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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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T radycją już stało się, że co roku miasto Tarnobrzeg uczestniczy w ogólnopolskim 
konkursie pn. „Ośmiu Wspaniałych”. W tym roku odbywa się jego XXIII edycja.

Głównym celem konkursu jest promowanie młodzieży, która bezinteresownie pomaga 
innym, młodych społeczników, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok czyjegoś smutku, 
niedomagania, czy trudności. Dzięki temu pokazywane są szerszej społeczności i nagradza-
ne osoby czyniące dobro w życiu społecznym. Podkreślana jest także waga młodzieżowego 
wolontariatu. Koncepcja Konkursu polega na tym, że każde miasto uczestniczące w projek-
cie dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież, która 
bezinteresownie pomaga innym. Konkurs kreuje młodych społeczników.

więcej na str 7.

więcej na str 2.

Znamy nazwiska  
„Ośmiu Wspaniałych Tarnobrzega”

V MIĘDZYGIMNAZJALNY  
KONKURS MATEMATYCZNY  
„DUET PITAGOREJCZYKÓW”

23 marca już po raz piąty w Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie odbył się Międzygim-
nazjalny Konkurs Matematyczny „Duet Pitagorejczyków”. Honorowy patronat 

nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon. Organi-
zatorami konkursu był dyrektor Zespół Placówek Oświatowych Dariusz Siudem oraz 
nauczyciele matematyki: Anastazja Sałek, Iwona Szczur i Danuta Tomczyk.

Celem konkursu było doskonalenie i popularyzacja wiedzy oraz umiejętności matema-
tycznych wśród uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów poprzez dobrą zabawę i roz-
budzanie pozytywnej rywalizacji.

Kampania Kilometry Dobra 2017
T arnobrzeskie Stowarzyszenie ESTEKA jako jedna z 50 organizacji z całego kraju 

zakwalifikowała się do kampanii Kilometry Dobra organizowanej przez Polski 
Instytut Filantropii.

Wśród amba-
sadorów wspiera-
jących działania 
ESTEKI znajdują 
się m.in. Prezydent 
Tarnobrzega Grze-
gorz Kiełb, aktor 
Dariusz Lewan-
dowski, piosen-
karka Aneta Figiel  
i wiele innych 
osób.

Więcej o projek-
cie na str. 3



szica,
Martyna Zimnicka – Publiczne Katolickie 

Gimnazjum.
Do udziału w eliminacjach ogólnopol-

skich konkursu „Ośmiu Wspaniałych” 
spośród tarnobrzeskich laureatów została 
wybrana Jagoda Drozd. W maju, podczas 
uroczystej Sesji Rady Miasta Tarnobrzega, 
nastąpi oficjalne zaprezentowanie laureatów 
lokalnej edycji konkursu i wręczenie oko-
licznościowych nagród.

Ogólnopolski finał XXIII Ogólnopolskiej 
Edycji Samorządowego Konkursu Nasto-
latków „Ośmiu Wspaniałych” odbędzie się 
17-19 czerwca w Gdańsku, podczas które-
go nastąpi oficjalne zaprezentowanie ośmiu 
laureatów konkursu ogólnopolskiego (wyło-
nionych spośród wytypowanych kandyda-
tów edycji lokalnych).

Wszystkim gratulujemy, a tarnobrzeskiej 
reprezentantce życzymy powodzenia w fina-
le konkursu.
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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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Zielone światło dla inwestycji 
Tarnobrzeskich Wodociągów 

marzec  2017 r.

W dniu 8 marca została podpisana 
umowa zawarta pomiędzy Tar-

nobrzeskimi Wodociągami Sp. z o. o. oraz 
Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie 
dofinansowania dla projektu pn. „Gospo-
darka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu 
– Etap II”. Wysokość otrzymanego dowi-
nasowania z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko wynosi 44 483 
601,18 zł. Realizacja projektu rozpocznie 
się w bieżącym roku i potrwa aż do 2020 
roku.  

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: in-
stalację suszenia osadów w powiązaniu 

technologicznym oczyszczalni ścieków, 
modernizację sieci kanalizacyjnej metodą 
bezwykopową, budowę stacji filtrów węglo-
wych w powiązaniu technologicznym stacji 
uzdatniania wody, bezwykopową renowację 
wodociągu w osiedlu Mokrzyszów, zakup 
specjalistycznych pojazdów ciśnieniowo-
-ssących wielofunkcyjnych hydrodynamicz-
nego do udrażniania kanalizacji oraz do 
czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku 
wody. W ramach realizacji zadania kupio-
ne zostaną ponadto trzy inne auta: labora-
torium dla systemu wodociągowo-kanali-
zacyjnego, do dowozu wody w sytuacjach 
awaryjnych oraz do transportu wysuszone-
go osadu.

Znamy nazwiska „Ośmiu 
Wspaniałych Tarnobrzega”

W piątek 10 marca odbyło się posiedze-
nie miejskiej kapituły wyłaniającej „Ośmiu 
Wspaniałych Tarnobrzega”. W składzie ko-
misji, której przewodniczył prezydent mia-
sta Grzegorz Kiełb znalazły się m.in. Jolanta 
mKociuba - naczelnik Wydziału Edukacji, 
Promocji i Kultury, Kamil Kalinka - prze-
wodniczący Rady Miasta Tarnobrzega, o. 
Wojciech Krok, radne Anna Pekar i Halina 
Mudrecka oraz Adrianna Błaszkiewicz - 
przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.

Po dyskusji i głosowaniu wybrano Ośmiu 
Wspaniałych Tarnobrzega, którymi zostali:

Filip Baran – Gimnazjum nr 3,
Emil Cymer – Gimnazjum nr 3,
Jagoda Drozd – Liceum Ogólnokształcące 

im. M. Kopernika,
Wiktoria Janeczko  - Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące,
Aleksandra Kuroczko – Gimnazjum nr 1,
Gabriela Puzio – ZSP nr 3,
Grzegorz Sitek – Zespół Szkół im. S. Sta-

cd ze str. 1

Tarnobrzeski 
„Informator Seniora” 

już w dystrybucji 
P rezydent Miasta zaprezentował 

podczas konferencji prasowej 
pierwsze wydawnictwo adresowane spe-
cjalnie do Seniorów z nadzieją, że ułatwi 
ono codzienne funkcjonowanie, pozwoli 
pełniej korzystać z ofert, jakie do starsze-
go pokolenia kierują miejskie instytucje, 
działające w Tarnobrzegu kluby i stowa-
rzyszenia.  

W jednym 
miejscu ze-
brane zostały 
najważniejsze 
dane – adresy 
i telefony pla-
cówek ochrony 
zdrowia, po-
mocy społecz-
nej, urzędów, 
p o d m i o t ó w 
o r g a n i z u j ą -
cych w Tarno-
brzegu życie 
kulturalne i 
dopingujących 
do aktywno-
ści sportowej. 
Podpowiada-
my, jak w cie-
kawy i twórczy 
sposób zorga-
nizować swój 
wolny czas, 
by nie dać sie 
marazmowi i 
s a m o t n o ś c i . 
Niniejszy in-
formator, stara 
sie wychodzić 
n a p r z e c i w 
o c z e k i w a -
niom, by w 
Tarnobrzegu 
seniorom żyło 
się wygodnie, 
bezpiecznie i 
ciekawie.

