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wane

 na najmłodszych mieszkań-

ców Tarnobrzega wesprzyj 

naszą działalność DAROWIZ-

NĄ PIENIĘŻNĄ lub RZECZOWĄ.

Każda otrzymana pomoc 

zostanie właściwie wykorzy-

stana...

Więcej na naszej stronie 

www.esteka.pl

6 grudnia br. na tar-
nobrzeskim pl. B. Gło-
wackiego została zor-
ganizowana przez 
Stowarzyszenie ESTEKA 
- XI Parada Mikołajów. W 
imprezie wzięło udział 
ponad półtora tysiąca 
dzieci i młodzieży oraz 
ich rodziców. 

Tegorocznej Paradzie 
towarzyszyło parę im-
prez towarzyszących: 
Choinka Jedynki, roz-
strzygnięcie konkur-
su plastycznego Tar-
nobrzeg - miasto z 
artystyczną duszą czy 
tworzenie na żywo ka-
rykatur przez SERGIUSZA 
KASZKOWSKIEGO.

Więcej na str6 i 7.

Zarząd Stowarzyszenia ESTEKA

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
ESTEKA 

składamy Państwu życzenia 
zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w miłej 

rodzinnej atmosferze 
oraz by nadchodzący Nowy 2015 Rok 

przyniósł tylko 
dobre chwile...

XI PARADA MIKOŁAJÓW

W Sejmie trwają prace 
nad nowelizacją usta-

wy o pożytku 

Rozszerzenie katalogu działań 
pożytku publicznego, sprecyzo-
wanie propozycji publikowania 
informacji publicznej przez orga-
nizacje pozarządowe oraz nało-
żenie obowiązku przyjmowania 
programów współ-pracy z orga-
nizacjami na administrację cen-
tralną – o tym m.in. rozmawiano 
podczas posiedzenia sej-mowej 
podkomisji ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
która podjęła dalsze prace nad 
przygotowaniem komisyjnego 
projektu nowelizacji ustawy o 
działalności pożytku publicz-
nego.

Propozycje dotyczące noweli-
zacji ustawy o działalności po-
żytku publicznego przygotował 
Departament Pożytku Publicz-
nego Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej we współpracy 
z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego. Nowe rozwiązania 
prawne są odpowiedzią m.in. na 
postulaty organizacji pozarzą-
dowych, które Departament 
Pożytku Publicznego zbierał w 
listopadzie i grudniu 2013 r.

Propozycje zmian trafiły 
do sejmowej podkomisji ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi we wrze-śniu 
2013 r., posłowie zapoznali się 
z nimi w połowie października. 
Spotkanie, które odbyło się 18 
grudnia 2014 roku, było drugim 
poświęconym tej ustawie, a zara-
zem pierwszym, podczas którego 
dyskutowano o poszczególnych 
zapisach.

pozytek.gov.pl
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Ciśnienie na serce
Jesteś tarnobrzeżaninem 

między 20. a 74. rokiem 
życia? Do godz. 18 w ponie-
działek (8 czerwca) i w godz. 
10-18 we wtorek (9 czerwca) 
możesz za darmo zmierzyć 
wiek swojego serca.

Przez dwa dni na Placu Barto-
sza Głowackiego w Tarnobrze-
gu gości „acardobus” – autobus,  
w którym prowadzona jest ogól-
nopolska kampania „Ciśnienie na 
życie”. Akcji tej w siarkowym gro-
dzie patronuje Prezydent Miasta 
Tarnobrzega. W autobusie pięć 
pielęgniarek bada każdego tar-
nobrzeżanina, zainteresowanego 
kondycją swojego serca. Dwukrot-
ny pomiar ciśnienia, waga, obwód 
pasa, wynik poziomu cholestero-
lu, szczegółowy wywiad – między 
innymi takie dane są potrzebne, 
by oszacować, ile lat liczy sobie 
dane serce. Szacowania dokonuje 
specjalna aplikacja komputerowa. 

Jak się okazuje, wiek serca nie-
koniecznie pokrywa się z wiekiem 
metrykalnym danego człowieka, 
zazwyczaj go przewyższając. – Jest 
to związane ze złym stylem ży-
cia – wyjaśnia Urszula Dobrosz, 
pielęgniarka jednego z warszaw-
skich szpitali, która bada, mierzy, 
sprawdza i wprowadza wszystkie 

dane w komputer. Jakie są zatem 
trzy główne „sercowe” grzechy 
tarnobrzeżan? – Nadwaga, zbyt 
mało ruchu, zła dieta. Tą akcją 
chcemy zwrócić uwagę ludzi na 
swoje zdrowie, zachęcać do pro-
wadzenia zdrowszego trybu ży-
cia, z większą dawką ruchu – od-
powiada pani Ula. Jak wyjaśnia, 
zasada „przez żołądek do serca” 
działa także w kwestii odmła-
dzania serc: – Bardzo ważne jest 
zdrowe odżywianie się, dieta ni-
skotłuszczowa i mniejsze porcje 
posiłków. Badani często nam mó-
wią: wy zabraniacie jeść. Wcale nie 
zabraniamy, tylko radzimy, by jeść 
zdrowiej i w mniejszych ilościach. 
Zwracamy uwagę, by prym na 
naszych stołach wiodły warzywa  
i owoce. Trzeba pamiętać, że cho-
roby serca bardzo często towarzy-
szą innym schorzeniom, na co już 
wpływu nie mamy. Jednakże nad 
czynnikami, na które każdy z nas 
wpływ ma, warto zapanować. 

Zainteresowanie akcją jest 
bardzo duże: na długo przed ot-
warciem autobusowych drzwi,  
w poniedziałkowy poranek obok 
pojazdu ustawiła się długa kolejka 
tarnobrzeżan. Wśród badanych 
nie zabrakło włodarzy miasta: 
prezydenta Grzegorza Kiełba i wi-
ceprezydenta Wojciecha Brzezow-
skiego.

To nie pierwsza, ale i nie ostat-
nia prozdrowotna akcja, prowa-

dzona pod auspicjami prezydenta 
– deklaruje Barbara Zych, doradca 
prezydenta ds. zdrowia. – Urząd 
Miasta Tarnobrzega stawia na 
poprawę i utrzymanie dobrego 
poziomu zdrowia mieszkańców 
swojego miasta. Już w marcu prze-
prowadziliśmy warsztaty zdrowia 
pod kątem zdrowego przygoto-
wywania posiłków dla każdego 
wieku i pod katem niemal każdej 
jednostki chorobowej. W maju,  

w ramach Dni Tarnobrzega, 
mieszkańcy korzystali z badań 
ciśnienia, porad lekarza rodzin-
nego i anestezjologa – informuje 
pani Zych. Na tym nie koniec. Jak 
zapowiada doradca ds. zdrowia, 
tarnobrzeżan czeka też kampania, 
przeprowadzona razem z osobami 
niepełnosprawnymi pod hasłem 
„Bliżej siebie”, gdzie na pewno nie 
zabraknie lekarzy, pielęgniarek, 
pokazów sprzętu medycznego  

Urszula Augustyn - Se-
kretarz Stanu w Mini-

sterstwie Edukacji Naro-
dowej odwiedziła dzisiaj 
Tarnobrzeg. Głównym ce-
lem wizyty było spotkanie  
z nauczycielami tarnobrze-
skich szkół. 

więcej na str 3.

Wiceminister edukacji w Tarnobrzegu

Jedna z pracownic mło-
dzieżowych (t.zw. youth 
worker) stowarzysze-
nia Esteka uczestniczyła  
w długoterminowym 
międzynarodowym kur-
sie szkoleniowym na te-
mat coachingu, metody 

używanej dla wsparcia 
rozwoju młodzieży, zaty-
tułowanym „Coaching+ 
Long Term Training 
Course on coaching for 
young people’s deve-
lopment”.

więcej na str 2.

i rehabilitacyjnego. Będą też kam-
panie dotyczące słuchu, popra-
wy sprawności itp. Jesienią bę-
dzie mieć miejsce kolejna edycja 
warsztatów zdrowia, tym razem 
oscylująca wokół tematyki niwe-
lowania otyłości i poprawy jako-
ści jedzenia w szkołach. Ponieważ 
mieszkańcy pytają o badania po-
ziomu cukru, pani Barbara dekla-
ruje, że i takowe postara się jeszcze 
w tym roku zorganizować.

Coaching + - Rejs po Rzece Uczenia od Molliny do Stambułu...

Foto: UM Tarnobrzeg

Foto: własne Esteka

Stowarzyszenie ESTEKA 
od 2003 roku zaprasza dzieci i młodzież 

do udziału w letnich koloniach i obozach. 
Na tegoroczny wypoczynek zapraszamy do 
miejscowości: Czarniecka Góra (Kolonia, obóz 

językowo-rowerowy, wypoczyn-
kowy i piłkarski), Dąbki k. Dar-
łowa (wypoczynkowy), Ustroń 
(obozy artystyczne) oraz do ... 
Tarnobrzega na półkolonie kon-
ne i turystyczno-żeglarskie.

Szczegóły wewnątrz 
numeru.
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• naukę jazdy konnej
• ogniska
• kuligi
• obozy
• imprezy okolicznościowe 
kontakt:
600 355 396 ul. Leśna 3, 
Tarnobrzeg-Mokrzyszów

kontakt:

600 355 396

W dziele tym, Wagner zrezygnował z mito-
logii, zamiast tego stworzył historię o młodym 
człowieku, który, by zdobyć rękę ukochanej 
musi zwyciężyć w konkursie śpiewaczym.

W Śpiewakach Richard Wagner kreśli barw-
ny portret norymberskiego cechu, w którym na 
plan pierwszy wysuwają się postaci mądrego i 
szanowanego szewca Hansa Sachsa, dostojnego 

i bogatego złotnika Veita Pognera oraz pisarza 
miejskiego Sixtusa Beckmessera, formalisty o 
nieustępliwym podejściu do zasad. Wagnerowi 
nie chodzi o westchnienie do lepszej prze-
szłości czy rekonstrukcję obrazu Norymbergi 
u progu nowożytności, lecz o utopię. Przed-
stawia mieszczańską społeczność idealną, w 
której podstawą samoorganizacji jest sztuka. O 
pielęgnowanie jej uświęconych tradycją zasad 
dbają stojący najwyżej w hierarchii mistrzowie.

„Konstytucją” tej wspólnoty jest tabulatura 
– zbiór reguł wyznaczających ramy, w jakich 
mają realizować się wyobrażenia i indywidu-
alność jednostki.

Norymberga. Połowa XVI wieku. Rycerz 
Walther von Stolzing poznaje córkę złotnika 
Pognera, Evę. Młodzi zakochują się w sobie. Na 
przeszkodzie ich miłości staje jednak Pogner, 
który – o czym dowiaduje się Stolzing – obiecał 
rękę córki zwycięzcy turnieju śpiewaczego. 
Walther nie ma wyboru. By zyskać przychyl-
ność przyszłego teścia i rękę ukochanej, musi 
zostać członkiem bractwa śpiewaczego i wziąć 
udział w konkursie. Podczas pierwszego prze-
słuchania wywołuje skandal. Śpiewa, jak mu w 
duszy gra. Okazuje się nieskażony znajomością 

zasad. Mistrzowie z hukiem odrzucają jago 
kandydaturę na członka cechu, jedynie Hans 
Sachs od razu wyczuwa i docenia niebywały ta-
lent. Sachsa, w przedstawieniu, zastajemy kilka 
razy na rozmyślaniach o sztuce i losach ludz-
kich. Gdy Walther pieśnią opowiada szewcowi 
swój cudowny sen, ten dochodzi do wniosku, 
że może to być pieśń konkursowa, zapisuje 

słowa i pomaga mu dostosować kompozycję 
do obowiązujących zasad.

Sachsowi zależy na skierowaniu uwagi 
mieszkańców ku sprawom wzniosłym i szla-
chetnym. Jego marzenia ziszcza się w ostatniej 
scenie trzeciego aktu. Mieszkańcy przybywają 
na wielką łąkę nad rzekę na konkurs śpiewaczy. 
Sztuka porządkuje ich zachowania, wydobywa 
z nich to, co najlepsze.

Na widok powszechnie szanowanego Sach-
sa intonują jego hymn na cześć reformacji, a 
sam Sachs wygłasza poruszająca przemowę 
na cześć sztuki i mającego odbyć się turnieju. 
Jako pierwszy śpiewa Beckmesser Nerwowo 
próbuje dopasować wiersz Walthera do skom-
ponowanej przez siebie muzyki, ale robi to tak 
nieudolnie, że tłum wybucha śmiechem. Jako 
drugi występuje Walther. Zachwycony tłum 
ogłasza go zwycięzcą, ale Walther odmawia 
przyjęcia łańcucha – symbolu przynależności 
do śpiewającego bractwa. Sachs przekonuje go, 
aby przyjął ów symbol, twierdząc, że o tradycję 
należy dbać, ale także wynagradzać tych, którzy 
wprowadzają do niej coś nowego. Stolzing zdo-
był więc rękę Evy, a mieszkańcy uznają go za 
swojego ze względu na jego kunszt artystyczny. 

ŚPIEWACY NORYMBERSCY 
czyli POJEDYNEK NA GŁOSY
Kolejne przedstawienie transmitowane z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, mamy za sobą. Tym razem było 

to dzieło Richarda Warnera, jedyna komedia muzyczna, Śpiewacy norymberscy, które można było obejrzeć 
13 grudnia br. w kinie Zorza w Rzeszowie.

W ramach projektu Aktywny Senior realizowanego przez Stowarzyszenie ESTEKA 
przy wsparciu środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS 
2014-20, grupa seniorów z Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczyła w 
edukacyjnych wyjazdach na przedstawienia operowe do Rzeszowa.

Lud ponownie wychwala mądrość Sachsa, 
który po raz kolejny wyznaje wiarę w moc 
sztuki, która stanowi podstawę tożsamości 
wspólnoty, ale i skłania ją do otwartości.

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)

opracował: KH
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Jedna z pracownic młodzieżo-
wych (t.zw. youth worker) sto-

warzyszenia Esteka uczestniczyła  
w długoterminowym międzyna-
rodowym kursie szkoleniowym na 
temat coachingu, metody używanej 
dla wsparcia rozwoju młodzieży, 
zatytułowanym „Coaching+ Long 
Term Training Course on coaching 
for young people’s development”.

NarodoweAgencje Programu „Erasmus 
+: Młodzież w działaniu” z Hiszpanii  
i Turcji we współpracy z SALTO-YOUTH 
Participation zorganizowały długotermi-
nowy kurs na temat wykorzystania co-
achingu jako narzędzia stymulującego 
rozwój młodych ludzi. Zrealizowanie pro-
jektu było możliwe dzięki wsparciu finan-
sowemu z Programu „Erasmus +: Młodzież  
w działaniu”.

1. Pierwszy etap szkolenia stacjonarnego: 
Mollina, Malaga, Hiszpania, od 23 do 28 li-
stopada 2014

2. Drugi etap – szkolenie on-line i imple-
mentacja zdobytej wiedzy i umiejętności  
w praktyce.

3. Trzeci etap szkolenia stacjonarnego: 
Stambuł, Turcja, od 18 do 23 maja 2015.

Ten długofalowy projekt obejmował dwa 
szkolenia stacjonarne i okres pomiędzy 
nimi fazy on-line kursu.

Podczas pierwszego szkolenia TC (Tra-
ining Course), zorganizowanego przez 
hiszpańską Agencję Narodową, uczest-
nicy zapoznali się z podstawami coa-

Coaching +  - Rejs po Rzece Uczenia od 
Molliny do Stambułu....

Coaching+ LTTC 

Choice Map ®
chingu jako metody, którą mogą za-
stosować w swojej codziennej pracy,  
w celu poprawy jakości wsparcia, które 
pracownicy młodzieżowi oferują młodym 
ludziom, tak aby skutecznie wspierać mło-
dzież w ich rozwoju osobistym i zawodo-
wym.

Po pierwszej części szkolenia było jasne 
czym jest coaching, czym nie jest i czym 
różni się od mentoringu, doradztwa, czy 
terapii,etc. Jest wspaniałym narzędziem do 
odnajdywania potencjału ludzkiego, bez 
wywierania wpływu przez coacha, pozwa-
lającym na samodzielne odkrycie przez 
osobę poddaną coachingowi własnych 
celów i możliwości z użyciem  wyłącznie 
swoich osobistych zasobów i wiedzy, we 
właściwym dla siebie czasie. Po szkoleniu  
w Mollinie wiedziałam, jak zadawać właści-
we pytania (Powerful Questions) i poszuki-
wać pozytywnych, mocnych stron (Appre-
ciative Inquiry).

Pytania, pytania, pytania...
Co konkretnie chcesz osiągnąć? Jak? 

Do kiedy? Jaki jest twój pierwszy krok? 
Kto mógłby Ci pomóc w osiągnięciu tego 
celu? Po czym poznasz, że go osiągnęłaś? 
A gdyby usunąć tę przeszkodę, to co 
byś wtedy zrobił? Pytania szczegółowe...
oprócz...”Dlaczego?” Zastąp je „Po co?  
W jakim celu?”, a unikniesz wpędzania kogoś  
w poczucie winy. W coachingu celem jest 
wypracowanie drogi do osiągnięcia celu  
w przyszłości, tu nie zajmujemy się prze-
szłością.Po pierwszym etapie szkolenia 
uczestnicy Coaching+ LTTC wrócili do 
swoich organizacji i mieli za zadanie za-
stosować nowo nabytą wiedzę metody 
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coachingu w praktyce. Odbywały się in-
dywidualne i grupowe sesje coachingowe  
Platforma internetowa została zainstalo-
wana celem wymiany doświadczeń, gro-
madzenia materiałów fonograficznych, 
dokumentacji oraz interakcji między 
uczestnikami projektu dotyczących proce-
su uczenia się metody coachingu.

