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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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N a wrześniowej sesji Rady 
Miejskiej burmistrz mia-

sta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Wojciechem Se-
rafinem wręczyli Kamilowi Gur-
dakowi nagrodę za tegoroczne 
znakomite wyniki sportowe. 

 
Kamil Gurdak - wychowanek Miej-

skiego Klubu Sportowego STAL Nowa 
Dęba w tym roku zajął II miejsce w szta-
fecie 4 x 800 metrów na nieoficjalnych 
mistrzostwach świata na Bahamach 
oraz zdobył brązowy medal w sztafe-
cie 4 x 400 metrów na Uniwersjadzie w 
Korei Południowej. Zdobył srebrny me-
dal na halowych mistrzostwach Polski 
w Toruniu, był także reprezentantem 
Polski na halowych mistrzostwach Eu-
ropy w Pradze. Te sukcesy to wspaniała 
promocja Nowej Dęby na arenie ogól-
nopolskiej, a także międzynarodowej. 
Przed Kamilem kolejny sezon ciężkiej 
pracy i starty w ważnych zawodach.  
Do gratulacji przyłączyli się także wszy-
scy radni obecni na sesji Rady Miejskiej.

Podziękowanie trafiło także do rąk Ju-
liana Zięby, trenera sekcji lekkiej atlety-
ki w MKS STAL Nowa Dęba, który wy-
chował wielu wybitnych sportowców,  
w tym Kamila.

RL/MM 

Nagroda 
dla Kamila 
Gurdaka

Wolnomularstwo – 
poznaj niepoznane

więcej na str 5.

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej wszystkim  
nauczycielom w imieniu Członków Stowarzyszenia ESTEKA 

życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy,  
sukcesów zawodowych, a także uczniów, którzy będą chcieli  

się rozwijać i korzystać z Waszej wiedzy. 

                                  Zarząd  
            Stowarzyszenia 
                       ESTEKA

Czym jest ruch wolno-
mularski? Jak wyglą-

dają rytualne przedmioty  
i stroje? Jak rozszyfrować 
symbolikę wolnomularską?

 Wszystkich zainteresowanych od-
powiedzią na te i inne pytania za-

praszamy na wystawę czasową „Wol-
nomularstwo – poznaj niepoznane”, 
którą od 1 października 2015 pre-
zentujemy w Muzeum Dialogu Kul-
tur, oddziale Muzeum Narodowego  
w Kielcach.

- Ekspozycja przybliża historię, tra-
dycję i tajemnice ruchu, mającego na 

celu duchowe doskonalenie jednost-
ki i braterstwo ludzi różnych religii, 
narodowości i poglądów – zapowiada 
Tomasz Szmagier, wiceprezes  Stowa-
rzyszenia Instytut Sztuka Królewska 
w Polsce oraz kurator wystawy.
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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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    Dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 
uczęszczają na hipoterapię od 1 maja do 
końca listopada 2015 r w ramach projektu 
finansowanego przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej z programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. 
  Projekt obejmuje 30 zajęć rehabilitacji  
i tyleż samo hipoterapii dla każdego uczest-
nika. Na wstępie i na zakończenie realizo-
wanego projektu przewidziano diagnozę 
lekarza rehabilitacji medycznej oraz psy-
chologa – tak, aby realizowane zajęcia jak 
najpełniej odpowiedziały na potrzeby dzie-
ci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach. 
Ponadto rodzice naszych młodych wycho-
wanków w sposób aktywny współuczest-
niczą w projekcie – poprzez realizowane 
spotkania – w czasie, których, w miłej at-

„Nasza 
hipoterapia”                                                                                                     
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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

mosferze pikniku przy grillu – mogą sko-
rzystać z pomocy i wsparcia specjalistów 
pracujących z dzieckiem oraz wymienić 
uwagi i spostrzeżenia. Wychowanków 
Ośrodka dzięki uprzejmości pani Dyrek-
tor na hipoterapię dowozi bus szkolny, za-
pewniona jest również opieka wychowaw-
cy w czasie przejazdu i dodatkowa opieka  
w czasie zajęć.  Nie jest łatwo zgrać zajęcia 
hipoterapii z napiętym planem zajęć rewa-
lidacyjnych realizowanych wobec dzieci - 
ze względu na charakter Ośrodka, którego 
celem jest kompleksowe wsparcie dzieci, 
lecz hipoterapia jest wyjątkowa ze względu 
na charakter otwarty –polegający na wyj-
ściu z sali, kontakcie ze zwierzętami i całą 
gamą pozytywnych oddziaływań, ponadto 
jest atrakcyjna dla uczestników. Cieszy-
my się, że jest realizowana również wobec 

Pilkington otworzył  
fabrykę w Chmielowie

Po czterech latach od wmurowania 
kamienia, w zakładzie Pilking-

ton Automotive Poland Chmielowie, 
przecięto oficjalnie wstęgę symbol 
zakończenia jednej z najważniejszych 
inwestycji NSG Group, japońskiego 
producenta szkła dla budownictwa 
i motoryzacji, oraz jedną z najwięk-
szych inwestycji zagranicznych ostat-
nich lat w Polsce.

- Jestem pod wielkim wrażeniem tej in-
westycji i cieszę się, że prace w zakładzie 
znajdzie ponad 100 osób. Co ważne, szacu-
je się, że powstanie także około 300 miejsc 

pracy w okolicznych firmach współpracu-
jących z Pilkingtonem – podkreśla Poseł 
Mirosław Pluta, który był obecny na uro-
czystości.

Inwestycja realizowana była etapami. Do 
końca roku potrwa nabór pracowników. Po 
osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej 
zakłady w Chmielowie i Sandomierzu pro-
dukować będą łącznie około 12 milionów 
szyb. Statystycznie wypada, że w każdym 
europejskim samochodzie powinna być 
przynajmniej jedna szyba z polskich zakła-
dów Pilkingtona. Odbiorcami są najwięk-
sze koncerny samochodowe.

Kawiarenka edukacyjna
Stowarzyszenie ESTEKA, z siedzibą  

w Tarnobrzegu, od lipca br. realizuje Pro-
jekt, współfinansowany przez Wojewodę 
Podkarpackiego, pod nazwą „AKTYWNY  
SENIOR”, skierowany do osób, które ukoń-
czyły pięćdziesiąty rok życia. Projekt ten ma 
na celu aktywizację osób starszych z Tarno-
brzega i Powiatu Tarnobrzeskiego poprzez 
integrację, aktywność społeczną, fizyczną  
i edukację.

Jedną z form realizacji zadania są kawia-
renki. Jedną z takich kawiarenek eduka-
cyjnych zorganizowano, we wrześniu br.,  
w siedzibie Regionalnego Centrum Promo-
cji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu. 
Uczestniczyła w niej grupa  15 osób.

Dzięki uprzejmości pana Janusza We-
psięć, który posłużył za przewodnika po 
Regionalnym Centrum i za lektora, senio-
rzy mogli poznać walory flory i fauny ob-
szaru Natura 2000 Tarnobrzeskiej Doliny 
Wisły.  W jednym z pomieszczeń ustawio-
ne są  dwa terraria i potężnych rozmiarów, 
tysiąc-litrowe akwarium, gdzie prezentowa-
ne są rodzime gatunki ryb, gadów i płazów.  
W drugim eksponaty przedstawiające zwie-
rzęta leśne zamieszkujące pobliskie okolice.

Kolejny punkt odbytego spotkania to, pre-
zentacja  OBSZARÓW  NATURA  2000, 
jego założeń i pól obecnego działania. Ob-
szar Natura 2000, jest to program utworzenia  
w krajach Unii Europejskiej wspólnego syste-
mu (sieci) obszarów objętych ochroną przy-
rody.  Program ten polegać ma na wspólnym 
działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa 
przyrodniczego  Europy w oparciu o jed-
nolite dla wszystkich krajów członkowskich 
prawo – w celu zachowania określonych ty-
pów gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk 
przyrodniczych, które uważa się za cenne  
i zagrożone w skali całej Europy.

   Sieć Natura 2000 oparta jest zasadniczo 
na dwóch aktach wykonawczych prawa eu-
ropejskiego, tj. na:

• dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – 
zwanej dyrektywą siedliskową.

• Dyrektywie 2009/147/WE z dnia 30 li-
stopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa – zwanej dyrektywą ptasią.

Polska podpisując 16 kwietnia 2003 r. 
Traktat Ateński, stanowiący podstawę praw-
ną przystąpienia kraju do Unii Europejskiej, 
zobowiązała się do wyznaczenia na swo-
im terytorium sieci Natura 2000. Obecnie 
obszaru Natura 2000 zajmują 19,53% po-
wierzchni naszego kraju (średnia dla UE wy-
nosi 18,36%). Na terenie Gminy Tarnobrzeg 
znajduje się obszar Natura 2000 Tarnobrze-
ska Dolina Wisły (specjalny obszar ochrony 
siedlisk).  

Regionalne Centrum Promocji Obsza-
ru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły 
powstało w listopadzie 2013 roku. Mieści 
się we wschodnim skrzydle Zamku Dzi-
kowskiego w Tarnobrzegu. Obszar, któ-
ry zajmuje Tarnobrzeska Dolina Wisły to 
międzywale rzeki Wisły w całości położony 
na terenie Kotliny Sandomierskiej, Nizi-
ny Nadwiślańskiej, na styku dwóch wo-
jewództw: podkarpackiego i świętokrzy-
skiego.  Powierzchnia zajmowana przez 
obszar wynosi 4 956,7 ha i rozciąga się od 
ujścia Wisłoki poniżej Połańca, dalej biegnąc  
w dół rzeki pomiędzy powiatami prawego  
i lewego brzegu, tj. mieleckim, staszowskim, 
tarnobrzeskim i sandomierskim, aż do sa-
mego miasta Sandomierz, gdzie swoją gra-
nicę opiera o Góry Pieprzowe. Tarnobrzeska 
Dolina Wisły została powołana jako obszar 
naturowy ze względu na szczególnie cenne 
walory przyrodnicze tego terenu – głównie 
występowanie wodno-błotnych zbiorowisk 
roślinnych, które tworzą coraz rzadsze w na-
szym kraju typy siedlisk.