Dystrybucja odbywać się będzie w miej-
scach skupiających seniorów w mieście. In-
formator pozyskać można w przychodniach, 
siedzibach instytucji, takich jak MOPR, 
Dom Dziennego Pobytu, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, w Spółdzielniach Mieszkanio-
wych, a nawet u działkowców. Na tzw. „wiej-
skich” osiedlach dystrybucją zajmą sie także 
przewodniczący osiedlowi.
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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.
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▶ Odbyła się XI Parada Mikołajów
▶ W grudniu kończą się projekty:
• Tarnobrzeg - miasto z artystyczną 
duszą
• Publikacja książki
▶  Rozpoczęto przygotowania do 

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

rządu
▶  Stowarzyszenie ESTEKA ufundo-

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

dziby Stowarzyszenia ESTEKA przy 
ul. 11 Listopada 8a

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

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

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

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

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

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

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

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

(KaHa)

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

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

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

Foto: UM Tarnobrzeg

Foto: Henryk Kędzia
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Mistrzostwa Świata  
w Dobroczynności

K ilometry Dobra to stworzona  
w Polsce międzynarodowa kampa-

nia dobroczynna, coroczna akcja, w której 
mogą wziąć udział organizacje z całego 
świata.

To kampania, która sprawia, że organizacje 
pozarządowe uzyskują pieniądze na realiza-
cję swoich celów. W ciągu ostatnich 3 lat do 
fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 2,3 
mln zł na realizację 80 celów.

Kilometry Dobra działają w oparciu o 
współpracę organizacji, samorządów i bizne-
su.

W ramach projektu zbierane są pieniądze 
na różne cele społeczne: edukację, bezpie-
czeństwo, ekologię, sport, kulturę, potrzeby 
humanitarne, kościół, niepełnosprawnych, 
zdrowie.

Tegoroczne Kilometry Dobra 2017 po-
trwają od 1 marca do 4 czerwca i odbywają 
się pod hasłem „Zostań Mistrzem Świata w 
Dobroci!”, ponieważ wszystkie miejscowości 
biorące udział w kampanii rywalizują o to 
zaszczytne miano. Laur Mistrzów Świata w 
Dobroci należał już do mieszkańców Lublina 
i Jarosławia, a w tym roku tytułu broni Bia-
łystok.

Przez 3 miesiące organizacje pozyskują 

pieniądze wszystkimi dostępnymi metodami: 
poprzez zbiórki w szkołach, parafiach, stronę 
internetową, aukcje, koncerty itp. Konkuren-
cją finałową jest układanie ciągu monet o jed-
nym nominale – stąd Kilometry Dobra. Mo-
nety przykleja się na taśmę klejącą, tworząc 
metrowe odcinki (to ułatwienie wprowadzili 
kilka lat temu Filipińczycy). Do rekordu po-
trzeba 75 km., czyli ponad 3,3 mln zł.

Dotychczasowe efekty Kilometrów Do-
bra to m.in., stypendia naukowe dla dzieci 
z terenu małopolski, powstanie świetlicy re-
habilitacyjnej dla niepełnosprawnych umy-
słowo z Zamościa, remont przedszkola Sióstr 
Benedyktynek w Jarosławiu czy też zakup 
samochodu specjalistycznego dla rodziny ze 
Złotoryi.

Naszą akcję wspierają znani i lubiani am-
basadorzy: Robert Lewandowski, Cezary 
Żak, zespół Perfect, IRA, Bracia Golec, Ka-
mil Grosicki, Jakub Wawrzyniak, Łukasz 
Piszczek, Maciej Kot, prof. Walery Pisarek, 
Omenaa Mensah, Artur Barciś, Krzysztof 
Ibisz, Barbara Stępniak – Wilk, Jacek Krzy-
nówek, Ewa Bem, Piotr Wyszomirski, Jo-
achim Mencel, Paulina Maj, Witold Paszt. 
Hymn kampanii został w tym roku napisany 
i nagrany przez zespół Skaldowie.

Od 1 marca br. do ogólnopolskiej kampanii 

Jak nas wspierać? Nic prostszego:

- sposób pierwszy:
---> wpłać bezpośrednio na konto Stowarzyszenia ESTEKA  

z dopiskiem „Kilometry dobra”

17 1500 1735 1217 3005 3741 0000

- sposób drugi:
• wejdź na: 

http://kilometrydobra.pl/organization/stowarzyszenie-esteka/
• wybierz hasło WPŁAĆ;

• określ kwotę, jaką wybierasz;
• podaj swoje dane: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu;

• zaznacz opcję jeśli wpłacasz anonimowo;
• wybierz zakładkę BlueMedia, bank i dokończ transakcję;

lub PayPal i postępuj jak wyżej;

- sposób trzeci:
---> znajdź naszych wolontariuszy podczas eventów  

i wrzuć swój datek do oznaczonej puszki.

Każde 44 zł to jeden metr, 
176 zł to 4 m, 

a 444 zł to 10 metrów Dobra!

Kilometry Dobra 2017 przystąpiło, jako jedna 
z 50-ciu organizacji z całej Polski - tarnobrze-
skie Stowarzyszenie ESTEKA, która zbiera 
środki na Rehabilitację poprzez hipoterapię 
grupy 100 niepełnosprawnych dzieci oraz 
wsparcie projektów skierowanych do dzieci 
i młodzieży. 

• Esteka od 2010 roku organizuje 
corocznie zajęcia rehabilitacyjne dla niepeł-
nosprawnych dzieci. Dzięki zaangażowaniu 
sporej grupy wolontariuszy udaje się nam 
rocznie realizować zajęcia hipoterapii dla 
grupy ponad 70 osób rocznie, a zapotrzebo-
wanie na nie jest prawie ponad trzykrotnie 
większe – Janusz Szwed, koordynator projektu 
Kilometry Dobra – Rodzice niepełnospraw-
nych dzieci podkreślają, że hipoterapia jest 
bardzo dobrą metodą wspierającą leczenie. 
Przystępując do tegorocznej edycji postawi-
liśmy przed sobą jeden główny cel: zebrać 
środki finansowe, które pozwolą nam zrobić 
3.000 zajęć rehabilitacyjnych dla grupy 100 
niepełnosprawnych dzieci. 

Wolontariusze Stowarzyszenia od pierw-
szego marca pojawiają się na organizowanych 
na terenie Tarnobrzega i okolicznych miej-
scowości imprezach, zawodach sportowych, 
spektaklach i występach, a także w szkołach 
z puszkami zachęcając do przekazywania 
datków właśnie na ten konkretny cel. Dodat-
kowo ESTEKA pozyskała swoich własnych 
ambasadorów: tarnobrzeskie tenisistki stoło-
we, mistrzów Europy w reiningu: Rafała Do-
latę i Bogdana Czarnika, aktorów: Adriana 

Wiśniewskiego, Dariusza Lewandowskiego 
z Klanu, muzyków: Michała Wiórkiewicza, 
Anety Figiel i innych.

• Od początku trwania kampanii 
odwiedziliśmy już kilkanaście firm, gdzie za-
chęcaliśmy do udziału w Kilometrach Dobra 
i przekazania wsparcia finansowego, które 
przybliży nas do osiągnięcia zakładanego 
celu – Robert Kędziora, wice Prezes Esteki – 
Do promocji projektu wykorzystujemy rów-
nież internet, a dokładniej profil Facebook, 
gdzie zamieszczamy konkretne informacje 
nt. podejmowanych działań i efektów, które 
są już dziś wymierne. Od 1 kwietnia urucha-
miamy pierwszy z projektów hipoterapii dla 
grupy 12 niepełnosprawnych dzieci z terenu 
Tarnobrzega, a przymierzamy się do dwóch 
kolejnych m.in. z Sandomierza, Powiatu Tar-
nobrzeskiego i Stalowowolskiego...

