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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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Mistrzowie 
Podkarpacia 

więcej na str 10.

Obywatelskie wysłuchanie  
publiczne: projekt ustawy  

o działaniach antyterrorystycznych
W  Parlamencie trwają prace nad przyjęciem ustawy o działaniach 

antyterrorystycznych. Niestety, podczas prac nad nią nie skorzy-
stano z formalnych sposobów zasięgnięcia opinii różnorodnych środo-
wisk. 6 czerwca 2016 roku odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 
Obywatelskie wysłuchanie publiczne. Zapisy trwają do czwartku w połu-
dnie na stronie wysluchanieobywatelskie.pl. Organizatorzy gorąco zachę-
cają do wzięcia udziału w wysłuchaniu. Może się zgłosić każdy – nie tylko 
specjalista od spraw bezpieczeństwa – bo ustawa „antyterrorystyczna”  
w praktyce dotknie każdego.

8maja w Nowej Dębie rozegrane zostały Mistrzostwa Podkarpacia  
w sprinterskim Biegu na Orientację. Centrum miasta na dwie go-

dziny stało się areną dla biegaczy. Ponad 60 osób wyposażonych w mapę 
i elektroniczny rejestrator (chip) starało się w jak najkrótszym czasie po-
twierdzić swoją obecność na punktach kontrolnych wyznaczonych przez 
biało-pomarańczowe lampiony.

więcej na str 2.
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• naukę jazdy konnej
• ogniska
• kuligi
• obozy
• imprezy okolicznościowe 
kontakt:
600 355 396 ul. Leśna 3, 
Tarnobrzeg-Mokrzyszów

kontakt:

600 355 396

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

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

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

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

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

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

słowa i pomaga mu dostosować kompozycję 
do obowiązujących zasad.

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

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

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

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

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

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

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)

opracował: KH
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REKLAMA

Ustawa dotyczy nie tylko osób prowa-
dzących działalność terrorystyczną, ale 
każdego z nas – użytkowników Internetu 
czy telefonów komórkowych. Jednak nie 
umożliwiono ekspertom, naukowcom, oso-
bom zajmującym się bezpieczeństwem czy 
ochroną praw człowieka, a także zwykłym 
obywatelom zabrania głosu w tak ważnej 
dla naszego kraju sprawie. I to pomimo, że 
różne podmioty apelowały do parlamen-
tarzystów o konsultacje i zorganizowanie 
wysłuchania publicznego.

Mimo braku konsultacji wiele instytucji 
przygotowało swoje stanowiska. Chcemy 

Obywatelskie wysłuchanie publiczne: 
projekt ustawy o działaniach 

antyterrorystycznych
więc stworzyć przestrzeń, by zarówno te, 
jak i inne opinie pochodzące od zaintere-
sowanych osób i instytucji, zaistniały pub-
licznie. Chcemy stworzyć szansę, by zostały 
one zaprezentowanie i usłyszane przez rzą-
dzących i przez szeroką opinię publiczną. 
Przez wszystkich, którym zależy na tym, 
by przepisy dotyczące zapobiegania terro-
ryzmowi były skuteczne, a jednocześnie nie 
ograniczały nadmiarowo praw i wolności 
człowieka.

Organizatorami obywatelskiego wysłu-
chania są instytucje spoza rządu i spoza 
polityki, rozumianej jako ugrupowania 

partyjne. To, co nas łączy, to troska o prawa 
każdego człowieka, a także o jakość polskiej 
debaty publicznej: o rzetelność argumenta-
cji i otwarty, partycypacyjny charakter dys-
kusji. Wierzymy, że właśnie w taki sposób 
powinny się kształtować ważne rozstrzyg-
nięcia dotyczące polityk publicznych i sta-

nowionego w Polsce prawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej: http://www.wyslucha-
nieobywatelskie.pl/

Źródło: Portal www.ngo.pl

cd ze str. 1

Obóz  językowy z elementami performance-plastycznymi „English Artist within You”   

Czarniecka Góra, Ośrodek ZIOSIEŃKA
2 godziny dziennie zajęć języka angielskiego z wykorzystaniem metod edukacji poza 

formalnej i Horse Assisted Education będą prowadzone przez doświadczoną mgr filologii 
angielskiej i facylitatorkę HAE. Językiem komunikacji podczas zajęć performance-pla-
stycznych będzie również język angielski ze względu na osobę prowadzącą – absolwentkę 
Akademii Sztuk Pięknych z Turcji.

Zajęcia językowe i performance-plastyczne obejmą:
•    gry „team building” i symulacje,
•    odgrywanie scenek teatralnych,
•    obserwacje stada koni metodą HAE,
•    tworzenie kolorowych tematycznych map myśli (mind-maping) 2D i 3D,

•    utworzenie słownika fotograficznego słówek angielskich ułożonych z naszych ciał  
i dostępnych przedmiotów/natury,
•    performance artystyczny na łonie natury,
•    obserwacje i fotografia w plenerze „Photo hunting”,
•    kreatywne komputerowe obrabianie zdjęć, wykonanych wcześniej przez uczestni-
ków, z użyciem dostępnych aplikacji „Creative Photo”,
•    szkicowanie koni z pobliskiej stadniny i zajęcia z pastelami,
•    ekspresyjne malowanie twarzy „Express yourself ”,
•    eco-kreacje z masy papierowej,
•    pokaz mody „Artist’s visions”

Wszystkie powyższe aktywności będą wykonywane „po angielsku”.

Zakwaterowanie w ośrodku „Zosieńka” z placem zabaw, miejscem ogniskowym i boi-
skiem na ogrodzonym terenie wśród drzew iglastych dających cień w upalne dni.

W ramach programu oprócz zajęć j. angielskiego zostaną zorganizowane następujące 
aktywności programowe:
•   zajęcia na basenie krytym;
•   całodzienna wycieczka autokarowa z opłaconymi wydatkami KO;
•   dyskoteki;
•   zajęcia świetlicowe;
•   piesze wycieczki po okolicy;
•   ognisko;
•   zajęcia rowerowe (rowery turystyczne);

Koszt:  - 900 zł, termin – 6-15 lipca 2016 r.
Zapisy: www.lato.esteka.pl
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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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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.

Zapraszamy na wiosenny, pachnący  
truskawkami weekend w Sandomierzu!
W sobotę, 11 czerwca wszyscy wielbi-

ciele pokazów rekonstrukcji historycznych 
będą mogli wziąć udział w Święcie 14 Puł-
ków Ułanów Jazłowieckich.

Program:

13.45 - wjazd 14. Pułku Ułanów do Polski 
przez Śniatyń w dniu 15.06.1919 r. - insce-
nizacja historyczna/ Rynek Starego Miasta

14.00 - apel poległych, historia 14. Pułku 
Ułanów/ Rynek Starego Miasta

16.00 - piknik żołnierski, pokazy kawale-
rii/ Plac Jana Pawła II (Błonia)

W niedzielę 12 czerwca zapraszamy na 
Truskawkową Niedzielę do Sandomierza! 
Impreza plenerowa odbędzie się na Rynku 
Starego Miasta.

W programie:

od 12.00 urządzenia rekreacyjne dla 
dzieci, stoiska z truskawkami,

T arnobrzeżanie wraz z władza-
mi miasta uczcili 225. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z za-
proszenia prezydenta Tarnobrzega 
do wspólnego świętowania rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja sko-
rzystały setki mieszkańców miasta. 
W miniony wtorek na głównym placu 
miasta było radośnie, doniośle i biało-
-czerwono.

Trzeciomajowe świętowanie rozpoczę-
to od uroczystej mszy świętej odprawio-
nej w intencji Ojczyzny w Kościele O.O. 
Dominikanów, po której władze miasta, 
przedstawiciele miejskich stowarzyszeń, 
organizacji, szkół, kombatanci, mieszkańcy 
miasta przy akompaniamencie Miejskiej 
Orkiestry Dętej przeszli na Pl. B. Głowa-
ckiego, gdzie odbył się patriotyczny wiec. 
O artystyczną oprawę uroczystości zadbali 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Kopernika, przygotowani przez nauczy-
cielkę Dorotę Paruzel. Nie lada atrakcją 
był udział w wydarzeniu przedstawicie-
li Stowarzyszenia Esteka, którzy konno  
w epokowych strojach wzbudzili niekłama-
ny podziw nie tylko najmłodszych uczest-
ników wiecu.

