwali� kowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym pro� lem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 17 pkt 
9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Tarnobrzega nr XXIX/418/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora 
Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach 
29.12.2017 roku do 30.01.2018 roku w  siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul.  Mickiewicza 7, 39-400 
Tarnobrzeg, pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.01.2018 roku w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg pok. nr 201 o godz. 12.

Zgodnie z  art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków złożonych w  zakresie ochrony środowiska jest 
Prezydent miasta Tarnobrzega. Uwagi mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwali� kowanym 

podpisem elektronicznym.
Prezydent miasta Tarnobrzega

Grzegorz Kiełb

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i  11 ustawy z  dnia 27 marca 2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Tarnobrzega nr XXXI/304/2016 
z dnia 26 lipca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu wraz z  prognozą oddziaływania 
na środowisko w  dniach od 29.12.2017 r. do 30.01.2018 r. w  siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. 
Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 16.01.2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg pok. 
nr 201 o godz. 12:15.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1073), osoby prawne i  � zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta miasta Tarnobrzega z  podaniem imienia i  nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

- opatrzone kwali� kowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym pro� lem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 
i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Tarnobrzega nr XXXI/304/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Dzików w Tarnobrzegu, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wraz z  prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach 
29.12.2017 roku do 30.01.2018 roku w  siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul.  Mickiewicza 7, 39-400 
Tarnobrzeg, pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 16.01.2018 roku 
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg pok. nr 201 o godz. 12:15.

Zgodnie z  art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków złożonych w  zakresie ochrony środowiska jest 
Prezydent miasta Tarnobrzega. Uwagi mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwali� kowanym 

podpisem elektronicznym.
Prezydent miasta Tarnobrzega

Grzegorz Kiełb

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i  11 ustawy z  dnia 27 marca 2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Tarnobrzega nr XI/104/2015 z dnia 
26 maja 2015 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w  Tarnobrzegu wraz z  prognozą oddziaływania 
na środowisko w  dniach od 29.12.2017 r. do 30.01.2018 r. w  siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, 
ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 16.01.2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg pok. 
nr 201 o godz. 12.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1073), osoby prawne i  � zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta miasta Tarnobrzega z  podaniem imienia i  nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

- opatrzone kwali� kowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym pro� lem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1073) oraz uchwały Rady Miasta Tarnobrzega nr XI/104/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach 
29.12.2017 roku do 30.01.2018 roku w  siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul.  Mickiewicza 7, 39-400 
Tarnobrzeg, pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 16.01.2018 roku 
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg pok. nr 201 o godz. 12.

Zgodnie z  art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków złożonych w  zakresie ochrony środowiska jest 
Prezydent miasta Tarnobrzega. Uwagi mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwali� kowanym 

podpisem elektronicznym.
Prezydent miasta Tarnobrzega

Grzegorz Kiełb

SANDOMIERZ! Sprzedam dział-
kę budowlaną 918 mkw. 508 088 
013.  Kup-01/i

WYDZIERŻAWIĘ działkę 13 a, 
Gierlachów Bliższy. 508 253 570.  

Kup-01/i

SPRZEDAM łąkę, Bystre, gmina 
Krzeszów, 0,83 a, klasa III, Natura 
2000. 724 821 942.  N-2/1/i

SPRZEDAM działkę budowlaną 
nr 954, pow. 29 a, Sandomierz, 
ul. Długa 503 748 292.  J-670/1

TANIO sprzedam 1,07 ha (las i 
działka) z budynkami gospodar-
czymi. Wszystkie media. Koło San-
domierza. Tel. 507 755 662.  Kup-1/i

SPRZEDAM działkę inwestycyjną 
1530 mkw., Tarnobrzeg, ul. Targo-
wa, obok boiska szkoły. Tel. 601 
051 564.  P-614/1

SPRZEDAM działkę w Pęchowie 
0,63 ha. Cena 85 000 zł – do ne-
gocjacji. 48 796 372 479.  J-672/3

SPRZEDAM mieszkanie 69 mkw. 
Sandomierz, 506 243 046.  J-673/3/i

DO WYNAJĘCIA lokal handlowy 
o pow. 130 mkw., centrum Sando-
mierza, obok hotelu Grodzkiego. 
608 322 045.  J-678/2

WYNAJMĘ lub sprzedam lokal 
handlowy o pow. 130 mkw., Tar-
nobrzeg, osiedle Dzików. 512 144 
815.  J-679/2

SPRZEDAM budynek o pow. 700 
mkw., Sandomierz. 601 860 640.  

J-681/2

KUPNO-SPRZEDAŻ

SPRZEDAM dużą ilość siana pra-
sowanego. 507 369 339.  P-586/1

SPRZEDAM drzewka jabłonie M9 
prince. Tel. 785 073 809.  Kup-1

TUJE szmaragd 0,50 zł. 518 518 
835.  Kup-4

ROTOSAN sprzedam. Tel. 518 
046 263.  P-584/1

SPRZEDAM drewno opałowe, su-
che. 788 095 363.  P-498/6/i

SKUP/SPRZEDAŻ ciągników i 
maszyn rolniczych C-330, C-360, 
T-25, MF. 785 987 080.  Kup-5/i

DREWNO kominkowe, suche, 
mokre: grab, buk, dąb, brzoza, 
sosna. Tel. 530 999 654.  Fk-56/2

SPRZEDAM szatkownicę do ka-
pusty – całość ze stali nierdzew-
nej. Tel. 604 493 538.  Op-345/1

KUPIĘ używane maszyny rolni-
cze. 697 926 718.  Fg-79/8/i

DREWNO kominkowe. 663 563 
635.  N-2/3

SKUPUJEMY antyki, starocie, pa-
miątki z PRL i inne. 698 693 846.  