Dzięki hojności darczyńców ESTEKA do 
24 marca zebrała ponad 7 tys. zł, plasowało 
ich na drugim, po Caritas Białystok miejscu, 
spośród pięćdziesięciu organizacji z terenu 
Polski. 

• Nasze stowarzyszenie bierze w ta-
kiej akcji udział po raz pierwszy i nie mamy 
jeszcze dużego doświadczenia w takich dzia-
łaniach – Jarosław Piątkowski, prezes ESTEKI 
– jednak jesteśmy dobrej myśli, że mieszkań-
cy czy firmy będą wspierać nasze działania. 
Sam udział w ogólnopolskiej kampanii spo-
łecznej to już duże wyróżnienie, a dla miasta 
duża promocja w Polsce. Gdyby jeszcze się 
tak udało znaleźć na podium...
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Nie znaczy to jednak, że nie można nic zrobić. Po 
pierwsze nie należy odpowiadać na e-maile żądające 
podania poufnych danych osobowych. Po drugie nie 
należy pod żadnym pozorem otwierać odnośników 
w niechcianych wiadomościach. Po trzecie warto się 
upewnić, czy na naszym komputerze zainstalowany jest 
jakiś antywirus, oferujący ochronę przed phishingiem.  
I wreszcie po czwarte należy systematycznie uaktual-
niać do najwyższej wersji nasz program antywirusowy 
(najlepszy jest podobno Awast) i naszą przeglądarkę.

Bądźmy ostrożni i nie dajmy się zwieść oszustom. Nie 
ufajmy internetowi. Każdy ma do niego dostęp, więc nie 
jest dobrym pomysłem przetrzymywanie tam poufnych 
informacji. Według firmy Kaspersky Lab ponad 35% 
powiadomień modułu antyphishingowego to reakcja 
na strony phishingowe podszywające się pod serwisy 
społecznościowe. Z ponad 600 milionów wykrytych 
prób dostępu do stron phishingowych aż 22% przy-
padków stanowiły fałszywe strony do Facebooka. Po-
pularność phishingu na pewno nie spadnie, ponieważ 
jest to bardzo dochodowa forma cyberprzestępstwa. 
Narzędzia phishingowe łatwo zdobyć, a ich zasięg jest 
ogromny dzięki dużej popularności sieci społecznoś-
ciowych. Poza tym musicie wiedzieć, że zorganizowanie 
ataku phishingowe-
go nie wymaga od 
przestępcy wysił-
ku, gdyż większość 
działań wykonywa-
nych przez phishe-
rów jest zautomaty-
zowana. I co wy na 
to?
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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?

Nr 50
marzec  2017 r.

Wielu z was słyszało zapewne nie raz o atakach 
internetowych, wyłudzaniu danych i tym po-

dobnych sprawach. Gdybym spytała jednak o to, czym 
jest phishing, to czuję, że większość z was poczułaby 
pewne zakłopotanie, bo tak naprawdę niewiele osób 
wie, co termin ten oznacza. Postanowiłam o tym jed-
nak napisać, gdyż sama stałam się nie tak dawno ofiarą 
ataku jakiegoś phishera. Rzecz miała związek z Facebo-
okiem, z którego korzysta dziś prawie każdy nastolatek 
i prawie każdy może być narażony na takie zagrożenie.

Pozwólcie, że na początek wyjaśnię, czym jest atak 
phishingowy. Źródła wyjaśniają ten termin jako sposób 
oszustwa, w którym przestępca podszywa się pod inną 
osobę bądź wiarygodną, znaną użytkownikowi interne-
tu instytucję, w celu wyłudzenia od niego poufnych da-
nych (np. związanych z kartą kredytową lub adresem e-
-mail). Wiadomości phishingowe przybierają zazwyczaj 
formę powiadomień z banków, od dostawców systemów 
e-płatności lub innych poważanych firm. Wiadomość 
taka zawsze próbuje zachęcić odbiorcę, z takiego lub in-
nego powodu, aby w trybie pilnym wprowadził albo też 
zaktualizował swoje poufne informacje, bo w przeciw-
nym razie może dotknąć go utrata jego danych lub inne 
nieszczęście (forma zastraszenia to jedna z najbardziej 
znanych i skutecznych socjotechnik). Wiadomości te 
zawierają zazwyczaj linki przekierowujące do fałszywej 
witryny danej firmy. Średni czas życia takiej witryny to 
około 5 dni, gdyż filtry antyphishingowe bardzo szyb-
ko otrzymują informacje na temat takiego zagrożenia 
i witryny te są po prostu usuwane. Nie przeszkadza to 
jednak phisherom rejestrować kolejnych stron, imitu-
jących oficjalne witryny wiarygodnych organizacji, pod 
kolejnymi adresami.

Problem zaczyna się w chwili, w której wejdziemy na 
stronę, przygotowaną i zamieszczoną w sieci przez ha-
kerów, która wyglądem nie tylko przypomina tę orygi-
nalną, znaną nam, z której często korzystamy (mnie się 
to przydarzyło ze stroną Facebooka), ale jest wręcz iden-
tyczna. Wchodzimy więc na taką stronę, logujemy się,  
z przekonaniem, że czynimy to na oryginale i wpadamy 
w pułapkę. Wpisane przez nas na tej stronie informacje 
są dokładnie tym, czego od nas oczekują oszuści. Od tej 
chwili jesteśmy już przez nich kontrolowani i z czasem 
staniemy się ich ofiarami. Phisherzy po przechwyceniu 
naszego adresu e-mail, loginu oraz hasła, mogą sprawić 
nam naprawdę masę kłopotów, po kradzież naszej toż-
samości włącznie.

Oszuści ci stale podnoszą ulepszają technologie, co 
doprowadziło ostatnio do pojawienie się kolejnego 
typu przekrętu tzw. „pharmingu”. Ten rodzaj oszustwa 

internetowego przeznaczony jest głównie do kradzieży 
danych dostępu, takich jak nazwy użytkownika czy hasła, 
ale w przeciwieństwie do phisherów, którzy do osiągnię-
cia swoich celów wykorzystują e-mail, pharmerzy kradną 
tożsamości za pośrednictwem oficjalnych stron interne-
towych (zmieniają legalne adresy witryn na serwerach 
DNS). Pharming wydaje się być jeszcze poważniejszym 
zagrożeniem niż phishing, ponieważ prawie niemożliwe 
jest, aby użytkownik mógł dostrzec fakt, że został oszu-
kany.