Patriotycznie 
na 3 Maja  

Tradycyjne składanie kwiatów pod po-
mnikiem Bartosza Głowackiego przez 
wszystkie delegacje poprzedziło okolicz-
nościowe wystąpienie prezydenta Tarno-
brzega. Podczas przemowy włodarz pod-
kreślił, że Konstytucja 3 Maja jest ważnym 
punktem odniesienia dla refleksji politycz-
nej i może być źródłem inspiracji również 
dziś. - Życzę naszej elicie politycznej, aby 
święto to było prawdziwą chwilą refleksji. 
Aby zawsze stawiali przed sobą ambitne  
i szlachetne cele oraz potrafili wydobyć  
z siebie twórczy potencjał. A nam wszyst-
kim, abyśmy nie ulegali zewnętrznym tren-
dom, lecz sami je tworzyli, tak jak robili to 
twórcy Konstytucji. Abyśmy zawsze mogli 
świętować ten dzień w radosnym uniesie-
niu, jako wolni obywatele. Działajmy tak, 
aby przyszłe pokolenia mogły się od nas 
uczyć, tak jak my uczymy się od twórców 
Konstytucji - do zebranych na Pl. B. Gło-
wackiego mieszkańców miasta mówił 
prezydent Grzegorz Kiełb. Wystąpienie 
podsumował słowami św. Jana Pawła II: 
„Wolności nie można tylko posiadać, nie 
można jej zużywać. Trzeba ją stale zdoby-
wać i tworzyć”.

od 14.00 na scenie wystąpią:

- formacje taneczne Paradox

- młodzi tancerze i sportowcy z Fabryki 
Ruchu

- wokaliści z Sandomierskiego Studia 
Piosenki

Ponadto najmłodsi będą mieli możliwość 
wzięcia udziału w animacjach i zabawach 
dla dzieci - Stacyjkowo

16.45 - koncert zespołu Hambawenah

18.00 Dopingujemy naszych na EURO 
2016! Mecz Polska-Irlandia Północna na 
dużym ekranie!

20.30 - koncert gwiazdy Truskawkowej 
Niedzieli - Ani Rusowicz z zespołem

Organizatorzy: Sandomierskie Centrum 
Kultury, Urząd Miejski Sandomierz, San-
domierski Ośrodek Kawaleryjski

Partnerzy: Fabryka Ruchu, Stacyjkowo

Wsparcie: Hotel Mały Rzym, TVL Tele-
wizja Lokalna

REKLAMA
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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?

Dość dobrze pamiętam jeszcze swoje wakacje w Hiszpa-
nii sprzed pięciu lat. Pogoda była świetna, hotel na-

prawdę dobry, a do tego cudowny widok z tarasu na morze. 
Nie o tym chciałem jednak pisać, chociaż wiem, że wielu z nas 
marzy już od jakiegoś czasu o końcu roku szkolnego i wycze-
kuje tej dwumiesięcznej laby. Tym razem chciałem poruszyć 
temat, który wiąże się w pewien sposób z osobą, którą tam 
wówczas poznałem.

A s i a 
(imię na-
turalnie 
z m i e -
n i o n e ) 
m i e s z -
k a ł a  
w hotelu 
naprze-
c i w k o ,  

a spotkaliśmy się na jednej z tzw. wycieczek fakultatywnych. 
Rozmowa układała nam się zadziwiająco dobrze, chociaż róż-
nica wieku między nami wynosiła aż sześć lat (Asia wybie-
rała się do klasy maturalnej, a ja dopiero do gimnazjum), co 
w okresie dojrzewania jest wielkością wręcz zatrważającą. Na 
urlop do Hiszpanii przyjechała z babcią, która – podobnie jak 
Asia – była niesamowicie miłą i pogodną osobą. Zaprzyjaźni-
liśmy się bardzo szybko, choć tak naprawdę po tym pierwszym 
spotkaniu widzieliśmy się jeszcze dwa razy: podczas kolejnej 
wycieczki i wspólnego spaceru. Nie jest to jednak w żadnym 
wypadku historia nieszczęśliwej miłości. O nie! Po prostu za-
przyjaźniliśmy się i nic poza tym. Po powrocie z wakacji wy-
mienialiśmy się jeszcze przez jakiś czas mailami, aż w końcu 
nasz kontakt się urwał. Teraz nawet nie wiem, czy Asia jeszcze 
żyje. Mówię to zupełnie poważnie, bo musicie wiedzieć, że 
Asia była sparaliżowana od urodzenia (od pasa w dół), a życie 
ratowały jej liczne męczące i bolesne zabiegi rehabilitacyjne,  
a także kosztowne operacje kręgosłupa.

Do czego zmierzam? Otóż do tego, że w społeczeństwie 
osoby niepełnosprawne może i nie zawsze są dziś spychane na 
margines życia, ale za to nadal patrzymy na nie z szyderstwem 
lub co najwyżej z litością. Kiedy mijają mnie osoby na wózku 
inwalidzkim, czy też takie, które posiadają inne, widoczne de-
fekty fizyczne, słyszę wokół siebie szepty pełne negatywnych 

bądź prześmiewczych komentarzy. A w czym ci ludzie są gorsi 
od nas? To, że są zauważalnie inni, nie znaczy przecież, że są 
gorsi. Ba, patrząc na niektóre dziedziny życia, szybko można 
się przekonać, że ci inni bywają niekiedy nawet od nas lepsi!

Kiedy byłem w czwartej, a może już w piątej klasie szkoły 
podstawowej, poznałem chłopaka z zespołem Downa (jego 
imienia niestety już nie pomnę), który uczęszczał do klasy 
rok wyżej. Był niezwykle sympatycznym gościem. Razem  
z kolegami z klasy często bawiliśmy się z nim na przerwach 
w „ganianego”, a jako że osoby z zespołem Downa są zazwy-
czaj ociężałe ruchowo, wygrywaliśmy bez problemu. Jemu to 
jednak nie przeszkadzało, a szeroki uśmiech na jego twarzy 
sugerował, że i on świetnie się z nami bawi. Ale ta w sumie 
niewinna dziecięca zabawa, miała i drugie, mniej sympatycz-
ne oblicze. Gdy wracaliśmy po takich przerwach do swoich 
klas, moi koledzy najzwyczajniej w świecie wyśmiali się z nie-
go. Ja niestety nie byłem inny, bo po prostu nie starczyło mi 
wtedy odwagi, by wystąpić przed szereg. W głębi ducha czu-
łem się mimo wszystko podle, bo czułem, że go krzywdzę i że 
powinienem stanąć w jego obronie, a nie stroić sobie z niego 
niewybredne żarty razem z moimi kolegami.

Nie inaczej było też z innym moim znajomym ze szkoły, 
który chodził ze mną do tej samej klasy przez pierwsze dwa 
lata szkoły podstawowej. Karol (imię naturalnie zmienione) 
urodził się z wodogłowiem, przez co od pierwszych chwil ży-
cia był upośledzony. Niepełnosprawność tego chłopca obja-
wiała się głównie tym, że jego ciało było nieproporcjonalnie 
zbudowane, miał problemy z chodzeniem i zeza, był wiecznie 

Inni ≠ gorsi
rozkojarzony, nie potrafił usiedzieć w jednym miejscu, ale 
za to był radosny i to ponadprzeciętnie. Wszyscy uczniowie  
w mojej szkole znali Karola i szydzili z niego, a w zasadzie  
z jego nieporadności. Przed niewybrednymi żartami kolegów 
i koleżanek nie bronił go nikt, nawet jego siostra bliźniaczka 
(być może z tego samego powodu, który podałem wcześniej). 
Pamiętam, że gdzieś tak od trzeciej klasy został przeniesiony 
do Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu i słuch o nim 
zaginął. Nam go nie brakowało, a jego siostra również nic  
o nim wspominała przez następne lata. Przypomniałem so-
bie o nim całkiem przypadkowo, gdy zobaczyłem go kilka dni 
temu jadącego na rowerze przed moim blokiem. Za nim jechał 
mój sąsiad, chłopak młodszy od nas obu o dobre 8 lat. Okazało 
się, że mimo sporej różnicy wieku chłopcy się ze sobą zaprzy-
jaźnili, a Karol jest częstym gościem w domu moich sąsiadów.  
A zatem można jednak zawrzeć bliższą znajomość z osobą 
niepełnosprawną. Wystarczy spojrzeć na nią tak, jak patrzy 
się na każdego innego człowieka, tak, jak zrobili to moi są-
siedzi.

