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Każda otrzymana pomoc 
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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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Szczegóły wewnątrz numeru

LATO 2017 z ESTEKĄ

Jak wspierać - czytaj na str. 3
Bądź jak Bogusław Linda i wspieraj ESTEKĘ w kampanii Kilometry Dobra.

Umowa o współpracy partnerskiej podpisana! 
P artnerską umowę o współpracy pomiędzy Miastem Tarnobrzeg a Rejonem Zło-

czowskim na Ukrainie podpisali  28 kwietnia Prezydent Miasta Tarnobrzega 
Grzegorz Kiełb oraz Starosta Złoczowski Oleh Banakh. 

Umowa zakłada ścisłą współpracę pomiędzy stronami w dziedzinach: gospodarczej, spo-
łecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony środowiska, rolnictwa, turystyki, sportu i rekrea-
cji, ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.

Szczególnie cenna dla partnerów będzie współpraca w obszarze gospodarki. Delegacja 
naszych ukraińskich przyjaciół już rozpoczęła rozmowy z Prezydentem Tarnobrzega w tej 
sprawie. Podkreślić należy, że współpraca pomiędzy naszym miastem a powiatem Złoczow-
skim ma już miejsce. W Tarnobrzeskich szkołach uczy się bowiem kilkadziesiąt młodych 
osób z Ukrainy, a z pewnością będzie ich więcej.

Rejon złoczowski położony jest w części wschodniej obwodu lwowskiego. Ze strony pół-
nocnej graniczy z powiatami Brodowskim i Buskim, na zachodzie - z powiatem Pustomy-
towskim, sąsiadem na południu są Przemyślany (wszystkie są powiatami obwodu lwowskie-
go). Na wschodzie znajduje się Powiat Zborowski obwodu tarnopolskiego.

Powierzchnia powiatu wynosi 1097 kilometrów kwadratowych. Do powiatu należą:  
2 miasta - Złoczów i Gliniany, osiedle Pomorzany oraz 107 wsi. Ludność powiatu złoczow-
skiego to 71 tys. osób. Jest tutaj 35 samorządów: 2 rady miejskie, 1 osiedle i 32 gminy.

W gospodarce powiatu dominuje rolnictwo (zboża, buraki cukrowe, rzepak, jarzyny).  
W powiecie funkcjonuje 19 zakładów przerobu produkcji rolnictwa i 19 spółek rolniczych. 
W przemyśle powiatu największy udział mają: przerób produkcji rolnictwa, zakłady poligra-
ficzne, zakład odzieżowy, budowa maszyn i produkcja materiałów budowlanych.

W powiecie funkcjonują 62 szkoły ogólnokształcące, 2 licea, szkoła rolnicza - oddział Uni-
wersytetu Rolniczego we Lwowie, 10 przedszkoli, dom dziecka, szkoła sportowa, Centrum 
Twórczości Dziecięcej, Szkoła Młodych Techników, obóz sportowy „Sokół”, dom dziecka 
prowadzony przez zakonnice w Złoczowie, drużyna piłkarska „Sokół”. Działalność kultu-
ralno-edukacyjną prowadzą w powiecie 74 domy kultury, 70 bibliotek, 2 szkoły muzyczne,  
19 zespołów ludowych. Ochroną zdrowia w powiecie zajmują się 3 szpitale, poliklinika sto-
matologiczna, 72 ambulatoria w gminach. Na terenie powiatu działa 9 banków. Do złoczow-
skich mediów należą: gazeta „Narodne slowo” („Słowo ludowe”) i powiatowe radio.

Autobusowa promocja  
turystyczna Tarnobrzega 
N ad Jezioro Tarnobrzeskie kursował będzie specjalnie oznakowany autobus 

miejski. 
Podpisane porozumienie w tej sprawie zawarł tarnobrzeski magistrat oraz Miejskie Przed-

siębiorstwo Komunikacyjne, na mocy którego przewoźnik zobowiązał się umieścić na jed-
nym ze swoich pojazdów reklamę promującą walory turystyczne naszego miasta. Co ważne 
miasto nie będzie ponosić z tego tytułu żadnych opłat. Tak wyróżniony autobus kursował 
będzie na trasie Sandomierz – Tarnobrzeg, docierając nad samo Jezioro. Prezydent Miasta 
Tarnobrzega zapowiada, że akcji promujących atrakcje Tarnobrzega będzie więcej.

Kampania Kilometry Dobra 2017
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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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LET’S MOVE!.. SPORT AGAINST - 
Ruszajmy się!!! Sport przeciwko 

otyłości 

kwiecień  2017 r.

S towarzyszenie ESTEKA przystąpi-
ło do międzynarodowego projek-

tu Ruszajmy się! Sport przeciw otyłości. 
Liderem projektu jest strona turecka,  
a w samym projekcie wezmą udział przed-
stawiciele NGO z 7 krajów europejskich. 

Projekt: o czym i po co?
Problem otyłości staje się faktem. Głów-

nym sposobem dążącym do rozwiązania 
tego problemu jest zachęcanie ludzi do pra-
widłowego odżywiania i ćwiczeń. Podsta-
wowym celem naszego projektu „Ruszajmy 
się! Sport przeciwko otyłości” ma na celu 
podniesienie świadomości społeczeństwa 
na temat znaczenia właściwego odżywiania 
i ćwiczeń będących przeciwwagą dla otyło-
ści oraz zachęcanie ludzi do zdrowego stylu 
życia. Młodzież, która jest najbardziej dyna-
micznym elementem społeczeństwa, znaj-
duje się w centrum tej próby.

Kto, gdzie, kiedy?
W ramach tego projektu odbędzie się 

międzynarodowe szkolenie w Ankarze  
w dniach 7 - 13 maja 2017 r.  z udziałem 
36 młodych ludzi z Czech, Włoch, Szwecji, 
Hiszpanii, Rumunii, Polski (Stowarzyszenie 
ESTEKA) i Turcji. Z każdego partnerskiego 
kraju przyjedzie 4 uczestników/czki wraz  
z liderem/ką grupy.

Co będą robić?
Głównymi działaniami projektu będą:

• Energizery, zaprawa poranna i inne ćwi-
czenia motywacyjne,

• Wprowadzenie do projektu i informacji 
na temat Programu Erasmus +, w szcze-
gólności programu dla młodzieży i proce-
su uczenia się Youthpass,

• informacje dotyczące sportu i otyłości, 
pokazy kinowe, animacje itd.

• Każdego wieczoru wieczory kulturowe 
krajów uczestniczących i spotkania ewa-
luacyjne z liderami grup,

• Przygotowanie kampanii projektu „Let’s 
move!”,

• Turniej tenisa stołowego,
• Let’s move! Przygotowanie Flash mob’a  

i filmu wideo.
• Nie ma otyłości, ale jest sport !!! Ćwicze-

nia pływania,
• Uczymy się Piramidy Zdrowego Jedzenia,
• Wspomnienia sportowe! Rozmowy ze 

słynnym tureckim piłkarzem Tanju Çolak,
• Wizyta kulturowa w Ankarze,
• Udział w programie radiowym,
• Mecz koszykówki i ceremonia medalowa,
• Let’s move!!! Flash mob - pokaz przed 

Urzędem Miasta Keçioren lub w centrum 
handlowym.

• Ewaluacja wyników projektu, ankiety  
i planowanie dalszej współpracy organiza-
cji uczestniczących,

• Uczestnictwo w programie TRT,
• Big Show: Let’s move!!! Finałowe pokazy 

sportowe z udziałem mieszkańców stolicy 
Turcji Ankary i Prezydenta Miasta na te-
renach rekreacyjnych (Park Botaniczny)

• Impreza pożegnalna.
Jaką metodą?
Metodą, którą zastosujemy w projekcie, 

jest nieformalne uczenie się, które zyskuje 
coraz większe znaczenie w życiu młodych 
ludzi. Jednym z głównych celów UE jest 
wspieranie nieformalnego i poza formalne-
go uczenia się w działaniach z młodzieżą. 
W ramach tej metodyki młodzi nauczą się 
więcej, wykorzystując praktyczne narzędzia 
zapewniające im środowisko zbliżone do 
rzeczywistych problemów życiowych, do-
świadczeń, obserwacji itp.

