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Bàdê takim, abyÊ nie musia∏
czerwieniç si´ przed sa-

mym sobà..., stwierdzi∏ Wiktor
Hugo. S∏owa te przytaczam nie
bez powodu. Jak˝e bowiem
doskonale korespondujà z pro-
blemem uczciwoÊci wobec sie-
bie i innych, o którym traktuje
dzisiejszy felieton Piotra Niem-
ca. Goràco zach´cam do wni-
kliwej lektury tekstu „Lekcja
prawdy”.
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Ju˝ trzynaÊcie osób zamarz∏o w woje-
wództwie podkarpackim podczas tego-

rocznej zimy – wynika z danych Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Po-
przedniej zimy zgin´∏o w ten sposób czter-
naÊcie osób, zaÊ w sezonie zimowym
2002/2003 osiemnaÊcie. 
Zdaniem podinspektora Wies∏awa Dybasia,
rzecznika prasowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Rzeszowie, zamarzajà w wi´k-
szoÊci przypadków ludzie z tzw. marginesu
spo∏ecznego lub bezdomni, najcz´Êciej b´-
dàcy pod wp∏ywem alkoholu. Policja apelu-
je, aby nie przechodziç oboj´tnie obok
osób le˝àcych na dworze. Wprawdzie w
schroniskach brakuje miejsc, jednak nikt

nie zostanie pozbawiony
pomocy. Mo˝na przyjàç
bezdomnych i ulokowaç ich
na materacach nawet
w kuchni.

ÂMIERå PRZEZ ZAMARZNI¢CIE
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Najwi´cej
zamarzni´tych
osób
odnajdywanych
jest w lasach

ZA TYDZIE¡

■ WYWIAD z Lucynà Mizerà, dyrek-
torem Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli, która opowie
o planach rozbudowy placówki. 

■ RECEPTA NA MA¸˚E¡STWO. W re-
porta˝u Mariusza Bobuli
o tym, jak szcz´Êliwie prze˝yç
razem 50 lat. 

■ AKCJE CHARYTATYWNE sandomier-
skiej Caritas, m.in. podsumo-
wanie Wigilijnego Dzie∏a Po-
mocy Dzieciom. 

MARTA
WOYNAROWSKA

redaktor wydania

Szybki odzew na tragedi´ w Azji

Ofiary tsunami

Biskup sandomierski Andrzej Dzi´ga
w swoim komunikacie z 28 grudnia
2004 r. wezwa∏ do pomocy ofiarom
trz´sienia ziemi i fal tsunami w Azji
Po∏udniowo-Wschodniej. 

,,Caritas Polska pospieszy-
∏a ju˝ z pierwszà pomocà. Nie
mo˝emy nie w∏àczyç si´ tak˝e
my, jako wspólnota diecezji
sandomierskiej, solidaryzujàc
si´ z ofiarami tego katakli-

zmu, który
pociàgnà∏ za 
sobà ponad
150 tysi´cy
istnieƒ ludz-
kich, a kolej-
ne setki ty-
si´cy pozba-
wi∏ Êrodków do ˝ycia” – napi-
sa∏ Pasterz diecezji. Ofiary by-
∏y zbierane w naszej diecezji
2 stycznia 2005 r., a w ca∏ej
Polsce 9 stycznia. 

ERBES
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Ks. Bogus∏aw Pitucha,
dyrektor Caritas

Diecezji
Sandomierskiej,

czuwa nad
przebiegiem 

akcji pomocy

Mistyczna aura miasta

Piewcy urody
Sandomierza
– Nikt nie odmówi urody temu
miastu – tym cytatem ks. Adam Su-
do∏, zast´pca dyrektora Wydaw-
nictwa Diecezjalnego w Sandomie-
rzu, rozpoczà∏ konferencj´ praso-
wà, która odby∏a si´ 17 grudnia
2004 r. w siedzibie Wydawnictwa. 

Konferencja poÊwi´cona by∏a
promocji najnowszego albumu
„Sandomierz”, z fotografiami Ta-
deusza Budziƒskiego i tekstem
Krzysztofa Burka. – Jest Sando-
mierz wieczny i trwa∏y, ale jest te˝
Sandomierz T. Budziƒskiego. Uda-
∏o mu si´ uchwyciç mistycznà au-
r´ miasta, wydobyç detale, które
nie sà widoczne, nie sà ujawnione
– powiedzia∏ K. Burek. 

Pomys∏ powstania albumu na-
rodzi∏ si´ w 2001 r. „Sandomierz”
jest drugà pozycjà ksià˝kowà T.
Budziƒskiego, wydanà przez tu-
tejsze Wydawnictwo Diecezjalne.
Pierwszà by∏ album papieski „Po-
t´˝ni wiarà” (1999 r.), który ukaza∏
si´ dzi´ki wspó∏pracy z Wydaw-
nictwem BOSZ.

KRZYSZTOF JAROSZ
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Szko∏a dla michalitów
STALOWA WOLA. Z inicjatywà
powstania publicznej szko∏y kato-
lickiej w Stalowej Woli wystàpi∏y
klub radnych Ligi Polskich Rodzin
i Akcja Katolicka Diecezji Sando-
mierskiej. Radni upowa˝nili prezy-
denta do prowadzenia rozmów
w tej sprawie. 

Szko∏´ prowadzi∏oby zgroma-
dzenie ksi´˝y michalitów, pracujà-

cych w par. Trójcy PrzenajÊwi´tszej.
Ksi´˝a michalici zajmujà si´ m∏o-
dzie˝à sprawiajàcà trudnoÊci wy-
chowawcze. 

Na potrzeby szko∏y katolickiej
miasto byç mo˝e przeka˝e jednà ze
szkó∏. Z powodu ni˝u demograficz-
nego w najbli˝szych latach w Stalo-
wej Woli mo˝e byç mniej o dwie
szko∏y podstawowe i dwa gimnazja. 

Reorganizacja administracyjna 
diecezji sandomierskiej
SANDOMIERZ. Od nowego
roku 2005, zgodnie z
dekretem biskupa sandomier-
skiego Andrzeja Dzi´gi,
istnieje jeden dekanat sando-
mierski – w miejsce dwóch
poprzednich: Sandomierz Pó∏-
noc i Po∏udnie. Obejmuje pa-
rafie: Daromin, Jankowice, pa-
rafi´ katedralnà, Chrystusa Je-
dynego Zbawiciela Âwiata,
Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´te-
go, NMP Królowej Polski,
Âwi´tego Józefa, Nawrócenia
Êw. Paw∏a, a tak˝e koÊcio∏y
rektorskie: Ducha Âwi´tego,
Âwi´tego Micha∏a oraz Âwi´-
tego Jakuba. Do czasu miano-
wania nowego dziekana pe∏-
nienie obowiàzków powierzo-
no proboszczowi sandomier-
skiej parafii Podwy˝szenia
Krzy˝a Âwi´tego, ks. kanoni-
kowi Józefowi Âmiglowi. 

Pasterz diecezji powo∏a∏ te˝
nowy dekanat klimontowski,
w którego sk∏ad wesz∏y para-
fie: Chobrzany, Goêlice, Kli-
montów, Kleczanów, Myd∏ów,
Obrazów, Olbierzowice, Âwiàt-
niki i Szczeglice. Nowym dzie-
kanem klimontowskim zosta∏
ks. kan. Adam Nowak, dotych-
czasowy dziekan koprzywnicki.

