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Nowodębskie obchody Dnia Flagi RP
2  maja mieszkańcy Nowej Dęby uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

W godzinach popołudniowych Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba przemaszero-
wała ulicami miasta wykonując utwory patriotyczne. O godz.15:00 na Placu im. mjr Gryczmana 
odegrano Hymn Państwowy i przy asyście harcerzy ze Szczepu Jedynka nastąpiło uroczyste wciąg-
niecie Flagi Państwowej na maszt, dokonane przez żołnierzy z Ośrodka Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych „Dęba”. 

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym na-
wiązał do historii i tradycji biało-czerwonej flagi. Przybyli na plac mieszkańcy mogli otrzymać flagi, 
najmłodsi nowodębscy patrioci zostali obdarowani wiatraczkami oraz balonikami w narodowych 
barwach. Symbolicznie obaj burmistrzowie rozdali sto flag z drzewcami na 100-lecie Niepodległo-
ści Polski.

XI Targi Pracy i Edukacji w Tarnobrzegu

P  rawie 100 wystawców i 1700 ofert 
pracy - XI edycja Targów Pracy  

i Edukacji w Tarnobrzegu za nami. W hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
zaprezentowali  się nie tylko pracodawcy, 
którzy reprezentowali przede wszystkim 
branże budowlaną, przemysłową, i usłu-
gową, ale swoją ofertę przywieźli także 
przedstawiciele szkół ponadgimnazjal-
nych, policealnych i wyższych z całego 
regionu. To pokazuje, że wiele osób chce 
zmienić pracę, a pomoże mu w tym za-
pewne podniesienie kwalifikacji.

Targi z roku na rok cieszą się rosnącym 
zainteresowaniem. O tym, że są potrzeb-
ne na naszym rynku, świadczy fakt, że  
w ubiegłym roku, jak wynikało z ankiet, 
aż 75 procent pracodawców skorzystało  
z oferty targowej, a zainteresowane osoby 
zostały zatrudnione.

Cieszy fakt, że na targach nie brako-
wało przedstawicieli pracodawców z po-
wiatu tarnobrzeskiego oraz szkół i insty-
tucji pomocowych, z których korzystają 
mieszkańcy gmin powiatu tarnobrze-
skiego.

cd na str. 10

Kampanię KILOMETRY DOBRA ESTEKI wspiera

Oddział w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 45
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Na kiermasz po zdrowie i urodę
W niedzielę 15 kwietnia odbyła się III 

edycja Kiermaszu Zdrowia i Urody.
Hala widowiskowo-sportowa MOSiR 

wypełniła się straganami m.in. ze zdrową 
żywnością i kosmetykami. Były również 
darmowe porady i badania medyczne. Do 
dyspozycji odwiedzających pozostawione 
zostały pojazdy, gdzie odwiedzający bezpłat-
nie mogli wykonać badanie w kierunku wy-
krywania osteoporozy, problemów płuc oraz 
chorób kobiecych. Były także występy spor-
towe i artystyczne. Wystąpili karatecy z Tar-
nobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate oraz 
Klubu Fitneska z Tarnobrzega. 

Imprezę otworzył pełniący obowiązki pre-
zydent miasta Kamil Kalinka, który wraz  
z zaproszonymi gośćmi wzniósł sokiem cy-
trusowym toast za zdrowie tarnobrzeżan. 

REKLAMA

25 kwietnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Nowej Dębie odbył się półfinał Wojewódzkich Igrzysk 
Dzieci w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych.

Stawką tego turnieju był dla zwyciężczyń awans do grona 
4 najlepszych drużyn Podkarpacia, natomiast dla drugie-
go zespołu możliwość gry w turnieju barażowym, z którego 
zwycięzca także uzyska prawo gry w finale wojewódzkim.  
W nowodębskim turnieju uczestniczyły 4 drużyny: SP Zale-
szany, SP Niwiska, SP2 Dębica oraz SP2 Nowa Dęba. Z bar-
dzo dobrej strony zaprezentował się po raz kolejny zespół go-
spodyń turnieju - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie. 
Za przeciwniczki tym razem miał drużyny z SP2 Dębica i SP 
Niwiska. W obu meczach zawodniczki z Nowej Dęby od sa-
mego początku zapewniały sobie na tyle wysoką przewagę, 
że mogły do końca każdego seta kontrolować jego przebieg.  
Z drużyną z Dębicy zwyciężyły 2:0 (25:13, 25:11). Z reprezen-
tantkami Niwisk powtórzyły wynik poprzedniego meczu wy-
grywając 2:0 (25:15, 25:21). Mecz z drużyną z Zaleszan został 
rozegrany awansem podczas turnieju rejonowego, w którym 
padł wynik 2:0 dla dziewcząt z „Dwójki”. Dzięki tym osiąg-
nięciom zespół awansował do Finału Województwa Podkar-
packiego. Turniej ten rozegrany zostanie w drugiej dekadzie 
maja, a stawką jego będzie Mistrzostwo Województwa Pod-
karpackiego oraz awans do Finału Mistrzostw Polski.

     Zespół z „Dwójki” grał w składzie: Emilia Durlak, Nata-
lia Trawińska, Wiktoria Gurdak, Oliwia Karp, Klaudia Noga, 
Weronika Buras, Oliwia Tomczyk, Martyna Zielińska - trener 
Jacek Szpunar oraz Martyna Janowska i Nikola Guściora - 
trener Adam Szpunar.

     Wszystkie dziewczęta reprezentujące „Dwójkę” to uczen-
nice klas sportowych, które oprócz tego znajdują czas na do-
skonalenie swoich umiejętności także po zajęciach szkolnych 
trenując w Klubie Piłki Siatkowej.

Jacek Szpunar  SP 2 w Nowej Dębie

Siatkarki z Dwójki wygrywają
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„Razem dla Tarnobrzega”

Z miesięcznym opóźnieniem spowodo-
wanym ostatnim atakiem zimy, odbyło się 
14 kwietnia „Wielkie sprzątanie naszego 
Zwierzyńca”. Akcja zorganizowana została 
z inicjatywy Urzędu Miasta i Nadleśnictwa 
Nowa Dęba przy wsparciu partnerów akcji: 
Tarnobrzeskiego Oddziału Ligi Ochrony 
Przyrody, firmy SanTaEKO i Regionalnego 
Centrum Promocji Obszaru Natura 2000.

Blisko 160 mieszkańców przybyło w sobot-
nie przedpołudnie pod kapliczkę św. Onu-
frego w zwierzynieckim lesie, aby wspólnie 
uczestniczyć w wiosennym sprzątaniu i zbie-
rać przeróżne przedmioty porzucane w na-
szym zielonym zakątku. W akcji udział wziął 
również pełniący obowiązki prezydenta mia-
sta Kamil Kalinka, radny Witold Zych oraz 
pracownicy Leśnictwa „Stale”.

Bez wątpienia najliczniejszą grupę sprząta-
jących stanowiła młodzież szkolna, która re-
prezentowała szkoły: Szkoła Podstawowa nr 
3, 4, 7, 9, 10, Katolicka Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1.

W sprzątaniu udział wzięły również tarno-
brzeskie organizacje pozarządowe: „Biegam 

Bo Lubię” i „Kopalnia Mocy”, Nordic Active”, 
tarnobrzeski Oddział Ligi Ochrony Przyrody, 
tarnobrzeski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego, 6 Tarnobrzeska Drużyna Har-
cerska „Kalina”, Inicjatywa Polska Tarnobrzeg 
oraz Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg 
im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”.