   Na zakończenie spotkania, seniorzy 
obejrzeli kilkunastominutowy film pt. Łowy 
na grubego zwierza, przedstawiający zwie-
rzęta żyjące w polskich lasach.

Henryk

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

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Funduszu Inicjatyw Społecznych oraz Urzędu Miasta Tarnobrzega.

dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Grębowie. Projekt 
objął 7 dzieci, które wyraziły zaintereso-
wanie uczestnictwem, w tym 2 wychowan-
ków Ośrodka, na co dzień mieszkających  
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Skopaniu, z którą współpracę bardzo 
sobie cenimy. Cieszymy się również, iż ro-
dzice naszych wychowanków tak chętnie  
i z takim zaangażowaniem uczestniczą  
w projekcie i spotkaniach. 
    Dzięki dotacji Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej zajęcia hipoterapii i rehabili-
tacji oraz realizowane spotkania i diagnozy 
są bezpłatne – a przez to bardziej dostępne 
dla dzieci i ich rodziców. Podczas każdego 
wyjazdu spotykamy się z życzliwością wo-

lontariuszy i pracowników Stowarzyszenia 
ESTEKA, dzięki którym uczestnicy mają 
okazję ćwiczenia umiejętności społecz-
nych. Dzieci z niepełnosprawnością inte-
lektualną z SOSW w Grębowie uczestniczą 
w projektach Stowarzyszenia ESTEKA już 
po raz kolejny, – dzięki czemu możemy za-
chować ciągłość naszych oddziaływań, jed-
nocześnie dając szansę na uczestniczenie  
w hipoterapii większej liczbie dzieci. Bar-
dzo się cieszymy, że możemy współpraco-
wać z fantastyczną „ekipą” Stowarzyszenia 
ESTEKA, oraz bardzo dziękujemy w imie-
niu dzieci i rodziców. Mamy również na-
dzieję na dalszą współpracę.

Jolanta Furman

Projekt Aktywny Senior jest realizowany 
przez Stowarzyszenie ESTEKA 

przy współfinansowaniu ze środków Wojewody Podkarpackiego.



W odpowiedzi na wielokrotne proś-
by mieszkańców i przewodniczących 
osiedli podjęta została i przed kil-
koma dniami zrealizowana decyzja  
o ustawieniu dwóch nowych wiat 
przystankowych. 

- Nowe wiaty stanęły na ul. Kopernika 
oraz na ul. Kazimierza Wielkiego (naprze-
ciw sklepu Lidl) przy zatokach autobuso-
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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
grudzień 2014 r.

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

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

rządu
▶  Stowarzyszenie ESTEKA ufundo-

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

dziby Stowarzyszenia ESTEKA przy 
ul. 11 Listopada 8a

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

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

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

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

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

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

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

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

(KaHa)

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

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

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

Foto: UM Tarnobrzeg

Foto: Henryk Kędzia
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Nowe place zabaw 
już gotowe

Osiedle Zakrzów, Sielec, Ocice, Na-
gnajów oraz teren przy Marinie nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim to miejsca w 
jakich pojawiły się nowe funkcjonal-
ne place zabaw.

Najmłodsi tarnobrzeżanie już mogą ko-
rzystać z nowoczesnych i bezpiecznych 
placów zabaw jakie samorząd Tarnobrzega 
wybudował na terenie miasta. 

Ich koszt  to ponad 475 tys. złotych. Wy-
konawcą prac była firma „Ringpol” z Zagó-
rza. Oprócz urządzeń zabawowych, nowe 
place posiadają bezpieczną antypoślizgo-
wą nawierzchnię, ławki, kosze na śmieci. 
Wykonawca zadbał również o nowe nasa-
dzenia wokół obiektów. Całość terenu jest 
ogrodzona. Zapraszamy wszystkich do ko-
rzystania.

Dariusz Bajor/PSK

Solidarnie z chorymi

Do 16 października, na I piętrze  
w Urzędzie Miasta na ul. Koś-

ciuszki 32 można oglądać wystawę 
prac podopiecznych ŚDS.

Wystawa jest elementem obchodów “Dni 
solidarności z osobami chorymi na schizo-
frenię”, trwających w dniach 12-16.10.2015 
i po raz 4. organizowanych przez tarno-
brzeski Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Jak zapewnia dyrektor Środowiskowe-
go Domu Samopomocy Beata Wasiuta, 
przez cały tydzień osoby zainteresowane 
problematyką chorób psychicznych mogą 
wziąć udział w szeregu różnych inicjatyw. 
13 października warsztaty o zdrowiu, ele-
ment kampanii zintegrowany z konferen-

cja prozdrowotną „Zdrowe Życie Tarno-
brzega”. Prowadzimy warsztaty o zdrowym 
żywieniu, promocja zdrowego odżywania  
w chorobie psychicznej. 

14 października dyrekcja zaprasza na 
dzień otwarty Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, podczas którego pracownicy  
i uczestnicy przybliżą działalność placówki 
i zaprezentują prace uczestników, jakie po-
wstały w trakcie zajęć. 15 października od-
będzie się debata w ramach projektu „Myśl 
lokalnie, działaj globalnie” oraz premiera 
reportażu o schizofrenii i koncert: poezja 
śpiewana. Ostatniego dnia organizatorzy 
zapraszają na wykład na temat żywienia 
osób chorych psychicznie.

PSK/JL

Turniej Szachowy  o puchar Dyrektora 
Muzeum Narodowego w Kielcach,  
VII Grand Prix Gór Świętokrzyskich
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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.

W niedzielę 8 listopada 2015 roku 
o godzinie 9.30 w Dawnym 

Pałacu Biskupów Krakowskich, od-
dziale Muzeum Narodowego w Kiel-
cach, przy pl. Zamkowym 1 odbędzie 
się TURNIEJ SZACHOWY o puchar 
Dyrektora Muzeum Narodowego  
w Kielcach, VII Grand Prix Gór Świę-
tokrzyskich.

Głównym organizatorem turnieju jest 
Muzeum Narodowe w Kielcach i Świę-
tokrzyski Związek Szachowy. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają upominki od Mu-
zeum Narodowego w Kielcach, a Dział 
Edukacji MNKi zaprosi najmłodszych na 
ciekawe zabawy edukacyjne tematycznie 
związane z szachami.

Patronat honorowy nad turniejem objęli: 
Adam Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Robert Kotowski – Dy-
rektor Muzeum Narodowego w Kielcach, 
Tomasz Stefaniak – Prezes Świętokrzyskie-
go Związku Szachowego.

Nowe wiaty 
przystankowe

wych, gdzie dotąd ustawione tylko słupki 
przystankowe - mówi Adam Napieracz, na-
czelnik Wydziału Komunikacji.

Długość każdej wiaty wynosi 4 m., sze-
rokość u podstawy 90 cm. Wykonawcą 
wiat był Zakład Wielobranżowy „SOPEL” 
Sławomir Sobczy z miejscowości Lipniki, 
który przedstawił najkorzystniejszą ofertę 
(7872,00 zł brutto za 2 wiaty).



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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W siatkówkę gram w zasadzie tylko w trakcie zajęć wy-
chowania fizycznego w szkole, ale jestem od lat za-

gorzałym i wiernym kibicem naszej reprezentacji. Dodam, że 
jestem tym najgłośniejszym, motywującym, rozśpiewanym, za-
wsze uśmiechniętym i mocno trzymającym kciuki za jej kolejny 
sukces. Mam na myśli naszą reprezentację mężczyzn, bo jak po-
wszechnie wiadomo, dziewczynom jakoś przyjemnie się to oglą-
da. Są niezwykłe emocje, wysokie tempo gry, zręczne kiwki. Nie 
ujmuję niczego żeńskiej siatkówce, ale ja wolę tę męską i kropka. 

A o gustach się 
ponoć nie dys-
kutuje. 

Piszę o tym 
przy okazji 
t r w a j ą c y c h 
właśnie w Buł-
garii oraz we 
Włoszech Mi-
strzostw Euro-
py. Nasza re-

prezentacja należy do grona faworytów tej imprezy, bo od lat 
zaliczana jest do ścisłej światowej czołówki w tej dyscyplinie, ale 
ostatnio jakoś nie ma szczęścia. Po zakończeniu rozegranego nie 
tak dawno w Japonii turnieju o Pucharu Świata (jego wygranie 
dawało bezpośredni awans na igrzyska), zarówno nasi siatkarze 
jak i polscy kibice nie kryli łez. Trzecie miejsce, które zajął w tym 
turnieju nasz zespół, choć nobilitujące, nie dało mu szansy wy-
stępu na brazylijskich parkietach w przyszłym roku. I choć Pola-
cy zagrali w kraju kwitnącej wiśni fantastyczny turniej i general-
nie nie zawiedli swoich fanów (przegrali w końcu tylko ostatni 
z jedenastu meczy z Włochami), to zabrakło postawienia tej 
przysłowiowej „kropki nad i”. Kapitan naszej drużyny (Michał 
Kubiak) był po tym turnieju (podobnie jak i wszyscy inni nasi 
siatkarze) mocno zawiedziony i w jednym z wywiadów zadekla-
rował , że ostatni raz wrócili do domu z medalem, który dał im tak 
niewiele. Coś takiego, powiedział, nie może się po prostu już ni-
gdy powtórzyć. Wywalczenie w ubiegłym roku, podczas turnie-
ju rozegranego w Polsce, tytułu Mistrza Świata, również nie dało 

naszej druży-
nie wyczeki-
wanego przez 
fanów tej 
dyscypliny w 
Polsce awansu 
na igrzyska. 
P r z y z n a m , 
że nadal 
k o mp l e t n i e 
nie rozumiem, dlaczego przepustki olimpijskiej nie zdo-
bywa z automatu mistrz świata. To, co w innych dy-
scyplinach zespołowych jest od lat standardem,  
w siatkówce jakoś nie może zaistnieć.