W dekanatach: koprzywnickim,
opatowskim, o˝arowskim i za-
wichojskim uleg∏a zmianie
przynale˝noÊç niektórych para-
fii. Od 1 stycznia br. w sk∏ad
dekanatu Koprzywnica wesz∏y
parafie: Chodków, MB Ró˝aƒ-
cowej w Koprzywnicy (jej pro-
boszcz, ks. kan. Jacek Staszak,
jest nowym dziekanem ko-
przywnickim), Âwi´tego Floria-
na w Koprzywnicy, ¸oniów,
Osiek, Samborzec, Skotniki,
Sulis∏awice oraz Wiàzownica.
Dekanat opatowski tworzà pa-
rafie: Biskupice, Gierczyce,
Iwaniska, Malice, Modliborzy-
ce, Âwi´ty Marcin w Opatowie,
Wniebowzi´cia NMP w Opato-
wie, Ptkanów, Ruszków, Strzy-
˝owice, a tak˝e W∏ostów. De-
kanat o˝arowski stanowià pa-
rafie: Bidziny, Gliniany, Jani-
ków, ¸ukawa, O˝arów, Przyby-
s∏awice, S∏upia Nadbrze˝na,
Sobótka, Stodo∏y i Wojciecho-
wice. ZaÊ w dekanacie zawi-
chojskim znalaz∏y si´: Annopol,
Czy˝ów, Dwikozy, Góry Wyso-
kie, Lasocin, MÊciów, Linów,
Trójca i Zawichost. Po reorgani-
zacji liczba dekanatów w die-
cezji sandomierskiej – 25 – nie
zmieni∏a si´. 

WOLA BARANOWSKA. Zapro-
jektowana z gustem, mogàca po-
mieÊciç ok. 50 osób w czasie uro-
czystoÊci pogrzebowych, nowa ka-
plica powsta∏a na cmentarzu para-
fialnym w Woli Baranowskiej. „Ma-
∏a Êwiàtynia” zosta∏a wybudowana
w ciàgu kilku miesi´cy i oddana do
u˝ytku jesienià minionego roku.
Do zrobienia pozosta∏ jeszcze wy-
strój wn´trza. Zdaniem ks. pra∏ata

Jana M∏ynarczyka, miejscowego
proboszcza, to niezwyk∏e tempo
by∏o mo˝liwe dzi´ki wielkiemu za-
anga˝owaniu parafian. Przy wej-
Êciu g∏ównym do kaplicy znajduje
si´ tablica pamiàtkowa g∏ównego
ofiarodawcy, Józefa Smykla, syna
Walentego z Knapów – m. in.
uczestnika wojny obronnej 1939 r.,
jeƒca wojennego, d∏ugoletniego
so∏tysa wsi Knapy. 

Nowa Kaplica

¸adniej wokó∏ koÊcio∏a
¸AGÓW. Za 171 tys. z∏ wyremon-
towano mury koÊcio∏a pw. Êw. Mi-
cha∏a Archanio∏a w ¸agowie, wy-
brukowano chodniki, za∏o˝ono
nowà kanalizacj´ i odwodnienie.
Nadal trwajà prace renowacyjne
Drogi Krzy˝owej, umieszczonej
we wn´kach w zewn´trznych mu-
rach koÊcio∏a. 

G∏ównym wykonawcà prac re-
montowych by∏ Krzysztof Dycha-
∏a, kierownik firmy „KDBud”. Ma-
szyny udost´pni∏ Czes∏aw Poni-
kowski. 

Jego wykonanie by∏o mo˝liwe
dzi´ki ogromnemu zaanga˝owa-
niu ks. Franciszka Greli, probosz-
cza miejscowej parafii, oraz wier-

nych, którzy w∏àczyli si´ w prowa-
dzone prace. 
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Kaplica cmentarna to najwi´ksza ostatnio inwestycja w parafii

Wokó∏ koÊcio∏a u∏o˝ono nowe chodniki
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STALOWA WOLA.
Medal pamiàtkowy
45-lecia Honoro-
wego Krwiodaw-
stwa w Polsce
im. Ludwika
H i r s z f e l d a
otrzyma∏ Ro-
man Oleksy ze
Stalowej Woli.

Medal wr´-
czy∏ Olekse-

mu prezes Mazowieckiego Okr´-
gowego Zarzàdu PCK Jerzy Czu-

bak. Roman Oleksy, który
z krwiodawstwem zwiàzany
jest od 28 lat, ma na swoim
koncie 32,5 l oddanej krwi. 

Uhonorowany krwio-
dawca ma na swoim koncie
wiele odznaczeƒ, m. in.
Krzy˝ Kawalerski Orderu Od-

rodzenia Polski, Kryszta-
∏owe Serce.

Medal za krew
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„Âwi´ta Barbara przychodzi
w chmurne, grudniowe dni,
kiedy po Sanie 
w mgielnych oparach
sp∏ywajà pierwsze lodowe kry”.

– To pierwsze strofy wiersza
Henryka Gàtarza, rozpoczynajà-
cego tomik „Znad Tanwi i Sanu”.
Autor jest emerytowanym na-
uczycielem wychowania fizycz-
nego i przysposobienia obron-
nego w Ulanowie. 

Tomik wydany zosta∏ przez
Bractwo Mi∏oÊników Ziemi Ula-
nowskiej pod wezwaniem Êw.
Barbary. Zdaniem Mieczys∏awa
¸ab´ckiego, cechmistrza Brac-
twa, Henryk Gàtarz to jedyny
poeta, który pisze wiersze o fli-
sakach. 

55 wierszy,
które znalaz∏y
si´ w tomiku,
poÊwi´conych
jest przyrodzie
i ludziom ˝yjàcym na styku
dwóch rzek – Tanwi i Sanu.
TwórczoÊç ulanowskiego na-
uczyciela przenikni´ta jest wiarà
w Boga. 

Przyk∏adem tego jest wiersz
„Modlitwa flisaków” z zakoƒcze-
niem: 

Niech Twa opatrznoÊç 
z nami b´dzie

o sp∏aw bezpieczny 
Ci´ b∏agamy
od z∏ej przygody chroƒ 
nas wsz´dzie
a resztà si´ zajmiemy sami.

RD

Nauczyciel z Ulanowa napisa∏ wiersze o Ulanowie

Flisakom do rymu

Henryk Gàtarz
– emerytowany

nauczyciel i poeta Z
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�  WED¸UG 
ANTONA VAN DYCKA

Wystawa, czynna w Muzeum
Regionalnym w Stalowej woli
w dniach 9–30 stycznia, prezentu-
je 29 rycin najwybitniejszego,
obok Rubensa, przedstawiciela
barokowego malarstwa flamandz-
kiego, mistrza arystokratycznego
portretu. 

Prezentowane ryciny, po-
wsta∏e w latach 1630–45, ukazu-
jà portrety w∏adców, artystów,
uczonych, mecenasów sztuki
wspó∏czesnych van Dyckowi. Pra-
ce pochodzà ze zbiorów Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Grodnie (Bia∏oruÊ).