Mnie brakuje jeszcze wiele, by wyzbyć się tych idiotycznych 
uprzedzeń i nie odwracać odruchowo wzroku od widoku 
ludzi niepełnosprawnych. Na pewno nie robię jednak tego, 
czego jestem często mimowolnym świadkiem. Nie komen-
tuję, nie ośmieszam i nie obgadują takich ludzi za plecami, 
bo od zawsze wydawało mi się to wyjątkowo perfidne, nie-
godziwe, wręcz nieludzkie. Czy tak trudno przyjąć do wia-
domości fakt, że ludzie ci naprawdę nie są gorsi, tylko inni. 
My, pełnosprawni też się od siebie różnimy i to pod bardzo 
wieloma względami, a mimo to nie patrzmy na siebie jak na 
ludzi gorszej klasy lub, co gorsza, jak na jakieś dziwolągi. An-
toine de Saint-Exupéry napisał wiele lat temu: „Dobrze widzi 
się tylko sercem. Najważniejsze jest dla oczu niewidoczne”.  
I miał rację. Mam świadomość, że w tym względzie daleko mi 
jeszcze do doskonałości. Wielu z was uważa teraz zapewne, że 
nie mam moralnego prawa poruszać tak ważnego społecznie 
problemu, mając swoje 
za uszami, i że zamiast 
pouczać innych powi-
nienem zacząć napra-
wianie świata od siebie. 
No cóż, macie rację, 
nie jestem doskonały, 
ale musicie też wie-
dzieć, że ja już siebie 
naprawiam! A wy?
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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

Moda i inne dziwactwa
Czar zwiewnych, kolorowych tkanin, równy tupot ob-

casów, światła reflektorów, tłum ludzi z branży i cha-
rakterystyczna muzyka… wiele osób nie widzi w tym nic nie-
samowitego. Ja mogę dopisać się natomiast do tych, których 
taki klimat inspiruje. Fascynuje mnie dopasowywanie tkanin 
i dobieranie kolorów. Często poszukuję fachowych odpowie-
dzi na nurtujące mnie pytania, bo też chciałbym wiedzieć, czy 
np. kwiaty można łączyć z paskami albo czy dżins nie „gryzie 
się” z jedwabiem? Na takie i podobne im pytania odpowia-
da high fashion - moda bez granic, inspirowana wszystkimi  
i wszystkim. Okazuje się jednak, że większość ludzi postrzega 
ten świat jako taki trochę kosmiczny. Ale dlaczego? Co w nim 
jest takiego dziwnego?

Nie jestem pewna, czy moda i sztuka mówią tym samym 
językiem, ale bez wątpienia coraz częściej zahaczają o swoje 
terytoria i przenikają się. Sztukę zaś nie każdy pojąć może. 
To oczywiście żaden wyrzut, bo ja na przykład nie rozumiem 
piłki nożnej. No cóż, każdy z nas jest inny i ma prawo mieć 
odmienne zainteresowania. Nasze umysły nastrojone są róż-
norodnie. Poetycko można by powiedzieć, że widzą nieco 
inne barwy. I to jest bezsprzecznie jedna z głównych przyczyn 
niezrozumienia mody przez ogół społeczeństwa.

W małych 
miastach lu-
dzie znają 
się zazwyczaj 
c h o c i a ż b y 
z widzenia. 
Mamy świa-
domość, że 
mijane na 
ulicy oso-
by możemy 
spotkać jesz-
cze niejeden 
raz, nawet 
w zupełnie 
innym miej-
scu. Wiado-
mo też, że  
w central-
nych punk-
tach takich 
miast nie 
przechadzają 
się raczej lu-
dzie ubrani 
w buty od Louboutin, w płaszczach od Chanel czy z okulara-
mi przeciwsłonecznymi od Prady. W małych miastach rynek 
modowy nie otwiera się tak bardzo na odważne style czy ze-
stawienia kolorów. Widać, większość z nas, ludzi mieszkają-
cych w takich miejscowościach, woli być zwyczajnym, szarym 
człowiekiem i nie wyróżniać się na co dzień z tłumu?

Inaczej wygląda to w miastach dużych, takich jak choćby 
Warszawa czy Kraków. Od razu da się tam zauważyć, że ich 
mieszkańcy nie boją się kreować swojego wyglądu. Bardzo 
szybko przyzwyczajamy się tam do kolorowego, różnorod-

nego tłumu i przestajemy wyłapywać stylizacje, które jesz-
cze chwilę wcześniej uznalibyśmy może za dziwne. Na mnie 
osobiście największe wrażenie pod tym względem wywarł 
Mediolan. Trudno mi było w tym mieście przejść przez plac 
Duomo, nie oglądając się ani raz. Prawie wszyscy napotkani 
przeze mnie na zatłoczonych uliczkach w centrum miasta lu-
dzie wyglądali niesamowicie. Co chwilę odwracałam głowę, 
zaskoczona różnorodnością i oryginalnością stylizacji i bez 
trudu wyłapywałam w tłumie także te, który bliskie są moje-
mu stylowi.

Polacy są jednak inni. Często nie myślą nawet o tym, jak 
wiele radości mogłaby im sprawić moda. A przecież, gdyby 
każdy z nas nosił to, co uważa za idealne dla siebie, nasz świat 
byłby barwniejszy. Zauważyłam też, że do mody trzeba doros-
nąć. Najczęściej zaczyna się to właśnie w okresie licealnym, 
gdy zarówno chłopcy jak i dziewczyny zaczynają zwracać 
baczniejszą uwagę na wygląd, chcąc być atrakcyjnymi i „miły-
mi dla oka”. Oczywiście znajdą się też jednak tacy jak ja, którzy 
nie wyróżniają się na co dzień ubiorem, bo mówiąc szczerze 
nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, by kupić sobie wyma-
rzone ubrania, dlatego też ubierają się po prostu wygodnie, 
podczas gdy w ich głowach szaleje maskarada barw i miłość 
do mody głęboko ukryta i zamaskowana.

Marzy mi się, aby w Polsce ludzie stali się bardziej w tej ma-
terii otwarci i tolerancyjni. Chociażby w kwestii kolorystyki. 
Dziwnie się bowiem czuję, gdy jestem atakowana podejrzliwy-
mi spojrzeniami, wyznając swoje umiłowanie ciepłych barw, 
pomarańczy, czerwieni 
czy żółci. Chciałabym 
też wygrać kiedyś jakąś 
większą kasę na lote-
rii, żeby mieć w końcu 
fundusze na realizację 
swoich stylizacyjnych 
pomysłów, bo umówmy 
się, moda nie jest tania.
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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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Wspieranie NGO się opłaca. Dobrze, by 
władze rozumiały specyfikę ich działania
NGO pomaga, komu chce

W oficjalnym piśmie Ministerstwa Spra-
wiedliwości, uzasadniającym nieprzyzna-
nie Centrum Praw Kobiet dotacji, czyta-
my: „skierowanie oferty pomocy tylko dla 
kobiet pokrzywdzonych przestępstwem 
powoduje zawężenie pomocy tylko do 
określonej grupy pokrzywdzonych”. Takie 
stwierdzenie świadczy niestety o tym, że 
Minister Sprawiedliwości i jego urzędnicy 
nie rozumieją specyfiki działania organi-
zacji pozarządowych i ich roli w demokra-
tycznym państwie.

NGO nie są instytucjami publicznymi. 
W tym sensie działają bardziej jak firmy 
– tak jak firma szuka niszy na rynku, tak 
organizacja pozarządowa diagnozuje prob-
lem społeczny, często niedostrzegany lub 
niewystarczająco zagospodarowany przez 
państwo. A potem działa na rzecz jego roz-
wiązania w takiej skali, w jakiej jest w stanie 
i w jakiej prowadzące ją osoby mają na to 
pomysł. Ludzie działający w organizacjach 
nie są urzędnikami państwowymi, ale robią 
to, co robią, ponieważ dostrzegają taką po-
trzebę, uważają to za słuszne i potrzebne. 
I mają prawo kierować swoje działania do 
wybranej grupy, która – wedle ich diagno-
zy – najbardziej tego potrzebuje, albo na 
rzecz której po prostu chcą działać. Na tym 
polega swoboda III sektora, którego dzia-
łania uzupełniają tym samym aktywność 
instytucji publicznych – pomocy społecz-
nej, policji, służby zdrowia czy dowolnego 

innego systemu, bo państwo, niejako z de-
finicji, swoje działania musi adresować do 
ogółu obywateli. Organizacja pomaga tym, 
którym chce, nawet jeśli nie brzmi to do-
brze. Warto to rozumieć, bo ograniczanie 
tej swobody nikomu się nie opłaci.

Wspierając człowieka, wspierasz społe-
czeństwo

Swoboda organizacji nie oznacza, że ich 
działania nie mogą lub nie powinny być 
wspierane ze środków publicznych. Wręcz 
przeciwnie. Nakierowanie na konkretną 
grupę odbiorców często daje organizacji 
możliwość naprawdę skutecznego dzia-
łania, a tym samym wspierania funkcji 
państwa, które – przez konieczność adre-
sowania oferty do wszystkich – ma zwykle 
kłopot z jej profilowaniem dla poszczegól-
nych, specyficznych grup, zwłaszcza niszo-
wych lub mających niestandardowe proble-
my i potrzeby. Fakt, że organizacja, a więc 
grupa zaangażowanych obywateli, pomaga 
nawet bardzo wąskiej, specyficznie wyse-
lekcjonowanej grupie odbiorców, jest więc 
dla publicznego sytemu wsparcia istotnym 
uzupełnieniem. Nie chodzi tylko o pomoc 
osobom dotkniętym jakimś problemem, 
podobnie wygląda to w odniesieniu do 
tych, którzy mają pewien „nadmiar” – jak 
na przykład dzieci wyjątkowo utalentowa-
nych w danym kierunku. Wspomaganie 
ich jest również wspomaganiem systemu 
oświaty, który – z racji swojej powszechno-
ści – działa dla wszystkich, ale często nie ra-
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dzi sobie z diagnozowaniem i wspieraniem 
szczególnych jednostek lub grup o nietypo-
wych potrzebach.

