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Opłatkowe spotkanie 
mieszkańców 
Sandomierza i terenów 
powodziowych, 
transmitowano 
w TVP 1. Telewidzowie 
towarzyszyli 
powodzianom, 
którzy mieszkają 
jeszcze w domach 
zastępczych 
albo są w trakcie 
remontu.

T elewizyjna wigilia była 
p o d s u m o w a n i e m  a k-
cji „Jak choinka to  Je-

dynka”. Miała ona na  celu po- 
moc rodzinom, którym woda znisz-
czyła cały dobytek. Podczas przeka-
zu bp Krzysztof Nitkiewicz mówił 
o  utrzymującej  się nadal trudnej 
sytuacji powodzian oraz o wielkim 

darze pomocy, jaki otrzymali. – 
Pragnę tym naszym braciom i  sio-
strom powiedzieć, że  są  dla Boga 
kimś wyjątkowym, jedynym, nie-
powtarzalnym. Razem z Synem Bo- 
żym, który rodzi  się dla nas w  Be-
tlejem, przychodzą ludzie dobrej 
woli. Fala ży wiołu niosącego 
zniszczenie skrzyżowała  się z falą 
ludzkiej solidarności, niosącej pomoc 
i dobroć – mówił biskup sandomierski.

Inne niety powe spotkanie 
opłatkowe odbyło się w Hucie Sta-
lowa Wola. Pracownicy, dyrekcja 
i ich duszpasterze złożyli sobie ży-
czenia i  połamali  się opłatkiem w 
hali produkcyjnej. – To jest miejsce 
pracy większości załogi i  dlatego 
tu pragniemy składać sobie życzenia 
na nowy rok, który, miejmy nadzieję, 
przyniesie pozytywne rozwiązanie 
wielu trudnych spraw – tłumaczył 
Bartosz Kopyto, pełnomocnik zarzą-
du huty. – Życzę wam, moi drodzy, za-
cieśnienia waszych relacji z Chrystu-
sem w życiu osobistym, zawodowym 
i rodzinnym. Niech Bóg błogosławi 
waszej pracy, tak odpowiedzialnej, 

trudnej i bezcennej – mówił biskup 
Nitkiewicz.

Podczas opłatkowego spotka-
nia w  sandomierskim szpitalu bp 
Nitkiewicz, łamiąc  się opłatkiem, 
dziękował lekarzom i personelowi 
szpitalnemu za codzienną posługę 
na rzecz chorych.

Kształtująca się społeczność die-
cezjalnej rodziny szkół noszących 
imię Jana Pawła II na świąteczne spo-
tkanie wybrała Szkołę Podstawową 
nr 9 w Tarnobrzegu. Wielką atrak-
cją zjazdu tych placówek, w którym 
uczestniczył bp E. Frankowski, były 
jasełka bożonarodzeniowe, przy-
gotowane przez dzieci ze  Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu. 
– Staramy się od najmłodszych lat 
zapoznawać dzieci z tym, co prze-
kazał nam Jan Paweł II, a  takie 
spotkania są dla nich szczególnie 
cenne, bo pokazują piękno polskiej 
kultury, którą tak propagował nasz 
papież – mówiła Małgorzata Kor-
czak, dyrektorka Przedszkola nr 13 
w Tarnobrzegu.

ks. Tomasz Lis
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Bp Krzysztof Nitkiewicz za pośrednictwem telewizji dziękował za udzieloną powodzianom pomoc

P oczątek nowego roku 
skłania wszystkich 

do wielu przemyśleń, 
kalkulacji, a jednocześnie 
jest punktem odniesienia 
na przyszłość. Przed 
nami kolejne zadania, 
pragnienia, które 
przeświecają nasze 
codzienne obowiązki. 
Wielka nadzieja rodzi się 
również w sercach 
powodzian, którzy, 
utraciwszy majątek 
całego życia, starają się 
za wszelką cenę 
odbudować zniszczenia. 
Więcej informacji 
o noworocznych 
planach, inwestycjach, 
jakie planują władze 
samorządowe, 
oraz o marzeniach 
mieszkańców diecezji 
sandomierskiej 
na stronach IV–V.

W diecezji trwa dzielenie się białym chlebem

Skrzyżowane fale

Pomagają 
dzieciom 
stowarzyszenia 
sympatyków 
Piłki nożnej „złota siarka” 
oraz prezes ks siarki 
przekazali 
na rzecz dzieci 
z tarnobrzeskiej Placówki 
Opiekuńczo- 
-wychowawczej prezenty 
mikołajowe, które zostały 
zakupione ze środków 
finansowych, zebranych 
podczas akcji 
„siarkowcy dzieciom”. 
w tym roku 
wychowankowie domu 
dziecka otrzymali sprzęt 
rTV za cenę ponad 
3 tys. zł, a także słodycze 
i gadżety zespołu.
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Gość saNdomierski

Sandomierz. W bożonarodzenio-
wej scenerii odbył się koncert Pio-
tra Polka, który wystąpił wraz ze 
swoim zespołem przy wypełnionej 
po brzegi sali widowiskowej Domu 
Katolickiego. Wśród licznych cove-
rów, jakie zaprezentowali muzycy, 

znalazły się również utwory pocho-
dzące z  najnowszej płyty Piotra 
Polka, która ukaże się w połowie 
stycznia. Prócz muzycznych nie-
spodzianek przygotowanych przez 
aktora, znalazły się również seria-
lowe wspomnienia.  zm 

Nisko. Nowe Centrum Logistyczne 
Grupy Armatura Kraków otwarto 
w Nisku. Wybudowane magazyny 
do wysokiego składowania towa-
rów mają 13 tys. mkw. powierzchni 
a ich wnętrze może pomieścić pra-
wie 12 tys. palet. Stąd wysyłane będą 
do odbiorców krajowych i zagra-
nicznych zawory kulowe, baterie 

sanitarne, armatura łazienkowa 
i kuchenna, a przede wszystkim 
grzejniki centralnego ogrzewa-
nia, których w Nisku produkuje 
się prawie 4 mln rocznie. Budowa 
centrum trwała prawie 16 miesięcy. 
Dzięki tej inwestycji w Armaturze 
zatrudnienie wzrosło z 134 do 341 
pracowników. ac