Nasza reprezentacja ma jednak ciągle szansę wywalczenia 
olimpijskiej przepustki i liczę, że jej się to w końcu uda. Pierw-
sze drzwi do Rio de Janeiro brutalnie zatrzasnęli nam w Japonii 
Włosi, ale zostały nam jeszcze dwie szanse, choć na tę drugą 
nasz zespół będzie musiał sobie solidnie zapracować. Drugie 
podejście do walki o igrzyska olimpijskie nastąpi w Berlinie.  
W hali Maxa Schmelinga odbędzie się w dniach 5-10 stycznia 
2016 roku europejski turniej kwalifikacyjny (niektórzy uważają, 
że mocniej obsadzony niż Puchar Świata). Weźmie w nim udział 
siedem najlepszych zespołów z europejskiego rankingu repre-
zentacji oraz gospodarz. Awans do Rio de Janeiro zapewni sobie 
jednak tylko zwycięzca tej imprezy. Drugi i trzeci zespół otrzy-
ma jeszcze jedną szansę i będzie mógł wystąpić w maju 2016  
w interkontynentalnym turnieju, który znów rozegrany zostanie 
w Tokio. W tej imprezie wystąpi 8 drużyn (m.in.: Iran, Australia, 
Chiny, Japonia), a kwalifikacje do Rio otrzymają trzy najlepsze. 
Jeśli zawalimy turniej europejski i nie staniemy w nim na po-
dium, trzeciej szansy już nie dostaniemy, ale jestem przekonana, 
że tak się jednak nie stanie. Niezrozumiały jest jednak dla mnie 
ten cały system kwalifikacji. W końcu ten styczniowy turniej eu-
ropejski jest, co by nie mówić, powtórzeniem trwających właśnie 
Mistrzostw Europy, a rozgrywanie dodatkowej imprezy w i tak 
napiętym terminarzu jest moim zdaniem kompletnie idiotycz-
ne. Dlaczego nie zdecydowano się przyznać awansu zespołowi, 
który za kilka dni wywalczy mistrzostwo Starego Kontynentu? 
Nie mam pojęcia.

Okazuje się, że nie tylko ja nie rozumiem tego systemu kwa-
lifikacji. Nasi byli reprezentanci są również oburzeni, a Łukasz 
Kadziewicz powiedział nie tak dawno w jednym z wywiadów, że 
„Może się okazać, że za kilka miesięcy w Rio de Janeiro zabrak-
nie mistrzów świata (czyli nas) i mistrzów olimpijskich (czyli 
Rosjan). Pojadą za to Tunezja i Egipt”. Nie mam oczywiście nic 
przeciwko tym drużynom, ale jak mierzyć siłę afrykańskiej siat-
kówki z europejską? Czy FIVB tego nie dostrzega i świadomie 
nie strzela sobie w kolano, budując tak skomplikowaną drabin-
kę, by wyłonić drużyny do olimpijskiego turnieju? Mam jednak 
nadzieję, że słowa Łukasza nie okażą się prorocze.

Mimo tych wszystkich trudności ja z pełnym optymizmem 
rozpoczęłam sezon kibicowania naszej drużynie przed telewi-
zorem. Dodam, że to nie jest mój pierwszy sezon, ponieważ je-
stem kibicem z pewnym stażem. Oczywiście wspieram naszych 
zawodników jak mogę i staram się być na bieżąco. „Lajkuję” ich 
posty na Facebooku bądź Instagramie, otwieram Snapy, oglą-
dam mecze i pomeczowe studia oraz czytam opinie dziennikarzy  
i wypowiedzi członków sztabu. Bardzo cenię cały sztab trenerski 
kierowany przez Stephane’a Antige. Podziwiam spokój i opano-
wanie tego ostatniego, jak również to, że nauczył się on w tak 
krótkim czasie całkiem nieźle mówić po polsku. Doceniam też, 
że odkrywa dla naszej kadry kolejnych, świetnych zawodników, 
nie ograniczając się w budowaniu składu tylko do znanych nam 
od lat nazwisk. W końcu to on wprowadził do zespołu nie tak 
dawno Mateusza Mikę, a ostatnio Mateusza Bieńka czy Artura 
Szalpuka. Życie potwierdziło, że były to bardzo dobre wybory. 
Podobnie jak zmiana pozycji na boisku przez Bartosza Kurka  
(z przyjmującego na atakującego). Antiga to odpowiedni czło-
wiek na odpowiednim miejscu.

W pierwszych na kontynencie południowoamerykańskim 
igrzyskach weźmie już 
niebawem udział około 
10 500 sportowców, któ-
rzy przez 17 dni walczyć 
będą o medale. Szkoda 
by było, gdyby w tym 
gronie zabrakło naszych 
siatkarzy - nie sądzicie?

Skazani na sukces? 
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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

Myślę, że każdy tarnobrzeżanin doskonale wie, gdzie 
mieści się siedziba Studia Tańca i Ruchu FRAM. 

Ba, wiele mieszkanek naszego miasta było też członki-
niami tej zacnej tanecznej formacji. Niewtajemniczonych 
pozwolę sobie jednak poinformować, że FRAM to zespół 
absolutnie wyjątkowy, który od lat jest jedną z najlepszych 
wizytówek Tarnobrzega i marką samą w sobie. Zespół ten, 
założony przez Jadwigę Chmielowiec, świętował w dniach 
25-27 września 2015 roku swój XXX jubileusz. Świętował 
oczywiście na bogato, a zabawa artystów z widzami wyda-
wała się nie mieć końca.

FRAM to prawdziwy ewenement. W mieście, w któ-
rym żadna z nowo powstałych kawiarni nie była w stanie 
przetrwać nawet roku, grupa ta istnieje nieprzerwanie od 
trzech dekad i ma się dobrze. Nieustannie koncertuje, pre-
zentując kolejne nowe programy i rozwija się. Uświetnia 
swoimi występami różnorodne miejskie uroczystości oraz 
wydarzenia. Wygrywa regionalne i ogólnopolskie konkur-
sy oraz przeglądy. I – co chyba jest najważniejsze - daje 
najmłodszym mieszkańcom Tarnobrzega od wielu lat moż-
liwość zetknięcia się i obcowania ze sztuką i to sztuką przez 
duże „Sz”. FRAM, kierowany od początku przez pana Da-
riusza Chmielowca, pokazuje wszystkim niedowiarkom, że 
jeśli się czegoś bardzo chce, to nawet w trudnych czasach 
można bardzo wiele zdziałać. Dzięki jego tytanicznej pracy 
i zaangażowaniu oraz sercu, które wkładał w ten projekt 
przez te wszystkie lata, FRAM urósł w tzw. międzyczasie do 
rangi symbolu naszego miasta!

Jako była „Framówka” nie mogłam sobie oczywiście od-
mówić przyjemności uczestniczenia w święcie tego zespołu. 
Ze względu na chroniczny brak czasu nie mogłam niestety 
wziąć udziału we wszystkich koncertach, które odbywa-

ły się w Tar-
n o b r z e s k i m 
Domu Kultury 
przez trzy dni 
i miały na celu 
przypomnienie 

historii grupy i pokaza-
nie jej dnia dzisiejszego, 
ale udało mi się mimo 
wszystko wygospodaro-
wać jeden wieczór, dzię-
ki czemu miałam okazję 
uczestniczyć w niezwykle 
klimatycznym koncercie 
zatytułowanym „Za mło-
dzi na sen”. Był to pierwszy dzień świętowania jubileuszu  
i pierwszy z trzech koncertów. Szczerze mówiąc nie bardzo 
wiedziałam, czego mogę się spodziewać (naturalnie oprócz 
tego, co oczywiste, czyli brawurowo wykonanych układów 
tanecznych w wykonaniu dziewcząt z różnych grup wieko-
wych). Jednak gdy w moje ręce wpadł program tej imprezy, 
przekonałam się, że jestem w błędzie, bo taniec nie będzie 
tym razem najważniejszą częścią wieczoru (według pro-
gramu taniec miał zdominować dopiero sobotni koncert  
i tak też faktycznie było). Na ten dzień byli i aktualni człon-
kowie zespołu FRAM, wspierani przez liczną grupę zapro-
szonych gości, którzy byli w różny sposób przez te lata 
powiązani z zespołem, przygotowali (oczywiście pod kie-
rownictwem szefa całego zamieszania, czyli pana Darka), 
niezwykły koncert muzyczny, który tarnobrzescy widzowie 
i sympatycy zespołu zapamiętają bez wątpienia na długo.

Agnieszka Pietranis, Aleksandra Lewandowska, Ag-
nieszka Woźniak (dwie ostatnie wokalistki to również ab-
solwentki naszego „Kopernika” – przyp. red.) i ich starsze 
koleżanki, które reprezentowały zespół FRAM w różnych 
okresach, postanowiły zabrać publiczność w niezwy-
kłą, muzyczną podróż, która rozpoczęła się w latach 80.  
XX wieku, a zakończyła w czasach nam współczesnych.  
Na początku usłyszeliśmy „Modlitwę” rosyjskiego bar-
da Bułata Okudżawy w wykonaniu Aleksandry Lewan-
dowskiej. Ola rozpoczęła swój występ na górze widowni 
i w trakcie wykonywania utworu schodziła dostojnie po 
schodach w dół w stronę sceny. Było fantastycznie. Nie 
muszę chyba dodawać, że utwór wprowadził zgromadzo-
ną publiczność w mocno melancholijny nastrój. Wróćmy 
jednak na scenę, którą w pełnej okazałości dane nam było 
zobaczyć dopiero w trakcie kolejnego numeru. Nie podej-
rzewałam, że w naszym Domu Kultury da się wyczarować 

Perłowy jubileusz 
grupy FRAM

aż tak mocno rozbudowaną scenografię. Całość została 
wystylizowana na restaurację, w której przy okrągłych sto-
likach siedzieli wokaliści. Ale to nie wszystko. Nad nimi 
zbudowano drugi poziom sceny, na którym zainstalował 
się zespół muzyczny, który wykonywał utwory na żywo. To 
wszystko dawało niesamowity efekt! Wielkie brawa dla sce-
nografa! W dalszej części koncerty mogliśmy usłyszeć ko-
lejne znane wszystkim utwory (według programu było ich 
24). Mnie urzekły „Mury” Kaczmarskiego w wykonaniu 
Pawła Gosposia. Aż chciało się śpiewać wraz z nim! War-
to też wspomnieć, że wiele piosenek zostało napisanych  
i skomponowanych na tę okazję przez samych wykonaw-
ców, za co należą im się szczególne słowa uznania. Naj-
większe wrażenie wywarła jednak na mnie piosenka „Ach 
te baby!”, w wykonaniu duetu Dariusz Chmielowiec - Pa-
weł Gospoś. Widownia bawiła się niesamowicie, wyko-
nawcy także, a ten pierwszy prawie stracił głos pod koniec 
wykonywania utworu (a wszystko to przez te baby!).