PRZYCZEPĘ jednoosiową sprze-
dam. Tel. 724 796 522.  Kup-4/i

SPRZEDAM lawetę sadowniczą, 
122 x 460. Tel. 660 896 601.  J-602/1

FERGUSONA MF-255, C-360, 
C-330, przyczepę wywrotkę 
– sprzedam. 606 502 501.  P-580/2

SPRZEDAM silnik elektryczny 11 
KW z osprzętem. 724 821 942.  N-2/1/i

SPRZEDAM kosiarkę konną z za-
czepem do ciągnika, kompletną. 
724 821 942.  N-2/1/i

SPRZEDAM drewno opałowe ja-
błoń. 692 604 433.  J-664/1

SPRZEDAM: stół rozkładany + 6 
krzeseł. 512 566 374.  J-665/1

SPRZEDAM: wagę 500 kg 
i 300 kg. 663 476 740.  J-666/1
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%*

PROMOCJA
NA OKNA

* Promocją objęte są wybrane produkty. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.

ELITA
Partner Handlowy 
OKNOPLAST

Sandomierz, ul. Lwowska 24
tel. 15 644 60 27, 693 295 134
www.OknaSandomierz.pl

Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 107
tel. 15 822 73 79
www.OknaTarnobrzeg.pl

www.oknoplast.com.pl

PROMOCJA ZIMOWA    PROMOCJA ZIMOWA    PROMOCJA ZIMOWA

PROMOCJA ZIMOWA    PROMOCJA ZIMOWA    PROMOCJA ZIMOWA

elita@oknoplast.com.pl

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu wraz 

z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Tarnobrzega nr XI/102/2015 z 
dnia 26 maja 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu wraz 
z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.12.2017 roku do 30.01.2018 roku 
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 49 w godzinach pracy 
urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
23.01.2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg pok. nr 201 
o godz. 11:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), osoby prawne i � zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta miasta Tarnobrzega z podaniem imienia i  nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

- opatrzone kwali� kowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym pro� lem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 17 
pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Tarnobrzega nr XI/102/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach 
29.12.2017 roku do 30.01.2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul.  Mickiewicza 7, 39-400 
Tarnobrzeg, pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.01.2018 roku w 
siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg pok. nr 201 o godz. 11:30.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w  zakresie ochrony środowiska jest 
Prezydent miasta Tarnobrzega. Uwagi mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwali� kowanym 

podpisem elektronicznym.
Prezydent miasta Tarnobrzega

Grzegorz Kiełb

USŁUGI BUDOWLANE

MALOWANIE natryskowe, trady-
cyjne, panele. 500 702 630.  P-597/3/i

USŁUGI remontowo-budowalne. 
Tel. 730 519 957.  Fg-102/6/i

REMONTY – gładź, płytki, panele, 
łazienki, kompleksowo, inne. Tel. 
663 913 034.  P-582/1

BUDOWA domów, budynków 
gospodarczych. Wykończenia, 
remonty. Solidnie i fachowo. 507 
781 550.  Fg-99/6

SPAWANIE, usługi spawalni-
cze. 606 331 050.  P-516/3/i

DOMY z drewna, altanki, domki 
letniskowe, konstrukcje dachowe – 
krycie, meble ogrodowe. 663 563 
635.  N-2/01/i

HIS-POL: usługi malarskie, tapety 
natryskowe, malowanie tradycyj-
ne, agregatem, ściana antyczna, 
szpachlowanie, gładzie bezpyło-
we, roboty wykończeniowe. Wie-
loletnie doświadczenie. Tel. 15 641 
57 81, 512 392 092.  Fk-676/3/i

REMONTY, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, adaptacja 
poddaszy. 600 507 955. P-518/4/i

UKŁADANIE kostki brukowej. 604 
384 747.  Fg-84/3/i

TYNKI wewnętrzne. Bogate do-
świadczenie. Tel. 885 423 798.  

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski
ogłasza

że dnia 24 stycznia 2018 r. o godz. 11 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mają-
cego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działki nr ewid. 131/5 o pow. 0,6700 ha, stanowiącej 
grunty orne, położonej: 27-630 Zawichost, Chrapanów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00027496/1.

Suma oszacowania wynosi 13 090,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i 
wynosi 9 818,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu 
poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 309,00 zł. Rękojmię 
można uiścić także na konto komornika: 

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 1020 4926 2004 0000 0000 0000
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć 

nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne 
osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą 
nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w ust. 3 
tego artykułu albo inny podmiot – za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji 
powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości – oświadczenie o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwali� kacje rolnicze a dla 
innych podmiotów – zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej.

USŁUGI remontowe. Tel. 883 579 
791.  P-613/3

KOMINKI, tel. 602 774 362, ko-
minki.tarnobrzeg.pl  Fg-69/2/i

STOLARNIA: schody, drzwi, 
meble, blaty kuchenne – drew-
niane. Każdy wzór, kolor. Tel. 
608 259 934.  P-347/3/i

OGRODZENIA betonowe, kute, 
siatki ogrodzeniowe, panelowe i 
leśne. Podmurówki, pustaki, beton 
łupany: Drewbet, Joniec. Komplek-
sowe usługi montażowe. Sucho-
rzów, 695 131 626, www.litex-ogro-
dzeniabetonowe.pl  Fk-56/2

TYNKOWANIE. 695 720 954. 
P-44/2/i

CYKLINOWANIE. 609 071 791.  
P-41/3/i

MEBLE kuchenne na wymiar. 
Szafy, garderoby. 662 019 
439.  Kup-9/i

UKŁADANIE płytek. Tel. 662 335 
590.  Kup-3

SIATKI, słupki, bramy, panele, 
ogrodzenia, ogrodzenia betonowe 
– montaż. Baranów Sandomierski, 
Zamkowa 53, 15 811 80 04, cennik 
na: www.siatmix.eu  Fk-703/2/i

KOMPLEKSOWE układanie kostki 
brukowej. Duży wybór materiałów. 
603 473 660.  Fg-84/3/i

MALOWANIE wnętrz, natryskowe, 
tradycyjne. 607 062 769.  P-535/10/i

MALOWANIE, szpachlowanie, 
układanie płytek. 721 063 045.  

