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Jeżeli chcesz wspierać 
rozwój dzieci, zajęcia 

pozalekcyjne 
czy realizowane przez 

Stowarzyszenie
 ESTEKA 

projekty ukierunkowane
 na najmłodszych 

mieszkańców Tarnobrzega 
wesprzyj naszą działalność 

DAROWIZNĄ PIENIĘŻNĄ 
lub RZECZOWĄ.

Każda otrzymana pomoc 
zostanie właściwie 

wykorzystana...
Więcej na naszej stronie 

www.esteka.pl

DNI TARNOBRZEGA 2014

Fot. UM Tarnobrzeg

Budżet obywatelski 
po raz drugi...

W Tarnobrzegu rozpoczął się nabór projektów do Budżetu 
obywatelskiego. W poprzedniej edycji mieszkańcy w głosowa-
niu wybrali do realizacji m.in. budowę siłowni zewnętrznych 
oraz modernizację ul. Borów.

Więcej na str.3

Foto: Piotr Morawski - www.nadwisla24.pl

Półkolonie nad Jeziorem Tarnobrzeskim
Stowarzyszenie ESTEKA prowadzi nabór na półkolonie, które będą zorganizowane nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim. 
Więcej o projekcie na str. 2
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• naukę jazdy konnej
• ogniska
• kuligi
• obozy
• imprezy okolicznościo-

we 
kontakt:
600 355 396 ul. Leśna 3, 

Tarnobrzeg-Mokrzyszów
kontakt:600 355 396

Sukces tenisistek 
KTS Zamek - Spar Tarnobrzeg

W imieniu Redakcji NASZE MIASTO
gratulujemy kolejnego mistrzostwa!
I oby tak dalej...

Forum Inicjatyw Pozarządowych 
Województwa Podkarpackiego
W imieniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządo-

wych oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 
pragniemy serdecznie zaprosić na Regionalne Forum Inicjatyw 
Pozarządowych Województwa Podkarpackiego, które zostało 
zaplanowane na 27-28 CZERWCA BR. W RZESZOWIE. Fundacja 
Akademia Obywatelska jest Partnerem sieci SPLOT i organiza-
torem powyższego wydarzenia.

W ramach ogólnopolskiej debaty III Sektor dla Polski rozpoczynamy 
pracę nad „Strategią Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce”. W 
każdym województwie organizowane są fora regionalne, na których 
podejmowane są tematy dotyczące problematyki trzeciego sektora. 
Spotkania te są przygotowaniem przed Ogólnopolskim Forum Inicja-

tyw Pozarządowych, które odbędzie się we wrześniu br. w Warszawie.
Liczymy na przybycie i czynny udział w spotkaniach warsztato-

wych.  W załączeniu przekazuję wstępny program Forum. Szczegóły 
spotkania, w tym formularz rejestracyjny dostępne są  stronie  http://
www.fiprzeszow.evenea.pl

Zapraszamy do zgłoszenia Państwa Organizacji do HYDE PARKU 
– RÓŻNOŚCI DOTYCZĄCE III SEKTORA, NA KTÓRYM TO MOŻ-
NA ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ ORGANIZACJĘ, REALIZOWANE 
PROJEKTY I DZIAŁANIA (27 CZERWCA 16:15 - 17:15)

ELWIRA ŻMUDA
Specjalistka ds. rozwoju przedsiębiorczości społecznej

Półkolonie nad jeziorem
Stowarzyszenie ESTEKA po raz 

pierwszy zaprasza dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
do udziału w półkoloniach organizo-
wanych nad Jeziorem Tarnobrzeskim. 
Półkolonie stanowią ofertę programową 
na czas wakacji dla osób, które nie ko-
rzystają z wyjazdowych form letniego 
wypoczynku.

Podczas ich trwania uczestnicy pod 
opieką kadry wychowawczej będą mogli 
skorzystać z zajęć żeglarskich, rowero-
wych oraz sportowo-rekreacyjnych.

Zajęcia będą się odbywały w godz. 9.00 
- 17.00. Każdy uczestnik oprócz uczestni-
czenia w zajęciach programowych będzie 
miał zapewniony obiad.

Szczegóły oferty zawarliśmy na plakacie 
zamieszczonym powyżej, a po szczegó-
łowe informacje zapraszamy do naszego 
biura przy ul. 11 Listopada 8a bądź na 
stronę internetową ESTEKI - www.es-
teka.pl

Reklama
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▶Rozpoczęto realizację projektu AKTYWNY 
SENIOR w ramach programu ASOS 2014

▶ESTEKA uzyskała z Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie dotację w wysokości 16,3 tys. 
zł na realizację projektu JESTEM AKTYWNY 
- JESTEM SENIOREM

▶W ramach konkursu PFRON ESTEKA po-
zyskała ponad 100 tys. zł dofinansowania na 
realizację projektu WIO KONIKU - hipoterapia

▶Trwa realizacja projektów:

•  Rozwiń skrzydła w NGO
•  Morska Bryza - wypoczynek nad Bałtykiem
•  Rehabilitacja dzieci i młodzieży poprzez 

udział w zajęciach hipoterapeutycznych
•  Rozwój fizyczny poprzez udział w zajęciach 

szkółki jeździeckiej
▶Podczas Dni Tarnobrzega zorganizowane 

zostały przejażdżki konne dla najmłodszych 
mieszkańców Tarnobrzega

▶Odbyły się 3 posiedzenia Zarządu

Mieszkańcy wybiorą inwestycje
Już po raz drugi Tarnobrzeg realizuje tzw. budżet obywatelski. Mieszkańcy mają do dyspozycji milion złotych. 

W dniach 24 i 25 czerwca w godz. 10.00 do 16.00 odbędą pierwsze dwa spotkania 
szkoleniowe z cyklu „Partnerstwo – od diagnozy do praktyki”.  

Zakres szkolenia będzie obejmował: omówienie narzędzi do budowania diagnozy 
społecznej, zasada empowerment, praktyka w partnerstwie, rozwijanie partnerstw.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu Rozwiń skrzydła w NGO i 
przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta 
Tarnobrzeg.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ZAPISY W BIURZE PROJEKTU.
ROZWIŃ SKRZYDŁA W NGO
39-400 Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada 8b
E-mail: cop@rozwin-skrzydla.org
Godziny otwarcia: 10.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku
Asystent projektu: Henryk Kędzia, tel. 513-141-320, e-mail: hkedzia@esteka.pl
Projekt Rozwiń skrzydła w NGO jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej i realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA - organizację pożytku 
publicznego w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Starostwem Powiatowym 
w Tarnobrzegu od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

To oni zdecydują, które ze zgłoszonych pro-
jektów zostaną wpisane do przyszłorocznego 
budżetu miasta. – W ubiegłym roku byliśmy 
pierwsi na podkarpaciu. W nasze ślady poszło 
wiele samorządów, co pokazuje, że był to krok 
w dobrą stronę – mówi Norbert Mastalerz, 
Prezydent Tarnobrzega. – Mieszkańcy sami 
wybiorą inwestycje, które ich zdaniem są naj-
ważniejsze czy najpilniejsze do zrealizowania. 
Oczywiście nie mogą zdecydować o wszystkich 
inwestycjach, ale dostaną określoną „pulę pie-
niędzy”, z której będą mogli zrealizować swoje 

inwestycje, na które po prostu często w budżecie 
miasta brakuje pieniędzy. 

Już od 1 do 22 czerwca będzie można zgła-
szać projekty do drugiej edycji tarnobrzeskiego 
budżetu obywatelskiego. Od 23 do 29 czerwca 
potrwa ich weryfikacja. 30 czerwca zostanie 
ogłoszona oficjalna lista zakwalifikowanych 
projektów, na które już od 1 do 31 lipca będzie 
można głosować. Od 1 do 8 sierpnia potrwa 
przeliczanie głosów i ogłoszenie wyników.

Propozycję projektu do zrealizowania w 
ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić 

każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Tarno-
brzega, posiadający czynne prawo wyborcze. 
Mieszkańcy swoje projekty zgłaszają na spe-
cjalnym formularzu dostępnym na stronie 
internetowej www.tarnobrzeg.pl oraz w sie-
dzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega. Wypeł-
niony formularz projektu składa się w wersji 
pisemnej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega lub 
przesyła w wersji elektronicznej na adres: bu-
dzet.obywatelski@um.tarnobrzeg.pl.

Złożone projekty zostaną wstępnie zwe-
ryfikowane przez właściwe merytorycznie 

wydziały lub jednostki organizacyjne Urzędu 
Miasta Tarnobrzega, które dokonują anali-
zy i je opiniują. Ostateczną weryfikację zło-
żonych projektów przeprowadzi powołana 
przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisja 
Opiniodawcza, do której zaproszeni zostaną 
członkowie komisji Techniczno-Inwestycyjnej 
Rady Miasta Tarnobrzega oraz przewodniczą-
cy osiedli, których projekty dotyczą.

Wyboru projektów do realizacji dokonują 
mieszkańcy w głosowaniu tajnym.

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy 
pełnoletni mieszkaniec Miasta Tarnobrzega, 
posiadający czynne prawo wyborcze. Głoso-
wanie odbywa się poprzez postawienie znaku 
„X” przy wybranych projektach na karcie do 
głosowania. Głosujący może wybrać maksy-
malnie 3, jego zadaniem najważniejsze projekty.

(UM)

Kalendarium maj 2014 r.

Nadleśnictwo Nowa Dęba informuje, że w 
okolicy stacji PKP Nowa Dęba (oddział 346Ai 
leśnictwa Rozalin) prowadzone są prace po-
zyskaniowe w ramach zatwierdzonego przez 
Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu 
na lata 2013-2022, który został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Pod-
karpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat 
Sanitarny.

Wycinka drzew wyprzedza proces naturalnego 
rozpadu drzewostanu, co umożliwia pozyskanie 
cennego surowca drzewnego. Po zakończeniu po-
zyskania drewna teren ten zostanie wiosną 2016 r. 
osadzony drzewami, głównie sosną i brzozą. Przez 
krótki okres wycięta powierzchnia pozostanie bez 
drzew. Jest to związane z koniecznością ochrony 
młodych drzewek przed szkodnikami owadzimi.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba 
Wacław Pietrzak

Wycinka drzew przy stacji PKP 
W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców odnośnie wycinki 

drzew na terenie sąsiadującym ze stacją PKP Nowa Dęba przedstawiamy 
informację Nadleśnictwa.