Drugie szkolenie stacjonarne, zorgani-
zowane w Turcji, dało uczestnikom moż-
liwość zastanowienia się nad ich doświad-
czeniami coachingowymi oraz własnym 
rozwojem. Dzielili się wiedzą, doświadcze-
niami związanymi z podjętymi wyzwania-
mi, co pozwoliło na refleksję i uświadomie-
nie sobie jakie osiągnięcia i kompetencje 
zdobyli w całym procesie uczenia się.

Zajęcia rozpoczęły się od przypomnie-
nia wiedzy na temat coachingu, jego za-
sad, metod. Po pracy w grupach nad wy-
branymi zagadnieniami i zaprezentowaniu 
wypracowanych prezentacji w poszcze-
gólnych tematach (efektywne słuchanie, 
mapa wyborów,  zasady  i etyka w coa-
chingu ICF, efektywne zadawanie pytań, 
Model 4 D, Model GROW, etc) nastąpił 
czas podzielenia się własną historią-opo-
wiadaniem napisanym podczas fazy on-
-line kursu. Uczestnicy dzielili się swoimi 
doświadczeniami z tego etapu szkolenia. 
Wybieraliśmy też cytaty z Learning Car-
ds (Kart Uczenia się) najbardziej zbliżone 
treścią z naszym doświadczeniem procesu 
uczenia się podczas etapu online oraz tre-
ści naszych opowiadań. Ze świadomością 
procesu uczenia się, w którym cały czas 
braliśmy udział, przeprowadzaliśmy wy-
wiady w parach na temat własnych doko-
nań, sukcesów oraz dyskusje w oparciu  
o proces Youthpass. Inne zajęcia to wspa-
niałe doświadczenie metody coachingu 
grupowego – Active Learning (Aktyw-
ne Uczenie się), gdzie osoba coachowana 
siedząca w kole z kilkoma coachami od-
bywała sesję, a w zewnętrznym kole sie-
dzieli obserwatorzy, którzy mieli przygoto-
wywać pytania do zadania coachowanemu  
w trudnym momencie sesji lub gdy nastąpi 
zastój. Świetne, dynamiczne, głębokie i do-
świadczalne uczenie się. Po kilku różnorod-
nych wariantach grupowego coachingu od-
były się równoległe w czasie kilka spotkań 
dyskusyjnych na tematy zaproponowane 
przez uczestników szkolenia (Open Space 
Technology). Wielokrotnie odnosiliśmy się 
do procesu uczenia, osiągniętych celów, do-
konań we wszystkich fazach projektu (przed 
Molliną-Mollina- część online-Istambuł-

-po projekcie).Poruszaliśmy tematy kom-
petencji, umiejętności, zasad coachingu  
i coachów. Nie zabrakło też uczenia kultu-
rowego, czy zwiedzania urokliwych miejsc 
Antequera i Stambułu. Ewaluacja i pod-
noszenie świadomości dotyczącej uczenia 
się odbywała się indywidualnie, w parach 
i grupowo. W ostatni dzień szkolenia 
opracowaliśmy zarys projektu współpracy 
Erasmus + Partnerstwa Strategiczne KA2 
w grupie osób z Węgier, Polski (Esteka), 
Francji,Turcji i Hiszpanii. Celem projektu 
jest wzmocnienie intelektualnego, fizyczne-
go i emocjonalnego rozwoju młodzieży po-
przez zajęcia outdoorowe, drabinę kariery  
i coaching. Obecnie dzielimy się zadaniami 
i dopracowujemy szczegóły projektu. Inna 
grupa opracowywała projekt Sieci organi-
zacji – Networking – w którym także zaan-
gażowaliśmy swoją organizację do współ-
pracy. Ewaluacja i refleksja towarzyszyła 
nam na co dzień pracy projektowej.
Zastosowane metody - prezentacje mul-
timedialne, wykłady, symulacje, debaty, 
burze mózgów, dyskusje, praca w parach, 
grupach, indywidualna, refleksja (insights 
& action), ćwiczenia praktyczne (Active le-
arning), open space, planowanie własnych 
indywidualnych i wspólnych działań, pro-
ces YouthPass, energizery, rzeka dokonań, 
Linia procesu uczenia się w całym projek-
cie, projektowanie przyszłości i pierwszych 
kroków, grupowe i w parach sesje coachin-
gowe, wizualizacje na bazie kart do gry 
Dixit, chodzona dyskusja, koło uczenia się, 
metody nieformalnej edukacji. Językiem 
projektu był język angielski.
Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem  
w szkoleniach dla pracowników młodzie-
żowych, działasz w NGO lub z młodzieżą, 
zajrzyj na stronę Salto-Youth: https://www.
salto-youth.net/tools/european-training-
-calendar/
Może znajdziesz coś wartościowego dla sie-
bie... Ja znalazłam. Powodzenia!:))
Kamyk

Foto: własne Esteka
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– Słowa prezydenckiego ślubowania wygłosi-
łem ze świadomością ogromnej odpowiedzial-
ności jaka na mnie spoczywa. Wygraną w wy-
borach traktuję jako wielkie wyróżnienie, ale 
nie był to dla mnie cel sam w sobie. To szansa 
na realizację mojej strategii dla Tarnobrzega i 
początek rzetelnej pracy. Do tego zobowiązali 
mnie mieszkańcy Tarnobrzega – mówił Grze-
gorz Kiełb, który podczas swojego expose 
podziękował wyborcom, a także swoim naj-
bliższym. – Z serca dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w wyborach i oddali na mnie 
swój głos. Przede wszystkim dziękuję swojej 
rodzinie, małżonce Agnieszce, synkom Jasiowi 
i Bartusiowi, swoim rodzicom. Dziękuję także 
wszystkim tym, którzy mnie wspierali. Wszyst-
kim współpracownikom.

Nowy Prezydent pogratulował także wszyst-
kim nowo wybranym Radnym, z którymi 
będzie współdecydował o sprawach dla na-
szego miasta najistotniejszych. – Wraz z 
końcem kampanii zakończył się czas sporów 
politycznych, a nastała pora by razem doko-

nać w mieście pozytywnych zmian, na które 
czekają tarnobrzeżanie. Stowarzyszenie Moje 
Miasto Tarnobrzeg oraz Prawo i Sprawiedli-
wość utworzyli w Radzie Miasta większość 
koalicyjną, gwarantującą stabilność i spójność 
pracy organów miasta. Dziś zapraszam jednak 
do współpracy także inne środowiska. Wiem, że 
mamy różne spojrzenie na wiele spraw. Ale spo-
ry polityczne niech się toczą w Warszawie. Tu 
u nas cel powinien być jednakowy dla wszyst-
kich – godne życie dla tarnobrzeżan – mówił.  

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Prezy-
dent Grzegorz Kiełb, za najważniejsze punkty 
w swojej strategii uznał mądre zarządzanie 
miastem i podjęcie kroków w celu zmniej-
szania bezrobocia. – Zapewnię także jawność 
działań Prezydenta i Urzędu Miasta, przyjęcie 
uproszczonych procedur decyzyjnych, szybką 
i fachową obsługę mieszkańców i inwestorów 
oraz prowadzenie profesjonalnej polityki in-
formacyjnej. Stawiam na profesjonalizm, na 
spokojną prezydenturę i nieustanną, meryto-
ryczną pracę. Kiedy po kilku latach sprawo-

wania władzy, mieszkańcy będą zadowoleni z 
Tarnobrzega i swojego życia w naszym mieście, 
będę miał skromną satysfakcję, że miałem w 
tym swój wkład – zakończył Prezydent Grze-
gorz Kiełb.

Tuż po swoim wystąpieniu nowy Prezy-
dent dopytywany przez dziennikarzy o pierw-
sze wrażenia dodał, że zdaje sobie sprawę z 

ogromu pracy jaki na niego czeka. – O tyle 
mam łatwiejszą sytuację, że przez trzynaście 
lat funkcjonowałem w Urzędzie Miasta. Ta 
praca z mieszkańcami zawsze mi dawała dużą 
satysfakcję. Bardzo się cieszę, że mieszkań-
cy mi zaufali i z pewnością tego zaufania nie 
zawiodę – mówił nowo powołany Prezydent 
Grzegorz Kiełb.

Kalendarium
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▶ Odbyła się XI Parada Mikołajów
▶ W grudniu kończą się projekty:
• Tarnobrzeg - miasto z artystyczną 
duszą
• Publikacja książki
▶  Rozpoczęto przygotowania do 

złożenia
wniosków w ramach otwartych kon-
kursów ofert
▶  Odbyły się dwa posiedzenia Za-

rządu
▶  Stowarzyszenie ESTEKA ufundo-

wała dwa
stypendia dla zdolnej młodzieży
▶  Sfinalizowano umowę zakupu sie-

dziby Stowarzyszenia ESTEKA przy 
ul. 11 Listopada 8a

Prezydent Grzegorz Kiełb już zaprzysiężony
– To nie mieszkańcy istnieją dla miasta. To miasto istnieje dla mieszkańców – 
mówił podczas swojego expose GRZEGORZ KIEŁB, który w wypełnionej 
po brzegi sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury złożył uroczyste 
ślubowanie i tym samym objął funkcję Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Edukacja kulturalna przez duże „K” to, 
uczestniczenie w przedstawieniach teatral-
nych Barbórkowej Dramy Teatralnej i trans-
misjach bezpośrednich z Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku.

Na widowni Tarnobrzeskiego Domu Kultu-
ry zasiadło i obejrzało po jednym z czterech 

przedstawień teatralnych osiemdziesiąt osób. 
Obejrzeli: 23 listopada - OLD LOVE Teatru 
Gudejko z Warszawy; 24 listopada – OBIET-
NICA PORANKA Agencji Artystycznej z Kra-
kowa; 5 grudnia – SIOSTRUNIE Ale! Teatru 
z Warszawy; 7 grudnia – KIEDY KOTA NIE 
MA Teatru Capitol z Warszawy. Po przed-

stawieniach mogli spotkać się przy herbacie, 
kawie i na żywo podzielić się wrażeniami i 
odczuciami.

Emocji także nie brakowało po obejrze-
niu transmisji bezpośrednich z Metropolitan 
Opera. Taką możliwość dało nam kino Zorza 
w Rzeszowie. 

65 osób mogło wybrać sobie jedno z pię-
ciu przedstawień: 11 października – Makbet 
Giuseppe Verdiego; 18 października - Wesele 
Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta; 8 li-
stopada - Carmen Georges Bizeta; 22 listopada 
– Cyrulik sewilski Gioachino Rosiniego i 13 
grudnia – Śpiewacy norymberscy Ryszarda 
Wagnera.

Seniorzy są osobami starszymi wiekiem ale 
nie duchem. Ich chęć korzystania z życia i z 
tego, czego ono im daje, jest wielka. W tym 
roku kończy się Projekt AKTYWNY SENIOR, 
ale nie aktywność seniorów.

(KaHa)

Projekt AKTYWNY SENIOR jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i jest współfinansowany 
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Edukacja kulturalna seniorów
Edukacja kulturalna – pod takim hasłem prowadzone były działania 

przez Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu, dla osób, które ukoń-
czyły 60 rok życia w ramach Projektu AKTYWNY SENIOR w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej.

Foto: UM Tarnobrzeg

Foto: Henryk Kędzia
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Urszula Augustyn - Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej od-

wiedziła dzisiaj Tarnobrzeg. Głównym celem wi-
zyty było spotkanie z nauczycielami tarnobrze-
skich szkół. 

- Serdecznie dziękuje za zaproszenie. Takie spotkania dają 
możliwość bezpośredniej rozmowy z ludźmi, którzy odpo-
wiadają za edukację w naszych szkołach. To bardzo istotne 
by o tym rozmawiać. Dzięki temu możemy wypracować 
wspólny punkt działania, a niekiedy również wiele się do-
wiedzieć, jak świetnie można kierować placówką oświatową  
w danym powiecie. Takie spotkania są dla mnie bardzo 
kształcące. Chętnie podejmuję rozmowy z samorządowca-
mi oraz dyrektorami szkół o problemach jakie występują 
w danej placówce. Wspólnie dzielimy się przemyśleniami. 
Często bywa tak, że te dobre praktyki i rozwiązania może-
my później wdrożyć w innych miejscach. Macie Państwo 
w Tarnobrzegu znakomicie zorganizowane szkoły zawo-
dowe. To bardzo istotne ponieważ takiej edukacji na praw-
dę potrzebujemy.

- Jako przedstawiciel władzy samorządowej, chciał-
bym powiedzieć o niewątpliwym sukcesie jaki udało 
nam się osiągnąć. Wspólnie z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Rzeszowie zrealizowaliśmy program, dzięki któ-
remu zbudowano pewną strategię przebudowania szkol-
nictwa na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. W tym 
projekcie, ze strony miasta Tarnobrzega uczestniczy-
ły trzy placówki. Udało nam się uzyskać kwotę dotacji  
w wysokości 3,5 miliona złotych. W związku z czym 
powstały nowe kierunki kształcenia, bardziej atrakcyj-
ne, takie na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.  
W tym kierunku staramy się działać. Sadzimy, że pomoc  
w zakresie dosprzętowienia,  jak i poszerzania kompeten-
cji  nauczycieli jest niezbędna. Już mamy pomysły na reali-
zacje nowych przedsięwzięć - mówił zastępca Prezydenta, 
Józef Motyka

Darmowa aplikacja SISMS 
na smartfony

Już nie tylko poprzez SMSa, ale także za pomocą dedykowanej apli-
kacji na smartfony tarnobrzeżanie będą informowani o zdarzeniach  
i ważnych sprawach lokalnych.

Dotychczas użytkownicy mogli otrzymywać jedynie bezpłatne 
SMS-y. 

Za pomocą systemu SISMS mogą być rozsyłane do mieszkańców in-
formacje o:

- sytuacjach zagrażających zdrowiu, mieniu a nawet życiu np. kry-
tyczne zjawiska pogodowe, skażenia wody itp.,

- wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
- zmianach wpływających na organizację życia np. zmiany w ruchu 

drogowym, wyłączenia prądu,
- istotnych sprawach lokalnych np. zebrania Radnych, bezpłatne ba-

dania medyczne, gospodarka odpadami.

Samorząd, który posiada system SISMS może przesyłać do miesz-
kańców 2 kategorie wiadomości: SMS i SMS Cloud, czyli informacje na 
smartfony. Aby otrzymywać autoryzowane informacje z Urzędu należy 
zarejestrować według swojego wyboru: swój numer telefonu komórko-
wego lub pobrać aplikację.

Ta aplikacja to nowość, którą wprowadzamy dla naszych mieszkań-
ców. Wielu mieszkańców korzysta już niemal wyłącznie ze smartfonów 
i to ukłon w ich stronę. System jest bardzo prosty, wystarczy ściągnąć 
aplikację, zapisać się do którejś z kategorii, np. osiedle oraz zaznaczyć, 
jakie info chcemy otrzymywać. I to tyle. 

Można korzystać zarówno z smsów, jak i z samych informacji z apki. 
Decyzja o wyborze rodzaju odbieranych wiadomości należy do użyt-
kownika.

Aplikacja na razie działa na Androdzie i IOS. Wkrótce będzie też na 
smartfony z systemem Windows. 

Klasyczne wiadomości SMS mogą być odbierane na wszystkich ty-
pach telefonów komórkowych, tu nic się nie zmienia. 

Wiceminister edukacji w Tarnobrzegu
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Na przestrzeni wieków pojawiały się na świecie 
liczne grupy odwołujące się w nazwie do oświecenia, 
czyli iluminacji. Według wielu współczesnych histo-
ryków Iluminaci to jednak bardziej słowo - klucz niż 
jedna formacja, bo jak twierdzą, wiele z tych grup 
funkcjonowało na pograniczu historycznej prawdy 
i legendy.

Gdybyśmy zapytali przeciętnie rozgarniętego czło-
wieka, kim są Iluminaci, moglibyśmy nie doczekać 
się żadnej odpowiedzi. A jeśli już udałoby się nam 
coś usłyszeć, to byłyby to raczej utarte od lat stereo-
typy: tajna, okultystyczna organizacja, niebezpieczni 
ludzie, którzy wszędzie tam, gdzie działali, zostawiali 
swój tajemny znak – trójkąt. Na taką odpowiedź 
rozbawieniem zareagowałby pewnie każdy bawarski 
Iluminata w XVIII w. Dlaczego? Ponieważ członko-
wie tego stowarzyszenia, założonego w 1776 roku w 
Ingolstadt przez Adama Weishaupta, którego oficjal-
nym celem było szerzenie oświaty i propagowanie 
idei oświeceniowych, nie posługiwali się bynajmniej 
tym powszechnie rozpoznawalnym dziś symbolem. 
Ich symbolem była sowa, uosobienie Minerwy – 
rzymskiej bogini sztuki i rzemiosła. Grupa ta wzoro-
wała się ponadto na masonerii (np. uzyskiwanie 13 
stopni wtajemniczenia odbywało się u nich tak jak 
w lożach masońskich). Oczywiście Kościół Katolicki 
patrzył na nich nieprzychylnie, bo Bawarczycy pro-
pagowali idee oświeceniowe. I jestem przekonany, 
że istnieliby pewnie do dzisiaj, gdyby nie ich otwarta 
walka z Kościołem Katolickim. W owych czasach nie 
wolno było jednak z Kościołem zadzierać. Cóż, oni 
podjęli tę walkę świadomie i… szybko zostali przez 
władze Bawarii rozwiązani. Co prawda historycy 
nadal spierają się, czy aby na pewno to Kościół stał 
za oficjalnym rozwiązaniem tego stowarzyszenia, ale 
tak czy inaczej stało się to w roku 1785.

