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Każda otrzymana pomoc 

zostanie właściwie wykorzy-

stana...
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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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20 sierpnia odbyło się spot-
kanie sołtysów i prze-

wodniczących zarządów osiedli 
z burmistrzem miasta i gminy 
Wiesławem Ordonem oraz kie-
rownikami referatów UMiG.

Głównym tematem spotkania było omó-
wienie zasad związanych z funkcjonowa-
niem Funduszu Sołeckiego i Osiedlowego, 
a przede wszystkim poinformowanie, iż po-
dział dostępnych środków na rok 2016 musi 
być dokonany do 30 września 2015 r. oraz 
zatwierdzony na zebraniach wiejskich. Dla-
tego też ustalono harmonogram przyszłych 
zebrań. 

Ponadto omówiono stan realizacji za-
dań inwestycyjnych wykonywanych  
w poszczególnych sołectwach. Poruszono 
również temat możliwości pozyskiwania 
środków w nowym okresie programowania 
i określenie potrzeb w dokumencie strate-
gicznym sołectwa jakim jest Plan Odnowy 
Miejscowości, mając na uwadze wymagania 
stawiane przez Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

     
Ustalono, iż wzorem poprzedniego 

okresu programowania zostaną powoła-
ne w sołectwach grupy robocze, które we 
współpracy z pracownikami Urzędu Miasta 
i Gminy będą pracowały nad „mini strate-
giami” każdej z miejscowości. 

UMiG/RL 

Rozmawiali 
o ważnych sprawach 

sołectw i osiedli

Spośród dziesięciu finalistek wybrano pierwszą miss w historii  
Jeziora Tarnobrzeskiego. 

Wybory MISS Jeziora 
Tarnobrzeskiego 2015

Komendant główny 
Państwowej Straży 

Pożarnej generał Wie-
sław Leśniakiewicz goś-
cił na zaproszenie Posła 
Mirosława Pluty w po-
wiecie tarnobrzeskim.  
W planie wizyty znalazło 
się spotkanie ze straża-
kami ochotnikami z jed-
nostek między innymi  
w Skopaniu, Sokolnikach 
i Stalach, które funkcjo-
nują w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo Gaśni-
czym.    
    więcej na str 3.

Komendant główny PSP  
z wizytą u tarnobrzeskich strażaków

więcej na str 6.
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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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 to nazwa projektu realizowanego przez tarnobrzeskie 
Stowarzyszenie Esteka, w którym pomoc w postaci reha-
bilitacji i hipoterapii otrzymują młodzież i dzieci niepeł-
nosprawne z terenu powiatu tarnobrzeskiego. 

Projekt przewiduje udzielenie pomocy dla 28 osób nie-
pełnosprawnych, z których 7 to dzieci i młodzież ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Grębowa. 
Zajęcia te są finansowane przez MINISTERSTWO PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ z programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Działania przewidziane w projekcie rozpoczęły się  
1 maja a zakończą się 30 listopada 2015 r. Wsparcie otrzy-
mują również rodzice  - dla których to przewidziano 4 spot-
kania. w czasie których odbywają się szkolenia i dyskusje ze 
specjalistami tj, rehabilitantem, pedagogiem, lekarzem, in-
struktorem jeździeckim i hipoterapeutą. Głównym celem 
projektu jest poprawa funkcjonowania psychoruchowego 
i społecznego grupy 28 dzieci niepełnosprawnych ze śro-
dowiska powiatu tarnobrzeskiego poprzez uczestnictwo 
w zajęciach hipoterapii oraz zwiększenie umiejętności  
i zaangażowania grupy 36 rodziców i wolontariuszy  

w procesy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych i wo-
lontariat.

Niezwykle istotną rolę w projekcie odgrywają wolon-
tariusze, którzy zostali odpowiednio przygotowani na 
szkoleniach i spotkaniach z zakresu wolontariatu ukie-
runkowanego na wspieranie osób niepełnosprawnych, 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych za pomocą hipo-
terapii, obsługi koni w hipoterapii oraz podstaw bezpie-
czeństwa podczas zajęć hipoterapeutycznych.  Każdy/a 
wolontariusz/ka zaliczyła serię zajęć praktycznych przy 
prowadzeniu hipoterapii. 

Skuteczność działań  zapewnia stosunkowo duża licz-
ba zajęć dla każdego dziecka – 30 z hipoterapeutą i 30  
z rehabilitantem oraz kompleksowość oddziaływań tj. 
dziecko najpierw badane jest przez psychologa i lekarza 
specjalistę, którzy to przekazują swoje uwagi terapeutom  
w formie ustnej i pisemnej, rozpoczyna się terapia w której 
współpracują ze sobą hipoterapeuta na koniu i rehabilitant 
w salce, wszystko to odbywa się ze wsparciem wolontariu-
szy, uwzględniając dialog z rodzicami dziecka na każdym 
etapie terapii. Dzięki takiej pracy zauważamy pozytywne 
efekty naszego działania, zarówno te fizyczne – jak nor-

„Kopyto za kopytem” 

REKLAMA

Projekt KOPYTO ZA KOPYTEM jest realizowany 
przez Stowarzyszenie ESTEKA i jest finansowany ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

malizacja napięcia mięśniowego czy poprawa równowagi, 
społeczne – budowanie wiary we własne siły, empatii jak 
i emocjonalne – czyli wyciszanie napięć spowodowanych 
przeżyciami związanymi z niepełnosprawnością, i różno-
raką hospitalizacją. 

Poniżej przedstawiamy fotorelację z dotychczas realizo-
wanych działań.

Dzieci z SOSW w Grębowie – za miesiąc
• 7 dzieci
• Bezpłatne zajęcia
• Zaangażowani rodzice (jako ostatni opuścili spotkanie)
• Placówka dostosowała plan zajęć dla opiekuna wyjazdów
• Dzieci bardzo zadowolone
• Dzieci miały diagnozę lekarską
• Chętnie uczestniczą w zajęciach
• 2 z nich z Domu Dziecka
• Współpraca z wolontariuszami – rozwój kompetencji 

społecznych, odwagi, zaradności
• Typy hipoterapii: gimnastyka na koniu, kontaktem z ko-

niem i psychopedagogiczna jazda konna
• 30 zajęć dla każdego dziecka – zarówno hipoterapii jak  

i rehabilitacji
• Współpracujemy od lat, jesteśmy zadowoleni że możemy 

i bardzo dziękujemy.



– to tytuł wystawy czasowej ze zbiorów etnograficz-
nych Muzeum Narodowego w Kielcach, przygotowanej 
w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.  
Ekspozycja będzie prezentowana od 13 września do 29 
listopada  2015 roku w Sali Ekonomskiej, na parterze 
Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. 

Do II wojny światowej społeczność polska i żydowska 
żyły obok siebie. Województwo kieleckie zamieszkiwało 
ponad 300 000 Żydów skupionych głównie w miastach  
i małych miasteczkach. W niektórych z nich, jak: Dzia-
łoszyce, Szydłowiec, Chmielnik, Wodzisław czy Opatów 
stanowili ponad połowę wszystkich mieszkańców. To właś-
nie małomiasteczkowi Żydzi mieli bezpośredni kontakt  
z ludnością chłopską. Wytwarzali na użytek wsi wiele dóbr, 
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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

wrzesień  2015 r.
Nr 38

Rusza gruntowny remont skrzyżowania

Komendant główny zwiedził także jednostkę w Tarno-
brzegu i spotkał się z pracującymi w niej strażakami. 

Generał Leśniakiewicz podkreślał, że cieszy go dobre 
wyposażenie tarnobrzeskiej jednostki. Komendant mówił 
także o znaczeniu Ochotniczych Straży Pożarnych. Pod-

czas wizyty w Skopaniu komendant Leśniakiewicz zade-
klarował wsparcie finansowe tamtejszym strażakom ochot-
nikom przy budowę nowej remizy.

- Mamy się czym chwalić. Nasze jednostki są na ogół  
w bardzo dobrym stanie, dobrze wyposażone, bo też, co 

roku duże finanse z budżetu miasta idą na doposażenie 
OSP - mówił Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb: 

- Tylko w tym roku 235 tys. pochłonie modernizacja bu-
dynku OSP w Sielcu, a ponad 60 tys. nasz wkład w kupno 
busa ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzików. Jednak trze-
ba przyznać, że wielu zadań nie udałoby się zrealizować bez 
pomocy komendy głównej PSP, od której w ciągu ostatnich 
3 lat otrzymaliśmy grube tysiące złotych.

Komendant główny PSP  
z wizytą u tarnobrzeskich strażaków

Cd ze str. 1

Kierowcy przejeżdżający przez skrzyżowanie ulic 
Sikorskiego – Kopernika - Wyspiańskiego niestety 

będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Bowiem już od 
najbliższego czwartku, 10 września, rusza długo wycze-
kiwany i potrzebny remont tego skrzyżowania. Wszelkie 
utrudnienia wynagrodzi kierowcom jednak nowa na-
wierzchnia czy sygnalizatory detekcji wizyjnej. 

- Niestety każda duża inwestycji drogowa, w szczególno-
ści realizowana w centrum miasta, wiąże się z utrudnienia-
mi dla kierowców i pieszych. Nie da się ich uniknąć. Jednak 
liczymy na wyrozumiałość i prosimy zarówno kierowców, 
jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w re-
jonie prowadzonych prac – apeluje Prezydent Grzegorz 
Kiełb.

W związku z powadzoną inwestycją od czwartku,  
tj. 10.09.2015 r., wprowadzona zostanie czasowa organi-
zacja ruchu na remontowanym odcinku drogi. Na czas 
prowadzenia robót ruch na skrzyżowaniu będzie możliwy 
tylko ulicą Sikorskiego, która zostanie zawężona do jedne-
go pasa. Ruch będzie się tu odbywał wahadłowo i będzie 

sterowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji świetlnej. 
Wyjazdy i wjazdy w ulice Wyspiańskiego i Kopernika zo-
staną zablokowane, natomiast sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Św. Barbary zostanie usta-
wiona w tryb pulsacyjny. 

Ruch pieszych będzie utrudniony i przejście przez  
ul. Sikorskiego będzie możliwe na najbliżej położonych, 
znajdujących się poza obrębem skrzyżowania, przejściach 
dla pieszych (zlokalizowanych w obrębie sklepu Lidl oraz 
ul. Św. Barbary). Na czas prowadzenia prac pozostałe 
przejścia zostaną zlikwidowane.