Reklama
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Te oraz inne artykuły z Lessera przeczytasz na http://lo.tarnobrzeg.pl/lesser

Słynna polska aktorka teatralna i 
filmowa, znana z fantastycznych kre-
acji w takich filmach jak choćby „Czło-
wiek z żelaza”, „Zwolnieni z życia” czy 
„Przesłuchanie”, reżyser oraz dyrektor 
Teatru Polonia w Warszawie, Krystyna 
Janda, bardzo ostro wypowiedziała się 
kilka tygodni temu na swoim blogu na 
temat kondycji współczesnych męż-
czyzn i ich stosunku do kobiet. Z jej 
tekstu wynika jednoznacznie, że dziś 
prawdziwych mężczyzn (czyt. dżentel-
menów) już nie ma.

Dlaczego pani Krystyna postanowi-
ła akurat teraz wypowiedzieć się w tej 
kwestii? Cóż, wstrząsnęły nią żenują-
ce wydarzenia (oczywiście z panami w 
roli głównej), których była mimowolną 
uczestniczką. Do napisania tego tekstu 
zainspirowała ją konkretnie jej ostat-
nia podróż pociągiem do Warszawy. Co 
takiego przydarzyło się wówczas pani 
Krystynie? Gdy po wejściu do przedziału 
poprosiła siedzącego tam mężczyznę by 
pomógł jej włożyć bagaż na górną półkę, 
ten odmówił stanowczo, twierdząc, że ma 
chory kręgosłup, choć nieco wcześniej 
swoją walizkę położył na tej samej półce 
bez problemu. Na szczęście z pomocą 
pani Krystynie przyszła przedstawicielka 
tej samej płci, która pomogła jej również 
zdjąć walizkę z półki u celu podróży, po 
czym zapytała siedzącego z nimi męż-
czyznę, czy i jemu nie pomóc z baga-
żem. Ale nie był to koniec niezwykłych 
wydarzeń. Na dworcu jakiś mężczyzna 
wskazał pani Krystynie nogą leżący na 
posadzce przy nim papierek, twierdząc, 
że to chyba jej i czekał, aż ona sama go 
sobie podniesie. A gdy z braku taksówek 
na postoju zdecydowała się na jazdę do 
domu tramwajem, po wejściu do środka 
pojazdu zauważyła, że wszystkie miej-
sca siedzące były zajęte, ale spoczywali 
na nich przede wszystkim mężczyźni, 
podczas gdy wśród stojących przeważały 
przedstawicielki płci pięknej. W swoim 
felietonie pani Krystyna przytoczyła jesz-
cze kilka innych podobnych przykładów 
zaniku dobrych obyczajów. Przedstawiła 
mężczyzn jako istoty nieuprzejme, nie-
potrafiące dostrzec kobiety w potrze-
bie, a zatem egoistyczne i nieczułe. I co 
wy na to, panowie? Ja, po przeczytaniu 
rzeczonego tekstu, odstawiłem na bok 
męską dumę i zadałem sobie pytanie, czy 
Krystyna Janda tym razem przesadziła, 
czy też ma jednak rację?

Jeśli zrobimy sobie szczery i rzetel-
ny rachunek sumienia, to zdecydowana 
większość z nas dojdzie z pewnością do 
wniosku, że niestety ma rację, chociaż nie 
do końca, bo sprawa jest trochę bardziej 
skomplikowana niż mogłoby się na po-
zór wydawać. Nie wiemy naturalnie, czy 

przytoczone przez nią fakty rzeczywiście 
miały miejsce, czy wymyśliła je tylko na 
potrzeby swojego tekstu, ale zdecydo-
wanie zdarzyć się mogły. Skąd ta moja 
pewność? Mam podobne obserwacje, 
gdyż codziennie dojeżdżam do szkoły bu-
sem. Gdy zaczynam lekcje o 7:10, muszę 
jechać już o 6:20. Jest to pierwszy kurs 
busa na mojej trasie, przez co prawie 
zawsze jest on wypełniony po 
brzegi i część pasażerów musi 
stać. Dziwnym trafem więk-
szość podróżujących stanowią 
przedstawicielki płci pięknej. 
I wierzcie mi, prawie żaden 
facet nie pomyśli nawet o tym, 
by ustąpić swoje miejsce i za-
proponować którejś ze stoją-
cy pań by ta sobie spoczęła. 
Siedzą jak przykuci i patrzą w 
ono, jakby tam szukali uspra-
wiedliwienia dla braków w 
swoim wychowaniu. Żeby jed-
nak nazbyt nie demonizować 
tej sytuacji, muszę zauważyć, 
że niekiedy znajdzie się też i 
ktoś uprzejmy. Taka sama sytuacja ma 
miejsce, gdy po lekcjach wsiadam wraz 
tłumem najprzeróżniejszych ludzi do 

busa.Wprawdzie widzę wtedy mężczyzn, 
którzy przepuszczają kobiety, ale zawsze 
trafią się i tacy, którzy mają to gdzieś i 
nie zważając na nic, i na nikogo, pcha-
ją się do środka jak bydło, byle tylko 
zająć upragnione miejsce siedzące, co 

poczytują sobie zapewne 
za swój osobisty sukces, 
taki namacalny dowód 
męskiego sprytu. I choć 
w opisanych przeze mnie 
zdarzeniach reakcje pa-
nów rozkładają się mniej 
więcej po równo, to i tak 
można zgodzić się z tezą 
Jandy, że dobre obycza-
je zanikają, a prawdziwi 
dżentelmeni to dziś ra-
czej relikty przeszłości. 
Co się z nami porobiło, 
panowie? Czyżbyśmy za-

pomnieli, że godne zachowanie wzglę-
dem płci pięknej powinno być dla nas 
obligatoryjne, zawsze i wszędzie? Gdzie 
tkwi przyczyna tego, co by nie mówić, 
schamienia obyczajów?

Moim zdaniem to schamienie jest 
efektem ubocznym postępu i cywiliza-

cyjnego rozwoju. W kulturze judeochrz-
eścijańskiej status kobiety i mężczyzny 
był jasno określony, jednak począwszy 
od połowy XVIII wieku kobiety zaczęły 
walczyć o swoje prawa, domagając się 
równego statusu z mężczyznami. Ich 
walka zakończyła się sukcesem. Wywal-
czyły sobie równouprawnienie, które 
dziś oznacza, że jesteśmy sobie równi 

wobec prawa. Mamy więc równe pra-
wa do awansu, prawa wyborcze, prawo 
do równej płacy za tę samą pracę itd. 

Niestety, okazało się, że w rozumieniu 
tejże równości posunęliśmy się chyba 
odrobinę za daleko, bo doprowadzili-
śmy do tego, że wkroczyła ona także w 
sferę obyczajową, co przełożyło się na 
wyparcie zasad dobrego wychowania, 
zanik empatii i szacunku dla drugiego 
człowieka. Ta równość przez wielu za-
częła być rozumiana jako zwolnienie 
z określonych, wykształconych przez 
wieki, norm zachowań społecznych. 
Wmawianie sobie, że ustąpienie ko-
biecie miejsca w autobusie jest teraz 
niekonieczne, bo jest mi ona równa, jest 
jakimś nieporozumieniem, przecież to 
nie kwestia równości a raczej uprzej-
mości. No ale spróbujmy też zrozumieć 
mężczyzn. Podniesienie przez kobiety 
haseł o równouprawnieniu, sprawiło, 
że ci zaczęli bardziej przyglądać się re-
lacjom między płciami. Gdy to zrobili, 
to zauważyli, że społeczna konwencja 
nadal wymaga od nich szczególnych 
zachowań wobec kobiet, podczas gdy 
od kobiet nie wymaga żadnych szcze-
gólnych zachowań wobec nich. Uznali 
więc tę dysproporcję za niesprawiedliwą 
i odrzucili ją, uznając, że kobiety nie 

powinny być ani trochę inaczej trakto-
wane niż oni sami. W całej tej walce płci 
pogubiliśmy się bardzo i zdecydowanie 
zapomnieliśmy o tym, że w każdej cywi-
lizacji, począwszy od tych najdawniej-
szych, należało zawsze okazywać pomoc 
osobom słabszym, starszym i chorym, i 
to bez względu na ich płeć.

Świat stanął dziś na głowie. Społeczności 
ludzkie wytworzyły w trakcie 
swojego rozwoju wzorce relacji 
międzyludzkich i  zasady 
właściwego zachowania w różnych 
sytuacjach. Nie powinniśmy więc 
dziś mylić równego traktowania z 
odchodzeniem od tych wzorców, 
które są efektem pewnej tradycji 
oraz faktu, że się od siebie różnimy. 
Krystyna Janda za przyczynę 
takiego stanu rzeczy obwinia 
przede wszystkim współczesne 
wychowanie. Uważa, że matki z 
większą troską traktują dziś synów 
niż córki. Coś jest na rzeczy. 
Wiele współczesnych matek, 
rozczarowanych życiem i swoimi 

partnerami, przerzuciło całą miłość, 
nadzieję i uwielbienie na swoich synów. A 
nie jest wszak żadną tajemnicą, że każdy 
człowiek podstawowe zasady zachowania 
wynosi z rodzinnego domu. W szkole także 
zwraca się uwagę na te kwestie, ale dzieci 
traktują to jako sprawę drugorzędną, 
szczególnie wtedy, gdy nie znajduje to 
potwierdzenia w ich rodzinnych do-
mach. I mamy to, co mamy.

Nie zapominajmy jednak i o tym, że 
bycie miłym, uczynnym i uprzejmym 
nie zawsze jest dobrze postrzegane i 
to przez same kobiety. Bywa, że męż-
czyźni, którzy są gotowi nieść pomoc 
kobiecie, uważani bywają za mięcza-
ków, co nie jest dla nich budujące. Ba, 
bywa też tak, że niektóre panie czują się 
dotknięte szarmanckim zachowaniem 
mężczyzn, uważając je za seksistowskie 
bądź szowinistyczne i nie życzą sobie 
specjalnego traktowania. Cóż, bycie 
mężczyzną i do tego dżentelmenem nie 
jest dziś proste.

W byciu dżentelmenem nie chodzi 
jednak tylko o przepuszczanie kobiet w 
drzwiach, czy ustępowanie im miejsca. 
To tylko klasyczne przykłady okazywa-
nia im uprzejmości, taki swego rodzaju 
symbol. Najważniejsze wydaje mi się 
bowiem być to, byśmy zawsze odnosili 
się do kobiet z szacunkiem i zachowy-
wali się w ich towarzystwie godnie. Bo 
w naszej kulturze normą jest okazywanie 
szacunku drugiemu człowiekowi. Okazy-
wanie szacunku mężczyznom przychodzi 
nam co prawda łatwiej, ale kobieta to też 
człowiek i choć okazywanie jej szacunku 
jest trudniejsze, to nikt nas z tego obo-
wiązku nie zwolnił.

