
Czas najwyższy wykorzystać nasz 

potencjał .........................................str. 2

Wyłoniono Ośmiu Wspaniałych..str.  2 

Repertuar Kina Starówka...........str.  2

Wolontariusz roku 2016...........str. 3

Nowe defibrylatory AED Plus w Tar-

nobrzegu............................................str. 3

Lesser...............................................str. 4

W marcu w Muzeum Narodowym 

w Kielcach........................................str. 5

Studenci rozpoczęli XVII Forum  

PWSZ.................................................str.  5

Śpiewograniec 2016.. ..............str.    6

Muzealne nowości Muzeum Narodo-

wego w Kielcach..............................str.  8 

Konno po zdrowie - zajęcia szkółki 

jeździeckiej........................................str. 8

Ruszył nabór wniosków do Programu 

„Aktywny Samorząd”.....................str.  9       

65 lat Orkiestry Dętej w Nowej Dę-

bie......................................................str. 10

Zmiany kadrowe w gminie.....str. 10

Rozliczasz PIT - przekaż swój 1 % 

podatku............................................str. 12

Bezpłatny miesięcznikNr 35 | grudzień 2014 r.

TARNOBRZEG • STALOWA WOLA • SANDOMIERZ • NOWA DĘBA • MIELEC

Co w numerze?
 ŚPIEWACY NORYMBERSCY 

czyli POJEDYNEK NA GŁOSY .. str. 2

  Prezydent Grzegorz Kiełb już 
zaprzysiężony ............................. str. 3

  Edukacja kulturalna seniorów . str. 3

 Kalendarium............................... str. 3

 Lesser ........................................... str. 4

 Nasze sprawy .............................. str. 5

 XI Parada Mikołajów… ....... str. 6 i 7

  Regranting nie tylko dla odważnych. 
 ...................................................... str. 8

 Sportowy projekt ....................... str. 9

 Rozliczenie za rezultaty. Jeszcze 
poczekamy .................................. str. 9

 Wyścig do Św. Mikołaja  ......... str. 10

 Nowy Rok w Sandomierzu .......str. 10

W Sejmie trwają prace nad noweliza-
cją ustawy o pożytku .................. str. 10

Jeżeli chcesz wspierać rozwój 

dzieci, zajęcia pozalekcyjne 

czy realizowane przez Stowa-

rzyszenie

 ESTEKA projekty ukierunko-

wane

 na najmłodszych mieszkań-

ców Tarnobrzega wesprzyj 

naszą działalność DAROWIZ-

NĄ PIENIĘŻNĄ lub RZECZOWĄ.

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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marzec  2016 r.Nr 42

Wolontariusz roku 
2015 wybrany

więcej na str 10.

W  2015 roku Stowarzyszenie 
ESTEKA realizowało projekt 

Rozwijamy się razem, współfinansowany 
ze środków Wojewody Podkarpackiego, 
którego jednym z celów by rozwój wolon-
tariatu. Projekt obejmował m.in. szkole-
nia, zajęcia warsztatowe dla wolontariu-
szy oraz działania praktyczne. W ramach 
projektu zawiązała się grupa inicjatywna 
tarnobrzeskiej młodzieży, która aktywnie 
włączyła się w realizację projektów i pro-
gramów Stowarzyszenia ESTEKA.

więcej na str 3.

ŚPIEWOGRANIEC 2016

P  o rocznej przerwie w Tarnobrzegu znowu zagościli harcerze z całej Polski, pre-
zentując swoje umiejętności muzyczne i wokalne na deskach Tarnobrzeskiego 

Domu Kultury. więcej na str 6.

65 lat Orkiestry Dętej w Nowej Dębie 
28lutego w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbył się galowy koncert połączony z ceremo-

nią wręczenia prestiżowych odznaczeń, który podsumował 65 lat działalności artystycznej Orkiestry Dętej  
    Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
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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

marzec  2016 r.
Nr 422 Nr 35

grudzień 2014 r.

• 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-  Jesienią po zakończeniu pracy w Sejmie 
RP zapowiadał Pan kontynuację działań na 
rzecz Tarnobrzega i jego mieszkańców. I ...?

-  I  słowa dotrzymuję. Lada dzień zareje-
struję nowe stowarzyszenie o nazwie: tarno-
brzeżanie.pl 

-  Ten „pl” w nazwie to przypadek?
-  Nie. Ideą stowarzyszenia jest to, aby 

skupiło w sobie nie tylko aktualnych miesz-
kańców miasta, ale także rozsiane po Polsce  
i świecie osoby, które kiedyś w nim mieszka-
ły, chodziły do szkoły, mają związki rodzinne,  
czy z jakiegokolwiek powodu czują się zwią-
zane z Tarnobrzegiem. 

-  Myśli Pan, że jest ich wielu?
-  Ja to wiem z autopsji. Jako długoletni sa-

morządowiec i poseł załatwiając wiele spraw 
dla Tarnobrzega w najważniejszych instytu-
cjach regionu i kraju,  spotykałem dziesiątki 
ludzi związanych z naszym miastem. Prak-
tycznie za każdym razem padało w naszych 
rozmowach  mnóstwo ciepłych słów, często 
bardzo osobistych, nostalgicznych wspo-
mnień z Tarnobrzega.  Na koniec tych spot-
kań niemal zawsze słyszałem to samo...

-   Czyli?
- Chcę pomóc mojemu miastu,  zawsze 

możecie na mnie liczyć, jestem do dyspozycji, 
bo  Tarnobrzeg mimo upływu czasu pozostaje 
w mym sercu i pamięci.  Dodam, że te słowa 
często padały z ust ludzi piastujących wyso-
kie stanowiska w stolicy województwa i kraju, 
którzy naprawdę mogą nam pomóc.

-  Korzystał Pan z tych deklaracji?
-  Niejednokrotnie, stąd wiem, że nie była to  

jedynie kurtuazja z powodu spotkania kraja-
na, lecz autentyczna chęć pomocy i współpra-
cy.  Dlatego, nie mam najmniejszych wątpli-
wości co do tego, że tarnobrzeżanie rozsiani 
po Polsce, Europie, czy świecie, to wielki po-
tencjał naszego miasta, który najwyższy czas 
właściwie wykorzystać. 

-  Temu będzie służyć nowe stowarzyszenie?
- Dokładnie tak. Chcemy stworzyć im ramy 

do działania na rzecz naszego miasta, a stowa-
rzyszenie idealnie się do tego nadaje.

-  Nie wszyscy są tego zdania, pod infor-
macją o utworzeniu stowarzyszenia, którą 
zamieścił Pan na swoim Facebooku, jeden 
z tarnobrzeskich przedsiębiorców napisał 
tak: „Czy to jest na prawdę dobry moment 
na tworzenie lokalnego stowarzyszenia? Nie 
widzi Pan innych problemów?”

-  Właśnie dlatego, że widzę dużo proble-
mów i spraw do załatwienia w mieście, two-
rzymy to stowarzyszenie. Wspólnie, czyli:  
my – aktualni i byli  tarnobrzeżanie,  możemy 
dużo, dużo więcej zrobić. Brzmi to banalnie, 
ale tak właśnie jest.

- Kto będzie mógł wstąpić do stowarzyszenia?
- Każdy, kto będzie identyfikował się z jego 

celami. 
-  Czyli?
- Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Sta-

tutu, który zamieściłem na swojej stronie in-
ternetowej: www.miroslawpluta.eu Wymienię 
cztery najważniejsze: 

Czas najwyższy wykorzystać nasz potencjał
Rozmowa z Mirosławem Plutą, byłym posłem – szefem Lasowiackiej Grupy Działania.