Akcję sprzątania lasu zakończyło ognisko 
przygotowane przez pracowników Leśni-
ctwa „Stale” z pieczeniem kiełbasy, jabłek czy 
ziemniaków.

Dodatkową atrakcją była mini wycieczka 
do betonowych zbiorników. Znajdują się one 
w pobliżu starej leśniczówki. Od lat ich po-
wstanie i przeznaczenie było przedmiotem 
wielu domysłów. Zgodnie z dokumentami 
znajdującymi się w Archiwum Państwowym 
na Wawelu, wiadomo, że „betonowe kręgi” to 
rozpoczęta w 1939 roku, w ramach Central-
nego Okręgu Przemysłowego, budowa wiel-
kiej bazy magazynowej spirytusu i zakładów 
monopolowych dla potrzeb wojska.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczest-
nikom sprzątania Zwierzyńca, młodzieży tar-
nobrzeskich szkół, mieszkańcom miasta, za 
bezinteresowny udział w szczytnej akcji.

Szanowni Państwo, od kilku tygodni 
staramy się zachęcić tarnobrzeżan do ak-
tywności i współpracy z naszą inicjatywą 
„Razem dla Tarnobrzega”. Jest to inicjaty-
wa bezpartyjna, skierowana do wszystkich 
osób, którym rozwój miasta leży na sercu. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Tarno-
brzeg jest naszym wspólnym dobrem. Po-
winien być dobrym i przyjaznym miejscem 
dla każdego z nas, bez względu na wiek, 
płeć, wykonywany zawód czy poglądy na 
otaczającą rzeczywistość.  Razem możemy 
sprawić, że będzie wymarzonym i atrakcyj-
nym miejscem do życia.

Pragniemy zachęcić mieszkańców do 
wspólnych działań na rzecz Tarnobrzega, 
realizacji zarówno naszych pomysłów, jak  
i pomysłów zgłaszanych przez tarnobrzeżan. 

Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców  
i zapytać  Państwa o Wasze potrzeby, o to, czego 
oczekujecie od osób zarządzających naszym 
miastem, w jakich działaniach możemy Was 
wesprzeć i pomóc. Jednocześnie zachęcamy 
do wsparcia naszej inicjatywy, naszych pomy-
słów, które niebawem wyjawimy oraz zaanga-
żowania się w działania skierowane na rozwój 
Tarnobrzega. Liczymy na Waszą kreatywność  
i wsparcie nas realnymi pomysłami, także do-
tyczącymi dziedziny, w której jesteście Pań-
stwo prawdziwymi ekspertami.

Zapraszamy do współpracy i jeżeli to moż-
liwe, prosimy o zaproponowanie terminu 
spotkania, podczas którego postaramy się 
osobiście przedstawić konkrety naszej dzia-
łalności.

Dariusz Bożek i Mirosław Pluta.

Mieszkańcy posprzątali 
las w Zwierzyńcu
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my jego efekty? Cóż, trudno powiedzieć, ale raczej nieprędko, bo takie 
sprawy ciągną się zazwyczaj latami. A poza tym, jak informują ogól-
nopolskie media, główny świadek oskarżenia sprzed lat, wspomniana 
powyżej mściwa sąsiadka, jest nieuchwytna dla organów ścigania.

Tomasz Komenda nie krył wzruszenia po ogłoszeniu nowego wy-
roku. Popłakał się, podobnie jak cała jego najbliższa rodzina. - Mam 
nadzieję, że zabiorę wreszcie syna do domu - mówiła wzruszona 
mama Tomasza, która od początku wierzyła w niewinność syna. - 
Weźmiemy teraz Tomka do domu i już nikomu, nigdy go nie oddamy 
- dodał brat Tomasza. Co czeka teraz tego 41-letniego mężczyznę?

Po wyjściu na wolność Tomasz zamieszkał na razie z rodziną.  
Z reguły tak jest, że na parę miesięcy przed planowanym zwolnie-
niem skazanego ustala się, czy ma on dokąd wracać. Zapadła też 
decyzja o jednorazowej, finansowej pomocy dla niego ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości - Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomo-
cy Postpenitencjarnej. Więźniom niesłusznie skazanym przysługuje 
również prawo do odszkodowania i ewentualna renta, jednak takie 
sprawy, jak mówią prawnicy, mogą ciągnąć się latami. W przypadku 
Tomasza Komendy, premier Mateusz Morawiecki zdecydował jednak 
już teraz o przyznaniu mu renty specjalnej do czasu, gdy uzyska od-
szkodowanie decyzją sądową. „Nic nie wynagrodzi Panu Tomaszowi 
Komendzie cierpień, jakich doznał przez niesłuszne skazanie i pobyt  
w więzieniu, ale sprawiedliwe państwo musi działać i musi mu po-
móc.” – napisał potem premier RP na Twitterze.

Czy winni tych uchybień lub celowego oszustwa zostaną ostatecz-
nie schwytani i osądzeni? 
Czy Tomaszowi Komen-
dzie, uda się wrócić do 
normalnego życia? O tym 
przekonamy się z czasem. 
Jednak już teraz warto 
zastanowić się, co można 
zrobić, by nigdy już nie 
doszło do takiej sytuacji.

W    wieku 23 lat skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 25 
lat więzienia. 18 lat spędził już w obskurnej celi, gdzie trak-

towano go jak śmiecia, a agresywni współwięźniowie wielokrotnie 
grozili mu gwałtem lub śmiercią. Z powodu nieudolności i skanda-
licznych wręcz pomyłek śledczych, którzy zajmowali się w tamtym 
okresie szukaniem i gromadzeniem dowodów w tej sprawie, stracił 
bezpowrotnie najpiękniejsze lata swego życia. Decyzją Sądu Okręgo-
wego we Wrocławiu został jednak ostatnio zwolniony z obowiązku 
odbywania kary, a postawione mu zarzuty zostały automatycznie wy-
cofane (prokuratura, po ponownym śledztwie, zainspirowanym przez 
pewnego funkcjonariusza CBŚ, któremu sprawa ta nie dawała przez 
lata spokoju, odrzuciła tym razem bezpośredni dowód winy - ślady 
zębów na ciele zamordowanej i poddała w wątpliwość prawdziwość 
wielu innych ustaleń i zgromadzonych w trakcie wcześniejszego 
śledztwa dokumentów, dając niniejszym do zrozumienia, że zbrodni 
tej musiał dopuścić się jednak ktoś inny). Jak można było aż tak się 
pomylić? A może nie była to wcale pomyłka, a świadome wprowadze-
nie sądu w błąd?

Tomasz Komenda został skazany w 2004 roku za gwałt i zabójstwo 
małoletniej Małgorzaty K. 31 grudnia 1996 roku. Wiele wskazywało na 
to, że sprawców było kilku, ale sąd zawierzył zeznaniom tylko jednego 

ś w i a d k a , 
sąs iadce, 
która - co 
u s t a l on o 
tym razem 
– chciała 
j e d y n i e 
z e m ś c i ć 
się na 
jego mat-
ce. Nowe 
ś l e dz t wo 

wykazało, że ko-
bieta ta, wykorzy-
stując znajomość z 
przedstawicielami 
organów ściga-
nia, spreparowała 
bardzo sprytnie 
część dowodów 
w tej sprawie, tak, 
by jednoznacznie 
wskazywały na 
winę oskarżonego. Sąd uznał wtedy zeznania tej kobiety i przedłożone 
przez nią i śledczych dowody za wystarczające i na ich podstawie skazał 
go na 25 lat więzienia. Jak to się więc stało, że po 18 latach pan Tomasz 
opuścił jednak więzienie i wyszedł na wolność?