Staszów. Szkolne Koło Caritas 
powstało z  inicjatywy kateche-
tów pracujących w staszowskich 
placówkach dydaktyczno-pedago-
gicznych. Chęć niesienia pomocy 
ludziom potrzebującym wyraziło 
92 uczniów, w tym 59 z gimnazjum 
i 33 ze szkoły podstawowej. W uro-
czystej inauguracji wzięła udział 
s. Beata Małecka, koordynator do 

spraw SKC diecezji sandomierskiej, 
która podczas apelu wręczyła akt 
powołania nowego ośrodka pomo-
cowego. Nauczyciele ze staszowskiej 
Dwójki mają nadzieję, że koło Cari-
tas stworzy uczniom odpowiednie 
warunki do wzrastania w postawie 
miłosierdzia, a także będzie alterna-
tywą do twórczego wykorzystania 
wolnego czasu. ab

Polk w Domu Katolickim

Zatrudnili ponad 200 osób

Caritas ruszyła w szkole
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Humorystyczne anegdoty Piotra Polka publiczność nagradzała 
gromkimi oklaskami 

Nowi członkowie Szkolnego Koła Caritas

Otwarcie nowego centrum logistycznego w Nisku: 
wstęgę przecinają burmistrz Niska Julian Ozimek (z lewej), 
prezes Armatury Kraków Konrad Hernik, jego zastępca Piotr 
Witkowski oraz członek zarządu Marek Piotrowski

Adres redakcji: 27-600 Sandomierz,
ul. Staromiejska 11
Telefon (15) 832 76 60 faks (15) 832 76 61
Redagują:
ks. Tomasz Lis – dyrektor oddziału, 
Andrzej Capiga, Marta Woynarowska

sandomierz@goscniedzielny.pl

Stalowa Wola. Koncert kame-
ralny w  wykonaniu Agnieszki 
Preisner-Majcher (fortepian) 
oraz Jarosława Waneckiego (flet 
poprzeczny) uświetnił rozdanie 
nagród w  Szkolnym Konkursie 
Wiedzy o I.J. Paderewskim, który 
odbył się w 150. rocznicę urodzin 
kompozytora. Koncert zorganizo-
wało Stowarzyszenia Przyjaciół 
PSM „Crescendo”. Jury pod prze-
wodnictwem Elżbiety Nowak-
Szpunar przyznało wyróżnienia 

dla Agaty Brzóski, Angeliki Stel-
mach, Joanny Rybak, Joanny Janow-
skiej oraz Piotra Żurawskiego. ac

Koncert dla laureatów

Tarnobrzeg. Wciąż wzrastające 
ceny paliwa skłoniły tarnobrzeżan 
do zgłoszenia tego problemu do 
magistratu. Po konsultacjach prezy-
dent Norbert Mastalerz wystosował 
oświadczenie do stacji paliw znajdu-
jących się w granicach administra-
cyjnych miasta, o przedstawienie 
kalkulacji ustalania cen. Podczas 
konferencji prezes tarnobrzeskiego 

PKS-u Antoni Barwacz jako pierw-
szy obniżył dotychczasowe ceny na 
stacji należącej do spółki. – Zgod-
nie z wnioskiem prezydenta mia-
sta cena oleju napędowego będzie 
niższa o 12 gr na litrze, natomiast 
benzyny o 7 gr – poinformował A. 
Barwacz. zm
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Obniżcie ceny paliw
Prezydent miasta wraz 
z prezesami tarnobrzeskich 
spółek PKS i MKS z nadzieją 
spoglądają na zmianę ceny 
paliwa

Majdan Królewski. W Ośrod-
ku Pomocy Społecznej odbyło 
się spotkanie podsumowujące 
trzecią edycję programu „Czas na 
aktywność w Gminie Majdan Kró-
lewski” współfinansowanego ze 
środków UE. Jego głównym celem 
było zwiększenie aktywności spo-
łeczno-zawodowej mieszkańców 
korzystających z pomocy społecz-
nej, tak aby mogli, wykorzystując 

zdobyte umiejętności, samodziel-
nie podjąć próby poszukiwania 
zatrudnienia. W projekcie wzięło 
udział 9 osób, w tym 6 kobiet i 3 
mężczyzn. Każdy z uczestników 
został objęty indywidualnym 
doradztwem zawodowym, wziął 
udział w  treningu kompeten-
cji i  umiejętności społecznych, 
a także w warsztatach aktywnego 
poszukiwania pracy.  zm

Dziewięcioro aktywnych
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D o tragedii doszło w ostatnich 
dniach listopada, kiedy mróz 

był szczególnie dotkliwy. – Przed 
godziną dziesiątą syn znalazł 
ciało sąsiada, leżące w  śniegu 
tuż przy wejściu do domu – wy-
jaśnia pan Robert, sąsiad zmarłe-
go. – Poinformował mnie o sytu-
acji i wraz z nim pobiegłem, aby 
udzielić pierwszej pomocy. Było 
za późno, gdyż on już nie żył. Dło-
nie miał zaciśnięte, podłożyłem 
mu jeszcze pod głowę spodnie, 
które wisiały na zamarzniętym 

sznurze na  pranie. Natomiast 
moja żona zadzwoniła po pogo-
towie – dodaje. 