Wielu badaczy twierdzi dziś z przekonaniem, że 

podstawowym celem tego stowarzyszenia było wpro-
wadzenie na świecie nowego porządku. Według nich 
Iluminaci opracowali już na początku swojej działal-
ności plan działania, który opierał się na 7 kierunkach 
dokonywania totalnej destrukcji w świe-
cie chrześcijańskim. Postanowili zwalczać 
wszystkie religie (ponoć poza judaizmem), 
wszystkie rządy, własność prywatną i prawa 
jej dziedziczenia oraz zlikwidować rodziny 
i postawy patriotyczne. Chcieli rzekomo 
zniszczyć te fundamenty cywilizacji, by prze-
jąć całą władzę i stworzyć jeden rząd, który 
mógłby rządzić całym światem. Podobno 
taki właśnie plan przedstawił w 1773 roku, 
przed grupką bardzo wpływowych „przyja-
ciół”, niejaki Mayer Amscheld Rothschild, 
przedstawiając przy tym Weishaupta jako 
człowieka, który mógłby taką super tajną or-
ganizacją pokierować. Nie tylko zapoznał ich 
wówczas ze swoim planem, ale uświadomił 
im również, że gdyby wybrańcy połączyli 
swoje pieniądze i wpływy, to przejęcie wła-
dzy nad światem i stworzenie Tajnego Światowego 
Rządu nie powinno stanowić żadnego problemu. 
Weishaupt podjął się rzekomo tego zadania i stwo-
rzył taką sieć wpływowej elity intelektualnej, która 
w pierwszej kolejności podporządkowała sobie tra-
dycyjną masonerię.

Jedna z teorii spiskowych głosi, że tak właśnie 
powstała wyjątkowo dobrze zorganizowana tajna 
organizacja, składająca się z ludzi bardzo wpływo-
wych, która postawiła sobie za cel przejęcie pełni 
władzy i podporządkowanie sobie wszystkiego i 
wszystkich. Wielu ludzi interesujących się tą pro-
blematyką uważa, że Iluminaci po delegalizacji w 
1785 roku wymieszali się z masonami i przetrwali 
do naszych czasów, sterując zakulisowo rządami i 
przyszłością świata, aby móc wprowadzić w końcu 
ów wymarzony przez nich Nowy Porządek Świata. 
Z absolutnym przekonaniem twierdzą, że to właśnie 
Iluminaci i Masoni są odpowiedzialni za wszystko, 
co wydarzyło się na świecie w ostatnich stuleciach. 
Józef Sebastian Pelczar, biskup, a później święty, 
w książce pt. „Masoneria” pisze tak: „Weishaupt 
postanowił przejąć masonerię i zapanować nad nią. 
Połączenie obu „zakonów” nastąpiło w roku 1782 na 
zjeździe w Wilhelmsbadzie, zwołanym w celu usu-
nięcia strasznego chaosu z systemów masońskich 
i zaprowadzenia systemu eklektycznego. Sprytny 

książę brunszwicki Ferdynand i słynny hrabia Mi-
rabeau, nie tylko uznali Zakon Iluminatów za część 
składową masonerii; ale poddali się pod jego ko-

mendę. Wówczas to uchwalono także, jak twierdzą ci 
dwaj, wywołanie rewolucji we Francji”. Tak właśnie 
- wywołanie rewolucji! Iluminatom przypisuje się 
bowiem zdolność inicjowania największych wyda-
rzeń w dziejach świata i wpływania na ich przebieg. 
Zresztą Weishaupt mówił oficjalnie, że zakon opanuje 
wkrótce całą kulę ziemską, choć nie wyjaśniał, co miał 
przy tym na myśli.

Obecnie, według zwolenników teorii spiskowych, 
toczy się podobno jednocześnie kilka procesów, któ-
re mają do tego doprowadzić. Pierwszy ma na celu 
zmniejszenie populacji ludzi na świecie (w celu rato-
wania Ziemi i jej bogactw oraz stworzenia możliwości 
utrzymania przy życiu tych, którzy przetrwają), w 
drugim chodzi o przejęcie całkowitej kontroli nad 
ludźmi(kontrolowanie Internetu i sieci komórko-
wych oraz wszechobecny monitoring itd.), a trzeci 

zakłada uczynienie z ludzi niewolników, uzależniając 
ich od super - bogatych rodzin poprzez zaciągnięte 
kredyty.

Nie mniej ciekawą teorią jest kult Niosącego Świa-
tło, szerzej znanego pod łacińską nazwą Lucyfer. W 
takim świetle dość niezwykle przedstawia się inna 
teoria spiskowa, według której Wielkim Mistrzem 
Iluminatów jest… sam papież. Ta teoria została roz-
propagowana przez założoną w 1978 roku okulty-
styczną organizację Iluminatów Thanaterosa, która 
z Iluminatami ma wspólną chyba tylko nazwę.

Ciekawą sprawą jest jednak Pieczęć Iluminatów 
(niedokończona piramida z wszechwidzącym okiem 
Boga, a może Szatana?), która jest również Wielką 
Pieczęcią Stanów Zjednoczonych, zatwierdzoną przez 
Kongres USA w czerwcu 1782 roku, i którą można 
dziś znaleźć np. na amerykańskim dolarze (notabene 
na banknocie tym jest jeszcze kilka innych symboli 
Iluminatów oraz data założenia tego stowarzyszenia). 
Została ona tam umieszczona za czasów Franklina 
Delano Roosevelta – jedynego prezydenta, którego 
kadencja trwała ponad 8 lat, i który był, jak się potem 
okazało, zdeklarowanym masonem. Czy miałoby to 
jednak świadczyć o tym, że iluminaci niewidzialną 
ręką kierowali kiedyś Stanami Zjednoczonymi? A 
może czynią to nadal?

Czy ja wierzę w te teorie? Cóż, opierając się na fak-
tach historycznych, wierzę w istnienie 
stowarzyszenia Bawarskich Iluminatów 
oraz w ich idee oświeceniowe. Nie będę 
też zaprzeczał delegalizacji tego stowa-
rzyszenia, bo istnieją dokumenty, które 
to potwierdzają. Uważam przy tym, że 
fenomen iluminatów polega na tym, że 
po oficjalnej delegalizacji słuch po nich 
co prawda zaginął, ale ich symbole, za-
powiadające nadejście Nowego Porząd-
ku, można do znaleźć w wielu miejscach 
na całym świecie. Ba, obserwując różne 
współczesne wydarzenia, trudno nieraz 
oprzeć się myśli, że stoją za nimi jakieś 
szare eminencje pociągające za sznurki 
władzy, bogaci i wpływowi ludzie, któ-
rzy wolą nie wychodzić z cienia i nie 
narażać się bezpośrednio, realizując 
jednak swoje ukryte cele. Można więc 
także nabrać podejrzeń, czy aby nie 
są to jednak członkowie jakiejś super 
tajnej organizacji, którzy próbują za-

kulisowo sterować światem, by wprowadzić w nim 
upragnione Novus Ordo Mundi.

MICHAŁ ZDAŃKOWSKI (Hawk)

Iluminaci rządzą światem?
W Internecie pojawiła się ostatnio nowa moda. Chodzi o to, aby wszędzie szukać symboli trój-

kątów i koniecznie wiązać to z działaniem Iluminatów, tłumacząc innym, że dane miejsce 
musi mieć bezsprzecznie jakiś związek z wydarzeniem, którego celem jest wprowadzenie przez 
nich na świecie tzw. „Nowego Porządku”. Iluminaci stali się w ostatnim okresie, za sprawą szeroko 
rozumianej kultury masowej, bardzo popularni. Ale kim oni tak naprawdę są (a może kim byli)? 
Co wiemy o nich na pewno? No i czym jest ów wspomniany powyżej Nowy Porządek Świata?
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Nasz język ojczysty jest podobno jednym z najtrud-
niejszych języków świata. O ile Słowianie nie mają 

większych problemów z nauczeniem się go, o tyle wszy-
scy inni już tak. Oczekujecie dowodów? Z przyjemnością 
wam je przedstawię! Gramatyczne nieregularności nie do 
objęcia rozumem, siedem przypadków (co prawda język 
węgierski i fiński mają ich więcej, no ale jednak), mocno 
konserwatywne reguły ortograficzne i sto tysięcy wyjątków 
od nich, specyficzna fonetyka i intonacja, a do tego zaska-
kująca często swoim liberalizmem interpunkcja. Mam wy-
mieniać dalej?

Język polski wyprzedza ponoć w rankingu najtrudniej-
szych języków nawet słynne „chińskie znaczki”. Języko-
znawcy twierdzą, że przeciętny Anglik czy Amerykanin 
mówi płynnie w swoim ojczystym języku już w wieku 12 
lat, a my, Polacy, dopiero w wieku lat 16. No tak, ale mówić 
płynnie, a mówić poprawnie, to jednak dwie różne kwe-
stie. Zastanawiało mnie zawsze z czego to wynika, że moi 
rodacy nie mówią poprawnie w ojczystym języku. Nie po-
trafią, nie chcą, a może to jakaś forma lansu, świadomej 
ignorancji?

Pozwólcie więc, drodzy czytelnicy, że kogoś wam przed-
stawię. Jest to osoba, dzięki której od pewnego czasu zaczę-
łam zwracać znacznie większą uwagę na to, co i jak mówię 
i czy aby na pewno robię to poprawnie. Paulina Mikuła, 
absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszaw-
skim, podjęła się karkołomnej misji, próbując wytłuma-
czyć swoim rodakom, czym jest poprawna polszczyzna. 
„Większość z nas, Polaków, nie do końca radzi sobie z ję-
zykiem polskim.” – mówi Paulina na swoim kanale „Mó-
wiąc Inaczej” na YouTube. „I strasznie mnie to wkurza. 
Poprawiłam już wszystkich moich znajomych. I całą moją 
rodzinę. I teraz wy będziecie moimi ofiarami.” Paulina ma 
już ponad sto tysięcy subskrybentów, a jej kanał stał się 
internetowym hitem. Swoją wiedzę przekazuje w sposób 
dowcipny i moim zdaniem łatwy do przyswojenia. I chyba 
właśnie dzięki tym zabiegom skuteczność tych jej działań 
jest naprawdę zaskakująca wysoka.

Paulina tłumaczy na przykład swoim widzom, jak po-
winni akcentować wyraz „biblioteka”, że wyraz „radio” 
odmieniamy jak „dildo”. Chętnie odpowiada na pytania, 
jakie zadają jej pod filmami internauci i często w zabaw-
ny sposób odpowiada na nieprzychylne jej komentarze. 
Jeśli ktoś zarzuci jej pomyłkę lub błąd językowy, bro-
ni się, o ile ma rację, ale potrafi również przyznać się do 
błędu, jeśli takowy zdarzy się jej popełnić. W większo-
ści odcinków „Mówiąc Inaczej” możemy spodziewać 
się również tzw. językowych sucharów, które, jak mówi 
sama Paulina, przypadkiem pojawiły się w jednym z od-
cinków i tak już zostały. A wiecie, co ma wspólnego łyż-
ka z jesienią? Zje się nią! Żarty żartami, ale każdy z tych-
że żartów ma jednak jakiś głębszy przekaz. Ten powyższy 
pokazuje jedynie, jak ważne jest w naszym rodzimym 
języku akcentowanie, o czym notorycznie zapominamy  
w codziennej komunikacji.

Od chwili, gdy obejrzałam pierwszy filmik Pauliny, nie 
tylko zaczęłam zwracać uwagę na to, co mówię, ale zaczę-
łam także zwracać uwagę na to, co i jak mówią inni. Zauwa-
żyłam, że nie tylko moi rówieśnicy, ale także ludzie dużo 
ode mnie starsi robią niesamowicie dużo błędów języko-
wych. Moje zdziwienie było jeszcze większe, gdy okazywa-
ło się, że często są to ludzie wykształceni. Naprawdę trudno 
uwierzyć, jak wielu ludzi mówi ciągle, że coś pisze, a nie jest 
napisane lub źle akcentuje wyraz „zrobiliśmy”. Uważajcie 
jednak, bo jak wkręcicie się już w językową poprawność, 
to szybko możecie stracić wszystkich swoich przyjaciół, 
gdyż od poprawiania znajomych można się uzależnić. Ba, 
kolejnym krokiem może być poprawianie ludzi na ulicy  
i, co chyba najbardziej niebezpieczne, swoich nauczycieli! 
Nieznajomemu możesz zwiać, jak się wkurzy, a jak popra-
wisz polonistkę na lekcji języka polskiego, to raczej nic cię 
już nie uratuje. Bo i co z tego, że wyjaśnisz jej, że mówienie  
„w cudzysłowiu” jest jak mówienie „w dupiu”? Choćbyś 

miał/a rację, to coś czuję, że wynik i tak będzie zawsze je-
den. Ty 0, nauczyciel 1.

Zachęcam was jednak do zajrzenia na kanał Pauliny. 
Znajdziecie tam dwa sezony filmów, poruszających kwestię 
poprawnej polszczyzny, z których można dowiedzieć się 
naprawdę wiele ciekawych rzeczy, by w przyszłości nie dać 
się złapać w tysiące pułapek językowych, jakie przygotowa-
li dla nas nasi przodkowie.

„Mówiąc Inaczej” - kanał Pauliny Mikuły:

https://www.youtube.com/...

Język polski jest przyjazny, merda ogonkami   

Przemijanie

Czymże jest przemijanie? 
Mówisz że filmem co się zaczyna i kończy

Biegnącym czasem gdy rozpoczyna się pobieranie
Gasnącą licencją na kolejny program

I psującą się mikrofalą podgrzewającą śniadanie

Ja przemijanie widzę inaczej

To liść co spada i usycha na ziemi
To zwalone drzewo co je zjadają korniki
To soczysta trawa co więdnie na słońcu
To piasek w klepsydrze co liczy chwile

I wreszcie to my mój przyjacielu...

Przemijamy i krew w nas zastyga
Wietrzejemy jak skała posągu

Szargani sztormem gnijemy wśród fal
I wiedz że tego wiatru nikt nie zatrzyma

I nikt nie uspokoi tych fal 
Jesteśmy tylko lichym płomieniem świecy

Na łasce tego który nie przemija...

felico

raven
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
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XI Parada Mikołajów
Początek drugiego etapu nastąpił o godzinie 10.30 na Pl. Bartosza Głowackiego. Zabawa 

zaczęła się od występu zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 10, następnie występy i 
konkursy zorganizowane przez Klub Fitneska. Około godz.11.30 rozstrzygnięto konkurs na 
najładniejszą bańkę choinkową przygotowaną przez przedszkola, szkoły podstawowe i gim-
nazja. Wiszące bańki można było oglądać i podziwiać  na scenie mikołajowej. W sumie udało 
się zgromadzić 21 baniek. Wyróżniono i nagrodzono: Przedszkole- Niepubliczne przedszkole 
Bociania Kraina. Szkoła Podstawowa- nr 3, oraz Gimnazjum nr 3. Poniżej prezentujemy na 
zdjęciach zwycięskie bombki.

Po rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród wszystkie bombki zostały zawieszone na 
miejskiej choince, gdzie każdy mógł je podziwiać. Trzy bombki najbardziej oryginalne zabrali 
na licytacje w dalszą trasę reporterzy z Pierwszego Programu Polskiego Radia, którzy gościli 
u nas w Tarnobrzegu na 13 Akcji Charytatywnej ,,Choinki Jedynki”. Poniżej prezentujemy 
zdjęcie z bombkami które wybrało Polskie Radio.

 Nagrodzeni zostali również laureaci konkursu plastycznego Tarnobrzeg- miasto z arty-
styczną duszą. 

Około godziny 12 nastąpił wjazd kolumny pojazdów z Mikołajami na Pl. Bartosza Głowac-
kiego. Jak co roku można było podziwiać różnorodność pojazdów mikołajowych i długość 
kolumny pojazdów a także liczebność, gdyż cała kolumna liczyła około setkę pojazdów. Dzieci 
bardzo niecierpliwie oczekiwały na Mikołaja gdyż za własnoręcznie przystrojoną bańkę sty-
ropianową dostawały słodki upominek. Gdy już Mikołaj dotarł na Pl .Bartosza Głowackiego 
radości i uśmiechów nie było końca . Każdy mógł również zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. 
Kolorowe Śnieżynki rozdawały jabłka, można było poczęstować się watą cukrową lub gorącą 
herbatą.