Prośbę do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o po-
nowne zajęcie się sprawą skierowali w 2016 roku rodzice zamordowanej 
dziewczyny. Śledztwo wznowiono dopiero w roku 2017. Zaczęto zbierać 
nowe dowody i weryfikować stare, a w czerwcu przedstawiono zarzuty 
zupełnie innemu mężczyźnie, który z dużym prawdopodobieństwem 
dopuścił się tego czynu. Sąd stwierdził, że poprzedni wyrok był efektem 
„fali błędów i pomyłek”. - Sąd mógł wtedy działać pod ogromną presją 
opinii - mówił rozpatrujący tę sprawę obecnie sędzia. Czy wobec tego 
winni tego rażącego braku profesjonalizmu, pomyłek oraz świadomych 
działań wprowadzających sąd w błąd zostaną teraz pociągnięci do ja-
kiejkolwiek odpowiedzialności?

Do przeprowadzenia śledztwa w sprawie przekroczenia przez funk-
cjonariuszy publicznych prowadzących postępowanie uprawnień i nie-
dopełnienia obowiązków, wyznaczona została Prokuratura Okręgowa 
w Łodzi. Prokuratura ta sprawdzi tym razem dokładnie, czy faktycznie 
doszło sfałszowania dowodów, które miały wskazywać na winę osoby 
niewinnej lub zatajenia dowodów jej niewinności. Sprawa będzie po-
dobno również badana pod kątem celowego skazania niewinnego czło-
wieka. Polecenie podjęcia takiego śledztwa wydał aktualny minister 
sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Kiedy pozna-

18 lat za niewinność? 

w Wielkiej Brytanii? Prawdą jest, że każdy zagraniczny wykonawca 
chce mieć (i często też ma) swój własny styl i niepowtarzalne brzmie-
nie, ale to samo robią przecież i wykonawcy z naszego kraju.

Spadek popularności polskiej muzyki rozrywkowej wśród mło-
dego pokolenia Polaków to jednak fakt bezsporny, choć niektórzy 
nie słuchają jej z niezrozumiałych dla mnie do końca powodów. Na 
szczęście zawsze znajdą się tacy, którzy chętnie sięgają po twórczość 
wykonawców z kraju ojczystego, choć większość z nich – jak ob-
serwuję – słucha wtedy utworów z lat 80’ i 90’. Inna sprawa, że nie 
wszyscy współcześni nam polscy wykonawcy szanują siebie i swoich 
słuchaczy. Niepokojącą normą staje się zdobywanie przez niektórych 
z nich popularność przez robienie medialnego szumu wokół swojej 
osoby, a nie przez swój muzyczny czy wokalny kunszt. Ich piosenki są 
oczywiście bardzo infantylne, ale za to liczba skandali obyczajowych 
z ich udziałem może przyprawić o zawrót głowy. Żyjemy w czasach, 
w których niekoniecznie cenione jest to, co wartościowe, a częściej 
chyba jednak to, co z jakiegoś powodu jest w stanie przykuć społeczną 
uwagę. Czasem szkoda mi tylko tych muzyków, którzy tworzą utwory 
oryginalne i wywołujące emocje, ale nie dbają przy tym o nieustanne 
skupianie na sobie społecznego zainteresowania pozamuzycznymi 
wybrykami.

Polscy muzycy i wykonawcy zasługują bezsprzecznie na uwagę, 
choćby dlatego, że ich muzyką zaczynają interesować się ludzie na 
całym świecie, a znani producenci muzyczni i właściciele renomowa-
nych wytwórni płytowych coraz chętniej podpisują z nimi umowy. 
Może do tej pory niewie-
lu polskim wykonawcom 
udało się zrobić światowe 
kariery, ale według mnie to 
tylko kwestia czasu i umie-
jętności znalezienia zdecy-
dowanie większych pienię-
dzy na cele promocyjne. 
Nie wszystko co obce, musi 
być w końcu lepsze.

Ostatnio zaczęłam się zastanawiać, jaka jest dziś naprawdę 
kondycja polskiej muzyki rozrywkowej? Wielu uważa, że jest 

w głębokim kryzysie, a ja obserwuję, że moi rówieśnicy faktycznie 
znacznie chętniej słuchają utworów wykonawców zagranicznych (po-
twierdza to ilość polskich utworów na listach przebojów stacji radio-
wych). Dlaczego słuchamy mainstreamowych piosenek zza granicy 
znacznie chętniej, niż rodzimych produkcji? Czyżbyśmy, jak twierdzi 
spora część krytyków, nie słuchali już muzyki świadomie? Ze wsty-
dem przyznaję, że do niedawna i ja byłam przekonana, że w naszym 
kraju tworzy się przede wszystkim muzykę komercyjną (to ewiden-
tnie efekt słuchania polskich stacji radiowych i telewizyjnych), a wy-
starczyło tylko się rozejrzeć.

Wielu młodych ludzi w naszym kraju postrzega rodzimą muzykę 
rozrywkową jako nie wartą większego zainteresowania. Uważamy 
(nie bez powodu), że nasz rynek opiera się na muzyce disco polo  
i pop, które – co by nie mówić - urzekają kiczowatą tandetą (szcze-
gólnie w warstwie tekstowej), i które - tak na dobrą sprawę - toleru-
jemy wyłącznie na dyskotekach. Czy tak jednak wygląda faktycznie 
polska muzyka popularna XXI wieku? Gdyby skupić się tylko na tym, 
co emitują każdego dnia polskie stacje radiowe i telewizyjne, to bez-
względnie tak. Te nie wspierają bowiem wykonawców alternatywnych 
czy niszowych i podają nam na co dzień lekkostrawną papkę, która 
być może nie wywołuje u nas jakiś specjalnych emocji, ale za to kształ-
tuje gust i maksymalizuje zyski stacji. Ba, niektóre utwory emitowane 
są w nich prawie na okrągło, dzień i noc, a to sprawia, że co prawda 
szybko zaczynają odbiorców nużyć, ale trudno im mimo wszystko 
pozbyć się ich z głowy. Nie oznacza to jednak, że w naszym kraju nie 
powstają inne utwory muzyczne. Owszem, powstają, tyle że ich wyko-
nawcy mają piekielnie trudne zadanie, gdyż z jakiegoś niejasnego dla 
mnie powodu są spychani do podziemia i naprawdę muszą się mocno 
natrudzić, by ktokolwiek o nich usłyszał. Komercyjne stacje radiowe 
i telewizyjne nie otwierają bowiem swoich drzwi dla myślących nieco 
inaczej. Muzycy ci jednak walczą o swoje, nie chcąc poddać się do-

minującemu nurtowi i nie zamierzają iść na łatwiznę. Zmuszeni są do 
promowania swoich dokonań w sieci, dzięki czemu zyskują wielbicieli 
znacznie wolniej, ale za to zyskują tych świadomych, którzy będą się-
gać po ich twórczość z własnego wyboru. Kompletnie jednak nie ro-
zumiem, dlaczego traktuje się ich jednak jak muzyków gorszego sortu?

W drugiej połowie ubiegłego wie-
ku Polacy bardzo chętnie słuchali  
i bawili się przy polskich utworach. 
Takie piosenki jak „Chodź, poma-
luj mój świat”, „Tyle słońca w całym 
mieście”, „Dni, których nie znamy”, 
„O mnie się nie martw”, „Do lata” czy 
„Autobiografia” znał, cenił i śpiewał 
chyba każdy obywatel kraju nad Wi-
słą. Były to bowiem proste (ale nie 
prostackie), melodyjne utwory, które 

dało się zaśpiewać, a takie najpierw wpadają w ucho, a potem zaczy-
nają żyć swoim życiem. Zawsze tak było, tak jest i tak pewnie będzie. 
Niektórzy krytycy muzyczni uważają, że wraz z otwarciem granic, prze-
staliśmy cenić „naszą” muzykę i zachłysnęliśmy się tą komercyjną z Za-
chodu, gdyż z dnia na dzień zyskaliśmy prawie nieograniczony dostęp 
do zasobów utworów z całego świata. Fascynacja muzyką zza granicy 
spowodowała, że rodzimi wykonawcy poszli w odstawkę, choć niewielu 
Polaków rozumiało wtedy, o czym ci zagraniczni wykonawcy śpiewają.