Z  relacji sąsiadów wynika, 
że zmarły od lat mieszkał samot-
nie w drewnianym domu. Przy-
znają, że nie stronił od alkoholu, 
ale w chwili śmierci był trzeźwy. 
Przyczyną zgonu mogło być wy-
chłodzenie ciała. – Przed śmier-
cią widział go jeden z sąsiadów, 
normalnie się zachowywał – in-
formuje pan Robert. – Dom miał 
ogrzany, dlatego przypuszczam, 
że wychodził z domu lub chciał 
do niego wejść, i mógł się pośli-
znąć. Ponadto zaraz po sprawdze-
niu, czy żyje, i udzieleniu pomocy, 
chciałem wejść do domu, ale był 
zamknięty – dodaje.

Mróz zabrał również życie 
54-letniemu mieszkańcowi gminy 
Iwaniska (powiat opatowski), któ-
ry wyszedł z domu i już do niego 
nie wrócił. Dopiero po niespełna 
dobie pracownik firmy odśnie-
żającej drogi natknął się na cia-
ło zmarłego. Niestety, nie  było 
mowy o  ratunku, gdyż ofiara 
przez dobę leżała w śniegu. Inten-
sywne opady i niska temperatura 

utrudniły pogotowiu i policji do-
tarcie do miejsca zgonu.

54-latek od lat mieszkał tylko 
z matką. Był bezrobotny, jednakże 
od czasu do czasu pracował doryw-
czo. Jego śmierć była pierwszym 
przypadkiem zgonu, spowodowa-
nym wychłodzeniem ciała w tym 
roku w powiecie opatowskim.

F un kcjonariusze policji 
apelują, aby w  okresie zimo-
wym zwracać szczególną uwagę 
na osoby samotnie mieszkające, 
które mogą potrzebować wspar-
cia. Problemem, który przyczy-
nia się do największych tragedii, 
jest alkohol, który powoduje roz-
szerzenie naczyń krwionośnych, 
przez co nie odczuwamy zimna. 
Co roku notowane są przypadki 
zamarznięć, których można było 
uniknąć.

Filip Materkowski

Ku istocie rzeczy

felieton
bp Wacław 
Świerzawski

biskup senior

Woda znakiem 
obmycia

U czestnicząc w obrzędzie 
chrztu, widzimy, jak 

kapłan na początku czyni 
na główce dziecka znak 
krzyża, po nim zaś robią 
to rodzice i chrzestni.  
Wiemy, że chrzest niemowląt 
jest dokonywany w wierze 
rodziców. Przypuszcza się, 
że rodzice, dojrzali w wierze, 
przekażą ten skarb, który 
sami mają i niosą w sobie, 
swoim dzieciom. Jeśli 
go nie przekażą, zdradzają 
Chrystusa. Nie dziwmy się, 
że tak zwany kryzys 
chrześcijaństwa w Europie 
wszedł w taki ostry stan, 
ale zapytajmy, kto za to bierze 
odpowiedzialność. Czy tylko 
sami pasterze Kościoła, 
biskupi i kapłani, czy też 
rodzice, którzy nie nauczyli 
swojego dziecka poznawać 
i naśladować Chrystusa w Jego 
drodze krzyża i w drodze 
zmartwychwstania. 
Po tym znaku krzyża 
następuje ciąg dalszy 
obrzędu sakramentalnego, 
aż do momentu samego 
aktu, w którym kapłan, 
polewając trzykrotnie 
główkę dziecka, wypowiada 
słowa: „Janie, ja ciebie 
chrzczę w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego”. I wtedy 
dokonywany obrzęd daje nam 
nowe życie, życie Chrystusa 
zmartwychwstałego 
z krzyża. Ta rzeczywistość 
dokonuje się w momencie 
udzielenia chrztu. Woda, 
która jest znakiem obmycia, 
oczyszczenia, woda, która daje 
życie – podlewamy rośliny 
i sami pijemy wodę, aby żyć – 
przywołuje Krew Chrystusa, 
która oczyszcza z grzechów 
i przynosi zbawienie, czyli 
obdarza życiem Boga.

■ R e K l A M A ■

Zima zbiera plon 

Zamarzli samotnie
Pierwszą śmiertelną 
ofiarą niskich 
temperatur  
na terenie 
Tarnobrzega  
był 56-letni 
mieszkaniec osiedla 
Wielowieś, którego 
ciało znaleziono 
przed wejściem  
do domu.

Dom mężczyzny, który zamarzł w Tarnobrzegu 
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Planów wiele, a co się uda?

S woje marzenia i kalkula-
cje mają również samorzą-
dowcy różnych szczebli. 
O  szczegóły zapytaliśmy 

przedstawicieli władz naszego 
regionu.

Razem pokonają kryzys
– W 2011 roku – mówi nowy 

niżański starosta Gabriel Waliłko 
– otrzymamy, niestety, mniej środ-
ków z budżetu państwa na zadania 
realizowane przez powiat. Bieżący 
rok będzie pierwszym, w którym 
kryzys finansowy w sposób zna-
czący dotknie samorządy, w tym 
szczególnie samorządy powiatowe. 
Po raz pierwszy, na przykład, sub-
wencja na oświatę będzie niewy-
starczająca i z własnego budżetu 
będziemy musieli dołożyć około mi-
liona złotych. Kolejne lata nie będą 
lepsze, bo  do  szkół średnich, 
ze względu na niż demograficzny, 
pójdzie coraz mniej młodzieży.

Dość nieciekawie, zdaniem 
niżańskiego starosty, zapowia-

dają się także najbliższe lata, jeśli 
chodzi o możliwość pozyskiwania 
dodatkowych pieniędzy z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. 
Większość funduszy została 
już  bowiem rozdysponowana 
i prawdopodobnie do 2014 r. nie bę-
dzie kolejnych naborów, w  tym 
także na budowę i remonty dróg.