Bańki które otrzymał Mikołaj od dzieci trafiły na kiermasz, gdzie każdy mógł zakupić bań-
kę za 3 zł, a zebrane pieniążki zostały przeznaczone na Tarnobrzeski Fundusz Stypendialny 
LEONARDO. Kiermasz cieszył się bardzo dużym powodzeniem, a każdy kupujący mógł sam 
wybrać sobie bańkę która najbardziej się mu podobała. 

Tuż przed godziną 13 Św. Mikołaj pożegnał się z najmłodszymi i wzbił się balonem do nieba. 
EB

W tym roku 6 grudnia  już po raz jedenasty została zorganizowana Pa-
rada Mikołajów. Impreza jak co roku była podzielona na dwa etapy. 

Pierwszy to start kolumny pojazdów różnych ze św. Mikołajami, które 
przejechały przez tarnobrzeskie osiedla, by ok. 12.30 dotrzeć na Pl. B. Gło-
wackiego Tarnobrzegu.

Foto: Kamila Kędziora
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Opinie i oczekiwania wobec orga-
nizacji są wewnętrznie sprzeczne. 

Polacy jednocześnie ufają organizacjom 
i podają w wątpliwość ich uczciwość. Od 
liderów i aktywistów oczekują profesjo-
nalizmu, a jednocześnie chcą, by organi-
zacje unikały zatrudniania płatnych pra-
cowników. Stowarzyszenie Klon/Jawor 
opublikowało właśnie raport „Wizerunek 
organizacji pozarządowych”.

W trakcie debaty, która odbyła się w ngo.
pl na początku 2015 roku, padały różne opi-
nie na temat tego, kto jest odpowiedzialny 
za budowanie wizerunku sektora. Uczest-
nicy debaty zastanawiali się, czy wizerunek 
trzeciego sektora należy „budować” czy ra-
czej „robić swoje” i założyć, że efekty dzia-
łań organizacji same będą świadczyć na ich 
korzyść.

Raz jeszcze chcemy wrócić do tych py-
tań przedstawiając najważniejsze wnioski, 
a także pełen raport z najnowszych badań 
Stowarzyszenia Klon/Jawor pt. „Wizerunek 
organizacji pozarządowych” 

Organizacje Polacy znają z telewizji

Zanim odpowiemy sobie na pytanie „Co 
Polacy myślą o organizacjach pozarządo-

wych?”, trzeba skonfrontować się z przy-
krym faktem, że duża część z nich o orga-
nizacjach nie myśli nic. 40% Polaków nie 
ma żadnych bezpośrednich skojarzeń ze 
słowem „organizacja pozarządowa”.

Również wiedza tych, którym to pojęcie 
coś mówi, jest niewielka i oparta na stereo-
typach. Sektor pozarządowy jest najczęściej 
utożsamiany z organizacjami pomocowy-
mi i charytatywnymi, które zbierają środki 
na pomoc potrzebującym.

Co ukształtowało te przekonania? Wyda-
je się, że wpływ na nie ma źródło, z którego 
Polacy czerpią wiedzę o stowarzyszeniach 
i fundacjach. W 2014 roku 13% Polaków 
osobiście uczestniczyło w działaniach or-
ganizacji pozarządowych, 19% słyszało  
o nich od rodziny lub znajomych. Jednak 
najczęstszym źródłem informacji na temat 
organizacji są media – 36% Polaków ze-
tknęło się z organizacjami za ich pośredni-
ctwem. To właśnie media są w dużej mierze 
odpowiedzialne za mocno zniekształcony 
obraz organizacji pozarządowych. O dzia-
łaniach podejmowanych przez organiza-
cje stosunkowo szeroko informuje prasa 
lokalna, jednak jej zasięg jest niewielki. 
Natomiast w mediach o większym zasię-
gu (przede wszystkim telewizji) najczęś-
ciej pojawiają się organizacje pomocowe,  
a do świadomości odbiorców trafia przekaz 
związany z komunikowaniem ich potrzeb 
(zbiórki dla potrzebujących, kampanie 

związane z odpisem 1% podatku).
W rezultacie Polacy zapytani o działania 

typowe dla organizacji wymieniają prze-
de wszystkim pomaganie potrzebującym 
(79%) oraz prowadzenie zbiórek pieniędzy 
(77%). Tymczasem organizacje zajmujące 
się pomocą społeczną i usługami socjalny-
mi to zaledwie 6% sektora pozarządowego.

Niska jest też świadomość dotycząca źró-
deł finansowania organizacji. Zdaniem 56% 
Polaków pieniądze, którymi dysponują 
fundacje i stowarzyszenia pochodzą prze-
de wszystkim z filantropii oraz z odpisu 1% 
podatku. Jednak w rzeczywistości środki te 
stanowią zaledwie 7% ogółu pieniędzy, któ-
rymi dysponuje sektor pozarządowy.

Polacy nie znają organizacji, ale im ufa-
ją. Z najnowszych badań Stowarzyszenia 
Klon/Jawor wynika, że fundacjom ufa 56% 
Polaków, a stowarzyszeniom 50%. Dla po-
równania kościół cieszy się zaufaniem 53% 
społeczeństwa, samorządom ufa 44% z nas, 
a rządowi – 22%. Można przypuszczać, że 
zaufanie ma związek z przekonaniem, że 
organizacje robią coś dobrego, pomagają. 
Na temat innych instytucji życia publiczne-
go Polacy nie mają zazwyczaj najlepszego 
zdania, więc organizacje pozytywnie wy-
różniają się na ich tle.

Za darmo, ale profesjonalnie

Powierzchowna wiedza o organizacjach 
i idealistyczne wyobrażenia na ich temat 
przekładają się na sprzeczne oczekiwania 
wobec sektora pozarządowego. Niemal 
dwie trzecie (63%) Polaków chciałoby, żeby 
organizacje świadczyły wszystkie swoje 
usługi za darmo. Ponad połowa (54%) jest 
przekonana, że stowarzyszenia i fundacje 
powinny unikać zatrudniania płatnych pra-
cowników i opierać się na pracy społecznej. 
Ale jednocześnie za jeden z czynników ich 
wiarygodności uznawany jest profesjona-
lizm ludzi zaangażowanych w ich działania 
oraz wysoka jakość świadczonych przez nie 
usług.

– Znalezienie dobrych specjalistów 
zdolnych do profesjonalnego wykonywa-
nia swoich obowiązków „po godzinach” 
często jest niemożliwe – komentuje Piotr 
Adamiak, autor wydanego w tych dniach 
raportu „Wizerunek organizacji pozarządo-
wych”. – Nie zawsze da się świadczyć usługi 
wysokiej jakości za darmo. Te sprzeczne 
oczekiwania wynikają z idealistycznych 
wyobrażeń na temat działaczy i pracow-
ników organizacji, a także z przekonania, 
że wszystkie lub prawie wszystkie środki, 
którymi dysponują organizacje, powinny 
być przeznaczane na działania skierowane 
bezpośrednio do beneficjentów, a nie na 
wynagrodzenia pracowników.

Osobisty kontakt poprawia wizerunek

Z najnowszego badania przeprowadzo-
nego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wy-
nika, że w ciągu ostatniego roku pogorszyła 
się opinia na temat organizacji pozarządo-
wych. Są one odbierane jako mniej uczciwe 
i mniej efektywne niż jeszcze przed rokiem. 
Pamiętając, jak duży wpływ na opinie o or-
ganizacjach mają media, należy przypusz-
czać, że pogorszenie opinii na temat stowa-
rzyszeń i fundacji wiąże się z obecnością  
w mediach informacji o nieprawidłowoś-
ciach w kilku rozpoznawalnych organiza-
cjach.

O ile kontakt z organizacjami za pośred-
nictwem mediów może wpływać negatyw-
ne na ich postrzeganie, o tyle uczestnictwo 
w działaniach stowarzyszeń i fundacji zde-
cydowanie poprawia opinię na ich temat. 
Polacy, którzy zadeklarowali osobisty kon-
takt z organizacjami, mają do nich zdecydo-
wanie większe zaufanie oraz lepsze zdanie 
o sektorze pozarządowym. Organizacjom 
ufa niemal trzy czwarte (72%) z nich. Po-
nad połowa (52%) dostrzega na co dzień 
efekty ich działalności, a 50% uważa, że 
stowarzyszenia i fundacje rozwiązują waż-
ne problemy społeczne w ich sąsiedztwie. 
W grupie, która nie miała bezpośredniego 
kontaktu z organizacjami zaufanie dekla-
ruje 45% badanych. Mniej niż jedna trze-
cia (30%) widzi, na co dzień efekty działań 
organizacji, a 32% dostrzega ich pozytywną 
rolę w rozwiązywaniu ważnych problemów 
społecznych w okolicy.

Skoro sam kontakt z organizacjami tak 
radykalnie zmienia opinię na ich temat, wi-
zerunek sektora będzie tym lepszy, im wię-
cej Polaków będzie miało osobiste relacje  
z organizacjami. Oznacza to, że organiza-
cje powinny „robić swoje”, ale jednocześnie 
głośno o tym mówić i docierać do nowych 
odbiorców. – Organizacje pozarządowe po-
winny za wszelką cenę dążyć do tego, aby 
ich działania były rozpoznawalne i obecne 
w świadomości Polaków – podkreśla Piotr 
Adamiak. – Powinny też głośno mówić  
o swoich sukcesach, pokazywać efekty 
swojej aktywności. Już samo zetknięcie się  
z działalnością organizacji powoduje po-
prawę ich wizerunku, a jej widoczne rezul-
taty są najważniejszym czynnikiem budują-
cym wiarygodność fundacji i stowarzyszeń.

***
Badanie „Wizerunek organizacji poza-

rządowych” zrealizowano w listopadzie 
2014 roku w ramach projektu Badania – 
Wiedza – Rozwój III Sektora finansowane-
go ze środków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich.

Źródło: portal ngo.pl

Co Polacy myślą o organi-
zacjach pozarządowych? 
Najnowsze badania Klon/Jawor

REKLAMA



7Nr 35
grudzień 2014 r.

Laureaci konkursu plastycznego w 
ramach projektu TARNOBRZEG 

– miasto z artystyczną duszą

1.  Hubert Krajanowski – Szkoła Podstawo-
wa nr 4

2. Hania Baran – Szkoła Podstawowa nr 3
3. Antoni Kokosz – Szkoła Podstawowa nr 3
4. Kamila Warchoł – Gimnazjum nr 1
5. Kamila Dul – Gimnazjum nr 1
6. Wiktor Nawrocki – Gimn Katolickie
7.  Mikołaj Majka – Katolicka Szkoła Pod-

stawowa
8. Wiktoria Pruś – Szkoła Podstawowa nr 3
9.  Katarzyna Korczyńska – Szkoła Podsta-

wowa nr 3
10.  Paweł Szeloch – Katolicka Szkoła Pod-

stawowa

Projekt TARNOBRZEG – miasto 
z artystyczną duszą jest reali-
zowany przez Stowarzyszenie 
ESTEKA przy wsparciu środków 
finansowych Urzędu Miasta 
Tarnobrzega w ramach otwarte-
go konkursu ofert.

Miasto 
z artystyczną 
duszą

XI Paradę Mikołajów wsparli:

– Szkoła Podstawowa  nr 10
– Strażacy z OSP w Tarno-

brzegu
– Funkcjonariusze Policji
- Funkcjonariusze Straży Miej-

skiej
- PSB MRÓWKA
– FITNESKA
– MOSiR  Tarnobrzeg
– Piekarnia Monika
– Klub Jeździecki Kamyk
– Firma ROKTON
– Przedsiębiorstwo VISAT
– Studio PRO-MEDIA
– Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych Nr 1
– GS Koprzywnica
- Tarnobrzeska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
- Tarnobrzeskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego
- Tarnobrzeskie Wodociągi
- Kopalnia Siarki MACHÓW S.A.
- Cross Box - Centrum Tre-

ningowe
Foto: Kamila Kędziora & Danuta Piątkowska
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Opis

Stowarzyszenie powstało w 2009 
roku w celu podejmowania działań 
na rzecz rozwoju edukacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych, wspiera-
nia inicjatyw promujących książkę 
i czytelnictwo oraz promowania 
technik informacyjnych w edukacji. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele po-
przez  współdziałanie z władzami  samo-
rządowymi  oraz organizacjami kultural-
no-oświatowymi w sprawach dotyczących 
edukacji oraz czytelnictwa. Inicjowane są 
akcje służące rozwojowi czytelnictwa dzie-
ci i młodzieży, członkowie stowarzyszenia 
prowadzili zajęcia biblioterapeutyczne dla 
dzieci, wzbogacali zbiory bibliotek szkol-
nych, prowadzili wykłady i warsztaty uświa-
damiające rolę czytania w rozwoju dziecka. 
Prowadzone jest poradnictwo zawodowe  
i różne formy samopomocy koleżeńskiej 
w zakresie bibliotekarstwa i pedagogi-
ki. Organizowane są szkolenia z nowych 
technologii. Prowadzona jest  działal-
ność wydawnicza w postaci publikowa-
nia prac pokonkursowych. Organizowa-
ne są wyjazdy edukacyjne dla członków  
i słuchaczy stowarzyszenia. Stowarzyszenie 
realizowało szereg projektów skierowanych 
na wspomaganie rozwoju dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Obecnie realizuje projekt 
stworzenia książek dotykowych dla niewi-
domych i niedowidzących dzieci.

W roku 2014 i 2015 zrealizowane zo-
stały dwie edycje Powiatowego Konkursu 
Interdyscyplinarnego. W 2014 r. pod ha-
słem „Znani i nieznani pisarze Powiatu 
Tarnobrzeskiego”, w 2015 r. „Powiat Tarno-
brzeski – tu jest moja ojczyzna”. W 2014 r. 
zakończona została realizacja międzynaro-
dowego "Inclusive Intergenerational Family 
Learning"  w ramach programu Grundtvig.

Opis zadania
Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny 

jest realizowany po raz czwarty, ze środków 
Powiatu Tarnobrzeskiego. Każda edycja 
konkursu jest pod innym hasłem, jednak 
cel jest zawsze ten sam: zwiększenie zain-
teresowania swoim regionem wśród dzie-
ci i młodzieży, zachęcenie do sięgania do 
literatury, rozwijanie własnej twórczości,  
a także stworzenie pomocy dydaktycznych 
dla nauczycieli prowadzących zajęcia regio-
nalne. Ofertę konkursu otrzymują wszyst-
kie szkoły z rejonu Tarnobrzega i Powiatu 
Tarnobrzeskiego. Uczestnicy za każdym ra-
zem poszukują informacji w różnych źród-
łach, tworząc prezentacje multimedialne 
lub pisząc prace literackie. Ich trud jest 
nagradzany drobiazgami popularyzujący-
mi nowe technologie oraz znalezieniem się  
w publikacji udostępnianej szkołom biorą-
cym udział w konkursie. 

Międzynarodowy projekt "Inclusive In-
tergenerational Family Learning" był reali-
zowany w ciągu dwóch lat ze środków FRSE 
i we współpracy z organizacjami z sześciu 
krajów. Zaplanowane działania były ukie-
runkowane na znalezienie rozwiązań, me-
tod, dzięki którym będzie można wspierać 
rodzinne nauczanie. W ramach projektu 
przeprowadzone zostały badania na temat 
relacji pomiędzy członkami rodzin należą-
cych do różnych pokoleń, w celu poznania 
funkcjonowania rodzin w krajach partner-
skich projektu. Organizowane były różne-
go rodzaju warsztaty, wycieczki, wystawy, 
konkursy, wykłady, spotkania projektowe. 
Działania te miały na celu wzmocnienie 

więzi rodzinnych oraz zwiększenie kompe-
tencji rodzicielskich.

Osiągnięte efekty   
Uczestnicy konkursu rozwijali swo-

je umiejętności i uzdolnienia, wzbogacili  
wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego 
swojej małej ojczyzny. Docierali do miejsc  
i obiektów mało znanych poza mieszkań-
cami. Nawiązały się relacje między mło-
dzieżą i pisarzami powiatu tarnobrzeskiego  
i miasta Tarnobrzega. Uczestnicy konkursu 
popularyzowali mało znaną twórczość re-
gionalną w środowisku, mieli okazję lepiej 
poznać i pokazać uzdolnionych twórców  
z najbliższego otoczenia. Uczestnicy poszu-
kując informacji na konkurs poznali lepiej 
historię, kulturę i geografię swojego regio-
nu, rozwinęli umiejętności korzystania  
z różnych źródeł informacji oraz tworze-
nia prezentacji multimedialnych, pisania 
opowiadań i esejów. Powstały prezentacje 
multimedialne, eseje i opowiadania uka-
zujące dorobek znanych i nieznanych pi-
sarzy powiatu tarnobrzeskiego, z których 
stworzona została  publikacja, która bę-
dzie wykorzystywana przez nauczycieli na 
lekcjach języka polskiego, wiedzy o kultu-
rze, godzinach wychowawczych. Powstały 
plakaty prezentujące bohaterów i autorów 
prac konkursowych. Kilkadziesiąt szkół 
miało możliwość promować swoją działal-
ność w środowisku oraz wzmocnić współ-
pracę z różnymi instytucjami kulturalnymi 
powiatu tarnobrzeskiego Na zakończenie 
konkursu odbyła się uroczystość podsumo-
wująca konkurs, podczas której nastąpiła 
promocja twórców regionalnych. Powiat 
Tarnobrzeski zyskał promocję swoich dzia-
łań.