Zastanawiacie się teraz zapewne, jak to możliwe, że 
ktoś może dać się tak oszukać i nawet nie domyśla się, że 
coś może być nie tak, choć ostatnimi czasy ciągle trąbi się 
w mediach o tym, by nie podawać żadnych informacji, 
których żądają aplikacje lub nie podawać e-maila, by do-
stać się do jakiegoś filmiku bądź tak popularnych obec-
nie memów? No to przeczytajcie ku przestrodze historię 
takiej właśnie osoby, która nie miała pojęcia, że stała się 
ofiarą ataku phishingowego. Pewien chłopak, zakochał się  
w uroczej dziewczynie. Z natury był jednak zazdrośni-
kiem i nie darzył swojej wybranki największym zaufa-
niem. Postanowił stworzyć stronę internetową, która 
na pierwszy rzut oka wyglądała jak Facebook. Napisał 
do niej, aby polubiła jego zdjęcia, dając „łapkę w górę”. 
Dziewczynie nie wydało się to podejrzane, no bo niby 
dlaczego? Chłopak prosił ją jedynie o zalajkowanie jego 
zdjęcia. Gdy to robiła, została wylogowana z konta, ale 
pomyślała, że to jakaś chwilowa awaria i zalogowała się 
ponownie, po czym polubiła zdjęcia. Wtedy to właśnie 
chłopak uzyskał dane do jej konta i od tej pory codzien-
nie sprawdzał wszystkie jej rozmowy. Warto o tym pa-
miętać, korzystając z różnych portali internetowych, gdyż 
wszystko, co tam umieszczamy i o czym piszemy, może 
stać się czyjąś własnością (zazwyczaj wbrew woli użyt-
kownika), po czym ujrzeć światło dzienne. Takie ataki są 
z reguły bardzo dobrze zaplanowane i zwykłemu użyt-
kownikowi naprawdę trudno się przed nimi uchronić.

Phishing – jak nie dać się złowić  



Jan Witkowski został nowym przewod-
niczącym Rady Seniorów Miasta i Gminy 
Nowa Dęba. 

14 marca 2017 r. podczas sesji Rady Se-
niorów Miasta i Gminy Nowa Dęba odby-
ły się wybory nowego przewodniczącego. 
Po rezygnacji Ryszarda Janczyka z funkcji 
przewodniczącego w głosowaniu tajnym za 
kandydaturą Jana Witkowskiego głosowało 
10 radnych.

Gratulacje nowemu przewodniczącemu 
złożył dotychczasowy przewodniczący Ry-

szard Janczyk oraz w imieniu nowodębskie-
go samorządu obecny na sesji zastępca bur-
mistrza miasta i gminy Nowa Dęba Leszek 
Mirowski. Obaj zapewnili o gotowości po-
mocy dla nowego przewodniczącego. 

Jan Witkowski jest także sekretarzem  
w Zarządzie Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy 
w Nowej Dębie. Działa również w zarządzie 
wspólnoty mieszkańców bloku przy ulicy 
Jana Pawła II 11.

---

Nowy przewodniczący Rady Seniorów

HIPOTERAPIA  
to zdrowie

Aktualny skład Rady Seniorów Miasta  
i Gminy Nowa Dęba (stan na 14 marca 2017 
r.): 

- Przewodniczący: Jan WITKOWSKI
- Wiceprzewodniczący: Stanisław HAŁ-

KA
- Sekretarz: Teresa PRĘGA
Członkowie: 
Zofia BIAŁO, Kazimierz DZIEWIT, Ge-

nowefa FLIS, Irena GIL, Ryszard JANCZYK, 
Maria PIWIŃSKA, Józef SAWUŁA, Zofia 
STRZELCZYK, Kazimierz SZCZUR, Zofia 
WDOWIAK, Grażyna WIERZBICKA.

Skład Rady Seniorów został zaktualizowa-
ny – w miejsce Zygmunta Bartczaka w ra-
dzie zasiadł Kazimierz Szczur, którego kan-
dydaturę zgłosiło środowisko nowodębskich 
diabetyków.

Od 18 stycznia Seniorzy i wszyscy Miesz-
kańcy Gminy Nowa Dęba mogą zadać py-
tanie lub złożyć wniosek do Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Nowa Dęba, za pomocą 
„Skrzynki pytań i wniosków”, która wisi przy 

wejściu do Biura Obsługi Klienta UMiG.
Pytania i wnioski można złożyć w formie 

pisemnej, wrzucając kartkę do skrzynki. 
Skrzynka ma być miejscem kontaktowym 
wszystkich mieszkańców, którzy mogą zło-
żyć spostrzeżenia, wnioski czy inicjatywy 
skierowane na rzecz osób starszych.

UMiG/RL
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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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Sandomierskie Centrum Kultury i Dom Pracy Twórczej ,,Alicja” zapraszają na Po-
gadanki z Historii Sztuki. W trakcie spotkań przeniesiemy Państwa w rozmaite zakąt-
ki piękna, prezentując wybrane zagadnienia z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby,  
i rzemiosła artystycznego - szczególnie meblarstwa, od starożytności po XX wiek. Opowie-
my o dziełach znakomitych artystów i przedstawimy ciekawostki z ich życia.

P rojekty hipoterapii są realizowane przez Stowarzyszenie ESTEKA od 2010 roku. 
Rocznie obejmują one od 60 do 100 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,  

w zależności od wielkości pozyskanych grantów i środków zewnętrznych. Ten projekt 
jest pierwszym z projektów, w którym oprócz dofinansowania z Urzędu Miasta Tarno-
brzega wykorzystane zostaną środki zbierane w ramach Kampanii Kilometrów Dobra 
2017.

Ilość beneficjentów: 12 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży;
Czas trwania: 1 kwietnia - 31 października 2017 r.
Nabór: 3 - 15 kwietnia 2017 r. 
Całkowity koszt: 16.252,00 zł, w tym dofinansowanie Urzędu Miasta Tarnobrzega - 5.000,00 zł
Odpłatność uczestników - 60,00 zł za udział w całym projekcie
Rezultaty twarde:
- Przeprowadzenie 144 osobozajęć dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży;
- Udział w projekcie 12 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Tarnobrzega;
  Pomiar: karty zajęć, listy obecności
Rezultaty miękkie:
- Poprawa sprawności psychofizycznej, u co najmniej 75 % uczestników projektu;
- Poprawa własnej wartości, u co najmniej 80 % uczestników projektu;
  Pomiar: ankiety na początek i zakończenie projektu, opinia lekarza

W ramach działania zostaną przeprowadzone zajęcia z hipoterapii, które poprowadzą za-
trudnieni  specjaliści - hipoterapeuci posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełno-
sprawnymi. Na każdego beneficjenta biorącego udział w projekcie przypadnie 12 trzydziesto-
minutowych zajęć przeprowadzonych na wynajętych koniach z doświadczeniem w hipoterapii. 
Zajęcia prowadzone będą na padoku przystosowanym do hipoterapii, z podestem do wsiada-
nia dla osób niepełnosprawnych i odpowiednimi przyrządami niezbędnymi do właściwego 
przeprowadzenia tego typu zajęć. Przy koniu w trakcie trwania zajęć oprócz hipoterapeuty 
oraz osoby niepełnosprawnej siedzącej na koniu będzie zatrudniona osoba do przygotowania 
i prowadzenia konia a także wolontariusz/ka do asekuracji z drugiej strony konia w zależno-
ści od potrzeby danego dziecka. Konie chodzące w hipoterapii są specjalnie wytrenowane do 
realizacji zajęć, charakteryzują się niską posturą i łagodnym charakterem. Ćwiczenia na koniu 
dają efekt synergii, sprzyjają rozluźnieniu napięcia spastyczności mięśni w kontakcie z koniem 
a tym samym zwiększają pozytywne oddziaływanie hipoterapii.