Całkowity koszt udziału w projekcie sfi-
nansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej.

REKLAMA

Firma wspiera 
Stowarzyszenie ESTEKA 

w kampanii 
Kilometry Dobra
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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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Ambasadorzy Stowarzyszenia ESTEKA w kampanii Kilometry Dobra

J eszcze do 4 czerwca br. każdy może 
wspierać Stowarzyszenie ESTEKA  

w kampanii Kilometry Dobra. Przypomi-
namy, że ESTEKA podczas tegorocznej ak-
cji zbiera środki na rehabilitację poprzez 
hipoterapię 100 niepełnosprawnych dzie-

ci. Cel jest szczytny dlatego zachęcamy do 
wspierania. Każde wsparcie przybliży ich 
do jego osiągnięcia, co przełoży się na zor-
ganizowane zajęcia rehabilitacyjne z nie-
pełnosprawnymi dziećmi.

Firma wspiera Stowarzyszenie ESTEKA 
w kampanii Kilometry DobraJak 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

• Piłkarze II -ligowego KS SIARKA Tarno-
brzeg;

• Stefańska Kinga, tenisistka stołowa, ka-
pitan drużyny KTS „SIARKA-ZOT” Tar-
nobrzeg;

• LI QIAN, tenisistka stołowa, aktualna 
mistrzyni Polski w grze indywidualnej;

• Nęcek Zbigniew, trener KTS „SIARKA-
-ZOT” Tarnobrzeg;

• Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb;
• Tomasz Setlak, gitarzysta basowy, m.in. 

Gienek Loska Band;
• Jacek Drożdżal, Prezes Zarządu Zachod-

niopomorskiego Klastra Chemicznego 
„Zielona Chemia”;

• Dariusz Lewandowski - reżyser, choreo-
graf, aktor;

• Michał Jurkiewicz - kompozytor, 
aranżer, skrzypek, altowionista, li-
der zespołu Śubki, instrumentalista  
w zespołach Grzegorza Turnaua; Jacka 
Królika oraz grupy Piotra Nalepy „Bre-
akout Tour”;

• Rafał Dolata - mistrz Europy w reiningu;

• Adrian Wiśniewski - aktor, wokalista 
Studia Accantus;

• Włodzimierz Gąsior - trener II ligowej 
SIARKI Tarnobrzeg;

• Bogdan Czarnik - mistrz Europy w rei-
ningu;

• Aneta Figiel - wokalistka, kompozytorka  
i autorka tekstów, gwiazda programu 
„Jaka to melodia”;

• Bogusław Linda - aktor, reżyser, scena-
rzysta teatralny i filmowy oraz pedagog;

• Krzysztof Pitra - wice Starosta Tarno-
brzeski;

• Paweł Bartoszek - Starosta Tarnobrzeski;
• Marek Bronkowski - Burmistrz Sando-

mierza;
• Marek Kwiatkowski - Kabaret 7 minut Po
• Żaneta Skowrońska - zawodniczka ujeż-

dżenia, wielokrotna medalistka Mi-
strzostw Polski Seniorów;

• Anna Powierza - aktorka i modelka;
• Mirosław Pluta - poseł na Sejm RP VI  

i VII kadencji.
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nie wypowiedzi niektórych naukowców, zajmujących 
się podobnymi badaniami, którzy twierdzą, że jeżeli 
będziemy w stanie precyzyjnie zmapować wszystkie po-
łączenia w mózgu oraz odtworzyć ich działanie w sy-
mulacji komputerowej, to prawdopodobnie będziemy 
też w stanie wykonać transfer całego umysłu, a w takim 
działaniu widzę już ogromne pole do nadużyć.

Co by nie mówić, prace nad tym projektem wydają 
się być szalenie interesujące. Jestem przekonana, że nie-
unikniony przyrost wiedzy przełoży się mimo wszyst-
ko na lepsze zrozumienie praw rządzących działaniem 
mózgu. Mam też jednak nieodparte wrażenie, że do 
stworzenia sztucznej inteligencji potrzeba czegoś wię-
cej. Czegoś na miarę 
teorii Einsteina, czyli 
spojrzenia na mózg 
w oderwaniu od po-
kutujących obecnie 
sposobów i możli-
wości jego badania.
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Na przestrzeni wieków pojawiały się na świecie 
liczne grupy odwołujące się w nazwie do oświecenia, 
czyli iluminacji. Według wielu współczesnych histo-
ryków Iluminaci to jednak bardziej słowo - klucz niż 
jedna formacja, bo jak twierdzą, wiele z tych grup 
funkcjonowało na pograniczu historycznej prawdy 
i legendy.

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

Wielu badaczy twierdzi dziś z przekonaniem, że 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICHAŁ ZDAŃKOWSKI (Hawk)

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

kątów i koniecznie wiązać to z działaniem Iluminatów, tłumacząc innym, że dane miejsce 
musi mieć bezsprzecznie jakiś związek z wydarzeniem, którego celem jest wprowadzenie przez 
nich na świecie tzw. „Nowego Porządku”. Iluminaci stali się w ostatnim okresie, za sprawą szeroko 
rozumianej kultury masowej, bardzo popularni. Ale kim oni tak naprawdę są (a może kim byli)? 
Co wiemy o nich na pewno? No i czym jest ów wspomniany powyżej Nowy Porządek Świata?
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W2005 roku na Politechnice Federalnej w Lozan-
nie wdrożono realizację niezwykłego projektu. 

Podjęto bowiem próbę skonstruowanie wirtualnego 
mózgu, któremu nadano roboczą nazwę Blue Brain. Tak 
oto spełniło się jedno z największych pragnień ludzko-
ści. Aktualnie w projekcie uczestniczy wiele naukowych 
ośrodków z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA i Izraela, 
a Politechnika Madrycka udostępniła nawet do zrozu-
mienie działania mózgu za pomocą inżynierii wstecznej 
swój superkomputer Magerit oraz specjalnie zaprojek-
towany mikroskop do badań mózgu.

Działania związane ze skonstruowaniem urządzenia, 
które w zamierzeniach naukowców ma zabłysnąć in-
teligencją, sprowadziły się jednak po kilku pierwszych 
latach do jednej konstatacji - odtworzenia ludzkiego 
mózgu. Tym samym wzór już jest, nie wiadomo tylko, 
czy i kiedy uda się stworzyć taki sztuczny, rozumujący 
byt.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest oczywiście 
zrozumienie działania mózgu ssaków. Doprowadzić do 
tego ma według badaczy stworzenie i przetestowanie 
szczegółowego modelu kolumny neuronowej, czyli na-
jistotniejszego elementu mózgu, występującego wszak-
że w liczbie mnogiej. We wstępnej fazie realizacji pro-
jektu, zakończonej w 2006 roku, stworzono symulację 
pojedynczej kolumny neuronowej mózgu szczura. Taka 
kolumna ma objętość około 0,5 mm3 i zawiera około 
10 tysięcy neuronów, 200 różnych typów, połączonych 
około 30 milionami synaps. Sukces ten nie zadowolił 
jednak grupy naukowców, ale zdecydowanie zachęcił ją 
do kontynuowania badań.

Kolejny przełom wydarzył się w roku 2011, kiedy  
z pomocą superkomputera udało się badaczom stwo-
rzyć symulację obwodu zbudowanego ze 100 kolumn 
neuronalnych, co odpowiada mniej więcej rozmiarom 
mózgu pszczoły.