Cały wieczór był pełen ekscytujący i pełen pozytywnych 
emocji, co przyzna chyba każdy, kto tam wtedy był. Na 
koniec usłyszeliśmy jeszcze cudowny utwór pt. „Wznieś 
serce”, w trakcie którego na scenę wniesiono jubileuszo-
wy tort. Nie zabrakło też tradycyjnego STO LAT dla pana 
Darka w wykonaniu wokalistów i całej widowni. W końcu 
świętowaliśmy „urodziny jego zespołu”!

Fajnie jest być częścią czegoś tak cudownego. Na scenie 
było widać wyraźnie, że wszyscy byli i aktualni członkowie 
zespołu nadal są jedną wielką rodziną. Byli razem przed 
laty, gdy tworzyli fantastyczne widowiska, byli też i tego 
dnia, przekonując chyba wszystkich, że prawdziwi pasjo-
naci nawet w tak niewielkim mieście jak Tarnobrzeg mogą 
stworzyć coś niezwykłego.

Świętowanie jubileuszu grupy FRAM po trzech dniach 
dobiegło końca, a mnie nie pozostaje nic innego, jak życzyć 
temu zespołowi wielu 
sukcesów w kolejnych 
latach, a jego szefowi 
sił i wytrwałości w re-
alizowaniu swoich ar-
tystycznych wizji. Sto 
lat „Framówki”!
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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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Szlachetne 
zdrowie

Zwiedzanie wystawy rozpoczynamy 
podobnie jak wolnomularz swoją drogę 
inicjacyjną – od pobytu w Izbie Rozmy-
ślań. Następnie poznajemy m.in. historię 
masonerii na świecie i w Polsce, a także 
podstawowe symbole i pojęcia związane  
z ruchem. Podziwiamy koloryt masonerii,  
a więc przede wszystkim oryginalne ry-
tualne stroje Mistrza i Mistrzyni (szarfy, 
fartuszki, klejnoty, szpady, a w przypadku 
masonerii kobiecej specjalną suknię uży-
waną przez siostry podczas prac). Wyob-
rażenie o rytualnych biesiadach masoń-
skich dają nam m.in. specjalne zabytkowe 
i współczesne puchary. O dumie masonów 
z przynależności do stowarzyszenia mogą 
świadczyć używane przez nich w świecie 
profańskim medale, spinki do mankietów 

czy długopisy ozdobione stosownymi sym-
bolami. Prezentowane są także wizerunki 
polskich masonów, w tym portret Karola 
Bogumiła Schütza, warszawskiego archi-
tekta i budowniczego oraz zabytki piśmien-
nictwa i współczesne publikacje wolnomu-
larskie.

Wystawa jest organizowana przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Instytut Sztuka 
Królewska w Polsce. Patronat honorowy 
nad wystawą objęli Wojewoda Świętokrzy-
ski Pani Bożentyna Pałka-Koruba oraz 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Pan Adam Jarubas.

Ekspozycję będzie można oglądać do  
3 stycznia 2016 roku.

”Zdrowe Życie Tarnobrzega” – pod 
takim tytułem w Tarnobrzegu 

odbywają się dziś (13 października) war-
sztaty zdrowia. Patronat nad wydarze-
niem objął prezydent Grzegorz Kiełb.

Warsztaty rozpoczynają się o godz. 11 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1 przy ul. Kopernika. - O tym, jak nie 
tylko zdrowo, ale również fantazyjnie jeść,  
a przy tym się bawić, opowiedzą i pokażą 
przedszkolaki z „15”, uczestnicy Warszta-
tów Terapii Zajęciowej oraz podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy.  
O tym, że można bez wyrzeczeń panować 
nad własną wagą, przekonają nas ucznio-
wie z Liceum Ogólnokształcącego im. Mi-
kołaja Kopernika, którzy  wprowadzą nas 
w świat zumby, rumby, czaczy i hip-hopu. 
Nowością będą pokazy TAI-CHI, które za-
kończą i jednocześnie zachęcą do wspólnej 
aktywizacji - informuje Barbara Zych, do-
radca ds. zdrowia.

To już drugi dzień prozdrowotnych akcji 
w mieście. 12 października w auli Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się 
konferencja. Wykłady o „Żywności mo-
dyfikowanej genetycznie w aspekcie spo-
łecznym i moralnym” wygłosili: prof. Lech 
Woźniak oraz poseł Kazimierz Gołojuch. 
Z kolei o tym, czy na starość kwaśnieje-
my, mówił dr n. med. Lucjan  Langler. Jak 
czytać etykiety na produktach, czy zwra-
cać uwagę na konserwanty - o tym opo-
wiedziała  dr n. biologicznych  Barbara 

Tęgiewicz. Na koniec konferencji Ewelina 
Myłek, dziennikarka i właścicielka firmy 
reklamowej zreferowała zagadnienie, trafić 
do społeczności lokalnej poprzez portale 
społecznościowe.

Celem spotkań jest podniesienie świado-
mości  mieszkańców w zakresie czynnego 
promowania zdrowego stylu życia.

PSK/JL
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Wolnomularstwo – 
poznaj niepoznane

ESTEKA otwiera swój 
oddział w Sandomierzu!
W sobotę, 3 października br. Od-

było się Walne Zebranie Spra-
wozdawcze Członków Stowarzyszenia 
ESTEKA, na którym podsumowane zo-
stały działania za ostatni rok działalności.

- W 2014 roku Stowarzyszenie ESTEKA 
zrealizowała blisko 30 projektów skiero-
wanych w przeważającej mierze do dzieci  
i młodzieży – Janusz Szwed, Prezes Zarządu 
– Dzięki pozyskanemu wsparciu naszych 
działań było możliwe zrealizowanie m.in. 
zajęć pozalekcyjnych, kolejnej edycji rajdu 
konnego czy zajęć hipoterapeutycznych.

Działania skierowane do niepełnospraw-
nych dzieci i młodzieży, od paru lat stały 
się wiodącym działaniem Stowarzyszenia. 
Zajęcia hipoterapeutyczne i rehabilitacyj-

ne były realizowane m.in. ze wsparciem 
finansowym Urzędu Miasta Tarnobrzega, 
PFRON, ROPS, darowiznom osób fizycz-
nych oraz środków własnych ESTEKI.  
W zajęciach wzięło udział blisko 100 nie-
pełnosprawnych. W bieżącym roku pro-
jekty te są kontynuowane i uzupełnione 
o środki z Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich.

- Rok 2014 to również realizacja dużego 
projektu skierowanego do organizacji po-
zarządowych Miasta Tarnobrzega i Powia-
tu Tarnobrzeskiego –Robert Kędziora, w-ce 
prezes, kierownik projektu Rozwiń skrzyd-
ła w NGO.

– Dzięki otrzymanej, blisko półmiliono-
wej dotacji z Ministerstwa Pracy, udało się 
nam zorganizować zajęcia szkoleniowe, do-

radcze dla ponad 50 organizacji pozarządo-
wych i 100 członków organizacji. Obecnie 
staramy się pozyskać wsparcie na kontynu-
owanie tego projektu.

Dzięki nabytym doświadczeniu ESTEKA 
poszerza swoją działalność. Na ostatnim 
Walnym podjęto decyzje o utworzeniu od-
działu Stowarzyszenia w Sandomierzu.

- ESTEKA już wcześniej podejmowa-
ła działania na terenie Sandomierza, stąd 
pomysł utworzenia tam oddziału, który 
będzie koordynować te działania, a także 
proponować nowe projektu skierowane do 
mieszkańców Sandomierza – Janusz Cha-
bel, inicjator utworzenia oddziału. – Mamy 
potencjał, chęć działania i chętne osoby 
do działalności. To wszystko powinno po-
zwolić na rozwinięcie szerszej działalności  

w Sandomierzu.

Do najważniejszych przedsięwzięć, któ-
re będą realizowane w kolejnych latach 
ESTEKA zalicza kontynuowanie projek-
tów skierowanych do niepełnosprawnych, 
seniorów, dzieci i młodzieży. Ważnym 
elementem w działalności ESTEKI będzie 
również rozwój wolontariatu.
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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

październik  2015 r.
Nr 39

Stała Wystawa „ZWIERZĘTA I KONTYNENTY”
Wystawa „Zwierzęta i kontynenty” 

poświęcona jest zoogeografii, 
ekologii i ewolucji zwierząt. Wyjaśniamy 
na niej przebieg i mechanizm procesu 
ewolucji ze szczególnym uwzględnieniem 
powstawania nowych gatunków, przyczyn 
różnorodności form biologicznych  oraz 
przystosowań i adaptacji do warunków 
środowiska. Prezentujemy historię ewo-
lucji wybranych rodzajów zwierząt: bizo-
nów, niedźwiedzi oraz  słoni. Omawiamy 
ekologiczne aspekty egzystencji i interak-
cji , jakie zachodzą w świecie przyrody.

Zdzisław Gawlik: Warto się angażować  
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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

Na ekspozycji znajduje się 160 okazów 
zwierząt pochodzących z różnych konty-
nentów i stref klimatycznych świata. Nie-
które z nich podlegają ochronie  gatunko-
wej, natomiast dwa okazy (lew i słoń) to 
gatunki zagrożone wyginięciem.

Na wystawie prowadzone są zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Cykl 
zajęć edukacyjnych EKO realizowany na 
wystawie stałej Zwierzęta i kontynenty, 
skierowany jest do uczniów przedszko-
li, szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Projekt edukacyjny powstał z myślą o roz-
wijaniu zainteresowań przyrodniczych. 