ALTANY, meble ogrodowe. 604 
611 806.  J-641/2

PŁYTKI, panele, gładzie, malowa-
nie, itp. 669 334 232.  P-593/5/i

USŁUGI remontowo-budowlane, 
remonty, wykończenia, adaptacja 
poddaszy – kompleksowo. 790 
771 497.  J-662/3

UKŁADANIE płytek, 20 lat do-
świadczenia w Hiszpanii. 576 802 
437.  P-601/2/i

CYKLINOWANIE bezpyłowe. 691 
703 605.  Kup-1

MALOWANIE, gładź, zabudowa. 
518 798 396.  P-603/2

SPRZEDAM: sterownik + nawiew 
kotła c.o. 663 476 740.  J-667/1

SPRZEDAM ślęzę – beczka ży-
wicza, kanciasta, koła balonowe, 
pełnosprawna. Samborzec 601 
856 165.  J-669/1

SPRZEDAM ślęzę 2000, wyposa-
żona w hamulce i światła oraz ślę-
zę Milenium 1500, mało używaną. 
783 686 551.  P-605/1

BRONY ciągnikowe sprzedam. 
783 686 551.  P-605/1

MARCHEW, burak ćwikłowy, ka-
pusta dla zwierząt. 505 085 852. 

J-676/3

SPRZEDAM stara 1142, rok prod. 
1992, skrzyniowy. 692 012 247. 

J-677/4

SPRZEDAM tanio nowe meble 
apteczne. 512 144 815. J-680/2

SPRZEDAM ciągnik C-330, sa-
dzonki porzeczek ukraińskich. 609 
150 618. J-683/1
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MOTEL – wolne pokoje. Tel. 601 
153 276.  Fk-681/4/i

SYSIA 780 086 350.  J-660/3

POZNAM panią w wieku 40-52 
lat do stałego związku. 609 937 
558.  P-615/2

TRANSPORT

FLOTA samochodowa – szybki 
transport. Ceny od 0,80 zł/km. 
Faktury VAT. Tel. 600 944 688.  

Fk-600/12

ZWIERZAKI

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

ZDROWIE

LABORATORIUM Analityczne 
„CITO-LAB”, SANDOMIERZ, ul. 
Wiejska 3. Pobieranie: 7.00-10.00, 
tel. 15 832 72 08, 511 100 054. FI-
LIE: TARNOBRZEG, ul. Wyspiań-
skiego 3, tel. 15 822 33 60 do 
10.00, GORZYCE, ul. Piłsudskiego 
17, tel. 15 836 11 05. Wyniki w tym 
samym dniu. Fk-678/3/i

GABINET stomatologiczny – 
pełen zakres usług. Tarnobrzeg, 
Kopernika 25/4. 604 856 792. 

 Kup-2

R o k  z a ł o ż e n i a  1 9 9 5

Agencja Obrotu Nieruchomościami i Wyceny TAKSATOR
39-400 TARNOBRZEG 1, al. Warszawska 77, skr. poczt. 15

tel./fax 15 822 63 11, 15 823 43 61 • kom. 502 688 927, 509 674 558
www.agencja-taksator.pl, taksator@interia.eu

• 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:
• Kamionka, gmina Krzeszów, powiat Nisko 

– nieruchomość gruntowa o pow. 50,9498 ha, 
na część tego gruntu została wydana koncesja 
na wydobycie kruszyw naturalnych (820 000 
ton), pozostała powierzchnia na powiększenie 
kopalni.  6,5 mln zł – do negocjacji

• Łoniów (przy trasie do Osieka), działka 
inwestycyjna o pow. 1,11 ha, z rozpoczętą 
budową zajazdu, o pow. użytkowej 836 m2, z 
miejscami noclegowymi na poddaszu. Bardzo 
dobra lokalizacja przy lesie, regularny kształt 
działki, pięknie zaprojektowany budynek, 
kompletna dokumentacja techniczna.
 Cena 123 000 zł – do negocjacji

• Jeziórko, Grębów – kopalnia piasku, 18,68 ha z 
koncesją do 2023 roku, przy drodze wojewódzkiej 
Tarnobrzeg – Stalowa Wola. Do wydobycia około 
3 mln ton piasku. Cena za całość 12 mln zł + 
VAT - do negocjacji

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

OBIEKTY DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
• Tarnobrzeg, ul. Fabryczna – do wynajęcia 

budynek chłodni, 3 komory chłodnicze, na 
hurtownię mięsa, wędlin, mrożonek; pow. 
użytkowa 407 m2, działka 13 a; opłata miesięczna 
5 500 zł + VAT + media– do negocjacji

• Czynna piekarnia „Marysieńka” z pełnym 
wyposażeniem w Mokrzyszowie, pow. 
użytkowa 400 m2 + 2 garaże, działka 17 arów, 
450 000 zł – do negocjacji

• Tarnobrzeg-Mokrzyszów, ul. Piekarska 
– działka o pow. 1758 m2, budynek po byłej 
piekarni o pow. 300 m2 – do remontu,
220 000 zł – do negocjacji

DZIAŁKI:
• Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski, 

bardzo ładna działka budowlana 3063 m2, 
ul. Południowa, wszystkie media, szerokość 26 m2, 
38 000 zł – do negocjacji

• Sandomierz, ul. Lipowa (boczna od ulicy 
Kwiatkowskiego, około 700 m), działka o 
powierzchni 2496 m2, z decyzją o warunkach 
zabudowy domu mieszkalnego. Media w granicach 
działki. Przepiękna lokalizacja, ostoja ciszy i spokoju. 
Okazyjna cena 95 000 zł – do negocjacji, 
działka o powierzchni 2450 m2 – 90 000 zł – do 
negocjacji