– W tym roku – podkreśla Ga-
briel Waliłko – planujemy jednak 
poprawić jakość pracy administra-
cji w zakresie obsługi mieszkań-
ców naszego powiatu. Deklaruje 
też lepszą współpracę z wójtami 
i burmistrzami. Lepsze i częstsze 
kontakty będą nie tylko z burmi-
strzem Niska, ale również z pozo-
stałymi wójtami oraz burmistrzem 
Rudnika nad Sanem. – W poprzed-
niej kadencji, szczególnie w ostat-
nim roku, współpraca z gminami, 
delikatnie mówiąc, nie była naj-
lepsza – zauważa starosta. – Wój-
towie na sesjach byli traktowani 
niepoważnie, nie  dopuszczano 
ich do głosu. Myślę, że tak dalej być 

nie może, bo tylko współ-
praca w obliczu kryzysu 
może przyczynić  się 
do realizacji wspólnych 
zadań zarówno powiatu, 
jak i gmin.

Starosta niżański za-
pewnił również, że sta-
rostwo wspierać będzie 
wysiłki Stanisława Kra-
snego, dyrektora szpitala powia-
towego w Nisku, w jego staraniach 
o pozyskiwanie dodatkowych pie-
niędzy na uruchomienie nowo bu-
dowanego skrzydła szpitala i po-
prawę dostępności do medycznych 
świadczeń dla wszystkich miesz-
kańców powiatu.

Bezpieczeństwo 
najważniejsze

W Sandomierzu, jak w wielu 
miejscach diecezji, plany na nowy 
rok są związane z inwestycjami 
na  terenach, które nawiedziła 
powódź. Odbudowywane będą 
drogi i miejsca użyteczności pu-
blicznej, a także realizowany plan 

pomocy powodzianom. 
– Mamy świadomość, 
że  wiele osób dalej bo-
ryka się z trudnościami 
spowodowanymi utratą 
swojego domu, majątku 
czy miejsc pracy. Dzisiaj 
z bólami, ale pokonuje-
my wszelkie problemy. 
Rozpoczęliśmy wypła-

canie drugiej transzy, o ile ktoś 
rozliczył się z pierwszego etapu 
pomocy – tłumaczy Jerzy Bo-
rowski, burmistrz Sandomierza. 
Głównym zadaniem władz miasta 
w nowym roku jest uporządko-
wanie międzywala, które pora-
stają gęste zarośla, utrudniające 
przepływ wzbierającej wody. – 
W  nasze przedsięwzięcie włą-
czamy wiele podmiotów, w tym 
Związek Miast Nadwiślańskich, 
bo jest to problem bardzo szeroki 
i dotyczący wielu regionów, przez 
które przepływa Wisła – dodaje 
burmistrz. Realizację utrudniają 
sprzeciwy ekologów, którzy bro-
nią powstałych tam ekosystemów. 

Społeczeństwo. 
Z początkiem 
nowego 
roku lubimy 
podejmować 
zobowiązania  
i snuć bardziej 
i mniej realne 
zamierzenia 
na przyszłość. 
Poprawia nam 
to bowiem nie 
tylko humor, ale 
chociaż na krótki 
okres odsuwa 
na bok 
troski dnia 
codziennego.

tekst 
Andrzej Capiga 

ks. Tomasz Lis 

Filip Materkowski
sandomierz@goscniedzielny.pl

Oczekiwaną 
inwestycją jest 
nowy budynek 
Specjalnego 
Ośrodka 
Szkolno- 
-Wychowaw-
czego  
w Grębowie
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Planów wiele, a co się uda? Nasze marzenia
Krystyna Wójcik, 
mieszkanka 
ulanowa
– nie mam planów, 
mam niewielkie 
marzenia 

oparte na pracy. w życiu 
osobistym myślę o tym, 
jak zadbać o figurę 
i kondycję fizyczną (śmiech). 
w życiu zawodowym 
marzę o wydawnictwach 
promujących Centrum 
wikliniarstwa, polską stolicę 
wikliny i Podkarpacie, 
o wielu turystach 
odwiedzających nasz region, 
o udanym pozyskiwaniu 
środków finansowych 
na przedsięwzięcia 
artystyczne. .

Marcin 
Wiśniewski,  
lat 36, menedżer
– w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 
czekamy 

na poprawienie 
infrastruktury drogowej. 
w mieście nagminnie 
brakuje parkingów. 
na pewno nie zaszkodziłaby 
większa liczba ścieżek 
rowerowych i placów zabaw 
dla najmłodszych. w życiu 
osobistym najważniejsze 
będą zdrowie i miłość 
najbliższych: żony i dwóch 
synków. A jako kibic kszO 
Ostrowiec życzę klubowi 
wyjścia z zapaści finansowej 
i sukcesów na boisku.

Justyna Lombara, 
mieszkanka 
skopania 
– największy 
problem naszego 
regionu to wysoki 

poziom bezrobocia, 
co przekłada się na emigrację 
mieszkańców. Młodzi ludzie 
są zmuszeni do poszukiwania 
zatrudnienia w innych 
miejscach, z dala od rodziny 
i najbliższych, dlatego liczę, 
że rok 2011 przyniesie jakieś 
zmiany. Mam nadzieję, 
że po obronie pracy 
magisterskiej będę miała 
możliwość podjęcia pracy 
w swoim zawodzie. 

– Podwyższenie wałów nic nie da, 
jeśli woda nie  będzie swobod-
nie się przemieszczała podczas 
wysokich stanów – tłumaczy 
Jerzy Borowski. Kolejną ważną 
inwestycją jest dokończenie bu-
dowy drugiego mostu w Sando-
mierzu, który jest konieczny, by 
ruch odbywał się bezproblemo-
wo. Największa pod względem 
finansowym będzie inwestycja 
w  umocnienia skarpy Starego 
Miasta dla ochrony przed osu-
waniem i tworzeniem zapadlisk. 
Według wstępnych wyliczeń, 
prace będą kosztować ok. 40 mln 
zł, z czego połowa ma pochodzić 
z Ministerstwa Ochrony Środo-
wiska. – Bardzo chciałbym, aby 
w nadchodzącym roku wystar-
czyło nam funduszy na rewitali-
zację parku miejskiego – dodaje 
burmistrz Sandomierza.