Zajęcia poświęcone są roślinom, owadom 
i zwierzętom żyjącym w lasach. Uczestni-
cy warsztatów, zwiedzając ekspozycję, mają 
możliwość obejrzenia z bliska płochliwych 
zwierząt żyjących w europejskich lasach 
(np.: lisa, dzika, jelenia, niedźwiedzia) oraz 
tych żyjących na innych kontynentach -  
w dżunglach, stepach, sawannach i tun-
drach.

Zajęcia prowadzone na ekspozycji Zwie-
rzęta i kontynenty, dają możliwość pozna-
nia unikatowych gatunków zwierząt po-
chodzących z różnych stref klimatycznych 
świata. W sali ekspozycyjnej wyjaśniony 

zostanie przebieg i mechanizm procesu 
ewolucji, ze szczególnym uwzględnieniem 
powstawania nowych gatunków, przyczyn 
różnorodności form biologicznych oraz 
przystosowań i adaptacji do warunków śro-
dowiska. Można przyjrzeć się linii rozwojo-
wej wybranych rodzajów zwierząt.

Zajęcia trwają ok. jednej godziny i za-
praszamy na nie grupy przedszkolne oraz 
szkolne. Wielkość grupy maksymalnie do 
30 osób. Szczegóły do uzyskania pod nu-
merami telefonów /41/ 344 40 14 wew. 239 
lub 660 957 875 lub mailem:  edukacja@
mnki.pl

Tarnobrzeg ma szansę na posła, któ-
ry już udowodnił swoją skutecz-

ność. Jako wiceminister skarbu Zdzisław 
Gawlik pomagał przy przejęciu przez 
samorząd jeziora oraz tworzeniu strefy 
ekonomicznej. Za wsparcie otrzymał od 
miasta tytuł „Zasłużony Tarnobrzeża-
nin”.

Majątek dla samorządu

Komunalizacja jeziora była możliwa 
dzięki ustawie, którą Zdzisław Gawlik 
współtworzył w 2008 roku. - Wymagało 
to wielu miesięcy rozmów nie tylko z wła-
dzami Tarnobrzega, ale także okolicznych 
gmin. Ostatecznie przekonałem samorzą-
dy, że przejęcie kopalni Machów uczyni 
Tarnobrzeg bogatszy, a w efekcie skorzysta-
ją na tym wszyscy mieszkańcy. To co zoba-
czyłem w następnym sezonie nad jeziorem 
tarnobrzeskim przerosło moje wyobraże-
nia. Tłumy ludzi, parkingi pełne samocho-
dów nie tylko z podkarpackimi rejestracja-
mi, w tym roku informacje o rekordowym 
sezonie. To wszystko potwierdza zasadność 
podjętych decyzji. Po raz kolejny sprawdzi-
ła się zasada, że nie ma lepszego gospodarza 
niż samorząd lokalny – mówi. W ramach 
programu wdrażanego przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa w 2012 roku Tarnobrzeg  
przejął Kopalnię Siarki „Machów” S.A.  
z majątkiem o wartości 30 mln zł.

– Bez zaangażowania Ministra Gawlika 
nie mielibyśmy tak pięknego obiektu rekre-
acyjnego– potwierdzają władze miasta. 

 „Zasłużony Tarnobrzeżanin”

O wyróżnieniu przyznanym przez samo-
rząd Zdzisław Gawlik mówił: „To dla mnie 
duże wyróżnienie. Dowód na to, że warto 
się angażować, że „małe ojczyzny” docenia-

ją dobrze wykonaną pracę”. Tytuł przyzna-
wany jest osobom, które swoją działalnością 
przyczyniły się do gospodarczego, kultural-
nego i społecznego rozwoju Tarnobrzega 
oraz jego promocji. Nowa fabryka Pilking-
tona wpisuje się te ramy. – Z perspektywy 
czasu wzrasta waga decyzji inwestycyjnych 
podejmowanych przez ARP na terenie SSE 
Wisłosan. Po powodzi zdecydowaliśmy  
o budowie hal, które miały służyć przy-
ciąganiu inwestorów. Jedna z tych hal była 
budowana dla potrzeb Pilkingtona. To 
zdarzenie nie tylko spowodowało, że in-
westor porzucił swoją myśl o wyprowadzce  
z Podkarpacia, ale przede wszystkim konse-
kwentnie na tym terenie rozbudowuje swój 
biznes, tworząc tym samym nowe miejsca 
pracy  - mówi Zdzisław Gawlik. 

Wiedza i doświadczenie

Jak konkretnie może pomóc jako poseł? 
– Wykorzystując międzynarodowe kontak-
ty, które zdobyłem jako wiceminister Skar-
bu Państwa – mówi. Przydatne będą też 
wiedza i doświadczenie profesora akademi-
ckiego. Zdzisław Gawlik wykłada na Wy-
dziale Prawa i Administracji UMCS oraz 
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji  
w Rzeszowie. Decyzję o tym by kandydo-
wać do Sejmu podjął m.in. dlatego, by za-
pewnić dobry poziom prawa. – Jasne prawo 
nie wymaga interpretacji, a proste rozwią-
zania sprzyjają obywatelom – podkreśla. 
Jeśli zostanie posłem nie zrezygnuje z pracy 
na uczelni.

Zdzisław Gawlik

Prawnik, specjalista z zakresu prawa 
prywatnego, profesor i wykładowca aka-
demicki. Wykłada w Wyższej Szkole Prawa 
i Administracji w Rzeszowie (od 1995 r.) 
oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-

dowskiej w Lublinie (od 2007 r.). Uczył na 
Uniwersytecie Rzeszowskim (1983-2004). 
Od 2013 roku sekretarz stanu w Minister-
stwie Skarbu Państwa. W latach 2007-2012 
podsekretarz stanu w tym samym minister-
stwie. Autor książek i artykułów. Całe życie 
związany z Podkarpaciem. Od ponad 24 

lat żonaty z Beatą, nauczycielką w Liceum 
Ekonomicznym. Mają trójkę dzieci. Cór-
ka Joanna i syn Tomasz są już studentami. 
Najmłodsza Ola rozpoczęła naukę w dru-
giej klasie szkoły podstawowej. 

Rozmawiał: OR
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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

październik  2015 r.
Nr 39

Tarnobrzeska PWSZ zainaugurowała 
nowy rok akademicki.

Uroczyste Gaudeamus Igitur, które 
rozbrzmiało w auli PWSZ w Tar-

nobrzegu może oznaczać tylko jedno: 
rok akademicki 2015/2016 w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej rozpoczęty.

Wśród gości, oprócz pracowników uczel-
ni i studentów, nie zabrakło przedstawicieli 
władz samorządowych, zakładów pracy, 

służb mundurowych, placówek oświato-
wych, kościoła.

PWSZ mimo niżu demograficznego nie-
źle poradziła sobie z naborem, co podkre-
ślił Poseł Mirosław Pluta.

Nowi studenci złożyli ślubowanie i ode-
brali indeksy.

Projekt Pozalekcyjne zajęcia sportowe - zajęcia żeglarskie  
był realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA 

przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Tarnobrzega.
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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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Żeglarstwo - sposób na nudę
Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe 

dobrze organizowane wpływają na regenerację 
sił fizycznych młodzieży, skutecznie przeciw-
działają niektórym ujemnym wpływom cywili-
zacji. Wśród młodzieży szkolnej są alternatywą 
dla nadmiernego korzystania z komputera i In-
ternetu. Jest to w miarę najszybsza, a zarazem 
najbardziej ekonomiczna i efektywna droga 
do rozpowszechnienia kultury fizycznej wśród 
młodzieży. W tej dziedzinie niewątpliwą dobrą 
opinią cieszą się zajęcia realizowane przez or-
ganizacje pozarządowe.

Rozwój intelektualny i fizyczny jest jed-
ną z najbardziej istotnych właściwości osoby 
ludzkiej. Rozwój ten jest procesem złożonym  
i w swoim zasadniczym wymiarze ma charak-
ter autonomiczny. Oznacza to, że największą 
siłą napędową tego rozwoju jest niezawisła mo-
tywacja wewnętrzna, wyrastająca z poczucia 
odpowiedzialności za siebie. Bez zaangażowa-
nia się ucznia w sprawy własnego rozwoju inte-
lektualnego i fizycznego nie może on rozwinąć 
w pełni istniejących w nim możliwości.

Rozwój człowieka wiąże się z ruchem, który 
wykonywany jest w celu zaspokojenia określo-
nych potrzeb i wykonywania określonego za-
dania, motywującego do działania.

Zajęcia wychowania fizycznego są obowiąz-
kowe wśród wszystkich uczniów i mają wpływ 
decydujący na kształtowanie ich stosunku do 

aktywności ruchowej. Umiejętności oraz na-
wyki zdobyte na lekcji wychowania fizycznego 
stanowią podstawę do indywidualnej aktyw-
ności fizycznej uczniów. Zajęcia lekcyjne nie 
zaspokajają w pełni potrzeb ruchowych dzieci 
i młodzieży w okresie ich dynamicznego roz-
woju biologicznego. 

Dlatego rola zajęć pozalekcyjnych urasta do 
funkcji szczególnego środka kompensującego 
niedoboru ruchu.

W bieżącym roku Stowarzyszenie ESTEKA 
zaproponowało realizację sportowych zajęć 
pozalekcyjnych w oparciu o zajęcia żeglarskie 
przeprowadzone nad Jeziorem Tarnobrzeskim. 
Ta forma zajęć spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem dzieci i młodzieży. W ramach rea-
lizowanego projektu zorganizowano zajęcia 
teoretyczne oraz praktyczne zajęcia żeglarskie 
na wodach Jeziora Tarnobrzeskiego.

Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami 
żeglarskimi będą one kontynuowane w roku 
następnym.
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Dokończenie z poprzedniego numeru

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

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

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

Półtora roku na przygotowanie
Inną barierą, utrudniającą powszechne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Łatwiej o pieniądze
Na regrantingu korzystają także organiza-

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

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

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

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

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

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

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

Model posłuży do zmian w prawie
Chociaż model regrantingu był testowany 

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

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

Zresztą doświadczenia zebrane w czasie 
testowania regrantingu zostały przez ARFP 
sformułowane w opinie, które z kolei znalazły 
się w propozycjach do zmiany w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, nad którymi obecnie pracują posło-
wie ze stałej sejmowej podkomisji do spraw 
współpracy z organizacji pozarządowymi.
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W dniu 03.10.2015 Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

uczestniczył w III edycji Narodowego Dnia 
Sportu. Na Boiskach Sportowych Orlik odbył 
się Rodzinny piknik sportowy - Turniej Poko-
leń. 

W ramach obchodów przeprowadzone zo-
stały: Mecz piłki nożnej (Seniorzy - Ojcowie vs 
Juniorzy - Synowie) spotkanie zakończyło się 
wynikiem 4:2 dla Seniorów, grali 2 razy 10 mi-
nut. Następną konkurencją był konkurs rzutów 
karnych Ojciec vs Syn rywalizacja zakończyła 
się remisem 6:6. Trzecią konkurencja był mecz 

NARODOWA LOTERIA 
PARAGONOWA

piłki siatkowej, który przyniósł zwycięstwo Se-
niorom 25:23, kolejnym zmaganiem był mecz 
w koszykówkę, drużyny grały dwa razy 5 mi-
nut, wynik meczu 13 : 10 dla drużyny reprezen-
towanej przez Seniorów, w konkursie rzutów 
osobistych, lepszą okazała się drużyna Junio-
rów która wygrała 2:1. Ostatnią konkurencją 
w ramach Turnieju Pokoleń było przeciąganie 
liny, po trzech próbach po pasjonującej walce 
o zwycięstwo lepszą okazała się drużyna Senio-
rów, która wygrała Rodzinny piknik sportowy.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy turnieju 
spotkali się na wspólnym rodzinnym grillu.                                                                                       
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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

1 października 2015 r. Ruszyła nowator-
ska w naszym kraju loteria – zainicjo-

wana przez ministerstwo finansów – narodo-
wa loteria paragonowa.

Ma zachęcać do wydawania i brania parago-
nów fiskalnych i tym samym uświadomić pola-
kom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie 
gospodarczym. Wszyscy, którzy na specjalnej 
stronie internetowej zarejestrują dowód zaku-
pu za minimum 10 zł, wezmą udział w loso-
waniu cennych nagród, w tym samochodów, 
tabletów i laptopów.

„Wybraliśmy taką nazwę, aby podkreślić, że 
loteria jest naszą wspólną sprawą, że dotyczy 
wszystkich Polaków, bo wszyscy korzystamy z 
tego, że podatek VAT jest uczciwie odprowa-
dzany do budżetu państwa. Poza tym jest na-
rodowa, bo udział mogą brać wszyscy Polacy, 
którzy skończyli 18 lat i nie trzeba kupować 
żadnych losów – wystarczy paragon fiskalny za 
co najmniej 10 zł., żeby wziąć udział w losowa-
niu samochodu. Loteria to kolejna z akcji edu-
kacyjnych Ministerstwa Finansów i mam na-
dzieję, że Polacy ją polubią „ – tłumaczy nazwę 
Narodowej Loterii Paragonowej wiceminister 
finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i 
edukacji finansowej Izabela Leszczyna.

Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne 
wydawanie i branie prawidłowych paragonów 
fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, ba-
rze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy 

dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach 
problemowych, ale także dla uczciwej konku-
rencji i stanu wspólnego budżetu. To przekłada 
się na lepsze funkcjonowanie kraju i finanso-
wanie oświaty, służby zdrowia, sportu czy kul-
tury. Uczciwym przedsiębiorcom dużo trud-
niej jest konkurować na rynku z tymi, którzy 
nie płacą podatków lub płacą ich część. Dzięki 
temu mogą sobie pozwolić na niższe ceny za te 
same towary lub usługi i zwiększać swoją kon-
kurencyjność.

„Dzisiaj tylko 7 proc. z nas przy zakupie to-
warów i zaledwie 5 proc. przy zakupie usług, w 
sytuacji kiedy nie otrzymuje paragonu – upo-
mina się o niego. To zdecydowanie za mało i 
to chcemy zmienić. Wierzymy, że pozytywne 
skutki akcji będziemy odczuwać przez lata. 
Doświadczenia innych krajów, które wcześniej 
zorganizowały narodową loterię, np. Słowacji 
czy Portugalii, pokazują, że obywatele pod-
chodzą do tego pomysłu z życzliwym zainte-
resowaniem. Zakładamy, że nasza akcja także 
spodoba się Polakom” – dodaje minister Lesz-
czyna.

Na tych, którzy biorą paragony lub proszą 
o nie w sytuacji, gdy sprzedawca sam ich nie 
wręcza, czekają atrakcyjne nagrody. To nowo-
czesne laptopy i tablety, raz w miesiącu będzie 
można wylosować samochód Opel Astra, a raz 
na kwartał – Opel Insignia.

MARIA BOJCZUK

Narodowy Dzień 
Sportu 
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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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Wsparcie dla XII Parady Mikołajów

Ponad 150 uczestników ko-
rzystających z oferty Domów 

Dziennego Pobytu z Tarnobrzega, 
Mielca, Dębicy i Ropczyc spotkało 
się w Środowiskowym Domu Kul-
tury Tarnobrzeskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, aby wspólnie świę-
tować Dzień Seniora.

W gronie zaproszonych był tak-
że Poseł Mirosław Pluta, który ży-
czył wszystkim uczestnikom spotka-
nia, aby ten dzień był dla nich dniem 

Szanowni Państwo,

Kolejna edycja Parady Mikoła-
jów zbliża się wielkimi krokami.

W imieniu Stowarzyszenia 
ESTEKA - organizatora Para-
dy zwracamy się do darczyńców 
i sponsorów o wsparcie imprezy 
skierowanej do dzieci.

W przypadku zainteresowania 
współpracą prosimy o kontakt  
z organizatorem 

Janusz Szwed - tel. 600-355-396.

W zamian za wsparcie imprezy 
oferujemy możliwość zamiesz-
czenia reklamy w gazecie Na-
sze Miasto o wym. 55 x 110 mm  
(w orientacji poziomej).

W czasie kolejnej „Niedzieli Mat-
ki Bożej Dzikowskiej”, 6 września 

2015, można było zapoznać się nową książ-
ką  „Róża Jerychońska i jej czciciele”. Autor 
opracowania, o. Andrzej Bielat OP, przybliża 
czytelnikom różnorodne aspekty kultu Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Dzikowskiej 
w kościele oo. dominikanów w Tarnobrzegu. 

  Zalążkiem powstania książki był szczegóło-
wy opis symboliki  renesansowego wizerunku 
Świętej Rodziny, który od 1676 roku czczony  
jest w klasztornym kościele. Teksty zebrane  
w opracowaniu ukazują nam  siłę wiary  po-
przednich pokoleń w łaskę  Bożą  spływającą na 
ludzi z cudownej ikony.  Autor wydobył z za-
kamarków zapomnienia teksty poetyckie słyn-
nych onegdaj rodzimych pisarzy Ferdynanda 
Kurasia, Wojciecha Wiącka, Jana Słomki, prof. 
Stanisława Tarnowskiego czy Marii Kozłowej. 
Ojciec Andrzej prezentuje też wiersze współ-
czesnych tarnobrzeskich poetów, których 
słowa kierują  nasz wzrok ku duchowej treści 
Cudownego Obrazu.  Literacką część książki 
dopełniają  fragmenty modlitw i medytacji ma-
ryjnych św. Jana Pawła II i papieża Franciszka. 
Zamieszczone  w publikacji mało znane zdję-
cia  archiwalne są doskonałym uzupełnieniem 
tekstu.

W czasie oficjalnej prezentacji „ Róży Je-
rychońskiej”, która odbyła się 7 września br.  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrze-

„Róża Jerychońska”
gu, autor wyznał, że komponując tę książkę wy-
znaczył sobie niełatwą, aczkolwiek, wdzięczną 
rolę przewodnika, który pomaga zobaczyć, 
zrozumieć i zachwycić się  prawdą i pięknem 
świętości wyrażonej w sztuce i poezji.

Katarzyna  Opioła

Centrum Wolontariatu ESTEKA
Wolontariat 

to dobro-
wolne, świadome 
i niezarobkowe 
wspieranie własną 
pracą wybranej 
przez siebie spo-
łecznie pozytyw-
nej inicjatywy. 
Wo l o n t a r i u s z e 
wspomagają dzia-
łania, które czynią 
ten świat lepszym 
miejscem do ży-
cia, zwłaszcza 
dla najsłabszych. 
Działania te po-
magają nam stać 
się bardziej wraż-
liwymi, ludzkimi i pomocnymi wobec siebie 
nawzajem, dbającymi o los ludzi i przyrody.

Bez wsparcia wolontariuszy większość  
inicjatyw nie miałaby szans na realizację  

we współczesnym świecie!

Przy stowarzyszeniu ESTEKA funkcjonuje 
grupa wolontariuszy, którzy wspierają wszel-
kiego rodzaju inicjatywy i sami inicjują ciekawe 
przedsięwzięcia. Ostatnie działania to pomoc 
przy realizacji zajęć hipoterapeutycznych. Wo-
lontariusze z pod znaku ESTEKI funkcjonują 
także online. Stworzyli oni Tarnobrzeski Bank 
Czasu na Facebooku oraz grupę Wolontariu-
sze Stowarzyszenia ESTEKA. 

Tarnobrzeski Bank Czasu ma na celu wy-
mianę swoich umiejętności lub wiedzy. Każda 
z osób, która należy do tej grupy może poprosić 
o pomoc w np. nauce języka obcego i zaofero-
wać pomoc lub naukę czegoś innego np. gry 
na gitarze. To forma bezgotówkowej pomocy  

w zamian za podzielenie się swoimi umiejęt-
nościami lub wiedzą. 