• Ożarów, ul. Akacjowa, działka budowlana 
o pow. 898 m2, warunki zabudowy, 45 000 zł 
– do negocjacji

• 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

• Sandomierz, ul. Wielowiejska, 4373 m2 
w części pod budownictwo – Bp oraz rola IIIb  
65 000 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 245 000 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 

SPRZEDA ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI PO OKAZYJNYCH CENACH:

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

• 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

• 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. 
Cena 440 000 zł – do negocjacji

• Jamnica, gmina Grębów (7,5 km od Stalowej 
Woli). Do wynajęcia piękna posiadłość: dom 
mieszkalny, wysoki standard, 184 m2, z 
umeblowaniem i wyposażeniem; budynek 
garażowo-gospodarczy 92 m2; działka 3928 
m2 – wynajem na okres od 3 do 5 lat. Cena 
wynajmu za miesiąc 5 200 zł  – do negocjacji 
+ opłata za media. Po 3 latach wynajmu 
nieruchomość do sprzedaży.

MIESZKANIA:
• Nowa Dęba, ul. Spółdzielcza, bardzo ładne 

mieszkanie  o powierzchni użytkowej 
58,2 m2 (powierzchnia całkowita 70,2 m2), na 
parterze, w I-piętrowym bloku.  Po remoncie 
kapitalnym. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, piwnica, garaż w tym bloku - 
pod mieszkaniem. Bardzo dobry standard, 
lokalizacja oraz niski czynsz. 
158 000 zł – do negocjacji.

•  Gorzyce, ul. 11 Listopada, 47,9 m2, 3 pokoje, 
IV piętro, po remoncie, 108 000 zł – do 
negocjacji

Pełna oferta w biurze Agencji
Zapraszamy codziennie 

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

Wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku 

wszystkim obecnym 
i przyszłym Klientom

życzy
Agencja TAKSATOR

PRZYJMUJEMY do pośrednictwa sprzedaży, wynajmu, dzierżawy wszelkie 
nieruchomości: działki, lokale, gospodarstwa, budynki, zakłady, spółdzielnie, 
ośrodki wypoczynkowe, gastronomiczne, usługowe, hotele, stacje benzyno-
we, 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 DZIAŁAL-

NOŚĆ GOSPODARCZĄ O DOBREJ LOKALIZACJI ORAZ POD BUDOWNIC-
TWO MIESZKANIOWE; LOKALI I BUDYNKÓW DO PROWADZENIA DZIA
ŁALNOŚCI; RESTAURACJI, DWORKÓW, ZAJAZDÓW, KARCZM, HOTELI, 
STACJI BENZYNOWYCH, GRUNTÓW ROLNYCH duże powierzchnie)

Zapraszamy codziennie od 8.00 do 17.00
w soboty od 9.00 do 15.00

Agencja Obrotu Nieruchomościami i Wyceny
TAKSATOR

39-400 TARNOBRZEG 1, al. Warszawska 77, skr. poczt. 15
tel./fax 15 822 63 11, 15 823 43 61 kom. 502 688 927, 509 

674 558
www.agencja-taksator.pl, taksator@interia.eu

Rok za łożenia 1995

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu 

Wojciech Malinowski, 
ogłasza 

że dnia 24 stycznia 2018 r. godz. 10:30
w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewid. 35/7, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5 o łącznej pow. 1,2400 ha, położonej: 27-641 Obrazów, Święcica, 
dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00010862/6. Działki licytowane będą w kolejności:

1. Działka nr ewid. 114/3 o pow. 0,1600 ha stanowiąca łąki trwałe, w kształcie zbliżonym do trapezu. Posiada dostęp do drogi publicznej – bocznej drogi gruntowej. 
Suma oszacowania wynosi 8 023,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 017,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu 
powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 802,30 zł.

2. Działka nr ewid. 114/1 o pow. 0,0800 ha stanowiąca łąki trwałe, w kształcie zbliżonym do trapezu. Posiada dostęp do drogi publicznej – bocznej drogi gruntowej. 
Suma oszacowania wynosi 4 012,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 009,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu 
powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 401,20 zł.

3. Działka nr ewid. 114/2 o pow. 0,0800 ha stanowiąca łąki trwałe, w kształcie zbliżonym do trapezu. Posiada dostęp do drogi publicznej – bocznej drogi gruntowej. 
Suma oszacowania wynosi 4 012,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 009,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu 
powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 401,20 zł.

4. Działka nr ewid. 114/4 o pow. 0,0200 ha stanowiąca częściowo łąki trwałe i grunty orne, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej 
– bocznej drogi gruntowej. Suma oszacowania wynosi 1 003,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 752,00 zł. Licytant przystępujący 
do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100,30 zł.

5. Działka nr ewid. 114/5 o pow. 0,0200 ha stanowiąca łąki trwałe, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej - bocznej drogi gruntowej. 
Suma oszacowania wynosi 1 003,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 752,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien 
złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100,30 zł.