Dzięki projektowi "Inclusive Intergenera-
tional Family Learning" organizacja zyskała 
doświadczenie we współpracy z zagranicz-
nymi partnerami. Podczas trwania projek-
tu odbyły się: spotkania z lokalnymi twór-
cami – plastykiem, poetą, rzeźbiarzem, 
warsztaty kulinarne, taneczne, fotograficz-
ne, informatyczne, plastyczne, wycieczki: 
do stacji telewizji lokalnej w Rzeszowie i do 
Krakowa, konkursy, wystawy, pokaz mody 
historycznej. Dla lepszego poznania zmian 
zachodzących w relacjach między poko-
leniami, przeprowadzone zostały badania 
ankietowe, pokazujące jakie role w życiu 
rodzin pełnią poszczególni jej członkowie. 
Wyniki badań pokazały wiele podobieństw 
w funkcjonowaniu rodzin w krajach euro-
pejskich, ale także różnorodność środowisk 
rodzinnych. Rodzice i dziadkowie biorący 
udział w zajęciach poszerzali kompetencje 
rodzicielskie, poznawali potrzeby eduka-
cyjne dzieci, pogłębiali świadomość od-
działywania wszystkich członków rodziny 
na rozwój dzieci. Wspólne działania do-
rosłych i dzieci, wpłynęły na wzmocnie-
nie i poprawę relacji między pokoleniami, 
wzrost umiejętności rozpoznawania swo-
ich potrzeb, rozwój zainteresowań. Oso-
by organizujące i prowadzące działania 
projektowe zwiększyły swoje kompetencje 
trenerskie poprzez poznawanie nowych 
metod pracy z grupami zróżnicowanymi 
wiekowo, poszerzyły umiejętności orga-
nizacyjne i komunikacyjne, zwiększyły 
świadomość możliwości podejmowania 
działań przez stowarzyszenie na rzecz śro-
dowiska lokalnego. Każda z organizacji 
uczestniczących w projekcie była gospo-
darzem spotkania dla wszystkich partne-
rów. Uczestnicy spotkań wymieniali się 
doświadczeniami w prowadzeniu kampanii 
nauczania rodzinnego w swoich krajach, 

poznawali partnerskie organizacje, kulturę 
i tradycje narodowe, poszerzali wiedzę na 
temat egzystowania rodzin w poszczegól-
nych krajach, relacji między pokoleniami, 
systemów edukacji. Różnorodność działań 
prezentowanych przez partnerów przyczy-
niła się do wprowadzania przez organizacje 
partnerskie nowatorskich rozwiązań, po-
szerzyła zakres działania.

Źródła finansowania   wraz z logotypami  
darczyńców.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
LIBRI w Tarnobrzegu.

Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny 
– ze środków Powiatu Tarnobrzeskiego.

„Inclusive Intergenerational Family Learning” przy wsparciu Komisji Europejskiej 
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Dokończenie z poprzedniego numeru

– Organizacja pozarządowa, która jest ope-
ratorem i przyznaje dotacje na realizację okre-
ślonego zadania publicznego zlceanego przez 
samorząd, sama już o taką dotację ubiegać 
się nie może. Ale nie przekreśla to oczywiście 
możliwości ubiegania się o dotację na realiza-
cję innych zadań publicznych, które zleca ten 
samorząd – wyjaśnia Schimanek.

Elżbieta Gontarz zastanawia się jednak, 
czy w następnym roku stowarzyszenie będzie 
się znowu starać o to, aby zostać operatorem 
środków publicznych.

– Bardzo dobrze nam się współpracuje z lo-
kalnymi organizacjami, które traktują nas tro-
chę jak lidera. Mamy zaufanie gminnych władz, 
które jednak zdecydowały się nam powierzyć 10 
tys. publicznych pieniędzy do rozdysponowania 
wśród organizacji. Właśnie trwają konsultacje 
przyszłorocznego programu współpracy, w któ-
rym regranting został utrzymany. Sytuacja jest 
właściwie idealna, ale nie wiem, czy w przyszłym 
roku będziemy znowu startować do konkursu na 
OPERATORA, ponieważ będąc operatorem mam 
zablokowaną drogę do aplikowania po gminne 
środki publiczne. To jest pewna przeszkoda, ale 
decyzję podejmiemy, gdy rozliczymy obecny kon-
kurs – mówi prezeska Stowarzyszenia „Kaganek”, 
które i tak jest w gminie postrzegane jako bogate, 
ponieważ prowadzi małą szkołę i otrzymuje 
subwencję oświatową, pozyskuje też pieniądze 
z innych, poza gminnymi, źródeł publicznych.

Półtora roku na przygotowanie
Inną barierą, utrudniającą powszechne 

wprowadzenie regrantingu w dystrybucji 
środków publicznych, na którą zwracali 
uwagę uczestnicy naszej debaty jest czas. A 
konkretnie rok budżetowy. I przepisy, zgodnie 
z którymi wszelkie działania finansowane 
Z PIENIĘDZY publicznych muszą zostać 
rozliczone do końca roku kalendarzowego. 
Łatwo policzyć, że przeprowadzenie w ciągu 
12 miesięcy konkursu na operatora, a potem 
kolejnego konkursu grantowego, powoduje, 
że organizacje, które ostatecznie otrzymują 

dofinansowanie, mają bardzo mało czasu na 
realizację swoich projektów, co nierzadko 
podważa w ogóle sens działań.

– Niestety, tego ograniczenia nie da się wyeli-
minować całkowicie, ale można trochę zyskać na 
czasie, np. przeprowadzając etap przygotowawczy 
w roku poprzednim – doradza Tomasz Schima-
nek. – Można także z operatorem podpisywać 
umowy wieloletnie, zgodnie z ustawą o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie, do 5 lat.

Cała procedura związana z wdrożeniem 
regrantingu w samorządzie – według zaleceń 
opisanych w podręczniku – zajmuje mniej 
więcej półtora roku.

Obejmuje nie tylko wspomnianą diagnozę, 
opracowanie dokumentacji potrzebnej do 
przeprowadzenia konkursów, ale także prace 
nad programem współpracy.

– Zalecamy, aby regranting wpisać do progra-
mu współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi. Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie tego nie wymaga, ale jednak 
taki zabieg jest przydatny, chociażby dlatego, że 
zapisy programu współpracy muszą być skon-
sultowane z organizacjami pozarządowymi 
– mówi Schimanek i dodaje, że na początku 
wprowadzania regrantingu do samorządu 
więcej pracy jest po stronie urzędników.

Mniej papierologii w urzędzie
Ale gdy już przejdzie się przez wszystkie nie-

zbędne procedury i opracuje DOKUMENTY, 
korzyści dla urzędu są ogromne: zmniejszenie 
obciążeń organizacyjnych i ludzkich związanych 
z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert, 
monitorowaniem i rozliczeniem wykorzystania 
przyznanych dotacji, skuteczniejsze dotarcie z 
ofertą konkursów do różnych organizacji i śro-
dowisk, lepsza jakość ofert składanych w konkur-
sach, pomnożenie środków przeznaczonych na 
realizację zadań publicznych dzięki potencjalne-
mu wkładowi ze strony operatora i grantobiorców, 
budowanie dobrego wizerunku. Regranting także 
stymuluje aktywność mieszkańców i ich zainte-
resowania sprawami publicznymi.

– Jeżeli spojrzymy na liczbę rejestrowanych 
i aktywnych organizacji, to widać zwiększoną 

aktywność osób, którym się chce chcieć. Działać, 
coś społecznie robić – mówi Krzysztof Margol 
z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”, jeden z 
partnerów ARFP w tym projekcie. – Nie zawsze 
te działania są na tyle duże i na tyle szeroko 
zakrojone, aby budować dla nich struktury. Ide-
alny w takich sytuacjach jest regranting, gdzie 
jeden operator, który jest silną, doświadczoną 
organizacją, może kierować strumień wsparcia 
dla małych inicjatyw, dla których budowanie 
formalno-prawnych struktur byłoby ekono-
micznie i prawnie nieopłacalne.

– Efektywność, ekonomiczna i społeczna, to 
także jedna z zalet regrantingu – przekonują 
twórcy modelu i podręcznika. Zwracają jed-
nak uwagę, że samorządowcy nie powinni 
opłacalności tego rozwiązania zakładać z góry, 
ale stale się temu przyglądać, ponieważ nie 
jest to oczywiste.

– W podręczniku dajemy odpowiednie narzę-
dzia, wskaźniki i zalecamy, aby z nich korzystać, 
ponieważ samorządy nie mają zbyt wielu do-
świadczeń z badaniem efektywności wydatkowa-
nia swoich pieniędzy – mówi Tomasz Schimanek.

Łatwiej o pieniądze
Na regrantingu korzystają także organiza-

cje, otrzymujące pieniądze rozdzielane w ten 
sposób: warunki konkursów są lepiej dosto-
sowanie do specyfiki działania lokalnych or-
ganizacji. Organizacje mogą liczyć na większe 
wsparcie przy składaniu ofert i rozliczaniu 
przyznanych dotacji oraz przy realizacji do-
finansowanych projektów. No i nierzadko 
na dotacje przeznaczana jest większa pula 
środków, ponieważ operatorzy pozyskują 
dodatkowe pieniądze.

Istotnym argumentem za wprowadzeniem 
regnatingu jest idąca za tym możliwość uprosz-
czenia procedur ubiegania się o dotacje i ich wy-
korzystania, a zatem łatwiejszy dostęp do dotacji.

– To było bardzo ciekawe doświadczenie – 
przyznaje Tomasz Andrukiewicz. – Kiedy 
zobaczyłem formularz wniosku i w jak prosty 
sposób jest skonstruowany, od razu poprosi-
łem mojego pełnomocnika ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, żeby zmienić 

zarządzenie i wprowadzić taki formularz w 
samorządzie. I otrzymałem informację, że nie 
możemy tego zrobić, ponieważ musimy się opie-
rać na wzorze, który pochodzi z rozporządzenia 
ministerialnego i nie ma możliwości odstępstw.

O tym, że aplikowanie i rozliczanie się Z 
PIENIĘDZY publicznych może być 

znacznie łatwiejsze przekonywali się także 
działacze społeczni sceptycznie nastawieni do 
zmian w swoich samorządach.

– W jednej z gmin, podczas spotkania z 
przedstawicielami organizacji pozarządo-
wych, na którym tłumaczyliśmy na czym to 
wszystko polega i co się zmieni, jeden pan był 
bardzo poruszony i pytał po co to wszystko, po 
co zmienić coś do czego wszyscy są przyzwy-
czajeni i dobrze działa – wspomina Dorota 
Stronkowska. – Nie ukrywam, że miałam 
nie małą satysfakcję, gdy ten sam pan, już po 
zrealizowaniu i rozliczeniu swego projektu, 
przyszedł i powiedział, że sam nie przypuszczał, 
że to może być tak proste.

Model posłuży do zmian w prawie
Chociaż model regrantingu był testowany 

na poziomie gmin i powiatów, jego twórcy 
przekonują, że może być stosowany w każdej 
instytucji, nawet szczebla rządowego.

– Stworzyliśmy model uniwersalny – mówi 
Tomasz Schimanek i podkreśla, że opiera 
się on na obowiązującym w Polsce prawie. – 
Mamy nawet pozytywną opinię z olsztyńskiej 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zresztą doświadczenia zebrane w czasie 
testowania regrantingu zostały przez ARFP 
sformułowane w opinie, które z kolei znalazły 
się w propozycjach do zmiany w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, nad którymi obecnie pracują posło-
wie ze stałej sejmowej podkomisji do spraw 
współpracy z organizacji pozarządowymi.
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Zaprasza na koncert zespołu Hammond 
Jazz Night, który odbędzie się w piątek, 

19 czerwca br., o godz. 20.00 w sandomier-
skim Lapidarium pod Ratuszem (Rynek 1).

Wstęp 10 zł.
Skład zespołu:
Wojtek Tramowski – gitarzysta
Kajetan Galas – organy Hammonda
Grzegorz Masłowski –  perkusja
***
Wojtek Tramowski to gitarzysta obracający 

się głównie w stylistyce jazzowej, choć nie są 
mu obce również inne obszary współczesnej 
szeroko rozumianej muzyki tzw. rozrywkowej, 
co w przypadku, zwłaszcza muzyków jazzo-
wych jest dość stałym elementem ich pracy. 
Chętnie również bierze udział w działaniach 
muzycznych, mających w sobie jakieś elementy 
eksperymentu. Jednak należą one do rzadkości  
z przyczyn tzw. obiektywnych. Główny kieru-
nek działalności to jazz z wszelkimi nowymi 
kierunkami, prądami muzyki jazzowej i nie 
tylko, jakie przyniósł i przynosi czas. Wojtek 
jest laureatem konkursów: "JAZZ JUNIORS", 
ogólnopolskiego konkursu gitary jazzowej im. 
Marka Blizińskiego "GUITAR CITY". Przez 
dość długi czas współpracował i był stałym 
członkiem formacji "STAN d' ART.", Laureata 
festiwalu "JAZZ nad ODRĄ". Wojtek Tramow-
ski współpracuje też z muzykami krakowskimi, 
np.: Marcin Ślusarczyk., Tomek Kupiec, Tomek 
Grochot, Robert Kubiszyn, Sebastian Bernato-
wicz, Maciek Adamczyk, Filip Wożniak.

Kajetan Galan - pianista, organista. Ab-
solwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  
w Bełchatowie, II stopnia w Krakowskiej Szkole 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej pod kierunkiem 
Wojciecha Groborza; student Akademii Mu-
zycznej w Krakowie w klasie Piotra Wyleżoła. 
Trzykrotny uczestnik międzynarodowych war-
sztatów jazzowych ISJA w Krakowie; (jedyny) 
reprezentant kraju na dorocznym meetingu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół 
Jazzowych w Rydze, Łotwa (IASJ) pod pa-
tronatem prezydenta Łotwy oraz czołowych 

01 czerwca na terenie Bulwaru im. Mar-
szałka Piłsudskiego zorganizowa-

ny został piknik rekreacyjny „Dzień Dziecka  
w Sandomierzu”, obchodzony w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygo-
tował rekreacyjną część programu, wypełnioną 
licznymi atrakcjami i propozycjami aktywnego 
spędzenia czasu nad Wisłą. 

Od godz. 1000 na terenie przystani odbywa-
ły się rekreacyjne regaty wodne.  W kategorii 
wyścigi kajaków zwyciężył Jakub Warzocha, 
wyścig na rowerku wodnym zakończył się zwy-
cięstwem Laury Kapki.

O godz. 1100 Komenda Powiatowa Policji 
w Sandomierzu przygotowała akcję w ramach 
programu „Profilaktyka a Ty”, pod hasłem 
„Zryw wolnych serc”. Program miał na celu 
zwrócenie uwagi na potrzebę włączenia się  
w profilaktykę uzależnień.

Strażacy Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nej w Sandomierzu przygotowali dla wszyst-
kich, którzy odwiedzili 01 czerwca Bulwar  
pokaz akcji ratowniczej. Odbyła się prezenta-
cja sprzętu, którym na co dzień posługują się 
strażacy.

Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz przy-
gotowała pokaz, dzieci mogły odbyć przejażdż-
kę quadem, który wykorzystywany jest przez  
ratowników w ich pracy.

Od godz. 1400  dzieci uczestniczyły w zaba-
wach ruchowych, konkursach, mini turniejach. 
Odbył się  konkurs chodzenia na szczudłach, 
turniej speedmintona, dzieci rywalizowały tak-
że w rzutach piłką lekarską. 

W turnieju łuczniczym zwyciężyli: I miejsce-
-Karol Rosowski, II miejsce- Julia Poniewier-
ska, III miejsce- Roksana Rosowska. W  rzutach 
do tarczy najlepsze wyniki uzyskali: I miejsce- 
Jagoda szemraj, II miejsce- Paweł Skowroński, 

31.05.2015r. ulicami Sandomierza już po 
raz czwarty przeszedł Marsz dla Życia 

i Rodziny, którego organizatorem  było Katoli-
ckiego Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu 
Sandomierskiego im. Sługi Bożego ks. Win-
centego Granata. Uczestnicy marszu spotkali 
się na mszy świętej w kościele św. Józefa. Po 
nabożeństwie Sandomierska Orkiestra Dęta,  
z kapelmistrzem Mieczysławem Jakubowskim 
na czele, przeprowadziła uczestników akcji uli-
cami naszego miasta na teren Kompleksu Re-
kreacyjnego przy ul. Żółkiewskiego.             

W przemarszu wzięła udział grupa Mażo-
retek prezentująca układy choreograficzne do 
utworów wykonywanych przez sandomierską 
orkiestrę. Na scenie plenerowej na placu Żół-
kiewskiego odbył się koncert w wykonaniu 
Sandomierskiej Orkiestry Dętej, któremu towa-

muzyków Światowego jazzu, uczestnik wielu 
koncertów i festiwali jazzowych w Polsce i za 
granicą. Jako członek i sideman uczestniczył  
w wielu przedsięwzięciach: własnych projek-
tach, głównie triach organowych lub fortepia-
nowych (XIV międzynarodowy festiwal 

jazzowy „Starzy i Młodzi czyli Jazz w Krako-
wie”, koncerty w Bełchatowie, Krakowie i Zako-
panem); a także jako członek Krakow Youth Jazz 
Band (ww. festiwal w Krakowie, także występy  
w Szkocji), sideman Oktawii Kawęckiej (kon-
certy w wielu klubach jazzowych w Polsce). 
Współpracował z Cezarym Konradem, Pa-
włem Dobrowolskim, Marcinem „Ułanem” 
Ułanowskim,

Januszem Muniakiem i wieloma innymi mu-
zykami. Zapalony propagator brzmienia Orga-
nów Hammonda.