Wielki przełom nastąpił w roku 2014, gdy udało się 
im zasymulować działanie 1/3 milimetra sześciennego 
mózgu szczura. Może to niedużo, ale pamiętajmy, że na 
tak małym obszarze znajduje się ponad 30 tysięcy neu-
ronów i 37 milionów synaps. Warto jednak tu wspo-
mnieć, że naukowcy planowali osiągnąć w tym roku 
znacznie więcej. Zamierzali bowiem stworzyć już sty-
mulację całego mózgu szczura wraz z wszystkimi pro-
cesami, które w nim zachodzą. Niestety, nie udało się.

Mimo tej, co by nie mówić, porażki, prace konty-
nuowano. Jednak coraz częściej zaczęto w mediach 
zadawać zajmującym się tym projektem naukowcom 
trudne pytania. Pytano przede wszystkim o to, czy  
w ogóle możliwe jest stworzenie aktywnej kopii ludz-

kiego mózgu, a jeśli tak, to kiedy to wreszcie nastąpi. 
Naukowcy z Politechniki Federalnej w Lozannie, ustami 
Henry Markrama, dyrektora projektu, odpowiedzie-
li podczas konferencji TED w Oxfordzie, iż biorąc pod 
uwagę obecne tempo prac i ich zaawansowanie, powin-
no się to udać w roku 2023. Wspomniany szef projektu, 
występując w telewizji BBC, stwierdził autorytatywnie, 
że w 2023 roku „Blue Brain będzie miał świadomość, in-
teligencję i umiejętność komunikacji człowieka.” Bardzo 
bym chciała, aby te badania udało się z sukcesem dopro-
wadzić do końca, choć musze przyznać, że już w tej chwili 
nie brakuje sceptyków, jak choćby Bill Gates czy Stephen 
Hawking, którzy nie tylko wątpią, by mózg, będący jedy-
nie cyfrową kopią mózgu organicznego, był w stanie rea-
gować na bodźce i umiał kreatywnie komunikować się ze 
światem zewnętrznym. A jeśli nawet to okaże się możli-
we, to widzą ogromne zagrożenie dla ludzkości ze strony 
sztucznej inteligencji, która z natury rzeczy pozbawiona 
będzie wartości i zasad, za to potrafiła będzie stale się 
udoskonalać, przewyższając w końcu poziom człowieka  
i osiągając niewyobrażalny dla niego poziom rozwoju, 
podejmując przy tym działania, których motywów czło-
wiek nie będzie w stanie zrozumieć.

Mimo niedokończonych jeszcze badań, na podstawie 
uzyskanych dotychczas wyników, udało się już potwier-
dzić pewne właściwości mózgu. Ustalono choćby, w jaki 
sposób neurony przekazują informacje, jaką funkcję 
pełnią określone przekaźniki i kanały w błonie komór-
ki nerwowej, a nawet rolę wapnia, który odpowiada za 
cykl snu i wybudzania (podczas snu jego poziom spa-
da, co prowadzi do synchronicznego działania mózgu,  
a w trakcie wybudzenia rośnie, przez co synchronizacja 
znika). Naukowcom wciąż nie udało się jednak ustalić, w 
jaki sposób mózg „generuje” umysł, szczególnie w odnie-
sieniu do subiektywnego doświadczenia i w jaki sposób 
zbiorcza aktywność bilionów komórek połączonych ze 
sobą trylionami różnych połączeń przekłada się na to, jak 
zapamiętujemy informacje? Bardzo jestem ciekawa, czy 
wyniki badać szwajcarskich naukowców dadzą nam osta-
tecznie odpowiedź na pytanie, jak mózg tworzy umysł?

Tak czy inaczej uważam, iż badania te są naprawdę bar-
dzo ważne. Mózg jest obiektem o nieporównywalnej z ni-
czym innym złożoności. Wydaje mi się nawet, że obecnie 
więcej wiemy o otaczającym nas wszechświecie i prawach 
nim rządzących, niż o tym organie, który jest esencją na-
szej natury. Poszerzenie tej wiedzy wydaje się więc być 
sprawą kluczową, która powinna pozwolić nam ustalić 
przyczyny wielu chorób, mających podłoże w nieprawid-
łowym działaniu tego organu. Aktualnie na świecie już 
co czwarta osoba cierpi na choroby mózgu, dlatego tak 
ważne jest zrozumienie podłoża tych chorób i znalezie-
nia odpowiednich metod, ratujących ludziom życie lub 
poprawiających im jego komfort. Niepokoić mogą jedy-

Zabawa w Boga 



Młodzież szkolna, wspólnie z pracow-
nikami Nadleśnictwa Nowa Dęba sadzili 
dziś drzewa w Lesie Zwierzynieckim.  Do 
akcji włączył się także Prezydent Miasta 
Grzegorz Kiełb.

Wydarzenie było elementem ogólnopol-
skiej akcji pod hasłem „1000 drzew na mi-
nutę”, którą  na miejscu  koordynował go-
spodarz Zwierzyńca – Nadleśnictwo Nowa 
Dęba. Sadzenie odbywało  się pod czujnym 
okiem pracowników  nadleśnictwa, którzy 
chętnie służyli pomocą, udzielając facho-
wych porad.

Podobną akcje planuje również Urząd 
Miasta Tarnobrzega. Szczegóły przybliża 
Prezydent Kiełb.

- Mamy dużo terenów przy Lesie Kamion-
ka. W tym roku rozpoczniemy  proces rekulty-
wacji  by przygotować teren pod nasadzenia, 
tak by w przyszłym roku na wiosnę było już 
wszystko gotowe. Planujemy obsadzić ponad 
jeden hektar. Do tego przedsięwzięcia, podob-
nie jak i dzisiaj zaprosimy młodzież. –mówił 
Prezydent.

Akcja „1000 drzew na minutę”  
w Zwierzyńcu 

GRAMY W TARNOBRZEG

5Nr 35
grudzień 2014 r.

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.

Koncert chóru 
Purdue Varsity Glee Club

kwiecień  2017 r.
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Zadanie dotyczy promocji Tarnobrzega 
i jego walorów turystycznych oraz atrak-
cji historycznych poprzez opracowanie  
i wydanie gry planszowej GRAMY  
W TARNOBRZEG, skierowanej do dzieci 
i młodzieży, osób dorosłych.

Tarnobrzeg jest atrakcyjnym miejscem 
dla potencjalnego turysty, który oprócz wie-
lu atrakcji historycznych może wypoczy-
wać nad akwenem Jeziora Tarnobrzeskiego. 
Korzystając z bliskości Sandomierza i Ba-
ranowa Sandomierskiego daje nam możli-
wości dotarcia do szerokiej grupy turystów 
odwiedzających te miasta. Stowarzyszenie 
ESTEKA przeprowadziło badania, z których 
wynika, że Sandomierz w najatrakcyjniej-
szym okresie turystycznym odwiedza ponad 
2.000 osób przez weekend. Grupy te rzadko 
odwiedzają Tarnobrzeg. Położenie nacisku 

na informowanie o atrakcjach Tarnobrzega 
w sposób niekonwencjonalny pozwoli na 
skuteczniejsze przekonanie turysty by zawi-
tał do Tarnobrzega.

Rezultaty twarde:
• Wykonanie 140 egz. planszowej gry GRA-

MY W TARNOBRZEG;
Pomiar: ilość wyprodukowanych egzem-

plarzy 
Rezultaty miękkie:

• Zwiększenie wiedzy o Tarnobrzegu;
• Przedstawienie atrakcji historycznych  

i turystycznych Gminy Tarnobrzeg;
Projekt realizowany w terminie: 1 kwiet-

nia - 30 września 2017 r.