Wolontariusze Stowarzyszenia ESTEKA to 
grupa na Facebooku dla wszystkich tych, któ-
rzy chcą działać na rzecz innych, rozwijać swo-
je pasje i zarażać nimi innych. 

Już dziś zapraszamy do działania z nami. 
Najbliższe przedsięwzięcia to inscenizacja hi-
storyczna w dniu 11- go listopada a 6 grudnia 
Parada Mikołajów!

Pamiętaj, że umiejętności i kwalifikacje na-
byte podczas wolontariatu mogą stać się póź-
niej podstawą do zdobycia zawodu dającego 
nie tylko pieniądze, ale również satysfakcję, 
czym może poszczycić się niewielu „zwykłych” 
pracowników.

Dołącz do nas online i w realu !!! 
kontakt slawkopartyka@interia.pl

Sławomir Partyka
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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.

W ramach projektu ROZWIJAMY SIĘ RAZEM realizowanego 
przez Stowarzyszenie ESTEKA, który jest współfinansowany 

ze środków Wojewody Podkarpackiego 
realizowany jest panel ROZWÓJ WOLONTARIATU 
gdzie organizowane są warsztaty, podczas których 

przygotowywani są wolontariusze do dalszego działania 
przy realizacji innych projektów i działań.

XII Parada Mikołajów
Tarnobrzeg

Pl. B. Głowackiego
6 grudnia 2015

Ponad 2.500 uczestników, 
w tym 1.500 dzieci.

Dzień Seniora w DDP
szczególnym, aby na długo pozostał  
w ich pamięci.
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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 
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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

II Sesja Rady 
Seniorów 

Miasta i Gminy 
Nowa Dęba

24 września Rada Seniorów Miasta i Gminy 
Nowa Dęba spotkała się na II sesji. Na począt-
ku odbyło się złożenie ślubowania przez radną, 
nieobecną na pierwszej sesji, Marię Piwińską. 
Następnie radni podjęli uchwałę powołującą 
2 komisje stałe: Komisję Statutowo-Organiza-
cyjną i Komisję Spraw Społecznych. W dru-
giej uchwale radni odnieśli się do planu pracy 
Rady Seniorów na lata 2015-2016. Zaplanowa-
li, że zajmą się: utworzeniem „Skrzynki pytań  
i wniosków seniorów” w UMiG, opiniowaniem 
lokalnych rozwiązań prawnych i innych doty-
czących spraw seniorów  w Gminie, udziałem 
w pracach nad opiniowaniem projektu budże-
tu Gminy  na rok 2016, stworzeniem systemu 
zintegrowanej informacji dla seniorów z wy-
korzystaniem istniejących stron internetowych 
miasta, SOK, DPS  oraz tablicy ogłoszeń przy 
UMiG, na których będą umieszczane infor-
macje tj. kalendarium wydarzeń, programy 
działań na rzecz seniorów, aktualne wydarze-

nia. Oprócz tego radni będą wydawali ulotki  
z informacjami o istotnych działaniach na 
rzecz seniorów, podejmowali inicjatywy do-
tyczące podniesienie jakości życia osób star-
szych, tj. stworzeniem możliwości korzystania 
z różnych zniżek osobom w wieku 60+ - wpro-
wadzeniem „Nowodębskiej Karty Seniora”, 
zorganizowaniem konkursu – „Miejsce Przy-
jazne Seniorom”. Planują też podjęcie działań  
w celu utworzenia „Klubu Sportowego Se-
niora” skupiającego seniorów zawodników  
i seniorów trenerów, koordynowanie działań 
różnych podmiotów popularyzujących ak-
tywność fizyczną wśród seniorów np. sekcji 
Nordic-Waking, rowerowej, gimnastyki w wo-
dzie itp. Zajmą się też popularyzacją turystyki  
i krajoznawstwa, edukacją z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, w finansach i in-
nych sferach życia, zorganizowaniem bezpłat-
nego poradnictwa prawnego. Seniorzy planują 
inicjowanie i  udział w spotkaniach, konferen-
cjach i innych przedsięwzięciach podmiotów 
zajmujących się problematyką osób starszych, 
współpracę z organizacjami pozarządowymi 
i instytucjami, które zajmują się problemami 
osób starszych.

    Działań jest dużo, a lista może być rozsze-
rzona, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

RL/MS

W Nowej Dębie powstanie 
kompleks lekkoatletyczny

Rada Miejska w Nowej Dębie na XII 
sesji jednogłośnie upoważniła burmi-

strza miasta i gminy Nowa Dęba do zaciąg-
nięcia zobowiązania w kwocie 1 774 000 zł, 
wykraczającego poza rok budżetowy 2015, 
związanego z realizacją zadania inwestycyj-
nego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycz-
nego w Nowej Dębie”, w tym: w 2016 roku do 
kwoty 1 400 000 zł, a w 2017 roku - do kwoty 
374 000 zł.

W ramach zadania pn. „Budowa kompleksu 
lekkoatletycznego w Nowej Dębie”, zostanie 
wykonana przebudowa istniejącego stadionu 
uwzględniająca potrzeby sekcji lekkoatletycz-
nej. Projekt ten zostanie dofinansowany w 50% 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

W ramach projektu wykonane zostaną na-
stępujące elementy kompleksu:

- Bieżnia lekkoatletyczna okrężna 4. torowa 
(do biegu na dystansie 400 m),

- Bieżnia lekkoatletyczna prosta 6. torowa,
- Rów z wodą do biegu z przeszkodami,
- Skocznia do skoku wzwyż,

- Skocznia lekkoatletyczna do skoku w dal  
i trójskoku,

- Rzutnia do pchnięcia kulą,
- Rzutnia do rzutu młotem / dyskiem wraz  

z klatką ochronną,
- Rzutnia do rzutu oszczepem,
- Nawodnienie boiska do gry w piłkę nożną – 

system zraszaczy sektorowych sterowanych 
elektronicznie,

- Odwodnienie bieżni lekkoatletycznych,
- Odwodnienie terenu przyległego do boiska 

piłkarskiego.
Przetarg na wybór wykonawcy zostanie 

ogłoszony po podpisaniu umowy na dofi-
nansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki.

Projekt przebudowy został uzgodniony  
z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, co po-
zwoli na uzyskanie certyfikatu umożliwiające-
go organizowanie profesjonalnych zawodów 
lekkoatletycznych.

RL/MM

IV XC MTB Nowa Dęba 
już za nami

27 września przy pięknej, jesiennej 
pogodzie na starcie do wyścigów 

stanęło 91 zawodników i zawodniczek. Naj-
liczniejszą grupę stanowili mali zawodnicy  
w przedziale wiekowym 6-9 lat- wystartowa-
ło w sumie 25 osób.

Zawody IV XC MTB przygotowane  
i zorganizowane były przez Stowarzyszenie 
WSPARCIE, Sklep Rowerowy PAAM BIKE 
Przemysław Maćkowiak, Zakłady Farmaceu-
tyczne POLPHARMA SA Oddział produkcyjny  
w Nowej Dębie oraz Klub Sportowy STAL 
Nowa Dęba.

Przy organizacji zawodów niezawodnie po-
magali pracownicy Samorządowego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie oraz Strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce.

Dzięki włączeniu się w organizację zawo-
dów przez zakład POLPHARMA SA mogliśmy 
uatrakcyjnić zawody rowerowe dla najmłod-
szych zawodników. Na przygotowanym przez 
pracowników POLPHARMY Miasteczku Ro-
werowym, Policjanci uczyli młodych rowerzy-
stów zasad ruchu drogowego. Podczas imprezy 
Państwowa Straż Pożarna w Nowej Dębie zro-
biła pokaz pierwszej pomocy oraz symulację 

ratowania rannego w wypadku samochodo-
wym. Na koniec Pani Agnieszka Rozmus prze-
prowadziła konkurs ekologiczny dla najmłod-
szych.

Na terenie zawodów można było zobaczyć 
modele samolotów przygotowane przez Mo-
delarnię Ratuszową, natomiast w namiocie 
Zespołu Szkół nr 2 przygotowane było stano-
wisko do malowania twarzy oraz można było 
zapoznać się z ofertą szkoły.

Szkoła Nauki Jazdy Krzysztof Żmuda przy-
gotowała plac manewrowy na którym można 
było poćwiczyć umiejętności jazdy samocho-
dem w alkogoglach.

Wszystkim Organizatorom, Wolontariu-
szom oraz Sponsorom serdecznie dziękujemy 
za pomoc. Bez Was nie moglibyśmy zorganizo-
wać tej imprezy.

Wszystkim Zawodnikom tym którzy stanęli 
na podium jak i tym którzy wystartowali i po-
konali tą ciężką trasę gratulujemy!

Wyniki poszczególnych kategorii oraz gale-
ria zdjęć na stronie www.wsparcie.pl

Stowarzyszenie WSPARCIE Nowa Dęba

Uchwalono Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy  

Nowa Dęba
30 września na XII sesji Rada Miejska 

uchwaliła i przyjęła do realizacji 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Nowa Dęba.

Podstawą formalną opracowania „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa 
Dęba” jest Uchwała Nr XXXIV/318/2013 Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 sierpnia 
2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie do opracowania i wdrażania Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa 
Dęba, realizowanego w ramach Priorytetu IX 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środo-
wisku i efektywność energetyczna, Działanie 
9.3. Termomodernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej – przygotowanie planów 
gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/
POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013.

Konieczność opracowania Planu gospodar-
ki niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym 
przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przy-
jętym przez Komisję Europejską w grudniu 
2008 r. pakietem klimatyczno-energetycznym, 
które skutkują szeregiem obowiązków, w tym 
w szczególności koniecznością redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i zużycia energii, a tak-
że zwiększenia udziału wykorzystania energii 
z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu 

wynika także z założeń Narodowego Programu 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyję-
tego przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 
2011 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest 
dokumentem składającym się z inwentaryzacji 
emisji CO2, opierającej się na danych dotyczą-
cych zużycia energii i paliw na obszarze gminy 
Nowa Dęba oraz planów działań na rzecz go-
spodarki niskoemisyjnej, gdzie wykazane zo-
stały działania przyczyniające się do poprawy 
efektywności energetycznej gminy oraz reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych, a także wska-
zującej źródła finansowania w ramach unijnej 
perspektywy budżetowej 2014-2020.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko plan gospodarki 
niskoemisyjnej jako dokument o charakterze 
strategicznym w dziedzinie energetyki podle-
gał procedurze strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko.