Grzegorz Masłowski - student Instytutu 
Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Pro-
wadził warsztaty rytmiczne oraz perkusyjne 
podczas festiwalu "Jazz Voicingers" Żory 2010. 
Współpracuje m.in. z Januszem Muniakiem, 
Jarek Bothur Quartet, Inner Spaces, The Trans-
gress, Coherence Quartet, Jan Malecha Quar-
tet. Współpracował również z wieloma innymi 
muzykami z Polski i zagranicy. 

Zdobył takie nagrody, jak:
- Nagroda Specjalna na Bielskiej Zadym-

ce Jazzowej 2011 (z zespołem Niki Lubowicz) 
oraz 2012 (z triem Darka Dobroszczyka),

- Grand Prix na "Tarnów International Jazz 
Contest" 2009 (z kwartetem Jarka Bothura) 
oraz 2011 (z Bartek Pernal & Michał Szkil Qu-
intet),

- Grand Prix na "Jazz Juniors" Kraków 2010 
(ex aequo z triem Michała Wróblewskiego oraz 
kwartetem Jarka Bothura),

- Nagroda indywidualna na "Krokus Jazz Fe-
stival" Jelenia Góra 2010,

- Grand Prix na "II Ogólnopolskim Konkur-
sie Muzyki Jazzowej JAZZDA 2010" w Świdniku  
(z kwartetem Jana Malechy),

- Grand Prix na "Blues, Rock, Jazz Warsaw 
Festival 2009" (z grupą The Transgress).

Sandomierskie Centrum Kultury 

Dzień Dziecka 
w Sandomierzu

III miejsce- Radosław Nowicki.
Mistrzynią rzutów ringo została Nikola Brzo-

stowska, a najsprawniej z torem przeszkód upo-
rała się Wiktoria Wójcik. Młodzi miłośnicy gry 
w piłkę nożną próbowali swych sił w konkuren-
cjach przy bramce strzelnościowej, z ta konku-
rencją najlepiej poradzili sobie: Jakub Biskup- 
I miejsce, Jan Szajowski- II miejsce oraz Filip 
Kozakiewicz, który zajął III miejsce. Wszystkie 
dzieci, które uczestniczyły w obchodach Dnia 
Dziecka, otrzymały słodkie upominki. Zwy-
cięzcy w organizowanych przez MOSiR zaba-
wach, konkursach mini zawodach dodatkowo 
nagrodzeni zostali nagrodami rzeczowymi.

Wszystkie dzieci mogły bezpłatnie korzystać 
z pneumatycznych urządzeń rekreacyjnych.

Sandomierskie Studio Piosenki przygotowa-
ło program artystyczny dla wszystkich zgroma-
dzonych na terenie Bulwaru dzieci, ale i dorośli 
z zainteresowaniem przyglądali się występom 
młodych wokalistów. Animatorzy z Teatru 
„Metafora” w bajecznych strojach prowadzili 
zabawy animacyjne, nagradzali uczestników 
pikniku słodyczami. 

Piękna pogoda i moc atrakcji, przygotowa-
nych przez organizatorów sprawiły, że podczas 
pikniku rekreacyjnego na buziach wszystkich 
dzieci małych i dużych gościł uśmiech.

Organizatorzy:  Urząd Miejski, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 
Sandomierskie Centrum Kultury, Komenda 
Powiatowa Policji w Sandomierzu, Komenda 
Powiatowa Straży Pożarnej w Sandomierzu.

rzyszył występ grupy Mażoretek. W programie 
koncertu znalazły się marsze, muzyka filmo-
wa oraz znane i lubiane utwory rozrywkowe.  
W dalszej części programu artystycznego miał 
miejsce montaż słowno- muzyczno-taneczny 
„Moja wesoła rodzinka” w wykonaniu sando-
mierskich przedszkolaków, a także występy 
kleryków z Seminarium Duchownego w San-
domierzu oraz młodych artystów z Studia Pio-
senki Sandomierskiego Centrum Kultury.
 

Marsz dla 
Życia i Rodziny
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Taką decyzję, po rekomendacji Zespołu Prawnego, podjęła 
Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) na swym 
posiedzeniu, 16 grudnia 2014 r. Jest to wynik analizy opinii 
zgłaszanych przez organizacje podczas zakończonych w poło-
wie listopada konsultacji społecznych projektu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty 
i umowy zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania.

Ngo.pl pisało o samych konsultacjach (już drugich tego 
projektu), jak i o samym projekcie rozporządzenia. Krytyczne 
uwagi Ewy Kolankiewicz i Izabeli Dembickiej-Starskiej nie 
były odosobnione. A głównie dotyczyły próby połączenia 
wszystkich możliwych wariantów umowy i rozliczenia w 
jednym formularzu.

Potrzeba kilku wzorów
– Im bardziej staraliśmy się uwzględniać uwagi, które spłynęły 

w czasie konsultacji, tym bardziej liczba wariantów rosła – 
tłumaczy Michał Guć, członek RDPP. Potrzebne były bowiem 
formularze dla oferty składanej przez jedną organizację i przez 
kilka podmiotów, dla rozliczania przez rezultaty i „po staremu”, 
a dodatkowo pomyślano także o formularzach uproszczonych 
dla małych zadań. – Gdyby składanie oferty odbywało się po-
przez internetowy generator wniosków, być może nie byłoby to 
tak uciążliwe, wystarczyło by bowiem „odklikać” odpowiednie 
okienka. Ale pomieszczenie tego w formularzu papierowym, 
powodowało, że stawał się on nieczytelny. Konieczne jest stwo-
rzenie kilku wzorów oferty, umowy i sprawozdania.

A to, okazuje się, nie jest takie proste.
– Minister ds. zabezpieczenia społecznego ma ustawową 

delegację do wydania rozporządzenia z jednym wzorem tych 
dokumentów – wyjaśnia Michał Guć. – Dlatego chcemy w 
tej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, nad którą toczą się jeszcze prace w Sejmie, 
zaproponować taką zmianę w przepisach, aby minister miał 

możliwość wydać rozporządzenie z większą liczbą wzorów 
oferty, umowy i sprawozdania. To dopiero otwiera możliwość 
wariantowego podejścia do całego zadania.

To da możliwość swobodnej, dalszej pracy nad zmianą 
logiki rozliczania z realizacji projektów. Ponieważ prace te 
nie zostaną porzucone całkowicie.

Prace będą się toczyć
– Chcemy rozdzielić prace i uwolnić się od konieczności 

tworzenia jednego arcyskomplikowanego formularza – mówi 
Kuba Wygnański, członek RDPP.

W praktyce oznacza to, że dalsze działania zmierzające do 
ograniczenia papierologii związanej z realizacją i rozliczaniem 
zadań publicznych będą się toczyć dwoma torami.

– Nie chcemy zmarnować pracy włożonej w tę ideę, ani 
olbrzymiego zaangażowania i wielu celnych uwag organizacji, 
jakie pojawiły się w trakcie prac nad projektem – ciągnie 
Wygnański. – Musimy jednak prace podzielić na części. Z 
jednej strony, chcemy ulepszyć ramowe wzory ofert, sprawoz-
dań i umów w tej postaci, w jakiej funkcjonują obecnie, w 
szczególności starając się je uprościć w przypadku mniejszych 
kwot. Z drugiej strony, chcemy jednak wrócić do oryginalnego 
pomysłu, który spowodował, że w ogóle te prace się rozpoczę-
ły. Być może musimy szukać jakiegoś innego sformułowania 
niż „rozliczanie przez rezultaty”, bo – jak się okazuje – ono 
samo w sobie rodzi opór, sugerując pośrednio, że w „starym” 
trybie rezultaty nie były istotne. Szukamy, zatem nowego 
sformułowania, ale co do zasady idea jest niezmienna. I w 
pewnym sensie chyba nieodwracalna, jeśli brać pod uwagę 
współczesne trendy w zarządzaniu publicznym, a także 
wyraźną tendencję w środowisku samych organizacji, aby 
serio zacząć rozmawiać o jakości działań i kompetencjach 
organizacji, wykraczających poza wypełnianie formalności. 
To jest bardzo trudny proces i trzeba do niego podchodzić 
cierpliwie i refleksyjnie. Łatwo sobie wyobrazić, co może wy-
niknąć ze zbyt ordynarnego i biurokratycznego narzucania, 
a nie uzgadniania rezultatów.

Zasadnicze założenia całego przedsięwzięcia zostały sfor-
mułowane ponad dwa lata temu. Wiele spośród nich zostało 

jednak zgubionych lub zdeformowanych w trakcie dalszych 
prac.

Przenieść ciężar na rezultaty
– Doszliśmy do sytuacji, w której z pierwotnego entuzjazmu 

i czytelnej chyba dla wszystkich potrzeby większej koncentracji 
na osiąganiu rezultatów, zamiast mnożenia papierów pozostało 
bardzo niewiele, a debatę zdominowały obawy, że ten rodzaj 
zmian pogorszy jeszcze sytuację – dodaje Kuba Wygnański.

– A chodzi cały czas o to samo – wyjaśnia Michał Guć, jeden 
z inicjatorów rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem innej 
logiki rozliczania z realizacji projektów. – Tkwimy w trybie, 
który przy przyznawaniu dotacji i ich rozliczaniu zakłada, że 
środki publiczne są wydawane celowo i przynoszą zmiany, ale 
główny wysiłek przy rozliczaniu sprowadza się do sprawdzania 
rzeczy, które tej zmiany nie pokazują. Chodzi o to, aby ciężar 
przenieść na pokazanie tych rezultatów.

Samorządy i organizacje zadecydują wspólnie
Nadal aktualne pozostają założenia: dokumentacja finan-

sowa jest (i pozostanie ważna), a po wprowadzeniu nowej 
metody, możliwe będzie także korzystanie ze starego, obo-
wiązującego obecnie, sposobu rozliczania.

– Różne sytuacje będą „obsługiwane” przez odrębny zestaw 
ramowych wzorów. Istotą proponowanej zmiany jest to, że 
powstanie wyraźnie odrębna ścieżka, zapewne „węższa” i opcjo-
nalna, dla tych organizacji i samorządów, które zgodnie zechcą 
nią podążać. Wspólnie będą mogły zadecydować, jaki wariant 
umowy preferują – uzupełnia Wygnański.

– „Stary” sposób rozliczania będą mogły stosować te orga-
nizacje i samorządy, które jeszcze nie dojrzały do zmiany, a 
także będzie można z niego korzystać w tych typów projektów, 
w których wyłapanie twardych efektów może rzeczywiście być 
trudne – zapewnia Michał Guć.

Prace nad przygotowaniem nowych wzorów oferty, umowy 
i sprawozdania oraz nad koniecznymi zmianami w ustawie o 
działalności pożytku publicznego powinny zakończyć się do 
czerwca 2015 roku, gdyż wtedy upływa kadencja obecnej RDPP.

Informacja własna portalu ngo.pl
autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels

Rozliczenie za rezultaty. 
Jeszcze poczekamy
Nie będzie rozporządzenia, które miało wpro-

wadzić rozliczenie przez rezultaty. Przynaj-
mniej – jeszcze nie teraz. 

Dzięki tej możliwości powstał projekt pod 
hasłem „Z boiska na ławkę trenerską”, który 
zakładał pracę grupy inicjatywnej i ich kolegów 
na rzecz uczniów szkół podstawowych. Zadanie 
obejmowało organizowanie zajęć  pozalekcyj-
nych w formie zajęć grę w piłkę nożną. W celu 
jego realizacji podjęto współpracę z trenerem 
piłkarskim. Jego zadaniem było udział w zaję-
ciach warsztatowych i „podzielenie” się swoim 
umiejętnościami i wiedzą. Praca z trenerem 
zaowocowała tym, że grupa inicjatywna zbudo-
wała drużynę piłkarską z chłopców klas IV i V 
szkoły podstawowej oraz został przygotowany I 
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. Pomysłodaw-
cy projektu marzą aby w przyszłości utworzyć 
powiatową ligę piłkarską dzieci i młodzieży.

Praca z trenerem wzbogacona była o pracę 
pedagogiczną. Grupa Inicjatywna i koledzy 
zaproszeni do projektu odbywali spotkania 
podczas, których uczyli się jak planować tre-
ning piłkarski, jak należy przygotować się 
do budowania drużyny. Na „żywo” mogli 
podglądać pracę trenera, by w przyszłości 
móc samemu tworzyć własne drużyny. Za-
jęcia pedagogiczne wzbogaciły uczestników 
projektu o wiedze z zakresu komunikacji, roz-
wiązywania sytuacji problemowych, jak rów-
nież jaka ciąży odpowiedzialność na osobach, 
które podejmują się pracy z dziećmi ze szkół 
podstawowych. Uczestnicy projektu uczyli 
się również, jak należy prowadzić rozmowy 
których celem jest organizacja przedsięwzięcia 
jakim jest przygotowanie turnieju piłkarskie-
go, posiedli wiedze niezbędną do organizacji 
przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych.

Z perspektywy czasu posiedli jeszcze jedną 
umiejętność, a mianowicie jak radzić sobie z po-

wstałymi trudnościami, bo niestety wstępne za-
łożenia projektu napotkały na trudności, których 
efektem było wycofania się części uczestników z 
realizacji projektu. Ponieważ zostało wykonane 
już część prac podjęta została decyzja o mo-
dyfikacji projektu i kapituła Fundacji podjęła 
decyzję o zatwierdzeniu tych zmian. Dzięki tej 
decyzji grupa inicjatywna współuczestniczyła w 
organizacji wyjazdu warsztatowego dla grupy 20 
chłopców w okresie wakacyjnym. Warsztaty pił-
karskie zostały zorganizowane w miejscowości 

Czarniecka Góra. Podczas wyjazdu pod okiem 
profesjonalisty – Trenera piłkarskiego grupa 
inicjatywna podjęła się próby prowadzenia 
treningu piłkarskiego, jak również organizacji 

czasu wolnego uczestnikom. Wakacyjny wyjazd 
pozwolił grupie inicjatywnej doświadczyć na 
czym polega praca opiekuńczo-wychowawcza, 
mierzyli się oni z codziennymi problemami 
młodszych kolegów, musieli rozstrzygać ich 
spory jak również organizować im czas wolny 
nie mając dla siebie czasu wolnego.

Warsztaty w ocenie uczestników były dobrze 
spożytkowanym czasem. Pozwoliły one uczestni-
kom udoskonalić swoje umiejętności piłkarskie. 
Każde zajęcia były podsumowywane podczas 

wieczornych rozmów z trenerem, gdzie omawia-
no popełniane błędy, a także planować następne 
zajęcia. Po powrocie z warsztatów nastąpił okres 
przygotowania do I Powiatowego Turnieju Pił-

karskiego, który odbył się w dniu 20 września 
2014 r na boisku w Baranowie Sandomierskim. 
Został przygotowany regulamin i zaproszenie, 
które zostało rozesłane do 70 szkół na terenie 
powiatu Tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg. 
Praca Grupy inicjatywnej znalazła uznanie w 
oczach Starosty powiatu tarnobrzeskiego Pana 
Krzysztofa Pitry   Burmistrza Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski Pana Jacka Hynowskie-
go, którzy wsparli organizacyjnie turniej.

20 września, niestety, pogoda nie rozpiesz-
czała uczestników, ale turniej został prze-
prowadzony. Duch sportowej rywalizacji 
uczestników podgrzewał atmosferę. Dzięki 
wsparciu władz powiatu i gminy można było 
zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo jak 
również drobny poczęstunek. Przygotowa-
ne nagrody i puchary w całości finansowane 
przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji, dla 
uczestników Turnieju były czymś bezcennym. 
Radość zwycięzców, jak również tych którym 
nie udało się odnieść pełnego sukcesu, była 
duża, każdy przybyła drużyna otrzymała Dy-
plomy jak również nagrody rzeczowe.

Przybyłe na Turniej władze gminne i powia-
towe, zdeklarowały uczestnictwo w tego typu 
inicjatywach, zapewnili grupę inicjatywną, że 
wspierać będą przeszłe Turnieje powiatowe, 
mobilizujący ich do ponownego zaangażowa-
nia się w inicjatywy Młodzieżowe.

Grupa inicjatywna, podsumowując reali-
zację projektu jest przekonana, że pomimo 
trudności które napotyka się na własnej dro-
dze warto dążyć do celu. Nie wyklucza że w 
2015 zostanie przygotowany i rozegrany II 
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej.

Autor: D. Szwagierczak

Sportowy projektCzterech wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu 
podjęło się działania i znaleźli tą możliwość w Fundacji Rozwoju Syste-

mu Edukacji, która w programie Młodzież w Działaniu zawarła inicjatywy 
Młodzieżowe.