Infrastruktura i kultura
Ostrowczanie mieszkający 

w  dzielnicach Gutwin, Koszary 
i Częstocice mogą spodziewać się 

budowy sieci kanalizacyjnej oraz 
adaptacji Browaru Saskich na no-
woczesne centrum kultury, łącznie 
z biblioteką. Prezydent Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Jan Wilczyński, 
zapowiada także kontynuowanie 
budowy hali sportowo-widowisko-
wej i  rewitalizację Śródmieścia. 
Kolejne priorytety w działaniach 
samorządowców ostrowieckich 
to  budownictwo mieszkaniowe, 
zarówno socjalne, deweloperskie, 
jak i jednorodzinne, oraz dążenie 
do modernizacji dróg wojewódz-
kich na terenie miasta. – Ich obecny 
standard jest znacznie gorszy niż 
w przypadku dróg gminnych i po-
wiatowych – stwierdza prezydent 
miasta. 

Uporać się z długiem
Burmistrz Staszowa Romuald 

Garczewski, mimo przejętego 
po poprzedniku zadłużenia miasta 
na 30 mln, patrzy optymistycznie. 
– Postaram się je w jak najwięk-
szym stopniu zmniejszyć. Nie bę-
dzie to łatwe, bo wiele ważnych dla 
mieszkańców spraw zostało w nim 
niedoszacowanych, np.  kwota 
na  dopłaty dla mieszkańców 
do ścieków jest mniejsza od ubie-
głorocznej, przy jednoczesnym 
ogromnym, planowanym przez 
PGKiM wzroście opłat – tłumaczy 
burmistrz Garczewski. Wśród za-
mierzonych inwestycji jest budo-
wa stadionu miejskiego, rewitali-
zacja Golejowa, rozbudowa szkoły 
w Czajkowie, uzupełnienie sieci 
kanalizacyjnej. Osobną sprawą 
jest rewitalizacja rynku, na któ-
rą potrzebne będzie bardzo duże 
dofinansowanie. – Będziemy dążyć 
do poprawy stanu dróg gminnych 
oraz przy współpracy z władzami 
województwa i powiatu chcemy 
przyśpieszyć realizację pozosta-
łych dróg w naszej gminie – dodaje 
pan burmistrz.

Tarnobrzeg w odbudowie 
Przed mieszkańcami powiatu 

tarnobrzeskiego kolejny całorocz-
ny trud. Jest  on  w  dużej mierze 
zdominowany przez tragiczną 
w  skutkach powódź, jaka w  mi-
nionym roku dotknęła mieszkań-

ców regionu. Duże wyzwanie stoi 
przed przedstawicielami władz sa-
morządowych, którzy otrzymali 
wielki mandat zaufania. – Choć 
od dramatycznych dni i nocy mi-
nęło przeszło pół roku, to jednak 
kwestie związane z kataklizmem 
nadal są nierozwiązane – wyjaśnia 
nowy prezydent Tarnobrzega Nor-
bert Mastalerz. – Trzeba skupić się 
na odszkodowaniach, zapomogach 
dla ofiar powodzi. Również mia-
sto musi odbudować infrastruk-
turę drogową czy oczyszczalnię 
ścieków. 

Mimo że środki unijne w bu-
dżecie do 2013 r. powoli ulegają 
wyczerpaniu, nowe władze mia-
sta mają zamiar wziąć udział 
w dwóch dodatkowych konkur-
sach, które umożliwią, chociaż 
częściowo, uzupełnienie braków. 
Niezaprzeczalnym wyzwaniem, 
które jest jednocześnie prioryte-
towe, jest zawiązanie współpracy 
między włodarzami miasta a spo-
łecznością. – Wśród tarnobrzeżan 
musi istnieć przekonanie, że my, 
jako ich reprezentanci, jesteśmy 
dla nich dostępni – wyjaśnia Nor-
bert Mastalerz. – Nie chcę utopij-
nie spekulować, że dla każdego 
będzie praca. Sztandarowymi in-
westycjami jest Jezioro Machow-
skie, zamek dzikowski czy Specjal-
na Strefa Ekonomiczna – dodaje. 

Wspólnota wszystkich gmin 
przynależnych do  powiatu tar-
nobrzeskiego jest jednym z głów-
nych zamiarów starostwa, które 
chce zawiązać jeszcze większą 
współpracę i realizować założenia 
promocyjne. Jednocześnie chce 
zadbać o  oświatę i  umożliwie-
nie wejścia młodzieży z domów 
dziecka w dorosłe życie. – Obecnie 
ciężko jest mówić o konkretach, 
ale chcę uruchomić dział krawiec-
ki dla młodych kobiet w Gorzy-
cach – wyjaśnia starosta powiatu 
tarnobrzeskiego Mirosław Pluta. 
– Dodatkowo przy Domu Dziecka 
stoi budynek, w którym mam za-
miar zorganizować mieszkania 
dla młodzieży z tego ośrodka, tak 
aby po ukończeniu 18. roku życia 
wystartowała w dorosłe życie.  
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W latach 20. ubiegłego 
wieku Zamek Tarnow-
skich w Dzikowie (dziś 

osiedle Tarnobrzega) był skarbnicą 
narodowej kultury. Znajdowały się 
w nim unikatowe ryciny, obrazy, 
rzeźby, piękne trofea myśliwskie 
oraz archiwum i biblioteka, w któ-
rej zbiorach zgromadzono bezcen-
ne rękopisy, inkunabuły, starodru-
ki. Największą perłą księgozbioru 
był pochodzący z 1834 r. rękopis 
„Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza, zakupiony w 1871 r. od jego 
syna przez Stanisława Tarnowskie-
go, wybitnego literaturoznawcę. 
Przechowywano tam również 
niezwykle istotne dla polskiej histo-
rii XV-wieczne kopie kroniki Win-
centego Kadłubka oraz „Statutu wi-
ślickiego”. Jednakże tragiczna noc 
21 grudnia 1927 r. nie tylko znisz-
czyła dorobek wielu pokoleń Po-
laków, ale również zabrała życie 
heroicznym bohaterom, którzy 
stali  się symbolem poświęcenia 
i męstwa. 