W∏aÊciwoÊcià sztuki portreto-
wej van Dycka jest wyraêne odczu-
wanie tego, co pi´kne, eleganckie.
To odczucie wyra˝a∏o si´ nie tylko
w harmonijnym porzàdku kompo-
zycyjnych rozwiàzaƒ, elegancji po-
staw i efektownoÊci ubraƒ portre-
towanych, ale tak˝e w ich subtel-
nej duchowoÊci, wyrazie twarzy,
sposobie wyra˝ania emocji. Ze
szczególnym mistrzostwem van
Dyck przekazuje spojrzenie cz∏o-
wieka – ˝ywe i wyraziste oczy.

� KOL¢DY ÂWIATA 
ZAÂPIEWA KRYSTYNA
PRO¡KO

Tarnobrzeski Dom Kultury za-
prasza 16 stycznia o godz. 18.00
na koncert Krystyny Proƒko, która
zaÊpiewa najpi´kniejsze kol´dy
z ró˝nych stron Êwiata. 

Artystce towarzyszyç b´dà mu-
zycy Piotr Proƒko, grajàcy na sak-
sofonie, i Pawe∏ Serafiƒski, na or-
ganach Hammonda. Krystyna Proƒ-
ko uczestniczy∏a wielokrotnie
w Jazz Jamboree, Praskim Festiwa-
lu Jazzowym, w Castlebar (Irlan-
dia), Dreênie. W Opolu cztero-
krotnie zdobywa∏a najwy˝sze tro-
fea. W 1980 r. zosta∏a uhonoro-
wana tytu∏em Piosenkarki Roku.
Wyst´powa∏a w rock-operze
„3400 lat po Ikarze” (J. Koman. B.
Olewicz) w 1978 r.  oraz w orato-
rium „Kol´da Nocka” (Wojciech
Trzciƒski, E. Bryll). Bra∏a te˝
udzia∏ w polskich edycjach Good
News Festiwal w 1990 i 1991 r.
w Katowicach i w 1991 r. w Cz´-
stochowie.

Bilety do nabycia w Tarno-
brzeskim Domu Kultury w Dziale
Organizacji Imprez w godz.
8.00–18.00 w cenie 25 z∏. 

Zaproszenia

Na rynku ksià˝ki

Kolejny numer 
„Studiów Sandomierskich”

„Dzieje konwentu benedyktynek
w Sandomierzu wyznaczajà dwie
daty – rok 1615 i 1903. Pierwsza
z nich okreÊla poczàtek fundacji
sandomierskiej, druga zaÊ stanowi
o ostatecznej likwidacji tego zako-
nu w Sandomierzu” – tak zaczyna
si´ artyku∏ poÊwi´cony historii
klasztoru benedyktynek, zamiesz-
czony w 2. zeszycie XI tomu „Stu-
diów Sandomierskich”, który uka-
za∏ si´ w po∏owie grudnia ub. r. 

W omawianym zeszycie
mo˝na poczytaç równie˝ o Bo-
gurodzicy w misterium Chrystu-
sa i KoÊcio∏a, stanowisku Jana
Paw∏a II wobec integracji Euro-

py oraz o polityce w∏adz paƒ-
stwowych wobec obchodów
Êwiàt koÊcielnych w czasach sta-
linowskich. 

Od XI tomu „Studia Sando-
mierskie” przyj´∏y form´ kwar-
talnika, dajàcà wi´ksze mo˝li-
woÊci publikacji artyku∏ów pra-
cowników naukowych Wy˝sze-
go Seminarium Duchownego
i Instytutu Teologicznego
w Sandomierzu. 

KJ

„Studia Sandomierskie.
Teologia–filozofia–historia”. Tom XI,
2004, zeszyt 2. Redaktor naczelny
ks. dr Bogdan Stanaszek.
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Sonda

ROZWOJOWE
PRIORYTETY

KS. KAN. FRANCISZEK GRELA, PRO-
BOSZCZ PARAFII W ¸AGOWIE

– 10 lat temu
wokó∏ koÊcio∏a
nie by∏o nic wi-
daç, z którejkol-
wiek strony by
nie popatrzy∏.

Pi´kny zabytek by∏ zas∏oni´-
ty wszelkimi mo˝liwymi
chwastami i krzewami. Nie
by∏o te˝ wie˝y koÊcio∏a, któ-
ra uleg∏a zniszczeniu
w 1944 r. Zamiast wie˝y by-
∏a (widoczna na zdj´ciu) pro-
wizorka. Zaczà∏em wi´c od
postawienia wie˝y, nast´p-
nie wzià∏em si´ za remont
plebanii i jej rozbudow´. Po-
tem uporzàdkowaliÊmy tere-
ny wokó∏ Êwiàtyni, wymieni-
liÊmy pokrycie dachowe ko-
Êcio∏a, utwardziliÊmy grunt
wokó∏ plebanii, zrobiliÊmy
generalny porzàdek na
cmentarzu. Inwestycjà, któ-
rà przeprowadziliÊmy od lip-
ca do paêdziernika ub. roku
by∏o po∏o˝enie nowego
chodnika i kostki brukowej
wokó∏ koÊcio∏a (ponad 1000
metrów kwadratowych), do-
prowadzenie wody do Êwià-
tyni, wykonanie kanalizacji
deszczowej. Inwestycja
kosztowa∏a ponad 120 tys.
z∏, przy czym gmina dofinan-
sowa∏a to zadanie kwotà 20
tys. z∏. 

STEFAN BÑK, WÓJT ¸AGOWA

– Poniewa˝ roz-
wój upatruj´
w turystyce,
chc´ stworzyç na
terenach okalajà-
cych ¸agów park

aktywnego wypoczynku ze
Êcie˝kami rowerowymi,
strzelnicà, polem golfowym,
Êcie˝kà motokrosowà itp.
Zamierzam te˝ kupiç 20
hektarów gruntów pod bu-
downictwo jednorodzinne
i kolejne 30 ha dla inwesto-
rów. Dzia∏ka budowlana
w samym ¸agowie jest dro-
ga, za 10 arów trzeba zap∏a-
ciç ok. 30 tys. z∏.

UczciwoÊç

zarzàdzania,

normalnoÊç

i kompetencje

pracowników – to

aspekty, na które od poczàtku

swego urz´dowania zwraca∏

szczególnà uwag´ wójt

¸agowa Stefan Bàk. Dlatego

m.in. samorzàd uczestniczy

w programie „Przejrzysta

Gmina” i osiàga wymierne

sukcesy, widoczne nie tylko

w zestawieniu cyfr i raportów,

ale i go∏ym okiem.

tekst i zdj´cia
MARIUSZ BOBULA

MiejscowoÊç ¸agów, jak
równie˝ ca∏a gmina,
zmienia si´ z ka˝dym
miesiàcem i nie ma

w tym stwierdzeniu przesady. Naj-
lepiej widaç to na przyk∏adzie za-
bytkowego koÊcio∏a parafialnego,
usytuowanego na niewielkim
wzniesieniu, w centrum miejsco-
woÊci. Zestawienie zdj´ç w niniej-
szym materiale dobitnie to ilustru-
je: zdj´cie z lewej strony przedsta-
wia Êwiàtyni´ wraz z otoczeniem
10 lat temu, zdj´cie z prawej zo-
sta∏o wykonane 5 stycznia 2005 r.,
a wi´c 10 lat póêniej. 