1. Działania na rzecz rozwoju gospodarcze-
go, społecznego, kulturalnego miasta, integra-
cja i aktywizacja obecnych i byłych mieszkań-
ców miasta oraz wszelkich innych osób, które 
czują się związane z Tarnobrzegiem, 

2. Stworzenie ogólnopolskiej grupy ludzi, 
ponad wszelkimi podziałami, która będzie 
wspierała cele Stowarzyszenia, a tym samym 
rozwój Tarnobrzega. 

3. Prowadzenie szeroko zakrojonej działal-
ności edukacyjnej, wychowawczej, kultural-
nej, oświatowej, zdrowotnej, a także działanie 
na rzecz rozwoju cywilizacyjnego Tarnobrze-
ga, w celu poprawy warunków życia tarno-
brzeżan.  

4.  Inicjowanie i wspieranie  przedsięwzięć 
związanych z promocją Tarnobrzega w kraju 
i za granicą. 

-  To cele, a konkretny plan, jak chcecie je 
osiągnąć? 

- Pracujemy nad nim, na dzisiaj mogę ujaw-
nić, że będziemy organizować w Tarnobrze-
gu zjazd tarnobrzeżan rozsianych po Polsce 
i świecie, którzy będą chcieli z nami współ-
pracować. Nie ma bowiem, mimo nadzwy-
czajnego rozwoju telefonii, Internetu i portali 
społecznościowych, nic lepszego niż bezpo-
średnie spotkania, rozmowy twarzą twarz.

- A najlepiej w pięknych okolicznościach 
przyrody, np. w lecie nad Jeziorem Tarno-
brzeskim?

- Dokładnie tak, to atut naszego miasta, 
który z całą pewnością pomoże w przekona-
niu dawnych tarnobrzeżan do odwiedzenia 
swojego miasta. Tym bardziej, że w wspo-
mnianych rozmowach, dawni tarnobrzeżanie 
często powtarzali, że słyszeli o jeziorze, są jego 
bardzo ciekawi i planują przyjazd w jakiejś 
bliżej nieokreślonej przyszłości.  Teraz będą 
mieli znakomitą okazję, aby skonkretyzować 

te plany.   
 - Będzie Pan pytał chętnych do zasilenia 

szeregów tarnobrzeżan.pl  o legitymację par-
tyjną?

- Nie. Stowarzyszenie będzie organizacją 
apolityczną, ponadpartyjną, bo liczy się dzia-
łanie i jego cel, a nie etykietki,czy sztuczne 
podziały. Im mniej polityki w samorządzie, 
tym lepiej.

- A co z inicjatywami, działaniami dla 
tarnobrzeżan, które podejmował Pan przez 
ostatnie lata jako poseł?

- Obiecałem, że będę je kontynuował i tak 
się dzieje. Na początku marca ruszyła trze-
cia edycja projektu „SOS MATURA”, który 
umożliwi  uczniom klas maturalnych korzy-
stać będą z bezpłatnych korepetycji z mate-
matyki.  Będą także kolejne edycje konkur-
sów dla młodych ludzi (Świadomy Młody 
Obywatel) i działkowców. Nadal też aktywnie 
pracuję na rzecz naszego regionu jako szef  
„Lasowiackiej Grupy Działania”. Zawsze swo-
ją życiową, zawodową i polityczną  pozycję 
budowałem ciężką, wytrwałą, konsekwentną 
pracą. I to się nie zmienia.

Mirosław Pluta (55 lat). Z wykształcenia so-
cjolog po KUL-u. Był m.in. nauczycielem i in-
formatykiem,  trzynaście lat spędził we Francji, 
gdzie zaczynał jako pracownik fizyczny i ma-
larz pokojowy, a kończył jako przedsiębiorca 
– współwłaściciel kilku firm budowlanych. Po 
powrocie do kraju, w latach 2002 – 2010 peł-
nił funkcję burmistrza Baranowa Sandomier-
skiego, a następnie Starosty Tarnobrzeskiego.  
W latach 2011 – 2015 był Posłem RP z ramienia 
Platformy Obywatelskiej. Żonaty, ma dwie do-
rosłe córki. Hobby: Sport, który kiedyś czynnie 
uprawiał,  teatr,  film i podróże. 
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9 marca, poznaliśmy osoby wyróż-
nione w samorządowym konkursie 

nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 
Tarnobrzega.

Kapituła komisji konkursowej, pod prze-
wodnictwem Grzegorza Kiełba - Prezy-
denta Miasta Tarnobrzega, postanowiła 
przyznać ten zaszczytny tytuł osobom naj-
bardziej wyróżniającym się swoją postawą 
i działalnością na rzecz społeczności lokal-
nej. Wybór był niezwykle trudny, gdyż cała 
14-tka, zakwalifikowana do tegorocznego 
konkursu, zasłużyła na tytuł niezwykłych 
i wspaniałych. Wszystkim więc należą się 
gratulacje.

Ostatecznie w skład „Ośmiu Wspania-
łych” weszli:

Kinga Janeczko

Wyłoniono Ośmiu Wspa-
niałych Tarnobrzega

Monika Bartoszek
Ewelina Barszcz
Edyta Wójcik
Agnieszka Kata
Piotr Lichota
Maria Sykutowska
Wiktoria Wasiela

Dodać należy, że Kinga Janeczko repre-
zentować będzie Tarnobrzeg w kolejnym 
etapie konkursu.

Wybranym bijemy brawo i składamy naj-
szczersze gratulacje. To oni wytaczają kie-
runki i są wzorem dla swoich rówieśników.

PSK/Robert Chrząstek



15 marca 2016 w komendzie 
Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Sobowie odbyło się uroczyste prze-
kazanie defibrylatorów ufundowanych 
przez miasto Tarnobrzeg oraz Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 

Zakupiono defibrylatory AED Plus, czyli 
sprzęt medyczny, który ratuje ludzkie ży-
cie w sytuacji zatrzymania akcji serca. Jest 
to urządzenie, które wspiera ratownika  
w czasie całej akcji ratowniczej, począwszy 
od pierwszych czynności na miejscu zda-
rzenia, przez analizę rytmu do resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej i przeprowadze-
nia defibrylacji. Wbudowany metronom 
wskazuje prawidłową częstość uciśnięć 
klatki piersiowej, a unikalna, jednoczęś-
ciowa elektroda samoprzylepna kontroluje 
głębokość ucisków.

Wskazówki dźwiękowe i wizualne defi-
brylatora informują ratującego jak skutecz-
nie przebiega resuscytacja, czy głębokość 
i częstotliwość ucisków jest prawidłowa. 
Pojawiający sie słupek wskazuje jak wiele 
brakuje do osiągnięcia wytycznych resu-
scytacji.

Ponieważ AED Plus „widzi” resuscytację 
ratującego, może on usłyszeć i zobaczyć jak 
mu idzie oraz co należy jeszcze poprawić by 
uratować pacjenta.