Projekt GRAMY W TARNOBRZEG jest realizowany  
przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym  

Urzędu Miasta Tarnobrzega

Sandomierskie Centrum Kultury oraz 
Towarzystwo Śpiewacze „LIRA” im. Ste-
fana Wasiaka w Warszawie serdecznie 
zapraszają na koncert amerykańskiego 
chóru Purdue Varsity Glee Club, który 
odbędzie się w czwartek 18 maja ok. godz. 
18.15, bezpośrednio po Mszy Św. w Bazy-
lice Katedralnej w Sandomierzu.

Honorowy patronat nad tym wydarze-
niem objęli: pan Marek Bronkowski - Bur-
mistrz Sandomierza oraz J.E. Ks. Dr Krzysz-
tof Nitkiewicz -  Biskup Sandomierski.

Purdue Varsity Glee Club jest uniwersy-
teckim chórem męskim o ponad 120-letniej 
tradycji. Zespół działa przy Purdue Univer-

sity - amerykańskiej uczelni o statusie uni-
wersytetu publicznego z siedzibą w West 
Lafayette w stanie Indiana.

Chór odwiedzi Sandomierz w ramach 
swojego europejskiego tournée, które roz-
poczyna od wizyty w Polsce. W Polsce wy-
kona tylko trzy koncerty: w Krakowie, San-
domierzu i Warszawie.

W Bazylice Katedralnej usłyszą Państwo 
repertuar obejmujący muzykę sakralną,  
w przeważającej mierze współczesną  
w aranżacjach kompozytorów amerykań-
skich (m.in. Eric Whitacre, Willy Richter, 
David Wright). Chór wystąpi pod dyrekcją 
Williama Griffela.

Firma wspiera Stowarzyszenie ESTEKA 
w kampanii Kilometry Dobra



W  poniedziałek na Placu Bartosza 
Głowackiego Magistrat zamon-

tował dwie ławki solarne, które  dzięki 
wbudowanym układom solarnym oferują 
możliwość naładowania telefonu z gniaz-
da usb, niebawem będą także hot-spotami. 

Ponadto posiadają wbudowane stojaki 
na rowery, których tak brakowało na Placu. 
Układ solarny ławek jest , dostarcza prąd tak-
że w pochmurne dni, a nawet w nocy. Dzię-
ki niemu można naładować telefon niemal  
w ciągu godziny. Moc ładowania jest dużo 
wyższa od standardowych ładowarek – wy-
starczy mieć przy sobie  kabel usb.

Dzięki panelom solarnym, energię czerpie-
my ze słońca –  to przyszłościowe i ekologicz-
ne rozwiązanie..

W tej chwili  trwają prace nad skonfiguro-
waniem funkcji ławek jako autonomicznych 
hot-spotów, dzięki którym każdy będzie mógł 
połączyć się z  Internetem za pośrednictwem 
urządzenia mobilnego. Dostawcą łącza bę-
dzie  tarnobrzeska  firma , która obecnie ofe-
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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

Tanecznym krokiem 
Tańczą, projektują, integrują z nie-

pełnosprawnymi, podejmują kolej-
ne wyzwania… Młodzież realizuje projekt 
„Wszystko kręci się wokół tańca”. Wkrótce 
zobaczymy efekty ich pracy. 

Kilkanaście młodych tancerek przygo-
towuje w baranowskim MGOK-u bajko-
wy spektakl taneczny w ramach projektu 
dofinansowanego z programu grantowego 
Równać Szanse. Na przełomie maja i czerw-
ca odbędzie się uroczysta premiera wido-
wiska opartego na motywach znanej baśni.  
A przed artystkami jeszcze mnóstwo pracy!

Projekt zakłada, że wszystkie elementy 
przygotowania spektaklu młodzież stwo-
rzy, wymyśli, zrealizuje sama. Pod czujnym 
okiem i z małą pomocą koordynatorki Kata-
rzyny Gwoździowskiej. Pomysł na spektakl 
zrodził się szybko, potem przeprowadzono 
casting i wybrano odtwórczynie głównych 
ról. W następnym etapie powstała choreo-
grafia. Dziewczyny wzięły udział w zajęciach 
z instruktorkami szkoły tańca Art Dan-
ce, a także w warsztatach aktorskich, które 
poprowadził reżyser teatralny Wojciech 
Gwoździowski. Tutaj okazało się, że taniec 
to niezwykle wszechstronna dziedzina ar-
tystyczna. Dziewczyny zastanawiały się, jak 
bez słów pokazać różne emocje, jak współ-
działać z innymi aktorami na scenie, jak się 
„wczuć” w rolę.

Kolejnym etapem było zaprojektowa-
nie strojów. Podczas zajęć z plastykiem, dr 
Magdaleną Stokłosą dziewczyny rysowały 
formy, przymierzały papierowe modele su-
kien, portek, czapek i peleryn. Wszystkie te 
projekty pojechały następnie do krawcowej, 
która wymierzyła tancerki oraz doradziła, 
jak zrealizować ich - nieraz szalone – pomy-
sły. Obecnie uczestniczki są na etapie poszu-
kiwania odpowiednich materiałów. 

Oprócz strojów potrzebne będą różne re-
kwizyty, czy elementy rękodzielnicze. Dlate-
go tancerki zaprosiły do udziału w projekcie 

podopiecznych baranowskich Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Wspólnie udało się wy-
konać anielskie skrzydła, ozdobione bibu-
łą, piórkami, nićmi i woalami. Odbyły się 
dwa pracowite spotkania: w siedzibie WTZ 
oraz w Środowiskowym Domu Kultury. To 
pierwsze spotkanie było okazją do zwiedze-
nia warsztatów, pracowni, poznania zasad 
działania placówki, obejrzenia powstających 
tam prac. Wszyscy byli pod wielkim wraże-
niem! 

Dziewczyny, jak same przyznały, były tro-
chę zestresowane spotkaniem z niepełno-
sprawnymi, ale okazało się, że szybko zna-
lazły z nimi wspólny język. Zwłaszcza, że na 
przełamanie lodów gospodarze przygoto-
wali cała górę słodkich gofrów. Śmiechom, 
rozmowom i zabawie nie było końca. 

- Dzisiejsze warsztaty z niepełnospraw-
nymi bardzo mi się podobały. Na początku 
trochę

się bałam i wstydziłam, ale z czasem za-
częłam się bardzo dobrze bawić. Nie miałam 
nigdy styczności z takimi ludźmi i było to 
dla mnie nowe doświadczenie – wspomina 
tancerka Jagoda.

Spotkanie w ŚDK-u także rozpoczęło się 
od słodkości, bo dziewczyny przygotowały 
pyszne babeczki. Także i tego dnia nie za-
brakło czasu na pracę i zabawę. Kiedy już 
skrzydła były gotowe, dziewczyny zaprosi-
ły swoich gości do tańca i nauczyły popu-
larnej zabawy – „belgijki”, którą tańczy się  
w takt energicznej muzyki, w parach, czę-
sto zmieniając kierunek, odbijając partne-
rów, plącząc kroki. Radość była tak wielka, 
że spotkanie znacznie się przedłużyło… Na 
koniec były wspólne zdjęcia i anielska salsa 
odtańczona w świeżo wykonanych skrzydeł-
kach…

Przed uczestniczkami projektu teraz seria 
żmudnych prób i szlifowania układów. Do 
tego podjęły się szukania sponsorów, pro-
jektują plakaty promujące występ, planują 
szczegóły premiery. 
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Na tarnobrzeskim Rynku stanęły 
dwie nowoczesne solarne ławki 

ruje swój własny hot-spot na terenie Placu 
Bartosza Głowackiego

Projekt jest realizowany w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim 

ze środków Programu „Równać Szanse 2016” 
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności  

prowadzonego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 
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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

XIV Festiwal Piosenki Ekologicznej Przedszkolaków 

Szkółka jeździecka

kwiecień  2017 r.
Nr 51

W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbył 
się XIV Festiwal Piosenki Eko-

logicznej Przedszkolaków pod hasłem 
„Rok Rzeki Wisły 2017” zorganizowany 
przez Przedszkole nr 4 „Niezapominajka”  
w Tarnobrzegu.  