Zaczęło się na strychu 
W połowie grudnia 1927 roku 

los dziwnie pokierował rodziną 
Tarnowskich. Hrabia Zdzisław wy-
jechał w sprawach politycznych, 
a następnie na kurację do Berlina. 
Podobnie było z hr. Zdzisławową, 
która odwoziła najmłodszego syna 
do  Szwajcarii. Nawet hr. Artur, 
odpowiedzialny za sprawy admi-
nistracyjne, ciężko zachorował 
i  musiał pozostać w  Krakowie. 
W  pałacu dzikowskim przeby-
wały jedynie 88-letnia hr. Janowa 
Tarnowska oraz księżna Róża Ra-
dziwiłłowa wraz ze służbą. 

Kiedy noc zapadała, ogień, 
zapuszczony przy rozgrzewaniu 
zamarzniętych rur centralnego 
ogrzewania, w  szybkim czasie 
zaczął ogarniać strych pałacu, 
tworząc nad nim wielką czerwoną 
łunę, którą zauważyli wracający 

z Tarnobrzega Wyrostek oraz geo-
metra Olechowski. 

Rozszalały żywioł przechodził 
przez liczne pomieszczenia zamko-
we, niszcząc zabytkowe zdobienia, 
historyczne dokumenty czy pry-
watne rzeczy Tarnowskich. Wa-
lące  się schody, pękające szyby 
i ogromne kłęby dymu pożerały 
drugie piętro. W chwili, kiedy oko-

ło dwudziestu osób ratowało księ-
gozbiór zgromadzony w szafach 
w wielkiej sali, spadł ognioodporny 
sufit, grzebiąc na miejscu dziewięć 
osób. Wśród nich znaleźli się Broni-
sław Wiącek, Władysław Wiącek, 
Józef Gil i jego syn Grzegorz Gil, 
Wojciech Skiba, Aleksander Pomy-
kalski, Jan Mastalerczyk, Janina 
Kocznerówna, Alfred Freyer. 

Na pomoc służbie oraz miesz-
kańcom Dzikowa przybyli stra-
żacy z okolicznych miejscowości 
– Mokrzyszowa, Zakrzowa i dzięki 
ich staraniom udało się ugasić zże-
rające zamek płomienie. 

Non omnis moriar
Zniszczenia zamku były 

ogromne. Ocalała jedynie kaplica, 
część pokoi na parterze oraz w pra-
wym i lewym skrzydle na piętrze. 
Na szczęście z biblioteki uratowa-
no 60 proc. starych druków z in-
kunabułami i wszystkie niemal 
rękopisy, pamiątki po hetmanie 
Tarnowskim, oryginalne obrazy, 
niektóre rzeźby oraz prawie całe 
archiwum. Jednakże nie byłoby 
to  możliwe, gdyby nie  heroicz-

na walka, a nawet śmierć wielu 
dzikowskich bohaterów, którzy 
zostali upamiętnieni na tablicy, 
znajdującej się w kaplicy zamko-
wej, ufundowanej przez Zdzisława 
Tarnowskiego. Każdego roku od-
prawiana jest specjalna Msza św. 
za ich duszę. Dowodem uczczenia 
ich śmiertelnej ofiary stał się rów-
nież tom poezji Mariana Piechala 
„Garść popiołu”, w którym każde-
mu z  najmniejszych bohaterów 
grudniowej tragedii z 1927 roku 
poeta buduje pomnik „trwalszy 
niż ze spiżu”. Łódzki artysta opi-
suje w nim postawę tych, którzy 
oddali własne życie, aby ratować 
„księgi myśli nieznanych im lu-
dzi”. Dla uczczenia jednego z boha-
terów, sportowca Alfreda Freyera, 
każdego roku odbywa się bieg jego 
imienia, na który zjeżdżają się lek-
koatleci z niemalże całej Europy. 

W  przeciwieństwie do  obec-
nych czasów, kiedy wiele rodzin 
ofiar różnych tragedii z nadzieją 
oczekuje na  środki finansowe, 
umożliwiające im utrzymanie się 
w określonych sytuacjach życio-
wych, najbliżsi obrońców pałacu 
dzikowskiego zaraz po  pożarze 
zostali wsparci rentami, wypłaca-
nymi przez Tarnowskich do 1944 r., 
kiedy zostali przez nowe władze 
wyrzuceni ze swych dóbr. 

Filip Materkowski

Choć od tragicznej grudniowej nocy, kiedy to siedziba hrabiów Tarnowskich 
stanęła w płomieniach, minęły 83 lata, to nadal jest ona symbolem odwagi 
i poświęcenia tarnobrzeżan. 

Pałac Tarnowskich po pożarze z 1927 roku

Heroiczna walka w Dzikowie

Garść popiołu

Wnętrze spalonego 
budynku 
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H uta jest dziś najlepiej funkcjo-
nującym zakładem produkcji 

wojskowej w polskiej zbrojeniów-
ce. W  swojej ofercie Centrum 
Produkcji Wojskowej ma takie 
hity, jak wyrzutnia czterdziestu 
rakiet Langusta, armatohaubica 
Krab, ciężki moździerz Rak, pojaz-
dy saperskie do automatycznego 
minowania Kroton i Baobab.

lwi pazur
W  ubiegłym roku przychód 

ze sprzedaży broni dał hucie 180 
mln zł, w tym może przekroczyć 
200 mln. Podobnie ma być w kolej-
nych latach. Oznacza to rozkwit 
spółki i pracę dla ponad 2 tysięcy 
ludzi, z możliwością zwiększania 
zatrudnienia.