Utrudnienia czekać będą także pasażerów, ponieważ 
zmianie ulegną również kursy niektórych autobusów ko-
munikacji miejskiej. P.H.U. POLKAR informuje pasażerów 
korzystających ze środków komunikacji miejskiej w Tarno-
brzegu, o zmianach w kursowaniu linii A, B, 4, 9, 9bis, 10, 
12 i 14. Od  10 września 2015 na czas remontu zmienia się 
trasa przejazdu wyżej wskazanych linii. 

Linie A, B, 9, 9 bis, 10 na powrocie oraz linia 14, będą 
kursować następującymi ulicami objazdu: Targowa, Szpi-
talna, Św. Barbary. W związku ze zmianami zamontowane 

zostały trzy dodatkowe przystanki autobusowe. Pierwszy 
na ulicy 11-go Listopada róg św. Barbary, drugi przy ulicy 
Św. Barbary (w pobliżu szkoły „Budowlanki”), trzeci przy 
ulicy Targowej (obok cmentarza wojskowego). Wszystkie 
przystanki są obustronne. 

Linie 4 na powrocie i 12 w obie strony, będą kursować 
następującymi ulicami objazdu: Grota Roweckiego, Piłsud-
skiego i Mickiewicza.

Przypomnijmy. Wartość inwestycji, to 1 349 623,51 zł. 
Zakres zaplanowanych prac obejmuje remont, wymia-
nę nawierzchni warstw bitumicznych jezdni, ze wzmoc-
nieniem ich siatką geokompozytową, remont – wymianę 
krawężnika drogowego wraz z opaską przykrawężnikową, 
przebudowę – wymianę pętli indukcyjnych, zmianę lo-
kalizacji czterech sygnalizatorów, montaż sygnalizatorów 
detekcji wizyjnej. Wykonawcą prac jest firma Skanska. Jak 
zapewnia wykonawca inwestycji, dołoży wszelkich starań, 
aby niedogodności związane z pracami były jak najmniej 
odczuwalne dla kierowców i pieszych. 

AR/PSK

„UTRACONE SĄSIEDZTWO”  zwłaszcza odzież i obuwie, przeznaczonych do sprzedaży 
jarmarcznej. Były gorszej jakości, ale tańsze toteż masowo 
kupowane. Jako rzemieślnicy nie byli przez chłopów wy-
soko oceniani, chociaż zdarzali się wśród nich wyjątkowi 
fachowcy. Kożdy „lepsy” kawaler musioł mieć buty z cho-
lewami od Jaśka Orzechowskiego, a spodnie od Jankla Kra-
koskiego. Po sukmany, „krakuski” i „magiery” jeździli go-
spodarze do Chmielnika. Starsi utrzymywali, że najlepsze 
chały (bułki pszenne) sprzedają na jarmarkach i odpustach 
Żydówki chęcińskie. Niewielki odsetek ludności żydow-
skiej mieszkał na wsi. Prowadzili tam gospody, sklepiki, 
zajmowali się skupem mleka, pierza, handlem oraz rze-
miosłem. Nieliczni mieli ziemię. Nie stanowili dla chłopów 
żadnej konkurencji, bowiem jedynym zajęciem akceptowa-
nym przez etos wiejski była uprawa roli – Oni, jak mawia-
no, nie pracowali, oni tylko handlowali.  

 
Byli także krawcami, szewcami, stolarzami, piekarzami 

albo fryzjerami, rzadziej kowalami i kołodziejami, a spora-
dycznie murarzami, bo – jak mawiano – to zawody brudne 
i praca ciężka. Żydzi mieszkający w Chałupkach Morawi-
ckich, gdzie niemal cała wieś trudniła się garncarstwem 
– wspomina Tomasz Gajda – nigdy nie zajmowali się tym 
rzemiosłem. Chętnie kupowali na sprzedaż gotowe garn-
ki, nawet surowe, które wypalali w wynajętych piecach.  
W okresie międzywojennym w Dębskiej Woli zamieszki-
wało kilka rodzin żydowskich. Józef Piłat – znany rzeźbiarz 
ludowy, najlepiej zapamiętał rodzinę sklepikarzy stare-
go Żyda Majera Lewensteina, którą po latach przedstawił 
w kompozycji zatytułowanej Sklepik żydowski w Dębskiej 
Woli. Na tle półki zwieńczonej grzebieniem z ptaszkami, 

za wysoką ladą ustawił Majora, jego córkę Ruchlę i zięcia 
Mejloka.

      
W plastyce związanej z obrzędami przedstawienie Żyda 

jest wcześniejsze i ukształtowane na przedwojennych wzo-
rach publikacji antysemickich. Taki stereotyp przetrwał  
w widowiskach herodowych, przedstawieniach szopko-
wych, zapustnych, czy do niedawna obrzędowości wesel-
nej. Rola Żyda, postaci symbolicznej, chociaż przedstawia-
nej groteskowo (jest niezdarny, głupi, garbaty i kulawy),  
w scenariuszu teatru ludowego była niezbędna (podobnie 
jak udział w nim Cygana i Dziada). Wierzono, że jako inny, 
czyli obcy (w opozycji do swoich) z uwagi na odmienny 
wygląd, niezrozumiałą mowę i inną religię ma kontakty  
z siłami nadprzyrodzonymi, a jego obecność w obrzędzie  
u progu nowego roku gospodarskiego bądź na nowej dro-
dze życia sprowadza płodność i gwarantuje powodzenie.

Wstęp wolny na wystawę.

WIĘCEJ O WYSTAWIE: http://mnki.pl/pl/aktualnosci/
wydarzenia/1397,utracone_sasiedztwo.html



Te oraz inne artykuły z Lessera przeczytasz na http://lo.tarnobrzeg.pl/lesser
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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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Zakończyło się letnie okienko transferowe dla europejskich 
klubów piłki nożnej. Okienko, z którego nie jestem aż tak 

zadowolony, by skakać z radości. Tak czy inaczej przez ostatnie 
63 dni zasypywani byliśmy w mediach mnóstwem sensacyjnie 
brzmiących doniesień, dotyczących zmian barw klubowych 
przez wielu znanych zawodników. Jeśli chcielibyście wiedzieć, 
co ja sądzę o ostatnich ruchach kadrowych w najbardziej zna-
nych europejskich klubach piłkarskich, to zapraszam do lektury 
mojego tekstu.

Zacznijmy tradycyjnie - jak to u mnie - od Anglii. Przed 
obecnym sezonem najbardziej na rynku poszaleli włodarze 
Manchesteru City. Prawdę mówiąc pojechali trochę po bandzie 
z niektórymi wzmocnieniami. Wydali 68 mln € na Sterlinga i 80 
mln € na Kevina de Bruyne. Do tej listy wypada jeszcze dodać 
Otamendiego za 40 baniek i coś mi mówi, że gdyby nie finan-
sowe fair play, to na tym by nie poprzestali. Ekipę wicemistrza 
Premier League opuścili natomiast Stevan Jovetić (Inter), Alvaro 
Negredo (Valencia) i Edin Dzeko (Roma). Jak na razie wszyst-
ko układa się zdecydowanie po myśli właścicieli klubu, bo ich 
drużyna w czterech pierwszych meczach zainkasowała komplet 
punktów.

Nie próżnowali też ich lokalni rywale - The Citizens. Wła-
dze Czerwonych Diabłów jeszcze w trakcie zeszłego sezonu 
zaklepały transfer utalentowanego Memphisa Depaya. Jest to 
transfer, którym się absolutnie „jaram”. Wcześniej kojarzyłem 
go chyba tylko z FIFY, bo często wybierałem go do składu. Po 
kilku występach stwierdzam jednak, że jest to ich najlepsza in-
westycja menedżerów klubu od czasów CR7. Dokupiono też 
Bastiana Schweinsteigera z Bayernu, Mateo Darmiana z Torino 
i Morgana Schneiderlina z Southampton. Pożegnano się nato-
miast z Robinem van Persie (Fenerbahce), Radamelem Falcao 
(Chelsea), Jonnym Evansem (West Bromwich), Tylerem Bla-
ckettem (Celtic) i Angelem di Marią (PSG), co uważam za jedną 
z najgorszych decyzji tego klubu w ostatnich latach. W okresie 
przygotowawczym Louis van Gaal drżał, czy straci też Davida 
de Geę, który był już jedną nogą w Realu. Z tego tytułu odsu-
nął go nawiasem mówiąc od składu i sprowadził, tak na wszelki 
wypadek, Sergio Romero z Sampdorii. Fanom Czerwonych Dia-
błów okienko to będzie się więc raczej kojarzyło z porażkami. 
Nie dopięto transferów Ramosa, Otamendiego i Pedro, którzy 
wydawali się być już jedną nogą w klubie, a ostatecznie zosta-
wali (Ramos) lub zasilali rywali. W ostateczności sprowadzono 
Anthony’ego Martiala z Monaco. Zapłacono za niego około 50 
mln funtów! Co w tym dziwnego? Ano tylko to, że gość ma za-
ledwie 19 lat i jeszcze niczego znaczącego w piłce nie osiągnął. 
Nawet Wayne Rooney pytał ponoć swoich kolegów z drużyny, 
kim jest ten chłopak. To tyle o Manchesterze.

Przenieśmy się teraz do Londynu. Chelsea już na początku 
okienka pokazała, jak traktuje swoje legendy, pozwalając Ce-
chowi na przejście do Arsenalu. W jego miejsce przybył ze Sto-
ke Asmir Begovic, który pokazał już swój kunszt wpuszczając  
w spotkaniu z City 3 gole. Wypożyczono również Falcao z Mo-
naco. Ten musi jednak najpierw odbudować w zachodnim Lon-
dynie swoją formę, którą z jakichś powodów utracił w Manche-
sterze. Do zespołu dołączył też Pedro, choć dla mnie to piłkarz 
przeciętny. Niestety, ale włączył się również syndrom trzeciego 
sezonu Mourinho. W trzecim roku pracy The Special One za-
wsze mamy bowiem do czynienia z dramatem. Czy i tym razem 
tak będzie, czas pokaże.

Jeżeli mówimy o rywalach The Blues zza między, czyli Arse-
nalu, to ich ruchy na rynku transferowym wskazują na brak kasy 
lub daleko idącą oszczędność. W zasadzie pozyskali tylko Ce-
cha z Chelsea. Niestety, do Romy powędrował na wypożyczenie 
Wojtek Szczęsny. Ale co by się nie działo, to pewnie i tym razem 
skończą na czwartym miejscu. Został jeszcze Liverpool. Liver-
pool, który zrobił prawdopodobnie lepszy interes niż Chelsea 
z Davidem Luizem. Otóż ci za cenę nie tyle astronomiczną co 
chorą, sprzedali szejkom z City Sterlinga. Bo kto normalny wy-
daje 68 mln € za tak młodego piłkarza, który na dobrą sprawę 
niczego jeszcze w poważnym futbolu nie osiągnął? W jego miej-
sce pojawił się w zespole Christian Benteke z Aston Villi za 40 
mln € (najdroższa inwestycja The Reds w historii). Kupiono też 
Roberto Firmino z Hoffenheim, a z wypożyczenia wrócił Divock 
Origi. Do Milanu wypożyczono za to Mario Balotellego, który  
w ekipie z miasta Beatelsów kompletnie nie potrafił się odnaleźć.