W Festiwalu uczestniczyło 21 przedszko-

li z terenu Miasta Tarnobrzega oraz gmin 
ościennych. Prezydent Miasta Tarnobrzega 
ufundował nagrody oraz upominki rzeczo-
we dla wszystkich uczestników festiwalu.

Dziękujemy dzieciom za pięknie wyko-
nane piosenki i zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć z przebiegu festiwalu.

Pełna galeria zdjęć na www.tarnobrzeg.pl

Zadanie dotyczyło wspierania szkolenia 
jeździeckiego dla grupy 20 uczniów tar-
nobrzeskich szkół w ramach Szkółki jeź-
dzieckiej. Sport jeździecki staje się coraz 
bardziej popularną dyscypliną, w której  
z chęcią uczestniczą młodzi ludzie, którzy 
samodzielnie nie mogą rozwijać swoich pa-
sji w tym kierunku. Stąd pomysł na realiza-
cję zajęć szkoleniowych w tym zakresie.

Z uwagi na zmniejszoną dotację zajęcia 
zostaną zorganizowane dla grupy 8 dzieci  
i w jego  ramach przeprowadzimy 20 zajęć 
jazdy konnej na uczestnika gdzie beneficjen-
ci będą rozwijać swoje umiejętności związa-
ne z hippiką. Zajęcia będą prowadzone pod 
opieką wykwalifikowanej kadry - instruk-
torów jazdy konnej i sportu przy wsparciu 
wolontariuszy.

Zadanie będzie realizowane na osied-
lu Mokrzyszów na odkrytym parkurze,  
a w przypadku niepogody pod namiotem do 
jazdy konnej.

Rezultaty twarde:
• Przeprowadzenie 160 osobozajęć szkole-

niowych z jazdy konnej;
• Udział w projekcie 8 dzieci i młodzieży  

z terenu Tarnobrzega;

Pomiar: karty zajęć, listy obecności

Rezultaty miękkie:
• Poprawa sprawności fizycznej, u co naj-

mniej 85 % uczestników projektu;
• Zwiększenie umiejętności związanych  

z jazdą konną, u co najmniej 85 % uczest-
ników projektu;

• Nabycie umiejętności do samodzielnej 
jazdy konnej w terenie, u co najmniej  
60 % beneficjentów;

• Nabycie umiejętności umożliwiających 
udział w zawodach hippicznych, u co naj-
mniej 50 % osób;

Pomiar: ankiety na początek i zakończe-
nie projektu, testy wewnętrzne, udział w za-
wodach hippicznych.

Projekt SZKÓŁKA JEŹDZIECKA jest realizowany  
przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym  

Urzędu Miasta Tarnobrzega

Firma wspiera Stowarzyszenie ESTEKA 
w kampanii Kilometry Dobra
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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

P onad 60 wystawców i tłumy zwie-
dzających wzięło udział w II Kier-

maszu Zdrowia i Urody, który odbył się  
w niedzielę w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.

Wydarzenie nie bez powodu zostało zor-
ganizowane w kwietniu. Jest to czas poprze-
dzający miesiące w których warto „nałado-
wać baterie” tak by w zdrowiu przetrwać 
do następnej wiosny. Podczas kiermaszu 
można było dowiedzieć się w jaki sposób to 
zrobić.

- Biologii można pomagać w utrzymaniu 

zdrowia. Człowiek zdrowy to człowiek szczęś-
liwy a co za tym idzie taka osoba odczuwa 
więcej empatii , generalnie ma tak naprawdę 
więcej chęci do życia - mówiła Barbara Zych, 
koordynator projektu.

W trakcie kiermaszu można było skorzy-
stać z porad medycznych, dietetycznych, 
zabiegów kosmetycznych, wziąć udział  
w pokazach makijażu. Nie zabrakło także 
stoisk ze zdrowa żywnością i rękodziełem 
artystycznym. Organizatorami wydarze-
nia byli Urząd Miasta Tarnobrzega, Zakład 
Pielęgnacyjno Opiekuńczy i  MOSiR Tarno-
brzeg.

Nr 51
kwiecień  2017 r.

Firma wspiera Stowarzyszenie ESTEKA 
w kampanii Kilometry Dobra

Wiosenne porządki na tarnobrzeskim brzegu Wisły 
W związku z obchodzonym Rokiem 

Rzeki Wisły Gmina Tarnobrzeg 
włączyła się w akcję sprzątania wideł Wi-
sły i Sanu. Miasto zabezpieczyło worki na 
śmieci i odbiór zebranych nieczystości. 

W sobotę 8 kwietnia, ochotnicy z kilku 
tarnobrzeskich środowisk wodniackich –  
w tym Stowarzyszenie „Pikajro”, tarnobrze-
scy strażacy z OSP, WOPR i Ognisko TKKF 
„Siarka”, sprzątali brzegi Królowej Polskich 
Rzek na odcinku tarnobrzeskim. Od stro-
ny Sandomierza akcję sprzątania wspierali 
członkowie Tarnobrzeskiego Okręgu Pol-
skiego Związku Wędkarskiego.

Sobotnia akcja nie jest okazjonalnym 
działaniem. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Pikajro” od dłuższego czasu cyklicznie 
sprząta okolice dawnej przystani w Tarno-
brzegu. Podejmuje też działania na rzecz 
zmiany wyglądu tego miejsca. Niedawno 
zgłosili do ogólnopolskiego konkursu pro-
jekt na zagospodarowanie fragmentu tere-
nu nad Wisłą. Pomysłodawcy chcieliby, aby 
miejsce to przywrócić mieszkańcom miasta, 

stając się terenem odbywania się licznych 
imprez kulturalno-sportowych. Projekt sto-
warzyszenia, noszący tytuł „Chcieć to móc 
- spotkajmy się razem”, jako jedyny z Pod-
karpacia pozytywnie przeszedł do ostatnie-
go etapu konkursu. Spośród 30 projektów 
mikrogrant w wysokości 50 tys. złotych 
otrzyma pierwszych dziesięć, które uzyskają 
największe poparcie internautów w głoso-
waniu internetowym.

Każdy z mieszkańców i sympatyków mia-
sta Tarnobrzega może dołożyć do tej inicja-
tywy własną „cegiełkę”, oddając głos pod 
adresem: 

http://lechstarter.urbanforms.org/pro-
jekt/305/chciec-to-moc-spotkajmy-sie-
-razem

Konkurs Lechstarter 2017 ma na celu 
wsparcie projektów, dzięki którym można 
odnawiać przestrzeń publiczną, wypełniać 
życiem nie zagospodarowane przestrzenie, 
tworzyć miejsca spotkań dla mieszkańców. 
Akcja trwa do 8 maja do godz. 14.00.

Poznawaliśmy tajniki  
zdrowia i urody 



Od maja kierowcy jadący drogą krajową 
nr 9 mogą spodziewać się utrudnień (ruch 
wahadłowy) na wjeździe do Nowej Dęby od 
strony Rzeszowa. Rusza przebudowa skrzy-
żowania drogi krajowej nr 9 z ulicą Niżańską 
(drogą wojewódzką nr 872).