W roku 2010 na nowe opraco-
wania techniki wojskowej HSW 
wydała 15 mln zł. Jeśli sprzedana 
zostanie część cywilna spółki, 

produkująca ładowarki i spychar-
ki, pieniądze z prywatyzacji mają 
pójść na unowocześnienie produk-
cji wojskowej. W ten sposób doko-
nuje się postęp techniczny, mający 
decydujące znaczenie w produkcji 
sprzętu, na który wojsko patrzy 
łasym okiem. 

Także produkcja cywilna ła-
pie oddech po zapaści związanej 
ze światowym kryzysem finanso-
wym. HSW pokazała w roku 2010 
lwi pazur: wygrała duży przetarg 
na  dostawy 20 koparko-ładowa-
rek dla wojska. Pokonała nawet 
światowych liderów, którzy sta-
rali  się o  to  zamówienie. To  dla 
HSW bardzo prestiżowy kontrakt. 
Tu nie chodzi tylko o jego wartość 
sięgającą 7 mln złotych, ale także 
o to, że handlowcy będą mogli uży-
wać argumentu, iż wojsko wysoko 
oceniło koparko-ładowarkę i bierze 
ją w dziesiątkach sztuk na wyposa-
żenie na swoje pola bitew i poligony. 
Koparki były już na misjach w Cza-
dzie i Iraku, są w Afganistanie. 

Kontrakt zawarty z wojskiem 
powinien podziałać również na cy-
wilnych odbiorców, bo pomalowa-
na na zielono koparko-ładowarka 
o symbolu 9.50, zwana oficjalnie 
„uniwersalną maszyną inżynieryj-
ną”, oferowana jest także w wersji 
„żółtej”. 

– Ten kontrakt to dla nas zna-
komita rekomendacja – zapewnia 
Antoni Rusinek, dyrektor Centrum 
Produkcji Wojskowej. Wojsko 
używa już 80 koparko-ładowarek 
z HSW. Wkrótce dojdzie 20 z naj-
nowszego kontraktu.

Kasa na projekty

Huta już odczuwa ożywienie 
na rynku inwestycyjnym, powoli 
rusza sprzedaż maszyn. W lipcu 
z rocznych urlopów wróciło 201 
osób, poszło na nie – 155. Huta 
przestała ograniczać pracę do 4 
dni w  tygodniu, co  wiązało  się 
ze  zmniejszeniem w ypłat. – 
W roku 2011 nie będzie już wysy-
łania ludzi na roczne urlopy – za-
pewnia prezes HSW SA Krzysztof 
Trofiniak.

Mimo ożywienia produkcji, 
nie będzie rezygnacji z prywaty-
zacji spółki. Trwają bardzo trudne 
rozmowy z chińskim koncernem 
LiuGong, który wyraził chęć kup-
na huty i spełnił wszystkie wyma-
gania. Jednak kwota, jaką gotów 
jest zapłacić, daleko odbiega od 
oczekiwanej przez zarząd. 

Zdaniem prezesa, tylko pry-
watyzacja pozwoli odbić się hucie 
ku nowoczesności. –Jest pytanie: 
czy chcemy być niszowym produ-
centem, który oferuje cztery asor-
tymenty maszyn, czyli spycharki, 
ładowarki, koparko-ładowarki 
i układacze rur, czy myślimy o roz-

woju firmy – tłumaczy Krzysztof 
Trofiniak. 

Huta Stalowa Wola unowo-
cześnia produkcję. Otrzymała  
5,4 mln zł z Państwowej Agencji 
Rozwoju Przemysłu na  rozwój 
nowych technologii w produko-
wanych przez siebie maszynach 
budowlanych. Dzięki temu powsta-
ną nowe modele spycharek i ukła-
daczy rur. Chodzi o dwa projekty, 
na których realizację huta zawarła 
umowy. Jeden ma na celu zaprojek-
towanie i wdrożenie do produk-
cji innowacyjnej serii spycharek  
TD-14 X, na co spółka dostanie 2,4 
mln złotych, natomiast na zapro-
jektowanie i wdrożenie do produk-
cji innowacyjnych układarek rur 
serii SB – 3 mln złotych.

– Dzięki dofinansowaniu mo-
dernizacja układarek rur będzie 
bardzo głęboka – zapewnia An-
drzej Ciozda, dyrektor Biura Roz-
woju Konstrukcji i Badań HSW 
SA. Z naszej obecnej układarki 
SB-85 zostanie praktycznie tylko 
skrzynia biegów. Reszta, od sil-
nika po kabinę, będzie zupełnie 
nowa. 

Andrzej Capiga

Centrum Produkcji 
Wojskowej, należące 
do Huty Stalowa 
Wola, szykuje się 
do pokazu 
na poligonie 
nowoczesnego 
sprzętu 
artyleryjskiego. 
Mają go oglądać 
kupcy z Europy, 
Afryki i Azji.

Huta w cyfrach
huta stalowa wola powstała przed ponad 70 laty. w latach 70. ub. 
wieku zatrudniała z filiami 22 tys. ludzi. dziś pracuje tu 2012 osób, 
a 155 przebywa na rocznych płatnych urlopach. hsw produkuje 
cywilne maszyny robocze oraz sprzęt wojskowy. wartość 
kontraktów obronnych, jakie w 2010 roku realizowała hsw, 
wyniosła 600 mln zł. wartość cywilnego majątku huty wyceniona 
jest na 150 mln złotych.

Armato haubica krabWyrzutnia rakiet Langusta – jeden z hutniczych przebojów

Będą fundusze na rozwój i praca dla ludzi

Huta się zbroi
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Rozbudowujące się 
miasto, coraz większa 
liczba mieszkańców, 
rozległy teren 
duszpasterski 
– to wszystko 
wskazywało na 
potrzebę utworzenia 
nowej parafii.