- Zakup defibrylatorów był jednym z pro-
jektów budżetu obywatelskiego, niestety 
ten pomysł nie został zaakceptowany przez 
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– Słowa prezydenckiego ślubowania wygłosi-
łem ze świadomością ogromnej odpowiedzial-
ności jaka na mnie spoczywa. Wygraną w wy-
borach traktuję jako wielkie wyróżnienie, ale 
nie był to dla mnie cel sam w sobie. To szansa 
na realizację mojej strategii dla Tarnobrzega i 
początek rzetelnej pracy. Do tego zobowiązali 
mnie mieszkańcy Tarnobrzega – mówił Grze-
gorz Kiełb, który podczas swojego expose 
podziękował wyborcom, a także swoim naj-
bliższym. – Z serca dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w wyborach i oddali na mnie 
swój głos. Przede wszystkim dziękuję swojej 
rodzinie, małżonce Agnieszce, synkom Jasiowi 
i Bartusiowi, swoim rodzicom. Dziękuję także 
wszystkim tym, którzy mnie wspierali. Wszyst-
kim współpracownikom.

Nowy Prezydent pogratulował także wszyst-
kim nowo wybranym Radnym, z którymi 
będzie współdecydował o sprawach dla na-
szego miasta najistotniejszych. – Wraz z 
końcem kampanii zakończył się czas sporów 
politycznych, a nastała pora by razem doko-

nać w mieście pozytywnych zmian, na które 
czekają tarnobrzeżanie. Stowarzyszenie Moje 
Miasto Tarnobrzeg oraz Prawo i Sprawiedli-
wość utworzyli w Radzie Miasta większość 
koalicyjną, gwarantującą stabilność i spójność 
pracy organów miasta. Dziś zapraszam jednak 
do współpracy także inne środowiska. Wiem, że 
mamy różne spojrzenie na wiele spraw. Ale spo-
ry polityczne niech się toczą w Warszawie. Tu 
u nas cel powinien być jednakowy dla wszyst-
kich – godne życie dla tarnobrzeżan – mówił.  

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Prezy-
dent Grzegorz Kiełb, za najważniejsze punkty 
w swojej strategii uznał mądre zarządzanie 
miastem i podjęcie kroków w celu zmniej-
szania bezrobocia. – Zapewnię także jawność 
działań Prezydenta i Urzędu Miasta, przyjęcie 
uproszczonych procedur decyzyjnych, szybką 
i fachową obsługę mieszkańców i inwestorów 
oraz prowadzenie profesjonalnej polityki in-
formacyjnej. Stawiam na profesjonalizm, na 
spokojną prezydenturę i nieustanną, meryto-
ryczną pracę. Kiedy po kilku latach sprawo-

wania władzy, mieszkańcy będą zadowoleni z 
Tarnobrzega i swojego życia w naszym mieście, 
będę miał skromną satysfakcję, że miałem w 
tym swój wkład – zakończył Prezydent Grze-
gorz Kiełb.

Tuż po swoim wystąpieniu nowy Prezy-
dent dopytywany przez dziennikarzy o pierw-
sze wrażenia dodał, że zdaje sobie sprawę z 

ogromu pracy jaki na niego czeka. – O tyle 
mam łatwiejszą sytuację, że przez trzynaście 
lat funkcjonowałem w Urzędzie Miasta. Ta 
praca z mieszkańcami zawsze mi dawała dużą 
satysfakcję. Bardzo się cieszę, że mieszkań-
cy mi zaufali i z pewnością tego zaufania nie 
zawiodę – mówił nowo powołany Prezydent 
Grzegorz Kiełb.

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

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

rządu
▶  Stowarzyszenie ESTEKA ufundo-

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

dziby Stowarzyszenia ESTEKA przy 
ul. 11 Listopada 8a

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

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

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

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

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

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

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

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

(KaHa)

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

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

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

Foto: UM Tarnobrzeg

Foto: Henryk Kędzia

marzec  2016 r.
Nr 42 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.

Nowe defibrylatory 
w Tarnobrzegu

mieszkańców. Jednak władze miasta za-
uważyły potrzebę zakupu. Z funduszy mia-
sta zakupiono trzy defibrylatory za łącznie 
16 tys. 700 zł brutto. Zwróciliśmy się także 
z tą prośbą zakupu dodatkowych sztuk do 
WORD Tarnobrzeg. Pomysł ten spotkał 
się z akceptacją dyrektora WORDu Kamila 
Kalinki, który przeznaczył fundusze na dwa 
defibrylatory. Sprzęt ratujący ludzkie życie 
został przekazany dla jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sobowie, Wielowsi 
i Mokrzyszowie oraz na potrzeby miasta, tj. 
do Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji - mówi prezydent miasta 
Grzegorz Kiełb.

PSK

Wolontariusz roku 
2015 wybrany

REKLAMA

ESTEKA realizuje ok. 30 projek-
tów i programów rocznie i pomoc 

wolontariuszy przy ich realizacji jest 
niezbędna – Janusz Szwed, Prezes 
Zarządu ESTEKI – To właśnie dzięki 
społecznemu zaangażowaniu wolon-
tariuszy możemy sprawnie je prze-
prowadzić. Z uwagi na coraz więk-
szy obszar działania stowarzyszenia,  
a także coraz większe zaangażowanie 
społeczne w nasze projekty postano-
wiliśmy, że co roku będziemy wybie-
rać Wolontariusza roku, który po-
święca swój wolny czas na działalność 
społeczną.

W minioną sobotę Zarząd Stowarzy-
szenia ESTEKA dokonał podsumowa-
nia zaangażowania poszczególnych osób  
w działania projektowe i przyznał tytuł 
Wolontariusza roku 2015, który otrzymała 
Julia Wojtaszek, uczennica Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu.

-  W tym roku osoba, która zdobyła za-
szczytny tytuł Wolontariusza roku wyjedzie 
do Brukseli – Sławomir Partyka, koordyna-
tor wolontariatu przy Estece – Nagroda zo-
stała ufundowana przez Europoseł Elżbietę 
Łukacijewską. Spotkania naszej grupy wo-
lontariatu są systematyczne i zapraszamy 
do udziału w niej tarnobrzeską młodzież ze 
wszystkich szkół.

Wolontariat jest dobrowolną i bezpłat-
ną pracą na rzecz innych. Według Ustawy  
o działalności pożytku publicznego..., wo-
lontariuszem jest ten, kto dobrowolnie  
i świadomie oraz bez wynagrodzenia anga-
żuje się w pracę na rzecz osób, organizacji 
pozarządowych, a także rozmaitych in-
stytucji działających w różnych obszarach 
społecznych. Instytucje te nie mogą korzy-
stać z pracy wolontariuszy przy prowadzo-
nej działalności gospodarczej, czego wprost 
zakazuje ustawa. Określenie bezpłatna nie 
oznacza bezinteresowna, lecz bez wyna-
grodzenia materialnego. W rzeczywistości 
wolontariusz uzyskuje liczne korzyści nie-
materialne: satysfakcję, spełnienie swoich 
motywacji (poczucie sensu, uznanie ze  
strony innych, podwyższenie samooceny 
itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajo-
mych, zdobywa wiedzę, doświadczenie 
i nowe umiejętności, a w związku z tym  
i lepszą pozycję na rynku pracy.

-  Staramy się doceniać społeczną pracę  
i zaangażowanie wolontariuszy – Robert 
Kędziora, v-ce prezes Zarządu – stąd ta na-
groda. Jesienią zeszłego roku zaprosiliśmy 
na wyjazd programowy do Murzasichle 
pięciu wolontariuszy. Nasi wolontariusze 
mogą również brać udział w szkoleniach  
i spotkaniach organizowanych także przez 
inne organizacje pozarządowe zdobywając 
tam wiedzę i umiejętności, które przydadzą 
się w późniejszych działaniach. 

(rk)

cd ze str. 1
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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?