W Hiszpanii było o dziwo znacznie spokojniej. Piszę o dziwo, 
bo żaden z gigantów nie dokonał wielkiego wzmocnienia. Moż-
na stwierdzić, że były to tylko drobne uzupełnienia kadr. Za-
cznijmy od Realu. Dla kibiców Los Merengues początek wakacji 
był okropny. Klub po 25 latach pożegnał Ikera Casillasa, który 
przeniósł się do Porto. Podczas oficjalnego pożegnania (nazwij-
my tak tę powszechnie znaną konferencję) zawodnik płakał. 

Ja także nie byłem wówczas w stanie powstrzymać łez. W jego 
miejsce sprowadzono z Espanyolu „Casillasa bez >s<” czyli Kiko 
Casillę. Jedyne mecze, jakie widziałem z jego udziałem, to te 
przeciwko Realowi czy Barcelonie. Prezentował się w nich raczej 
solidnie, a powołanie do reprezentacji Hiszpanii też coś znaczy. 
Reasumując, może to być naprawdę dobry zakup. W zimie za-
klepano natomiast transfer Danili, który do klubu dołączył do-
piero teraz. Myślałem, że będzie on tylko zmiennikiem Carva-
jala, ale nowy trener (o którym za chwilę), widzi go już teraz 
w pierwszej jedenastce. Z wypożyczeń wrócili z kolei Casemiro 
i Czeryszew, którzy bez wątpienia będą dobrymi zmiennikami. 
Sprowadzono jeszcze Mateo Kovacicia z Interu za około 35 mln 
€. Ten transfer wzbudził jednak niemałe kontrowersje. Moim 
zdaniem obie strony na tym skorzystały. Real kupił utalentowa-
nego piłkarza, który za parę lat mógłby kosztować dużo więcej, 
a Inter naprawdę godziwie zarobił na zawodniku, który de facto 
niczego wielkiego jeszcze nie dokonał. Gorzej niż z Illarra być 
nie może. Na tym interesie Real stracił 24 mln €, bo za 16 wrócił 
do Realu Sociedad. Jednak ten sezon wielu Madridistas spisało 
na straty, bo nowym trenerem został Rafa Benitez. Przez ostat-
nie 6 lat Real wygrał ligę tylko raz. Trzeba więc było zatrudnić 
trenera, który nie dokonał tego przez ostatnie 11 lat. Dla mnie 
temu trenerowi brakuje po prostu umiejętności by prowadzić 
taki klub, jakim jest Real Madryt. Ale czas pokaże. Przecież Luis 
Enrique również nie jest jakimś wybitnym fachowcem, a w koń-
cu potrójną koronę zdobył, czyż nie?

Czas na Barcelonę. W stolicy Katalonii nie było za bardzo co 
zmieniać. Po fantastycznej końcówce sezonu wszyscy kibice tego 
klubu na świecie rozpaczali, że nie odwołano zakazu transferów 
dla Barcy. Ale taki klub ma takie zakazy daleko w d... i włodarze 
klubu znaleźli oczywiście sposób na pozyskanie nowych graczy. 
Jak to zrobili? Po prostu zakontraktowali dwóch nowych piłka-
rzy, których zgłoszą dopiero w styczniu 2016. A kto odszedł? 
Od jakiegoś czasu mówiono, że odejdzie Xavi. Lokalny ekspert 
od murawy i na swój sposób człowiek instancja. Wiem, że to 
wspaniały piłkarz, legenda itp., ale ja nie czuję do niego jakiegoś 
specjalnego sentymentu, patrząc na jego zachowanie na boisku  
i poza nim (w przeciwieństwie choćby do Puyola). Pożegna-
no też Montoyę, który dwa lata spędzi na wypożyczeniu w In-
terze. Odszedł też Deulofeu, który jest niereformowalny i coś 
mi mówi, że to jego zbyt duże ego będzie mu przeszkadzać  
w rozwoju. Wielu kibiców nie mniej zabolało odejście Pedro do 
Chelsea, ponieważ Barca zostaje teraz z ręką w nocniku, gdyby 
ktoś z trio MSN złapał kontuzję. A kto przybył? Przybył Kata-
lończyk Aleix Vidal z Sevilli na prawą obronę. Przez te pół roku 
miał grać Alves, ale kontuzja wyeliminowała go na 2 miesiące. 
Na razie gra tam Sergi Roberto, bo zmiennik Alvesa, Douglas, 
jest kontuzjowany. Poza tym ja nadal nie wiem, kto to jest ten 
Douglas. Z Atletico przybył też do środka pola Arda Turan. 
Transfer dobry, powiedziałbym bardzo dobry, tylko patrząc na 
nieco spaczoną psychikę Turka, można się obawiać, co odwali 
on na boisku.

Atletico musiało się niestety pogodzić z jego odejściem, ale 
oni wydali chyba najwięcej kasy na transfery ze wszystkich hi-
szpańskich klubów. Oprócz Ardy Turana zespół opuścił rów-
nież Raul Garcia, który podpisał kontrakt z Athletikiem Bilbao 
i Mario Mandzukic, który zamienił Atleti na Juventus. Podobnie 
stało się z Mirandą, ale ten trafił do Interu na zasadzie wypo-
życzenia. Tym samym Materace wzmocniły swoją siłę ofensyw-
ną. Sprowadzili Luciano Vietto z Villarreal i podebrali Jacksona 
Martineza, który był już prawie jedną nogą w Milanie. Ponadto 
przybył do nich z Monaco Yannick Carrasco, a z Chelsea po-
wrócił Filipe Luis. Żeby załatać dziurę po Mirandzie, Simeone 
zgarnął Stefana Savicia z Fiorentiny. Walka będzie teraz dużo 
bardziej zacięta, bo wzmocniły się także Sevilla i Valencia.

Co prawda Sevilla po fantastycznym sezonie zwieńczonym 
wygraniem Ligi Europy liczyła się z tym, że kilku graczy odej-
dzie. I tak się faktycznie stało. Do Milanu za 30 baniek przeszedł 
Bacca. Vidal poszedł do Barcelony, a wypożyczenia Suareza  
i Deulofeu się skończyły. Mało zabrakło, a zespół opuściłby rów-
nież Grzegorz Krychowiak, ale ku zadowoleniu kibiców gracz 
ten został w stolicy Andaluzji. Na te braki Unai Emery odpo-
wiedział jednak zakontraktowaniem kilku graczy, którzy winni 
dorównać poziomem tym, którzy odeszli. Z Milanu przybył Adil 
Rami, z Borussi na wypożyczenie Ciro Immobile, Jewhen Ko-
noplianka z Dnipro, Mariano z Bordeaux i Steven N’Zonzi ze 
Stoke City.

Więcej w tym okienku zdziałała co by nie mówić Valencia. 
Pozostawili po wypożyczeniach Rodrigo Moreno i Alvaro Ne-
gredo, a na dodatek kupili Aymena Abdennoura. Udało im się 
też zatrzymać Andre Gomesa. Niestety, nie udało im się zatrzy-
mać Nicolasa Otamendiego i Andresa Guardado, ale wydaje mi 
się, że mimo wszystko nadal będą czwartą siłą w Hiszpanii.

Czas na Włochy. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem 

się, że zespoły z Półwyspu Apenińskiego będą aż tak aktywne 
w tym okienku. Zacznę od Milanu. Z jednej strony było to ich 
najlepsze okienko od lat, ale z drugiej strony to też ich totalna 
porażka. Niby wzmocniono atak sprowadzając Carlosa Baccę  
i Luiza Adriano, ale.... Zawsze musi być jakieś ale. Całe okienko 
gremialnie błagano Adriano Gallianiego o dobrego pomocnika 
pokroju Witsela (sam zawodnik był mocno zdesperowany, by 
przejść do Milanu), ale jedynym wzmocnieniem okazał się An-
drea Bertolacci kupiony z Romy za 20 mln €, gdzie byłby tyl-
ko rezerwowym. Przepraszam, kupiono jeszce z Genoi Juraja 
Kuckę. Zawodnika, który absolutnie zasługuje na taki klub jak 
Milan. Do zespołu wrócili również tacy piłkarze jak Antonio 
Nocerino (najbardziej przeceniany piłkarz w Milanie za mo-
ich czasów) i Mario Balotelli, ale jego obecność akurat cieszy, 
bo w Milanie spędził najlepszy okres kariery. Pozyskano jeszcze 
Alessio Romagnoliego za 30 mln €, który w Romie byłby tyl-
ko rezerwowym, podobnie jak Bertolacci, ale jego chciał Sini-
sa Mihajlović. Największym wzmocnieniem okazały się jednak 
odejścia niektórych graczy. Odeszło trio Bonera - Essien - Mun-
tari. Można rzec „nareszcie.” Do Lazio wypożyczono Matriego,  
a Zaccardo odszedł do Capri. Wreszcie coś się dzieje, ale nie 
warto się zbytnio podniecać.

Znacznie większa przebudowa miała miejsce w północnej 
części San Siro. Inter zaczął z przytupem, wchrzaniając się Mi-
lanowi w negocjacje z Kondogbią i ostatecznie sprowadził tego 
francuskiego pomocnika za 40 mln €. Wzmocnił też swoją de-
fensywę kupując Mirandę i wypożyczając na dwa lata Montoyę, 
choć to akurat nic szczególnego. Ciekawym piłkarzem powinien 
być moim zdaniem również sprowadzony z Granady Jeison 
Murillo. Największym wzmocnieniem okazał się jednak Stevan 
Jovetić, który pokazuje, że Manchesterze City zasługiwał w na 
znacznie więcej niż ławkę. W końcu w 2 meczach strzelił 3 gole. 
Pod koniec okienka zakontraktowali jeszcze Adama Ljalicia, 
Ivana Perisicia i Felipe Melo. Skończyły się natomiast wypoży-
czenia Podolskiego i Shaqiriego. Ten pierwszy powędrował do 
Galatasaray, a drugi do Stoke. Ponadto, żeby nie dostać kary za 
złamanie finansowego fair-play, odeszli Kovacić do Realu i Her-
nanes do Juventusu.