Swoistym inspiratorem do
dzia∏aƒ na rzecz parafii oraz ¸ago-

wa jest ks. kan. Franci-
szek Grela, tutejszy pro-
boszcz, zarazem dzie-
kan, który przyszed∏ do
¸agowa w 1994 r. Przez ten czas
da∏ przyk∏ad nie tylko wiernego
KoÊcio∏owi duszpasterza, ale
i wielkiego spo∏ecznika. To on za-
inicjowa∏ Dzieƒ Krwiodawstwa,
który z ka˝dym rokiem zdobywa∏
sobie w ¸agowie wi´kszà popu-
larnoÊç.

– Sam odda∏em w ˝yciu pra-
wie 100 litrów krwi. Wprowadzi-
∏em dni krwiodawstwa, bo jestem
przekonany, ˝e one przyniosà
w perspektywie czasu wielowy-
miarowe korzyÊci duchowe. Po-
magamy ludziom, ale i promuje-
my wznios∏e idee chrzeÊcijaƒskie,
kultur´ i sport. Podczas tych dni
odbywa si´ bowiem blok imprez.
W ide´ krwiodawstwa zaanga˝o-
wa∏o si´ wielu m∏odych ludzi, co
najbardziej mnie cieszy – mówi
ks. Franciszek.

MoralnoÊç
warunkuje rozwój
– Dla mnie nie sà to tylko ha-

s∏a bez pokrycia, ja tym naprawd´
˝yj´ – zwierza si´ z kolei wójt ¸a-
gowa.

– Moja ˝ona prowadzi restau-
racj´ i motel, jednak˝e kwateruje
w nim tylko ma∏˝eƒstwa za okaza-

niem dowodu osobiste-
go. Nie wynajmujemy
pokoi na tzw. godziny
lub dla przygodnych par.

UznaliÊmy, ˝e nie mo˝emy zara-
biaç pieni´dzy na tym, ˝e inni
grzeszà, ∏amiàc Bo˝e przykazania.
W ˝yciu zawsze kierowa∏em si´
chrzeÊcijaƒskimi zasadami, któ-
rych przekraczaç nie mog´, bo
wówczas zatraci∏bym siebie jako
cz∏owieka. Korupcja, uk∏ady, zna-
jomoÊci, nierzetelnoÊç w pracy,
brak fachowoÊci – to ewidentne
z∏o, które niszczy nasz kraj, po-
czàwszy od rodzin, poprzez sa-
morzàdy, na instytucjach paƒ-
stwowych skoƒczywszy. Dlatego
od dwóch lat, kiedy jestem wój-
tem, postawi∏em na moralnoÊç
i przejrzystoÊç. Nie waha∏em si´
np. wyrzuciç z pracy ludzi za pi-
jaƒstwo czy kradzie˝e. Na kluczo-
we stanowiska w gminie przyjmu-
j´ tylko w drodze konkursu, bo
wierz´, ˝e zachowanie etyki pracy
przyczyni si´ do wzrostu gospo-
darczego i eliminacji bezrobocia.

Bud˝etowe konkrety

Je˝eli przeanalizujemy do-
chody bud˝etu gminy na prze-
strzeni ostatnich kilku lat, za-
uwa˝ymy systematyczny wzrost.
Rok 2002 – 9 mln 900 tys. z∏; rok
2003 10 mln 100 tys. z∏; rok 2004

Gmina ¸agów udowadnia, ˝e polityka – czyli 

Etyka rzà

KoÊció∏ przed
remontem
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– 11 mln 800 tys. z∏; rok 2005 –
projektowany bud˝et na kwot´
19 mln 900 tys. z∏. 

– Ten zadziwiajàco wysoki
skok dochodów o 7 mln 600 tys.
z∏ wynika z faktu w∏àczenia do te-
gorocznego bud˝etu dotacji unij-
nych – wyjaÊnia Ma∏gorzata Si-
tarz, skarbnik Urz´du Gminy w ¸a-
gowie. 

– OczywiÊcie, trzeba uczciwie
powiedzieç, ˝e te blisko 20 mln z∏
to bud˝et zak∏adany i spe∏ni si´,
jeÊli otrzymamy dotacje na
wszystkie z∏o˝one projekty. Mo˝e
si´ jednak okazaç, ˝e otrzymamy
tylko cz´Êç Êrodków. Tak czy ina-
czej ten bud˝et b´dzie znacznie
wi´kszy od poprzedniego. 

Postawili na drogi

Raport dotyczàcy przeprowa-
dzonych inwestycji w roku 2004
na terenie gminy ¸agów jedno-
znacznie wykazuje, ˝e samorzàd
du˝y nacisk po∏o˝y∏ na budow´
nowych dróg lub modernizacj´
istniejàcych odcinków. Tylko
w ubieg∏ego roku powsta∏o pra-
wie 6 km nawierzchni w: Le-
chówku, Piórkowie-Piotrowie,
Dulach, Zamkowej Woli-Piotro-
wie; Czy˝owie-Oci´ski oraz miej-
scowoÊciach S´dek-Gwiêdziowa.

– Bezwzgl´dnie mu-
simy zadbaç o infra-
struktur´ drogowà, bo

przecie˝ postawiliÊmy na turysty-
k´, a dzisiejszy turysta jest wyma-
gajàcy – t∏umaczy Stefan Bàk.

Oprócz dróg du˝à ubieg∏orocz-
nà inwestycjà by∏o wykonanie ka-
nalizacji w Piotrowie i WiÊniowej.
Zadanie to kosztowa∏o ogó∏em 784
tys. euro, przy czym z programu
PHARE gmina otrzyma∏a dotacj´
w wysokoÊci 75 proc. kosztów in-
westycji, 12,5 proc. dofinansowa∏o
paƒstwo, reszt´ pokryto z bud˝etu
gminy. Zdaniem w∏adz lokalnych,
mo˝na w tym przypadku mówiç
o sukcesie, gdy˝ dzisiaj pozyskanie
Êrodków z zewnàtrz nie jest ∏atwà
sprawà. O dotacje unijne ubiega si´
niemal ka˝dy samorzàd w Polsce.
Z∏o˝onych projektów w Brukseli
jest wiele i wygrywajà najlepsze.

Jakie perspektywy?

– Pilnà inwestycjà jest rozbudo-
wa szko∏y w ¸agowie w taki sposób,
aby powsta∏ kompleks oÊwiatowo-
-sportowo-wychowawczy z praw-
dziwego zdarzenia – mówi Pawe∏
Marwicki, zast´pca wójta ¸agowa.
Przewidujemy, ˝e ∏àczny koszt tego
zadania wyniesie blisko 7 mln 700
tys. z∏. Kolejne projekty dotyczà
dalszej budowy dróg i wdro˝enia
programu edukacyjnego, dotyczà-
cego selektywnej zbiórki surowców

wtórnych i zagospodaro-
wania odpadów – dodaje
Pawe∏ Marwicki. 