Z aprasza na wystawę zdjęć autor-
stwa Anety Oraniec-Ginał, pt.”….

przyroda Bokehem  malowana…”. Prace 
zaprezentowane na wystawie, przedsta-
wiają przyrodę widzianą „okiem” autorki. 
Ich prezentacja na płótnie ma za zadanie 
podkreślić uwielbiany przez autorkę efekt 
rozmycia tła tzw. BOKEH.

Autorka mówi o sobie: „jestem mało aser-
tywną idealistką, dla której FOTOGRAFIA 
to nie tylko praca, pasja, hobby, ale po prostu 
spełnienie marzeń, coś dzięki czemu mogę: 
widzieć to co niewidzialne, czuć to co nie-
wyczuwalne, ot, taki duet na dobre i na złe”. 
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XI Parada Mikołajów
Początek drugiego etapu nastąpił o godzinie 10.30 na Pl. Bartosza Głowackiego. Zabawa 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Kamila Kędziora

Aktywny Senior 
w Baranowie 

Sandomierskim

Projekt „Aktywny Senior w Gminie Baranów Sandomierski”  
jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego  

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Będą malować, śpiewać, gotować, że-
glować, grać… Baranowscy senio-

rzy wezmą udział w projekcie Stowarzy-
szenia Tor Rozwoju w ramach rządowego 
programu na rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych.

Na początek zasadzono zielone rośliny 
– symbol wiosny i rodzących się nowych 
możliwości oraz początek przygody! 40 
seniorów będzie bowiem korzystać z wie-
lu atrakcyjnych zajęć, spotkań, wycieczek, 
imprez integracyjnych, które przygotowano  
w ramach projektu. Stowarzyszenie Tor 
Rozwoju pozyskało na ten cel fundusze  
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach rządowego programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych. Taki program dla osób w wieku 60+ 
na terenie gminy realizowany jest po raz ko-
lejny. 

- Podczas pierwszej edycji trudno było 
znaleźć uczestników – mówił podczas inau-
guracji burmistrz Marek Mazur - a teraz za-
brakło miejsc, tylu było chętnych. To oznacza, 
że takie działania są potrzebne. Cieszę się, że 
mamy aktywnych mieszkańców w każdym 
wieku, którzy chcą działać i rozwijać swoje 
pasje. 

W wyniku przeprowadzonego naboru po-
wstały dwie grupy: w Baranowie Sandomier-
skim i Skopaniu. Okazało się, że program 

będzie bardzo sfeminizowany, bo uczest-
niczą w nim wyłącznie panie, i to zarów-
no jako uczestniczki, jak i wolontariuszki.  
W obu miejscach odbyły się już spotkania 
informacyjne i inaugurujące projekt oraz 
ruszają pierwsze warsztaty. Na początek 
będzie to rękodzieło – jeszcze przed Wiel-
kanocą uczestniczki wykonają świąteczne 
palmy i ozdoby. W dalszej części  projektu 
odbędą się zajęcia z rękodzieła współczesne-
go, ruchowe, malarskie, teatralne, wokalne  
i kulinarne. W planie są także imprezy in-
tegracyjne: grillowanie, żeglowanie, wyjazd 
do teatru, Dzień Seniora, wystawa prac. 
Wszystkie te aktywności są bezpłatne i za-
planowano je do końca roku. 

W projekcie uczestniczą także wolonta-
riusze młodzieżowi, ponieważ założenie jest 
takie, by integrować pokolenia, uczyć się od 
siebie nawzajem, zbliżać do siebie młod-
szych i starszych. Młodzież także bardzo 
chętnie przyłączyła się do projektu, wzięła 
udział w szkoleniu, aktywnie uczestniczy-
ła także w przygotowaniach do pierwszego 
spotkania.

- Liczymy na to, że wszyscy będą czerpać 
dużo satysfakcji z realizacji projektu – mówi 
prezes stowarzyszenia Piotr Ruła – Mam na-
dzieję, że wszyscy się od siebie czegoś nauczy-
my, ale także że będziemy się dobrze bawić.

 Rd
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Sandomierskie Centrum Kultury
Aneta jest z wykształcenia biologiem, z zami-
łowania fotografem i twórcą rękodzieła. Po-
chodzi z Ożarowa, obecnie mieszka w Kiel-
cach. Prowadzi własną działalność, zajmującą 
się reportażem okolicznościowym, fotografią 
dziecięcą i fotografią produktu. Jako biolog  
w wolnych chwilach fotografuje przyrodę.

Prowadzi blog i strony internetowe, a jej 
prace zarówno te fotograficzne, jak i ręko-
dzielnicze można zobaczyć na:

anett-art.pl

anett-art.blogspot.com

https://www.facebook.com/anett.art.fotografia.



Konkurs składał się z czterech konkuren-
cji, podczas, których gimnazjaliści zmagali 
się z testem typu prawda - fałsz, zadaniem 
na czas, zadaniem praktycznym oraz zada-
niem na dowodzenie.

Laureatami V Międzygimnazjalnego 
Konkursu Matematycznego „Duet Pitago-
rejczyków” zostali:

I miejsce - Społeczne Gimnazjum im. Ma-
łego Księcia w Tarnobrzegu (Iga Domańska 
i Miron Czech),

II miejsce - Gimnazjum nr 2 w Nowej Dę-
bie (Jędrzej Tłusty i Radosław Szczur),

III miejsce - Gimnazjum w Chmielowie 
(Emilia Tomczyk i Wiktoria Samojeden),

IV miejsce - Gimnazjum w Woli Bara-
nowskiej (Patrycja Sawa i Angelika Żak),

V miejsce – Gimnazjum nr 3 w Tarno-
brzegu (Klaudiusz Grobelski i Kamil Koło-
dziej),

VI miejsce - Gimnazjum nr 2 w Nowej 
Dębie (Piotr Karaban i Bartosz Prysak).

Cieszy fakt, że dzięki hojności wielu in-

V MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS 
MATEMATYCZNY  

„DUET PITAGOREJCZYKÓW”

RAZEM DO PRZODU - świetlica

P rojekt RAZEM DO PRZODU  
skierowany jest w ramach 

konkursu OCHRONA ZDROWIA 
I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM 
– Pomoc finansowa w prowadzeniu 
świetlic socjoterapeutycznych.

Przedmiotem zadania jest zorganizowanie 
zajęć dla grupy 100 beneficjentów w ramach 
świetlicy prowadzonej w pomieszczeniach 
przy ul. 11 Listopada 8a w Tarnobrzegu, 
gdzie zorganizowane zostaną działania edu-
kacyjne, świetlicowe i muzyczne mające na 
celu zapewnienia miejsca do spędzania cza-
su wolnego i rozwoju dzieci i młodzieży. 