Zostały już rozpoczęte prace polegające 
na przebudowie istniejącego skrzyżowania. 
Projekt przewiduje wykonanie lewoskrętu, 
obustronnych chodników (na długości ok. 
400 metrów), przejścia dla pieszych oraz 
ścieżki rowerowej. Dla GDDKiA wykonaw-
cą przebudowy jest Przedsiębiorstwo Mol-
ter.

Koszt przebudowy to ok. 2,2 mln zł. Ter-
min wykonania to 31 października 2017 r.

W ramach prac wykonany zostanie bra-
kujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego łą-
czący Nową Dębę i Majdan Królewski oraz 
chodnik do stacji paliw STATOIL.

  
UMiG

Festiwal Dziecko w Folklorze 
po raz 24
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Taką decyzję, po rekomendacji Zespołu Prawnego, podjęła 
Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) na swym 
posiedzeniu, 16 grudnia 2014 r. Jest to wynik analizy opinii 
zgłaszanych przez organizacje podczas zakończonych w poło-
wie listopada konsultacji społecznych projektu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty 
i umowy zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jednak zgubionych lub zdeformowanych w trakcie dalszych 
prac.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autor: D. Szwagierczak

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

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

Foto: Archiwum Dom Dziecka w Skopaniu
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Obiegowy pogląd głosi, że harcerstwo we 
współczesnym świecie stało się nieatrak-
cyjne, że harcerzy jest coraz mniej. Czy tak 
jest rzeczywiście i z jakim okresem historii 
porównujemy ten stan? Warto przyjrzeć się 
temu zagadnieniu.

Służba, która jest elementem pracy har-
cerskiej realizowana może być z powodze-
niem również poza harcerstwem. Każdy 
może zostać wolontariuszem, musi jedynie 
wykazać taką chęć i znaleźć odpowiednie 
dla siebie miejsce, w którym będzie mógł 
wykorzystać swoje predyspozycje do pomo-
cy. Z badań CBOS z 2014 roku wynika, że 
78% badanych deklaruje, że w ciągu dwu-
nastu miesięcy poprzedzających badanie 
podejmowało indywidualnie nieodpłatne 
działania na rzecz innych.

Wydaje się zatem, że aktywność na rzecz 
innych jest w społeczeństwie powszechna. 
Czy zatem na przestrzeni lat coś się zmie-
niło, czy zawsze tak było? W jakim miejscu 
aktywności społecznej lokuje się działalność 
ruchu harcerskiego?

Działalność społeczna w Polsce
Wolontariat w Polsce, we współczesnym 

tego słowa rozumieniu, funkcjonuje od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, ale 
tradycja pracy społecznej, tradycja poma-
gania sobie wzajemnie, angażowania się na 
rzecz rozwiązywania problemów potrzebu-
jących jest znacznie dłuższa, sięga czasów 
średniowiecza.

Sektor społeczny w Polsce rozwijał się pod 
wpływem wielu różnorodnych determinan-
tów, poczynając od myśli chrześcijańskiej, 
świeckiej filantropii, tradycji niepodległoś-
ciowej, działań władz publicznych, aż po 
zorganizowane ruchy społeczne skupiające 
społeczeństwo.

Na początku XX wieku, w okresie, w któ-
rym na ziemiach polskich pod zaborami 
rozpoczął działalność ruch harcerski, każda 
monarchia w inny sposób organizowała ten 
sektor. W zaborze rosyjskim dominowała 
działalność dobroczynna, w zaborze pru-
skim państwo przejęło na siebie obowiązek 
gwaranta świadczeń, do których obywatele 
nabyli uprawnienie, a w zaborze austriackim 
uprawnienie do świadczeń socjalnych wyni-
kało ze statusu społecznego poszczególnych 
jednostek.

Po odzyskaniu niepodległości organiza-
cje społeczne stanowiły fundamentalne ele-
menty polityki społecznej, komplementarne 
do konstytuującej się sprawnej administracji 
państwowej. Dla rozwoju trzeciego sektora 
w niepodległej Polsce doniosłe znaczenie 
miała Konstytucja z dnia 17 marca 1921 
roku, na mocy której obywatele mieli pra-
wo zawiązywania stowarzyszeń i związków. 
Rozporządzeniem Prezydenta z 1932 roku 
wprowadzono definicję stowarzyszenia. Pod 
koniec lat trzydziestych XX wieku w Polsce 
zarejestrowanych było ponad 10 000 stowa-
rzyszeń i 3000 fundacji.

II Wojna Światowa to czas, w którym wła-
dze okupacyjne zdelegalizowały działalność 
większości organizacji społecznych. Dzia-

łalność stowarzyszeń możliwa była jedynie 
w konspiracji. W Generalnym Guberna-
torstwie powołana została Rada Główna 
Opiekuńcza zrzeszająca te organizacje, które 
mogły funkcjonować pomimo ograniczonej 
autonomii. Oprócz RGO działały PCK oraz 
organizacje kościelne powstałe na mocy 
konkordatu między Polską a Watykanem.

„Lata powojenne zaowocowały częścio-
wym odrodzeniem się sektora organiza-
cji społecznych w Polsce. Jednakże zręby 
ustroju powojennego stanowiły przeszkodę 
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z 
pełną aktywizacją organizacji pozarządo-
wych”.

Pomimo demokratycznych zapisów  
w Konstytucji z 1952 roku, rozpoczął się 
proces likwidacji licznych organizacji spo-
łecznych oraz przejmowanie przez państwo 
ich majątku. Organizacje te zastępowano 
podmiotami podporządkowanymi władzy. 
W PRL wśród podmiotów sektora społecz-
nego przeważały stowarzyszenia sportowe, 
naukowe, hobbystyczne, jak również kółka 
rolnicze i spółdzielnie.

Wprowadzony w 1981 roku stan wojen-
ny odebrał społeczeństwu szansę realizacji 
swoich potrzeb za pomocą samorządnych 
organizacji. W pierwszej połowie lat osiem-
dziesiątych napływ pomocy humanitarnej 
wzmacniał formalne i spontaniczne działa-
nia podmiotów trzeciego sektora w Polsce.

Po przemianach 1989 roku uważano, że 
to samorządne organizacje powinny być 
nośnikiem reform. W ciągu trzech lat, po-
między 1989 a 1992 zarejestrowano 23 138 
stowarzyszeń i 2901 fundacji. W kolejnych 
siedmiu latach, do 1999 zarejestrowano 16 
451 stowarzyszeń i 2547 fundacji.

W kolejnych latach trwały prace nad zapi-
sami prawnymi i tak powstała Ustawa z 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Ruch harcerski
Harcerstwo w Polsce powstało na począt-

ku XX wieku. Bazując na doświadczeniach 
skautingu założonego przez Roberta Baden-
-Powella powstawały pierwsze drużyny, or-
ganizowano kursy, ustalano zasady. Polska 
w momencie powstania ruchu harcerskiego 
oficjalnie nie istniała jako państwo, służba, 
której podejmowali się chłopcy i dziewczę-
ta była w dużym stopniu podporządkowana 
przygotowaniom do wojny.

Ruch harcerski powstał oddolnie, wyra-
stały z niego liczne organizacje skautowe, 

Czy liczby mają znaczenie? –  
historia harcerstwa i ruchów 

społecznych w Polsce
Jedyny taki w Polsce – festiwal Dziecko  

w Folklorze odbędzie się 10 czerwca w Bara-
nowie Sandomierskim. Trwa przyjmowanie 
zgłoszeń.

Po raz kolejny Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Baranowie Sand. zaprasza zespo-
ły folklorystyczne z całego kraju do udziału  
w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości 
Dziecięcej „Dziecko w folklorze”. 24. edycja 
odbędzie się w sobotę 10 czerwca. Jak co 
roku młodzi artyści prezentować będą tra-
dycyjne melodie, tańce, zabawy, zwyczaje 
ze swojego regionu. Można tu będzie usły-
szeć pieśni sieroce, obyczajowe, pasterskie, 
kołysanki. A wszystko to z udziałem dzieci  
i dla dzieci. To jedyny taki festiwal w Polsce, 
który w samym centrum zainteresowanie 
stawia najmłodszego członka społeczności, 
czyli dziecko. To wielkie święto tradycji, na-
szej kultury, lokalnego dziedzictwa.