Myślałem, że nie doczekam chwili, gdy na łamach SGI 
Lesser będę mógł o swojej ulubionej drużynie napisać 

coś pozytywnego. Potwierdza to jedynie regułę, że jak już coś 
napiszę, to w rzeczywistości dzieje się na odwrót. Wystarczyła 
odrobina pesymizmu na początku sezonu i proszę bardzo. To, 
co wydarzyło się ostatnio w AC Milan, przeszło moje najśmiel-
sze oczekiwania i dlatego zaczynam coraz bardziej realnie my-
śleć o powrocie moich ulubieńców na europejski szczyt.

Może nie jest 
jeszcze tak kolo-
rowo jak kilka lat 
temu, ale nie ma 
też tragedii jak w 
dwóch ostatnich 
sezonach. Druży-
na, której wielu tzw. 
znawców tematu 

wróżyło powolny upadek, zdaje się teraz odradzać niczym fe-
niks z popiołów. Póki co plasuje się jeszcze na 6. Pozycji w tabeli, 
ale wyraźnie zamierza gonić czołówkę. W rozgrywkach pucha-
rowych też nie ma na co narzekać (właśnie wywalczyli awans 
do finału z rewelacją tegorocznych rozgrywek, trzecioligową Al-
lesandrią). Kto wie, czy gdyby nie drobne potknięcia, to Milan 
nie liczyłby się już dziś w walce o mistrzostwo. Ta, a gdyby bab-
cia miała wąsy, to by dziadkiem była, powiedzą zapewne moi 
oponenci. Tak czy inaczej jestem bardzo zaskoczony postawą 
Rossonerich i dlatego postanowiłem dziś napisać kilka ciepłych 
słów o tej drużynie. I to pierwszy raz od dłuższego czasu.

Sezon nie zaczął się dla nich najlepiej, a czarę goryczy prze-
lewał fakt, że w tym czasie ich lokalny rywal Inter zaczął się 
odbudowywać. Nerrazurri przez długi czas piastowali pierwsze 
miejsce w tabeli. Do gry wracał również Juventus, który zajął w 
końcu pierwsze miejsce w tabeli. Naprawdę jest nieźle i bardzo 
żałuję, że z racji czekającej mnie w tym roku matury nie mam 

czasu oglądać tak wielu meczów tej drużyny, jak to robiłem 
wcześniej. Ale z drugiej strony, im mniej ich meczów oglądam, 
tym oni lepiej grają (w tym roku kalendarzowym obejrzałem 
tylko derby z Interem). Tego ostatniego meczu obawiałem się 
bardzo, a tu taka niespodzianka - 3:0! Wtedy wyciągnąłem jed-
nak kilka wniosków.

Inter wcale nie dokonał lepszych transferów. Świadczy o tym 
choćby to, że Kondogbia kupiony za 40 dużych baniek gra fa-
talnie, a przynajmniej nieadekwatnie do ceny, jaką za niego 
zapłacono. Pamiętam też bardzo dobrze, jak w pewnym mo-
mencie wszyscy śmiali się z transferu Kućki. I co? Gość podołał 
zadaniu, wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie i po-
woli staje się liderem drugiej linii. Może być idealnym następną 
de Jonga, który rozwiązał kontrakt z klubem i przeniósł się do 
Los Angeles. Podobnie do Słowaka spisują się pozostałe nabytki 
tego klubu. Carlos Bacca strzela na zawołanie i jest bliski strze-
lenia podobnej liczby goli jak Szewa w swoim debiutanckim 
sezonie (Ukrainiec miał 39 goli). Kolumbijczyk ma ich na ra-
zie 15. Najbardziej podoba mi się jednak postawa Alessio Ro-
magnolego, którego nie bez powodu kibice nazywają nowym 
Nestą. W wieku 21 lat jest najmocniejszym punktem defensywy. 
Więcej oczekiwałbym jedynie od Bertolacciego. Gość miał być 
optymalnym lekiem na marną postawę środka pola, a na razie 
to Kućka wciąga go nosem. Pozostaje tylko czekać na powrót 
formy Balotellego i Boatenga. No ale ci piłkarze to akurat lekko-
duchy. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, ze Balo był ostatnio 
niedysponowany z powodu kontuzji, a Kevin trenował jedynie 
przez pół roku. Na szczęście w Milanie jest już człowiek, który 
potrafi odbudować formę piłkarza.

To, co dzieje się ostatnio w AC Milan, to w dużej mierze za-
sługa właściwego człowieka na właściwym miejscu. Sinisa Mi-
hajlović, bo o nim tu mowa, mimo wstępnego sceptycyzmu 
kibiców, pokazał, że potrzebował jedynie trochę czasu, żeby to 
zgrabnie poukładać. Nawet ze szkalowanego na prawo i lewo 
Zapaty potrafił w końcu zrobić solidnego środkowego obrońcę. 
Podobnie zresztą było z Niangiem, który teraz spisuje się w ata-
ku rewelacyjnie. Szkoda tylko, że w ostatnich dniach był uczest-

Odrodzenie Milanu?
nikiem wypadku drogowego i do pracy wróci najpewniej pod 
koniec sezonu. Jak widać Mihajlović ma dobrą rękę do piłkarzy. 
Co prawda nie udało mu się z Cercim (krążą pogłoski, że ten 
dalej drybluje) i z Hondą, ale jedno naprawdę mu wyszło.

W meczu z Sassuolo Sinisa postanowił dać odpocząć Diego 
Lopezowi i dał zagrać młodemu Gigiemu Donnarummie. Ten 
zaliczył tak dobry występ, że nie wpuścił już więcej Hiszpana do 
bramki. Nie byłoby w tym pewnie nic dziwnego, gdyby nie to, że 
w momencie debiutu Gigi miał 16 lat. Niedawno obchodził 17 
urodziny i trzeba zauważyć, że rozegrał już więcej meczów niż 
Maldini i Baresi w swoich pierwszych sezonach. A chłopak gra 
na bramce! Na pozycji, na której to doświadczenie ma ponoć 
największe znaczenie. Jeżeli duet B&G nie wymyśli nic głupiego, 
to moim zdaniem jest to zawodnik na lata. Podobnie zresztą jak 
Abbiatti, który w 1999 roku posadził na ławie znacznie bardziej 
doświadczonego Sebastiano Rossiego. Tylko, że w tamtym przy-
padku Włoch szybko wrócił na ławkę, bo drużynie potrzebny 
był ktoś pokroju Didy. Chciałbym, aby tak się nie stało w tym 
przypadku i żeby Gigi był bramkarzem w tym klubie przez mi-
nimum 20 lat. Nie zamierzam jednak pompować balonika, bo 
rzadko wychodzi to piłkarzom na dobre (taki Odegaarda gra 
teraz w drugim zespole Realu). Wychodzi jednak na to, że im 
mniejszy rozgłos na początku, tym zawodnik jest bardziej po-
układany.

Czyli jest dobrze, ale nie zapeszajmy. Wszystko zweryfiku-
ją kolejne mecze i to one tak na dobrą sprawę potwierdzą, czy 
ostatnie dni to jednorazowy przebłysk formy, czy też widoczna 
zapowiedź powrotu tej 
ekipy do światowej elity. 
Co ja o tym myślę? Wy 
to doskonale wiecie, ale 
ja tego nie napiszę, bo 
znowu mogłoby wyjść 
na odwrót.
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W dziele tym, Wagner zrezygnował z mito-
logii, zamiast tego stworzył historię o młodym 
człowieku, który, by zdobyć rękę ukochanej 
musi zwyciężyć w konkursie śpiewaczym.