Bez wàtpienia przysz∏oÊç ¸ago-
wa le˝y w turystyce. ¸agów to bo-
wiem miejscowoÊç malowniczo po-
∏o˝ona w sercu najstarszych w Eu-
ropie Gór Âwi´tokrzyskich. Tury-
stów przyciàga wiele osobliwoÊci
nie tylko przyrodniczych: Âwi´to-
krzyski Park Narodowy, Park Kraj-
obrazowy Cisowsko-Or∏owiƒski,
urozmaicony podgórski teren, bli-
skoÊç lasu, cisza, zdrowe powietrze
i woda. Przemierzajàc ∏agowskà
okolic´, mo˝na poznaç jedyny
w swoim rodzaju wàwóz Dule z od-
s∏oni´ciami wapieni i ∏upków mar-
glistych, skamienia∏oÊciami g∏owo-
nogów. Atrakcjà numer jeden jest
Jaskinia Zbójecka, którà burmistrz
Bàk chce uczyniç hitem turystycz-
nym. Wed∏ug zapisków historycz-
nych bowiem, na terenie gminy
dzia∏a∏ s∏ynny zbój Madej, znany do
dziÊ z „∏o˝a Madejowego”.

Umrzeç dla ludzi

Polityka burmistrza Bàka nace-
chowana jest chrzeÊcijaƒskim per-
sonalizmem i dlatego ma szanse
powodzenia w perspektywie wie-
lu lat. Zresztà ju˝ dwa lata jego
urz´dowania pokazujà, ˝e mo˝na
uczciwie zarzàdzaç, bez oglàda-
nia si´ na prywatny interes.
A efekty widaç w postaci zaistnia-
∏ych zmian, jak równie˝ znakomi-
tej wspó∏pracy pomi´dzy gminà
a parafià, co s∏u˝y wszystkim lu-
dziom.

Ks. Mieczys∏aw Maliƒski z Kra-
kowa, s∏ynny pisarz i przyjaciel Ojca
Âwi´tego, w swej najnowszej ksià-
˝eczce, zatytu∏owanej „Bàdê do-
bry”, stanowiàcej zbiór felietonów,
pisze: „˚ycz´ ci, abyÊ umar∏ dla lu-
dzi, za ludzi, w obronie ludzi,
w s∏u˝bie ludziom, z mi∏oÊci ku lu-
dziom,. Nie z g∏upoty, lekkomyÊlno-
Êci, byle jak, przypadkiem, nie wia-
domo po co. ˚ycz´ ci, abyÊ umar∏
i ˝y∏ dla ludzi”... Tej myÊli nie trzeba
dedykowaç wójtowi Stefanowi Bà-
kowi, bo on tymi treÊciami po pro-
stu ˝yje. ■

– czyli s∏u˝ba publiczna – mo˝e byç uczciwa

zàdzenia

KoÊció∏
po odnowieniu

Sonda

ROZWOJOWE
PRIORYTETY

PIOTR SAD¸OCHA, INSPEKTOR

DS. GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

W ¸AGOWIE

– Przeprowadzili-
Êmy szkolenia dla
wolontariuszy,
którzy nast´pnie
prowadzili zaj´cia
sportowe w ¸ago-
wie, Zbelutce i Piotrowie. Ce-
lem programu by∏o zagospo-
darowanie czasu wolnego m∏o-
dzie˝y. GCI ponadto organizo-
wa∏o szkolenia dla m∏odzie˝y,
spotkania z rolnikami oraz
przedsi´biorcami nt. pozyski-
wania funduszy z Unii Europej-
skiej na prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej. 

PAWE¸ KUD¸ACZ, KIEROWNIK REFERA-
TU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO

UG W ¸AGOWIE

– Gmina przygo-
towuje kolejny
projekt dotyczà-
cy „Rozbudowy
wodociàgu gru-
powego ¸agów
i w∏àczenia do systemu do-
datkowego uj´cia wody”,
który obejmie zwodociàgo-
wanie miejscowoÊci S´dek
i Czy˝ów oraz uruchomienie
dodatkowego uj´cia wody
w P∏uckach i w∏àczenie go
do gminnego systemu, two-
rzàc dwustronne po∏àczenia
wszystkich uj´ç w gminie.
Koszt ca∏ego projektu wyno-
si 4 mln 700 tys. z∏.

ZDZIS¸AW ZWOLI¡SKI, PREZES STO-
WARZYSZENIA ROZWOJU GMINY

¸AGÓW

– Prowadzimy na
przyk∏ad sfinan-
sowany przez
Po l sko -amer y -
kaƒskà Fundacj´
WolnoÊci pro-
gram „English teaching”, za-
ch´cajàcy do nauki j. angiel-
skiego w sposób niekonwen-
cjonalny, bawiàc si´ w teatr.
Owocem pracy ok. 37-osobo-
wej grupy dzieci by∏o dwuj´-
zyczne przedstawienie jase∏-
kowe.
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Wywiady sandomierskiego „GoÊcia”

Z papieskim b∏ogos∏awieƒstwem
OTO CZYNI¢

WSZYSTKO NOWE...

W Apokalip-
sie jest zapi-
sana, jedna
z nielicznych,
które w ogóle
zosta∏y zapi-
sane w No-
wym Testa-

mencie, wypowiedê Boga
Ojca. Najcz´Êciej mamy
wypowiedzi Chrystusa,
Ojciec rzadko si´ wypo-
wiada∏. Wypowiedzia∏ si´
przy chrzcie Chrystusa,
wypowiedzia∏ si´ na Ta-
borze i wypowiedzia∏ si´
w momencie Êmierci.
A ta wypowiedê, którà
Jan zapisa∏ w imieniu Bo-
ga, jest taka: „Oto czyni´
wszystko nowe” (Ap
21,5). Bóg, kiedy stwarza∏
Êwiat, powiedzia∏: „nie-
chaj si´ stanie” (Rdz 1,3)
i sta∏o si´. Powiedzia∏
równie˝ po zmartwych-
wstaniu Chrystusa:,, Oto
czyni´ wszystko nowe”.
Przez Êmierç i zmar-
twychwstanie Chrystusa
wszystko sta∏o si´ nowe.
I nie ma od tej chwili po-
dzia∏u na ludzi starych
i m∏odych, jest tylko po-
dzia∏ na ludzi starych
i nowych. Na ludzi grze-
chu – i na ludzi prawdy,
sprawiedliwoÊci, dobra,
pokoju, na ludzi pe∏nià-
cych – jak to dzisiaj mó-
wimy – „wol´ Twojà, Bo-
˝e”. „Przychodz´, Bo˝e,
pe∏niç Twojà wol´”
(Ps 40,8n).

BP WAC¸AW

ÂWIERZAWSKI

Sprostowanie
Pomimo okresu Êwiàtecznego

w redakcji nie pró˝nowa∏ chochlik
drukarski. Zmieni∏ on, w numerze
52/04 na s. IV, ks. pra∏ata Józefa Li-
zaka, proboszcza parafii pw. Êw.
Jana Chrzciciela i Êw. Barbary
w Ulanowie, w ks. Jana Lisaka. Za
t´ pomy∏k´ serdecznie przepra-
szamy.

REDAKCJA

Rozmowa z prof. Kazimierzem
Jaremczukiem, rektorem PWSZ 
im. prof. Stanis∏awa Tarnowskiego 
w Tarnobrzegu

JOANNA RYBCZY¡SKA: Dobiega koƒ-
ca pierwszy semestr czwartego
w historii Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Zawodowej w Tarnobrze-
gu roku akademickiego. Odkàd
po raz pierwszy zabrzmia∏ „Gau-
deamus” min´∏o sporo czasu, spo-
ro te˝ si´  zmieni∏o...