W Juventusie zaczyna się właśnie samodzielność Allegrie-
go, który już wprowadza swoje porządki. Na początku pozbył 
się Teveza (odszedł do Boca Juniors) i Pirlo (odszedł do New 
York City FC). Chwilę później Vidal przeniósł się do Bayer-
nu, a pod koniec okienka do bawarskiego klubu wypożyczo-
no jeszcze Kingsleya Comana. Na plus wychodzi chyba tylko 
przejście Llorente do Sevilli. Kogo więc sprowadzili włodarze 
Bianconeri? No cóż. Najpierw postanowili zapełnić lukę po Te-
vezie. Kupiono więc Mario Mandzukicia z Atleti, Paulo Dybalę 
z Palermo i Simone Zazę z Sassuolo. Dołączyli oni do Moraty 
i do tej pory nie mam pojęcia, o czym myślał Allegri, gdy zde-
cydował się w miejsce jednego Teveza sprowadzić aż trzech 
graczy. Jako nowy, lewy obrońca w drużynie Starej Damy bę-
dzie grał w tym sezonie Alex Sandro. Mnie ciekawiło jednak 
bardziej, kto będzie partnerem Pogby i Marchisio w linii po-
mocy. Ostatniego dnia kupiono Hernanesa i wypożyczono  
z Marsylii Leminę. Po wypełnieniu kontraktu z Realem przybył 
jeszcze Khedira, ale złapał kontuzję i w najbliższym czasie raczej 
nie pogra. Na dodatek wypożyczono z Chelsea Juana Cuadrado, 
którym „jarałem się” za czasów jego gry w Fiorentinie. Myślę, że 
w Juve odzyska formę, którą stracił w Chelsea.

Została jeszcze Roma. Oni są moim zdaniem kandydatem do 
mistrzostwa. Nie dość, że zrobili przemyślane ruchy kadrowe, 
to trener Rudi Garcia ma chyba także pomysł na nową drużynę. 
Kupiono m.in. Edina Dzeko, Mohameda Salaha i wypożyczono 
Lucasa Digne oraz Antonio Rudigera. Najważniejszym wzmoc-
nieniem drużyny okazało się jednak wypożyczenie Wojtka 
Szczęsnego z Arsenalu. Kadra została przewietrzona. Odeszli 
Doumbia i Ibarbo (wszyscy gracze FIFY płaczą), ale szefostwo 
Romy zrobiło Milan na 50 mln € sprzedając Bertolacciego i Ro-
magnoliego, którzy są świetni, ale w takiej Romie byliby tylko 
rezerwowymi. Coś mi się wydaje, że rozgrywki włoskiej Serie A 
będą w tym sezonie dużo ciekawsze.

Powiem wam tak, sezon 2014/2015 był dla mnie najgorszy. 
Stało się tak głównie przez moją niechęć do zespołów, które 
akurat wtedy odnosiły 
sukcesy. Oby ten se-
zon przyniósł podob-
ne emocje jak ostatni, 
ale zdecydowanie lep-
sze wyniki drużynom, 
którym kibicuję.

Transferowy zawrót głowy 

offside
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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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C era jest naszą wizytówką, dlatego 
każdego dnia powinniśmy dbać, by 

wyglądała świeżo i zdrowo.  Niestety kos-
metyki i tradycyjna pielęgnacja nie wy-
starczają.  By skóra była gładka i piękna 
wymaga także czułego i subtelnego dotyku 
w postaci ujędrniającego masażu. Masaż 
skóry to najzdrowszy sposób, by każdego 
dnia skóra kusiła gładkim i pięknym wyglą-
dem, a owal twarzy pozostawał na swoim 
miejscu.  Masaż twarzy to również skutecz-
ny sposób na wygładzenie zmarszczek, po-
prawienie ukrwienia skóry i przygotowania 
jej do  dalszej pielęgnacji. Jak należy należy 
wykonywać masaż?  Subtelnymi i delikat-
nymi ruchami, dotykamy i masujemy po-
szczególne partie twarzy. Gwałtowne i zbyt 
mocne – mogą naruszyć zewnętrzne struk-
tury skóry i przyczynić się do zniszczenia  
włókien kolagenowych odpowiedzialnych 
za jej gładkość i jędrność.

    Od czego zacząć skuteczny masaż twa-
rzy?  Ujędrniający masaż twarzy najlepiej 
spełni swoją funkcję, jeśli zostanie wykona-
ny zaczynając od górnych partii cery.
   Czoło i brwi. Czystymi i rozgrzanymi 
dłońmi masujemy delikatne  czoło, zaczy-
nając od środka i delikatnymi, poziomy-
mi ruchami kierujemy kciuki do krańców 
skóry, łączących się z włosami po bokach. 
Obniżając co chwilę ruchy,  palce subtel-
nie schodzą na przemian do brwi lub do 
partii czoła  spotykającej się z włosami  
u nasady głowy.  Następnie po kilkakrot-
nym powtórzeniu rozpoczynamy masowa-
nie łuków brwiowych.  Uciskamy je delikat-
nie kciukiem, zaczynając od prawej strony  

Masuj  twarz,  
będzie jędrna  

i piękna

i kierując do lewej, a następnie powtarzając 
ruch delikatnym gładzeniem, na przemian 
wykorzystując technikę ucisku i gładzenia.
   Kości policzkowe.  Tuż po wykonaniu 
masażu brwi i czoła przechodzimy do deli-
katnego masażu ruchami okrężnymi zatok 
przynosowych i policzków, na przemian 
w prawą i lewą stronę.. Robimy to bardzo 
powoli i delikatnie, od czasu do czasu lek-
ko uciskając poszczególne miejsca.  Tymi 
samymi ruchami przemieszczamy palce  
w stronę skóry wokół ust i brody.  Delikat-
nymi ruchami z wykorzystaniem np., lekko 
naniesionej na palce pomadki, miodu lub 
kremu możemy wykonać masaż ust.
   Nos. Także skóra nosa wymaga delikat-
nego i czułego masażu.  Jak go wykonać?  
Na początek okrężnymi ruchami dwóch 
palców (wskazującego i środkowego) ma-
sujemy od jednej części płata nosowego 
poprzez środek aż do drugiego, zmieniając 
również strony.
   Podbródek i szyja. Masaż podbródka  
i szyi to bardzo ważna część pielęgnacji.  
Pomaga walczyć z opadającą skórą i nie-
estetycznym, drugim podbródkiem.  De-
likatne uciskanie i wygładzanie od szyi  
w kierunku podbródka, podszczypywanie  
i ugniatanie pozwoli skórze pozbyć się 
tkanki tłuszczowej, a dzięki pobudzeniu 
krążenia  włókna  kolagenowe zadbają  
o jego prawidłowy wygląd.
   Kto może wykonać masaż? Jeżeli nie 
mamy czasu na wizytę i profesjonalny ma-
saż u kosmetyczki, warto poprosić o pomoc 
bliską osobę.  Subtelny i czuły dotyk uko-
chanej lub ukochanego to najlepszy sposób 
na pozbycie się stresu i ukojenie dla skóry.  
Masaż niezwykle zbliża, otwiera na potrze-
by i oczekiwania drugiej osoby. Warto tak-
że w ten sposób umacniać więź i okazywać 
sobie czułość.

                                                                                                                                            Marta K.(fit)

Minister Huskowski 
w Tarnobrzegu

N a zaproszenie posła Mirosła-
wa Pluty w Tarnobrzegu goś-

cił Stanisław Huskowski, sekretarz 
stanu z Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji, odpowiadający mię-
dzy innymi za zarządzanie kryzy-
sowe.
  Rozmowy, dotyczyły przede wszystkim 
kwestii bezpieczeństwa i ochrony przeciw-
powodziowej.
  - Kilkadziesiąt milionów, które przypłynę-
ły do Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskie-
go na usuwanie skutków powodzi, to duże 
fundusze, które pozwoliły naprawić to, co 
powódź tu zniszczyła - podkreślał poseł 
Pluta. Minister 
Huskowski wyli-
czał, że usuwanie 
skutków katakli-
zmów to tylko 
jeden z obsza-
rów działalności 
M i n i s t e r s t w a 
Administ rac j i  
i Cyfryzacji. 
Inny to zabez-
pieczenia prze-
ciwpowodziowe. 
   - W ramach 
dawnego progra-

mu zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go realizujemy między innymi trzeci etap 
zadania „Trześniówka”, a koszt całościowy 
prac to około 20 milionów złotych - mówił. 
  - W roku 2016 zaczyna się kolejny pro-
gram, trwający do roku 2021, w którym na 
działanie przeciwpowodziowe w obszarze 
Wisły i Odry będzie przeznaczona kwota 
1,2 miliarda euro. Projekty zakładają prze-
budowę oraz podwyższenie wałów Wisły, 
budowę zbiorników retencyjnych i polde-
rów na dopływach tej rzeki. Minister goś-
cił też w Baranowie Sandomierskim, gdzie 
obejrzał poldery przeciwpowodziowe. Na 
koniec wizyty w Nowej Dębie rozmawiano 
o portalu http://obywatel.gov.pl, czyli - jak 
załatwić sprawę w urzędzie.

Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno 
– sportowe dobrze organizowane 

wpływają na regenerację sił fizycznych 
młodzieży, skutecznie przeciwdziałają 
niektórym ujemnym wpływom cywili-
zacji. Wśród młodzieży szkolnej są al-
ternatywą dla nadmiernego korzystania  
z komputera i Internetu.

Jest to w miarę najszybsza, a zarazem naj-
bardziej ekonomiczna i efektywna droga do 
rozpowszechnienia kultury fizycznej wśród 
młodzieży. W tej dziedzinie niewątpliwą 
dobrą opinią cieszą się zajęcia realizowane 
przez organizacje pozarządowe.

Wychowanie do rekreacji rucho-
wej powinno polegać na kształtowaniu  
u dzieci nawyku uczestnictwa w dowol-
nie wybranych formach rekreacyjnych.  
W działalności tej należałoby stosować indy-
widualne i zespołowe formy rekreacji rucho-
wej, uwzględniając zainteresowania dzieci  
i młodzieży, ich potrzeby, oczekiwania i dą-
żenia. Atrakcyjna oferta z zakresu sportu 
w zajęciach pozalekcyjnych może stano-
wić również odpowiednią alternatywę na 
pojawiające się zagrożenia cywilizacyjne. 
Walory społeczno – wychowawcze, a tak-
że zdrowotne sportu amatorskiego, jakimi 
są pozalekcyjne zajęcia sportowe, są po-
wszechnie udowodnione. Przebywanie na 
świeżym powietrzu, w grupie, w kontakcie 
z przyrodą i inne wrażenia pozwalają na re-
alizację najszczytniejszych zadań.