Cel główny:

Stworzenie warunków do własnego roz-
woju i zwiększenia poczucia własnej warto-
ści, nabrania pewności siebie dla grupy 100 
dziewcząt i chłopców z gminy Tarnobrzeg 
poprzez uczestnictwo w zajęciach w okresie 
od 1.04 - 31.12.2017 roku;

Cele szczegółowe:

Podniesienie sprawności intelektualnej 
– poprzez uczestniczenie w zajęciach gru-
powych, konkursach i zajęciach ćwiczących 
umysł;

Podniesienie ogólnej sprawności i zdol-
ności motorycznych i poziomu aktywizacji 
psychospołecznej;

Wzrost motywacji i akceptacji procesu 
rozwoju oraz poczucia własnej wartości;

Zrównoważony rozwój emocjonalny – 
poprzez przebywanie w grupie rówieśniczej, 
rozwijanie zainteresowań i umiejętności;

Rezultaty twarde - zorganizowanie:

60 godzin zajęć świetlicowych;
80 godzin zajęć wyrównawczych przed-

miotowych;
40 godzin zajęć z logopedą;
40 godzin zajęć muzycznych;
W ramach projektu zostaną zrealizowane 

następujące działania:

DZIAŁANIE 1 Zajęcia świetlicowe
DZIAŁANIE 2 Zajęcia z logopedą
DZIAŁANIE 3 Zajęcia wyrównawcze
DZIAŁANIE 4 Zajęcia muzyczne
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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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stytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych 
udało się ufundować nagrody dla wszyst-
kich uczest-
ników. 

P o d z i ę -
k o w a n i a 
za okazaną 
b e z i n t e -
r e s o w n ą 
pomoc i 
życzliwość 
k ier ujemy 
do naszych 
sponsorów, 
wśród któ-
rych byli: 
W i e s ł a w 
Ordon - 
bu r m is t r z 
miasta i gmi-
ny Nowa 
Dęba, Pa-
weł Barto-
szek – sta-

Projekt RAZEM DO PRZODU realizowany jest  
przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym  

Urzędu Miasta Tarnobrzega, darczyńców prywatnych  
i środków własnych Stowarzyszenia ESTEKA

REKLAMA

cd ze str. 1

rosta tarnobrzeski, Piotr Wołek - prezes 
Zarządu Spółdzielni Inwalidów „ZJEDNO-
CZENIE”, Nowa Dęba, Stanisław Łęgowski 
i Bogdan Kupiec - Zakład Budowlano - Re-
montowy S. J., Nowa Dęba, Władysław Cza-
chor - PH „ Domex”, Nowa Dęba oraz An-
drzej Kołodziej – PPHU ”PALEN”, Nowa 
Dęba.

Organizatorzy składają gratulacje wszyst-
kim Duetom Pitagorejczyków za prezen-
towany wysoki poziom, osiągnięte wyniki 
oraz wspaniałą rywalizację oraz podzięko-
wania dla opiekunów za wysiłek włożony  
w przygotowanie uczniów do konkursu.

ZPO
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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

Wyróżnienie dla projektu 
ERASMUS+ koordynowanego 

przez Gminę Tarnobrzeg  

BIO - wsparcie

M ianem dobrej praktyki Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji – 

Narodowa Agencja programu Erasmus+ 
rekomenduje realizowany przez tarno-
brzeski samorząd projekt ,,Z matematyką 
przez świat. W poszukiwaniu nowych me-
tod nauczania matematyki i przedmiotów 
pokrewnych”.

Projekt realizowany był w latach 2014-
2016 w ramach Akcji KA2 – partnerstwa 
strategiczne regionów na rzecz innowacji 
i  dobrych praktyk. W celu jego realizacji 
zawiązano międzynarodowe konsorcjum, 
w skład którego wchodziła Gmina Tarno-
brzeg, włoska Gmina Voghera, Gimnazjum 
Nr 3 w Tarnobrzegu, Podkarpackie Cen-
trum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 
włoska szkoła Liceo Statale Galileo Galilei 
oraz Mathesis - Stowarzyszenie Matematy-
ków i Naukowców działających przy Uni-
wersytecie w Pawii.

Przedstawicielem prawnym, który ko-
ordynował wszystkie działania, a także re-
prezentował partnerów tarnobrzeskiego 
projektu na zewnątrz był Prezydent Miasta 
Tarnobrzega

W związku z przyznanym wyróżnieniem 
przedstawiciel koordynatora i partnerów zo-
stał zaproszony do udziału i zaprezentowa-
nia tarnobrzeskiego projektu - jego założeń, 
przebiegu realizacji i wypracowanych rezul-
tatów - podczas  międzynarodowej konfe-
rencji - seminarium „Best practise results 
from Erazmus+: A conference on Dissemi-
natoin and Impact in The School Sector”. 
Wydarzenie zorganizowane przez niemie-
cką Narodową Agencję odbędzie się w Bonn 
w dniach 17-19 maja.

W seminarium wezmą udział koordyna-
torzy i przedstawiciele wszystkich wyróż-
nionych projektów, eksperci w dziedzinie 
edukacji szkolnej i kształcenia nauczycieli ze 
wszystkich krajów Unii Europejskiej.
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P rojekt BIO-wsparcie jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wspar-
ciu finansowym Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz środ-

ków własnych Stowarzyszenia ESTEKA i darczyńców prywatnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 37.782,50 zł, w tym dofinansowanie PFRON: 
35.782,50 zł

Czas trwania projektu: 1 kwietnia - 31 grudnia 2017 r.

Projekt dotyczy wsparcia 18 uczestników, dzieci i młodzieży do 18 roku życia, z orze-
czeniem o niepełnosprawności  z terenu: województw podkarpackiego - 6 osób, święto-
krzyskiego - 6 osob oraz lubelskiego - 6 osób. W ramach projektu na każdego uczestnika 
przewidywane jest przeprowadzenie po 30 treningów metodą biofeedback.

Terapia Biofeedback jest całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna. Treningi Biofeedback  
z powodzeniem mają zastosowanie w redukcji objawów ADHD, ADD, zespołu Aspergera, 
dysleksji, zaburzeń koncentracji i uwagi, i innych.

DOKUMENTY PROJEKTOWE



Wszystko kręci się wokół tańca

9Nr 35
grudzień 2014 r.

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

Projekt jest realizowany ze środków Programu 
„Równać Szanse 2016” Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności prowadzonego przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem Programu 
jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry 
start w dorosłe życie. Informacje o Programie  

i dotychczas zrealizowanych projektach można 
znaleźć na stronie www.rownacszanse.pl.
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25 par małżeńskich z terenu gminy Nowa 
Dęba świętowało Złote Gody czyli jubile-
usz 50 lat pożycia małżeńskiego. 

13 marca burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon wręczył przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie 20 
parom z gminy Nowa Dęba, które przybyły 
na uroczystość w Samorządowym Ośrodku 
Kultury. Jubilaci otrzymali również kwiaty  
i życzenia od kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Nowej Dębie. 

„Z pewnością wspominacie ten dzień, 
kiedy w obecności najbliższej rodziny, przy-
jaciół i znajomych w Urzędzie Stanu Cywil-
nego wymieniając obrączki przyrzekaliście 
wierność, miłość, wzajemną pomoc sobie  
i tworzącej się nowej rodzinie. Była to chwila 
pełna radości i nadziei na lepsze życie, ale  
i obawy przed nieznaną przyszłością. - mó-
wiła Bożena Szczepan. Odbierając dzisiaj to 
zasłużone odznaczenie dajecie świadectwo 
młodym ludziom, którzy tak jak Wy 50 lat 
temu rozpoczynają życie w małżeństwie 
czym jest odpowiedzialność za drugiego 
człowieka, zrozumienie i akceptacja…” – 
dodała kierownik USC.