Działania na ich rzecz są więc działania-
mi na rzecz całego społeczeństwa. Szcze-
gólnie dotyczy to osób pokrzywdzonych. 
Fakt, że ktoś im pomaga, nawet jeżeli czyni 
to wybiórczo, kierując wsparcie do bardzo 
konkretnych odbiorców, zawsze powodu-
je odciążenie państwa jako takiego. To, że 
kobieta będąca ofiarą przemocy otrzymuje 
pomoc prawną i ma gdzie się schronić ra-
zem ze swoim dzieckiem, sprawia, że może 
wyjść na prostą, wrócić do pracy, jej dzie-
cko zaczyna się wychowywać w lepszych 
warunkach… Korzyści społeczne, ale tak-
że zwyczajnie finansowe, takiej pomocy są 
gigantyczne. Odmawiając wsparcia, warto 
więc rozważyć tzw. koszty zaniechania: te-
rapii, policyjnych interwencji, wsparcia dla 
bezrobotnych, nie mówiąc już o społecz-
nych kosztach nieprawidłowo funkcjonu-
jącej rodziny.

Zdumiewający brak reakcji

Inwestowanie w tego typu działania jest 
tym bardziej pożądane, że organizacje po-
zarządowe w zdecydowanej większości 
mnożą kapitał, który dostają od państwa. 
Mnożą przez wolontariat, przez zaanga-
żowanie ludzi, przez uzyskiwanie bezpłat-
nego wsparcie różnego rodzaju instytucji  
i firm. To się po prostu opłaca. W latach 90., 
kiedy pracowałam w Banku Żywności, ob-

liczyłam, jaka jest skuteczność wydawania 
pieniędzy przekazywanych przez instytucje 
publiczne na działania Banku. Okazało się, 
że jedna złotówka przekazana organizacji 
skutkowała pozyskaniem – i przekazaniem 
potrzebującym, także pozostającym pod 
opieką państwa (np. w noclegowniach lub 
placówkach opiekuńczych) – żywności 
wartej 8 złotych. Nie chodzi więc jedynie 
o zyski społeczne, ale także ekonomiczne. 
Pomaganie ludziom w sytuacjach kryzyso-
wych jest opłacalne dla całego społeczeń-
stwa, a nie tylko dla konkretnych odbior-
ców wsparcia. Jeśli nawet jest to widzimisię 
działaczy organizacji, to jest to widzimisię 
bardzo użyteczne społecznie.

Dobrze byłoby, gdyby Ministerstwo 
Sprawiedliwości to rozumiało. Jednak moje 
szczególne zdumienie budzi fakt, że na 
treść tego uzasadnienia nie zareagował mi-
nister, który jest do tego powołany, a więc 
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa 
Obywatelskiego. I nie chodzi wcale o obro-
nę tej konkretnej organizacji, warto, by taka 
osoba reagowała na ogromne niezrozumie-
nie tematu, jakie pojawiło się w oficjalnym 
piśmie resortu sprawiedliwości.

autorka: Magdalena Dudkiewicz dla

Kolonie dla dzieci z klas I – IV

   Czarniecka Góra, Ośrodek ZIOSIEŃKA
Organizacja wypoczynku najmłodszych uczestników naszych obozów wiąże się z ko-

niecznością zapewnienia odpowiednio dobranej kadry, która posiada umiejętność pracy  
z dziećmi z klas I - IV Szkoły Podstawowej, a także atrakcyjnego programu. Dlatego pro-
gram kolonii jest dostosowany do potrzeb właśnie tych najmłodszych uczestników: obej-
muje m.in. zwiększoną liczbę zajęć nastawionych na poznawanie otaczającej rzeczywisto-
ści poprzez zabawę.

W trakcie trwania kolonii na uczestników czekają:
• zajęcia na basenie krytym;
• całodzienna wycieczka autokarowa z opłaconymi wydatkami KO;
• zajęcia z wykorzystaniem kajaków i rowerów wodnych;
• dyskoteki;
• zajęcia świetlicowe;
• piesze wycieczki po okolicy;
• zajęcia na strzelnicy - wiatrówki;
• ognisko;
• zajęcia rowerowe (rowery turystyczne);

Koszt 10-dniowej koloni to 740 zł.
Terminy i zapisy na www.lato.esteka.pl



6 Nr 35
grudzień 2014 r.

XI Parada Mikołajów
Początek drugiego etapu nastąpił o godzinie 10.30 na Pl. Bartosza Głowackiego. Zabawa 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Kamila Kędziora
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• 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

Spotkanie na polanie

REKLAMA

 Przez polanę oświetloną tylko słabym 
blaskiem księżyca przemknęła kobieta  
w pięknej sukni, na którą zarzuconą mia-
ła ciemnobrązową pelerynę. Stanęła pod 
drzewem o srebrnych liściach, pilnując się 
by nie przekroczyć niewidzialnej granicy, 
którą wyznaczyła ona sama, sto lat temu. 
Zrzuciła kaptur peleryny i wystawiła swą 
piękną twarz ku księżycowi. Tak jakby były 
wypisane na nim jakieś tajemnicze słowa  
i tylko ona mogła je odczytać.

 Na polanie i w lesie ją otaczającym pa-
nowała taka cisza, że szelest liści, brzmiący 
niczym szept wydał jej się tak głośny jak 
krzyk. Wzdrygnęła się i odwróciła. Znikąd 
pojawił się przed nią szeroko  uśmiechnię-
ty mężczyzna o włosach tak czarnych, że 
wydawały się niemal fioletowe. Jego zielo-
ne, kocie oczy dla innej kobiety mogły być 
nimi zachwycające, ale ta stojąca przed nim 
ledwie powstrzymała się od grymasu nie-
chęci na jego widok.
 - Witaj, Aithene. Czyżbym kazał ci długo 
czekać? – zapytał, wyraźnie przeciągając 
sylaby.

 Kobieta nazwana przez niego Aithene 
odrzuciła brązowe loki na plecy.
 - Ależ skąd. Dziwne, że się nie spóźniłeś, 
Sedriqu – odparła chłodno. Gdyby męż-
czyzna uśmiechnął się szerzej, tak jakby 
nie usłyszał jej tonu. Albo usłyszał, ale to 
zignorował.

 Przez długą chwilę między nimi pano-
wała cisza, którą jednak w końcu przerwała 
Aithene.

 - Jutro są siedemnaste urodziny dziewczy-
nek. Wtedy zaklęcie straci swoją moc. Mu-
simy je odnaleźć, zanim zrobi to ktoś inny 
– powiedziała, zwracając na niego przeni-
kliwy wzrok swoich turkusowych oczu.

 Sedriq uniósł brwi, a przez jego twarz 
przemknął cień niepokoju. Zniknął jednak 
zanim kobieta zdążyła go zauważyć.
 - Myślisz, że… Nie, to niemożliwe. Prze-
cież byliśmy na egzekucji, Aithene – wy-
szeptał, wbijając w nią wzrok.
 - Był jednym z was, więc nigdy nie wiado-
mo – wzruszyła ramionami.
 - Czy ty sugerujesz… - podniósł głos, ale 
kobieta uniosła dłoń, by powstrzymać go 
przed dalszym gadaniem. Nie lubiła, gdy 
ktoś wyrażał się z takim zdenerwowaniem 
w jej obecności.

Brązowowłosa znów zarzuciła na głowę 
kaptur i owinęła się peleryną, a potem znik-
nęła w ciemnościach.

 Tej nocy zapadła decyzja o losie dwóch 
nastolatek.

O mnie: Mam tylko piętnaście lat, ale 
podobno zachowuję się doroślej. Niepraw-
da. Uwielbiam czasem się pośmiać (nawet 
z siebie samej!), a szczególnie, gdy jestem  
z przyjaciółmi. Pisanie i czytanie to właśnie 
to, co lubię najbardziej – nie wyobrażam so-
bie życia bez tych dwóch rzeczy. Staram się 
udzielać w wielu wydarzeniach, akcjach, 
które mają na celu pomoc innym. Właśnie 
dlatego jestem też wolontariuszką w Stowa-
rzyszeniu ESTEKA!

Turnus specjalistyczny dla osób, które już nabyły podstawowe umiejętności zawiązane  
z jazdą konną. Dwugodzinne zajęcia odbywać się będą pod opieką instruktorki jazdy kon-
nej w formie jazd samodzielnych na ujeżdżalni Rancha „Ogniste Podkowy” lub wyjazdów  
w tereny urokliwych zakątków leśnych Czarnieckiej Góry i okolic.

Zakwaterowanie w ośrodku „Zosieńka” z placem zabaw, miejscem ogniskowym i boi-
skiem na ogrodzonym terenie wśród drzew iglastych dających cień w upalne dni.