Generalnie zgadzam się z tezą pani 
Jandy, ale nie w stu procentach. Ma ra-
cję, gdy pisze, że jest źle, ale na szczęście 
wciąż są wśród nas ludzie, dla których 
zasady dobrego wychowania to nie prze-
żytek. Możemy więc mieć nadzieję, że 
dzięki nim zasady te przetrwają jeszcze 
długie lata. Nie wolno zatem patrzeć je-
dynie na tych, którzy tych zasad nigdy 
nie posiedli lub o nich zapomnieli, bo 
stracimy z oczu tych, którzy je znają i o 
nich pamiętają.

DANIEL PASTUSZKA (Wilder)

Kryzys współczesnych mężczyzn
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Działalność społeczną zaczynałem w har-
cerstwie. Organizując w latach 70. obozy 
harcerskie wiedzieliśmy, że każdy z nich, w 
każdej chwili może być zwinięty – właściwie za 
cokolwiek. Mogła przyjść kontrola z sanepidu, 
kuratorium lub milicja – wlepić instruktorom 
mandat i odesłać wszystkich do domu. Dlate-
go starannie wybieraliśmy miejsca na obozy. 
Jak najdalej od władzy. Było takie miejsce 
na terenie trzech województw jednocześnie 
– namioty stały w jednym województwie, 
latryny – w drugim, kuchnia – w trzecim. 
Miało to zasadnicze znaczenie, bo dopóki 
nie pojawiała się milicja – co następowało 
dopiero pod koniec – można było odsyłać 
wszystkie kontrole mówiąc, że przyjechały 
z niewłaściwego województwa. Wiele razy 
się udawało.

Innym sposobem była organizacja obozu 
stałego dla 80 osób pod przykrywką kilku 
obozów wędrownych, których nie trzeba było 
rejestrować. 

Stawialiśmy na takim obozie nielegalną 
kuchnię (która nie „przysługiwała” obozom 
wędrownym), a harcerze stali na warcie. Da-
wali znać w momencie, gdy zbliżała się kon-
trola. Zanim dotarła do miejsca wykroczenia, 
musieliśmy zdążyć zlikwidować kuchnię, 

zalać ogień wodą, wynieść kotły z gotującą 
się zupą głęboko do lasu i wyprowadzić z 
obozu wszystkie osoby pełnoletnie, którym 
można by wlepić mandat.

Pamiętam też przepis, który 
w latach 70. pozwalał 16-letniej 
młodzieży z pisemnym pozwole-
niem rodziców, podbitym pieczę-
cią zakładu pracy, samodzielnie 
wędrować. Korzystaliśmy z tego 
na faktycznych obozach wędrow-
nych. Jeśli przed 24-osobową 
kolumną harcerzy pojawiał się 
milicyjny polonez, sięgaliśmy do 
kieszeni po pozwolenia. Każdy z 
osobna wyjaśniał, że pozostałych 
spotkał na szlaku.

Pięć pieczątek 
W latach 70. staraliśmy się 

mieć ok. pięciu pieczątek: na 
jednej byliśmy drużyną harcer-
ską, na drugiej – klubem turystycznym, na 
jeszcze innej – kółkiem ministrantów. Władza 
starała się ograniczać działalność niezależną 
– jeśli którąś nam zabrali, to korzystaliśmy z 
kolejnej pieczątki.

Filozofia pięciu pieczątek miała swoje ne-
gatywne strony – harcerze tamtych lat byli 

mistrzami przygotowywania fałszywej do-
kumentacji. Nie było mowy o jakiejkolwiek 
niegospodarności, ale w tamtych warun-
kach, m.in. zaopatrywania się u rolników, 
nie było możliwości otrzymania jakichkol-
wiek rachunków. Pamiętam, jak w stanie 
wojennym jedno ze środowisk harcerskich, 
po przeniesieniu pracy z młodzieżą do Klubu 
Katolików w Lublinie, zorganizowało nie-
legalny obóz, a prezes Klubu poprosił jego 

kwatermistrza o przygotowanie sprawoz-
dania. A młody człowiek na to: „a według 
których standardów?”. Każdy w tamtych 
czasach przywykał, niestety, do udzielania 
różnym rozmówcom różnych odpowiedzi na 
to samo pytanie. Co gorsze, często w żadnym 
przypadku nie miał poczucia, że kłamie.

W porówaniu z czasami stalinowskimi 
działalność w latach 70. nie była niebezpiecz-
na – mój św. pamięci ojciec otrzymał w 1949 
r. wyrok siedmiu lat więzienia „za próbę 
obalenia ustroju przemocą przy pomocy 
fałszywych argumentów”. Był wtedy sekre-
tarzem Sodalicji Mariańskiej (katolickiego 
stowarzyszenia świeckich). Jego wieloletnia 
odsiadka w więzieniu we Wronkach to nie 
były żarty.

W latach 70. i 80. wyroki były niższe – ja 
sam siedziałem „jedynie” osiem miesięcy za 
udział regionalnych w strukturach „Solidar-
ności”.

Pierwszego dnia podszedł do mnie naj-
wyższy rangą kryminalista, położył rękę na 
ramieniu i mówi: „panie Stanowski, najgorsze 
jest tylko pierwsze dziesięć lat”.

A my wierzyliśmy już, że „sky is the limit”. 
Wystarczy włożyć dziesięć lat pracy, i przy 
odrobinie szczęścia możemy w tym kraju 
zmienić wszystko.

Krzysztof Stanowski – w latach 1982-1984 
był współzałożycielem struktur podziemnej 
Solidarności i władz regionalnych w Regio-
nie Środkowo-Wschodnim. Był pierwszym 
Naczelnikiem, a następnie Sekretarzem Gene-
ralnym Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. 
Obecnie szef Fundacji Solidarności Między-
narodowej. Nagrodzony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Materiał pochodzi z portalu NGO
Opr. MAŁGORZATA BOROWSKA

KRZYSZTOF STANOWSKi w latach 80. 

Dawno temu, w PRL... 
zupę w kotłach wynosiliśmy do lasu
Stawialiśmy obóz harcerski na terenie trzech województw jednocześnie – 

namioty stały w jednym województwie, latryny – w drugim, kuchnia – w 
trzecim. Miało to zasadnicze znaczenie przy kontroli…” – pierwsze wspo-
mnienie w jubileuszowym cyklu „Dawno temu, w PRL...”, czyli o tym, co 
trudno sobie dziś wyobrazić, miał dla ngo.pl KRZYSZTOF STANOWSKI.

Reklama
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REKLAMA

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Machowie mieści się obiekt, 
w którym swój tymczasowy dom ma ponad trzydzieści bez-
domnych psów. Wszystkie czekają na adopcje. Tylko nielicz-
nym się udaje. 

Do niedawna w Machowie było ich o połowę mniej. Człon-
kowie TSCHZ podjęli bezinteresowny wysiłek utrzymania 
czternastu psów przewiezionych z kojców w Zakrzowie.

Obiekt w Zakrzowie przestał spełniać wymogi bezpieczeń-
stwa. Jedna ze jego ścian, która była jednocześnie ścianą zabyt-

kowych zabudowań gospodarskich hrabiów Tarnowskich, po 
każdej zimie pozostawała w coraz gorszym stanie. W związku 
z zabytkowym charakterem tych zabudowań niemożliwy był 
ich remont. Miejsce przestało być bezpieczne zarówno dla 

psów jak i ich opiekunów. Wczesną wiosną TSCHZ zaczęło 
rozbudowę obiektu w Machowie w celu zabezpieczenia psów 
z Zakrzowa i odciążenia wolontariuszy od jeżdżenia w dwa 
oddalone od siebie miejsca. 

Zwierzęta zostały przewiezione wraz z ich budami do czasu, 

aż poprzedni opiekunowie znajdą dla nich nowe, bezpieczne 
lokum lub do czasu znalezienia dla nich domów adopcyjnych. 

Psy można oglądać na stronie internetowej tschztarnobrzeg.
jimdo.com lub przyjeżdżając do Machowa. Zanim podjęta zostanie 
decyzja o adopcji można poznać swojego nowego pupila poprzez 
odwiedziny i wspólne spacery. Każdy, kto adoptuje bezdomnego 
psa jest zwolniony z obowiązku płacenia za niego podatku. 

Istnieje też adopcja wirtualna. Trzy psy z Machowa mają 
już swoich wirtualnych właścicieli.

 Społeczeństwo w różny sposób aktywnie pomaga  Stowa-
rzyszeniu w opiece nad zwierzętami.

Wzruszające są inicjatywy par młodych , które zamiast 
prezentów proszą gości weselnych o karmę dla zwierząt i 
przekazują ją do „przytuliska”.

Zdarzają się darowizny w postaci karmy, mięsa i posłań, wpłaty 
na konto stowarzyszenia i drobne sumy ofiarowane do puszek 
ustawionych w sklepach zoologicznych „Pruchnik”, „As”i „Jeżyk”, 
kawiarni „Mała czarna” , sklepie papierniczym „Druczek”, skle-
pie spożywczym „Nasz Sklep”, butiku „Czary mary”, zakładzie 
fryzjerskim „Liza” i saloniku dla psów przy ulicy Kopernika, 
to jest wszędzie tam, gdzie właściciele są miłośnikami zwierząt.

W imieniu swoich podopiecznych, wszystkim darczyń-
com, Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Chrońmy Zwierzęta” 
serdecznie dziękuje.  (aw)

NIE KUPUJ, ADOPTUJ!
To apel kierowany do społeczeństwa przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Chrońmy Zwierzęta”.
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Ostatni kryzys gospodarczy położył kres, 
przynajmniej na pewien czas, liberalnym 
marzeniom o nieprzerwanym wzroście go-
spodarczym, tworzącym nowe miejsca pracy. 
Przyczynił się również do przewartościowań 
wśród komentatorów zainteresowanych poli-
tyką, społeczeństwem i gospodarką. Do głów-
nego nurtu debaty publicznej w Polsce zaczęły 
przebijać się poglądy, które do czasów kryzysu, 
głównie z powodu zaszłości historycznych, 
nie były zbyt popularne. Okazało się, że pry-
watne przedsięwzięcia nastawione na zysk 
nie są w stanie zaspokajać wielu społecznych 
potrzeb. Również państwo, które do tej pory 
było klasycznie stawiane jako przeciwwaga 
dla wolnego rynku, z różnych powodów nie 
spełnia pokładanych w nim nadziei.

Właśnie w tym miejscu, między 
podmiotami klasycznej ekonomii a 
państwem, które w wielu kwestiach 
jest nieefektywne, pojawia się miejsce 
dla ekonomii społecznej (ES Szacu-
je się, że wśród krajów „starej” Unii 
Europejskiej, ekonomia społeczna 
reprezentuje około 10% aktywności 
ekonomicznej.