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

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

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

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

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

słowa i pomaga mu dostosować kompozycję 
do obowiązujących zasad.

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

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

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

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

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

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

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)

opracował: KH

Legioniści Archanioła Michała
Dwudziestolecie międzywojenne to dość szczególny okres 

w dziejach Europy. To czas wewnętrznych niepokojów, 
kryzysu demokracji parlamentarnej, różnych - udanych lub 
nie - przewrotów, puczów i zamachów stanu. To także czas,  
w którym walka polityczna przenoszona była z parlamentów na 
ulice. Nic więc dziwnego, że w tym to właśnie okresie w Europie 
pojawiły się liczne formacje, które określane są często jako na-
cjonalistyczne bądź faszystowskie. Czy słusznie?

Wspólnym mianownikiem wielu z nich było żarliwe pragnie-
nie odbudowania potęgi swej Ojczyzny i swego Narodu. Różnie 
wyglądało to w poszczególnych krajach Europy. W Polsce tak-
że istniało w tym okresie wiele tego typu ruchów narodowych, 
choćby Endecja Romana Dmowskiego, neopogańska Zadruga, 
czy Obóz Narodowo-Radykalny (działacze tego ruchu ginęli 
potem z rąk hitlerowców, dlatego nazywanie tej organizacji fa-
szystowską, wielu ludzi uważa obecnie za wysoce krzywdzące). 
Ja chciałbym wam jednak dziś przybliżyć rumuńską mistyczno-
-ideową organizację, którą zwano Legionem Michała Archanio-
ła (powstała 24 czerwca 1927), a która to według jej założyciela, 
Corneliu Zelea Codreanu, miała służyć jedynie pogłębianiu 
świadomości narodowej i religijnej wśród Rumunów.

Rumuńska „Żelazna Gwardia” była ewenementem wśród 
organizacji politycznych początku XX wieku. Wyróżniała 
ją surowa dyscyplina wewnętrzna, asceza, kult poświęcenia  
i męczeństwa, głęboka religijność, heroizm pracy i walki, a do 

tego fascynacja bohaterską śmiercią. 
Wszystko to upodabniało Legion 
Archanioła Michała raczej do śred-
niowiecznego zakonu rycerskiego lub 
jakiegoś bractwa religijnego, niż do 
organizacji politycznej. Jej przywódcą 
został oczywiście sam założyciel, któ-
rego członkowie nazwali “Kapitanem”. 
Wielu historyków uważa do dziś, że 
był on bardziej kimś w rodzaju pro-
roka nowej wiary i religijnego mistyka 
niż polityka. Jego Legion miał być na-
rzędziem kształtowania postaw i cha-

rakterów, a nie narzędziem politycznych rozgrywek. Corneliu 
Codreanu chciał dokonać w Rumunii przewrotu, ale miała to 
być raczej rewolucja duchowa, a nie społeczna czy polityczna. 
Rewolucja w imię tradycyjnych wartości narodowych i chrześ-
cijańskich. Kapitan uważał bowiem, że naród posiada trzy dzie-
dzictwa: fizyczne (krew i charakter), materialne (ziemia ojczy-
sta i jej bogactwa) i duchowe (honor, kultura, koncepcja Boga, 

świata i życia).  
Jego Legion był szko-

łą poświęcenia, mę-
czeństwa, walki i pracy. 
Nacisk kładziono głów-
nie na formowanie du-
chowej postawy Legio-
nistów, przygotowanie 
ich do ofiar i poświęceń, 
a nie na ich ideologiczne szkolenie. Pierwsi Legioniści (było 
ich zaledwie 19 i to oni stanowili później elitę tej organizacji, 
która w dniu ostatecznej delegalizacji liczyła około pół milio-
na członków) żyli jak zakonnicy w zbudowanym własnymi 
rękami domu i nie prowadzili żadnej działalności zewnętrznej, 
żadnego werbunku, a mimo to szybko przybywało im zwolen-
ników. Zasady etyki legionowej były proste: czystość moralna, 
bezinteresowność w walce, wiara w Boga, praca, porządek, dy-
scyplina, entuzjazm, sprawiedliwość, szacunek do przodków  
i wcześniejszych pokoleń oraz prawo do milczenia (czyny - nie 
słowa). Oryginalność tego ruchu nie kończyła się jednak na sa-
mej ideologii i paru rytuałach, bowiem prawdziwy Legionista 
musiał przejść trzy próby: Górę cierpienia, Las dzikich Bestii  
i Trzęsawisko Rozpaczy.

Góra cierpienia - Legionista nie powinien oczekiwać, że za-
stanie nakryty stół przygotowany dla niego, lecz musi być goto-
wy ponieść jarzmo Zbawiciela Jezusa Chrystusa i to ta właśnie 
droga na szczyt, szczyt zwany Górą Cierpienia.

Las Dzikich Bestii - Po pokonaniu Góry Cierpienia Legioni-
sta staje przed drugą próbą, Lasem Dzikich Bestii, gdzie już na 
jego krawędzi słychać ryki owych stworów, i gdzie wejdzie jedy-
nie ten, który ma serce mężne i niemal nieskończoną odwagę 
moralną. Chodzi tu głównie o to, że tylko prawdziwy Legionista 
nie próbuje unikać walki, tylko staje do niej z uniesioną przyłbi-
cą zmierza tam, gdzie niebezpieczeństwo jest największe.

Trzęsawisko rozpaczy - Droga nagle urywa się przed Legio-
nistą i rozpościerają się rozległe moczary. Niektórzy nawet nie 
mają odwagi aby tu wejść, zaczynają wątpić w sukces ostateczny, 
w zwycięstwo, które wydaje im się odległe, a pokonanie trzęsa-
wiska wydaje im się niemożliwe. Ale prawdziwy Legionista ni-
gdy nie traci nadziei, pokonuje i tę przeszkodę, i osiągając drugi 
brzeg, zostaje okryty wieczną chwałą.

Tylko ludzie, którzy pokonali te trzy próby mogli nazywać się 
prawdziwymi Legionistami. Legion nie uznawał ludzi obawia-
jących się ryzyka i poświęcenia. Codreanu twierdził bowiem, że 
„Tam gdzie nie ma ryzyka, nie ma też chwały”. Rezygnowano 

również z tych, którzy niby chcieli brać udział w walce, ale wy-
raźnie dawali do zrozumienia, że kierują nimi inne, często tak 
niskie pobudki jak żądza zysku, osiąganie osobistych korzyści 
czy zdobycie stanowisk. Bardzo szybko wokół tej organizacji  
i jej przywódcy urosła legenda. Pierwsze publiczne wystąpienia 
Legionu miały znamiona ludowej krucjaty. Ubrani w chłopskie 
stroje Legioniści, w zwartym szyku, śpiewając religijne i pa-
triotyczne pieśni, wędrowali przez wsie i miasteczka. Na czele 
pochodu niesiono ikonę przedstawiającą Świętego Michała, za 
obrazem zaś, na białym koniu, jechał Kapitan. Tak zrodziła się 
legenda o Wysłanniku Archanioła, który przybył, aby ukrócić 
niesprawiedliwość i dać ludowi nadzieję...

