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W Sandomierzu odbyło się 27. Spotkanie Sadownicze. Jest to cykliczna impreza, podczas której kilkudziesięciu wystawców, producentów i doradców z
branży sadowniczej prezentuje swoje produkty i usługi.

Sadownicze
spotkanie

Impreza odbyła się w sandomierskiej hali
sportowej przy ulicy Patkowskiego i trwała
dwa dni. Jak poinformował jej organizator,
sadownik Marek Kawalec, tematyka spotkań i wykładów była bardzo zróżnicowana
i każdy, kto interesuje się sadownictwem,
mógł znaleźć coś dla siebie. Pierwszego dnia
skupiono się przede wszystkim na cenach
owoców, szczególnie że sytuacja rynkowa rodzi sporo pytań na ten temat. Wielu sadowników nadal stoi przed dylematem, czy już
sprzedawać owoce, czy jeszcze poczekać na
wyższe ceny. I na te pytania starano się odpowiedzieć. Ważnym tematem były również
grupy producenckie, ich sytuacja na rynku
i przyszłość, szczególnie, że wiele z nich znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Natomiast drugiego dnia spotkań uczestnicy
skupili się na produkcji, na kwestii opłacal-

Bez „18”
Fiaskiem zakończyła się kolejna próba skomunikowania
Stalowej Woli z okolicznymi gminami za pośrednictwem linii autobusów komunikacji miejskiej.
Z dniem 1 lutego zawieszone zostało kursowanie linii nr 18. Urząd
Gminy w Radomyślu nad Sanem
wydał komunikat, w którym zawiadamia mieszkańców korzystających
z usług MZK linii nr 18 w Chwałowicach, Antoniowie, Nowinach,
Radomyślu nad Sanem oraz Żabnie, że w związku z niewielką liczbą
pasażerów od 1 lutego 2018 roku
kursowanie tej linii zostaje zawieszone. Potwierdza to Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli,
w strukturach którego działa Zakład
MKS: „Likwidacji ulegnie kurs linii
nr 18 do Chwałowic rozpoczynający się z przystanku Energetyków –
Mleczarnia o godzinie 15.10, oraz
kurs z Chwałowic rozpoczynający się
o godzinie 16.30, a pozostałe kursy
będą wykonywane tylko na trasie
Stalowa Wola – Wola Rzeczycka
– Stalowa Wola.
Stalowa Wola obecnie posiada 35
autobusów, obsługujących 15 stałych linii na terenie gmin Stalowa
Wola, Pysznica, Zaleszany, Nisko i Radomyśl nad Sanem o łącznej długości przekraczającej 169
kilometrów. Zakład MKS oczekuje
na dostawę, już za kilka miesięcy,
kilkunastu zakontraktowanych już
nowych autobusów miejskich, w tym
dziesięciu z napędem elektrycznym.
(r)

ności upraw czereśni, a także możliwościach
upraw ekologicznych. Rozmawiano również
o możliwościach wprowadzania w gospodarstwach produkcji roślin jagodowych.
Oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych,
uczestnicy mogli skorzystać z oferty kilkudziesięciu wystawców, zapoznać się z najnowszymi trendami w produkcji owoców, nawiązać kontakty, porozmawiać z doradcami.
Zaprezentowano im też najnowocześniejszy
sprzęt stosowany obecnie w sadownictwie.
Impreza była okazją do wręczenia kilkunastu sadownikom odznaczeń przyznanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
W imieniu ministra wręczyli je wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski oraz
prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla.
* * *

W tarnobrzeskim biurze Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej odbyła się konferencja na temat możliwości pozyskania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w tak zwanych
przedsiębiorstwach społecznych.
Ośrodek dysponuje pieniędzmi na utworzenie 250 miejsc pracy na terenie Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego w stowarzyszeniach, fundacjach czy spółdzielniach