Przewidywania co do rozwoju 
sektora ekonomii społecznej są obar-
czone ryzykiem. W tak dynamicznie 
rozwijającym się środowisku jakim 
jest rynek pracy trudno stawiać jed-
noznaczne diagnozy. Warto mieć na 
uwadze postęp technologiczny, który 
z każdym rokiem wymaga od pra-
cowników nowych kwalifikacji. Za 
potrzebami rynku pracy, zwłaszcza 
w Polsce , nie nadąża między inny-
mi system edukacyjny. To jednak nie 
znaczy, że prognoza jest niemożliwa. 
O ile nie jest wobec niej wymagana 
wielka precyzja, obserwując kilka 
istotnych trendów, można z dużym 
prawdopodobieństwem wskazać, w 
którą stronę będzie zmierzać ekonomia spo-
łeczna w Polsce.

Aby zrozumieć gdzie ekonomia społeczna 
będzie za 5–10 lat, po pierwsze, warto przyj-
rzeć się makrospołecznym trendom, które 
widoczne są w całej gospodarce. Po drugie, 
warto pokusić się o analizę trendów w ło-
nie samej ekonomii społecznej. Po trzecie, 
należy spojrzeć jak zmieniają się społeczne 
preferencje dotyczące wyboru miejsca pracy 
i godzenia jej z innymi celami w życiu. Dzięki 
tak szerokiemu spojrzeniu można pokusić się 
o prognozę rozwoju nisz, które będą zajmowa-
ne przez ekonomię społeczną. W niniejszym 
tekście przyjrzymy się dwóm takim niszom.

Energetyka prosumencka
Jednym z najciekawszych i najwyraźniej 

widocznych trendów w ekonomii społecznej 
jest rozwój tzw. energetyki prosumenckiej. 
Termin „prosument” rozpowszechnił ame-
rykański futurolog Alvin Toffler w swojej 
klasycznej już książce Trzecia fala z 1980 
roku. Stworzenie słowa przypisuje się jednak 
jednemu z najbardziej znanych teoretyków 
mediów, Marshallowi McLuhanowi, który o 
prosumentach pisał już w 1972 roku. Prosu-
ment to zbitka słów producent i konsument. 
Energetyka prosumencka jest więc sposobem 
wytwarzania energii, która jest konsumowana 
na miejscu. – Jako prosumenta postrzegam 
kogoś, kto używa tak zwanej mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii – zastrzega Grze-
gorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki 
Odnawialnej. – Prosumentem można nazwać 
kogoś, kto ogrzewa swój dom węglem, jednak ze 
względu na to, że dostarczycielem tej kopaliny 
są korporacje, nie definiowałbym takiej oso-
by jako prosumenta – dodaje. Warto zwrócić 

uwagę, że energia odnawialna nie jest tożsama 
z energią prosumencką. W turbiny wiatrowe, 
elektrownie słoneczne i elektrownie pompo-
we mogą inwestować także wielcy rynkowi 
gracze. Prosumentem może być więc osoba, 
która stawia w przydomowym ogródku turbi-
nę wiatrową generującą energię elektryczną, 
kolektory słoneczne (które zamieniają energię 
słoneczną w energię cieplną, podgrzewając 
ciecz lub gaz w nich zawarty), ogniwa foto-
woltaniczne (zamieniające energię słoneczną 
w energię elektryczną), czy kotły na biomasę.

Energia prosumencka jest więc kojarzona z 
tak zwaną zieloną energią. Jako prosumentów 
można tez postrzegać inne podmioty ekono-
mii, jak małe i średnie firmy, czy podmioty 

ekonomii społecznej. Wzrost zainteresowania 
energią prosumencką jest obserwowany od lat 
na Zachodzie, między innymi w Niemczech. 
Według czasopisma „Forbes”, u naszego za-
chodniego sąsiada w 2012 roku znajdowało się 
ponad 3 miliony źródeł wytwórczych zielonej 
energii. Z tego ponad 40% było w rękach osób 
fizycznych. W Niemczech trend tworzenia no-
wych przedsięwzięć tego typu wyhamowuje, 
co może być skutkiem nasycenia rynku. Mając 
to na uwadze twórcy wydanego przez Zielony 
Instytut raportu Demokracja Energetyczna 
podkreślają, że u naszego zachodniego sąsiada 
prawie 90% inwestycji w zieloną energetykę 
to inwestycje prosumenckie, komunalne oraz 
małych, średnich i regionalnych przedsię-
biorstw energetycznych. Warto zwrócić uwagę 
również na tło globalne. W czerwcu 2013 
roku dziesięć krajów podpisało globalne po-
rozumienie Renewable Club na rzecz wspól-
nej promocji odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Wśród nich znalazły się: Chiny, Dania, 
Francja, Indie, Maroko, Niemcy, RPA, Ton-
ga, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. Nawet jeżeli porozumienie nie ma 
statusu prawa obowiązującego w danym kraju, 
to jest jasnym sygnałem, że waga energetyki 
odnawialnej (w tym energetyki prosumenc-
kiej) będzie rosła.

Polska zielona energia
Od roku 2001 do roku 2013 skumulowana 

powierzchnia instalacji słonecznych w Pol-
sce wzrosła z 21 tys. do 14850 tys. metrów 
kwadratowych, czyli ponad siedemdziesię-
ciokrotnie.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 
latach 2014–2020 będzie można korzystać 
z dofinansowania programu Prosument 

realizowanego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW). Zakłada on dotacje oraz ni-
sko oprocentowane pożyczki na inwestycje 
w mikroinstalacje między innymi: systemy 
fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, ko-
lektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy 
ciepła. W sumie NFOŚiGW zamierza do 
2020 roku przeznaczyć na mikroenergetykę 
prosumencką około 600 mln zł. Istnieje przy-
najmniej kilka przewag prosumenckiej ener-
getyki rozproszonej nad energetyką tradycyj-
ną. Po pierwsze, energetyka prosumencka 
jest znacznie bardziej ekologiczna. Dzięki 
temu, że wytwórnie energii są rozproszone w 
znacznie mniejszy sposób oddziałują na śro-
dowisko. Po drugie, tego rodzaju energia daje 
bezpieczeństwo energetyczne niewielkim 
prywatnym podmiotom i osobom fizycznym. 
Warto pamiętać, że ta kwestia to nie tylko 
wielka polityka, ale również codzienność 

dla milionów Polaków, którzy żyją z dala od 
wielkich centrów przemysłowych. Jak zwraca 
uwagę Grzegorz Wiśniewski, im dalej od 
centrum, tym jakość energii jest gorsza. Na 
przykład na terenach peryferyjnych przerwy 
w dostawie energii są znacznie częstsze niż 
w centrach. Trzecia przewaga energii prosu-
menckiej to oczywiście cena. Choć własna 
minielektrownia wiatrowa lub słoneczna jest 
dość droga, to po jakimś czasie zwraca się, 
a prąd wygenerowany za jej pomocą można 
odsprzedawać innym podmiotom. Twórcy 
raportu Demokracja Energetyczna zwracają 
uwagę na wartość prosumenckiej energetyki 
dla rynku pracy. Zaznaczają, że w Polsce w 
końcu 2011 roku sektor odnawialnych źró-
deł energii zatrudniał 35 tys. pracowników. 
Według szacunków Ministerstwa Gospodarki 
do roku 2020 w kraju ma być niemal 80 tys. 
miejsc pracy związanych z zieloną energią, 
w tym energią prosumencką. Trend ten bę-
dzie wspierany przez coraz powszechniejszą 
wiedzę na temat energetyki prosumenckiej, 
coraz mniejsze koszty instalacji urządzeń 
oraz rosnącą popularność ekologicznego 
stylu życia. 

Ten ostatni wątek warto podkreślić w kon-
tekście ekonomii społecznej. W ciągu naj-
bliższych lat pojawi się zapotrzebowanie na 
specjalistów zajmującymi się: montażem mi-
kroinstalacji wytwarzających prąd lub ciepło, 
wykonywaniem audytów energetycznych w 
celu oceny efektywności energetycznej bu-
dynków, projektowaniem farm wiatrowych, 
edukacją w zakresie zielonej energetyki.

Usługi opiekuńcze
Na wstępie warto się zastanowić, czym wła-

ściwie są usługi opiekuńcze? 

Według Anny Redlińskiej, autorki raportu 
Perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii 
społecznej w branży usług opiekuńczych, 
usługi opiekuńcze można podzielić na trzy 
główne grupy. Pierwszą z nich stanowi pomoc 
w codziennych zajęciach: robienie zakupów, 
sprzątanie, gotowanie, etc. 

Drugą kategorią są czynności pielęgnacyjne: 
kąpanie, ubieranie, pomoc osobom chorym, 
karmienie, zapobiegnie odleżynom. Trzecia 
grupa to specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

W skład tej kategorii autorka wlicza 
rehabilitację, pielęgnację podczas pro-
cesu leczenia.

Dlaczego usługi opiekuńcze miały-
by się w Polsce rozwijać? Odpowiedź 
na to pytanie leży w trendach demo-
graficznych. W ciągu najbliższych 
lat coraz więcej osób urodzonych w 
okresie wyżu powojennego będzie 
potrzebowało pomocy. Prof. Marek 
Góra i dr Joanna Rudecka w opra-
cowaniu Rynek Pracy wobec zmian 
demograficznych przywołują dane 
z których wynika, że przewidywalna 
długość życia w Polsce się wydłuża. 
Niestety, wydłuża się również czas 
życia w złej kondycji fizycznej. W 
tej kwestii Polska odbiega od krajów 
Europy Zachodniej, czy Północnej, 
gdzie długość życia wzrasta, ale 
maleje przewidywalna długość życia 
w złym stanie zdrowia.

Co prawda, odpowiedzialność praw-
na za świadczenie usług opiekuńczych 
spoczywa na samorządach, jednak, bio-
rąc pod uwagę niezbyt wielkie budżety 
jakimi one dysponują, nie trudno się 

domyślić, że często nie są w stanie zapewnić od-
powiedniego poziomu usług. Warto również nad-
mienić, że przy realizacji tych zadań samorządy 
współpracują z innymi organizacjami, którym 
zlecają wykonanie usług. Największe organiza-
cje, które świadczą usługi w ramach umowy z 
samorządami to Polski Czerwony Krzyż i Komitet 
Pomocy Społecznej.