Dopełnieniem tradycyjnego toastu lamp-
ką szampana było odśpiewanie „Sto lat” 

przez zespół „Bielowianki” z Rozalina, które 
dodatkowo wzbogaciły wydarzenie swoim 
występem.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
otrzymali:

1. Babiarz Stanisław i Krystyna
2. Buras Antoni i Stanisława
3. Dziewa Stanisław i Anna
4. Gryglewski Waldemar i Maria
5. Guzior Antoni i Michalina
6. Hałka Piotr i Wiktoria
7. Jawniak Krzysztof i Jadwiga
8. Jurasz Alfred i Barbara
9. Kaczak Józef i Danuta
10. Kaproń Franciszek i Józefa
11. Konefał Jan i Jadwiga
12. Kotulski Stanisław i Maria
13. Kral Henryk i Urszula
14. Kuśmierski Eugeniusz i Marianna
15. Łeptuch  Stanisław i Maria
16. Miłaszewicz Wojciech i Krystyna
17. Pawelec Adam i Helena
18. Stelmaszczuk Czesław i Irena
19. Stochla Marian i Danuta
20. Szwed Władysław i Kazimiera
21. Szypuła Mieczysław i Maria
22. Wąsowicz Andrzej i Teresa

Jubileusz Złotych Godów 
23. Wilk Tadeusz i Wiktoria
24. Wrona Stanisław i Alicja
25. Zych Wojciech i Elżbieta.
---
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

to polskie cywilne odznaczenie państwowe. 
Ustanowiono go jako nagrodę dla osób, któ-
re przeżyły 50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 
lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach.

Ma on kształt stylizowanej, sześciopro-
miennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy 
o średnicy 35 mm z ornamentowanymi pro-
mieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie 
w środku medalu, na okrągłej tarczy po-
krytej różową emalią umieszczone są dwie 
srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej 
stronie w środku umieszczony jest mono-
gram RP, a w otoku napis: ZA DŁUGOLET-
NIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. 

USC/RL

Sami wyreżyserują, zaprojektują stroje  
i zatańczą. Utalentowana młodzież przygo-
towuje bajeczne widowisko. MGOK realizuje 
projekt w ramach programu Równać Szanse. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pozy-
skał grant na realizację projektu dla mło-
dzieży. „Wszystko kręci się wokół tańca” to 
pomysł dla młodych utalentowanych osób, 
które same wymyślą i zrealizują widowi-
sko. Nabór i pierwsze spotkania odbyły się 
w lutym. W projekcie, którego koordynato-
rem została instruktorka tańca Katarzyna 
Gwoździowska udział bierze 12 dziewczyn. 
Uczestniczki już wymyśliły fabułę, a tak-
że przeprowadziły profesjonalny casting.  
W tajnym głosowaniu wyłoniły spośród sie-
bie odtwórczynie głównych ról. 

Spotkania zespołu odbywają się regular-
nie dwa razy w tygodniu, głównie w Środo-
wiskowym Domu Kultury w Skopaniu, ale 
poszczególne etapy będą realizowane także 
w innych miejscach. Obecnie młode artystki 
pracują nad choreografią. W połowie mar-

ca w szkole tańca Art Dance w Nowej Dębie 
odbyły się warsztaty taneczne. Pod okiem 
instruktorek dziewczyny poznały nową dla 
nich technikę tańca - hip hop, a także dowie-
działy się jak pracować np. nad miękkością 
ruchu, czy perfekcyjnym wykonaniem piru-
etu. Jak same przyznały, zakwasy odczuwały 
jeszcze przez kilka dni, ale warsztaty uzna-
ły za bardzo pouczające, do tego po prostu 
świetnie się bawiły.

Przed uczestniczkami jeszcze m.in. war-
sztaty teatralne, plastyczne i projektowania 
strojów. Projekt zakłada bowiem, że wszyst-
kie elementy realizacji widowiska wykonają 
same, ucząc się w ten sposób odpowiedzial-
ności, rozwijając umiejętności organizacyj-
ne, a także poznając swoje słabe i mocne 
strony. 

Ukoronowaniem projektu będzie uroczy-
sta premiera przygotowywanego spektaklu, 
z tortem i hucznym świętowaniem. Powsta-
nie także film o wydarzeniu, a potem wysta-
wa zdjęć. 
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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 

Wyróżnienia dla mieszkańców gminy Nowa Dęba
3 marca Biuro Powiatowe Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w Tarnobrzegu podczas zorganizowanej 
przez kierownik biura Monikę Porębską 
konferencji poświęconej Innowacyjności  
i konkurencyjności małych gospodarstw  
w powiecie tarnobrzeskim wyróżniło rol-
ników z naszej gminy za przedsiębiorczość  
i innowacyjność oraz za działalność rolniczą 
promującą walory ekologiczne naszej Gmi-
ny. Wyróżnienia wręczała dyrektor Podkar-
packiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
Teresa Pamuła, w obecności Leszka Mirow-
skiego - zastępcy burmistrza miasta i gminy 
Nowa Dęba.

Wśród wyróżnionych znaleźli się Damian 
i Przemysław Hajduk, mieszkańcy sołectwa 
Rozalin, którzy od dwóch lat zajmują się 
hodowlą rasowych królików. Towarzysząca 
tym młodym osobom kreatywność i energia 
sprawiły, że w tak krótkim czasie osiągnęli 
sukcesy zarówno w kraju jak i za granicą. 
Ich pasja związana z zamiłowaniem do kró-
lików spowodowała, iż nie ograniczają się  
w swej działalności do pojedynczej rasy.  
W ich hodowli dominują rasy takie jak kró-
lik Wiedeński oraz Srokacz Niemiecki, nale-
żące do ras mięsno-futerkowych, na których 
mięso obecnie jest duży popyt. 

Bracia Hajduk to nie tylko hodowcy, któ-

rych hodowla liczy ponad 60 szt. królików, 
ale również osoby uczestniczące w działal-
ności organizacji branżowej tj. Świętokrzy-
skim Stowarzyszeniu Hodowców Królików. 
Swoje króle dotychczas wystawiali na wysta-
wach w Erfurcie w Niemczech, Nitra Zilina 
na Słowacji oraz w Polsce np. w Wieluniu, 
Wiśle, Kielcach i Broniewicach.

Wyróżnieni zostali także Joanna i Mar-
cin Kurnik prowadzący ekologiczne gospo-
darstwo agroturystyczne „Dobre Miejsce”  
w Alfredówce. 

Państwo Kurnik propagują, wdrażają  
i uczą innych ekologicznego stylu życia  
i myślenia. Ich gospodarstwo jest jednym  
z dwóch na podkarpaciu z certyfikatem Bli-
sko Natury. 

W ramach tzw. „sieciowania” propagują 
lokalne i regionalne ekologiczne „perełki” 
poprzez współdziałanie i współtworzenie 
powiązanych ze sobą „atrakcji”. Stworzyli 
polski odpowiednik Questngu – „Deptaj – 
Dziedzictwo, Edukacja, Przygoda, Tajemni-
ca, Aktywność, Jedność”, w ramach którego 
zrealizowali szkolenia i przygotowali gotowe 
produkty w wielu gminach podkarpacia.

W swoim gospodarstwie hodują owce 
wrzosówki i propagują ekologiczne jedze-
nie. Prowadzą także warsztaty, których 

W Tarnobrzegu zainaugurowano obchody Roku Alfreda Freyera 
W Tarnobrzegu zainaugurowano ob-

chody Roku Alfreda Freyera urodzonego  
w Dzikowie- wybitnego polskiego lekko-
atlety, rekordzisty Polski  w biegach długo-
dystansowych, którego wspaniale zapowia-
dającą się karierę sportową przerwała nagła  
i tragiczna śmierć.