6. Działka nr ewid. 35/7 o pow. 0,88 ha (8 800 m2) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi, częściowo stanowi 
użytki rolne i pastwiska trwałe. Dojazd do nieruchomości boczną drogą publiczną. Na nieruchomości ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci 
dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie korzystania z połowy budynku mieszkalnego i połowy budynków gospodarczych. Suma oszacowania 
wynosi 238 424,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 818,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć 
rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 842,40 zł. Rękojmię można uiścić także na 
konto komornika: 

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 1020 4926 2004 0000 0000 0000
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a 

zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

USŁUGI RÓŻNE
CZYSZCZENIE, remonty komi-
nów, pieców węglowych i gazo-
wych. Przeglądy, odbiory komi-
niarskie. Montaż wentylacji. 519 
493 995.  J-675/1

WYRYWANIE drzew, sadów. 
883 147 676.  Fg-100/1

WYWÓZ nieczystości ciekłych. 
Obsługa na terenie gmin: Dwi-
kozy, Sandomierz, Wilczyce, Za-
wichost. Potwierdzenia wywozu, 
faktury VAT. Grupa „Marycha”, 
Sandomierz, tel. 509 140 247, 15 
644 56 40.  Fk-521/1/i

USŁUGI zwyżką, wycinka 
drzew. 660 416 967  Fg-100/1

WYCINANIE dużych drzew. 
Dzwonić wieczorem: 15 823 37 
67, 691 407 707.  Kup-6/i

NAPRAWA rowerów. Tar-
nobrzeg, Słomki 4c, 603 988 
411.  Kup-2/i

TOWARZYSKIE

OGŁOSZENIA do rubryk towa-
rzyskiej i matrymonialnej moż-
na nadać wyłącznie osobiście 
w biurze ogłoszeń, okazując 
dowód osobisty.

WOLNY 500 742 805.  P-589/2
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Twoja reklama będzie skuteczna! Sprawdź nas: www.tyna.info.pl

REKLAMY ogłoszenia

GARAŻE BLASZANE 
WZMOCNIONE

KOJCE DLA PSÓW
BRAMY GARAŻOWE

Dowóz, montaż gratis
PRODUCENT

15 816 42 06, 509 038 426
�  .robstal.pl

Wójt gminy Zaleszany ogłasza: 
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. działki nr 346/24 o pow. 0,1300 ha położonej w Dzierdziówce, księga wieczysta TB1S/00011979/3, 
cena wywoławcza – 20 300,00 zł plus podatek VAT 23%,

2. działki nr 1044/18 o pow. 0,1258 ha położonej w Dzierdziówce, księga wieczysta 
TB1S/00015891/0,cena wywoławcza – 19 600,00 zł plus podatek VAT 23%

3. działki nr 1044/19 o pow. 0,0990 ha położonej w Dzierdziówce, księga wieczysta 
TB1S/00015891/0,cena wywoławcza – 15 400,00 zł plus podatek VAT 23%,

4. działki nr 1044/20 o pow. 0,0990 ha położonej w Dzierdziówce, księga wieczysta 
TB1S/00015891/0,cena wywoławcza – 15 400,00 zł plus podatek VAT 23%,

5. działki nr 1044/21 o pow. 0,0990 ha położonej w Dzierdziówce, księga wieczysta 
TB1S/00015891/0,cena wywoławcza – 15 400,00 zł plus podatek VAT 23%,

6. działki nr 1044/22 o pow. 0,0990 ha położonej w Dzierdziówce, księga wieczysta 
TB1S/00015891/0,cena wywoławcza – 15 400,00 zł plus podatek VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 10 w siedzibie Urzędu Gminy w 
Zaleszanach ul. Tadeusza Kościuszki 16.

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
działki nr 143/15 o pow. 0,09 ha położonej w Dzierdziówce, księga wieczysta TB1S/00023413/5, 

cena wywoławcza – 13.000,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 11 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Zaleszanach ul. Tadeusza Kościuszki 16.
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. działki nr 337/12 o pow. 0,1233 ha położonej w Dzierdziówce, księga wieczysta TB1S/00015891/0, 
cena wywoławcza – 19.100,00 zł plus podatek VAT 23%

2. działki nr 595/60 o pow. 0,1126 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 18 800,00 zł plus podatek VAT 23%

3. działki nr 1037/11 o pow. 0,1348 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 21 800,00 zł plus podatek VAT 23%

4. działki nr 1037/13 o pow. 0,1613 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 17 840,00 zł plus podatek VAT 23%

5. działki nr 1305 o pow. 0,2090 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 13 920,00 zł 

6. działki nr 1306 o pow. 0,24 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 21 240,00 zł

7. działki nr 1313 o pow. 0,2595 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim, księga wieczysta 
TB1S/00030780/0, cena wywoławcza – 18 120,00 zł

8. działki nr 597/25 o pow. 0,1550 ha położonej w Majdanie Zbydniowskim, księga wieczysta 
TB1S/00014008/7, cena wywoławcza – 24 110,00 zł plus podatek VAT 23%

9. działki nr 597/26 o pow. 0,1542 ha położonej w Majdanie Zbydniowskim, księga wieczysta 
TB1S/00014008/7, cena wywoławcza – 24 000,00 zł plus podatek VAT 23%

10. działki nr 597/30 o pow. 0,1656 ha położonej w Majdanie Zbydniowskim, księga wieczysta 
TB1S/00014008/7, cena wywoławcza – 25 760,00 zł plus podatek VAT 23%

11. działki nr 821/13 o pow. 0,1322 ha położonej w Obojnej, księga wieczysta TB1S/00022752/6, cena 
wywoławcza – 38 500,00 zł plus podatek VAT 23%

12. działki nr 443/30 o pow. 0,1229 ha położonej w Pilchowie, księga wieczysta TB1S/00042178/4, 
cena wywoławcza – 43 500,00 zł plus podatek VAT 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 12 w siedzibie Urzędu Gminy w 
Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny 
wywoławczej brutto na konto Urzędu Gminy nr 09 9439 0007 2001 0000 0329 0005 Bank Spółdzielczy w 
Zaleszanach najpóźniej do godz. 13 w dniu 19 stycznia 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Zaleszanach.

Treść ogłoszeń o przetargach opublikowana została na stronie internetowej www.zaleszany.pl, www.
zaleszany.biuletyn.net oraz zamieszczona na tablicach ogłoszeń w budynku UG i w poszczególnych 
sołectwach gminy Zaleszany.

Szczegółowe informacje można uzyskać w U.G. Zaleszany, pl. Kościuszki 5/2, tel. 15 845 94 19 wew. 31.