Jeśli weźmie się pod uwagę zasobność 
portfeli polskich emerytów staje się jasne, że 
usługi opiekuńcze nie mogą być świadczone 
na wolnym rynku 

Zazwyczaj są one po prostu nieopłacalne. 
Właśnie dlatego jest to nisza dla podmiotów 
ekonomii społecznej, których głównym mo-
torem działania nie jest zysk, a cel społecz-
ny. Jakich pracowników będą potrzebować 
podmioty ekonomii społecznej świadczące 
usługi opiekuńcze? Z pewnością najbardziej 
wykwalifikowani pracownicy znajdą zatrud-
nienie w segmencie specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Anna Redlińska w swoim 
raporcie przywołuje takie specjalności jak: 
psycholog, pedagog, logopeda, pracownik 
socjalny. Na pracę w usługach opiekuńczych 
mogą liczyć również asystenci osób starczych 
i niepełnosprawnych czy terapeuci zajęciowi.

Biorąc pod uwagę obszary, w których jest 
miejsce na inne podmioty niż przedsiębiorstwa 
nastawione na zysk oraz państwo, można spo-
dziewać się w najbliższych latach rozkwit eko-
nomii społecznej w Polsce jest nieunikniony. W 
następnym tekście przedstawimy kolejne nisze, 
które ma szanse zająć ekonomia społeczna.

KAMIL FEJFER
źródło: Redakcja portalu 

Ekonomiaspoleczna.pl

Dokąd zmierza ekonomia społeczna?
Czym jest energetyka prosumencka? Dlaczego usługi opiekuńcze stają 

się jedną z istotniejszych nisz w ekonomii społecznej? Zapotrzebowa-
nie, na jakie zawody wygeneruje ten sektor? Działalność nie tylko dla zy-
sku staje się coraz popularniejsza - Kamil Fejfer dla portalu Ekonomiaspo-
leczna.pl



8 Nr 30
czerwiec 2014 r.

W dniu 2 czerwca 2014 r. na Hali MOSiR 
w Tarnobrzegu odbyły się miejskie obchody 
DNIA DZIECKA. Organizatorem imprezy był 
Urząd Miasta w Tarnobrzegu oraz Prezydent 
Miasta Norbert Mastalerz przy współpracy 
tarnobrzeskich szkół i organizacji pozarządo-
wych: Stowarzyszenia ESTEKA, Stowarzysze-
nia BEZPIECZNE MIASTO, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu.

Obchody zostały zorganizowane w konwen-
cji zabawy. Na hali MOSiRu bawiło się ponad 
1000 dzieci z tarnobrzeskich przedszkoli i 
szkół podstawowych.

Na program imprezy złożyły się prezentacje 
przygotowane przez:

Grupę Rekonstrukcyjną KATANA;
Fitnes Klub Fitneska – Zumba Kids
Mażoretki z Chmielowa
Zespół Ratowniczy ZHP
Grupę miłośników broni ASG
Na uczestników imprezy czekały słodkie 

niespodzianki, prezenty i nagrody ufundo-
wane przez Urząd Miasta Tarnobrzega, Sto-
warzyszenie ESTEKA, Pracownię Reklamy 
CYROGRAF, a dzięki zaangażowaniu człon-
ków Stowarzyszenia BEZPIECZNE MIASTO 
każde dziecko otrzymało gorące kiełbaski 
oraz słodycze. Muzyczną oprawę zapewnił 
Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Jarosław 
Piątkowski - Studio ProMedia.

Bogatą ofertę przygotował Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 z Tarnobrzega. Dzieci 
mogły spróbować swoich sił w karaoke, po-
malować twarz i paznokcie, ułożyć zmyślną 
fryzurę czy zasmakować w cukrowej wacie.

(ESTEKA)

Foto: Jarosław Piątkowski

Miejskie obchody 
DNIA DZIECKA w Tarnobrzegu



9Nr 30
czerwiec 2014 r.

Przez trzy dni Tarnobrzeg świętował swoje 
urodziny. Nad Wisłą, na terenach rekreacyj-
nych MOSiR mieszkańcy Tarnobrzega mogli 
skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych 
w ramach Dni Tarnobrzega. Oprócz stoisk 
handlowych, wesołego miasteczka, imprez 
sportowo-rekreacyjnych kolejne wieczory 
umilały gwiazdy wieczoru. I tak w piątek 
miłośnicy cięższej muzyki mogli posłuchać 
zespołu TSA. W piątek wystąpiła DODA, 
która w Tarnobrzegu rozpoczęła swoją nową 
trasę koncertową. Ukoronowaniem wszyst-
kich występów był wspaniały koncert zespołu 
Golec uOrkiestra, na którym bawiło się blisko 
20 tys. jego fanów.

Dni Tarnobrzega 2014

Foto: UM Tarnobrzeg
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Organizatorzy zaplanowali rozegranie biegów na 12 dy-
stansach. Najmłodsze dzieci rywalizowały w biegach na 400 
m, uczniowie starsi mieli do pokonania 800. Uczniowie szkół 
średnich i dorośli w kategorii OPEN Rywalizowali na dystan-
sach 1200 i 1600 m. Biegi rozgrywano wokół Placu mjr Jana 
Gryczmana. Po zakończeniu odbyła się dekoracja zwycięzców, 
którzy otrzymali medale, okazałe puchary oraz dyplomy i 
nagrody rzeczowe. Organizatorzy nagrodzili tra-
dycyjnie najmłodszego zawodnika i zawodniczkę 
imprezy: 3-letnią Julię Wdowiak oraz 4-letniego 
Kornela Gładysza (Przedszkole nr 5 w Nowej 
Dębie), którzy wystartowali w biegu na dystansie 
400 m.

Miłym akcentem było uhonorowanie Jerzego 
Sudoła, wicestarosty tarnobrzeskiego, okoliczno-
ściowym grawertonem za pomysł i organizację 
przez 15 lat Nowodębskich Biegów Ulicznych.

W tegorocznych biegach wzięło udział 194 za-
wodników z gmin: Nowa Dęba, Bojanów, Baranów 
Sandomierski oraz Majdan Królewski i Kolbu-
szowa.

Wszystkim sponsorom i osobom dzięki którym 
możliwe było przeprowadzenie tej jubileuszowej 
imprezy składam podziękowania, a byli to:
Mirosław Pluta – Poseł Na Sejm RP
Krzysztof Pitra – Starosta tarnobrzeski
Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Dęba
Piotr Pastuła – Dyrektor Lasowiackiej Grupy Działania
Mariola i Zygmunt Berdychowscy – Festiwal Biegowy w 
Krynicy
Marcin Flis – Dyrektor Biura  Lokalnej Grupy Rybackiej 
Puszczy Sandomierskiej
Jerzy Wilk – Wójt Gminy Majdan Królewski

Sławomir Serafin –Wójt Gminy Bojanów
Jacek Hynowski – Burmistrz Miasta i Gminy Baranów San-
domierski
PSS Społem – Prezes Marian Mikielewicz
Szpital Powiatowy w Nowej Dębie – Dyrektor Bogdan Tom-
czyk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
– Prezes Antoni Kapusta
Przedsiębiorstwo DONORIA Wojciech Śmiech
Przedsiębiorstwo Rocor Partner Anita Śmiech
Stefan Buś – Piekarnia Chlebuś
Grażyna Wierzbicka

Leszek Pabian – Prezes ZM Dezamet S.A
Damian Diektiarenko – Prezes MKS STAL Nowa Dęba
Teresa i Czesław Hopek FOTO CZAS
POLICJA, Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY – Dyrektor Kry-
stian Rzemień

SOSiR – Adam Szurgociński, Wojciech Krzeszewski, Julian 
Zięba
Józef Nowak – Zakład kamieniarski
Nauczyciele Wychowania Fizycznego: Jadwiga Tomczyk, Mar-
ta Majdańska, Iwona Szczur, Beata Hodór, Maria Siekierka, 
Ryszard Szafran, Tomasz Zierold, Adam Szpunar, Mariusz 
Białek, Grzegorz Trela, Hubert Krasowski, Robert Suska, 
Jerzy Brzuszek, Grzegorz Byrka, Grzegorz Tereszkiewicz, 
Arkadiusz Tereszkiewicz, Andrzej Majdański.

 Poniżej przedstawiamy nazwiska zwycięzców z poszcze-
gólnych kategorii wiekowych:

- 400 metrów dziewcząt,  I-II klasa szkoły podstawowej: 
Wiktoria Wojciechowska  – Szkoła Podstawowa w Maj-
danie Królewskim

- 400 metrów chłopców,  I-II klasa szkoły podstawowej: 
Ernest Trela – Szkoła Podstawowa w Rozalinie

- 400 metrów dziewcząt, III-IV klasa szkoły podstawo-
wej: Dominika Zięba– Szkoła Podstawowa w Komorowie

- 400 metrów chłopców, III-IV klasa szkoły podsta-
wowej: Patryk Dudziak – Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Nowej Dębie

- 800 metrów dziewcząt, V-VI klasa szkoły podsta-
wowej: Klaudia Zięba – Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Nowej Dębie

- 800 metrów chłopców, V-VI klasa szkoły podsta-
wowej: Patryk Zych – Szkoła Podstawowa w Jadachach

- 800 metrów dziewcząt, klas gimnazjalnych: Justyna 
Rzeszut – Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie

- 1200 metrów chłopców, klas gimnazjalnych: Piotr 
Zagajski – Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie

- 800 metrów dziewcząt, bieg otwarty SPP: Marianna 
Mangione – Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębie

- 1200 metrów chłopców, bieg otwarty SPP: Bartłomiej 
Rębisz – Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębie

- 1600 metrów kobiet, bieg otwarty OPEN: Klaudia Zięba 
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowej Dębie

- 1600 metrów mężczyzn, bieg otwarty OPEN: Bogdan 
Zmitrowicz

ADAM SZURGOCIŃSKI

W spotkaniu dwóch czwartoligowców prowa-
dzenie objęła w 15 minucie Stal, po strzale głową 
Piotra Maruta, ale Mokrzyszów, prowadzony 
przez trenera z Nowej Dęby, Grzegorza Byrkę, 
doprowadziła do wyrównania w 45 minucie, po 
uderzeniu Jacka Rożka z pola karnego. Jako że w 
drugiej połowie bramki już nie padły, potrzebna 
była dogrywka. W niej skuteczniejsi okazali się 
nowodębianie, zdobywając aż trzy gole, po trafie-
niach Tomasza Marka i dwóch Kamila Rębisza.

Organizatorzy prezes Zenon Krówka i 
sekretarz Edward Chmura postarali się o 
wzorową oprawę finału. Puchar wręczał pre-
zes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, a 

medale za drugie i trzecie miejsce zawodnicy 
przyjęli z rąk prezydenta miasta Tarnobrzega 
Norberta Mastalerza, Burmistrza Wiesława 
Ordona i przedstawicieli władz administra-
cyjnych i samorządowych zainteresowanych 
gmin. Zawody obserwowało kilkuset kibiców.