Dzisiejsza uroczystość odbyła się w Szkole 
Podstawowej nr 3, której patronem jest ten 
wybitny lekkoatleta.

Alfred Freyer 8-krotnie zdobywał mi-
strzostwo Polski, 14-krotnie bił rekord 
Polski, odnosił zwycięstwa  w zmaganiach 
międzypaństwowych. Imponował nie tylko 
sprawnością, wytrzymałością i zwycięstwa-
mi. Był lubiany za swoje miłe usposobienie, 
cieszył się szczerą sympatią kibiców i  nie był 
zarozumiały. Do tej ostatniej cechy, zwraca-

jąc się dziś do uczniów, nawiązała naczelnik 
Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Mia-
sta Tarnobrzega Jolanta Kociuba

- Rywalizujemy ze sobą po to, by pokony-
wać swoje własne słabości. Sport jest po to 
by doskonalić siebie, nie po to by obrastać  
w dumę-mówiła.

Urząd Miasta Tarnobrzega we współpra-
cy z instytucjami miejskimi, przygotował 
szereg imprez i wydarzeń kulturalnych oraz 
sportowych, upamiętniających postać Al-
freda Freyera. Harmonogram tych wyda-
rzeń już wkrótce będzie dostępny na stronie 
Urzędu Miasta.

Uroczystość uświetnił program artystycz-
ny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Tarnobrzegu.

Nr 50
marzec  2017 r.

Stowarzyszenie ESTEKA przygotowało szereg propozycji związa-
nych zarówno z wyjazdową akcją letnią jak i organizacją zajęć  

w miejscu zamieszkania. Na naszej stronie internetowej 
www.lato.esteka.pl 

będziemy zamieszczać szczegółowe informacje o organizowanych 
placówkach letniego wypoczynku wraz z możliwością rejestracji. 

Aktualnie uruchomione zostały następujące turnusy:

-> Wypoczynek w Bułgarii - Słoneczny Brzeg;

-> Półkolonie konne

-> Półkolonie rysunkowe

do 10 marca zostanie uruchomiona możliwość zapisów 
na kolejne obozy:

-> Czarniecka Góra - Turnus Piłkarski

-> Czarniecka Góra - Turnus Językowo-Kulinarny

-> Czarniecka Góra - kolonia dla dzieci z klas I - IV - profil 
Damy i rycerze

AKCJA LETNIA 2017

tematem jest m.in. wegetarianizm, wega-
nizm, diety bezglutenowe, a także tradycyj-
na kuchnia lokalna. Współpracują lokalnie  
i regionalnie w wielu obszarach badawczych 
(kultura, sztuka, kulinaria) między inny-
mi z Muzeum w Rzeszowie i Kolbuszowej.  
O sobie mówią, że mają czas dla każdego i są 
otwarci na nowe pomysły.

RL/MM
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Dyżury aptek

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

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

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

zamieścimy na łamach 
NASZEGO MIASTA

BEATA WASIUTA - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Tarnobrzegu.

NOWA DĘBA

Całodobowych dyżurów 
apteki nie prowadzą.

Dyżury w niedzielę:

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

9:00 - 12:00

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

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

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

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

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

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

*   *  *
W szkole nauczyciel widzi stojącego na korytarzu 

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

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

*   *  *
W pochmurny dzień kelner podaje gościowi kawę 

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

pachnie jak kawa.
*   *  *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Materiał pochodzi z portalu szarada.net.

MAREK PIEKARCZYK - lider TSA* * *
   Pewna kobieta przechodziła obok domu publicznego 
gdzie odbywała się wyprzedaż sprzętów.  Kupiła papugę  
w klatce, przyniosła do domu.  Klatka była przykryta 
płachtą, którą kobieta podniosła:
     – O mowy burdel, nowa burdel-mama – odzywa się 
papuga.
Kobieta szybko zakryła z powrotem klatkę plachtą.
Po jakimś czasie ze szkoły przychodzą córki i dopominają 
się aby im pokazać papugę.  Matka postanawia zaryzyko-
wać i odkrywa klatkę:
     – O nowy burdek, nowa burdel-mama i nowe panienki...
Klatka zostaje z powrotem zakryta.
Przychodzi z pracy mąż i też chce widzieć papugę.  Ko-
bieta postanawia dać jej ostatnią szansę i odkrywa klatkę:
     – O nowy burdel, nowa burdel-mama, nowe panienki, 
tylko Zygmuś ten sam, stary wierny klient...

* * *
Nad Morskim Okiem siedzi stary baca. Przechodzący 

turyści pozdrawiają go i pytają:
–  Co tu robicie?
–  Łowię pstrągi
–  Przecież nie macie wędki!
–  Pstrągi łowi się na lusterko.
–  W jaki sposób?
–  To moja tajemnica.  Ale jeśli dostanę flaszkę, to ją 

wam zdradzę.
Turyści wrócili do schroniska, kupili butelke wódki  

i zanieśli ją bacy. On tłumaczy:
–  Wkładam lusterko do wody, a kiedy pstrąg podpły-

wa i zaczyna się przyglądać to ja go kamieniem i już jest 
mój...

–  Ciekawe... A ile już tych pstrągów złowiliście?
–  Jeszcze ani jednego,  ale mam z pięć flaszek dziennie...

* * *
Lekarze potwierdzają, że piwo jest bogate w  witaminę B...
Kiedy wypijesz jedno piwo to jest witamina B1.
Kiedy wypijesz dwa piwa, to witamina  B2.
6 piw  -  witamina  B6.
12 piw  -  witamina  B12.
A kiedy wypijesz całą zgrzewkę, skrzynkę lub beczkę, … 
to już jest witamina  B-complex!

* * *
  Młode małżeństwo przyjechało do bacy na miodowy 
miesiąc.  Zamknęli się w pokoju i kilka dni w ogóle nie 
wychodzili.  Zaniepokojony baca pukał i pukał, aż w koń-
cu mu otworzyli.  Pyta więc młodych:
–  A czym wy żyjecie,  przeca wy nicego nie jedli przez te 
parę dni?
–  Żyjemy owocami miłości  - odpowiada młoda para.
–  No to żyjcie sobie dalej, ale skórek od tych owoców, to 
przez okno nie wyrzucajcie, bo mi się kury dławią...

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 2017 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
10.04.  -  16.04.2017 r.                     
Apteka  „Dr. Max”                                                                                                                                        
ul. Wyspiańskiego  25                                                                                                                                               

    tel. 15/822-51-10

TARNOBRZEG
17.04.  -  23.04.2017 r.               
Apteka  „Pod  Tapimą”                                
ul. Waryńskiego 1                                                        
tel.  605 904 956

24.04.  -  30.04.2017 r.                 
Apteka  Prywatna                                                                                                      
ul. Zwierzyniecka  18                                                                                                                                             
tel. 15/823-61-80

01.05.  -  07.05.2017 r.                  
Apteka  „Na Sokolej”                                                            
ul. 1 Maja  1                                                                                                 
tel. 15/822-35-75

08.05.  -  14.05.2017 r.                     
Apteka  „Na  Serbinowie                                                                                                                     
ul. Dąbrowskiej  23                                                                                                                                               

    tel. 15/823-42-42
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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 …

marzec  2017 r.
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