Z   zamiarem budowy nowej 
świątyni ks. Edmund Markie-

wicz nosił się od dłuższego czasu, 
ale nie było chętnego, który by się 
tego podjął, bo boom na budowę 
kościołów już przeminął – opowia-
da ks. Jan Sobczak, twórca nowej 
parafii.

Z misyjnym zapałem
Po latach spędzonych na mi-

sjach w Zambii i RPA powrócił, 
by zbudować kościół o kształcie 
bazyliki i tworzyć parafię św. Ja-
dwigi Królowej. Podczas misji 
parafialnych na planowanym 
miejscu budowy ustawiono 
krzyż i  podjęte zostały 
starania o  rozpoczęcie 
budowy. Zapał nowych 
parafian od  początku 
był ogromny. Po tymcza-
sową drewnianą kaplicę 
rada parafialna pojecha-
ła do Tarnobrzega, gdzie 
jeden z  proboszczów 
ofiarował ją nowej para-
fii. Obok kaplicy powstał 
domek na narzędzia, gdzie 
również, w iście misjonar-
skich warunkach, zamiesz-
kał nowy duszpasterz. 

Kto na Kościół rzuci, 
tego Pan Bóg 
nie zasmuci

Tak brzmiało hasło, 
towarzyszące zbiera-
niu środków na  cele 
budowy. Zaangażowa-
nie było tak duże, że ko-
ściół powstał w ciągu 18 miesię-
cy. Prace budowlane rozpoczęto 
nietypowo, od dzwonnicy. – Tak 
chcieli moi wierni, bo twierdzili, 
że co to za parafia bez dzwonów 

– dodaje ks. proboszcz. 6 grudnia 
1997 r. bp Frankowski, poświęca-

jąc dzwony, wmurował także 
kamień węgielny pod bu-
dowę świątyni. Parafianie 
patrzyli ze  zdumieniem 
na  rosnącą świątynię. 

Wraz ze wznoszeniem 
murów rosła ich  ra-
dość z tego, że powsta-
je wspólne dzieło. 
Kościół poświęcił 20 
czerwca 1999  r. bp 
Wacław Świerzaw-
ski. – Tak szybkie 
tempo budowy za-
wdzięczam moim 
parafianom, przede 
wszystkim ich skład-
kom, pomocy i  nie-
strudzonej pracy – 
tłumaczy ks. Sobczak. 

Prawie jak bazylika
Zewnętrzny wygląd zachęca 

do  wejścia do  środka, gdzie za-
skakuje bardzo ciekawie rozwią-
zane i majestatycznie urządzone 
wnętrze. Kolumny podtrzymu-
jące sklepienie sprawiają, że czu-
jemy się jak w bazylice, obszerny 
chór pozwala pomieścić dużą ilość 
wiernych. Projekt wykonali inż. 
Gierulski wraz z panią Janikowską. 
Wnętrze przyozdobione jest pięk-
nymi rzeźbami i płaskorzeźbami, 
wykonanymi przez artystę, pana 
Biszka, który ciągle pracuje nad 
upiększeniem wnętrza. Nietypo-
we jest rozlokowanie stacji Drogi 
Krzyżowej. – Ostatnia stacja, Zmar-
twychwstanie, jest przy drzwiach. 
Wchodząc do kościoła, widzimy 
krzyż, przed którym składamy 
nasze ludzkie krzyże, a wychodząc, 
patrzymy na Zmartwychwstanie, 
by iść w  codzienność z  radością 
z niego płynącą – tłumaczy pro-
boszcz. W planach rady parafial-
nej jest dalszy rozwój wspólnoty 
przez powstawanie nowych grup 
duszpasterskich, szczególnie tych 
młodzieżowych.

 Ks. Tomasz Lis

Panorama parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim

Ekspresowe tempo

Zapraszamy na Msze św. 
niedziele i święta: 7.00, 8.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 18.30
dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.30

Zdaniem 
proboszcza

– Powstanie 
wspólnoty oraz tak 
szybka budowa 
zarówno kościoła, 
jak i domu 
parafialnego 

bardzo zjednoczyły ludzi. 
bardzo energicznie działa 
rada parafialna. Parafianie 
znajdują zatrudnienie 
w drobnym przemyśle 
w samym janowie, jak 
również w szpitalu i szkołach; 
są i tacy, którzy utrzymują się 
z rolnictwa. jak w wielu 
miejscach, problemem 
jest brak pracy i emigracja, 
szczególnie młodych, 
za granicę w poszukiwaniu 
środków na życie. Coraz 
więcej jest ślubów 
z obcokrajowcami, dlatego 
tak szczególną uwagę 
zwracamy na duszpasterstwo 
narzeczonych, by dobrze 
ich przygotować do tej 
ważnej życiowej decyzji. 
Parafia się rozwija, 
powstają dwa nowe osiedla, 
dlatego nie popadamy 
w pesymizm. nie mając 
na terenie szkoły średniej, 
staramy się organizować 
aktywne duszpasterstwo 
dzieci i młodzieży, by 
ich zgromadzić przy parafii. 
istnieją liczna grupa 
ministrantów, ksM, oaza. 
Prężnie działają legion Maryi 
i koła różańcowe. Ostatnio 
zaproszony ojciec kapucyn 
zakładał grupy Ojca Pio. Przed 
nami wciąż wytężona praca 
na polu duszpasterskim.

Ks. kan. Jan Sobczak

urodzony w kocudzy. 
Po ukończeniu wyższego 
seminarium duchownego 
w lublinie, 16 czerwca 
1963 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk bp. P. kałwy 
na misjach przepracował 15 lat. 
Mianowany proboszczem 
w janowie lubelskim w 1996 r. 
jest kanonikiem honorowym. 

Wnętrze kościoła przyozdobione drewnianymi płaskorzeźbami

Figura  
św. Jadwigi 
Królowej, 
wykonana  
przez  
pana Biszkę 