KAZIMIERZ JAREMCZUK: – Oczywi-
Êcie. Kszta∏cimy obecnie ponad
2 tysiàce studentów studiów
dziennych i zaocznych, oferujemy
trzy kierunki kszta∏cenia – zarzà-
dzanie i marketing, pedagogik´
oraz socjologi´. Owa socjologia –
nowy, uruchomiony od paêdzier-
nika 2004 r., kierunek jest niezwy-
kle istotnà zmianà, poszerzajàcà
ofert´ dydaktycznà uczelni. Poko-
naliÊmy tak˝e problem zaspokoje-
nia potrzeb kadrowych na pozio-
mie profesorów i doktorów habili-
towanych. Uda∏o si´ tak˝e rozwià-
zaç problem rozszerzenia oferty
dydaktycznej o studia magister-
skie. By∏o to mo˝liwe dzi´ki po-
mocy ze strony Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, który wy-
razi∏ gotowoÊç, by w wydziale za-
miejscowym w Stalowej Woli
kszta∏ciç na poziomie magister-
skim naszych absolwentów z za-
kresu pedagogiki. Pragn´ tu wyra-
ziç z g∏´bi serca p∏ynàce podzi´-
kowanie ks. biskupowi sando-
mierskiemu Andrzejowi Dzi´dze,
który by∏ ∏askaw od samego po-
czàtku otoczyç opiekà to przed-
si´wzi´cie. OtrzymaliÊmy te˝ po-
moc ze strony Akademii Ekono-
micznej w Krakowie, gdzie tytu∏
magistra uzyskujà absolwenci kie-
runku zarzàdzanie i marketing.

Uczelnia pragnie nie tylko kszta∏-
ciç, ale myÊli tak˝e o przysz∏oÊci
swych absolwentów.

– Pragniemy pomóc tworzyç
naszym absolwentom przedsi´-
biorstwa o charakterze rodzinnym.
To jest ambicjà uczelni i nad tym,

wspólnie z w∏adzami miasta, b´-
dziemy usilnie pracowaç. Chcieliby-
Êmy móc przedstawiç konkretnà
ofert´ pomocy, na przyk∏ad w po-
staci udost´pnienia ziemi pod dzia-
∏alnoÊç, czy przyznania korzystnych
kredytów tym osobom, które wyra-
˝à wol´ zaanga˝owania si´ w two-
rzenie nowych miejsc pracy. 

Uczelnia postrzegana by∏a jako
jedyna mo˝liwoÊç zdobywania
wykszta∏cenia przez tych, któ-
rych nie staç na to w du˝ych
oÊrodkach akademickich. 

– To rzeczywiÊcie serce pro-
blemu – m∏odzie˝ nasza, nie-
zmiernie bogata duchowo, jest,
niestety, troch´ ubo˝sza pod
wzgl´dem materialnym... Cieszy
mnie jednak, ˝e stoj´ przed zada-
niem, by tej w∏aÊnie m∏odzie˝y
pomóc, gdy˝ niesienie pomocy
drugiemu cz∏owiekowi to chyba
jeden z najwa˝niejszych celów
˝yciowych. Czy si´ nam to udaje?
OczywiÊcie. Argumentem jest nie
tylko mo˝liwoÊç bezp∏atnego
kszta∏cenia w systemie studiów
dziennych, ale te˝ mo˝liwoÊç
uzyskania pomocy materialnej
w postaci stypendiów socjalnych,
naukowych. 

Tarnobrze˝anie okazali du˝à ˝ycz-
liwoÊç i przychylnoÊç dla uczelni,
a zw∏aszcza teraz, gdy widzà, ˝e
coÊ si´ naprawd´ „robi”...

– RzeczywiÊcie, powstajàcy
w∏aÊnie, dodam przepi´kny, budy-
nek, w którym znajdowaç si´ b´dà
biblioteka, aula o amfiteatralnym
uk∏adzie, sale wyk∏adowe, çwicze-
niowe, pomieszczenia dla kadry
naukowo-dydaktycznej i admini-
stracji, cz´Êç sportowo-rekreacyj-
na z saunà i si∏ownià.

Gdyby wybiec w przysz∏oÊç, jaki
b´dzie ostateczny wyglàd uczelni?

– Sà propozycje, aby PWSZ
w Tarnobrzegu oferowa∏a 6, mo˝e
7 specjalnoÊci zawodowych, aby
mog∏o si´ tu kszta∏ciç oko∏o
4–5 tysi´cy studentów. Chcia∏bym
te˝ skoncentrowaç uwag´ na mo˝-
liwoÊci otwarcia tu, na miejscu,

kierunków kszta∏cenia dajàcych ty-
tu∏ magistra.

Teraz z b∏ogos∏awieƒstwem Ojca
Âwi´tego na pewno uda si´ te ce-
le zrealizowaç...

– Na pewno. Wizyta przedsta-
wicieli uczelni w Watykanie by∏a
wyjàtkowym wydarzeniem w ˝y-
ciu tarnobrzeskiej Paƒstwowej
Wy˝szej Szko∏y Zawodowej. MyÊl
o b∏ogos∏awieƒstwie Ojca Âwi´te-
go, która zrodzi∏a si´ jeszcze
w 2001 r., uda∏o si´ zrealizowaç
1 lutego 2004 r., gdy dostàpiliÊmy
zaszczytu uczestnictwa we Mszy
Êw. celebrowanej przez Jego
ÂwiàtobliwoÊç Jana Paw∏a II w je-
go prywatnej kaplicy. To b∏ogo-
s∏awieƒstwo da∏o nam du˝o wia-
ry i si∏y.

PROF. DR HAB.
KAZIMIERZ JAREMCZUK
Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Doktorat z zakresu ba-
daƒ wydajnoÊci pracy i kosztów
w polskich walcowniach hutnictwa
˝elaza i stali robi∏ w Katowicach.
Praca habilitacyjna – „Podmiotowe
i przedmiotowe uwarunkowania
procesu przemian strukturalnych”.
Od czterech lat pe∏ni funkcj´ rekto-
ra Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Za-
wodowej w Tarnobrzegu.

■
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Hobby to dobre lekarstwo na chorob´

Miniatury wielkiego cz∏owieka

Nasza noblistka Wis∏awa Szymbor-
ska, piszàc niegdyÊ, ˝e „tyle o sobie
wiemy, na ile nas sprawdzono”, za-
pewne nie przypuszcza∏a, jakiego
przewrotnego sensu nabiorà jej s∏o-
wa w niepodleg∏ej Polsce. 

Okaza∏o si´ bowiem, i˝ g∏´bo-
ko skrywana przez lata „wiedza
o sobie” ma moc bomby i jest
w stanie w ciàgu jednej chwili
zmieÊç z sceny znane postacie ˝y-
cia publicznego. 