W ramach programu oprócz zajęć konnych zostaną zorganizowane następujące aktyw-
ności programowe:
•   zajęcia na basenie krytym;
•   całodzienna wycieczka autokarowa z opłaconymi wydatkami KO;
•   dyskoteki;
•   zajęcia świetlicowe;
•   piesze wycieczki po okolicy;
•   ognisko;
•   zajęcia rowerowe (rowery turystyczne);

UWAGA! Ilość miejsc na każdym turnusie - 10
Terminy i zapisy na www.lato.esteka.pl

Obóz jeździecki dla osób już jeżdżących konno

Czarniecka Góra, Ośrodek ZOSIEŃKA i Rancho OGNISTE PODKOWY
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Laureaci konkursu plastycznego w 
ramach projektu TARNOBRZEG 

– miasto z artystyczną duszą

1.  Hubert Krajanowski – Szkoła Podstawo-
wa nr 4

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

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

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

stawowa

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

Miasto 
z artystyczną 
duszą

XI Paradę Mikołajów wsparli:

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

brzegu
– Funkcjonariusze Policji
- Funkcjonariusze Straży Miej-

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

zjalnych Nr 1
– GS Koprzywnica
- Tarnobrzeska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
- Tarnobrzeskie Towarzystwo 

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

ningowe
Foto: Kamila Kędziora & Danuta Piątkowska
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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.

Znani aktorzy czytali na Zamku Dzikowskim 

BAJKI, BAJE, BAJDY,... i tym  podobne
Jak biedny szewc zrobił majątek na głupocie ludzkiej

Był jeden szewc biedny, miał żonę i dwo-
je dzieci, i jedną kozę.  Jednego razu kazał 
swojej żonie wziąć kozę na jarmark i prze-
dać za śtery reńskie i za śtery centy.  Baba 
wziena kozę na jarmark i przedała za śtery 
centy.  I kazał jej kupić packę tabaki i reśtę 
pieniędzy przynieść do domu.  A ona prze-
dała kozę za śtery centy i kupiła packę taba-
ki.  I przyszła do domu.  Pyta się jej chłop:

– Przedałaś?
– Przedałam.
– Kupiłaś tabaki?
– Kupiłam.
– A reśta pieniędzy gdzie?
Pada mu, że:
– Nie ma więcej, żeś mi za tyle kazał 

przedać, za śtery centy.
– Jak  to za śtery, przecie ja ci kazał 

przedać za śtery reńskie i za śtery centy.
– To ja nie słysała o śterech reń-

skich, ino o śterech centach!
A on mówi:
– O psiakrew, głupia, ale już ci mó-

wił nic nie będę, ino pójdę we świat, jak 
najdę głubsze stworzenie jak ty, to ci poda-
ruję, a jak nie najde, to ja się wrócę, to cię 
zabiję.

I poszedł w drogę.  Idzie, idzie, aż nare-
ście jechała królewna.  A on ją spostrzegł  
i obraca się wkoło, i patrzy w górę.  Królew-
na się pyta:

– Co wy tam, człowieku, widzicie?
– A patrze, boch spadł z nieba i że-

bym drogi nie zapomniał.
– A co wy tam robicie?
– O pani cudna, co robimy.

– Po coście tu przyszli?
– Przyszedłem po pieniądze do 

krewnych, boch se nie wzion i teroz mi jest 
bieda.

Królewna się go pyto:
– A mój mąż jak też tam?
– O, pani się pyto, jak tam.  Jak se  

wzion pieniędzy, to mu dobrze, a jak nie, to 
bieda, jak na ziemi, bo nie ma za co kupić 
ani poduszki, ani życia.

A królewna się go pyta:
– Kiej tam pójdziecie?
– A zaraz będę wracoł.
– To byście ta wzieni mężowi po-

duszkę i pieniędzy.
– A dobrze i wezmę.
I dała poduszkę, i pieniędzy kilkaset reń-

skich, i wzion, i posedł od niej drogą. Kró-
lewna się wróciła do domu i opowiado swo-
jemu synowi, a syn wysłuchoł i powiada:

– A psiakrew, mama głupia, gdzie by 
tak mogło być, żeby z nieba kto przyszedł  
i opowiadał, jak tam w niebie jest.  Żebym 
go dojechał, tobym go na kawałki poćwiar-
tował.

 I siadł na konia, i pojechał gościńcem.  
I spotyka go pod gościńcem, ale poduskę 
wprzódy przedoł, tylko sam był z pieniędz-
mi.  Posedł na stronę pod gościniec i wysroł 
się, a ten raz król jedzie i najeżdża go, a ten 
zdjął kapelus i nakrył to gówno, i trzymo 
rękami.  Król się go pyta:

– Co wy tam, człowieku, mocie?
– Mom haw ptoska pięknego, co go 

nie wezmę, aż po zachodzie słońca.
– A dlacego nie weźmiecie? - pyto 

król.
– Dlatego, że by mi uciekł.
– A nie widzieliście tu takiego czło-

wieka, co by nosił poduskę?  - pyta się król 
onego.

On powiado, że widzioł, co poszedł nie-
dawno gościńcem.

– A nie wiecie, w którą stronę po-
sedł?

– A wiem, posedł na Jurków!
– A gdzie ten Jurków? - pyta się król.
– Ano, jakże panu powiedzieć, żeby 

mi miał kto ptaska trzymać, tobym poko-
zoł.

– A jeżeli byście mi to zrobili, to jo 
wom zatrzymom ptoska.  A wy siadajcie na 
konia, na mojego, i złapajcie mi go, i przy-
wieźcie go do mnie, a ja was za to wynagro-
dzę.

I  zlazł zkonia i ptoska kapelusem trzy-

moł król, a ten siodł na konia i pojechoł 
do domu, do swojego.  I za kozę przywiódł 
pięknego konia, i pieniędzy kilkaset reń-
skich.  Król się nie mógł docekać, rychło 
powróci, myśli sobie:

– Co bym ta tego ptoska nie dostoł.
Jedną ręką trzymo kapelus, a drugą się-

go po ptoska i skaloł se rękę, bo to nie był 
ptosek, ino sewcowe gówno.  Wtencos król 
podniusł kapelus, a tu nie ma ptoska, ino 
gówno.  I mówi:

– O psiakrew, jeżeli moja matka 
głupia, ale ja jeśce  sto razy głupszy.

I takim prawem szewc  se zakroił rozu-
mu, bo żonie podarował, bo nalozł głupse 
stworzenie jak jego żona.

Zaczerpnięto z  Księgi humoru ludo-
wego pod redakcją naukową Doroty 

Simonides

Półkolonie konne skierowane są do dzieci i młodzieży zarówno początkujących, jak i już 
jeżdżących. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 16.00 w Klubie Jeździeckim 
Kamyk, w Tarnobrzegu ul .Leśna 3. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych in-
struktorów na lonży, na padoku i w terenie.

W ramach półkolonii gwarantujemy :
• 10 jazd konnych (2 jazdy dziennie, gdzie 1 lonża trwa 30 min, a jazda na padoku 
lub w terenie - 60 min)
• Naukę pracy przy koniach, BHP, obsługa i karmienie koni;
• Ubezpieczenie NNW;
• Przekąskę (owoc lub baton lub drożdżówka), Obiad, woda mineralna ogólnie dostępna;
• Opiekę wychowawców kolonijnych;
• Ponadto: gry i zabawy, konkurencje sportowe, wyprawa tramwajem konnym do 
lasu, ognisko, zajęcia artystyczne z sianem i słomą oraz wiele innych;
• Poszerzenie swojej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie 
jazdy konnej i opieki nad końmi;

Dla kolonistów zaplanowaliśmy jazdy na spokojnych, bezpiecznych i przyjaznych ko-
niach rekreacyjnych. Mamy do dyspozycji 8 koni – 4 większe i 4 mniejsze.

Zajęcia prowadzone są w grupach podzielonych ze względu na stopień zaawansowa-

PÓŁKOLONIE KONNE - WAKACJE W SIODLE

Tarnobrzeg, ul. Leśna 3, oś. Mokrzyszów
nia umiejętności jeździeckich uczestniczek i uczestników półkolonii.

Koszt: 450 zł
Terminy i zapisy na www.lato.esteka.pl

Znani aktorzy: Anna Cieślak, Przemy-
sław Wyszyński, Ewa Telega, Adam 

Woronowicz, piosenkarz Czesław Mozil, 
oraz znany autor tekstów piosenek Jacek 
Cygan i reżyser Janusz Majewski gościli na 
Zamku w Dzikowie w ramach 13 Festiwalu 
Filmów-Spotkań Niezwykłych. 