Stal Nowa Dęba - OKS Mokrzyszów Tar-
nobrzeg 1 : 1 po dogrywce 4 : 1

Bramki 1:0 Piotr Marut 15, 1:1 Jacek Rożek 
45, 2:1 Tomasz Marek 98, 3:1 Kamil Rębisz 
106, 4:1 Rębisz 120

Stal: Puzio – Diektiarenko, Dudek, Dudziak, 
Rachwał, Nowak (46 T. Marek), Sz. Serafin (46 
K. Rębisz), K. Serafin, Kowal (45 R. Marek), 

Urbaniak (110 Kajetan Horodeński), Marut 
(105 Pogoda)

 Mokrzyszów: Wardzała – Prarat, Farian 
(103 Łuciów), Malicki, Guściora, Haliniak, 
Rzepiela, W. Bożek (36 Obara, 75 Kościelny), 
Rożek, Polit, Sołtykiewicz (46 Stępień)

 Żółta kartka: Dudek (Stal)
Sędziował: Mariusz Złotek z Gorzyc
Widzów: 300 osób

Puchar zdobyty w finale rozgrywek na 
szczeblu podokręgu jest historycznym suk-
cesem naszych piłkarzy, ponieważ od pamięt-
nego meczu z Wisłą Kraków, nigdy nie zna-
leźliśmy się nawet w finale tych rozgrywek !  

Po 35 latach puchar wraca do Nowej Dęby 
! Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy 
do dopingowania naszego zespoły w rozgryw-
kach Pucharu Polski !

GALERIA HANDLOWA CITY PARK
ZAPRASZA PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU
Okulickiego 9a Stalowa Wola

STAL z Okręgowym 
Pucharem Polski!!!
Stal Nowa Dęba pokonała OKS Mokrzyszów Tarnobrzeg 1:1 po dogrywce 

4:1 w finale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Stalowa Wola.

XV Biegi uliczne w Nowej Dębie za nami
W sobotę 31 maja w Nowej Dębie już po raz 

15 odbyły się Biegi Uliczne organizowane 
przez Nowodębskie Towarzystwo Społeczno- 
Kulturalne.

Reklama
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NIP: 8670012251
tel. 15 / 822-35-50
fax 15 / 822-39-00
e-mail: kontakt256@wp.pl
Godziny otwarcia:
8-19 – od poniedziałku do piątku
9-15 – w soboty

HURTOWNIA „KONTAKT”
ul. Sandomierska 6
39-400 Tarnobrzeg

Projekt AKTYWNY SENIOR obejmo-
wać będzie organizację zajęć dla osób, które 
ukończyły sześćdziesiąty rok życia i zamiesz-
kują na terenie Tarnobrzega oraz powiatu 
tarnobrzeskiego. Jego realizacja pozwoli na 
zachęcenie osób starszych do aktywnego 
spędzenia jesieni życia. W tym celu projekt 
został podzielony na cztery grupy tema-
tyczne:

*Cykl zajęć ukierunkowany na działania 
edukacyjne w zakresie informatyki i języka 
angielskiego, wyjazdów edukacyjnych,

*Rozwój fizyczny osób starszych w zakre-
sie jazdy konnej, nordic walking, żeglarstwa, 
aerobiku, pływania.

*Rozwój emocjonalny: spektakle teatralne, 
przedstawienia operowe, wyjazdy edukacyj-
ne do Warszawy, Krakowa i Lwowa,

*Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez organizację kawiarenek obywatel-
skich - spotkania z fachowcami z różnych 
dziedzin.

Grupę docelową beneficjentów będą 
stanowić osoby, które ukończyły 60 lat i 
zamieszkują Tarnobrzeg i gminy powiatu 
tarnobrzeskiego. Założono, że w projekcie 
weźmie udział 284 osoby, wykazujące się 
dobrą sprawnością fizyczną i gotowych do 

zwiększenia swojej aktywności nie tylko w 
trakcie trwania projektu ale także po jego 
zakończeniu. Rekrutacje poprzedzą działania 
informacyjno-promocyjne prowadzone z 
wykorzystaniem plakatów, ulotek oraz me-
diów (spoty w radio, artykuły prasowe, spoty 
w lokalnej telewizji). Dodatkowo informacja 
o projekcie zostanie przekazana bezpośred-
nio do środowisk skupiających osoby starsze, 
takich jak kluby seniora, kręgi instruktorskie 
starszaków, KIK, Uniwersytety III Wieku, 
itp. Rekrutacja będzie prowadzona w biu-
rze Stowarzyszenia ESTEKA do poszcze-
gólnych paneli tematycznych. W przypadku: 
organizacji wyjazdów edukacyjnych, zajęć z 
aerobiku, kąpieli w basenie, rekrutacja bę-
dzie prowadzona z osób uczestniczących w 
zajęciach tematycznych. Grupa docelowa 
zostanie wyłoniona na podstawie ankiet 
rekrutacyjnych i zgodnie z opracowanym 
przez kadrę projektu regulaminem rekruta-
cyjnym, uwzględniających zasadę równych 
szans. Grupa seniorów chcąca uczestniczyć 
w zajęciach z jazdy konnej i żeglarstwa musi 
charakteryzować się bardzo dobrą sprawno-
ścią fizyczną i zaświadczeniem od lekarza o 
braku przeciwwskazań do uprawiania tego 
typu zajęć. 22w(RK)

AKTYWNY SENIOR
Od 1 maja 2014 r. Stowarzyszenie ESTEKA rozpoczęło realizację pro-

jekty AKTYWNY SENIOR. Projekt uzyskał blisko 150.000 zł wspar-
cia z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu ASOS 
w Priorytecie II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- 
i międzypokoleniową.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygto-
wał i zrealizował rekreacyjną część programu, 
wypełnioną licznymi atrakcjami i propozy-

cjami aktywnego spędzenia czasu nad Wisłą. 
Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, 
konkursach, mini turniejach. Zorganizowa-
ne zostały biegi przedszkolaków oraz biegi 
szkolne, konkurs chodzenia na szczudłach, 
zawody  w strzelaniu z łuku, rzutach do tarczy, 
turniej speedmintona, ringo. Młodzi miłośni-
cy gry w piłkę nożną próbowali swych sił w 
konkurencjach przy bramce strzelnościowej, 
rywalizowały także w rzutach piłką lekarską, 
slalomie z przeszkodami. Wszystkie dzie-

ci mogły korzystać bezpłatnie z rowerków 
wodnych.

Podczas „Dnia Dziecka w Sandomierzu” 
odbywał się koncert Sandomierskiej Orkie-
stry Dętej, któremu towarzyszył występ grupy 
Mażoretek. Zgromadzone dzieci oraz dorośli 

oglądali występy taneczne grup artystycznych 
działających przy Sandomierskim Centrum 
Kultury, występy wokalistów Sandomierskiego 

Studia Piosenki. Młodzi animataorzy z grupa 
Metafora prowadzili zabawy z dziećmi w trak-
cie imprezy. Na zakończenie obchodów Dnia 
Dziecka Grupa Teatralna z Gimnazjum nr 2 
zaprezentowała przedstawienie „ Kopciuszek”- 
współczesną wersję znanej i lubianej baśni. 

Duży entuzjazm wzbudził pokaz mody 
dziecięcej Mini Models.

Wszystkie dzieci, które uczestniczyły w 
obchodach Dnia Dziecka, otrzymały sło-
dycze oraz drobne upominki. Zwycięzcy w 

organizowanych przez MOSiR zabawach, 
konkursach mini zawodach dodatkowo na-
grodzeni zostali nagrodami rzeczowymi. 
Pomimo niezbyt słonecznej pogody tego 
dnia na buziach wszystkich dzieci małych i 
dużych gościł uśmiech.

„Dzień Dziecka 
w Sandomierzu”

1 czerwca na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego zorganizowany 
został „Dzień Dziecka w Sandomierzu”.

Reklama
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Zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej do zadań własnych gminy 
o charakterze obowiązkowym 
należy opracowanie i realizacja 
gminnej strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecz-
nej, profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych 
i innych, których celem jest 
między innymi integracja osób 
i rodzin z grup szczególnego 
ryzyka. Pierwsze opracowanie 
Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych pochodzi 
z 26 października 2006 r., ramy 
czasowe obowiązywania po-
przedniej Strategii obejmowały 
lata 2007-2013.

Do opracowana strategii zo-
stał powołany Zespół do spraw 
opracowania Gminnej Strate-
gii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, którym kierował i 
moderował jego prace Stanisław 
Baska. W wyniku prac Zespołu 
powstał dokument, który jest 
najważniejszym dokumentem 
stanowiącym o realizowanej lo-
kalnej polityce społecznej. Stra-
tegia zawiera aktualną diagnozę 
sytuacji społeczno-gospodarczej 
w gminie Nowa Dęba, prognozę 
zmian, określa cele strategiczne 
oraz wyznacza kierunki działań 
dla ich realizacji. Tworzenie Stra-
tegii miało charakter uspołecz-
niony (partycypacja społeczna 
poprzez ankiety i udział w Forum 
Rozwoju Społecznego). Projekt 
dokumentu został również pod-
dany konsultacjom społecznym.

Na prośbę radnych przygoto-
waną strategię w kilku zdaniach 
omówili kierownik Leszek Mi-
rowski i Stanisław Baska, który 
między innymi, organizował 
pracę Zespołu, zbierał i po usys-
tematyzowaniu złożył w jeden 
dokument zgłaszane wnioski i 
propozycje działań w ramach 
strategii. 

Gminną Strategię Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych 
na lata 2014-2020 radni uchwa-
lili jednomyślnie.

Kierownik MGOPS-u Leszek 
Mirowski przedstawił także in-
formacje dotyczące działalności 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej za 2013 rok, 
sprawozdanie z realizacji Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie za 2013 rok 

oraz ocenę zasobów pomocy spo-
łecznej. Wśród nich były m.in. 
informacje o udzielanej pomocy 
dla mieszkańców miasta i gmi-
ny Nowa Dęba, wielkości dotacji 

przyznanych przez Wojewodę na 
realizacje działań, zrealizowane 
zadania własne i zlecone, wiel-
kości przyznanych zasiłków, wiel-
kości opłat za pobyt w Domach 
Pomocy oraz przyczyny udziela-
nej pomocy. Wszystkie aspekty 
działalności MGOPS-u zostały w 
przejrzysty sposób przedstawione 
i szczegółowo omówione.