Wójt gminy Zaleszany podaje do wiadomości
że w siedzibie UG w Zaleszanach wywieszony zostanie na okres 21 dni, od dnia 22 grudnia 2017 roku do dnia 
12 stycznia 2018 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

 Wojciech Malinowski 
ogłasza,

 że dnia 24 stycznia 2018 r. o godz. 11:30 
w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w 

sali nr IV, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz 
budynkiem gospodarczym, składającej się z działki nr ewid. 21/3 o pow. 0,4000 ha, położonej: 
Łoniów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą o numerze KI1S/00033057/7.

Suma oszacowania wynosi 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 
oszacowania i wynosi 155 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć 
rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy 
oszacowania, to jest 20 700,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 1020 4926 2004 0000 0000 0000
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które 

mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie 
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prezydent miasta Tarnobrzega
informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 
21 dni, tj. od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 05 stycznia 2018 r., wykazu nieruchomości gruntowych, położonych 
w  Tarnobrzegu stanowiących własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonych do oddania w  najem lub 
dzierżawę na okres do 3 lat. Ponadto wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Biurze Obsługi Interesantów lub w  Wydziale Geodezji 
i  Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, pok. 39 oraz telefonicznie tel. 
15 822 65 70 wew. 218.

CENTRUM leczenia otyłości 
„PULS”, Tarnobrzeg, 1 Maja 11, re-
jestracja 603 686 807. www.zdrowe-
odchudzanie.org.pl  Fk-679/4/i

STOMATOLOGIA – narkoza, chi-
rurgia, protetyka, 602 620 463. 
www.stomatologia-anna-wawer.
pl  Fk-677/4

IMPLANTOLOGIA, stomatologia 
rodzinna, www.perimplant.pl Tar-
nobrzeg, Kopernika 21/3a, tel. 15 
822 98 59.  FK-169/2/i

NEUROCHIRURG – kon-
sultacja, diagnoza, leczenie: 
lek. med. Dominik Ungeheu-
er, Przychodnia Chirven, 
Mielec, ul. Biernackiego 
4b. Rejestracja, tel. 881 211 
377.  Fk-519/2/i

MASAŻE w domu: antycellulitowe 
i relaksacyjne. Tel. 514 077 260.  

ALFA OPTYK. Zapraszamy od po-
niedziałku do piątku, w godz. 9 -17. 
Sandomierz, ul. Dobkiewicza 18, 
tel. 15 832 87 91.  Fk-680/4/i

TRANSPORT

ZATRUDNIĘ do cięcia sadu, do-
jazd własny. 881 226 977.  

 J-682/3

OPIEKA Niemcy – legalnie. 725 
248 935.  Fk-526/1

ŚLUSARZA, spawacza zatrud-
nię. Sandomierz, 505 181 190. 

 J-622/2

ZATRUDNIĘ pracownika do mon-
tażu mebli i szaf wnękowych. Tel. 
661 842 405.  P-606/5/i

ZATRUDNIĘ operatora minikopar-
ki. Tel. 504 201 932.  Fk-703/2

ZATRUDNIĘ pracownika na sta-
nowisko logistyk-spedytor. Tel. 
504 201 932.  Fk-703/2

SZUKAM PRACY

PŁACE, kadry, ZUS, KPiR, etat lub 
faktura. Tel. 728 464 324, and_
luk@op.pl   K-1/i

FIRMA biegłego rewidenta AU-
DYT sp. z o.o. w Tarnobrzegu 
oferuje usługi w zakresie prowa-
dzenia pełnej ewidencji księgowej 
oraz w formie podatkowych ksiąg 
przychodów i rozchodów wraz z 
przesyłaniem danych w ramach 
JPK. Telefon 609 028 779.  

Fg-105/1/i

POPROWADZĘ księgowość. 604 
549 868.  Kup-2

RÓŻNE

T O WA R Z Y S T W O  u b e z -
pieczeń TUW TUW unie-
ważnia następujące polisy:
DU22740896, DU22740897.  K-1/i

NAUKA

FIZYKA. 505 941 743.  P-437/2

MATEMATYKA. 507 603 245.  
P-460/2/

Spośród czytelników, którzy do 12 stycznia dostarczą do redakcji komplet grudnio-
wych kuponów (1 – 3), rozlosujemy podwójne zaproszenie na kolację w Hotelu „Anna”.

• restauracja • konferencje • przyjęcia 
okolicznościowe • wesela • catering

Hotel „Anna” w Tarnobrzegu-Wielowsi

www.hotelanna.pl tel. 15 644 60 60

KUPON na kolację dla dwojga

GRUDZIEŃ 3

imię i nazwisko ..........................................................................................................................................

........................................................................................... telefon: .....................................................................
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Krzyżówka 51/52

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z NR. 49 (1908)
HASŁO: Słowa bez czynu nie mają wagi.

BARAN (21.03 – 20.04) Nie wykręcisz się nadmiarem obowiąz-
ków i spędzisz więcej czasu z ukochaną osobą. Poczujesz się wspaniale, 

zresztą nie tylko tobie będzie tak miło. W zamian twoja druga połówka spełni 
każde twoje życzenie. Na początek zaprosi cię na romantyczną kolację. Dużo 
zrobisz, by pokazać się ludziom z jak najlepszej strony. Nauczysz się czegoś no-
wego, nawet jeśli będzie to wymagało od ciebie sporych wyrzeczeń. Ważne, że 
się rozwijasz. 