1 maja najmłodsi mieszkańcy naszego 
miasta mogli wysłuchać bajek Stanisła-
wa Jachowicza (bajkopisarza urodzonego  
w Dzikowie, dzisiejszej dzielnicy Tarno-
brzega), czytanych przez Annę Cieślak  
i Przemysława Wyszyńskiego. Kolejną od-

słoną był „Salon Poezji”. Wiersze polskiego 
noblisty Czesława Miłosza w interpretacji  
Ewy Telegi, Anny Cieślak, Adama Wo-
ronowicza i Przemysława Wyszyńskiego. 
Wszystko to okraszone muzyką Czesława 
Mozila.

Wielbiciele twórczości Jacka Cygana, 
mieli okazję do spotkania z  nim w cztery 
oczy 2 maja, podobnie jak z Reżyserem 
Niezwykłym 2013 roku - Januszem Majew-
skim.

Dariusz Bajor/PSK
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REKLAMA

Dokończenie z poprzedniego numeru

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

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

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

Półtora roku na przygotowanie
Inną barierą, utrudniającą powszechne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Łatwiej o pieniądze
Na regrantingu korzystają także organiza-

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

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

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

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

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

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

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

Model posłuży do zmian w prawie
Chociaż model regrantingu był testowany 

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

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

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

autor(ka): MAGDA
 DOBRANOWSKA-WITTELS

Źródło: 
Informacja własna portalu ngo.pl

Regranting 
nie tylko dla odważnych
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• 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

REKLAMA

Od 1999 roku każdego 5 maja w mia-
stach całej Europy odbywają się marsze  
w ramach Dnia Godności Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną. Święto to 
połączone jest także z obchodami Europej-
skiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych. W tym majowym 
dniu przez Tarnobrzeg przeszedł wielobar-
wny korowód, w którym obok osób niepeł-
nosprawnych uczestniczyły  także terapeu-
ci z tarnobrzeskich rehabilitacyjnych oraz 
władze Tarnobrzega, z prezydentem miasta 
Grzegorzem Kiełbem i przewodniczącym 
Rady Miasta Kamilem Kalinką na czele. Po 
mszy św., odprawionej przez ks. biskupa 
seniora Edwarda Frankowskiego w koście-
le pw. Chrystusa Króla, pochód przeszedł 
pod pomnik Bartosza Głowackiego, gdzie 
przedstawiciele osób niepełnosprawnych 
oraz władz miasta złożyli okolicznościowe 
wiązanki.

Marsz Godności zbiegł się z 35-leciem 
działalności tarnobrzeskiego Koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzesz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym. Uroczysto-
ści rocznicowe odbyły się w hali MOSiR. 
Zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć 
przygotowane występy sceniczne oraz zo-
baczyć wytwory wykonywane przez pod-
opiecznych lokalnych placówek rehabilita-
cyjnych. W trakcie uroczystości prezydent 
miasta Grzegorz Kiełb przekazał na ręce 
szefowej stowarzyszenia - Zofii Trochimo-
wicz-Wargi, okolicznościowy grawerton 
z życzeniami dalszych sukcesów zawodo-
wych, wytrwałości w realizacji zamierzeń 
oraz przede wszystkim zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. Niech ten jubileusz stanie 
się powodem do zadowolenia, jak również 
bodźcem do dalszego działania - powie-
dział w trakcie swojego wystąpienia prezy-
dent miasta.

PSK/Robert Chrząstek

Dzień godności i jubileusz 
tarnobrzeskiego Koła PSOUU 

Obóz piłkarski przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z klas V - VI Szkoły Podstawo-
wej oraz klas gimnazjalnych. Zajęcia prowadzone będą pod opieką trenera i złożą się na nie 
zarówno zajęcia indywidualne jak i zespołowe.

Dodatkowo dla uczestników zostaną zorganizowane:
• zajęcia na basenie krytym;
• całodzienna wycieczka autokarowa z opłaconymi wydatkami KO;
• zajęcia z wykorzystaniem kajaków i rowerów wodnych;
• dyskoteki;
• zajęcia świetlicowe;
• piesze wycieczki po okolicy;
• zajęcia na strzelnicy - wiatrówki;
• ognisko;
• zajęcia rowerowe (rowery turystyczne);

Koszt – 790 zł, termin – 15 – 24 lipca 2016 r.
Zapisy na www.lato.esteka.pl

OBÓZ PIŁKARSKI

Czarniecka Góra, Ośrodek ZIOSIEŃKA
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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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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.

19 maja na placu majora Gryczmana 
w Nowej Dębie zorganizowane zo-

stały powiatowe obchody Dnia Strażaka 
połączone z jubileuszem 20-lecia Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w No-
wej Dębie.

Obchody święta strażaków zawodowych 
i ochotników rozpoczęła msza św. w koś-
ciele pw. Podwyższenia Krzyża Św., na którą 
ulicami Nowej Dęby przemaszerowali stra-
żacy w towarzystwie mażoretek „Diament” 
z Chmielowa oraz Orkiestry Dętej miasta  
i gminy Nowa Dęba, która uświetniała uro-
czystość oprawą muzyczną.

Na uroczystym apelu, oprócz władz mia-
sta i gminy Nowa Dęba, obecne były władze 
samorządowe miasta i powiatu tarnobrze-
skiego oraz władze Oddziału Powiatowego 
i Oddziału Grodzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Tarno-
brzegu. Swój liczny udział w uroczystości 
zaznaczyli także strażacy z jednostek OSP  
z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Podczas 

uroczystości poświęcono figurę Świętego 
Floriana oraz dzwon strażacki dla nowo-
dębskiej jednostki. Strażakom wręczono 
także odznaczenia i awanse w stopniach 
służbowych. Uhonorowani zostali także 
zasłużeni dla pożarnictwa, a Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP za zasługi dla ochrony przeciwpożaro-
wej odebrał Stefan Buś. 

Rys historyczny powstałej w 1996 roku 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej 
Dębie przedstawił jej dowódca - młodszy 
brygadier Robert Głaz. W licznych wystą-
pieniach zaproszonych gości wspominano 
m.in. wszystkich tych, dzięki którym do-
szło do utworzenia JRG w Nowej Dębie. 
Burmistrz Wiesław Ordon w podziękowa-
niu za oddaną służbę i stałą gotowość do 
niesienia pomocy mieszkańcom miasta  
i gminy Nowa Dęba wręczył dowódcy JRG 
pamiątkowy grawerton. Uroczystość za-
kończyła defilada kompanii honorowych.

Obchodom Dnia Strażaka od rana to-

Dzień Strażaka - 20 lat Jednostki  
Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Dębie

warzyszyły także gry i konkursy dla dzie-
ci. Swoją działalność prezentowali strażacy 
(pierwsza pomoc, tor przeszkód, wyposa-
żenie wozu bojowego), a także Nadleśni-

ctwo Nowa Dęba i Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

RL/MM

Nowa hala sportowa przy SP2 już dostępna  
N a nowej hali sportowej przy Szko-

le Podstawowej nr 2 w Nowej Dę-
bie już odbywają się zajęcia dydaktyczne 
i sportowe. Poza lekcjami wychowania 
fizycznego odbyła się lekcja muzycz-
na, a także  miały już miejsce rozgrywki  
w piłce siatkowej. Cieszy to zarówno dzie-
ci, jak i nauczycieli, którzy do tej pory ko-
rzystali z niewielkiej salki gimnastycznej.

Cały obiekt ma wymiary 34x32x12 m. 
Cześć sportowa hali o wymiarach 30x18 
m mieści boisko do koszykówki (28x15 
m) oraz siatkówki (18x9 m). Jednorazowo  
z hali może korzystać do 80 zawodników. 

Na części sportowej hali została zastosowa-
na wykładzina sportowa typu linoleum.

     Jednokondygnacyjny budynek ma kon-
strukcję tradycyjną. Poza częścią sportową 
posiada jeszcze część socjalną, kotłownię  
i wentylatorownię. Część socjalna obejmu-
je pokój trenera, magazyn sprzętu sporto-
wego, ogólnodostępne sanitariaty, szatnię 
i umywalnię dla osób niepełnosprawnych 
oraz cztery szatnie z zapleczem sanitarnym. 
Budynek hali jest połączony korytarzem  
z budynkiem szkoły. Hala sportowa wy-
posażona jest w kompletną instalację elek-
tryczną, oświetleniową, grzewczą i wod-

no–kanalizacyjną. System ogrzewania hali 
opiera się na gazowych promiennikach 
ciepła. Cały budynek został wyposażony  
w mechaniczny system wentylacji.

Obiekt może także służyć do wystawia-
nia przedstawień teatralnych lub szkolnych 
oraz organizowania innych imprez wyma-
gających dużej powierzchni użytkowej. Dla 
widowni przygotowano 136 miejsc siedzą-
cych na 4-rzędowych składanych trybun-
kach.

      Wartość całkowita zrealizowanych 
prac wyniosła około 2,9 mln zł. Gmina 

Nowa Dęba na realizację tego zadania 
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 904 900 zł. 
Wykonawcą inwestycji była firma LISBUD 
z Mielca. Obiekt został dopuszczony do 
użytkowania przez Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego.