Przyznano także wyróżnienie za szcze- giego ośrodka sadowniczego w kraju. Ogromgólne zasługi dla powiatu sandomierskiego. ny wpływ miał na to Marek Kawalec, który
Statuetka już od kilku lat przyznawana organizował również dla sadowników wyjazdy
jest przez Radę Powiatu Sandomierskie- poznawcze i szkoleniowe za granicę. Był też
go osobom, które szczególnie zasłużyły się jednym z pierwszych w regionie sadowników,
do jego promocji i rozwoju. Tegoroczną który w swoim gospodarstwie prowadził ponagrodę – statuetkę z krzemienia pasia- kazową kwaterę odmian jabłoni.
stego, ozdobioną
motywem jabłkowym otrzymał
Marek Kawalec,
twórca i od 27 lat
organizator sandomierskich spotkań
sadowniczych. Statuetkę wręczyli starosta sandomierski
Stanisław Masternak i przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego Tomasz Huk.
– Serdecznie
gratuluję panu
Markowi Kawalcowi przyznanego
wyróżnienia. Goszcząc co roku na
Spotkaniach Sadowniczych obserwowaliśmy, jak się
one zmieniały i rozwijały. Widzimy,
jaki wymiar mają
Marek Kawalec (z prawej), organizator sandomierskich Spotkań Sadowniczych
dzisiaj. To jedna
otrzymał
statuetkę Zasłużony dla Powiatu Sandomierskiego. Statuetkę wręczył staz największych imFot. J. Żuk
prez sadowniczych rosta Stanisław Masternak.
w kraju – mówił starosta.
Przypomnijmy, że do tej pory wyróżnieMarek Kawalec pochodzi z Kleczano- nia przyznawane przez powiat otrzymali:
wa w gminie Obrazów. Jest sadownikiem, prof. Eberhard Makosz, który od lat był
a w 1991 roku zorganizował 1. Spotkanie Sa- zaangażowany w rozwój sandomierskiego
downicze, które już wówczas było wyjątkowe sadownictwa, i Mieczysław Twaróg, prew skali kraju. W uzasadnieniu do uchwały zes Stowarzyszenia Eksporterów Polskich,
o przyznaniu wyróżnienia zapisano, że or- które kilka lat temu zainicjowało cykl konganizacja tych spotkań przyczyniała się do ferencji sadowniczych, odbywających się
rozwoju regionu sandomierskiego, jako dru- w sandomierskim Zamku.
(jż)

Pieniądze do wzięcia
socjalnych. Do rozdysponowania jest blisko 26 milionów złotych.
Beneficjantami projektu „ROWES –
szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” mogą zostać zarówno istniejące już przedsiębiorstwa społeczne,
jak również ci, którzy są zainteresowani ich
otwarciem. Na utworzenie jednego miejsca

Fot. R. Nieckarz

Płać podatki w Tarnobrzegu
Magistrat zachęca tarnobrzeżan pracujących poza rodzinnym miastem do płacenia w nim swoich podatków.
Obecnie w Tarnobrzegu zameldowanych
jest ponad 47 tys. osób. Jednak wiele z nich
na co dzień mieszka i pracuje w innych regionach Polski lub dojeżdża do pracy do innego
miasta. Akcja „Płać PIT w Tarnobrzegu” ma
im uświadomić jak ważne jest, gdzie pozostaną pieniądze wypracowywane przez nich
w formie podatków. Urzędnicy tłumaczą, że
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część tych pieniędzy trafia do kasy miasta.
Później mogą zostać one wykorzystane na
inwestycje poprawiające komfort życia – na
przykład wesprzeć działanie szkół, przedszkoli
czy żłobków, instytucji kultury czy transportu
publicznego.
Żeby nasze pieniądze trafiły tutaj, wypełniając zeznanie podatkowe za 2017 r. na

pracy w przedsiębiorstwie społecznym można otrzymać 25 tysięcy złotych dotacji. Przez
kolejny rok można także korzystać ze wsparcia pomostowego w kwocie 2 tysięcy złotych
na każdego zatrudnionego. W sumie każde
przedsiębiorstwo społeczne może otrzymać
nawet 245 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe
to jednak nie wszystko. Projekt zakłada bowiem szeroki dostęp do rozmaitych szkoleń,
warsztatów i doradztwa biznesowego.
– To szansa na to, że ludzie, którzy do tej
pory byli wykluczeni z rynku pracy, znajdą swoje
miejsce w społeczeństwie – mówi Piotr Zawada
z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która prowadzi ROWES.
W ramach tej inicjatywy w Tarnobrzegu
uruchomiony zostanie inkubator, którego celem będzie zapewnienie wsparcia infrastrukturalnego uczestnikom projektu.
Szczegółowe informacje na temat projektu
można znaleźć na stronach internetowych:
wsparcie.es, rarr.rzeszow.pl oraz w biurze projektu mieszącego się na ul. 1 Maja 4, p. 210
w Tarnobrzegu i pod numerem telefonu 15
822 15 95.
(rn)
pierwszej stronie, w części B, wystarczy wpisać
aktualne miejsce zamieszkania w Tarnobrzegu
lub tarnobrzeski adres zameldowania. Rozliczenia PIT można dokonać ręcznie – wypełniając papierową deklarację PIT lub korzystając z programów komputerowych, które
przesyłają rozliczenia wprost do wskazanego
Urzędu Skarbowego. Na stronie internetowej
tarnobrzeskiego Urzędu Miasta znajdziemy
link do aplikacji, która to umożliwia. Tam też
znajdziemy listę tarnobrzeskich organizacji
pożytku publicznego, na działalność których
możemy przekazać swój jeden procent podatku.
(rn)
tyna.info.pl