Rozwój intelektualny i fizyczny jest jedną 
z najbardziej istotnych właściwości osoby 
ludzkiej. Rozwój ten jest procesem złożo-
nym i w swoim zasadniczym wymiarze 
ma charakter autonomiczny. Oznacza to, 
że największą siłą napędową tego rozwo-
ju jest niezawisła motywacja wewnętrzna, 
wyrastająca z poczucia odpowiedzialności 
za siebie. Bez zaangażowania się ucznia  
w sprawy własnego rozwoju intelektual-
nego i fizycznego nie może on rozwinąć  
w pełni istniejących w nim możliwości.

Rozwój człowieka wiąże się z ruchem, 
który wykonywany jest w celu zaspokoje-
nia określonych potrzeb i wykonywania 
określonego zadania, motywującego do 
działania.

Zajęcia wychowania fizycznego są obo-
wiązkowe wśród wszystkich uczniów  
i mają wpływ decydujący na kształtowa-
nie ich stosunku do aktywności ruchowej. 
Umiejętności oraz nawyki zdobyte na lekcji 
wychowania fizycznego stanowią podsta-
wę do indywidualnej aktywności fizycznej 
uczniów. Zajęcia lekcyjne nie zaspokajają  
w pełni potrzeb ruchowych dzieci i mło-
dzieży w okresie ich dynamicznego rozwo-
ju biologicznego. 

Dlatego rola zajęć pozalekcyjnych urasta 
do funkcji szczególnego środka kompensu-
jącego niedoboru ruchu.

Uczestnictwo uczniów w zajęciach re-

Zajęcia żeglarskie
kreacyjno – sportowych, to niezwykle war-
tościowy sposób spędzania wolnego czasu. 
Zachęcanie uczniów do aktywności fizycz-
nej obejmuje zakres szeroko rozumianego 
wychowania, które rozumie się, jako coś, 
co może być korzystne i pożądane w toku 
całego ludzkiego życia. Sport i rekreacja 
powinny być ważnym składnikiem nowo-
czesnego stylu życia, wyrywającego ucznia 
z bierności, z zasiedzenia, lęku przed świa-
tem, przed nowymi doświadczeniami i wa-
runkami życia. Wysiłek fizyczny powinien 
być okazją do zmiany zachowań, zaspoka-
jania potrzeb intelektualnych, społecznych, 
estetycznych, sportowych i wielu innych.

Umiejętnie zorganizowane pozalekcyjne 
zajęcia rekreacyjno – sportowe wpływają 
na regeneracje sił fizycznych młodzieży, 
skutecznie przeciwdziałając niektórym 
ujemnym wpływom cywilizacji. Dzieci  
i młodzież w dobie komputerów i gier kon-
solowych coraz rzadziej korzysta z aktyw-
nej formy spędzania wypoczynku. Przy-
czynia się to do wychowywania pokolenia 
ludzi, którym uprawianie sportu lub zajęć 
ruchowych przychodzi bardzo trudno. 
Młodzież „męczy” się już nawet lekkim 
wysiłkiem fizycznym. Coraz częstsze jest 
też zjawisko nagminnego „zwalniania się” 
z zajęć wf usprawiedliwiając to chorobą…

Dlatego Stowarzyszenie wychodząc na-
przeciw temu problemowi podjęło się re-
alizacji zadań związanych z organizacją 
Pozalekcyjnych zajęć sportowych. Wyko-
rzystując własne doświadczenia związane 
z organizacją czasu wolnego z lat poprzed-
nich proponujemy zorganizowanie zajęć 
dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Program obejmuje organizację 
zajęć sportowo-rekreacyjnych w oparciu 
własne pomieszczenia oraz Jezioro Tarno-
brzeskie.

Organizacja ciekawych zajęć sportowo-
-rekreacyjnych rozwijających zaintereso-
wania najmłodszych mieszkańców Tarno-
brzega przyczyni się rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieży, a także do wyrabiania 
nawyków aktywnego spędzania czasu 
wolnego, ograniczając czas spędzony przy 
komputerze… Umiejętnie zorganizowane 
zajęć pozalekcyjnych może stać się alterna-
tywą dla współczesnych zagrożeń cywiliza-
cyjnych i patologii.

Realizacja tego projektu pozytywnie 
wpłynie na grupę 30 beneficjentów, którzy 
aktywnie będą spędzać czas wolny, a także 
nabędą umiejętności związane z żeglar-
stwem. Realizacja projektu jest odpowie-
dzią na zapotrzebowanie ze strony dzieci 
i młodzieży na udział w zajęciach żeglar-
skich. Bliskość Jeziora Tarnobrzeskiego 
stwarza doskonałe warunki do przeprowa-
dzenia takich zajęć i zaszczepienia w mło-
dych ludziach pasji żeglarskiej.

(rk)

Projekt Pozalekcyjne zajęcia sportowe - zajęcia żeglarskie 
dla dzieci i młodzieży jest realizowany 

przez Stowarzyszenie ESTEKA 
przy współfinansowaniu Urzędu Miasta Tarnobrzega.
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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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W ostatnią niedzielę wakacji wybrano 
pierwszą miss w historii Jeziora Tarnobrze-
skiego. O tytuł rywalizowało 10 dziewcząt 
wybranych przez internautów z grupy dwu-
dziestu, które się zgłosiły do konkursu. 

Pomysłodawcą oraz głównym organiza-
torem imprezy był Rafał Nieckarz z portalu 
tarnobrzeskie.eu. 

Wybrane przez internautów uczestniczki 
finały zaprezentowały się licznej publiczności 
w strojach kąpielowych, sukniach ślubnych  

i kreacjach opracowanych przez Justynę Ga-
moń-Wesołowską. 

  Dziewczęta do występów przygotowywała 
Justyna Duszkiewicz.

- Jury konkursowe zdecydowało, że tytuł 
MISS Jeziora Tarnobrzeskiego 2015 otrzy-
mała Marika Kolosek z Tarnobrzega – mówi 
Mirosław Pluta, jeden z członków Jury - Tytuł 
I Wicemiss zdobyła Karolina Kaczmarczyk  
z Włostowa , a II Wicemiss została tarnobrze-
żanka Klaudia Kukułka.

MISS JEZIORA
TARNOBRZESKIEGO

Cd ze str. 1

Projekt ROZWIJAMY SIĘ RA-
ZEM jest skierowany do chłopców  

i dziewcząt z terenów defaworyzowanych, 
środowisk zagrożonych wykluczeniem  
i osób niepełnosprawnych z terenu Po-
wiatów Grodzkiego i Ziemskiego w Tar-
nobrzegu.

Zadanie będzie realizowane w 3 pane-
lach:

- Integracja poprzez rozwój fizyczny- 
działania integracyjne oraz zajęcia  
z jazdy konnej i żeglarstwa

- Edukacja- organizacja wyjazdowych 
warsztatów motywujących

-    Rozwój wolontariatu

Zapewnienie dzieciom i młodzieży - 
uczestnikom projektu, pełnego i harmo-
nijnego rozwoju w przyszłości zaowocuje 

Młodzież w akcji 
zwiększeniem ich aktywności w działalno-
ści lokalnej, wolontariacie, filantropii czy 
podejmowaniem działań w fundacjach 
lub stowarzyszeniach. Z obserwacji włas-
nych- na podstawie wcześniej realizowa-
nych projektów- wynika, że osoby młode, 
którym zaproponowaliśmy udział w zaję-
ciach wyrównawczych i aktywizujących np. 
zajęciach pozalekcyjnych, sportowo-rekre-
acyjnych czy kulturalnych chętniej włącza-
ją się w realizację działań podejmowanych 
na rzecz innych. Doskonałym przykładem 
takich działań jest Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC, 
w którym grupa jego dawnych uczestników 
stanowi teraz trzon drużyny sztabowej. 
Taka sama sytuacja dotyczy także innych 
imprez organizowanych przez Stowarzy-
szenie - dawni uczestnicy stali się kadrą, 

Projekt ROZWIJAMY SIĘ RAZEM jest realizowany 
przez Stowarzyszenie ESTEKA 

i jest współfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego.

wolontariuszami organizującymi zadanie.

Połączenie realizacji zadań z trzech pa-
neli: integracji poprzez rozwój fizyczny, 
edukacji i świadomego obywatela pozwoli 
na zainteresowanie udziałem w projekcie 
zamierzonej grupy docelowej: dzieci i mło-
dzieży z terenów defaworyzowanych, dzieci 
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem  
i osób niepełnosprawnych, a także ich inte-

gracja i otwarcie na otaczający świat.
Po zakończeniu projektu zakładamy,  

że beneficjenci rozwiną swoje zaintere-
sowania, pozyskają nowe umiejętności,  
a przede wszystkim zwiększą swoją świa-
domość obywatelską angażując się w życie 
społeczności lokalnej, w tym w działania 
Stowarzyszenia.

(RK)
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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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Potyczki konne nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim

12 września br. na terenach nad Je-
ziorem Tarnobrzeskim odbył się 

V-ty Rajd Konny Jezioro Tarnobrzeskie. 
Pomimo pochmurnej pogody i porywów 
wiatru uczestnicy wykazali się ogrom-
nym zapałem i doskonałymi umiejętnoś-
ciami sztuki jeździeckiej. 

Sztuka jazdy konnej to rzeczywiście 
Sztuka. Na początku żmudne ćwiczenia 
dosiadu, równowagi, używania pomocy  
w kierowaniu koniem po to, aby kopyto 
za kopytem iść w kierunku dogadania się  
z nim, komunikacji na wyższym poziomie  
i osiągnięcia jedności jeźdźca ze wspania-
łym zwierzęciem, którego dosiada.

Kontakt z koniem uczy jeźdźca cierpli-
wości, wytrwałości, sprawnych procesów 

decyzyjnych, odpowiedzialności za siebie  
i konia, empatii, dbałości o inną żywą  isto-
tę, jednym słowem jest wspaniałą metodą 
rozwijania własnej osobowości. Zależy to 
jednak od jeźdźca, gdyż można pozostać 
na poziomie „nadmuchanego Ego” i w swej 
zarozumiałości nie rozwinąć się wcale.

Oto klasyfikacja końcowa V Rajdu:

I Miejsce - Marta Malarz na koniu Heros 
- 137 pkt.
II Miejsce - Klaudia Pacholec na koniu 
Hunter - 130 pkt.
III Miejsce - Agata Żmuda na koniu Sara 
- 126 pkt.