Przegląd prezentacji uczestników odbę-
dzie się w sali widowiskowej MGOK-u. Mali 

artyści mogą brać udział w jednej z kilku 
kategorii: w sześciu kategoriach: zespoły 
obrzędowe, soliści – śpiewacy, kapele, in-
strumentaliści, zespoły śpiewacze i zespoły 
taneczne. Oceniać je będzie profesjonalne 
jury, składające się z profesjonalistów – et-
nografów, etnomuzykologów, choreografów. 
Zwycięzcy otrzymają tradycyjną statuetkę – 
„Ptoka-Klepoka” specjalnie wykonanego na 
tę okazję, a także nagrody finansowe. Wy-
niki zostaną ogłoszone na scenie w rynku. 
Tam też odbędą się występy uczestników  
i zaproszonych gości, animacje dla dzie-
ci, konkursy z nagrodami, zabawy. Wstęp 
zarówno na przesłuchania, jak i koncerty  
w rynku jest wolny. 

Organizatorzy czekają na zgłoszenia 
uczestników do 26 maja. Więcej informacji, 
regulamin, a także kartę zgłoszenia można 
znaleźć na stronie MGOK-u: www.kultura-
lia.pl.  

rd

Rusza przebudowa skrzyżowa-
nia DK9 z ul. Niżańską

cd na str. 12
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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 

Sylwia Wicemistrzynią PolskiNoc Bibliotek… pod psem
W dniach 8-9.04.2017 r. w Ustrzykach 

Dolnych odbyły się Mistrzostwa Polski  
w Biegach Górskich, w kategorii seniorów, 
juniorów, juniorów młodszych i młodzików 
oraz biegi dodatkowe dla dzieci. Biegi od-
były się na bardzo stromych trasach wyzna-
czonych na górze Laworty, a dodatkowym 
utrudnieniem było zalegające błoto. Na tej 
wymagającej dużego wysiłku i silnej woli 
trasie, bardzo dobrze poradziła sobie repre-
zentantka MKS – STAL Nowa Dęba Sylwia 
Bąba, która na dystansie 5km (przewyższe-
nie +434m) zajęła drugie miejsce i zdobyła 
srebrny medal oraz tytuł Wicemistrzyni Pol-
ski Juniorek w Biegach Górskich.

W biegu młodzików z dobrej strony za-
prezentował się młodszy kolega Sylwii, Se-
bastian Ślęzak który w kategorii młodzików 
na dystansie 2,9km (przewyższenie 210m), 
brązowy medal stracił przed samą metą i za-
jął ostatecznie czwarte miejsce. Warto pod-
kreślić, że Sebastian był o rok młodszy od 
swoich rywali. 

W biegu młodziczek na tym samym dy-
stansie Karolina Smolarczyk zajęła 13 miej-
sce, a Dagmara Letniowska 22 miejsce.

W biegach dodatkowych dzieci – zawod-
nicy MKS – STAL zajęli następujące miejsca:

Dzieci młodsze dystans 1,00km przewyż-
szenie +45m:

Dziewczęta:
Zuzanna Milczanowska – 1 miejsce
Karolina Zięba – 8 miejsce
Julia Pakulska – 9 miejsce
Chłopcy:
Krystian Wołosz – 4 miejsce
Dzieci starsze dystans 1,9km przewyższe-

nie +110m
Martyna Motylska – 15 miejsce
W punktacji drużynowej MKS –STAL 

Nowa Dęba zajęła siódme miejsce z dorob-
kiem 23pkt., co również jest dużym sukce-
sem. Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

MKS – STAL Nowa Dęba

Biblioteka w Baranowie S. zaprasza 19 
maja na psie spotkanie. Wokół psiaków 
kręcić się będą gry i zabawy, będą psi go-
ście, będzie zbiórka karmy dla nich. 

Pieski szare, bure i kudłate będą bohatera-
mi Nocy Bibliotek w Baranowie Sandomier-
skim, która odbędzie się w piątek 19 maja. 
Program wieczoru przewiduje mnóstwo do-
brej zabawy dla małych i dużych. Będą ba-
jeczki, wesołe piosenki, zajęcia plastyczne, 
zagadki i zabawy muzyczne, sprawnościo-
we, logiczne oraz konkursy. Nie zabraknie 
oczywiście słodkości. 

Organizatorzy zaprosili na ten wyjątkowy 
wieczór w Bibliotece przedstawicieli Tarno-
brzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy Zwie-
rzęta”. Wolontariusze opowiedzą o swoich 
psich przyjaciołach, o pracy w schronisku, 
o psiej doli… Ale też o tym, jak opiekować 
się czworonożnymi domownikami, o odpo-
wiedzialności za zwierzaka, zwłaszcza przed 
wakacjami, kiedy schroniska zapełniają się 
szczególnie szybko.  

Jednocześnie bibliotekarki tego dnia pro-
wadzić będą zbiórkę karmy dla podopiecz-
nych schroniska w Machowie. Mile widzia-
ny jest zarówno pokarm mokry, jak i suchy. 
Każdy uczestnik bibliotecznej zabawy może  
w ten sposób wesprzeć kudłatych niebora-
ków. 

Tego dnia odbędzie się również kiermasz 

książek. Za symboliczną złotówkę można 
będzie kupić prawdziwe wydawnicze pereł-
ki. Będzie to zarówno literatura dla dzieci, 
jak i dorosłych, klasyka, kryminały, roman-
se, leksykony, poradniki, powieści i wiele 
innych. 

Noc Bibliotek w MGOK-u w Barano-
wie Sandomierskim odbędzie się 19 maja  
o godz. 19.00. Wstęp jest wolny.

rd
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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. KINGA STEFAŃSKA

pingpongistka KTS SPAR Zamek Tarnobrzeg* * *
   Dziadek z babcią  często oglądali reklamy telewizyjne.  
Na jednej z nich pokazywano rewelacyjną pastę do zębów 
wzmacniająca szkliwo:  cokolwiek nią posmarowano, sta-
wało się twarde i sztywne. Babcia wpadła na pomysł by 
posmarować tą pastą narząd płciowy dziadka.  Ten długo 
nie chciał się zgodzić,  jednak babcia go przekonała i do-
dała:
   –  Jeszcze mi będziesz dziękował
   Po nasmarowaniu instrument dziadka rzeczywiście był 
twardy i sztywny.  Kiedy babcia to zobaczyła zapytała  
z tryumfującą miną:
   –  No i co mi teraz powiesz?
A dziadek na to:
   –  Pożegnaj się z próchnicą!  

* * *
Facet  wpada do salonu tatuażu i mówi cienkim gło-

sem:
–  Proszę mi wytatuować na penisie takie piękne czer-

wone Ferrari dla mojej dziewczyny.
–  Dla Pana  dziewczyny?
–  Tak, dla mojej dziewczyny.
–  Na pewno dla dziewczyny?
–  No dobra,  dla chłopaka.
–  To wie Pan co?  Zrobimy Ferrari, ale proponuję mu 

dorobić takie wielkie koła,  jak od traktora...

–  A niby po co?
–  Na wypadek,  gdyby się w gównie zakopał.

* * *
   U psychiatry:
   –  Panie doktorze, ostatnio odnoszę wrażenie, że meble 
do mnie mówią.
   –  A czym się to objawia?
  – Kiedy śpię z żoną, słyszę jak szafa mówi: „Jak myślisz, 
usnął już”.  Żona odpowiada:  „Tak, śpi”.  Szafa: „To ja spa-
dam”.  A wtedy ja na to:„Gdzie?  Jeszcze cię nie spłaciłem!!”