„Chciałem bardzo podzięko-
wać za współprace wszystkim 
radnym, szczególnie Marii Mro-
czek, Helenie Tłustej, Stanisławo-
wi Skiminie i wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób wspierają 
Ośrodek oraz docierają do nas 
z informacją, że ktoś potrzebuje 
pomocy. Straży Miejskiej za to, 

że bez jej pomocy szereg inter-
wencji w trudnych środowiskach 
nie było by możliwych, Policji 
szczególnie za pracę w zespole 
interdyscyplinarnym, członkom 
zespołu interdyscyplinarnego, dy-
rektorom szkół za współpracę w 
zakresie dożywiania, Samorządo-
wemu Ośrodkowi Kultury, który 
zawsze jeśli potrzeba udostępnia 
nam pomieszczenia na szkolenia, 
Urzędowi Miasta i Gminy, burmi-

strzowi za przekazywane drewno 
odzyskane dla podopiecznych, 
sołtysom, którzy bardzo mocno 
współpracują np. przy organizacji 
dożywiania i poprzez zgłaszanie 

na bieżąco problemów ludzi. 
Dziękuję też wszystkim, którzy 
przyczyniają się do tego, że mo-
żemy pomagać innym, i że szereg 
ludzi z tego tytułu może po prostu 
przetrwać” - takimi słowami Kie-
rownik MGOPS-u podsumował 
swoje wystąpienie o działalności 
jednostki za rok 2013.

Druga część wystąpienia 
obejmowała sprawozdanie z 
działalności zespołu interdyscy-
plinarnego – raport z realizacji 
gminnego programu przeciw-
działania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie za rok 2013. Po dwóch 
latach funkcjonowania zespo-
łów interdyscyplinarnych można 
powiedzieć, że jest to jedna ze 
skuteczniejszych form rozwiązy-
wania problemów, bez względu 
na ich skalę. Zespół interdyscy-
plinarny to 20-osobowa grupa 
osób, która spotykała się raz na 
kwartał. Cały zespół był podzie-
lony na 7 grup roboczych, które 
w sumie spotkały się 14 razy. W 
ramach promowania zachowań 
nieagresywnych pracownicy 
socjalni, pedagodzy szkolni i 
funkcjonariusze Policji odwie-
dzili gimnazjum w Jadachach, 

w Chmielowie i w Cyganach z 
pokazem filmu „Męska sprawa”. 
Po tym filmie była dyskusja oraz 
podane zostały informacje, gdzie 
szukać pomocy w przypadku 
zauważenia przypadków prze-
mocy.

Przedstawiona została także 
ocena zasobów pomocy społecz-
nej na tle innych gmin powiatu 
tarnobrzeskiego.

RL/MM

Nowodębscy radni spotkali się na kwietniowej, XLII sesji Rady Miejskiej w 
siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. 

Jednym z punktów obrad było uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych uchwalona

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 101 mln zł na ich utrzy-
manie i budowę nowych. W tym roku o środki z programu mogły ubiegać się 
gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Gmina Nowa Dęba otrzyma 
ponad 345 tys. zł na utworzenie 48 miejsc w żłobku przy ulicy Leśnej 28 (Przed-
szkole nr 5) w Nowej Dębie.

– Program cieszy się bardzo dużą popularnością. Niektóre gminy zgłaszają się 
co roku, podkreślając, że to dla nich ogromne wsparcie, a często również warunek 
działania żłobka – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki 
społecznej. – To trzeci rok funkcjonowania programu. Mamy już w Polsce 1511 
żłobków i klubików dziecięcych. Łącznie to 55 tys. miejsc dla dzieciaków. Cieszę 
się, że dzięki niemu mogą otrzymać dodatkowe wsparcie również nowodębianie. 
Środki z konkursu zmniejszają opłaty ponoszone przez rodziców i ułatwiają im 
powrót do pracy – dodaje minister Kosiniak-Kamysz.

Tegoroczny Program MALUCH jest realizowany w jednej edycji, podzielonej 
na trzy moduły. Moduł pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad 
najmłodszymi, drugi  i trzeci - utrzymania już istniejących. Dwa pierwsze skie-
rowane są do gmin i to z nich skorzysta Gmina Nowa Dęba.

– Dofinansowanie z MALUCHA przeznaczymy m.in. na prace renowacyjne i 
adaptacyjne w istniejących pomieszczeniach, a także remont instalacji wodno-
-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wyremontowana zostanie winda towarowa. 
Dodatkowo dokupione zostanie podstawowe wyposażenie żłobka: leżaki, pościel, 

kojce, doposażymy i umeblujemy kuchnię, stworzymy sanitariaty dla dzieci i 
zmedernizujemy WC dla personelu - mówi Wiesław Ordon, burmistrz Nowej 
Dęby. - Główna zaletą tego programu jest możliwość zwiększenia liczby miejsc 
żłobkowych, na co czekają pracujący rodzice.

Obecnie w Przedszkolu Nr 5 funkcjonują tzw. grupy żłobkowe. Dzięki dotacji 
i środkom własnym, od 1 września bieżącego roku, powstanie odrębna placówka 
tj. Żłobek z 48. miejscami dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

– Jeśli to jeszcze nie zaspokoi wszystkich potrzeb na miejsca żłobkowe, to jesteśmy 
skłonni wyasygnować w przyszłości kolejne środki na pomoc rodzicom pracują-
cym – deklaruje Wiesław Ordon.

Nasza gmina jest jedną z pięciu na Podkarpaciu, które otrzymały promesę w 
rozstrzygniętym konkursie ofert.

Dzięki zmianom w ustawie żłobkowej z 2013 r. o dofinansowanie może ubie-
gać się więcej podmiotów. To już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe. Dotacja może wynieść nawet 
80 proc. kosztów inwestycji. 

RL/MM

Nowe miejsca w żłobku
Znamy już wyniki konkursu MALUCH 2014. W tegorocznej 

edycji dofinansowanych zostanie ponad 20 tys. miejsc opie-
ki nad najmłodszymi dziećmi. 

Najlepszy wypoczynek 
na półkoloniach 

nad Jeziorem Tarnobrzeskim. 
Zapraszamy na zajęcia 
żeglarsko-rowerowe 

oraz sportowo-rekreacyjne.
Koszt: 350 zł

Więcej na www.lato.esteka.pl



13Nr 30
czerwiec 2014 r.

27 maja w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie odbyły się eliminacje gminne Debat Oksfordz-
kich. Wzięło w nich udział 6 drużyn z terenu gminy 
Nowa Dęba: 2 drużyny z Gimnazjum nr 1, 2 drużyny z 
Gimnazjum nr 2, drużyna z Gimnazjum w Chmielowie i 
drużyna z Gimnazjum w Jadachach. Drużyny zmierzyły 
się najpierw w 3 debatach eliminacyjnych, a 2 najlepsze, 
wytypowane przez Jury, w debacie finałowej.

Tematy do debat były zgłoszone przez uczestników, 
a były to:

1 debata - „Współczesna młodzież jest podatna na 
złe wpływy”,

2 debata - „Podczas ważnych egzaminów ściąganie 
jest usprawiedliwione”,

3 debata - „Media zniekształcają rzeczywistość”,
Temat finałowy: „Polska w UE i NATO – bezpieczeń-

stwo to tylko pozory”.
Eliminacje gminne Debat Oksfordzkich wygrał zespół 

z Gimnazjum nr 1 w składzie: Przemysław Wit, Konrad 
Gołąbek, Bartosz Jurek, Patryk Michałów. Najlepszym 
debatantem został Maciej Musiał z Gimnazjum nr 2.

Następnym etapem będą eliminacje powiatowe, które 
odbędą się 11 czerwca w Tarnobrzegu.

Eliminacje gminne Debat Oksfordzkich

Po niedawnym sukcesie na Rajdzie Arsenał w 
Warszawie gdzie zajęli trzecie miejsce, wystartowali 
na najstarszym polskim rajdzie harcerskim jakim 
jest Rajd Świętokrzyski. Jego 56. edycja, która za-
planowana była od 29 maja do 1 czerwca, miała 
prawie 50 km długości i prowadziła po szlakach 
gór Świętokrzyskich.

Tradycyjnie harcerze zameldowali się na 7 trasie 
„Jędrusiowej” związanej z oddziałem partyzanckim 
„Jędrusie”. Z Nowej Dęby w rajdzie wzięło udział 30 
osób podzielonych na 4 patrole rajdowe. Pomimo 
niesprzyjającej pogody, cały czas w dobrych hu-
morach, harcerze zrealizowali wszystkie zadania i 
szczęśliwie pokonali 4 trasy rajdowe.

Rajd zakończył się zlotem w Nowej Słupi gdzie 
na apelu kończącym rajd ogłoszono wyniki rywa-
lizacji...

1 Miejsce 7 trasy i puchar Prezydenta Miasta 
Starachowice zdobył patrol „NOŁLAJFY” z Nowej 
Dęby w składzie: Dawid Zieliński, Mikołaj Pasek, 
Karol Kwaśnik, Kamil Klocek, Krzysztof Marko-
wicz, Maciej Misiak, Mateusz Wyżyn, Jakub Skura, 
Kamil Kozdęba i Jakub Taraszka.

Tak trasę Rajdu wspomina opiekun jednego z 
patroli dh. Henryk Zajac:

„...Rajd przebiegał czerwonym szlakiem przez 
Pasmo Jeleniowskie od Gołoszyc - G.Truskolaska 
- G.Szczytniak  - Nowy Skoszyn. Padał deszcz i 
wszyscy mieli dość. Okropność trasy ukoiło do-
piero ognisko na leśnej polanie i nocleg w stodole. 
Trasa następnego dnia rajdu, z mgłą i chmurami, 
biegła dalej czerwonym szlakiem do Bartoszowin. 
Już nie padało, a nawet pokazało się słońce. Dzień 
zakończyło ognisko mundurowe, podczas którego 
gawędę o partyzantach „Jędrusia” opowiedział syn 
jednego z uczestników walk -Wojciech Pawlikow-
ski. Po śniadaniu przez Puszczę Jodłową, Święty 

Krzyż doszliśmy do Nowej Słupi, gdzie zostaliśmy 
poczęstowani gorącą herbatą i bigosem. Po odpo-
czynku i przebraniu się w stroje przygotowane przez 
uczestników, cała VII trasa kolumną powędrowa-
ła na zlot do Regionalnego Muzeum „Dymarki 
Świętokrzyskie”.  Tam odbyła się prezentacja po-
szczególnych tras, przeplatana występami i różnymi 

zabawami przygotowanymi przez organizatorów. 
Po skończonej zabawie cała trasa przeniosła się do 
szkoły w Rudkach. Po ciężkiej nocy zjawiliśmy się 
na zakończeniu Rajdu.

Ku wielkiej radości harcerzy z Nowej Dęby za-
stęp starszych chłopców zdobył Puchar Prezydenta 
Miasta Starachowice.

Po czterech dniach wytężonej wędrówki wróci-
liśmy do domu szczęśliwi i zadowoleni. Najwyższe 
trofeum VII trasy Rajdu Świętokrzyskiego zagościło 
na zawsze w naszym mieście...”