Kiedy uchwalano ustawy: lustra-
cyjnà i o Instytucie Pami´ci Narodo-
wej, wiele osób przewidywa∏o, ˝e
wczeÊniej czy póêniej nastàpi
w kraju polityczne trz´sienie ziemi.
Archiwa komunistycznej bezpieki
zawiera∏y wszak˝e materia∏y, któ-
rych ujawnienia obawia∏o si´ wiele
prominentnych postaci z obu stron
ideowej barykady. Pami´tamy prze-
cie˝ antylustracyjnà histeri´, jaka
opanowa∏a elity polityczne, kiedy

minister spraw we-
wn´trznych przekaza∏
4 czerwca 1992 r. Sejmo-
wi RP cz´Êç zasobów ar-
chiwalnych policji poli-
tycznej PRL, dotyczà-
cych wielu ówczesnych
ludzi w∏adzy i opozycji.
„Noc teczek” zmiot∏a
rzàd Jana Olszewskiego,
a g∏ówne postaci tam-
tych wydarzeƒ (m.in. Antoni Ma-
cierewicz) doczeka∏y si´ tytu∏u
„oszo∏oma”. 

Czy ktoÊ z Czytelników zgad-
nie, kto wyg∏osi∏ opini´, która
w symbolicznym skrócie daje naj-
lepszà wyk∏adni´ lustracji: „Naszym
celem jest ujawnienie struktur apa-
ratu represji. Ujawnienie Prawdy.
Chodzi nam tak˝e o powstrzyma-
nie ludzi o wàtpliwej reputacji od
udzia∏u w ˝yciu publicznym”? Czy
to Macierewicz, Naimski (ówczesny
szef UOP), a mo˝e Olszewski? Nie,

t´ opini´ wyg∏osi∏
w po∏owie 1992 roku
pastor Joachim Gauck,
pe∏nomocnik rzàdu
RFN do zbadania i kon-
troli akt osobowych
STASI. Powiedzia∏ wte-
dy, ˝e „ci, którzy byli
zakwalifikowani jako
TW [Tajny Wspó∏pra-
cownik – przyp. red.],

dok∏adnie wiedzieli, co robià.
Odbywali regularne spotkania
z oficerami STASI. Uczestniczyli
w dialogu, którego celem by∏o
podporzàdkowanie spo∏eczeƒ-
stwa strukturom komunistycz-
nym oraz rozwój i ochrona tych
struktur. (...) Charakterystyczne,
˝e  dziÊ  to  oni  najg∏oÊniej  mó-
wià  o zagro˝eniu  dla  równo-
wagi paƒstwa, jakim ma byç, ich
zdaniem, otwarcie teczek STASI.
Nic  nie  mo˝e  byç  dalsze  od
prawdy”. 

Nie bez przyczyny pisz´
o wspó∏pracownikach komuni-
stycznej s∏u˝by bezpieczeƒstwa.
Choç min´∏o pi´tnaÊcie lat od
Okràg∏ego Sto∏u, to sprawa z∏o˝o-
nych w archiwach teczek SB wcià˝
rozpala nami´tnoÊci zwolenników
i przeciwników lustracji. Fakt od-
krycia teczki TW „Nowak”, czyli
Ma∏gorzaty Niezabitowskiej –
dziennikarki „Tygodnika Solidar-
noÊç” w latach 1980–81 i rzeczni-
ka rzàdu Tadeusza Mazowieckie-
go – przypomnia∏, ˝e mo˝e wkrót-
ce dowiemy si´ wi´cej o tych, któ-
rych dzia∏alnoÊç,  jak  mówi∏
przed  laty  pastor Gauck, „zosta-
wi∏a g∏´bokie rany na ludzkich ˝y-
ciorysach”. Pami´tajmy, ˝e  na
teczki  za∏o˝one  im  przez  SB
czekajà tysiàce osób pokrzywdzo-
nych. I majà prawo poznaç praw-
dziwe nazwiska donosicieli. To
b´dzie dla wielu bolesna lekcja
prawdy... ■

Henryk NieÊcior z Zaklikowa ko∏o
Stalowej Woli buduje z drewna
miniatury domów. Artysta szacuje,
˝e spod jego r´ki wysz∏o ponad
szeÊçdziesiàt makiet. 

Pan Henryk wykonuje miniatu-
ry zabytków, których nie oglàda∏
w rzeczywistoÊci. Niemal wszystkie
wypatrzy∏ w albumach. W domu
zachowa∏y si´ dwór w Suchej ko∏o
Siedlec, dworek Bia∏opràdnicki, ka-
pliczki przydro˝ne z okolic Sando-
mierza, zamek Lubomirskich
w Rozwadowie – b´dàcy teraz sie-
dzibà muzeum w Stalowej Woli. 

Artysta kopiuje pi´kne obiekty
Zaklikowa. Z misternie wycinanych
elementów zmontowa∏ koÊció∏ pa-
rafialny, studni´, kuêni´, m∏yn, za-
mek, najstarszy dom. 

Henryk NieÊcior montuje tak-
˝e miniatury w butelkach. Najcz´-
Êciej jest to miniatura M´ki Paƒ-
skiej, na którà sk∏adajà si´ krzy˝
i narz´dzia, jakimi torturowano

Jezusa. Pierwszà „M´k´
Paƒskà” umieÊci∏ w ma-
∏ym flakonie po lekar-
stwie. Za narz´dzie do
wycinania ma∏ych elementów
drewnianych s∏u˝y∏y ˝yletki. Wr´-
czy∏ ten prezent dyrektorowi szpi-
tala, gdzie leczy∏ chore p∏uca. Dy-
rektor tak by∏ zachwycony poda-
runkiem, ˝e zaprosi∏ pacjenta do
swojego domu na Wielkanoc. – To
si´ rzadko zdarza, ˝eby dyrektor

szpitala, gdzie leczy si´
chorych na gruêlic´, za-
prosi∏ do siebie do do-
mu pacjenta – mówi

ucieszony pan Henryk. 
Robienia miniatur Henryk Nie-

Êcior nauczy∏ si´ w∏aÊnie w sanato-
riach. Wojna i pobyt w obozach
zniszczy∏y mu p∏uca. ˚eby nie tra-
ciç czasu podczas leczenia, zajà∏ si´
wycinaniem w drewnie. DziÊ ma 83
lata. RD

Staszowski OÊrodek Kultury od
stycznia br. udost´pnia serwis SOK
INFO, za którego poÊrednictwem
u˝ytkownicy telefonów komórko-
wych mogà otrzymywaç bie˝àce in-
formacje o aktualnych imprezach
organizowanych przez SOK. 

Warunkiem uaktywnienia
us∏ugi jest zapoznanie si´ z regu-
laminem (dost´pnym na stronie
www. staszow. pl) oraz wys∏anie
SMS-a o treÊci SOK INFO na nu-
mer +48602820747. Koszt wys∏a-
nia wiadomoÊci jest ustalony
przez sieç u˝ytkownika. 

Serwis w pe∏ni b´dzie aktyw-
ny od stycznia. Uaktywnienie ser-
wisu jest równoznaczne z zapo-
znaniem si´ i zaakceptowaniem
regulaminu. 

Korzystanie z serwisu jest
bezp∏atne. DR

Pan Henryk
prezentuje
swoje dzie∏a

Z
D

Z
IS

¸A
W

 S
U

RO
W

AN
IE

C

Komentarz tygodnia

Lekcja prawdy

PIOTR NIEMIEC

Autor jest redaktorem 
naczelnym „Tygodnika

NadwiÊlaƒskiego”

W Staszowie ruszy∏
telefoniczny serwis

informacyjny

SMS w s∏u˝bie
kultury
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Niniejszy fotoreporta˝
najlepiej ukazuje
zaanga˝owanie parafii
w uroczystoÊci religijne:
ksi´˝a, ministranci, siostry
zakonne, stra˝acy, grupy
duszpasterskie – s∏owem
wszyscy wierni razem adorujà
Matk´ Bo˝à
w znaku fatimskim.