Wzrastająca popularność ruchu legionowego i jego sukcesy 
wyborcze (w roku 1937 był trzecią siłą polityczną w Rumunii) 
skłoniły zaniepokojoną władzę do podjęcia brutalnych represji 
wobec jego członków. Codreanu był wielokrotnie aresztowany 
(oskarżano go m. in. o szpiegostwo na rzecz obcych mocarstw), 
a sam Legion kilkakrotnie delegalizowany (jego członkom przy-
pisywano również morderstwa kilku rumuńskich polityków,  
w tym Iona Duki, ówczesnego premiera). W 1938r. Codreanu zo-
stał skazany (wraz z trzynastoma innymi legionistami) podczas 
pokazowego procesu na dziesięć lat ciężkich robót i wysłany do 
więzienia w Jilavie. Podczas transportu wszyscy zostali uduszeni 
przez eskortujących ich żandarmów, podlegających ministrowi 
spraw wewnętrznych, Armandowi Călinescu, a ich zwłoki dla 
pewności przestrzelono, oblano kwasem siarkowym i zakopano 
w lesie Tincabesti (Călinescu, który wydał rozkaz zamordowania 
Kapitana i jego ludzi, został w niecały rok później zlikwidowany 
przez dziewięcioosobowe komando Legionu zwane Rasbunatori 
- Mściciele). W rewanżu władze dokonały prawdziwej rzezi Le-
gionistów (zamordowano około 2-3 tysiące członków Legionu, 
którzy znajdowali się w rumuńskich więzieniach).

Do dziś historycy spierają się w ocenie tej organizacji. Nie bra-
kuje naturalnie takich, którzy uważają, że miała ona charakter 
iście faszystowski, stawiając ją w jednym szeregu z innymi ugru-
powaniami tego typu w Europie, ale są i tacy, którzy twierdzą, 
że to ewidentne nadużycie (Rumuńska Cerkiew Prawosławna 
ogłosiła np. Codreanu i jego ludzi „męczennikami za Wiarę  
i Ojczyznę”). Co by jed-
nak nie mówić, była to 
organizacja niezwykła, 
na swój sposób osobli-
wa i chyba nieporówny-
walna z żadną inną. Or-
ganizacja, której motto 
brzmiało: „Tylko ten, 
kto potrafi znosić cier-
pienia, zwycięży.”
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
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W marcu w Muzeum Narodowym w Kielcach 
D iosną w Oddziale Muzeum Na-

rodowego w Kielcach – Muzeum 
Dialogu Kultur wyjątkowa wystawa izra-
elskiego fotografa Gila Cohena-Magena. 

W kręgu chasydów 
Izraelski fotograf Gil Cohen-Magen 

wszedł z obiektywem do – zamkniętej dla 
postronnych - jerozolimskiej dzielnicy Mea 
Szearim, tradycyjnego bastionu ultraorto-
doksyjnego chasydyzmu. Efekty 10-letniej 
pracy można zobaczyć na wystawie „W krę-
gu chasydów”, którą będziemy prezentować 
w Muzeum Dialogu Kultur od 31 marca 
2016 roku.

A wszystko zaczęło się od jednego z ty-
powych reporterskich zleceń, które Gil Co-
hen-Magen otrzymał od Agencji Reutera. 
Dla fotografa, który urodził się i wychował 

w jednej ze świeckich dzielnic Jerozolimy, 
wkroczenie w oddalone o zaledwie kilka 
kilometrów wąskie uliczki Mea Szearim 
oznaczało zmierzenie się z własnymi wy-
obrażeniami na temat ultraortodoksyjnych 
Żydów, w dużej mierze kształtowanych 
przez media. Zadanie nie było łatwe. Cha-
sydzkie społeczności, których życie posta-
nowił udokumentować, zgodnie z Księgą 
Wyjścia unikają wykonywania zdjęć: „Nie 
uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu 
tego, co jest na niebie wysoko albo na zie-
mi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi” (Wj 
20,4).

Determinacja i cierpliwość fotografa 
sprawiły jednak, że z czasem jego obec-
ność zaczęła być akceptowana, a projekt 
który się rozpoczął w Dzielnicy Stu Bram, 
objął również inne miejsca. Efektem jest 
fotograficzny esej o strzegących swej tożsa-
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mości społecznościach, których rytm życia 
wyznacza Tora i dawne tradycje. Mimo, że 
zakaz dotyczy jedynie fotografii wykony-
wanych w celach rytualnych, na Cohena-
-Magena i na jego aparat fotograficzny pa-
trzono z nieufnością.

Wystawa ilustruje kluczowe aspekty 
życia mężczyzn, kobiet i dzieci ze wspól-
not chasydzkich, koncertując się na życiu  
w Izraelu. Wiele z tych społeczności po-
wstało w Polsce i nadal używa nazw pocho-
dzących od miejsc, z których się wywodzą, 
m.in. Belz (Bełz), Biala (Biała Podlaska), 
Ger (Góra Kalwaria) czy Modzitz (Dęblin). 
Na fotografiach przedstawione zostały gru-
py Belz, Bobow, Bojan, Breslow, Karlin-Sto-
lin, Lelow, Satmar, Toldos Aharon, Toldos 
Awraham, Wyżnic. Wszystkie wskazują 
na swoje pochodzenie od Baal Szem Towa 
(pochodzącego z Podola mistyka) i mają 

zbliżoną filozofię, ale nieco odmienne zwy-
czaje w zakresie praktyk religijnych i stroju. 
Na fotografiach zostały uwiecznione m.in. 
chasydzkie wesele, ceremonia obrzezania, 
ceremonia odkupienia pierworodnego 
syna, pierwsze postrzyżyny, święto chanu-
ka czy rytualna kąpiel.

Ekspozycja będzie pokazywana do końca 
maja. Prezentacja wystawy koordynowa-
na jest przez Żydowskie Muzeum Galicja  
w Krakowie. Kuratorem wystawy jest To-
masz Strug.

W tarnobrzeskim PWSZ uroczysto 
rozpoczęto XVII forum Państwo-

wych Wyższych Szkół Zawodowych, na 
które przybyli przedstawiciele ponad 36 
szkół wyższych z całej Polski.

Na uroczystość rozpoczęcia ogólnopolskiego 
forum, oprócz reprezentantów tarnobrzeskich 
władz w osobie wiceprezydenta Wojciecha 
Brzezowskiego, zjechali także przedstawiciele 
władz sąsiednich miejscowości.

- Cieszymy się, że mamy zaszczyt Pań-
stwa gościć na ziemi tarnobrzeskiej. Li-
czymy, że czas spędzony na szkoleniach  
i warsztatach pozwoli podzielić się swoimi 
doświadczeniami z innymi. Być może uda 
się Wam wypracować nowe stanowiska, 
które poprawią i wpłyną na rozwój środo-
wiska Państwowych Wyższych Szkół Zawo-
dowych – mówił podczas ceremonii otwar-
cia wiceprezydent Wojciech Brzezowski.

Studenci rozpoczęli XVII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 
Głównym celem trwającego forum jest 

przedstawienie rocznego sprawozdania  
z wykonywanej działalności obecnej komi-
sji oraz wybranie nowej na kolejną kaden-
cję 2016/2017. W programie spotkania nie 
zabraknie również licznych paneli dysku-
syjnych służących poszukiwaniu nowych 
ścieżek rozwoju ośrodków naukowych.