Trasa Rajdu:
29.05.2014 -  Gołoszyce - G.Truskolaska - 

G.Szczytniak  - Nowy Skoszyn - 18 km
30.05.2014 -  Nowy Skoszyn - G.Jeleniowska - 

Kobyla Góra - Trzcianka - 15 km
31.05.2014 -  Trzcianka- Św.Krzyż - Nowa Słupia 

/zlot/ - Podchełmie - 12 km
01.06.2014 -  Podchełmie - Nowa Słupia /zlot/ 

2 km
Cieszymy się z sukcesu nowodębskich harcerzy, 

którzy biorąc udział w harcerskich wydarzeniach 
są ambasadorami miasta i gminy Nowa Dęba na 
arenie ogólnopolskiej. Podziękowania kierujemy 
do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, które 
sfinansowało transport harcerzy na Rajd. Życzy-
my kolejnych sukcesów i będziemy wspierać przy 
realizacji kolejnych wyzwań.

ZHP Szczep Drużyn Jedynka w Nowej Dębie

Harcerze znowu wygrywają
Harcerze ze Szczepu „Jedynka” w Nowej Dębie kolejny raz udowadniają, że ze 

środowiskiem harcerskim z Nowej Dęby trzeba się liczyć.

Ulica Cmentarna w Nowej Dębie do połowy lipca zosta-
nie przebudowana. W ramach prac wykonany zostanie 

chodnik dla pieszych oraz pas postojowy dla samochodów.

W ramach przebudowy powstanie po jednej stronie drogi chodnik o szero-
kości 1,5 metra na 425 metrowym odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościusz-
ki do końca ogrodzenia cmentarza, gdzie nawierzchnia ulicy przechodzi w 
nawierzchnię gruntową. Dodatkowo na całej długości ogrodzenia cmentarza 

zostanie wykonany pas postojowy dla samochodów. Zakres robót nie przewiduje 
wycinki drzew. Wykonane zostaną także elementy odwodnienia.

Koszt przebudowy to ponad 150 tys. zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe INTERBET z Tarnobrzega.

Przebudowa 
ulicy Cmentarnej

NIE MASZ CO 
PORABIAĆ W WAKACJE? 
Jedź na obozy organizowane przez ESTEKĘ 
w Czarnieckiej Górze, Dąbkach i Krasnobrodzie...
Gwarantujemy wspaniałą zabawę i mnóstwo atrakcji...
Szczegóły na www.lato.esteka.pl
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WIANKI i DNI SANDOMIERZA 2014
21-22 czerwca 

Program imprezy:

Wianki/Noc Świętojańska 
21 czerwca Bulwar Marszałka J. Piłsudskiego

godz. 17.00 – powitanie uczestników, rozpoczęcie imprezy
godz. 17.05 – spektakl teatralny „A najważniejsza z nich … Miłość” w wykonaniu Szkolnej Grupy 

Teatralnej z Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu 
17.40 – przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy wianek,  
18.00 – przeprowadzenie finału konkursu na najciekawszą legendę o Nocy Świętojańskiej – pre-

zentacja 10 osób (max po 4 min.) (rozpalamy tradycyjne ognisko na Noc Świętojańską w okolicy 
wydarzeń artystycznych)

18.40 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Sędomir 
18.55 – Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą legendę, nagrodzenie zwycięzców
19.10 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Sandomierska, 
19.45 – występ zespołu Dzikie Jabłka / http://dzikiejablka.wix.com/dzikie
21.20 – występ Teatru Ognia Furion z Sandomierza 
21.50 – występ zespołu Czerehat / https://pl-pl.facebook.com/Czerehat
Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy
W dniach 21-22 czerwca zapraszamy do Sandomierza także na IV Festiwal Czas Dobrego Sera 

czasdobregosera.pl

Niedziela 22 czerwca 2014 r. 
Rynek Starego Miasta/Dni Sandomierza

od godz. 10.00 kiermasze w ramach Festiwalu Czas Dobrego Sera. 
w godz. 10.30-14.40 – stanowisko „Tak dla transplantacji” – coroczna akcja Fundacji Śląskiego 

Centrum Chorób Serca popularyzująca transplantację i zdrowy styl życia. W ramach akcji prowadzone 
będą bezpłatne badania: BMI, pomiary ciśnienia, cukru we krwi, a także konsultacje kardiologiczne 
(stanowisko nieopodal kotwicy na Dużym Rynku Starego Miasta)

od 14.30 występ Sandomierskiej Orkiestry Dętej i Mażoretek z Sandomierza następnie na sce-
nie zaprezentują się: grupy taneczne SCK, w tym Paradox, Michał Cezary Biały w autorskim secie 
Sandomierskie Studio Piosenki Dj WuDu/Sandomierz ok. 17.30 zapraszamy na koncerty: Sando 
All Stars / https://pl-pl.facebook.com/SandoAllStars1 Rapadub / Tarnobrzeg Strachy na Lachy / 
http://strachynalachy.art.pl/

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy
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Dyżury aptek

Nasze Miasto - bezpłatna gazeta lokalna. Wydawca: 
EQUELA sp. z o.o. 11 Listopada 8A,
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 801 28 60, www.equela.eu, 
mail: nm@equela.eu • Druk: Media Regionalne Sp. z o.o.,  
Drukarnia - ul. Mechaniczna 12, 39-402 Tarnobrzeg 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam  
i ogłoszeń

Jeżeli masz ciekawy 
tekst, chcesz opisać 
wydarzenie, koncert, 
poruszyć ważny spo-

łeczny temat napisz do 
nas: nm@equela.eu
Najlepsze materiały 

zamieścimy na łamach 
NASZEGO MIASTA

MACIEJ ADAMOWICZ – radny Rady Miasta Tarnobrzega

====
Rozmawiają dwaj starsi panowie. Jeden mówi do 

drugiego:
– Zbliża się wasza rocznica ślubu nieprawdaż?
– Tak – odpowiada drugi – i to spora, bo 20.
– Wow i co zamierzasz zrobić z tej okazji dla swojej 

żony?
– Zabiorę ją na wycieczkę do Australii.
– Nieźle, a co zrobisz dla żony z okazji 25 rocznicy 

ślubu?
– Pojadę i przywiozę ją z powrotem.

====
Przychodzi uniżony petent do zapracowanej urzęd-

niczki w ZUSie:
– Dzień dobry szanownej Pani! Jak się Pani miewa?
– Ciężko. Jakoś mi się nie układa – żali się urzędniczka 

klikając po raz kolejny „rozdaj” w pasjansie.
====

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega: prowa-
dzenie zdrowego trybu życia grozi wieloletnią wegetacją 
za groszową emeryturę!

===
Małżeństwo pojechało do szpitala, gdyż zbliżał się 

termin porodu. Kiedy dotarli na miejsce doktor powie-
dział im, że wynaleziona została nowa maszyna, która 
jest w trakcie testów i mogą spróbować ją wykorzystać. 
Maszyna ta przenosi część bólu kobiety na ojca dziecka.

Małżeństwo powiedziało OK, że chcą spróbować. Lekarz 
zasugerował, żeby spróbować z 10% bólu, bo to i tak będzie za 
dużo dla ojca... Zaczął się poród, facet, mówi, że jest OK i może 
wziąć na siebie więcej bólu. Lekarz ustawił na 20% i cały czas 
spoko, więc zmienił na 50% i w końcu na 100%. Mężczyzna 
zniósł to bardzo dobrze, a kobieta urodziła bez bólu. Wracają 
do domu, a na wycieraczce leży martwy listonosz.

====
Baca dostał wyrok w sądzie, za uderzenie pewnego 

mężczyzny synecką. W sądzie prokurator uderzonego 
pyta:

– A jaką to żeś ty Baco synecką uderzył tego mężczyznę?
Na to Baca:
– Kolejową, proszę pana!

====
Adwokat pyta swojego klienta:
– Dlaczego chce się pan rozwieść?
– Bo moja żona cały czas łazi po knajpach!
– To znaczy pije?
– Nie, łazi tam za mną.

====
Adwokat wygrał dla biznesmena bardzo trudny pro-

ces. Wysyła mu SMS-a: Prawda zwyciężyła.
Biznesmen natychmiast odpowiedział: Proszę na-

tychmiast wnieść apelację!
====

– Synku, kiedy poprawisz dwóję z matematyki?
– Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza 

dziennika z rąk.
====

Córka skarży się matce:
– Mamo, ja się chyba rozwiodę, ja już tak dłużej nie 

mogę, ja tego nie wytrzymam! – nic tylko seks, seks i 
seks. Kiedy wychodziłam za mąż miałam dziurkę jak 
dwadzieścia groszy, a teraz mam jak pięć złotych.

Mama na to:
– Córeczko ty się dobrze zastanów. Dom masz? Masz. 

Samochody przed domem stoją? Stoją. Wczasy w naj-
lepszych kurortach, ciuchy od najlepszych projektantów, 
zabezpieczenie finansowe dla ciebie i dzieci. I co? Będziesz 
się kłóciła o te cztery osiemdziesiąt?!

====
Pani wchodzi do klasy i mówi:
Dziś przychodzi fotograf i zrobi zdjęcia. Gdy będziecie 

dorośli spojrzycie na zdjęcie i powiecie: To jest Janek. 
Jest lekarzem.

– Jeden uczeń mówi:
– A to jest nauczyciel. Nie żyje.

====

NOWA DĘBA

Całodobowych dyżurów 
apteki nie prowadzą.

Dyżury w niedzielę:

Apteka „4 Pory roku” 
ul. Kościuszki 1 
godz. 8:00 - 15:00
Apteka - ul. Rzeszowska 5 
godz. 9:00 - 12:00

SANDOMIERZ

 09.06. - 15.06.
Apteka Prywatna           
ul. Dobkiewicza 12      
15/832 86 48
16.06. - 22.06.  
Apteka Prywatna
ul. 11 Listopada 3
15/832 37 86
23.06. - 29.06.
Apteka Prywatna
ul. Armii Krajowej 1
15/832 57 36
30.06. - 06.07. 
PZF Cefarm Kielce
ul. Armii Krajowej 2
15/832 44 60

TARNOBRZEG

09.06. - 15.06. 
Apteka „ETIUDA”
ul. Wyszyńskiego 20/32
16.06. - 22.06. 
Apteka Prywatna
ul. Zwierzyniecka 18
23.06. - 29.06.
Apteka „Na Sokolej”
ul. 1Maja 1
30.06. - 06.07.
Apteka „Na Serbinowie”
ul. Dąbrowskiej 23.
Apteka „MEDIQ” 
ul. Wyspiańskiego 25
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