Wystarczał im rytm, melodyjność i proste do zanucenia refreny. Stara 
prawda głosi, że chętniej słuchamy piosenek, których teksty rozumie-
my, bo możemy porównać spostrzeżenia autora z własnymi i zrozumieć 
przekazywane przez niego treści i emocje, ale jak widać chyba nie do 
końca tak jest. Teraz sytuacja wygląda inaczej. Prawie każdy osobnik z 
mojego pokolenia uczy się języka angielskiego i potrafi się nim mniej 
lub bardziej sprawnie posługiwać, a to często już wystarcza, by zrozu-
mieć przekazy anglojęzycznych wykonawców. Jeśli zaś chodzi o warstwę 
muzyczną, to moim zdaniem polscy muzycy nie odbiegają poziomem 
od tych zagranicznych. Czy uważacie, że polski pop czy rock różni się 
jakoś zasadniczo od tego, tworzonego w Stanach Zjednoczonych albo  

Dobre, bo polskie! 
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W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie projek-
tu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Nowej Dębie.

Inwestycja otrzyma wsparcie z Funduszu Spójności. Do-
tychczas NFOŚiGW udzielił unijnej pomocy 279 tego typu 
przedsięwzięciom o wartości ponad 13 mld zł, 
z czego 6,7 mld zł stanowią dotacje.

     Umowę na nowy wodno-kanalizacyjny 
projekt, który będzie realizowany w Nowej 
Dębie, zawarto 11 kwietnia w siedzibie Naro-
dowego Funduszu. Z przedstawicielami pięciu 
aglomeracji spotkał się, podpisujący dokumen-
ty w sprawie dofinansowania, Prezes Zarządu 
NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

     Inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury do odbioru i oczyszczania ście-
ków komunalnych oraz rozbudowa sieci wo-
dociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” zajmie 
się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. W ramach projektu przewi-
dziano: rozbudowę i modernizację miejskiej 
oczyszczalni ścieków, dwa etapy modernizacji 
w sumie ponad 9 km sieci kanalizacyjnej na 
terenie miasta, a także budowę przepompow-
ni ścieków w Tarnowskiej Woli i wodociąg 
u w Nowej Dębie o długości niespełna 1 km 
oraz budowę hydroforni „Strażacka” wraz ze 
zbiornikiem i rurociągami, a ponadto zakup 
sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funk-
cjonowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej (w tym „Hakowca”, czyli specjal-
nego samochodu ciężarowego z napędem na 
wszystkie osie i z możliwością zakładania wy-
miennych nadwozi). Podjęta inicjatywa przy-
niesie wymierne korzyści. Ponad 19 tys. osób 
skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków, 
a 8 osób będzie miało dostęp do lepszego za-
opatrzenia w wodę.

     Inwestycja zakończy się w marcu 2021 

r. wydatkami w wysokości 37 mln zł, z czego 19 mln zł po-
kryje przyznana dotacja. Resztę środków zapewni pożyczka 
ze środków krajowych NFOŚiGW (10,8 mln zł) oraz wkład 
własny beneficjenta (blisko 85 tys. zł). Umowę dotacyjną 
podpisali ze strony beneficjenta Prezes Zarządu, Dyrektor 

Nowa Dęba otrzyma 19 mln zł wsparcia na inwestycję wodno-kanalizacyjną
Naczelny i Zastępca Prezesa, Główny Księgowy Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dę-
bie – Antoni Kapusta i Marek Pabian, a obecny był przy tym 
burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.

UMiG/RL

Dęby na stulecie odzyskania niepodległości
Z inicjatywy Prezydenta Miasta Tarnobrze-

ga oraz Nadleśnictwa Nowa Dęba wczoraj 
posadzonych zostało 100 dębów na 100 lecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 

W sadzeniu drzew uczestniczyły m.in. wła-
dze miasta, z pełniącym obowiązki prezyden-
ta miasta Kamilem Kalinką, radni miejscy, 
członkowie Miejskiego Komitetu Obchodów 
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Akcję wspomagali również leśnicy. Na 
pamiątkę tego wydarzenia ustawiony został ka-
mień, na którym usytuowano tablicę z tekstem: 
„Wdzięczni za bezcenny dar wolnej ojczyzny 
w 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Przesłanie do przyszłych pokoleń, 
regionalnej pamięci i tradycji wspólnych dzia-
łań Miasta Tarnobrzega i Nadleśnictwa Nowa 
Dęba”.

Zasadzone drzewa to najbardziej powszechne 
w Polsce dęby szypułkowe. Osiągają wysokość 
ok. 40 m i żyją nawet 1000 lat. Dąb szypułkowy 
to symbol siły, mocy, symbol długowieczności. 
100 dębów rośnie dziś w tarnobrzeskim lesie 
Zwierzyniec.

Sadzenie drzew to jedno z pierwszych wy-
darzeń, jakie odbędą się w Tarnobrzegu  
z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Obsadzanie będzie kontynu-
owane 26 kwietnia, kiedy to kolejne drzewka 
zasadzi młodzież z tarnobrzeskich szkół.
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Zapraszamy 10 czerwca do Sandomie-
rza na Truskawkową Niedzielę wypełnioną 
rozmaitymi atrakcjami i zapachem świe-
żych truskawek!

REKLAMA

Na scenie od godziny 14.00 prezentować 
się będą lokalni młodzi artyści m.in. muzycy, 
wokaliści i tancerze. Następnie około godziny 
19.00 będzie można podziwiać projekt mu-
zyczny BAiKA w wykonaniu Piotra Banacha 

i Katarzyny 
Sondej. 

O godzinie 
20.30 odbę-
dzie się kon-
cert gwiazdy 
wieczoru. Na 
s a n d om i e r-
skim Rynku 
zagra i zaśpie-
wa Organek 
wraz z zespo-
łem! 

P o n a d t o  
w progra-
mie: bezpłat-
ne animacje 

dla dzieci prowadzone przez „Stacyjkowo”, 
bezpłatne urządzenia rekreacyjne, wystawcy  
z truskawkami, truskawkowe menu w oko-
licznych obiektach gastronomicznych oraz 

wiele innych atrakcji. Gorąco zapraszamy! 
Organizatorzy: Sandomierskie Centrum 

Kultury oraz Urząd Miejski w Sandomierzu.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Urzędu,  
w zakładce Aktualności zamieszczona została informacja o naborze wniosków:

- o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  
bezrobotnego, ze środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy PUP w pokoju:

- nr 6 lub pod numerem telefonu: 823-00-30 w. 125 – wyposażenie stanowiska pracy

Zapraszamy do zapoznania się z w/w informacją oraz w miarę potrzeb i spełniania warunków 
naboru  

do składania wniosków.

Anna Kowalska– doradca klienta instytucjonalnego 
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu   

ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg 
tel. 15 823 00 30 wew. 111
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Rusza rozbudowa oddziału  
Anestezjologii i Intensywnej  

Terapii budynku Nr 1 Szpitala 
Powiatowego w Nowej Dębie. 