BYK (21.04 – 20.05) W domu zapanuje dużo miłości i radości. 
Poczujesz, że zbliżają się święta, a dzieci i teściowe przestaną wreszcie 

narzekać. Co więcej, usłyszysz od nich dobre słowa i pochwały. W pracy przesta-
niesz przejmować się drobiazgami i nabierzesz dystansu do humorów twoich 
przełożonych. Czas zadbać o siebie, swoich najbliższych oraz o zwierzęta. Prze-
testujesz różne wzmacniające kuracje i poczujesz się o niebo lepiej. 
  BLIŹNIĘTA (21.05 – 21.06) Odetchniesz, bo rodzina przesta-

nie się wreszcie wtrącać w twoje życie i mówić ci, co masz robić, a czego 
nie. Swobodnie będziesz mógł podjąć samodzielnie decyzje dotyczące twojej 
przyszłości. Na dodatek już wkrótce odczujesz, że nie popełniłeś błędu. Samot-
nym serce zabije znacznie żywiej na widok kogoś przedstawionego przez kole-
gów. Lecz nie pokazuj, że ci zależy, a daj się zdobywać. 

 RAK (22.06 – 22.07) Otworzą się przed tobą ważne drzwi do 
kariery lub nowego etapu w życiu osobistym. Planety obiecują ci szczę-

ście w biznesie, jednak nie możesz siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż samo 
przyjdzie. Jeżeli się przyłożysz, to przed tobą jest szansa awansu oraz podwyżki, 
która zmotywuje cię do jeszcze bardziej owocnej pracy. Spadną na ciebie kom-
plementy i dowody uznania, co sprawi, że poczujesz się bardzo przyjemnie. 

 LEW (23.07 – 23.08) Wystarczy ci gotówki na wszystkie pre-
zenty, które zaplanowałeś zrobić swoim najbliższym. A  na dodatek 

jeszcze ci trochę zostanie i będziesz mógł sobie zrobić jakąś przyjemność. Przed 
tobą miły czas wypełniony ostatnimi przedświątecznymi przygotowaniami 
i rozmowami o tym, co kto przyrządzi na wigilię. Znajdziesz czas, aby porządnie 
wysprzątać dom albo pomóc osobom, które pod tym względem grają pierwsze 
skrzypce w twojej rodzinie. skrzypce w twojej rodzinie. 

 PANNA (24.08 – 23.09) Wyjaśnisz wszelkie nieporozumienia 
i pogodzisz się z ludźmi, z którymi wszedłeś w spory. Trudno cię będzie 

zatrzymać w jednym miejscu, gdyż masz teraz mnóstwo spraw na głowie. Lecz 
z pewnością zdążysz jeszcze zrobić prezenty świąteczne, a nawet nie zapomnisz 
ich przepięknie zapakować. W pracy będziesz miał więcej cierpliwości niż zwy-
kle, szczególnie do kolegów, którzy jeszcze się uczą, oraz do nerwowych szefów. 

WAGA (24.09 – 23.10) Nawet jeśli wpakujesz się w  jakieś 
kłopoty, to okażą się one tymczasowe i pomogą ci z nich wyjść zaufani 

przyjaciele. Nauczysz się czegoś pożytecznego na własnych błędach, a poza tym 
przekonasz się, że nie jesteś sam i masz na kogo liczyć. Dostaniesz dobre oferty 
w bankach, biurach, � rmach telekomunikacyjnych. W weekend ktoś zapewni ci 
dobrą zabawę. Przypomnisz sobie, co przynosiło ci radość w przeszłości.

SKORPION (24.10 – 22.11) Komuś pomożesz, zyskasz czyjąś 
wdzięczność. Poczujesz się potrzebny i ważny. Możesz liczyć na zapro-

szenia od miłych znajomych oraz na wizytę przyjaciół. Planety pomogą ci się 
zabrać za dom i sprawy rodzinne. Podejmiesz słuszne decyzje, uporasz się z za-
ległościami i popłacisz rachunki, nawet te zaległe. Pilnuj, żeby nie być niczyim 
dłużnikiem i oddać, co pożyczyłeś. A jeśli ktoś ci z czymś zalega, nie obawiaj się 
upomnieć o swoje. 

 STRZELEC (23.11 – 21.12)  Nie daj się zdołować komuś, kto 
ciągle narzeka, że jest szaro i smutno. Zrób coś dobrego do jedzenia na 

poprawę nastroju, kup kwiaty, zapal nastrojowe świece. Jeżeli irytują cię nie-
które obowiązki, to poszukaj sposobu, jak wykonać je szybciej lub w ogóle ich 
uniknąć. Dobrze zrobisz, jeśli zainwestujesz w  nowy odkurzacz i  nic się nie 
stanie, jeżeli kilka razy zrobisz obiad z mrożonki, a czas, który zaoszczędzisz, 
spędzisz znacznie milej. 

KOZIOROŻEC (22.12 – 20.01) Ktoś cię przytuli i  pocieszy. 
Usłyszysz miłe słowa, a na dodatek całkiem możliwe, że ktoś cię obdaruje 

czymś, o czym marzysz. Samotni powinni unikać internetowych znajomości. Znajdź 
trochę więcej czasu i zainwestuj w siebie. Dobrze ci zrobią wizyta u fryzjera lub 
w spa. W weekend goście wproszą się na obiad lub deser. Nie denerwuj się, bo 
będziesz mógł pokazać im, że jesteś gościnny i potra� sz gotować. 

WODNIK (21.01 – 19.02) Będziesz miał ochotę poleżeć i po-
czytać. I nie musisz mieć z tego powodu wyrzutów, bo jeszcze przyjdą 

dni, że się napracujesz w kuchni. W pracy nauczysz się odróżniać prawdziwych 
przyjaciół od ludzi, którzy chcą wykorzystać twoje dobre serce. Jeśli zechcesz coś 
zmienić w życiu, to niebawem nadarzy się okazja. Pomyśl, gdzie chciałbyś wy-
jechać tej zimy. Zajmij się także zakupami i porządkami w � nansach. 