Foto: Archiwum Dom Dziecka w Skopaniu
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Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu gminnego wrę-
czono akty nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta  

i Gminy Nowa Dęba" oraz statuetki "Kryształowy Liść Dębu".

  20 maja 2015 r. na wniosek kapituły, Rada Miejska w No-
wej Dębie postanowiła o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta  
i Gminy Nowa Dęba” z okazji 25 – lecia samorządu gminne-
go. Tytuł otrzymało 6 osób oraz 9 podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. Wręczenia aktów nadania tytułu oraz 
statuetek "KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU" dokonał  Wojciech 
Serafin -  Przewodniczący Rady Miejskiej oraz  Wiesław Or-
don - burmistrz miasta i gminy,  29 maja br.  podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej.

Wyróżnieni tytułem "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa 
Dęba":

- w uznaniu zasług w działalności propagującej historię re-
gionu - ks. kanonik Marek Flis - proboszcz Parafii Matki Bo-
żej Królowej Polski i Św. Jana Kantego w Sandomierzu, pasjo-
nat historii regionalnej, kolekcjoner dokumentów związanych  
z naszym regionem, aktywny uczestnik spotkań organizowa-
nych przez Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne 
i Samorządowy Ośrodek Kultury, podczas których przedstawia 
historię regionu, przygotowuje publikacje i artykuły dotyczące 
Nowej Dęby i okolic, które publikuje w Tarnobrzeskich Zeszy-
tach Historycznych i Zeszytach Nowodębskiego Towarzystwa 
Społeczno – Kulturalnego.

- w uznaniu zasług w działalności artystycznej i społecz-
nej -  Sławomir Gurdak -  plastyk, instruktor Samorządowego 
Ośrodka Kultury, projektant wielu realizacji portretowych pa-
tronów szkół, projektant i wykonawca kapliczki Chrystusa przy 
kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, czapli do 
nowodębskiej fontanny, wykonawca rekonstrukcji m.in. buławy 
hetmańskiej Jana Tarnowskiego, berła i łańcucha rektorskiego 
Stanisława Tarnowskiego, który działalnością artystyczną dzieli 
się ze społecznością gminy, organizuje wystawy twórczości pla-
stycznej, bierze udział w wystawach charytatywnych.

- w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospodar-
czego i społecznego gminy - Ryszard Jania - dyrektor generalny, 
prezes zarządu Pilkington Automotive Poland, były wicewoje-
woda tarnobrzeski, od 2010 r. zaangażowany w powstanie i roz-
wój w Chmielowie Zakładu Produkcyjnego Szyb Samochodo-
wych, wspierał także starania burmistrza o otrzymanie dotacji 
na modernizację ulicy Siarkowej z budżetu wojewody podkar-
packiego, współpracuje z Zespołem Szkół Nr 2 w zakresie orga-
nizacji imprez naukowo – technicznych i doradztwa   zawodo-
wego, wspiera działalność nowodębskiego domu kultury, szkoły 
w Chmielowie, fundator okolicznościowych statuetek z okazji 
Parady Straży Wielkanocnych, ostatnie jego działania dopro-
wadziły do powstania klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, 
którego jest prezesem.

- w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospodar-
czego gminy -  pośmiertnie  Zbigniew Stanisław Michno -  od 
1999 r. zaangażowany w budowę i rozwój nowoczesnego Zakładu 
Farmaceutycznego SANFARM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, Prezes 
Zarządu Spółki, wspierał rozwój gospodarczy gminy i Tarnobrze-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także wiele inicjatyw róż-
nych organizacji, szpitala powiatowego, otwarty na współpracę  
z samorządem gminy i powiatu.

- w uznaniu zasług w działalności edukacyjnej i wychowaw-
czej -  Cecylia Rybak -  emerytowany nauczyciel matematyki  
w Zespole Szkół Nr 1, w trakcie 40 - letniej pracy zawodowej  
w zespole jej uczniowie uczestniczyli w konkursach matema-
tycznych oraz olimpiadach na szczeblu centralnym, wycho-
wawca wielu następców – nauczycieli matematyki, od szczebla 
szkoły podstawowej do wykładowców uczelni wyższych, wzór 
pedagoga i wspaniałego wychowawcy młodzieży.

- w uznaniu zasług w działalności na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej gminy - dh Edward Szlichta - w latach 2006 – 2011 
członek Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP, 
od stycznia bieżącego roku Dyrektor Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie, wspiera dzia-
łalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowa 
Dęba, dzięki jego osobistemu zaangażowaniu gmina otrzymała 
dotacje na zakup 4 -ch samochodów  ratowniczo – gaśniczych, 
zakup sprzętu technicznego, umundurowania, ceniony działacz 
społeczny i organizator życia strażaków, cieszący się uznaniem  
i szacunkiem środowiska strażackiego.

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospo-
darczego i społecznego gminy - INNOWACJA Sp. z o.o. Nowa 
Dęba -  spółka prowadzi działalność gospodarczą w TSSE Eu-
ro-Park Wisłosan od grudnia 2000 r.   W stosunkowo krótkim 
okresie, dzięki zabiegom marketingowym właściciela tj. Zakła-
dów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL oraz wysokiej jakości 
wyrobów, zdobyła ugruntowaną pozycję na europejskim rynku 

25-lecie samorządu gminnego 
- uroczysta sesja Rady Miejskiej w  Nowej Dębie

energetycznym. Obecnie spółka większą część swej produkcji 
eksportuje, zdobycie nowych rynków zbytu zaowocowało bar-
dzo znacznym wzrostem produkcji. W ciągu kilku lat po roz-
poczęciu działalności spółka stała się nowoczesną firmą, której 
wielkim atutem są możliwości uruchomienia od podstaw. Chcąc 
sprostać rosnącym wymaganiom klientów spółka podjęła zna-
czące działania inwestycyjne, angażuje się również w życie spo-
łeczne gminy, wspiera Miejski Klub Sportowy „Stal”, Państwową 
Straż Pożarną oraz Dom Pomocy Społecznej.

- w uznaniu zasług w działalności nas rzecz rozwoju gospo-
darczego i społecznego gminy - MARMA Polskie Folie - jeden 
z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie.  
w 2011 r. firma obchodziła XX lecie istnienia,   specjalizuje się 
w produkcji wyrobów dla rolnictwa, ogrodnictwa, budowni-
ctwa oraz dla branży opakowaniowej. W   oddziale w   Nowej   
Dębie  założonym w 2001 r. wdrożyła obecnie nową inwestycję 
polegającą na utworzeniu Centrum Badawczo - Rozwojowego 
technologii Tworzyw Sztucznych dla Polski Wschodniej. W ra-
mach tej inwestycji powstała linia technologiczna, która służy 
do badań i rozwoju przerobu różnych tworzyw sztucznych także 
pochodzących z recyklingu. W ramach projektu, obok  labora-
torium badawczego powstał także magazyn wysokiego składo-
wania. Inwestycja ta  ma duże przełożenie na rozwój ekonomicz-
ny i gospodarczy regionu. Spółka objęła wieloletnim mecenatem  
i sponsoringiem grupę taneczną Art. Dance z Nowej Dęby, prze-
kazała środki pieniężne na sztandar dla szkoły w Tarnowskiej 
Woli, wsparła Miejski Klub Sportowy STAL oraz Towarzystwo 
Włościańskie ŁUGI.

- w uznaniu zasług w zakresie rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego gminy -  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Nowej Dębie - od 1990 r. związki 
zawodowe czynnie angażowały się w życie samorządowe gmi-
ny, przyczyniły się do powstania Komitetów Obywatelskich,  
z szeregów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
wywodzili się burmistrzowie, przewodniczący rady   miejskiej 
oraz wielu radnych. Związki były współpomysłodawcą powsta-
nia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, organizacja 
związkowa aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy.

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospo-
darczego, środowiskowego i społecznego gminy - Nadleśnictwo 
Nowa Dęba - w obecnych granicach i wg obecnego stanu posia-
dania utworzone zostało w 1978 r. z połączenia Nadleśnictwa 
Buda Stalowska z obrębami Buda Stalowska i Buda Stalowska/
Dęba z Nadleśnictwem Babule. od 1 marca 2007 r. zgodnie  
z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
Nadleśnictwo Buda Stalowska w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych Lublin zmieniło dotychczasową nazwę i siedzibę 
na: Nadleśnictwo Nowa Dęba z siedzibą w miejscowości Nowa 
Dęba. Nadleśnictwo uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, 
w miarę posiadanych możliwości wspiera działalność jednostek 
gminnych, powiatowych i stowarzyszeń, współfinansuje impre-
zy kulturalne i wydarzenia sportowe, kształci dzieci i młodzież 
przeprowadzając lekcje i spotkania edukacyjne w terenie.

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospo-
darczego i społecznego gminy - Piekarnia - Stefan Buś Nowa 
Dęba - działa od 50 lat, zajmuje się produkcją chleba oraz świe-
żych wyrobów piekarniczych, ofertę wyrobów dostosowuje do 
potrzeb klientów. Jedna z największych piekarni w regionie, 
przez wiele lat stwarza warunki do pracy i zatrudnienia nie tyl-
ko w miejscu produkcyjnym ale również w punktach sprzedaży. 
Uczestniczy także w życiu społecznym gminy i regionu sponso-
rując organizacje, stowarzyszenia, domy dziecka, szkoły, przed-
szkola i ochotniczą straż pożarną.

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospo-
darczego i społecznego gminy - „SPOŁEM” Powszechna Spół-
dzielnia Spożywców w Nowej Dębie - powstała w wyniku wielu 
reorganizacji handlu przeprowadzonych w latach 1970–80, od  
1 stycznia 1983 r. została zarejestrowana jako samodzielna 
jednostka pod nazwą „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców w Nowej Dębie. Zrzesza 49 członków, zatrudnia 
obecnie 70 pracowników, prowadzi działalność gospodarczą 
w zakresie handlu detalicznego, produkcji i sprzedaży pie-
czywa, wynajmu lokali użytkowych oraz usług targowisko-
wych. Działalność Spółdzielni oparta jest przede wszystkim 
na tradycji, wysokiej jakości, a także tworzonych przez 
wiele lat solidnych podstawach i dobrej marce, któ-
re pozwalają obecnie na podejmowanie nowych wyzwań  
w zakresie jej rozwoju. Swoją wieloletnią działalnością angażu-
je się także w życie społeczne gminy, wspiera finansowo bądź 
rzeczowo akcje charytatywne, imprezy kulturalne i wydarzenia 
sportowe.

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospo-
darczego i społecznego -  ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarko-
pol” TARNOBRZEG sp. z o. o. - powstały we wrześniu 2001 r. 
w wyniku restrukturyzacji Kopalni i Zakładów Przetwórczych 
Siarki „Siarkopol”, jednego z największych producentów siarki  
w latach 70 i 80 XX wiek. Podstawowa działalność spółki obejmu-
je produkcję i sprzedaż nawozów oraz siarki konfekcjonowanej. 
Fundamentalną zasadą w spółce jest prowadzenie procesów pro-
dukcyjnych w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny, a troska  
o środowisko naturalne i otwarta polityka informacyjna sta-
nowią dla Zakładów Chemicznych priorytetowe zagadnienia. 
Spółka posiada wiele wyróżnień i certyfikatów potwierdzają-
cych pozycję zarówno na rynkach krajowych jak i międzyna-
rodowych, uczestniczy aktywnie w życiu społecznym gminy 
wspierając różne instytucje i organizacje lokalne.

- w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospodar-
czego i społecznego gminy - Zakłady Farmaceutyczne „POLP-
HARMA” S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie -budowa 
zakładu w Nowej Dębie na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej rozpoczęła się pod koniec lat 90–tych, kie-
dy to Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych POL-
FA S.A. podjął decyzję o przeniesieniu wytwarzania suchych 
form stałych poza Warszawę. W 2012 roku wraz z prywatyza-
cja POLFY Warszawa spółka weszła w skład grupy kapitałowej 
POLPHARMA, a spółka w Nowej Dębie stała się jej Oddziałem 
Produkcyjnym. Oddział angażuje się w działalność na rzecz 
społeczności lokalnej wspomagając inicjatywy władz, organiza-
cji pozarządowych oraz realizując projekty związane z edukacją 
i profilaktyką zdrowotną. Spółka nie tylko dostarcza wysokiej 
jakości leki, ale również uczy jak dbać o zdrowie i poprawiać 
jakość życia. Organizuje akcje honorowego oddawania krwi, 
uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez gminę.

- w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospodar-
czego i społecznego gminy - Zakład Produkcji Elementów Bu-
dowlanych „ELWID” Elżbieta Widuch Chmielów - rozpoczął 
działalność w 1993 r. Podstawowym wyrobem produkowanym 
przez firmę był pustak żużlobetonowy, który z uwagi na lokalną 
tradycję był szeroko stosowany w budownictwie mieszkanio-
wym i przemysłowym. Aktualnie zakład zajmuje się produkcją 
materiałów betonowych, w tym m.in. kostki brukowej, obrzeży, 
krawężników drogowych, gazonów, korytek ściekowych i płyt 
ażurowych. Poprzez swoją działalność zakład przyczynia się do 
rozwoju gospodarczego gminy, prowadzi również działalność 
charytatywną wspierając w miarę posiadanych środków oko-
liczne instytucje i kluby sportowe, a także sponsorując różne 
wydarzenia sportowe.

     Wśród zaproszonych na uroczystość gości był poseł Zbi-
gniew Chmielowiec i poseł Mirosław Pluta, który wręczył bur-
mistrzowi miasta i gminy Nowa Dęba Wiesławowi Ordonowi 
pamiątkową statuetkę. Pamiątkowy grawerton na ręce Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Serafina przekazał tak-
że Jerzy Komarnicki  z Zakładów Chemicznych SIARKOPOL. 
Korzystając z okazji burmistrz Wiesław Ordon złożył także 
gratulacje  Adamowi Bunio  za awans nowodębskich badmin-
tonistów do ekstraklasy. Uroczystą sesję uświetniły swoim wy-
stępem Mażoretki DIAMENT i Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
z Chmielowa, a także Zespół DĘBIANIE.

UMiG Nowa Dęba
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Wyścig do Św. Mikołaja
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI był organizatorem impre-

zy rekreacyjnej dla uczniów z sandomierskich szkół podstawowych 
pt. „Wyścig do św. Mikołaja”. 

Tegoroczna XI edycja turnieju odbyła się 
5 grudnia w Hali Widowiskowo - Sportowej 
przy ul. Patkowskiego 2a. 

Uczniowie wzięli udział w pięciu konku-
rencjach:

1. „ zimowa rozgrzewka”
2. „ Toczenie śnieżnej kuli”
3. „ Art” tworzenie łańcucha choinkowego
4. „ Rzuty śnieżkami”
5. „ Spadające płatki śniegu”
Zwycięzcami tegorocznego turnieju były 

REPREZENTACJE SZKÓŁ PODSTAWO-
WYCH NR 3 oraz 4, które uzyskały we 

wszystkich konkurencjach po 32 punkty. Na 
trzecim miejscu znalazła się Szkoła Podsta-
wowa nr 2, której uczniowie zdobyli łącznie 
21 punktów. Miejsce czwarte zdobyła re-
prezentacja Szkoły Podstawowej nr 1, która 
uzyskała 15 punktów.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
okolicznościowe upominki. Podczas turnieju 
panowała wspaniała sportowa atmosfera. Ki-
bice z poszczególnych szkół zagrzewali swych 
kolegów do walki o zwycięstwo. Uczestnicy 
oraz kibice otrzymali ponadto czapeczki św. 
Mikołaja oraz słodycze.

Nowy Rok w Sandomierzu
Zapraszamy na Powitanie Nowego Roku w Sandomierzu. Przewidziany jest, tradycyjny 

już, polonez z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, pokaz fajerwerków  oraz 
życzenia noworoczne. Całość okraszona będzie największymi tanecznymi hitami ostatnich lat. 
A zagrają dla Państwa: Dj Endru Vega - swoją karierę za konsoletą rozpoczął w 1996 roku w 
nieistniejącym już lubelskim klubie HELP. W latach 2000-2005 był rezydentem w zamojskim 
klubie Stara Elektrownia, gdzie gościły największe ówczesne gwiazdy sceny klubowej. Od 2002 
roku wraz z DJ Ralphem tworzy formacje VINYLSOMBREROZ, która organizowała cieszące 
się ogromną popularnością cykliczne imprezy Sexy Beats oraz Groove Me organizowane w 
klubie Megido. Cykl tych imprez charakteryzował się różnorodnością gatunkową od muzyki 
house poprzez techno, drum’n’bass do hip hopu włącznie. Gwiazdami tychże imprez była 
śmietanka klubowych dj-ów z Polski, takich jak Angelo Mike, Diana Drouge, Dj Matush, 
Dj Levy, Carla Roca oraz z zagranicy. Jego styl to głównie house z głębokim wokalem i pia-
ninem w tle. Od 2005 r. gościł w lubelskich klubach muzycznych m. in. Klub 68, Komitet, 
Disco Fever, Czekolada, Oranżada oraz  zamojska Stara Elektrownia i Klub Absens Carens, 
biłgorajski Cynamon. Obecnie na stałe rezyduje w klubach Klub 68, Komitet i chełmski Club 
Underground, oraz Dj Graffen - przygodę z konsoletą rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku w lubelskich klubach Coloseum i Help Disco. Od tego czasu podczas licz-
nych występów można było go spotkać w najlepszych klubach na terenie wschodniej Polski. 
Współpracował z Radiem dla Ciebie, brał udział w audycji „Wieczór i noc Dj-ów”, w której 
miksował na żywo.  Współpracował z DJ Hazelem, Joora, Insane i innymi.