4.  Michalina Gosztyła - 122 pkt.

5. Olga Zielińska - 114 pkt.
6. Dagmara Bednarska - 105 pkt.
7. Roksana Krawiec - 100 pkt.
8. Anastazja Rębisz - 95 pkt.
9. Natalia Osmala - 92 pkt
10.  Elżbieta Gajewska - 90 pkt.
11. Karolina Bugaj - 80 pkt.
12. Julia Wojtaszek - 74 pkt.
13. Ola Jopek - 70 pkt.
14. Barbara Malarz - 70 pkt.
15. Natalia Nowak - 68 pkt.
16. Anna Rawska - 63 pkt.
17. Maciej Szwed - nie sklasyfikowany
18. Agnieszka Żbikowska  - nie sklasyfi-
kowana
19. Piotr Gleń - nie sklasyfikowany
20. Harald Brociek - nie sklasyfikowany

Uczestnicy Rajdu otrzymali nagrody 
rzeczowe (zdobywczyni I miejsca m.in. 
siodło). Dodatkowo Poseł Mirosław Plu-
ta ufundował statuetki na najmłodszej  
i najmłodszego uczestnika Rajdu.

(KS)

Projekt V Rajd Konny TARNOBRZEG - Jezioro Tarnobrzeskie  
był realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA  

przy współudziale finansowym Urzędu Miasta Tarnobrzega.
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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.

autor(ka): MAGDA
 DOBRANOWSKA-WITTELS

Źródło: 
Informacja własna portalu ngo.pl

Regranting 
nie tylko dla odważnych
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Lato, lato, lato czeka. Razem z latem  czeka 
… biblioteka.

Tegoroczne, wakacyjne spotkania w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Mar-
czaka w Tarnobrzegu przebiegały pod wspól-
nych hasłem „Wakacje z książką”. Realizację 
wakacyjnego programu pracownicy biblioteki 
rozpoczęli już 29 czerwca. Każdego dnia dzieci, 
nie tylko mieszkańcy Tarnobrzega, miały moż-
liwość spędzenia czasu w sposób przyjemny, 
pożyteczny a przede wszystkim bezpieczny. 
Oferta przygotowana przez bibliotekarzy była 
bardzo różnorodna. Oddział dla dzieci Biblio-
teki Głównej w tym roku realizował spotkania 
pod wspólnym hasłem „Indiańskie lato”. Oj, 
czego tu nie było! Poprzez słuchanie fragmen-
tów indiańskich baśni i opowieści młodzi czy-
telnicy poznawali  legendy, historię oraz dzień 
codzienny Indian. Na zakończenie spotkania 
uczestnicy wykonywali postacie lub przedmio-
ty związane z poznanym tekstem. Co dzień Od-
dział dla dzieci zamieniał się w małą indiańską 
wioskę gdzie oczywiście na  czołowym miejscu 
ustawiono wigwam a wokół niego pióropusze, 
totemy, łapacze snów, amulety szczęścia, wize-
runki „Wielkiego Manitu” oraz zwierząt, które 
tak ważne były w życiu plemion.

Wakacje z książką
i nie tylko …

Filia nr 1 swoich czytelników przeniosła  
w świat dinozaurów i baśni. ”Baśniowy pociąg” 
powędrował w najodleglejsze zakątki naszego 
globu dając uczestnikom możliwość poznania 
kultury odległych krajów. Natomiast na zaję-
ciach plastycznych  dzieci wykonywały najbar-
dziej fantazyjne formy przestrzenne: magiczne 
domki, kwiaty. Również miłośnicy muzyki 
mieli okazję zaprezentowania swoich zdolności. 
 

Filia nr 2, już w pierwszych dniach wakacji, 
zaprosiła swoich milusińskich i ich opiekunów 
do wspólnego czytania. Spotkanie przerodziło 
się we wspaniałą  zabawę. Najwięcej radości 
dzieciom sprawiła nauka modelowania balo-
nów poprowadzona przez p. Joannę Pawłow-
ską.

Filia nr 3 w tym roku była wręcz oblegana. 
Codziennie, liczna gromada dzieci pod okiem 
bibliotekarza tworzyła cuda i cudeńka z pa-
pieru, modeliny, bibuły i innych materiałów.  
W wielu przypadkach były to pomysły samych 
uczestników spotkań.  A ich kreatywność za-
skakiwała dorosłych.

Filii nr 4 do realizacji wakacyjnego progra-
mu włączyli się dorośli mieszkańcy osiedla. 
Panie Iwona Brania, Katarzyna Siemińska  
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i Natalia Maszkowska, które zgodnie ze swoją 
profesją, zaszczepiały miłość do sztuki, chemii  
 zwierząt, dając młodym dużo dobrych rad.

W Filii nr 5 królowały zajęcia plastyczne. 
Szczególnie spotkania poprowadzone przez  
p. Małgorzatę Wójtowicz gromadziły wielu mi-
łośników sztuki.

Natomiast  „zajęcia stolikowe” czyli gry 
planszowe i umysłowe a wśród nich kalambury 
zdominowały wakacyjne spotkania w Filii nr 6 .

Również mieszkańcy osiedla Dzików na 
nudę raczej nie narzekali. Zabawy edukacyjne, 
spotkania z książką pod gołym niebem oraz gry 
ruchowo – sprawnościowe organizowane w Fi-
lii nr 7  cieszyły się  ogromnym powodzeniem.

Filia nr 8,  tradycyjnie jak co roku, zaprosiła 
swoich czytelników do „Stacji Ósemka” gdzie 
wspólnie spędzano czas przy zabawach litera-
cko– plastycznych.

Uroczyste podsumowanie wakacji odby-
ło się 28 sierpnia 2015 w budynku Głównym 
Biblioteki Miejskiej.  Bibliotekarze na tę oka-
zje przygotowali wiele atrakcji. Była wspólna 
zabawa literacko– ruchowa, było i wspólne 

śpiewanie i rysowanie. Najważniejszym jednak 
punktem spotkania  dla uczestników „spotkań 
z książką” było otwarcie wystawy prezentują-
cej prace, które powstały w trakcie realizacji 
programu. Wystawę zatytułowano „Kolorowy 
świat – kolorowe wakacje” bo takież i one były  
w tarnobrzeskiej bibliotece. Ogólnie w tym 
roku we wszystkich agendach i filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marcza-
ka w Tarnobrzegu przeprowadzono 274 formy 
pracy z których skorzystało około 2200 osób.

Realizacja programu była możliwa dzięki do-
tacji celowej przekazanej  przez Urząd Miasta  
w Tarnobrzegu.

                                                                                                                                    iza
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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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Remont generalny  
siedziby Komisariatu  
Policji w Nowej Dębie 

coraz bliżej

„Innowacyjność, 
Technologia, Rozwój” 
- taki tytuł otrzymała wystawa, która sta-

nęła na nowodębskich „plantach”, prezentu-
jąca kilka firm działających na terenie naszej 
gminy. 

Każdy zwiedzający wystawę może zapoznać 
się z profilem działalności firm takich jak: Mar-
ma Polskie Folie, Zakłady Farmaceutyczne Pol-
pharma S.A., Freeman and Proctor Polska Sp. 
z o.o., Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie”, 
Nadleśnictwo Nowa Dęba, Zakłady Metalowe 
Dezamet S.A., Zakłady Chemiczne „Siarkopol” 
Tarnobrzeg Sp. z o.o. Ponadto prezentowane są 
instytucje otoczenia biznesu: Powiatowy Urząd 
Pracy w Tarnobrzegu i Tarnobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalnego.

Rada Miejska na prośbę Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie 

zgodziła się przekazać środki na projekt re-
montu generalnego siedziby Komisariatu Po-
licji w Nowej Dębie.     

10 sierpnia Komenda Wojewódzka Policji  
w Rzeszowie zwróciła się z prośbą o zabezpie-
czenie w budżecie gminy Nowa Dęba w roku 
2015 środków na opracowanie dokumentacji 
projektowej, niezbędnej do określenia osta-
tecznej kwoty remontu generalnego siedziby 
Komisariatu Policji w Nowej Dębie.

Komenda Wojewódzka czyni starania w celu 
pozyskania środków finansowych na przepro-
wadzenie remontu w 2016 roku. Na podstawie 
wykonanej dokumentacji projektowej, zosta-

nie zawarte porozumienie pomiędzy Komen-
dą Wojewódzką w Rzeszowie a Gminą Nowa 
Dęba, dotyczące określenia zasad i form współ-
pracy stron, w wymiarze 50/50 w procesie rea-
lizacji inwestycji.

Mając na uwadze ważność interesu publicz-
nego, estetykę otoczenia oraz poprawę warun-
ków pracy funkcjonariuszy policji radni zgo-
dzili się przekazać środki na ten cel do kwoty 
15 tys. zł.

RL/MM

Powołania badmintonistów Stali Nowa Dęba 
do kadry Polski na II półrocze 2015 roku

 Doskonałe i wręcz sensacyjne wiadomości 
napłynęły z siedziby Polskiego Związku Bad-
mintona w Warszawie. Na II półrocze 2015 
roku trenerzy kadr narodowych polskich bad-
mintonistów w poszczególnych kategoriach 
wiekowych powołali zawodniczki i zawodni-
ków, którzy będą do końca roku objęci cen-
tralnym szkoleniem (konsultacje szkoleniowe 
oraz starty zagraniczne). Z wielką satysfakcją 
informujemy, że wśród wybrańców badminto-
nowych trenerów polskich kadr narodowych 
znalazło się aż pięcioro badmintonistów Stali 
Nowa Dęba.

   Do kadry Polski juniorów powołany został 
17 - letni Patryk Kopeć, do kadry Polski junio-
rów młodszych powołani zostali 15 - letni: Na-
talia Róg, Rafał Lejko i Patryk Róg, natomiast 
do kadry Polski młodzików powołanie otrzy-
mała 14 - letnia Beata Mycek.

Jest to chwila historyczna dla badmintoni-
stów Stali Nowa Dęba, ponieważ jeszcze nigdy 
w 47 - letniej historii istnienia sekcji badminto-
na w środowisku Nowej Dęby, aż tylu badmin-
tonistów z Nowej Dęby w jednym sezonie roz-

grywkowym nie było powołanych do polskich 
kadr narodowych. Jest to efekt znakomitych 
wyników jakie nowodębscy badmintoniści 
uzyskali w minionym sezonie rozgrywkowym.

   Wielu badmintonistów Stali przebywało  
w okresie wakacyjnym na obozach kadry Pol-
ski oraz kadry wojewódzkiej w różnych miej-
scach Polski. Teraz czas i pora na treningi 
specjalistyczne w hali. Niestety na razie jest to 
nie realne i dlatego z wielkim niepokojem tak 
zawodnicy, jak i trenerzy patrzą na postęp i ko-
niec prac remontowych w hali i mają nadzieję, 
że wyniki w nadchodzącym sezonie 2015/2016 
nie będą dużo gorsze od tych z minionego se-
zonu. Przed badmintonistami bowiem wiele 
startów indywidualnych oraz drużynowych 
(ekstraklasa) po całej Polsce. Zawodnicy i tre-
nerzy sekcji badmintona są jednak tak zdeter-
minowani, że postanowiono, iż treningi będą  
w razie potrzeby odbywać się również na wol-
nym powietrzu, żeby cały czas utrzymać cho-
ciaż formę kondycyjno - motoryczną.