Dzięki takiemu spotkaniu w Tarnobrze-
gu, studencka brać reprezentująca całą 

Polskę, będzie miała okazję zapoznać się  
z naszym miastem i bogatym dziedzictwem 
kulturowym naszego regionu. W programie 
pobytu zaplanowano zwiedzenie obiek-
tów historycznych, takich jak Kompleks 
Zamkowo–Parkowy w Baranowie Sando-
mierskim, zamek rodu Tarnowskich zwany 
Zamkiem Dzikowskim w Tarnobrzegu czy 
Stare miasto w Sandomierzu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Kamila Kędziora
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• 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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Laureaci konkursu plastycznego w 
ramach projektu TARNOBRZEG 

– miasto z artystyczną duszą

1.  Hubert Krajanowski – Szkoła Podstawo-
wa nr 4

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

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

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

stawowa

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

Miasto 
z artystyczną 
duszą

XI Paradę Mikołajów wsparli:

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

brzegu
– Funkcjonariusze Policji
- Funkcjonariusze Straży Miej-

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

zjalnych Nr 1
– GS Koprzywnica
- Tarnobrzeska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
- Tarnobrzeskie Towarzystwo 

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

ningowe
Foto: Kamila Kędziora & Danuta Piątkowska
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

W Tarnobrzegu, po rocznej przerwie 
znów zagrali i zaśpiewali harcerze 

z całej Polski. Stowarzyszenie ESTEKA 
zorganizowało po raz XXII Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Harcerskiej ŚPIEWO-
GRANIEC, w którym wzięło udział po-
nad 170 harcerek i harcerzy. 

Przez trzy dni Tarnobrzeg stał się stolicą 
harcerskiej piosenki. Na festiwal przyjecha-
ły zespoły z całego Podkarpacia oraz m.in. 
z Tarnowa, Skawiny, Starachowic. Nieste-
ty panująca grypa spowodowała, że część 
zgłoszonych zespołów m.in. z Wrocławia, 
Stalowej Woli czy Rudnika nie dojechało.

– Uważam, że naszym wielkim sukcesem 
jest już sam fakt, że po rocznej przerwie 
udało się wrócić do organizacji „Śpiewo-
grańca”, bo często nawet jednoroczna prze-
rwa powoduje faktyczną likwidację tego 
typu imprez. Nam udało się przetrwać, roz-
wijamy się i liczę na to, że przyszłoroczna, 
XXIII edycja naszego festiwalu odbędzie 
się beż żadnych problemów – phm. Robert 
Kędziora, komendant festiwalu - Dodać 
należy, że harcerze chętnie przyjeżdżają do 
Tarnobrzega, bo staramy się im tu zapew-
nić dobre warunki do prezentacji swojego 
dorobku artystycznego, a także dzięki za-
angażowaniu harcerzy ze Szczepu JEDYN-
KA z Nowej Dęby, która pełni rolę drużyny 
sztabowej, wspaniałą atmosferę.

Jury konkursowe wysłuchało 23 zgłoszo-
ne do przesłuchań konkursowych utwory. 
Zdecydowana większość zaprezentowała 
swoje utwory przy własnym akompania-
mencie. Bo burzliwych obradach w tym 
roku festiwalowe jury postanowiło nie 
przyznawać nagrody głównej, gdyż jak 
sami wyjaśniali, nie było zespołu, który 
zdecydowanie wyróżnił się umiejętnościa-
mi artystycznymi od pozostałych uczestni-
ków.

– To bardzo cieszy, gdyż samodzielne 
wykonanie piosenki, mając w składzie na 
przykład skrzypce, różnego rodzaju prze-
szkadzajki, gitary jest zdecydowanie trud-
niejsze. Tutaj widać całoroczną pracę po-
szczególnych grup – ocenił R. Kędziora.

Pierwsze miejsce zdobył Zespół TROJE 
ICH z Tarnowa, który otrzymał również 
nagrodę w tzw. kategorii dodatkowej. W 
tym roku należało wykonać utwór, którego 
tematyka miała być związana z wodą. Dzię-
ki jednemu ze sponsorów młodzi harcerze 
wyjadą na odpoczynek do jednego z pen-
sjonatów w Bieszczadach.

Tegoroczną Galę uatrakcyjnił zespół Pod 
wiatr, który w rytm szant zachęcił harcerzy 
do zabawy.

(rk)

Harcerze znowu zagrali w Tarnobrzegu
Protokół JURY XXII OFPH ŚPIEWOGRANIEC

Protokół z posiedzenia JURY
XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC

26 – 28 lutego 2016 r. Tarnobrzeg

Jury w składzie:
hm. Janusz Szwed

hm. Czesław Chabel
pwd. Jarosław Piątkowski

hm. Jacek Drożdżal
phm. Robert Kędziora – sekretarz

Po wysłuchaniu 23 zgłoszonych do przesłuchań utworów konkursowych  
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 
I.  Zespół TROJE ICH z Tarnowa – nagroda Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

oraz Stowarzyszenia ESTEKA
II.  Zespół MANUFAKTURA z Annopola – nagroda Europoseł do Parlamentu 

Europejskiego
II. Zespół DWUNASTKA I PRZYJACIELE z Handziówki – Komendanta Hufca 

ZHP w Tarnobrzegu
III. Zespół ATOMOWE AMEBY z Rzeszowa – Nagroda Prezesa  

MPK POLKAR
III. Zespół Żuawi z Rzeszowa Nagroda Prezesa Tarnobrzeskiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej
Wyróżnienie dla Oliwi Węglarskiej – nagroda Starostwa Powiatowego  

w Tarnobrzegu
 

Nagroda dodatkowa:
Nagroda główna w kategorii dodatkowej dla Zespołu TROJE ICH z Tarnowa za 

wykonanie utworu MGŁA ufundowana przez właściciela Zajazdu Pod Caryńską

Wyróżnienie – Wyróżnienie w kategorii dodatkowej dla Zespołu MAKI  
ze Skawiny za wykonanie utworu NIEPRZEMAKALNI – ufundowana  

przez PW Panorama

Wyróżnienie w kategorii dodatkowej dla Zespołu ATOMOWE AMEBY  
z Rzeszowa za wykonanie utworu Na morza dnie – ufundowana przez  

EURO-SZKOŁĘ BIS Sadrakuła
  

Jury przyznało wyróżnienie dodatkowe dla zespołu MEGA BRYSIE z Gorzyc 
najmłodszych uczestnikom Festiwalu.

 
Jury Festiwalu postanowiło nie przyznawać GRAND PRIX XXII OFPH ŚPIE-

WOGRANIEC  
  

 Na tym posiedzenie JURY zakończono.
 

Tarnobrzeg 27 lutego 2016 r.

BEATA PIĘTA 
Sklep Mięsny

ul. Konfederacji Dzikowskiej 
Osiedle Dzików, Tarnobrzeg

ZAJAZD 
POD CARYŃSKĄ

BEATA PIĘTA 
Sklep Mięsny

ASTROCLASSIC
Renata Niedbałowska

PW PANORAMA
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Mariusz Czak
CZAK MUSIC

Hurtownia KONTAKT
Krystyna GBURYK

PW PANORAMA

Piekarnia MONIKA
Wójcikowscy

Piekarnia MONIKA  
Wójcikowscy
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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
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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

Muzealne nowości Muzeum Narodowego w Kielcach 
W ydawnictwo Muzeum poleca 

publikację „Miasta i zamki pol-
skie według Ryszarda Praussa”.

Miasta i zamki polskie według Ryszar-
da Praussa - katalog dwujęzyczny polsko-
-angielski 

Publikacja obejmie 42 miejscowości – od 
Baranowa Sandomierskiego po Ziębice,  
w tym liczne przedstawienia znanych 
miejsc regionu, od Kielc poczynając. Dużą 
część prac stanowią także fantazje architek-
toniczne artysty, baśniowe zamki, jak z baś-
ni braci Grimm, komponowane w znacz-
nym stopniu w oparciu o dokumentowane 
lub zachowane budowle.