Przez wiele lat był związany z „klubem „OK” w Białobrzegach, warszawskim „Underground”, 
zamojską „Elektrownią”. Jego sety to duża dawka energii, dobrej zabawy, idealnego wyczucia 
i nienagannej techniki.

Impreza rusza o godz. 21.00, nie może Was tam zabraknąć!

Posłowie, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, Departamentu Pożytku 
Publicznego, Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz Biura Analiz Sejmowych 
rozmawiali m.in. o rozszerzeniu katalogu 
działań pożytku publicznego, publikowa-
niu informacji publicznej przez organi-
zacje pozarządowe, nałożeniu obowiązku 
przyjmowania programów współpracy z 
organizacjami pozarządowymi przez ad-
ministrację centralną oraz rozszerzeniu 
możliwości prowadzenia nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego (m.in. 
o uwzględnieniu w tym także sprzedaży 
przedmiotów darowizn).

Przedstawiciele Departamentu Pożytku 
Publicznego zgłosili także nową propozycję 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, aby 
organizacje zbierające 1% podatku docho-
dowego od osób fizycznych na tzw. subkonta 
z przeznaczeniem na pomoc osobom indy-
widualnym zobowiązane były do podpisy-
wania umów cywilnoprawnych z potencjal-

nymi odbiorcami zebranych środków. Ma 
to chronić te osoby przed nadużyciami ze 
strony organizacji pożytku publicznego (gdy 
np. nie przekazują one środków zebranych 
staraniem danej rodziny na potrzeby reha-
bilitacji czy leczenia dziecka). Propozycja 
ta jest wynikiem analizy Raportu NIK o 
wykorzystaniu 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych przez organizacje pożytku 
publicznego.

Kolejne spotkania podkomisji ds. współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi za-

planowano na 13 i 15 stycznia 2015 r.
Efektem obecnych prac w podkomisji ma 

być przygotowanie formalnego już projektu 
nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, nad którym 
będą się toczyć dalsze prace w Komisji Po-
lityki Społecznej i Rodziny oraz na forum 
sejmowym.

autor(ka): Magda Dobranowska-Wit-
tels

Źródło: ngo.pl

W Sejmie trwają prace 
nad nowelizacją ustawy o pożytku 

czerwiec  2015 r.
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Studenci tarnobrzeskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
prof. St. Tarnowskiego mają szansę zamieszkać w akademiku. Samo-

rząd Tarnobrzega we współpracy z Sejmikiem Województwa Podkarpa-
ckiego zamienił jedną ze swoich działek na budynek byłego kolegium na-
uczycielskiego, który zostałby zaadaptowany na akademik.

- Jeszcze w trakcie kampanii samorządowej, a także już jako prezydent spotykałem się  
z Panem Rektorem i rozmawialiśmy o możliwości zaadaptowania budynku byłego ko-
legium nauczycielskiego na akademik – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej 
Prezydent Grzegorz Kiełb.

25 maja br. Sejmik Województwa Podkarpackiego zdecydował o przekazaniu budyn-
ku byłego kolegium nauczycielskiego dla Gminy Tarnobrzeg. W zamian, Gmina przekaże 
tereny znajdujące się przy PCEN. Wartość budynku została oszacowana na kwotę ponad 
1,8 mln zł, a wartość działki na zamianę, to 163 tys. zł. – Gmina ma dodatkowo dopłacić 
100 tys. zł. Przy tak dużej różnicy wartości tej zamiany, zobowiązaliśmy się także wykonać 
projekt adaptacyjny budynku, który przekażemy Panu Rektorowi, aby mógł później pro-
wadzić rozmowy w ministerstwie – wyjaśnia Prezydent. 

Jak zapowiada rektor Paweł Maciaszczyk, budynek, który ma otrzymać PWSZ będzie 
budynkiem dydaktycznym, w którym nie tylko studenci będą mogli zamieszkać, ale także 
znajdą się tu pracownie. - W akademiku mogłoby zamieszkać sto osób. Być może ta liczba 
będzie mniejsza, ponieważ chcemy stworzyć tam pracownie zawodowe dostosowane do 
wszystkich kierunków kształcenia, gdzie studenci mogliby odbywać zajęcia dydaktyczne. 

Chcielibyśmy, aby powstało osiem takich pracowni – wyjaśnia Rektor.
- Pragnę serdecznie podziękować Panu Marszałkowi i Panu Prezydentowi za to, że 

szkolnictwo wyższe leży im na sercu i podejmują takie działania. Pragnę przypomnieć, 
że Pan Marszałek nie tylko 100 tys. zł przekazał nam na wyposażenie laboratorium infor-
matycznego, ale także 200 tys. zł na wyposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich. 
Posiadanie przez naszą uczelnię akademika pozwoli także na nawiązanie współpracy za-
granicznej z innymi krajami i uczelniami – dodaje rektor.

Pierwszy krok do powstania 
akademika PWSZ zrobiony

DNI  TARNOBRZEGA  2015
Koncerty 

Już 120 osób wzięło udział w charytatywnym bieganiu nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim. Każdy przebiegnięty kilometr oznacza konkretną kwo-

tę pieniędzy, które zostaną przekazane na rehabilitację i protezę dla niespeł-
na dwuletniego Kacperka.

Akcję organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
wspólnie z wychowankami Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Każdego dnia w czasie trwania 
akcji w godzinach od 17.00 do 19.00, na wyznaczonej trasie prowadzącej nad Jezioro Tar-
nobrzeskie (chodnik, droga rowerowa), każda chętna osoba, może przebiec zadeklarowa-
ną ilość kilometrów. Wczoraj w biegu uczestniczyło 96 osób, które przebiegły łącznie 800 
km, dziś, do godziny 10 do akcji włączyło się kolejne 24 osoby.

Jeśli ktoś nie może pobiec popo-
łudniu, istnieje możliwość ustalenia 
biegania również w godzinach do-
południowych np. dla szkól czy grup 
zorganizowanych. Wystarczy powia-
domić organizatorów o takiej po-
trzebie osobiście bądź telefonicznie  
(nr tel. (15) 8221951).

Więcej na portalu nadwisla24.pl
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Dyżury aptek
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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

BEATA WASIUTA - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Tarnobrzegu.

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
01.12. - 07.12.2014 r. 
Farmacja Plus „ROKITEK” 
ul. Rokitek 41 A 
15/833 12 09 
08.12. 14.12.2014 r. 
Apteka Prywatna Sp. J. 
ul. Dobkiewicza 12 
15/832-86-48
15.12. - 21.12.2014 r. 
Apteka Prywatna 
ul. 11 Listopada 3 15/832-37-86
22.12. - 28.12.2014 r. 
- Apteka „ARNIKA” 
ul. Mickiewicza 51a/2 
15/832-27-37
29.12. - 04.01.2015 r. 
„Apteka w Centrum” 
ul. Słowackiego 18 
15/832-10-48

TARNOBRZEG
01.12. - 07.12.2014 r. 
„Apteka Dzikowska” 
ul. Konfederacji Dzikowskiej 16 
15/823 72 67
08.12. - 14.12.2014 r. 
Apteka „Na Zdrowie” 
ul. Kopernika 15 
15/823 40 83
15.12. - 21.12.2014 r. 
Apteka „NOVA” 
ul Mickiewicza 4 15/811 29 74
22.12. - 28.12.2014 r. 
Apteka „Pod Aniołem” 
ul. Mickiewicza 34 D 
15/823-02-02
29.12. - 04.01.2015 r. 
Apteka „Familijna” 
ul. Mickiewicza 34 E 
15/822-19-89

*   *  *
Dresiarz z bejsbolem wchodzi do pralni.
Czy jest chleb wiejski?
Przecież to jest pralnia
Drechu wziął i sponiewierał pracownika pralni.  Na-

stępnego dnia drech znowu wchodzi do pralni.
Bagietkę poproszę!
Chłopie zrozum  t.o.j.e.s.t.p.r.a.l.n.i.a.
Bagietkę proszę!
Spadaj!
Dresiarz znów pobił pracownika pralni.
Trzeciego dnia facet pracujący w pralni kupił 10 ga-

tunków chleba. Znów wchodzi dres.
Czy macie banany?
Przecież wczoraj i przedwczoraj chleb chciałeś?
Cóż … chleb teraz nawet w aptece kupić można …

*   *  *
Sędzia pyta oskarżonego:
Dlaczego oskarżony ukradł auto?
Bo nie chciałem spóźnić się do pracy.
A nie mógł oskarżony jechać autobusem?
Nie. Na autobus nie mam prawa jazdy.

*   *  *
W szkole nauczyciel widzi stojącego na korytarzu 

chłopca.
Chłopcze, dlaczego nie jesteś na lekcji?  I w dodatku 

palisz!  Jaka klasa?!
Chłopak wydmuchuje dym:
Burżuazja.

*   *  *
W pochmurny dzień kelner podaje gościowi kawę 

i mówi:
Wygląda na deszcz, prawda
Nic nie szkodzi – odpowiada gość – Przynajmniej 

pachnie jak kawa.
*   *  *

Taksówkarz jedzie bardzo szybko, ostro bierze zakręty, 
wyprzedza samochód za samochodem. Pasażer blednie:

Panie, niech pan uważa! Ja mam na utrzymaniu sze-
ścioro dzieci!

Taksówkarz się odwraca:
No i mi pan mówi, żebym uważał?

*   *  *
Do domu przychodzi ksiądz z kolędą.  Po modlitwie 

i po święceniu domu mówi do małej dziewczynki:
A umiesz się żegnać, moje dziecko?
Umiem.  Do widzenia.

*   *  *
Głowa rodziny, leżąc na łożu  śmierci,  mówi do syna:
Synu, zostawiam ci fortunę z trzema domami, 5 sa-

mochodów, 6 ciągników, 1 stodołę, 20 krów, 10 koni, 
10 owiec oraz 10 kóz.

Zaskoczony syn mówi:
Naprawdę? Jak to? Gdzie to wszystko jest?
Na to staruszek:
Na Facebooku.

*   *  *
Cyrk.  Tygrysica do syna podczas pokazu tresury:
To treser. Te światła i brawa są denerwujące, ale nie 

niebezpieczne. Ludzi wokół się nie bój, są za kratami.
*   *  *

Powiedz tylko szczerze! Przez te 20 lat zdradziłaś 
mnie choć raz, nawet w myślach?

Jak szczerze, to w myślach ani razu …
*   *  *

Coś taka nerwowa?
Pojechaliśmy całą paczką na działkę i tam mój pies 

wpadł do szamba.
Utonął?
Nie, wylazł, ale to był dopiero początek.
A co dalej?
Otrząsnął się …
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A nie mógł oskarżony jechać autobusem?
Nie. Na autobus nie mam prawa jazdy.

*   *  *
W szkole nauczyciel widzi stojącego na korytarzu 

chłopca.
Chłopcze, dlaczego nie jesteś na lekcji?  I w dodatku 

palisz!  Jaka klasa?!
Chłopak wydmuchuje dym:
Burżuazja.

*   *  *
W pochmurny dzień kelner podaje gościowi kawę 

i mówi:
Wygląda na deszcz, prawda
Nic nie szkodzi – odpowiada gość – Przynajmniej 

pachnie jak kawa.
*   *  *

Taksówkarz jedzie bardzo szybko, ostro bierze zakręty, 
wyprzedza samochód za samochodem. Pasażer blednie:

Panie, niech pan uważa! Ja mam na utrzymaniu sze-
ścioro dzieci!

Taksówkarz się odwraca:
No i mi pan mówi, żebym uważał?

*   *  *
Do domu przychodzi ksiądz z kolędą.  Po modlitwie 

i po święceniu domu mówi do małej dziewczynki:
A umiesz się żegnać, moje dziecko?
Umiem.  Do widzenia.

*   *  *
Głowa rodziny, leżąc na łożu  śmierci,  mówi do syna:
Synu, zostawiam ci fortunę z trzema domami, 5 sa-

mochodów, 6 ciągników, 1 stodołę, 20 krów, 10 koni, 
10 owiec oraz 10 kóz.

Zaskoczony syn mówi:
Naprawdę? Jak to? Gdzie to wszystko jest?
Na to staruszek:
Na Facebooku.

*   *  *
Cyrk.  Tygrysica do syna podczas pokazu tresury:
To treser. Te światła i brawa są denerwujące, ale nie 

niebezpieczne. Ludzi wokół się nie bój, są za kratami.
*   *  *

Powiedz tylko szczerze! Przez te 20 lat zdradziłaś 
mnie choć raz, nawet w myślach?

Jak szczerze, to w myślach ani razu …
*   *  *

Coś taka nerwowa?
Pojechaliśmy całą paczką na działkę i tam mój pies 

wpadł do szamba.
Utonął?
Nie, wylazł, ale to był dopiero początek.
A co dalej?
Otrząsnął się …
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* * *
Hrabia z Hrabiną tańczą walca na wielkim balu.
- Psst, hrabino, teraz kręcimy się w drugą stronę.
- Dlaczegóż to, mój hrabio?
- Kończy mi się gwint w protezie...

* * *
Pani hrabina była niezadowolona z tego, jak jej po-

kojówka, Elena, sprząta. Znalazłszy warstwę kurzu 
na stole w pokoju jadalnym, zaczyna jej złorzeczyć. 
Elena na to:

- Jestem lepszą kucharką, niż pani. Sprzątam dom 
lepiej, niż pani.

- Kto tak powiedział?
- Pan hrabia. I jestem lepsza w łóżku, niż pani.
Hrabina uśmiechnęła się szyderczo i powiedziała:
- Co, i mój mąż ci tak powiedział?
- Nie, ogrodnik!

* * *
W samolocie rozlega się przez głośnik:
- Czy wśród pasażerów jest lekarz?
Jeden z pasażerów wstaje i idzie do kabiny pilota. 

Po chwili z głośnika słychać głos lekarza:
- Czy wśród pasażerów jest pilot?

* * *
Ofiara wypadku budzi się po długiej i ciężkiej ope-

racji....
- Co się stało!? Gdzie ja jestem?
- Miał pan wypadek...
- To znaczy, że jestem w szpitalu?
- W dużej części tak...

* * *
Rozmowa telefoniczna:
- Kochanie, odwołałam dzisiejszą wizytę mojej 

mamy, kupiłam Ci sześciopak pszenicznego, na ko-
lację będą pyszne steki, a później masażyk w mojej 
nowej bieliźnie i...

- Jak mocno?!
- No... błotnik wgnieciony, kierunkowskaz rozbity, 

lusterko urwane...
* * *

- Dziwne - mówi mąż do żony - ty masz niebieskie 
oczy, ja mam niebieskie oczy, a nasza córeczka ma 
piwne. Ciekawe po kim...

- A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?!
* * *

Przeglądająca się w lustrze żona do męża:
- Powiedz mi, Kochanie, za co ty mnie tak Ko-

chasz: za piękną buzię, czy za rewelacyjną figurę?
- Za poczucie humoru - odparł mąż.

* * *
Mąż wraca z pracy do domu i zastaje zapłakaną 

żonę, która w nerwach pakuje swoje rzeczy do wa-
lizki.

- Co ty wyprawiasz?! - pyta zaskoczony.
- Odchodzę! Zdradziłeś mnie! - wykrzykuje żona 

i rzuca w niego plikiem zdjęć, na których widać jak 
uprawia on seks z kochanką. Mąż spokojnie i z opa-
nowaniem przegląda zdjęcia po czym mówi do żony:

- Kochanie, uspokój się! Wszystko się ułoży! Mu-
simy tylko wyjaśnić, kto te zdjęcia zrobił i dlaczego 
chce zniszczyć nasze małżeństwo.

* * *
Szczęścia nie można kupić. Niemniej dzięki pro-

stytucji można je wynająć.
* * *

- Co słychać u twojej żony?
- Uczę ją chodzić.
- A cóż jej się stało?
- Odkąd sprzedałem samochód stwierdziłem, że 

zapomniała, biedaczka,jak się chodzi...

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

15.06.  -  21.06.2015 r.  
Apteka „W Galerii”
ul. Błonie 2 
tel. 15/832 02 93

22.06.  -  28.06.2015 r.  
Apteka „NOVA”
ul. Mickiewicza 32 
tel. 15/832 07 88

29.06.  -  05.07.2015 r  
Apteka Prywatna
ul. Portowa 30  
tel. 15/832 19 15

TARNOBRZEG

15.06.  -  21.06.2015 r.  
Apteka „Pod Aniołem 2”
ul. Targowa 6 B
tel. 15/822 95 95

22.06.  -  28.06.2015 r.  
Apteka „Dr.Max”
ul. Wyspiańskiego 25 
tel. 15/822 51 10

29.06.  -  05.07.2015 r  
Apteka Prywatna
ul. Zwierzyniecka 18  
tel. 15/823 61 80

06.07.  -  12.07.2015 r. 
Apteka „Na Sokolej”
ul. 1 Maja 1 
tel. 15/822 35 75
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