Przedmiotowy Plan gospodarki niskoemi-
syjnej stanowił będzie w okresie programo-
wania środków unijnych na lata 2014-2020 
podstawowe narzędzie pozyskiwania preferen-
cyjnego finansowania dla działań związanych  
z termomodernizacją, racjonalizacją użytko-
wania energii oraz wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii w obiektach.

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

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

zamieścimy na łamach 
NASZEGO MIASTA

BEATA WASIUTA - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Tarnobrzegu.

NOWA DĘBA

Całodobowych dyżurów 
apteki nie prowadzą.

Dyżury w niedzielę:

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

9:00 - 12:00

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

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

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

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

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

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

*   *  *
W szkole nauczyciel widzi stojącego na korytarzu 

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

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

*   *  *
W pochmurny dzień kelner podaje gościowi kawę 

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

pachnie jak kawa.
*   *  *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wpadł do szamba.
Utonął?
Nie, wylazł, ale to był dopiero początek.
A co dalej?
Otrząsnął się …
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Materiał pochodzi z portalu szarada.net.

ROBERT PIĄTKOWSKI - Członek Zarządu Stowarzyszenia ESTEKA

* * *
–  Słoneczko...
–  Tak, Kotku?
–  Zrobisz śniadanie, rybko?
–  Oczywiście, skarbeńku.
–  Jajecznicę, rybko?
–  Ze szczypiorkiem, pieseczku.
–  Ale na masełku, żabciu?
–  Nie może być inaczej, misiu.
–  Cholera, myszko … przyznaj się! Ty też nie pa-

miętasz, jak mam na imię!!!
* * *

Syn pyta ojca:
–  Tato, a ty masz z mamą cokolwiek wspólnego?
–  Tak, synu – ciebie!
–  I optymizm – dodała żona pod nosem.

* * *
Dzieci przechwalają się w szkole:
–  A my w domu wszyscy mamy rowery.
–  A my mamy cztery telewizory.
–  A nas w domu jest ośmioro i każde z nas ma 

swojego tatusia.
* * *

Facet mówi do przyjaciela:
–  Ale jestem ostatnio roztargniony! Jadąc w piątek 

na ryby, zapomniałem wziąć ze sobą wędki.
–  Kiedy zorientowałeś się, że jej nie masz?
–  Dopiero w niedzielę wieczorem, gdy wróciłem 

do domu. Żona zauważyła, gdy wręczałem jej ryby.
* * *

Mówi przyjaciółka do przyjaciółki:
–  Możesz być pewna, że mężczyzna zawsze poślu-

bi kobietę głupszą od siebie …
–  Powiedział ci o tym twój mąż?
–  Nie, twój.

* * *
Przychodzi córeczka do domu i chwali się mamie:
–  Mamusiu, wszystkie dzieci umiały liczyć do 5,  

a ja do 10. Czy to dlatego, że jestem blondynką?
–  Tak, córeczko – odpowiada mama.
Przychodzi następnego dnia i mówi:
–  Mamo, wszystkie dzieci umiały  alfabet do „c”,  

a ja do „e”. Czy to dlatego, że jestem blondynką.
–  Tak, córeczko  - odpowiada mama.
Przychodzi w kolejny dzień zapłakana i mówi:
–  Mamo, dzieci śmiały się, że mam duże piersi. 

Czy to dlatego, że jestem blondynką??
–  Nie, kochanie. To dlatego, że ty masz 14 lat,  

a one tylko 7.
* * *

W szafie powinno być tyle ubrań, żeby żaden ko-
chanek nie mógł się tam zmieścić …

* * *
Kolega do kolegi:
–  Dzięki Bogu, w końcu dostałem rozwód, kamień 

z serca!
–  I rogi z głowy …

* * *
Sędzia pyta blondynkę podczas rozprawy:
–  Nadal twierdzi pani, że nie zabiła męża, tylko  

że popełnił samobójstwo?
–  Tak  -  odpowiada blondynka.
–  A może mi pani wyjaśnić, jak mąż mógł sam do 

siebie strzelić z łuku?
* * *

Przychodzi baba do dentysty i trzęsie się ze stra-
chu:

–  Tak się strasznie boję,  panie doktorze.  Wolała-
bym chyba  rodzić, niż dać sobie rwać zęby ..

–  To niech się pani zdecyduje żebym wiedział jak 
ustawić fotel.

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

19.10.  -  25.10.2015 r.     
Apteka „Apteka Rokitek”                           
ul.  Rokitek  41 A                                                                               
tel. 15/833 12 09

26.10.  -  01.11.2015 r.       
Apteka. „ARNIKA                                   
ul. Mickiewicza 51a/2                                                            
tel. 15/832 27 37    

02.11.  -  08.11.2015 r.      
Apteka Prywatna  Sp. J.                                        
ul. Dobkiewicza 12                                                   
tel. 15/832 86 48

09.11.  -  15.11.2015 r.       
Apteka Prywatna                                                                       
ul. 11 Listopada 3                                                                                  
tel. 15/832 37 86

TARNOBRZEG

19.10.  -  25.10.2015 r   
Apteka „Pod Aniołem 2”                                  
ul.  Targowa 6 B                                                                                            
tel. 15/822 95 95

26.10.  -  01.11.2015 r.       
Apteka „Dr. Max”                                         
ul.  Wyspiańskiego 25                                                                     
tel. 15/822 51 10

02.11.  -  08.11.2015 r.    
Apteka Prywatna                                                       
ul.  Zwierzyniecka 18                                                                     
tel. 15/823 61 80

09.11.  -  15.11.2015 r.       
Apteka „Na Sokolej”                                                              
ul.  1 Maja 1                                                                                                              
tel. 15/832 35 75
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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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Wspieraj nasze działania. Przekaż swój 1 % podatku 
na rzecz Stowarzyszenia ESTEKA nr KRS 0000160148

www.esteka.pl

Stowarzyszenie ESTEKA
organizacja pożytku publicznego
Działania roku 2014 w obiektywie

Foto: Archiwum ESTEKA
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Tegoroczna, 16 edycja festiwalu Satyrblues adre-
sowana była do wszystkich czcicieli Bluesa, 

Rock’N’Rolla i Boogie-Woogie, a nawet i Hard Rocka 
jeśli spojrzeć na koncert finałowy Marco Mendozy!

Od 2000 roku Tarnobrzeskie Stowarzyszenia „OKO” - 
Ochrona Kultury Oryginalnej organizuje w naszym mie-
ście festiwal wyjątkowy, ponadpokoleniowy, który perfek-
cyjnie scala plastykę z muzyką.

Można tu spotkać wybitnych grafików, muzyków, fo-
tografików, filmowców, komiksiarzy, iluminarzy, a nawet  
i znanych dziennikarzy.

Jest to festiwal cykliczny, integrujący środowiska twór-
cze, szanujący odrębność kulturową i wyznaniową, a jego 
nazwa własna od 16 lat jest gościnnym mianownikiem dla 
wszystkich szlachetnych gatunków artystycznych.

Jest też jedynym tego typu przedsięwzięciem na świecie 
którego tożsamość potwierdzona została przez Muzeum 
Karykatury w Warszawie jako festiwalu programowo au-
tonomicznego i dwukrotnie wyróżniona najważniejszymi 
nagrodami przyznawanymi w środowisku satyryków - sta-
tuetka „ERYK”.

To tu pod gościnnym dachem Tarnobrzeskiego Domu 
Kultury raz w roku, wrześniową porą następuje odsło-

SATYRBLUES RZĄDZI!
na tego co najciekawsze w sztuce szeroko rozumianej co 
zgodnie potwierdzają wszyscy beneficjenci. Chętnie zatem 
zjeżdżają do Tarnobrzega artyści reprezentujący najwyższy 
światowy poziom i co ważne wywożą stąd zadowolenie, 
które później procentuje kolejnymi gwiazdami.

Nie inaczej było w sobotę, 12 września 2015 r.w TDK-u 
gdzie przy nadkomplecie na widowni działy się rzeczy ma-
giczne. W części wernisażowej pokazana została wystawa 
zbiorowa pt. ”Polityka w Karykaturze. Prawdziwa cnota 
krytyk się nie boi” z powodzeniem prezentowana wcześ-
niej w gmachu polskiego Sejmu. Tej ekspozycji wtórowa-
ły dwie indywidualne wystawy: Robert Wilk (fotografia 
koncertowa) oraz Jaro Wojtasiński (rys. satyryczny), Alek-
sandr Tyvodar (biżuteria). Przykuwała też uwagę auorska 
scenografia z tkaniny zrobiona przez tarnobrzeską artystkę 
Bożenę  Wójtowicz-Ślęzak.

Idealnie w konwencję wystawy wkomponował się mistrz 
GRZEGORZ HALAMA, który dosadnie skomentował na-
szą rzeczywistość zarówno ekonomiczną jak i obyczajową 
co na widowni wywołało owację na stojąco.

Natomiast bohaterami części koncertowej byli: HOT 
LIPS z Poznania, ośmioosobowa grupa grająca w konwen-
cji boogie-woogie z trzema atrakcyjnymi wokalistkami na 
froncie, amerykańska formacja blues-rockowa z San An-

tonio w Teksasie - NEAL BLACK & The HEALERS, a fi-
nał zagospodarował MARCO MENDOZA, muzyk znany 
m.in. z takich kultowych formacji jak: Whitesnake, Thin 
Lizzy czy Black Star Riders.

W sumie te 7 godzin obcowania z sztuką na najwyższym 
poziomie w miłej i serdecznej atmosferze u wszystkich roz-
budziło apetyt na więcej, co będzie możliwe do spełnienia 
dopiero w przyszłym roku więc zapraszamy na Satyrblues 
w 2016 roku do Tarnobrzega, miasta z artystyczną duszą.
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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)
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