 RYBY (20.02 – 20.03) Na początku tygodnia możesz mieć 
gorszy humor. Nawet nie dlatego, że ktoś cię zdenerwuje czy zdarzy się 

coś przykrego. Źle wpłynie na ciebie brak słońca i zimno na dworze. Warto w te 
dni poszukać antidotum, na przykład więcej spacerować lub nawet pobiegać 
albo upiec szarlotkę i zaprosić sąsiadów lub znajomych. Pod koniec tygodnia 
twoje samopoczucie się znacznie poprawi. Pojawią się powody do radości, bo 
ktoś ci zrobi miłą niespodziankę

Pod znakiem
TEMIDY

Litery z  pól ponumerowanych w  prawym 
dolnym rogu, ułożone kolejno, utworzą ha-
sło, 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. 49 otrzymuje Małgorzata 
Szeląg. Odbiór bonu w siedzibie redakcji.

Sebastianowi Cz. grozi, że pójdzie 
do więzienia za okradanie altanek na 
ogrodach działkowych. Na dodatek bę-
dzie musiał zwrócić pieniądze wszyst-
kim swoim ofi arom.

28-letni Sebastian pochodzi z  małej 
wioski, lecz od dawna w niej nie mieszka. 
Nie jest też nigdzie zameldowany. 

– Błąkam się to tu, to tam – opowia-
da, że praktycznie jest bezdomny. 

Dlatego zgodził się na pójście za kra-
ty bez przeprowadzania rozprawy. 

– Jestem winny. Przynajmniej na 
zimę będę miał dach nad głową – przy-
znał bez oporów przed prokuratorem.

Ostatniego lata spał na działkach. 
Włamywał się do altanek. 

– Przez trzy dni mieszkałem na ro-
dzinnych ogrodach „Kolejarz” – zeznał. 

Obrobił na nich dwie altanki. W jed-
nej wyrwał drzwi z futryną, a ze środka 
zabrał dwa świeczniki z mosiądzu, dwie 
butelki wina i sześć „małpek” z wódką. 
Właściciel oszacował swoje straty na 
450 zł. 

W drugiej altanie wybił szybę i wszedł 
do jej wnętrza przez okno. Zabrał prze-
dłużacz za 50 zł. Potem przeniósł się 
na kilka dni do ogrodów „Wenecja”, 
a następnie „Relaks”. W sumie włamał 
się i okradł jeszcze pięć altan. 

Z jednej zabrał przedłużacz, z drugiej 
butelkę wody mineralnej, paczkę cia-

stek i kawę rozpuszczalną za 9 złotych. 
Właściciel oszacował straty na 16 zł. 
Inną altanę okradł na 1300 zł, bo za-
brał konsolę PlayStation, projektor 
i dwa ipody. 

Z  kolejnej wyłamał okiennicę, po-
wodując straty na 750 zł, a zabrał z niej 
kubek z kostką rosołową, w sumie za 8 
złotych i 80 groszy. 

– Głodny byłem – tłumaczył proku-
ratorowi. 

Była też altana, do której wyłamał 
zamek i uszkodził drzwi, czym spowo-

dował straty na 250 zł. Wszedł do 
środka, lecz nic nie zabrał. 

– Niczego interesującego tam nie 
było – ocenił. 

W  sumie narobił strat i  nakradł 
przez kilka dni na prawie 5 tys. zł. 
Poprosił o wydanie wyroku skazują-
cego bez przeprowadzania rozprawy. 
Razem z  prokuratorem uzgodnili, 
że mógłby to być rok i  6 miesięcy 
pozbawienia wolności. Zobowiązał 
się także naprawić wszystkie szko-
dy i zwrócić pieniądze tym, których 
okradł. Czy taka kara wystarczy? 
Zadecyduje o tym sąd.

Sebastianowi Cz. grozi, że trze-
ci raz pójdzie do więzienia. Mimo 
młodego wieku przesiedział już cztery 

lata za kradzieże z włamaniem. Wyszedł 
w  2016 r., a  potem znów za to samo 
trafi ł za kraty na 7 miesięcy. Wyszedł na 
wolność latem. Nie miał gdzie mieszkać 
i poszedł prosto na działki.  (gp)

kontakty do dziennikarzy „TN”

POZIOMO: 1 – biała broń, 7 – oddział wojska, 8 – 
reguła, kanon, 9 – marzyciel, 11 – lutowa solenizant-
ka, 14 – łagodzi wstrząsy pojazdu, 18 – asysta, orszak, 
19 – wydzielina kaszalota, 20 – wyznawca surowych 
zasad, 23 – wytyczona droga, 25 – zbroja z łusek 
metalowych, 28 – zwierzę z rodziny psów, 29 – motyl 
nocny, szkodnik, 30 – obojętność, zniechęcenie.

PIONOWO: 1 – byłe miasto wojewódzkie, 2 – 
wielbiciel, adorator, 3 – ubytek metalu na skutek 
przetapiania, 4 – stragan, 5 – piaszczysta wydma, 
6 – styl w sztuce, 10 – miasto wojewódzkie, 12 – 
polecać, 13 – aromatyczny napój alkoholowy, 15 
– kant, krawędź, 16 – dopływ Warty, 17 – część sce-
ny, 21 – gość, osobnik, 22 – niewola u Tatarów lub 
Turków, 24 – Marusia z „Czterech pancernych...”, 
26 – październikowy solenizant, 27 – ptak morski. 

Oprac. T. CICHOWICZ

Z chęcią wróci 
do... więzienia
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło krzyżówki. Osoby, które 
do 5 stycznia 2018 r. nadeślą (lub przyniosą) do naszej redakcji prawidłowe hasło wraz z wycię-
tym oryginalnym kuponem naklejonym na kartkę pocztową, wezmą udział w losowaniu nagród 
w postaci dwóch bonów o wartości 200 zł każdy, do wykorzystania w sklepach jubilerskich 
„Diament” w Tarnobrzegu.

JUBILER DIAMENT

Tarnobrzeg
ul. Piłsudskiego 18
pl. B. Głowackiego 31

Pełnych magii i blasku 
świąt 

Bożego Narodzenia
życzy

Kupon
51/52