MKS STAL Nowa Dęba

W ten sposób firmy prezentują naszym 
mieszkańcom, a także gościom, główne kierun-
ki działania, ofertę produkcyjną czy też stoso-
wane nowoczesne technologie.

     Wystawa jest wynikiem współpracy samo-
rządu z lokalnymi przedsiębiorcami. Podczas 
marcowego spotkania przedsiębiorców i sa-
morządu gminy Nowa Dęba poruszony został 
temat wspólnej promocji firm z terenu gminy 
i podmiotów z nią współpracujących. Jednym 
z działań miało być zorganizowanie w centrum 
Nowej Dęby, na Placu im. mjr Gryczmana, wy-
stawy pt. „Innowacyjność. Technologia. Roz-
wój”. Propozycję wspólnej promocji przyjęło  
7 przedsiębiorstw i 2 podmioty działające na 
ich rzecz. 

- Dziękuję szefom przedsiębiorstw, że zechcieli 
zaprezentować mieszkańcom profile swojej dzia-
łalności, gdyż nie każdy ma możliwość poznania 
produktów firm działających na naszym tere-
nie, zwłaszcza tych powstałych po transforma-
cji ustrojowej. Dziękuję im również za wsparcie 
finansowe tego wspólnego projektu - mówi bur-
mistrz Wiesław Ordon.

Wystawę można oglądać do końca paździer-
nika.

UMiG Nowa Dęba

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Rzeszowie 

prowadzi procedurę o udzielenie zamó-
wienia na budowę kładki przez rzekę Dęba  
u pieszo-rowerowym wraz z budową tego cią-
gu w ramach zadania „Poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 
9 w województwie podkarpackim na odcinku 
Nowa Dęba – Tarnowska Wola”.

      Na podstawie porozumienia z GDDKiA, 
projekt budowy kładki wraz z dokończeniem 
brakującego odcinka ciągu pieszo-rowerowego 
między Nową Dębą a Tarnowską Wolą był wy-
konany przez gminę Nowa Dęba, a po stronie 
rzeszowskiego Oddziału GDDKiA pozostało 
wykonanie kładki.

      W 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Kra-

Jeszcze w tym roku kładka na rzece Dęba 
między Nową Dębą a Tarnowską Wolą 

jowych i Autostrad wybudowała ścieżkę rowe-
rową z Nowej Dęby do Tarnowskiej Woli, jed-
nakże bez kładki na rzece Dęba, co powoduje,  
że rowerzyści musza wyjeżdżać na drogę krajo-
wą nr 9, aby po ok. 200 m z powrotem zjechać 
na ścieżkę. Jest to bardzo niebezpieczny ma-
newr, który utrudnia życie rowerzystom. 

- Sam korzystam z tej ścieżki i wiem, jak 
niebezpieczny jest brak kładki dla jej użyt-
kowników. Dlatego z mieszkańcami trzech 
wsi – Alfredówki, Rozalina i Tarnowskiej Woli 
- kierowaliśmy do Dyrektora Oddziału GDD-
KiA w Rzeszowie wniosek o rozwiązanie tego 
problemu – przypomina Wiesław Ordon. De-
cyzja o realizacji zadania spoczywała w centrali 
w Warszawie, gdzie ustalany jest ranking za-
dań. Rozmowy prowadzone przez burmistrza 
w Oddziale GDDKiA, który wspierał nasze 
starania, w końcu przyniosą zamierzony efekt.

W promowanie realizacji tego zadania w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Rozwoju włączył 
się skutecznie poseł Mirosław Pluta. - Wraz 
z mieszkańcami, dziękuję panu posłowi za 
wsparcie, bo obawiałem się, że ten projekt od-
sunie się w czasie - dodaje burmistrz Nowej 
Dęby.

     Całość zadania powinna zostać zrealizowa-
na do 15 grudnia 2015 r.

 UMiG/RL

Relacja z Rajdu rowerowego „BURZA”
Blisko 70 uczestników zgłosiło się do 

udziału w Rajdzie-Wycieczce rowero-
wej na trasie Nowa Dęba – Huta Komorow-
ska – Budy Tuszowskie – Nowa Dęba. Okazją 
do tej historyczno-rekreacyjnej wycieczki 
była 71 rocznica akcji „Burza” w Dębie oraz 
76 rocznica wybuchu II wojny światowej. 

Przewodnikami wycieczki byli pasjonaci hi-
storii z naszego regionu - Piotr Szaro i Marian 
Ziółkowski. Trasę rajdu zabezpieczała jednost-
ka OSP Nowa Dęba. Drobne naprawy i usterki 
w rowerach usuwał Przemysław Maćkowiak  
z firmy PAAM-BIKE.

Na miejscu zbiórki obok krytej pływalni od-
czytano listę uczestników, których podzielono 
na cztery grupy. Wyznaczeni zostali opieku-
nowie grup i w kolejności wyruszono na trasę 
rajdu. Pierwszym przystankiem był cmentarz  
w Nowej Dębie, gdzie pod Krzyżem upamięt-
niającym poległych w II wojnie światowej od-
mówiono modlitwę oraz zapalono znicze. Na-
stępnie rajd przemieszczał się drogami leśnymi, 
aż do pierwszych bunkrów zlokalizowanych  

w Porębach Majdańskich i Hucie Komorow-
skiej. Panowie Piotr i Marian wskazywali, nie-
znane większości uczestnikom rajdu miejsca,  
w których toczyły się walki. Swoją pasją  
i ogromną wiedzą dzieli się z uczestnikami na-
szej wycieczki.

Po blisko dwóch godzinach uczestnicy do-
tarli do Muzeum Kardynała Adama Kozło-
wieckiego w Hucie Komorowskiej. Na miejscu 
serdecznie przywitali nas gospodarze Dyrek-
tor Muzeum Bogdan Romaniuk oraz Dariusz 
Bździkot - sekretarz Zarządu Fundacji Serce 
Bez Granic. Po krótkim wprowadzeniu przez 
Bogdana Romaniuka i wspólnej fotografii 
uczestnicy rajdu zwiedzili Muzeum. Przedsta-
wiona przez przewodników muzeum postać 
Kardynała Adama Kozłowieckiego, jego prze-
życia w okresie dzieciństwa, więzienia w hitle-
rowskich obozach i późniejsze podczas pracy 
na misjach w Afryce, zrobiły duże wrażenie na 
uczestnikach rajdu.

Kolejnym etapem rajdu były miejsca po-
tyczki wojsk sowieckich z Niemcami w Hucie 
Komorowskiej oraz zlokalizowane w leśnych 

ostępach bunkry. Uczestnicy rajdu trochę zmę-
czeni dotarli do Budy Tuszowskiej, gdzie dzięki 
uprzejmości leśniczego Andrzeja Urbaniaka 
mogli skorzystać z wiaty ogniskowej. Organiza-
tor rajdu zaserwował uczestnikom grochówkę  
i kiełbaskę. Dodatkową atrakcją była możli-
wość strzelania z wiatrówki. Po blisko dwóch 
godzinach odpoczynku, rajd ruszył w drogę 
powrotną. Tym razem trasa wiodła szlakiem 
zniszczonej kolejki wąskotorowej Mielec – 
Dęba. W godzinę wszyscy cali i zdrowi zamel-
dowali się na miejscu startu.

Burmistrz Wiesław Ordon w imieniu uczest-
ników podziękował Piotrowi i Marianowi za 
prowadzenie rajdu. Każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkowy certyfikat ukończenia Rajdu 

Burza.
D z i ę k u j ę 

uczestnikom, 
współorgani-
zatorom i oso-
bom funkcyj-
nym za pomoc 
w organizacji 
rajdu. Do zo-
baczenia za 
rok.

 Adam 
Szurgociński
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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 

wrzesień  2015 r.
Nr 38

Muzeum Narodowe w Kielcach w sobotę 5 wrześ-
nia br. od godz. 10.00 do 14.00 na dziedzińcu 

przed Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich, zor-
ganizowało imprezę plenerową pod hasłem „dla odmia-
ny… przed Pałacem”.

Atrakcji nie zabrakło i wszyscy uczestnicy bawili się do-
skonale. Licznie przybyli miłośnicy „śniadania na trawie”, 
którzy posilali się przyniesionymi w koszach smakołykami. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sportowców 
z kieleckiej Akademii Muay Thai oraz zajęcia promujące 
zdrowy styl życia – joga, pilates. Z dużym powodzeniem 
koncertowała górnicza Tarnobrzeska Orkiestra Dęta oraz 
pięknie prezentujące się w tańcu mażoretki.  

Obficie zaopatrzone stoiska z miodem, owocami, węd-
linami, pieczywem kusiły i zachęcały do degustacji oraz 
zakupów po promocyjnych cenach. Wszyscy chętni mogli 
sobie przygotować pyszną kanapkę. Do dyspozycji były 
chleby, bułki, wędliny, sery żółte, majonezy, musztardy, 
ketchupy. Dla spragnionych była woda mineralna, kawa  

PIKNIK 5 września 2015 
„Dla odmiany…przed Pałacem” 

i gorąca czekolada, a na deser słodkie bułeczki i pącz-
ki. Organizatorzy zadbali również o niespodzianki. Dla 
pierwszych 400 osób biorących udział w imprezie przy-
gotowane były filiżanki z numerami, aby wyłonić szczęśli-
wych nabywców w losowaniu nagród rzeczowych. Uczest-
nicy pikniku mogli również zwiedzać wystawę porcelany 
ćmielowskiej. Wszystkie dzieci zaproszone były do udziału  
w zawodach składających się z pięciu konkurencji: szczud-
ła, kręgle, bieg koników, serso oraz rzut do kosza.

Nagrodzeni zostali najlepsi, którzy zdobyli w sumie naj-
większą liczbę punktów. 

Kategoria wiekowa 3-6 lat:
I miejsce Małgorzata Steckiewicz – 32 pkt
II miejsce Krzysztof Kozłowski – 30 pkt
III miejsce Leon Embingier, Martyna Krawec, Karolina  

    Sabat – 28 pkt 
Kategoria wiekowa 7-10 lat:
I miejsce Jan Barański – 42 pkt

REKLAMA

II miejsce Grzegorz Nowak – 41 pkt
III miejsce Julia Kozłowska, Miłosz Stemplewski – 36 pkt
 
Na dzieci czekały jeszcze dodatkowe atrakcje, m. in.: 

wielkoformatowa gra edukacyjna Podróże z Sienkiewi-
czem, układanie ogromnych puzzli przedstawiających 
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich oraz planszowe gry 
edukacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stano-
wisko, na którym najmłodsi mogli stworzyć wiatraczki, 
na podstawie XIX-wiecznej ryciny Michała Stachowicza 
(1768–1825).  