Tak mo˝na powiedzieç
o Mokrzyszowie i nie ma
w tym stwierdzeniu prze-
sady. Jako dzielnica Tarno-
brzega, Mokrzyszów zna-
ny by∏ w dawnym woje-
wództwie tarnobrzeskim
z dzia∏alnoÊci Wojewódz-
kiego OÊrodka Metodycz-
nego, mieszczàcego si´
w pa∏acyku. OÊrodek do-
skonalenia nauczycieli
funkcjonuje tu do dziÊ,
obok znajduje si´ hotel.
Po drugiej stronie drogi
g∏ównej Tarnobrzeg–Sta-
lowa Wola jest koÊció∏
i Dom Pomocy Spo∏ecznej
dla dzieci i m∏odzie˝y
z upoÊledzeniem umys∏o-
wym, prowadzony przez
ss. s∏u˝ebniczki NajÊwi´t-
szej Maryi Panny Niepoka-
lanie Pocz´tej (starowiej-
skie). Historia tej placówki
si´ga poczàtku XX w.

W 1915 r. Zofia i Zdzi-
s∏aw Tarnowscy za∏o˝yli tu
ochronk´ dla sierot i dzie-
ci, których ubodzy rodzi-
ce nie byli w stanie wy-
chowaç. W roku 1950
ochronk´ przekszta∏cono
w Dom Dziecka dla dziew-
czàt. Po szeÊciu latach
zmieniono nazw´ na Za-
k∏ad Specjalny dla Dzieci
G∏´boko Niedorozwini´-
tych Umys∏owo – przezna-
czony dla ch∏opców.

Obecnie w placówce, no-
szàcej miano Domu Pomo-
cy Spo∏ecznej, przebywa
70 osób w wieku od 6 do
57 lat. Pensjonariusze ró˝-
nià si´ nie tylko wiekiem,
ale i stopniem upoÊledze-
nia umys∏owego. Zada-
niem placówki jest zapew-
nienie ca∏odobowej opieki
oraz zaspokojenie po-
trzeb bytowych, zdrowot-
nych, edukacyjnych, reli-
gijnych i spo∏ecznych wy-
chowanków. DPS stanowi
przyk∏ad otwartej instytu-
cji. Siostry dbajà o forma-
cj´ religijnà podopiecz-
nych. 

Z modlitwà
do Matki Zbawiciela
W ramach trwajàcego

Roku Eucharystii ks. Pro-
boszcz wprowadzi∏
w ka˝dy czwartek ca∏o-
dziennà adoracj´ Naj-
Êwi´tszego Sakramentu.
Wierni modlà si´ nie-
ustannie, zmieniajàc je-
dynie „wart´”: dzieci,
m∏odzie˝, ró˝e ró˝aƒco-
we, poszczególne grupy
duszpasterskie. 

W parafii kwitnie kult
maryjny. Od 13 lat, w ka˝-
dà Êrod´ odprawiane jest
nabo˝eƒstwo do Matki
Bo˝ej Nieustajàcej Pomo-
cy. Wierni majà o co pro-
siç Matk´ Zbawiciela. Po
upadku KiZPS Siarkopol,
w Mokrzyszowie powsta-
∏o du˝e bezrobocie,
w którego efekcie  wielu
m∏odych musi wyje˝d˝aç
dziÊ za granic´ do pracy.
Wierni majà te˝ za co
dzi´kowaç Bogu. Parafia
powsta∏a w roku 1972.
By∏y to czasy komuni-
styczne wi´c z budowà
koÊcio∏a nie by∏o ∏atwo.
Wierni gromadzili si´ na
nabo˝eƒstwach w ma∏ej
kaplicy DPS u sióstr. Do-
piero dzi´ki staraniu ks.
Antoniego Saneckiego
(dziÊ proboszcz w par.
Tarnowska Wola) w latach
1985–1991 wybudowano
koÊció∏ i plebani´. Ksiàdz
Proboszcz Szl´zak na-
st´pnie musia∏ wyposa˝yç
wn´trze, uporzàdkowaç
teren wokó∏ Êwiàtyni i wy-
budowaç kaplic´ pogrze-
bowà.

MARIUSZ BOBULA

ZDANIEM PROBOSZCZA
– Parafia Tarnobrzeg Mokrzyszów, le˝àca przy dro-
dze krajowej do Stalowej Woli, liczy obecnie ok.
2200 mieszkaƒców. Pracuje ze mnà ks. Antoni Dra-
bowicz, neoprezbiter. Specyfikà parafii jest obec-
noÊç 16 sióstr s∏u˝ebniczek starowiejskich, prowa-
dzàcych Dom Pomocy Spo∏ecznej dla 70 dzieci nie-
pe∏nosprawnych. Siostry anga˝ujà si´ ponadto w ˝y-
cie parafii, pomagajà bezinteresownie w koÊciele
i sto∏ujà nas, ksi´˝y, w swojej placówce. Mamy gru-
py duszpasterskie: ministrantów, schol´, KSM, chór
parafialny, rad´ parafialnà, ró˝e ró˝aƒcowe i Stowa-
rzyszenie Przyjació∏ WSD w Sandomierzu. W parafii
funkcjonuje Szko∏a Podstawowa. Religii uczy kate-
chetka Agnieszka Sienkiewicz. Generalnie frekwen-
cja na Mszach Êw. jest zadowalajàca – wynosi ok. 65
proc. Wierni licznie przyst´pujà do spowiedzi i Ko-
munii Êw. Sà bardzo ofiarni oraz zainteresowani ˝y-
ciem swojej parafii.

PANORAMA PARAFII
Tarnobrzeg Mokrzyszów: pw. Chrystusa Dobrego Pasterza

Nowe wyzwania

UroczystoÊci Nawiedzenia
Matki Boskiej Fatimskiej
w paêdzierniku 2004 r.

KS. KRZYSZTOF
SZL¢ZAK

ur. 9 wrzeÊnia 1952 r. w Skar-
˝ysku-Kamiennej. Po odbyciu
studiów w WSD w Sando-
mierzu, 4 czerwca 1977r.
przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie
z ràk bpa Piotra Go∏´biow-
skiego. Proboszczem w Tarno-
brzegu Mokrzyszowie jest od
maja 1992 r.

Zapraszamy
do koÊcio∏a

■ Msze Êw. w niedziele
i Êwi´ta: 8.00, 10.00,
17.00;

■ W dni powszednie:
17.00

■ Odpust: czwarta nie-
dziela Wielkanocy
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Adres redakcji: ul. Staromiejska 11, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 832 76 60, faks 832 76 61
Redagujà: ks. Roman Bogus∏aw Sieroƒ – dyrektor oddzia∏u, 
Mariusz Bobula, Marta Woynarowska

G
O

Âå
N

IE
D

Z
IE

LN
Y

16
 st

yc
zn

ia 
20

05

VIII

SA_05_03.qxd  1/8/05  1:39 AM  Page 8