     Oficjalne otwarcie hali zostało zapla-
nowane na późniejszy okres. Do tego czasu 
wykonane będą jeszcze miejsca parkingowe 
w sąsiedztwie hali.

RL/MM



Mistrzowie Podkarpacia w orientacji  
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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 Ruszyła przebudowa stadionu w Nowej Dębie

11 maja została podpisana umowa z 
firmą Gardenia Sport na przebu-

dowę stadionu lekkoatletycznego w No-
wej Dębie. Prace ruszą w ciągu przyszłego 
tygodnia.

W ramach projektu zostaną wykonane:
- bieżnia lekkoatletyczna okrężna 4-to-
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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-
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Norymberga. Połowa XVI wieku. Rycerz 
Walther von Stolzing poznaje córkę złotnika 
Pognera, Evę. Młodzi zakochują się w sobie. Na 
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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 
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wspólnoty, ale i skłania ją do otwartości.

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)
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Teraz wszystko zależy od Ciebie. Masz 
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chipa. Dowolność wariantów i ich reali-
zacja stanowi istotę tego sportu.
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ludzi. Rozgrywane są Mistrzostwa Świata, 
Europy i Polski.

Zawodnicy korzystali ze specjalnej mapy 
biegowej w skali 1:5000 obejmującej cen-
trum Nowej Dęby, która została stworzona 
specjalnie na potrzeby mistrzostw.

Organizatorzy przewidzieli katego-
rie startowe zarówno dla kobiet jak i dla 
mężczyzn w różnym wieku. Oprócz ka-
tegorii sportowych przewidziane zostały 
także kategorie otwarte dla osób, które po 
raz pierwszy chciały spróbować swoich sił  
w orientacji sportowej. Z mapą i kompasem 
zmierzyły się także dzieci do lat 10, które 
wystartowały w parze z rodzicem/opieku-
nem.

Wśród startujących byli zawodnicy  
z Przeworska (UKS Azymut Dębów), Lub-
lina (KU AZS UMCS Lublin), Pabianic 
(UKS Azymut Pabianice), Zamościa (UKS 
Azymut Siedliska), Kolbuszowej (KKT 
Salamandra), Nowej Sarzyny (InOwcy 
Łętownia i KT Przygoda), Rzeszowa (Sza-
rotki, 21blog) oraz Nowej Dęby (STAGEO 
Nowa Dęba, STAL Nowa Dęba).

Najdłuższą i najtrudniejszą kategorię mę-
ską M18/21 zdominowali zawodnicy UKS 
Azymut Dębów. Pierwsze miejsce zajął 
Piotr Kruk, drugi był Michał Kruk, a trzeci 
czas zanotował Michał Markowski. Wśród 
zwycięzców licznych kategorii wiekowych 
na podium byli także mieszkańcy Nowej 
Dęby. W kategorii męskiej (M14) pierwsze 
miejsce zajął Dawid Dzióba, a w kategorii 
otwartej kobiet (OPEN-K) całe podium 
należało do pań ze STAGEO Nowa Dęba - 

Marzeny Staniek (1 miejsce), Emilii Staniek 
(2 miejsce) i Bożeny Staniek (3 miejsce). 
Warto wspomnieć, że najmłodszy zawod-
nik w kategorii KM10N (dziecko do lat 10  
z opiekunem) miał 3 lata. 

Organizatorami tegorocznej edycji Mi-

strzostw był Podkarpacki Okręgowy Zwią-
zek Orientacji Sportowej oraz gmina Nowa 
Dęba.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim 
zawodnikom i kibicom dziękujemy za 
udział w imprezie.

rowa (do biegu na dystansie 400 m), bież-
nia lekkoatletyczna prosta 6-torowa, rów  
z wodą do biegu z przeszkodami, skocznia 
do skoku wzwyż, skocznia lekkoatletycz-
na 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. 
Wykonane zostanie także odwodnienie te-
renu przyległego do boiska piłkarskiego.

Zadanie jest dofinansowane ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt 
przebudowy został uzgodniony z Polskim 
Związkiem Lekkiej Atletyki, co pozwoli 
na uzyskanie certyfikatu umożliwiającego 
organizowanie profesjonalnych zawodów 
lekkoatletycznych. 

RL/MM
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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 …

11Nr 35
grudzień 2014 r.

Dyżury aptek

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

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

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

zamieścimy na łamach 
NASZEGO MIASTA

BEATA WASIUTA - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Tarnobrzegu.

NOWA DĘBA

Całodobowych dyżurów 
apteki nie prowadzą.

Dyżury w niedzielę:

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

9:00 - 12:00

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

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

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

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

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

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

*   *  *
W szkole nauczyciel widzi stojącego na korytarzu 

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

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

*   *  *
W pochmurny dzień kelner podaje gościowi kawę 

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

pachnie jak kawa.
*   *  *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wpadł do szamba.
Utonął?
Nie, wylazł, ale to był dopiero początek.
A co dalej?
Otrząsnął się …

Materiał pochodzi z portalu szarada.net.

RAFAŁ NIECKARZ - Dziennikarz Tygodnika Nadwiślańskiego

* * *
   Żołnierz wpada w biegu na zakonnicę, i ledwo 

łapiąc oddech pyta:
–  Czy mógłbym ukryć się pod pani habitem, 

proszę!  Wyjaśnię za moment.
   Siostra się zgadza. Chwilę później wbiega dwóch 

policjantów wojskowych z pytaniem:
-  Siostro, czy widziała siostra żołnierza?
   Zakonnica wskazując odpowiada:
-  Pobiegł tędy.
   Po tym jak policjanci pobiegli dalej żołnierz 

wyczołguje się spod jej habitu i mówi:
-  Nie wiem, jak siostrze dziękować. Widzi siostra, 

ja nie chcę jechać do Iraku.
-  Całkowicie to rozumiem  -  odpowiada zakon-

nica.
-  Mam nadzieję, że to nie jest niegrzeczne, ale ma 

siostra wspaniałą parę nóg!
 -  Jeśli spojrzałeś nieco wyżej, to pewnie zauwa-

żyłeś, że mam też wspaniała parę jaj... Ja też nie chcę 
jechać do Iraku.

* * *
      Dwaj turyści stoją nad przepaścią i rozmawiają:
–   Wiesz, tydzień temu dokładnie w tym miejscu 

spadł mój przewodnik.
–   I ty tak spokojnie o tym mówisz?!
–  Nie ma się czym przejmować.  Był już stary, wy-

mięty i brakowało w nim kilku  kartek
* * *

   Mama dała mi klucz do domu babci i popro-
siła, żebym do niej poszła zanieść prezent z okazji 
urodzin.  Weszłam do domu babci, ale ona  spała, 
więc zostawiłam prezent na stole, nakryłam babcię 
kocem i wyszłam.  Po dwóch tygodniach okazało się, 
że babcia umarła, a zgon nastąpił około 14 dni temu.

* * *

Facet wraca do domu, a tu sąsiad, zalany w trupa, 
próbuje  wcisnąć cygaro w dziurkę od klucza.

–   Co pan robi?
–   Otwieram.
–   Ale czemu cygarem? Gdzie ma pan klucz?
–   Chyba wypaliłem.

* * *
   Mąż  do żony:
–   Znowu dajesz mi mydło na urodziny? Jeszcze po-

przednie mi się nie skończyło.
* * *

Dyrektor wzywa personalnego:
–   Proszę znaleźć w naszej firmie sprytnego, mło-

dego człowieka, z dużą wiedzą i umiejętnościami, 
mającego dobry kontakt z ludźmi. Jednym słowem, 
kogoś takiego, kto mógłby mnie zastąpić.

–   I mam go tu do pana przysłać?
–   Nie, natychmiast zwolnić!