Umowa z wykonawcą podpisana, firma 
może wchodzić na plac budowy. Rusza  do-
budowa Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii do budynku Nr 1 Szpitala 
Powiatowego w Nowej Dębie. Oddział  An-
estezjologii i Intensywnej Terapii podniesie-
nie jakość i dostęp do świadczonych usług 
medycznych przez nowodębski szpital. - Bez 
wątpienia  rozbudowa oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii w nowodębskim szpitalu 
to jedna z największych inwestycji jaka reali-
zowana jest w ostatnich latach, dlatego jako 
powiat - organ prowadzący szpital, cieszymy 
się, że umowa z wykonawcą została podpisana 
i może on wejść na plac budowy. Nowy blok 
podniesie jakość świadczonych usług przez 
szpital, poprawi bezpieczeństwo pacjentów  
i podniesie rangę lecznicy - powiedział Krzysz-
tof Pitra, wicestarosta Powiatu Tarnobrze-
skiego. 

 Budynek OAiIT zaprojektowany został  

w oddzielnym pawilonie zlokalizowanym po-
między istniejącym budynkiem Nr 1 miesz-
czącym Izbę Przyjęć, oddziały łóżkowe oraz 
blok operacyjny i budynkiem Oddziału Dzie-
cięcego. W nowym oddziale znajdzie się 7 łó-
żek do intensywnej terapii w tym dwie Izolat-
ki oraz łóżko pediatryczne. Oddział zostanie 
wyposażony w najnowszy sprzęt służący do 
ratowania życia i przywracania zdrowia pa-
cjenta.

 Budowa Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii to jedna z największych inwe-
stycji realizowanych w Szpitalu Powiatowym 
w Nowej Dębie w ostatnich latach. Zakres 
prac duży, a kwota imponująca - budowa  
i wyposażenie pochłonie prawie 8 milionów 
złotych. Wierzę, że wykonawca odda budy-
nek w zaplanowanym czasie i wiosną przy-
szłego roku oddział będzie służył potrzebu-
jącym pacjentom, mieszkańcom powiatu 
tarnobrzeskiego i ościennych miejscowości. 

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tarnobrzeskim Starostwie

Ocenie stanu bezpieczeństwa na tere-
nie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2017 roku 
poświęcono wspólne posiedzenie w tarno-
brzeskim Starostwie - Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku. O szeroko rozumia-
nym bezpieczeństwie mówili przedstawiciele  
policji, straży pożarnej, służb weterynaryj-
nych i sanitarnych Paweł Bartoszek starosta 
i wicestarosta Krzysztof Pitra. 

W spotkaniu uczestniczyli także przedsta-
wiciele Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie, zarząd zlewni w Stalowej 
Woli, Nadzór  Wodny w Tarnobrzegu, którzy 
przypomnieli, że w 2017 roku zlecone zostało 
opracowanie dokumentacji projektowej dla 
kilku istotnych zadań mających poprawić bez-
pieczeństwo i poprawić ochronę przeciwpowo-
dziową na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego. I 
tu bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców 
gminy Baranów Sandomierski. W harmono-
gramie planowanych  zadań ujęto rozbudowę 
obwałowań na rzecze Babulówce. Zakres prac 

obejmie ponad 4-kilometrowy odcinek prawe-
go i lewego brzegu rzeki w miejscowości Dymi-
trów Duży. Termin opracowania dokumentacji 
wyznaczono na koniec listopada 2018 roku. 

W trakcie realizacji jest projekt „Wisła etap 
1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na 
odcinku od Skalna Góra w Tarnobrzegu do 
Koćmierzowa. - Termin realizacji zadania ko-
niec czerwca br.

RZGW w Rzeszowie w ramach RPOWP 
realizuje inwestycje: Trzesniówka V rozbudo-
wa lewego brzegu Trześniówki na terenie os. 
Sobów i Wielowieś z budową przepompowni  
w miejscowości Trześń. Wartość zadania po-
nad 11 milionów złotych. Termin rozpoczę-
cia prac styczeń 2018 - zakończenie robót 
wrzesień 2018.    

W planach jest także przebudowa lewego 
wału rzeki Łęg w gminie Grębów, co wpłynie 
na poprawę ochrony  przeciwpowodziowej 
miejscowości Grębów i Zabrnie. Zlecono tak-
że opracowanie dokumentacji projektowej na 
rozbudowę prawego wału rzeki Trześniówki 

na terenie miejscowości Trześń i Gorzyce. 
Termin opracowania dokumentacji - 14 listo-
pada 2018 roku.  

Istotnym tematem omówionym przez 
przedstawicieli - Wody Polskie było przed-
stawienie zadań będących w przygotowaniu 
na 2018 rok, na które planowane jest uzy-
skanie pozwolenia na realizację inwestycji.  
W planach ujęto zadanie „Łęg IV - rozbudo-
wa lewego i prawego wału rzeki na terenie 
gminy Gorzyce „. Planowany termin uzyska-
nia pozwolenia na realizację inwestycji to III 
kwartał 2018 r., a rozpoczęcie zadania to III 
kwartał 2019r.

 Wartość zadania wyniesie ponad 24 milio-
ny zł.

Projekt AS II - Atywny Senior jest realizowany przez  
Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym  

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach ASOS 2018

AS II - Aktywny Senior
Stowarzyszenie ESTEKA zaprasza senio-

rów z terenu Gminy Tarnobrzeg oraz Powiatu 
Tarnobrzeskiego do udziału w projekcie Ak-
tywny Senior. Projekt jest skierowany do gru-
py 130 osób, które ukończyły 60 r. ż. oraz 38 
osób młodszych. W ramach realizowanego 
projektu jego uczestnicy będą mogli uczest-
niczyć w następujących aktywnościach:

I. Rozwój fizyczny osób starszych w zakre-
sie: jazdy na rowerach.

II. Cykl zajęć ukierunkowany na działania 
edukacyjne w zakresie: języka angielskiego  
z multimediami i e-learningiem.

III. Rozwój emocjonalno – integracyjny - 
treningi Biofeedback, zajęcia Horse Assisted 
Education – coachingu z końmi-trenerami.

IV. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  
i wolontariatu poprzez organizację spotkań 
ze społecznością lokalną i władzami „Latają-
cy Dywan Obywatelski”, konferencję dla lo-
kalnej społeczności.

Realizacja tego bogatego i różnorodnego 
projektu zaowocuje podniesieniem aktywno-
ści seniorów w środowisku lokalnym, pozwo-
li stworzyć warunki do integracji wewnątrz-  
i międzypokoleniowej, co powinno przełożyć 
się na większy udział, zaangażowanie tych 
osób w stowarzyszeniach, klubach seniora, 
Uniwersytetach III Wieku czy wolontariacie 
przy działających stowarzyszeniach i organi-
zacji różnych imprez lokalnych. Innowacja 

naszego projektu przejawiać się będzie prze-
de wszystkim w zajęciach coachingowych 
z końmi i „Latającym Dywanem Obywatel-
skim”.

Chętne osoby mogą się kontaktować mai-
lem - biuro@esteka.pl lub bezpośrednio  
w Biurze projektu w Tarnobrzegu przy ul. 11 
Listopada 8a.
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Łzy wzruszenia, lawina braw i gratulacje zakończyły premierowe przedsta-
wienie Młodzieżowej Grupy Teatralnej ze Skopania.

Młodzi aktorzy przygotowali spektakl wg sztuki Bożeny Borek pt. „Rysunki 
na pamiątkę”. Przedstawienie premierowo mogli obejrzeć uczniowie tutejszej 
szkoły, który nagrodzili swoich kolegów długimi owacjami. Nie zabrakło kwia-
tów i gratulacji. Mimo swojego młodego wieku oraz niezwykle trudnego tematu 
spektaklu, aktorzy wykazali się niezwykłym talentem, empatią i wrażliwością.