* * *
   Przyjaciółka do przyjaciółki:
   –  Podobno twój mąż leży w szpitalu, bo coś złamał.
   –  Tak. Przysięgę wierności małżeńskiej.

* * *
   Mąż  drze ryja siedząc na kiblu:
   –  Kochanie!!!  Słyszysz mnie ???
   –  Co się stało?  -  pyta żona. -  Papier się skończył?
   –  Nie... Możesz zrestartować router?

* * *
   Leży w szpitalu pacjent z ciężkimi poparzeniami całego 
ciała.  Woła lekarza i pyta go:
   –  Panie doktorze, przepisał mi pan viagrę, na co to niby 
ma pomóc?
   –  Żeby się panu kołdra nie przyklejała do brzucha...

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
22.05.  -  28.05.2017 r.                     
Apteka  Na Dzikowie”                                                                                                                                       
ul. Konf. Dzikowskiej  14                                                                                                                                               

    tel. 15/823-70-17

TARNOBRZEG
29.05.  -  04.06.2017 r.               
Apteka  „Na Zdrowie”                                
ul. Kopernika  15                                                        
tel.  18/823-40-83

05.06.  -  11.06.2017 r.                 
Apteka  „NOVA”                                                                                                      
ul. Mickiewicza  4                                                                                                                                             
tel. 15/811-29-74

12.06.  -  18.06.2017 r.                  
Apteka  „Pod Aniołem”                                                            
ul. Mickiewicza  34 D                                                                                                 
tel. 15/823-02-02

19.06.  -  25.06.2017 r.                     
Apteka  „Apteka Familijna”                                                                                                                     
ul. Mickiewicza  34 E                                                                                                                                                

   tel. 15/822-19-89
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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 …

kwiecień  2017 r.
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REKLAMA

prowadzono jednak działania zmierzające do 
powstania jednej organizacji. I Walny Zjazd 
ZHP odbył się w Warszawie na przełomie 
1920/1921 roku i to na nim zapadła decyzja 
o połączeniu organizacji harcerskich z całej 
Polski.

I wojna była czasem ciągłej gotowości, 
naprężenia, walki o wolność. To była isto-
ta harcerstwa – walka o wolność ojczyzny.  
W sytuacji pokoju wielu harcerzy nie mogło 
przywyknąć do nowych warunków życia, no-
wych zadań, jakie stawiało harcerstwo, gdzie 
już nie musztra i wojskowy dryl odgrywały 
najważniejszą rolę. Władze starały się oży-
wiać działalność, jednak trochę czasu minęło 
zanim to się faktycznie udało.

W kwietniu 1933 roku uchwalono wniosek 
o zarejestrowanie ZHP jako stowarzyszenia 
wyższej użyteczności publicznej, co zostało 
uznane w kwietniu 1936 roku rozporządze-
niem Rady Ministrów. Stan liczbowy organi-
zacji 1 stycznia 1939 roku wynosił ponad 75 
tysięcy harcerek i ponad 130 tysięcy harcerzy.

Wybuch II Wojny Światowej po raz ko-
lejny zmusił ruch harcerski do reorganiza-
cji swojej działalności. Działająca w ramach 
ZHP Organizacja Harcerzy przekształciła się  
w Szare Szeregi. Działało również Pogotowie 
Harcerek. Stan liczebny organizacji harcerzy 
na dzień 1 maja 1944 wynosił 8359 członków. 
Początkowo obejmowano jedynie młodzież 
powyżej 17. roku życia, z czasem dopiero wy-
rażono zgodę na zaangażowanie młodszych 
osób.

Po wojnie harcerstwo wracało „do życia 
jawnego samorzutnie, oddolnie wspierane 
inicjatywami instruktorów harcerskich. Nie 
były one jednak jedynymi. Zainteresowanie 
odrodzeniem harcerstwa wykazywały też 
ZWM, OM TUR, Resort Oświaty Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Naczel-
ne Dowództwo Wojska Polskiego. Odrodze-
nie harcerstwa leżało też w linii polityki Pol-
skiej Partii Robotniczej, dążącej do budowy 
demokratycznego frontu narodowego”.

Do pracy w odradzającym się Związku 
Harcerstwa Polskiego powracała kadra in-
struktorska, wiceprzewodniczącym ZHP zo-

stał Aleksander Kamiński. Do drużyn zgła-
szały się rzesze młodych ludzi. Harcerstwo 
aktywnie włączyło się do odbudowy znisz-
czonego kraju i zagospodarowywania ziem 
zachodnich w ramach programu Harcerskiej 
Służby Polsce.

Aktywność ta została zahamowana jesienią 
1948 r., gdy rozpoczęła się stopniowa likwi-
dacja ZHP. Z władz sukcesywnie byli odwo-
łani niegodzący się na zmiany instruktorzy. 
W grudniu 1948 r. narada nowych komen-
dantów chorągwi zdecydowała o zerwaniu  
z tradycją skautową i odejściu od metody 
harcerskiej. Na początku 1950 r. władze ZMP 
podjęły uchwałę o przejęciu kierownictwa 
nad ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego za-
przestał działania 1 czerwca 1950 r.

Po politycznych przemianach w Polsce  
w październiku 1956 r. powstała szansa na 
reaktywowanie ZHP. Nastąpiło to na tzw. 
Zjeździe Łódzkim w grudniu 1956 r., zapad-
ła tam ostateczna decyzja o reaktywowaniu 
ZHP i powołaniu Naczelnej Rady Harcerskiej 
(NRH). Ceną za odrodzenie organizacji była 
konieczność zgody na ścisłą współpracę z 
rządzącą w kraju Polską Zjednoczoną Partią 
Robotniczą.

Przez pierwsze dwa lata udało się odbu-
dować ZHP i przeszkolić nowe pokolenie 
młodych instruktorów. Jednak PZPR nie 
dała za wygraną i ponownie przejęła władzę 
nad organizacją. W 1958 r. odszedł z funkcji 
przewodniczącego NRH Aleksander Kamiń-

ski. Wraz z jego odejściem i słowami „Idźcie 
pracować do drużyn” w ZHP powstały dwa 
„światy”: świat władz harcerskich, opanowa-
ny w dużej części przez działaczy podatnych 
na oddziaływanie partii i drugi świat – dru-
żyn działających w myśl tradycyjnych zasad 
harcerstwa. Taka sytuacja trwała do końca 
PRL.

W 1973 r. powstał program Harcerskiej 
Służby Polsce Socjalistycznej, realizowany 
przez uczniów szkół średnich, zmieniono do-
tychczasowe struktury Związku. Organizacja 
postawiła na ilość członków – w 1978 r. ZHP 
liczył 3 miliony członków.

W listopadzie 1980 r. powstało porozu-
mienie Kręgów Instruktorów Harcerskich 
im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Jego 
celem była odnowa moralna harcerstwa  
i przywrócenie tradycyjnych metod wycho-
wawczych. Działalność reformatorską zaha-
mowało wprowadzenie stanu wojennego (13 
grudnia 1981 r.) i rozwiązanie porozumienia 
KIHAM.

Początek lat osiemdziesiątych XX wieku to 
czas wyłaniania się z ZHP środowisk, którym 
nie odpowiadał brak reform w organizacji. 
Poskutkowało to po 1989 r. powstaniem sa-
modzielnych organizacji harcerskich. W ko-
lejnych latach powstawały kolejne mniejsze 
organizacje.

PHM Patrycja Rumińska HR,  
Stowarzyszenie Harcerskie

Materiał pochodzi z portalu www.ngo.pl

cd ze str. 9