Słowa uznania i podziękowania kierujemy do partnerów 
oraz przedstawicieli mediów za pomoc i wsparcie podczas 
organizacji pikniku „dla odmiany…przed Pałacem.”

FOTOGALERIA Z PIKNIKU: 
http://mnki.pl/pl/aktualnosci/galeria_zdjec/2015/
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Dyżury aptek

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

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

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

zamieścimy na łamach 
NASZEGO MIASTA

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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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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* * *
Kolega do kolegi:
– Kiedy palę na balkonie, nigdy nie wyrzucam 

niedopałków. Boję się, że pet – niesiony wiatrem – 
wpadnie do jakiegoś mieszkania, spowoduje pożar, 
wybuchną butle z gazem i zginie mnóstwo ludzi.  
Policja zacznie śledztwo i dojdzie, że to moja wina.  
Skażą mnie na długoletnie więzienie. Pokaże mnie 
telewizja i mama się wtedy dowie, że palę.

* * *
Rozmowa małżonków:
–  Co byś zrobił gdybyś mnie stracił?
–  Chyba bym zwariował.
–  A ożeniłbyś się ponownie?
–  Jeszcze nie zwariowałem!

* * *
Do drogiej restauracji w Paryżu wszedł wielbłąd. 

Wszystkie rozmowy ucichły, ludzie przestali jeść, bo 
pierwszy raz widzą wielbłąda w restauracji. Wielbłąd 
jak gdyby nic podszedł do stolika, usiadł, wziął menu 
i przegląda.  Po chwili podchodzi do niego kelner  
i zagaja grzecznie :

–  Przepraszam, ale jest pan pierwszym wielbłą-
dem w naszej restauracji.

–   Przy takich cenach to chyba też i ostatnim …
* * *

Wybrałem się z żoną na wakacje. W nocy mówię 
do niej:

–  Wydaje mi się, że pod moim łóżkiem jest po-
twór.

–  Dorośnij wreszcie odpowiada.
–  Mówię prawdę, pod moim łóżkiem czai się po-

twór!
–  Wiedziałam, że nie powinnam ci oddawać gór-

nego piętra.

* * *
Przychodzi facet do rzeźnika  i mówi:
–  Proszę o rękę pana córki.
Na to rzeźnik:
–  A z kością czy bez?

* * *
Dżentelmen rozmawia ze swoją sąsiadką:
–  Madame, słyszałem wczoraj, jak pani śpiewała.
–  Tak tylko, dla zabicia czasu  -  odpowiada za-

wstydzona dama.
–  Straszną broń pani wybrała, madame!

* * *
Przychodzi baba do lekarza!
–   Panie doktorze, jestem w ciąży i boli mnie ząb.
–  To niech się pani zdecyduje, bo nie wiem jaki 

fotel ustawić!
* * *

Mąż dowiaduje się o zdradzie żony. Wpada do 
domu i na jej widok krzyczy:

–  Wiem wszystko!
–  Przesadzasz – odpowiada żona – A, w którym 

roku była bitwa pod Cedynią?
* * *

Wchodząc do szefa, pracownik napotyka innego 
pracownika, czekającego  pod drzwiami i mówi:

– Możesz wchodzić, dyrektor ma wyśmienity hu-
mor.

–  A co się stało?
–  Poprosiłem go o podwyżkę i uśmiał się do łez.

* * *
Student pyta studenta:
–  Powtarzałeś coś przed egzaminem?
–  Tak.
–  A co?
–  Będzie dobrze, będzie dobrze!

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

21.09.  -  27.09.2015 r.   
Apteka „W Galerii”                   
ul.  Błonie 2                                                           
tel. 15/832 02 93

28.09.  -  04.10.2015 r.     
Apteka „W Centrum”                
ul. Słowackiego  18                                                
tel. 15/832 10 48

05.10.  -  11.10.2015 r.    
Apteka  „Apteka NOVA”                           
ul.  Mickiewicza 32                                 
tel. 15/832 07 88

12.10.  -  18.10.2015 r.    
Apteka  Prywatna Sp.C.                                                
ul.  Portowa 30                                                             
tel. 506 524 263

TARNOBRZEG

21.09.  -  27.09.2015 r.   
Apteka „Twoje Zdrowie”                            
ul.  Sienkiewicza 20                                                                             
tel. 15/823 34 75

28.09.  -  04.10.2015 r.     
Apteka PZF Cefarm Kielce                      
ul. Sienkiewicza 38/74 A                                                         
15/823 81 69

05.10.  -  11.10.2015 r.    
Apteka „Twoje Zdrowie”                                   
ul.  Sienkiewicza 20                                                     
tel. 15/823 34 75

12.10.  -  18.10.2015 r.    
Apteka „Apteka Prywatna”                                                    
ul.  Sienkiewicza 67                                                                                 
tel. 15/822 59 60
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Jest to  nasz drugi projekt współfinansowany ze 
środków Państwowego Funduszu Osób Niepełno-

sprawnych, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz własnych środków Sto-

Projekt ,,Ciepły, puchaty konik” 
już wkrótce się skończy 

warzyszenia Esteka.

Hipoterapia daje bardzo wiele możliwości terapeutycz-
nych dlatego tak chętnie korzystają z niej zarówno dzieci 

„DZIEWCZĘTA W MUDURKACH”  
- oddział Muzeum 

Narodowego w Kielcach  
zaprasza na wystawę

„DZIEWCZĘTA W MUDURKACH” w Muzeum 
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale 

Muzeum Narodowego w Kielcach. Od 17 września 2015 
– do końca stycznia 2016 r.

„Dziewczęta w mundurkach” to tytuł wystawy w Muze-
um Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum 
Narodowego w Kielcach, której wernisaż odbędzie się 17 
września 2015 roku  o godz. 18. Tematem wystawy jest, 
wzbudzająca obecnie coraz większe zainteresowanie bada-
czy, historia kobiet. Jej zakres obejmuje zagadnienia z życia 
codziennego uczennic szkół średnich w latach dwudzie-
stych i trzydziestych XX wieku. Wraz z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości, możliwe stało się rozpoczęcie pro-
cesu odbudowy struktur nieistniejącego od 123 lat państwa 
polskiego oraz zainicjowanie przemian społecznych, oby-
czajowych i kulturowych. Podzielone dotychczas pomię-
dzy trzech zaborców społeczeństwo zyskało nowe warunki 
społeczno-polityczne, dające wiele możliwości rozwoju  
i aktywności różnych środowisk, organizacji i ugrupowań. 
Nastąpił okres przeobrażeń społecznych, będących skut-
kiem nowych prądów obyczajowych płynących z krajów 
Europy Zachodniej i Ameryki. W odmienionej rzeczywi-
stości rozwijała się także świadomość kobiet. 

Dotychczasowe wzorce wychowawcze ulegały stopnio-
wej weryfikacji, co wpływało na kształtowanie ich pozycji 
społecznej i nowego wizerunku. Pojawiały się nowe pola 
żeńskiej aktywności, dążenie do wykształcenia, a także 

chęć kontynuacji procesów emancypacyjnych zapocząt-
kowanych w XIX w. Miało to ogromny wypływ na kształ-
towanie światopoglądu młodzieży żeńskiej, której przez 
stulecia wpajano, że najważniejszym celem w życiu kobiety 
jest zamążpójście i macierzyństwo w myśl zasady, że:… ko-
bieta winna słuchać męża i być mu poddaną; cichą, cierp-
liwą, domem zajętą. Wystawa zabierze widza w niezwykłą 
podróż przez czas i historię, by pokazać mu codzienne 
życie ambitnych oraz pełnych marzeń i planów gimnazja-
listek. Dziewcząt, przed którymi, dzięki zdobyczom eman-
cypacyjnym ich babek i matek, przyszłość stała otworem, 
a nowe możliwości edukacji, dawały szansę na samodziel-
ność i samorealizację.

Bohaterki wystawy – uczące się, dojrzewające, wkraczają-
ce w dorosłe życie dziewczęta – prowadzą widza przez swą 

codzienność. Opowiedzą o szkolnych mundurkach, inter-
nacie, niewygodnych strojach gimnastycznych, potańców-
kach, pierwszych miłościach, ulubionych przedmiotach, 
czy o tym według kogo ....błędnym i dla chrześcijańskie-
go wychowania szkodliwym jest tzw. system „koedukacji”. 
Ekspozycja podzielona będzie na dwie części. Pierwsza 
poświęcona organizacji szkolnictwa żeńskiego i wszelkim 
aspektom życia szkolnego dziewcząt. Część druga zawierać 
będzie charakterystykę wszelkich form aktywności poza-
lekcyjnej.

Wystawa będzie prezentowana do końca stycznia 2016 r.
 
WIĘCEJ O WYSTAWIE: 
h t t p : / / m n k i . p l / p l / a k t u a l n o s c i /

wydarzenia/1402,dziewczeta_w_mundurkach.html

Projekt CIEPŁY PUCHATY KONIK 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA 

i jest współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

jak i młodzież. W hipoterapii nie ma konkretnych zesta-
wów ćwiczeń. Ćwiczenia i zajęcia tworzone są  indywidu-
alnie do potrzeb naszych podopiecznych. Widzimy jakie 
zmiany zachodzą na naszych oczach. Widzimy jak nasi 
podopieczni chętnie wykonują ćwiczenia, jak bezbłęd-
nie odpowiadają na pytanie na jakim koniu jeżdżą, znają 
wszystkie konie w stajni, umieją ,,odczytać „ samopoczu-
cie konia danego dnia, znają zasady bezpieczeństwa przy 
koniach.

Widzimy z jaką troską i czułością głaszczą konia, jak 
odzywają się do niego, jak na niego patrzą. Jest to kontakt  
z żywym zwierzęciem, który ma ogromny wpływ na roz-
wój emocji, budowanie więzi społecznych. Zajęcia z ko-
niem rozwijają poczucie własnej wartości, pewności siebie. 
Rozwijają umiejętności nawiązywania kontaktów, utrzy-
mywania relacji.

Nasi podopieczni dają koniom ,, coś” od siebie, a konie 
to czują i odwzajemniają się tym samym. Jest to właśnie ta 
,, magiczna „ więź jaką nawiązują z koniem.

Możliwości konia są ogromne i niezastąpione, zobaczmy 
więc to na zdjęciach zrobionych podczas naszych zajęć. 