W planie są kolejne pokazy przedstawienia dla mieszkańców gminy i nie tyl-
ko.

Spektakl wyreżyserował Wojciech Gwoździowski. Wystąpili: Laura Surowiec 
– Ania, Maksymilian Cena – Tom, Martyna Łukasiewicz – Pani Morti. Światło 
i dźwięk – Bartosz Pieróg. Nagranie, obróbka i montaż video – Witold Smykla.

rd

„Rysunki” zachwyciły publiczność

REKLAMA
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Burmistrz Wiesław Ordon podczas kwietnio-
wej konferencji prasowej poinformował o przy-
gotowaniu dokumentacji projektowej budowy 
oświetlenia parkowego na terenie Zalewu.

     Po realizacji projektu zagospodarowania 
terenów nad Zalewem pojawiło się wiele syg-
nałów od mieszkańców, że tak atrakcyjny teren, 
jakim są ścieżki spacerowe i rowerowe dookoła 
Zalewu oraz ścieżki i wiaty rekreacyjne, winny 
być dłużej dostępne dla mieszkańców. Chodzi 
o późne godziny wieczorne, gdy zapada już 
zmrok, a aura pogodowa sprzyja wypoczynko-
wi na łonie natury.

     Dlatego też władze gminy przygotowały 
dokumentację projektową budowy oświetlenia 
parkowego na terenie Zalewu. Prawie 3,4 km 
linii kablowych zapewni zasilenie 75 latarni,  
3 naświetlaczy i 4 szafek zasilających przy wia-
tach.

     Projekt zakłada również budowę syste-
mu monitorującego najważniejsze obiekty nad 
Zalewem: wiaty i zabawowy statek piracki. 
Niestety, mieliśmy do czynienia z aktami de-
wastacji znajdujących się pod wiatami ławek 
czy niszczenia placu zabaw. Dlatego przygoto-
wany został projekt monitoringu tych obiek-
tów. 5 kamer (2 obrotowe i 3 tubowe) zostanie 
podpiętych do energetycznych linii kablowych 
o długości 600 m i linii światłowodowych  
o długości 1 km. Będą one przesyłać obraz do 
16-kanałowego rejestratora i telewizora podglą-

Wolontariusze przez kilka godzin sprzątali 
brzegi Wisły od Baranowa Sandomierskiego 
do mostu w Nagnajowie 

W tegorocznej akcji sprzątania Wisły  
i Sanu uczestniczyło ponad 200 wolontariu-
szy. Ochotników wspierały jednostki pły-
wające z miejscowości leżących nad Wisłą  
i Sanem. W powiatach stalowowolskim, tar-
nobrzeskim i sandomierskim w teren wy-
ruszyli druhowie z Ochotniczych Straży 
Pożarnych, wodniacy, przedstawiciele kół 
wędkarskich na łodziach. Wszyscy  zbierali 

Akcja sprzątania Wisły i Sanu
śmieci płynące rzekami i zwisające nad wodą. 

W Baranowie Sandomierskim grupą 30 
ochotników koordynował Krzysztof Pitra, 
tarnobrzeski wicestarosta, którego wspierali 
druhowie  ochotnicy z jednostki OSP Sied-
leszczany, OSP Suchorzów, członkowie  UKS 
Siedleszczany i mieszkańcy. - Warto dbać o 
tę Wisłę, bo jest to nasze dziedzictwo kultu-
rowe. Wraca do łask turystyka kajakowa. Ta 
rzeka zaczyna żyć. Żyje tu wiele ciekawych 
gatunków ptactwa. Ale jest także co sprzątać. 
Dlatego tu jesteśmy. Poprzez tego rodzaju 

Wkrótce oświetlenie i monitoring nad Zalewem
du, które będą usytuowane na krytej pływalni. 
Ponieważ na basenie znajduje się całodobowa 
obsługa, będzie ona miała wgląd w wydarzenia 
nad Zalewem.

     Wykonanie tego zadania jest dość kosz-
towne, bo sięga 500 tys. zł. Dlatego władze 
miejskie poszukiwały środków zewnętrznych 
na wsparcie realizacji tego oczekiwanego przez 
nowodębian projektu. Udało się tu ponownie 
sięgnąć po unijną dotację z Programu Opera-
cyjnego Rybactwo i Morze, w ramach Lokalnej 
Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej, któ-
rej prezesem jest Wiesław Ordon, burmistrz 
Nowej Dęby. Stowarzyszenie pozyskało dotację  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w wysokości 8 mln zł. Kwo-
ta trafi do 13 samorządów (10 podkarpackich  
i 3 lubelskich), rybaków, organizacji pozarzą-
dowych i przedsiębiorców. Gmina Nowa Dęba 
otrzyma w ramach tego projektu dotację w wy-
sokości 200 tys. zł, a pozostała kwota będzie po-
chodzić z budżetu własnego gminy.

     Po podpisaniu 6 kwietnia umowy dotacji 
przez skarbnik Alicję Furgał i burmistrza Wie-
sława Ordona ruszyły w urzędzie procedury 
mające wyłonić wykonawcę zadania. Zakłada 
się, że w połowie sierpnia zadanie zostanie od-
dane do użytku i mieszkańcy w sezonie letnim 
będą mogli dłużej korzystać z uroków nowo-
dębskiego Zalewu.

UMiG/RL

akcje, chcemy   nauczyć tych, którzy odwie-
dzają tereny przy Wiśle, aby nie pozostawiali 
po sobie śmieci, które zalegają szczególnie w 
zakolach - powiedział Krzysztof Pitra, tarno-
brzeski wicestarosta.    

Grupa wolontariuszy z Baranowa San-
domierskiego sprzątała Wisłę od przystani 
promowej w Baranowie Sandomierskim, do 
mostu w Nagnajowie. W trakcie sprzątania 
dołączył Robert Bąk, koordynator całej  ak-
cji i Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, 
który w sobotę przebywał z wizytą w Tar-
nobrzegu. Koordynatorzy i uczestnicy akcji 
usłyszeli od ministra wiele ciepłych słów pod 
swoim adresem za przeprowadzanie akcji.   

Wisła oraz San są wspólnym mianow-

nikiem dla ludzi z pasjami wodniackimi, 
przyrodniczymi czy wędkarskimi. Dlatego 
pod wspólną banderą kontynuowana jest ta 
ciekawa inicjatywa związana z tymi rzekami. 
Inicjatorem „Partnerstwa Wiślanego” jest 
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, która swe 
działania statutowe skupia głównie w wid-
łach Wisły i Sanu i propaguje szeroko rozu-
mianą współpracę, jako metodę do zmian 
i przeobrażeń. - Chcemy, poprzez wiślane 
porozumienie, aby tak dobrze przyjęte dzia-
łania z 2016 i 2017 roku stały się naszą lo-
kalną wartością, zaś Wisła i jej dorzecze były 
pozytywną marką naszego regionu i ludzi tu 
zamieszkałych – mówi Stanisław Baska - pre-
zes Fundacji Fundusz Lokalny SMK. -  Inicja-
tywa jest kontynuacją rozpoczętego w 2016 
roku projektu pn. „Wisła jakiej nie znamy”,  
w ramach którego m.in. zorganizowano 
spływ kilkunastu łodzi rzeką Wisłą na od-
cinku Sandomierz-Warszawa, połączonego 
z obchodami upamiętnienia Powstania War-
szawskiego. W roku 2017 również odbył się 
kolejny spływ na obchody upamiętniające 
rocznicę. Kalendarz imprez powiązanych  
z Wisłą rozrasta się. 