* * *
Facet łapie stopa, zatrzymuje się TIR z wielką na-

czepą, facet wsiada, jadą.  Po kilkunastu kilometrach 
TIR zaczyna zwalniać, silnik wyje, kierowca redukuje 
biegi a samochód traci siłę i zatrzymuje się. Kierowca 
wyjmuje spod siedzenia bejsbola, wyskakuje z auta 
i nawala dookoła plandekę.  Autostopowicz zrobił 
oczy jak 5 złotych, ale widzi, że kierowca wkurzony, 
więc o nic nie pyta, bo jeszcze dostanie tym bejsbo-
lem.  Ruszają ,  jadą dalej, po kilkunastu kilometrach 
sytuacja się powtarza, zatrzymuję się, kierowca po-
nownie sięga po bejsbola, ale  autostopowicz nie wy-
trzymuje z ciekawości i pyta:

–   Co jest grane?
A kierowca na to:
–   Wiozę 30 ton kanarków, samochód ma ładow-

ność 20 ton, więc nie ma c*uja – połowa musi latać!
* * *

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

MIELEC
Dyżur całodobowy w roku 2016  

    pełni:
Apteka „RÓŻANA”                                                                          
ul. Wolności  46                                                                                                                      
tel. 17/711 04 45
  

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

TARNOBRZEG
30.05.  -  05.06.2016 r               
Apteka   „Dzikowska”                                                                                                
ul. Konfederacji Dzikowskiej 16                          
tel. 15/823 72 67

TARNOBRZEG
06.06.  -  12.06.2016 r               
Apteka  „Twoje Zdrowie”                                                                                                        
ul. Sienkiewicza 20                                                                                                                       
tel. 15/823 34 75

13.06.  -  19.06.2016 r.            
Apteka   PZF Cefarm Kielce                                                                                                
ul.  Sienkiewicza 38/74A                     
tel. 15/823 81 69

20.06.  -  26.06.2016 r.            
Apteka   „Dbam o Zdrowie”                                                                                                                                
ul.  Sienkiewicza 48                                                                                                                  
tel. 15/823 18 52

27.06.  -  03.07.2016 r.               
Apteka Prywatna                                                                                                                          
ul.  Sienkiewicza 67                                                                                                                                               

    tel. 15/822 59 60
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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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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

Półkolonia dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Podczas jej trwania będą 
zorganizowane zajęcia żeglarskie w oparciu o własne łodzie żaglowe, zajęcia rowerowe oraz 
zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Dzieci będą przebywały na placówce w godz. 9.00 - 16.30

W ramach odpłatności uczestnicy mają zagwarantowane:
• udział w zajęciach żeglarskich ( min. 2 godz. na wodzie)
• udział w zajęciach rowerowych (rowery zabezpiecza organizator)
• ubezpieczenie NW uczestników;
• obiad;
• opiekę kadry wychowawczej;
• udział w grach i zajęciach sportowych;
• materiały plastyczne do zajęć;
• wycieczki piesze;
• pływanie na kajakach;

Koszt: 390 zł
Terminy i zapisy na www.lato.esteka.pl

PÓŁKOLONIA ŻEGLARSKO-TURYSTYCZNA

Jezioro Tarnobrzeskie

Piknik Naukowy za nami 
25 maja odbył się  Piknik Naukowy, który został 

zorganizowany w dwóch miejscach: w Gim-
nazjum nr 3 oraz Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-
-Technologicznym.

Ponad 20 wystawców
W TPPT swoje osiągnięcia zaprezentowało ponad 20 

wystawców, w tym miejscowe szkoły ponadgimnazjalne 
oraz uczelnie z regionów podkarpackiego i świętokrzyskie-
go, a także Lubelski Park – Nukowo Technologiczny S.A. 
Znalazły się tam także firmy bazujące na innowacyjnych 
technologiach. Piknik został  zorganizowany przez gminę 
Tarnobrzeg, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
oraz Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu.

Wydarzenie to przygotowane zostało w ramach europej-
skiego projektu ERASMUS+ „Z matematyką przez świat. 
W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki  
i przedmiotów pokrewnych. Projekt ten  jest realizowany 
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środ-
ków programu ERASMUS+ i odbywa się w ramach akcji 
,,Współpraca na rzecz innowacji    i dobrych praktyk”.

Nowocześnie
Celem pikniku była prezentacja rezultatów pracy osób 

realizujących projekt w zakresie nowoczesnych metod na-
uczania matematyki i przedmiotów pokrewnych, a także 
promocja osiągnięć technicznych lokalnych i regionalnych 
szkół, firm i wyższych uczelni.

Przed Polską stoją dziś poważne wyzwania związane  
z kreowaniem nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyj-
nej gospodarki. Dlatego też podczas uroczystego powita-
nia zaproszonych gości, Zastępca Prezydenta Miasta Tar-
nobrzega - Józef Motyka, trafnie podkreślał wagę edukacji 
zawodowej, w tym nauczania matematyki i fizyki dla przy-
szłości miasta, regionu, a wreszcie i kraju. O tym, że mate-
matyki uczyć można w Tarnobrzegu na dobrym poziomie 
informowała Jolanta Kociuba, naczelnik Wydziału Edu-
kacji i Zdrowia Urzędu Miasta Tarnobrzega, wymieniając 
osiągnięcia tarnobrzeskiej młodzieży w konkursach i olim-
piadach matematycznych. Dość powiedzieć, że w jednym 
z konkursów uczeń tarnobrzeskiej szkoły uznany został za 
najlepszego matematyka na Podkarpaciu.

Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu przedstawiło prezen-
tację dotyczącą rezultatów pracy intelektualnej w zakresie 
nowoczesnych metod nauczania matematyki i przedmio-
tów pokrewnych..

Piknik zgromadził liczną grupę wystawców, reprezentu-
jących innowacyjne firmy z Podkarpacia, Lubelszczyzny 
oraz regionu Świętokrzyskiego.  W pikniku  zaprezento-
wały się szkoły ponadgimnazjalne z terenu Tarnobrzega tj. 
Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół im. ks. St. Staszica, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 3 oraz  najbardziej znane w regionie uczelnie wyższe, 

które na swoim koncie mają ogromne osiągnięcia w zakre-
sie stosowania matematyki i przedmiotów pokrewnych, in-
nowacyjności, stosowania nowoczesnych metod nauczania 
i uczenia się. Wśród  nich były: Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Tarnobrzegu, Uniwersytet Rzeszowski, Poli-
technika Rzeszowska i Politechnika Świętokrzyska.

Dla młodych ludzi, głównie studentów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, chcących otworzyć własny innowa-
cyjny biznes Lubelski Park Naukowo – Technologiczny 
S.A. przeprowadził bardzo ciekawy  wykład na temat no-
woczesnych Platform Startowych Connect.

Łazik i liderzy
Duże zainteresowanie wzbudzał „łazik marsjański”, za-

projektowany i wykonany przez studentów Politechniki 
Świętokrzyskiej, czy też drony i  roboty, jak np. pies skon-
struowany przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
czy urządzenia udostępnione przez „Świat robotyki”. Duże 
zainteresowanie wzbudziła możliwość pilotowania wielo-
wirnikowców, czyli śmigłowców oraz dronów na symulato-
rze lotów, przygotowanych przez pasjonata i konstruktora 
Konrada Niedźwiedzia. Piknik był ważnym wydarzeniem 
dla uczniów tarnobrzeskich szkół. Szczególnie dla tych, 
którzy stoją przed wyborem własnej ścieżki kariery zawo-
dowej, wyborem profilu nauki, ukierunkowania swoich 
zainteresowań. Uczniowie mieli szansę poszerzyć swo-
je horyzonty, rozbudzić aspiracje, a nawet zapoznać się  
z ofertą obecnych podczas wydarzenia szkół wyższych. 
Była to też okazja, aby porozmawiać z przedstawicielami 
pracodawców, reprezentujących zaawansowane techno-
logicznie przedsiębiorstwa. Zobaczyć, że w naszym kraju 
także można robić rzeczy wielkie oraz rozwijać swoje pasje.

Tak jak wcześniej zapowiadano, wystawcami byli liderzy 
w swoich dziedzinach, zwycięzcy w rankingach, zdobywcy 
wielu nagród, odznaczeń i wysokich pozycji w rankingach 
innowacyjności,  m.in. firma  Pilkington Automotive Po-
land Sp. z o.o, która w ubiegłym miesiącu otrzymała pre-
stiżową nagrodę – Srebrna Moto Idea – w kategorii The 
Leader of The Future. Wyróżnienie przyznano w uznaniu 
najnowocześniejszych rozwiązań, wdrażanych przez Spół-
kę w przemyśle motoryzacyjnym. W 2014 roku natomiast 
Spółka otrzymała prestiżową nagrodę Złota Moto Idea,  
w kategorii Top Investment, w uznaniu inwestycji realizo-
wanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Firma ML System Sp. z o.o. w ciągu ostatnich dwóch 
lat zdobyła m.in. ,,Polską Nagrodę Innowacyjności 2015”, 
,,Rynkowy Lider Innowacji 2014” . Również firma Zeto 
Rzeszów sp. z o.o została zaliczona do grona najbardziej 
dynamicznie rozwijających się firm w Polsce  i zdobyła ty-
tuł ,,Gazele Biznesu” oraz otrzymało po raz kolejny mia-
no ,,Przedsiębiorstwa Fair Play”. Kolejny wystawca – firma 
Sopro Sp. z o.o. otrzymało prestiżową nagrodę TopBuilder 
2014. Firma Świat Robotyki Sylwester Paterek i Joanna 
Paterek zdobyła m.in. nagrodę ,,Rzetelna Firma”. Należy 
nadmienić, że są to tylko wybrane osiągnięcia zaprezento-
wanych firm.  

W pikniku naukowym wzięło udział kilkuset uczestni-
ków.

Patronat medialny sprawowało Radio Leliwa, Telewizja 
Lokalna TVL, Echo Dnia i Tygodnik Nadwiślański.

Dzięki uprzejmości firmy Polkar zapewniono możliwość 
dowozu uczniom i mieszkańcom Tarnobrzega do Tarno-
brzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego na oś. 
Zakrzów.

EZ


