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O Czarnym Lądzie

BAĆKOWICE. Yesu akuzwe! 
(Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus w jęz. kinyarwanda), 
Mungu asifiwe! (Niech będzie 
Bóg uwielbiony w jęz. kiswahili). 
Tymi zwrotami w językach afry-
kańskich powitał w niedzielę 20 
lipca br. zaskoczonych uczest-
ników Mszy św. w Baćkowicach  
o. Jan Kędziora. Jest on palloty-
nem misjonarzem, pochodzącym 
z pobliskiej Zbelutki, który 23 

lata spędził w Kongu. Do parafii 
Baćkowice przybył na zaproszenie 
ks. proboszcza Romana Stępnia. 
W czasie wszystkich Mszy św. 
opowiadał o pracy misyjnej, o 
problemach dotykających miej-
scową ludność – zwłaszcza o 
głodzie i wyzyskiwaniu Afryki 
przez bogate kraje. Przed kościo-
łem można było obejrzeć wysta-
wę zdjęć z pracy misyjnej, a także 
nabyć różne książki i pamiątki. rc

Ciekawa lektura

ŁAGÓW. „Zarys dziejów Łagowa. 
Od czasów najdawniejszych do 
lokacji miasta” to najnowsza 
publikacja Czesława Hadamika, 
archeologa, absolwenta Instytutu 
Archeologii UJ. Jest to druga praca 
tego autora, poświęcona mało 
jeszcze zbadanemu i opisane-
mu zakątkowi kieleckiej ziemi. 
Wydana na dobrym papierze, sze-
roko udokumentowana i bogato 
ilustrowana książka jest solidną 
naukową pracą, napisaną łatwym 
i żywym językiem. Na szczegól-
ną uwagę zasługują w niej opisy 

i barwne ilustracje zbiorów neoli-
tycznych siekierek krzemiennych 
i kamiennych toporków, w tym 
wykonanych ze szlachetnych skał 
(serpentynit, gabro). ac

Trująca pamiątka

STALOWA WOLA. Stawy osadowe 
na terenie Huty Stalowa Wola, z 
tysiącami metrów sześciennych 
niezwykle toksycznych odpa-
dów chemicznych, zagrażają 
ujęciom wody pitnej dla miasta. 
Przedostanie się ich do wód gro-
ziłoby katastrofą.
Projekt likwidacji osadników już 
jest. Miasto w tym roku przeznaczy 
na ten cel 300 tys. złotych. Drugie 
tyle pieniędzy trzeba będzie wyło-
żyć w przyszłym. O ogromie pracy, 
jaką trzeba wykonać, świadczy 
choćby to, że jeden osadnik zawie-
ra 11,5 tys. m sześc. toksycznych 
substancji! A osadników takich 
jest sześć. Pięć zostanie przykry-
tych trzema warstwami ziemi, a 
zainstalowane tam czujniki będą 
mierzyć poziom zanieczyszczeń. 
Najgorsza sytuacja jest w szóstym, 
najmłodszym osadniku. Będą 
do niego dodawane substancje 
chemiczne, które spowodują, że 
zawartość toksycznych substancji 
zżeluje się, zamieni w galaretę. Po 

zmniejszeniu objętości, „galare-
ta” zostanie umieszczona w sar-
kofagu zwanym mogilnikiem. 
Sarkofag zostanie przysypany 
odpowiednio grubą warstwą 
cementu i ziemi, jak czarnobylska 
elektrownia. rd

Podsumowali współpracę

ZALESZANY/NIEPARS. Delegacja 
gminy Zaleszany przebywała w 
zaprzyjaźnionym niemieckim 
Niepars. Przewodniczący Rady 
Gminy Wiktor Przybysz oraz 
wójt Stanisław Guźla uczest-
niczyli w międzynarodowym 
sympozjum poświęconym  jubi-
leuszowi dziesięciolecia nawią-
zania współpracy pomiędzy obu 
gminami. Wzięli w nim udział 
także przedstawiciele szwedz-
kiej gminy Skurup. Spotkaniom 

oficjalnym towarzyszyły koncerty 
w parku z udziałem mieszkańców 
niemieckiej gminy. Swoim pięk-
nym głosem, tenorem, zachwy-
cił wszystkich dyrektor GOK 
w Zaleszanach Piotr Szpara. W 
kościele protestanckim, podczas 
uroczystości religĳnej, modlono 
się natomiast za ofiary wypadku 
samochodowego, w którym kilka 
lat temu zginęli gimnazjaliści z 
Zaleszan wracający z Niepars  z 
wakacyjnej wymiany. ac

Urodziny królewny

SANDOMIERZ. 530 lat temu 15 lipca  na zamku w Sandomierzu, obec-
nie siedzibie Muzeum Okręgowego, urodziła się Barbara Jagiellonka. 
Rocznicę upamiętniono skromną wystawą, na której można się zapo-
znać z drzewem genealogicznym królewny oraz zobaczyć jej postać na 
litografii Władysława Bartynowskiego (1908 rok). Barbara Jagiellonka 
wczesne lata dzieciństwa spędziła w Wilnie, a potem w Krakowie. Mając 
18 lat, poślubiła księcia Jerzego Saskiego. Barbara Jagiellonka przeszła do 
historii jako wyjątkowo pobożna osoba. Jej postać została uwieczniona 
na prawym skrzydle tryptyku ołtarza „Pieta” pędzla Łukasza Cranacha 
(1534 rok). Został on ufundowany przez męża Barbary Jagiellonki i do 
dziś można go oglądać w miśnieńskiej katedrze.  ac

O. Jan Kędziora prezentował różne przedmioty służące ludom 

afrykańskim
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Jeden z sześciu stawów 

osadowych na terenie 

huty to uśpiona bomba 

ekologiczna. Zawartość 

tego osadnika będzie 

umieszczona w sarkofagu.

Sztandar na urodziny

TARNOBRZEG. 75-lecie swojej dzia-
łalności świętowała Ochotnicza 
Straż Pożarna w tarnobrzeskim 
osiedlu Ocice.  Należy do niej  
32 druhów. Podczas uroczystości 
straż otrzymała sztandar ufun-
dowany przez lokalną społecz-
ność. Jubileusz był również okazją  
do odznaczenia najbardziej zasłu-
żonych dla pożarnictwa. Obecnie 
OSP Ocice posiada na wypo-
sażeniu samochód żuk i dwie 
motopompy. Według strażaków,  
jest to zbyt mało jak na potrze-
by rozrastającego się osiedla. 
Prezydent Tarnobrzega obiecał, 

iż miasto  wkrótce zmodernizuje 
strażnicę. pd

OSP Ocice otrzymała  

na urodziny okazały 

sztandar
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