Fundacja SMK złożyła wniosek na konkurs 
grantowy „Niepodległa”, w którym chce upa-
miętnić Wisłę i związane z nią wydarzenia 
niepodległościowe. Ponadto Fundacja po-
siada od ubiegłego roku własną łódź – tzw. 
„pychówkę”, która jest do dyspozycji partne-
rów porozumienia.    - Jako osoby posiada-
jące pasje związane z rzeką Wisłą uważamy, 
że warto podejmować inicjatywy polegające 
na dbałości o dobro wspólne i jednocześnie 
wpływające na społeczny szacunek do natury 
warunkujący zrównoważony rozwój - dodaje 
Stanisław Baska. - Wisła to bogaty zasób. To 
ornitologia, pejzaż dla obiektywu fotograficz-
nego, teren do rekreacji wodniackiej, historia 
oraz tradycja. Wisła jest zapomniana. Inicja-
tywy na rzecz Wisły mają pokazać, że nieko-
niecznie trzeba wyjeżdżać nad morze czy na 
Mazury, by przyjemnie spędzić czas na grun-
cie tego, co jest za przysłowiowym „płotem”. 
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Czytają, projektują, piszą poezję w Baranowie S.

cd ze str. 1
Druga część obchodów Dnia Flagi miała charakter spor-

towy. Na terenach parkowych nad Zalewem zorganizowany 
został marsz nordic walking oraz bieg „Ku niepodległości”. 
których organizatorem było  Nowodębskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne. Na zakończenie rywalizacji wręczono 

Najlepszy czytelnik, najładniejsza zakładka do książki i naj-
piękniejszy wiersz – baranowska biblioteka nagrodziła laure-
atów gminnych konkursów.

Co roku biblioteka działająca w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury nagradza swoich najwierniejszych czytelników. 
W środowe popołudnie ogłoszono tych, którzy w 2017 r. 
odwiedzili baranowską książnicę i jej filie najczęściej. We 
wszystkich kategoriach bezkonkurencyjna była Emilia Bożek, 
uczennica Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, która wypoży-
czyła 427 książek. Najmłodszą czytelniczką okazała się Ewa 
Cyganek, która mimo swoich zaledwie 3 lat wypożyczyła naj-
więcej książek i – jak zapewnia mama dziewczynki - wszyst-
kie razem z nią przeczytała. 

- Wśród najmłodszych czytelników najpopularniejszym 
gatunkiem literackim są oczywiście bajki, baśnie oraz lektu-
ry szkolne – mówi kierowniczka biblioteki Anna Grabowska. 
- Wśród dorosłych różnorodność jest już znacznie większa. 
Zwyciężają jednak pozycje obyczajowe i historyczne. 

Ogłoszono także laureatów konkursu na najładniejszą za-
kładkę do książki pod nazwą „Z biegiem Wisły”. Konkurs bo-
wiem był podsumowaniem obchodzonego w 2017 Rzeki Wi-
sły. W kategorii przedszkolnej wygrał Kacper Smykla, wśród 
laureatów ze szkół podstawowych są: Karolina Sabat, Justyna 

Nowodębskie obchody Dnia Flagi RP
puchary i dyplomy najlepszym zawodnikom oraz zaproszono 
wszystkich uczestników na poczęstunek przy wiacie ognisko-
wej.

Celem obchodów Dnia Flagi jest rozpowszechnianie wiedzy 
o symbolach narodowych, praktykach ich wykorzystywania 

Mazur, Bartłomiej Ślusarz. Najstarsza kategoria to klasa VII  
i gimnazjum, tutaj najlepsze zakładki wykonali: Martyna 
Brylska, Maria Pruś oraz Patrycja Sawa. 

- Tegoroczne prace były naprawdę wyjątkowo różnorodne – 
mówi Anna Grabowska. – Zgłoszono aż 162 zakładki. Poziom 
był tak wysoki, że mieliśmy spory problem z wyborem tych 
najlepszych. Jak co roku nagrodą dla autorów jest zrealizo-
wanie projektu, czyli profesjonalne wydrukowanie zakładki. 

Na koniec ogłoszono laureatów konkursu poetyckiego „Ży-
cie wierszem pisane”. Zgłoszono 82 utwory. Po raz pierwszy  
w tym roku pojawiła się kategoria dla dorosłych, w której 
zwyciężył Marcin Raś za zestaw zgłoszonych konkursu wier-
szy. Drugie miejsce przyznano pani Alicji Saganiak, również 
za zestaw trzech wierszy. Wyróżnienia otrzymują Zofia Do-
browolska i Gabriela Swatek. W najmłodszej kategorii (kla-
sy I-III szkoły podstawowej) zwyciężyła Milena Surowiec za 
wiersz „Beztroskie życie”. Wśród starszych klas szkoły podsta-
wowej I miejsce zajęła Oliwia Kosior (wiersz „Życie”), II – Ja-
goda Gąsior („Męki poety”), III – Gabriela Hoszowska („Mój 
świat”). Trzecia kategoria to gimnazjum i tu najpiękniejszy 
zestaw wierszy napisała Maria Malinowska. Drugie miejsce 
zajęła Dominika Kosior za utwór „Ukryte uczucia”.

Dyrektor MGOK-u Renata Domka podkreśliła, że ten 

oraz sposobach traktowania. To także budowanie szacunku 
i pozytywnego odbioru symboli narodowych, które powinny 
stać się naturalnym elementem życia każdego Polaka.

UMiG/RL

dzień wręczenia nagród także dla organizatorów to duża sa-
tysfakcja i radość.

- Cieszymy się, że tak wielu czytelników nas odwiedza  
i wciąż tak chętnie mieszkańcy odrywają się od smartfonów, 
telewizorów i codziennych spraw, by wziąć udział w naszych 
konkursach. W takich chwilach przypominamy sobie, po co 
to robimy, dla kogo pracujemy i jest to dla nas ogromna mo-
tywacja do dalszego działania. Mamy nadzieję, że po zakoń-
czeniu trwającego właśnie w bibliotece remontu, będziemy 
mogli działać jeszcze więcej i jeszcze częściej będziecie nas 
odwiedzać – mówiła dyrektorka.

Wręczenie nagród było także okazją do podziękowań dla 
opiekunów, nauczycieli, bibliotekarzy, którzy pomagają przy 
realizacji konkursów. O oprawę muzyczną zadbały młode wo-
kalistki: Ola Stępień i Malwinka Smykla.

Pełne listy laureatów, a także nagrodzone wiersze można 
znaleźć na stronie MGOK-u www.kulturalia.pl. Zakładki do 
książek dostępne są bezpłatnie w bibliotece oraz filiach w Dą-
browicy, Suchorzowie i Woli Baranowskiej. 

Zakup nagród został dofinansowany ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Materiał pochodzi z portalu szarada.net.
JERZY ŁYGAS 

Członek Stowarzyszenia ESTEKA* * *
      Noc.  Mieszkanie w budynku wielopiętrowym na jed-
nym z warszawskich blokowisk.  Zbigniew z żoną Natalią 
uprawia seks.  Wielokrotnie.  Rano spotyka go na klatce 
sąsiad, emeryt Janusz.
   –   Zbychu, słuchaj... Kiedy dymasz swoją żonę, to jej 
krzyki słychać w całym bloku.  Zrób coś z tym!
   –   A co, panie Januszu?
   –   Usta jej zaklej taśmą albo co...
   Następna noc.  Zbigniew zakleja usta żonie taśmą i za-
czyna  akcję.  Po pierwszym orgazmie woła:
   –   Panie Januszu, jest OK?
   –   Tak – krzyczy zza ściany sąsiad.
   Po drugim orgazmie:
   –   I co, może być?
   –   Tak.
   I tak kilka razy.  W końcu pan Janusz nie wytrzymuje:
   –   Zbyszek,k**wa, odklejaj  taśmę!
   –   Czemu?
   –   Bo cały blok myśli, że to mnie dymasz!

* * *
   Waldek  ma  żonę  i piątkę dzieci.  Oboje są bezrobot-
ni.  Ciężka  sytuacja  PRAWDA?  Waldek  ledwo skończył 
podstawówkę,  a później posiedział trochę z kumplami na 
ławce, bo co miał robić?  Waldek jest leniwy,  do ciężkiej 
pracy nie pójdzie,  a dobrze płatnej nie dostanie,  bo nie 

chciało mu się uczyć.  Ale Waldek nie jest głupi.  Wziął 
ślub z koleżanką i narobił dzieci.
   Na początek  dostali mieszkanie socjalne od gminy, bez 
czynszu oczywiście,  dostają również co miesiąc  1100 
zł zasiłku dla bezrobotnych,  do tego 2000 zł  za „500+”   
i  500 zł zasiłku socjalnego,  bez dodatków.  Z pomocy 
społecznej  i Caritasu dostają ubrania, jedzenie, węgiel, 
sprzęt RTV i AGD,  pomoce szkolne  dla dzieci i kolonie 
oraz zajęcia pozaszkolne.
   Waldek nie robi nic,  bo nie musi.  Czasami jak znudzi 
mu się przepijanie z kolegami nie swoich pieniędzy to po-
jedzie na kilka miesięcy do Holandii na sadzonki,  gdzie 
po ściemnia trochę za 1000 euro miesięcznie  „na czarno”.  
Jego żona jak się bardzo nudzi to zajmuje się robieniem 
fryzur i paznokci koleżankom, oczywiście też „na czarno”, 
oraz sprzedawaniem znajomym nadwyżek wszystkiego co 
dostają z Caritasu.  Dzięki „dobrej zmianie”  Waldek nie 
płaci też podatków bo wzrosła kwota wolna  właśnie tyl-
ko dla tych na zasiłkach, od  przyszłego roku będzie miał  
darmową opiekę medyczną,  mimo że nie jest ubezpie-
czony,  a w przyszłości emeryturę „obywatelską”,  mimo ze 
nie płaci składek.  Waldek czasami lubi się pośmiać z tych, 
którzy sponsorują mu życie,  chociaż po piwku zawsze na-
wyzywa ich od złodziei i lemingów.
   Waldek wie na kogo będzie znowu głosował...   NA  
TYCH  Z  „500+”!!!

Dyżury aptek
NOWA  DĘBA
Całodobowych dyżurów 
apteki nie prowadzą.

Dyżury w  niedzielę:

Apteka „4 Pory roku”
ul. Kościuszki 1
godz. 8:oo – 15:oo,   
tel. 15/846 20 25

Apteka - ul. Rzeszowska 5  
godz. 9:oo – 12:oo   
tel. 15/846 23 81

SANDOMIERZ
Dyżur całodobowy pełni:
„Apteka  w  Centrum”  Lavita Sp. z o.o.                                                                        
ul. Słowackiego  18                                                                                                                            
tel. 15/669 638 111  

TARNOBRZEG
21.05. - 27.05.2018 r.                      
Apteka  Prywatna                                                                             
ul.  Zwierzyniecka 18                                                                                                           
tel. 15/823-61-80

28.05. - 03.06.2018 r.                     
Apteka  „hebeapteka”                                                                                                                                   
ul.  Kwiatkowskiego 8                                                                                                                                                

   tel. 538412404

TARNOBRZEG
04.06. - 10.06.2018 r.               
Apteka  „Na Serbinowie”                                                             
ul.  Dąbrowskiej 23                                                                          
tel.  15/823-42-42

11.06. - 17.06.2018 r.                  
Apteka  „Ce@farm36,6”                                                                                                      
ul.  Dekutowskiego  1     
tel. 15/822-25-03

18.06. - 24.06.2018 r.                   
Apteka  „Na Dzikowie”                                                                       
ul.  Konf. Dzikowskiej 14                                                                                                                     
tel. 15/823-70-17

25.06. - 01.07.2018 r.                     
Apteka  „hebeapteka”                                                                                                                                  
ul.  Kopernika  15                                                                                                                                               

    tel. 15/823-40-83
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Folklor jest fajny! Udowadniają to co roku 
organizatorzy wyjątkowego festiwalu „Dzie-
cko w Folkorze” w Baranowie Sandomier-
skim. Rusza jubileuszowa 25. edycja.

Jest to najbardziej kolorowy, radosny  
i rozmuzykowany festiwal dziecięcy w kraju. 
Od ponad ćwierć wieku do Baranowa San-
domierskiego przybywają mali śpiewacy, in-
strumentaliści, tancerze z całej Polski. W tym 
roku, 17 czerwca odbędzie się już 25. edycja 
tego konkursu. Z okazji jubileuszu będzie 
miała wyjątkowo uroczystą oprawę. Ponadto 
festiwal odbędzie się na terenie baranowskie-
go zamku. Organizator, czyli Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Baranowie Sando-
mierskim właśnie ogłosił nabór. Regulamin 
jest już dostępny na stronie internetowej pla-
cówki www.kulturalia.pl. Zgłoszenia można 
wysyłać do końca maja. 

Dziecko w Folklorze – ruszają zgłoszenia
Niezmiennie głównym celem organizato-

rów festiwalu jest ochrona i popularyzacja 
zanikających gatunków folkloru związanego 
z tematyką dziecięcą, odkrywanie jego bo-
gactwa, a także rozwijanie tożsamości naro-
dowej związanej z lokalnym regionalizmem. 
Uczestnicy festiwalu udowadniają, że jest 
to niezwykle cenne dziedzictwo kultural-
ne, które należy pielęgnować, zaciekawiać 
nim innych i zachęcać do poznawania go. A 
oprócz tego jest to po prostu świetna zabawa, 
integracja i ciekawe doświadczenie, zarówno 
dla uczestników, jak i widzów, którzy co roku 
zachwycają się barwnymi strojami, wspania-
łymi melodiami i kunsztem artystycznym 
występujących.

Konkurs jest bardzo zróżnicowany pod 
względem artystycznym, bo regulamin prze-
widuje udział w wielu kategoriach. Są to: 

grupy śpiewacze, soliści, grupy obrzędowe, 
instrumentaliści, zespoły taneczne. Uczestni-
cy występować będą przed komisją konkur-
sową, w skład której wchodzą etnografowie. 
Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną,  
a także statuetkę – drewnianego Ptoka-Kle-
poka, przygotowanego ręcznie specjalnie na 
tę okazję. Co roku te statuetki przybierają 
inne barwy. 

Oprócz przesłuchań konkursowych odbę-
dą się ciekawe warsztaty, pokazy i występy. 
Działać także będzie otwarta scena plenero-
wa, gdzie przez cały dzień muzykować będą 
wszyscy chętni. Organizatorzy zapowiada-
ją także liczne niespodzianki, zarówno dla 
uczestników, jak i widzów.

XXV Ogólnopolski Festiwal Folklorystycz-
nej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folk-
lorze” odbędzie się 17 czerwca w Baranowie 
Sandomierskim. Zgłoszenia do 1 czerwca. 

Organizacja festiwalu została dofinansowa-
na ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.
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