Dwujęzyczny polsko-angielski katalog 
zawiera biogram artysty, esej poświęco-
ny rozwojowi malarstwa typograficznego  
w Europie oraz 564 kolorowych akwareli  
i rysunków miast i zamków w licznych wa-
riantach.

Autor – Iwona Rajkowska
Rok wydania: 2016
Format – 28,7 x 23,5 cm – oprawa twarda
Stron – 320
Fotografii – 564
Wydawca: Fundacja Posteris, współwy-

dawca Muzeum Narodowe w Kielcach
ISBN 978-83-62642-23-6; 978-83-62068-

97-5
Album dostępny jest w sklepiku Muzeum 

Narodowego w Kielcach lub na zamówie-
nie pocztowe (więcej informacji na stronie 
www.mnki.pl) 

Zadanie dotyczy wspierania dzia-
łań o charakterze rekreacyjno-

-sportowym poprzez organizację 
cyklu zajęć z jazdy konnej w ramach 
Szkółki jeździeckiej . Uczestnikami 
projektu będą dzieci i młodzież tar-
nobrzeskich szkół, która nabyła już 
podstawowe umiejętności związane 
z jazdą konną oraz osoby, które do-
piero rozpoczynają swoją przygodę  
z jazdą konną.

  W ramach zadania przeprowadzimy 160 
godzin zajęć jazdy konnej. Uczestnicy, któ-
rzy nabędą umiejętności zwiazane z samo-
dzielną jazdą w terenie będą mogli wziąć 
udział w 6 edycji Rajdu Konnego TARNO-
BRZEG - Jezioro Tarnobrzeskie. Zajęcia 
będą prowadzone pod opieką wykwalifi-
kowanej kadry - instruktorów jazdy konnej  
i sportu przy wsparciu wolontariuszy.

Projekt jest kontynuacją projektu z 2015 
roku. Zadanie będzie realizowane od kwiet-
nia do października 2016 r.

 Rezultaty miękkie:
Podniesienie poziomu umiejętności jaz-

dy konnej u uczestników projektu;
Nabycie przez uczestników umiejętności 

samodzielnej jazdy na parkurze;
Pomiar: ankiety ewaluacyjne, test we-

wnętrzny
 
Rezultaty twarde:
Zorganizowanie 160 godzin zajęć z jazdy 

konnej;
Pomiar: listy obecności, dzienniki zajęć
 
Rezultaty produktu:
Ukończenie teoretycznych i praktycz-

nych zajęć jeździeckich przez uczestników 
projektu - wydanie certyfikatów;

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Urzędu Miasta Tarnobrzega w kwocie 
4.000 zł, całkowity koszt realizacji zadania 
opiewa na kwotę 12.095 zł. 

2016 - Konno po zdrowie
zajęcia szkółki jeździeckiej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jednak zgubionych lub zdeformowanych w trakcie dalszych 
prac.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autor: D. Szwagierczak

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

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

Foto: Archiwum Dom Dziecka w Skopaniu
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

REKLAMA

O d 7 marca br. w tarnobrzeskim Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzinie ru-

szył nabór wniosków w ramach MODU-
ŁU II Programu „Aktywny Samorząd” na 
semestr letni roku akademickiego i szkol-
nego 2015/2016.

Celem głównym Programu „Aktywny Sa-
morząd”  jest wyeliminowanie lub zmniej-
szenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów pomocy w życiu społecz-
nym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski w ramach MODUŁU II można 
składać w terminie 7 marca 2016 r. do 15 
kwietnia 2016 r. Wnioski złożone po tym 
terminie, będą rozpatrywane po zakończe-
niu kolejnego naboru wniosków tj. dopie-
ro po 10 października 2016 r. Natomiast 
wnioski na semestr zimowy roku akademi-
ckiego/szkolnego 2016/2017 będzie można 
składać już od  1 września 2016 r. do 10 
października 2016 r.

W ramach MODUŁU I  Programu „Ak-
tywny Samorząd” termin przyjmowania 
wniosków zostanie ustalony do końca mar-

ca tego roku.
Druki wniosków i załączników dostęp-

ne są na stronie internetowej www.mopr.
pl – Zakładka „Aktywny Samorząd” oraz 
w Dziale Rehabilitacji Społecznej MOPR 
w Tarnobrzegu, pok. 101. Wnioski będą 
przyjmowane w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Rodzinie ul. Kopernika 3, od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7:30 do 
15:30.

W 2016 roku Moduł II Programu doty-
czy pomocy w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym, natomiast Moduł 
I dotyczy likwidacji barier utrudniają-
cych aktywizację społeczną i zawodową. 
Z Modułu II mogą skorzystać osoby ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności uczące się w szkole 
policealnej, kolegium lub w szkole wyższej 
(studia pierwszego stopnia, studia drugiego 
stopnia, jednolite studia magisterskie, stu-
dia podyplomowe lub doktoranckie pro-
wadzone przez szkoły wyższe w systemie 
stacjonarnym / dziennym lub niestacjonar-

Ruszył nabór wniosków do Programu „Aktywny Samorząd” 
nym / wieczorowym / zaocznym lub eks-
ternistycznym, w tym również za pośredni-
ctwem Internetu).

Maksymalna kwota dofinansowania 
kosztów dotycząca każdego półrocza 2016 
roku wynosi :

• dla dodatku na pokrycie kosztów 
kształcenia – nie mniej niż 700,00 zł , mak-
symalnie 1 000,00 zł,

• dla dodatku na uiszczenie opłaty 
za przeprowadzenie przewodu doktorskie-
go – do 4.000 zł

• dla opłaty za naukę (czesne) – 
równowartość kosztów czesnego w ramach 
jednej, aktualnie realizowanej formy kształ-
cenia na poziomie wyższym (na jednym 
kierunku) – niezależnie od daty poniesie-
nia kosztów, przy czym dofinansowanie 
powyższej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe 
wyłącznie w przypadku, gdy wysokość 
przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie 
przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

• w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca w module II pobiera naukę w ramach 

dwóch i więcej form kształcenia na pozio-
mie wyższym (kierunków studiów), kwota 
dofinansowania opłaty za naukę (czesne) 
może być zwiększona o równowartość 
połowy kosztów czesnego na kolejnym/
kolejnych kierunkach nauki, przy czym 
dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł 
jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy 
wysokość przeciętnego miesięcznego do-
chodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 
583 zł (netto) na osobę.

Program „Aktywny Samorząd” 
finansowany jest ze środków 

Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych.
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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 

65 lat Orkiestry Dętej w Nowej Dębie
28 lutego Sala widowiskowa Samorzą-

dowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie  wypełniła się sympatykami orkiestry, 
jej dawnymi członkami i zaproszonymi goś-
ćmi, którzy nie szczędzili ciepłych słów i wy-
razów wdzięczności za uświetnianie tak wie-
lu gminnych oraz rejonowych uroczystości.

Uroczyste spotkanie rozpoczął dyrektor SOK 
Krystian Rzemień, który w swoim wystąpieniu 
przypomniał historię nowodębskiej orkiestry 
oraz podziękował przyjaciołom i sponsorom 
za dostrzeganie jej potrzeb i pomoc finansową. 
Szczególne podziękowania za pierwszą i wielo-
letnią opiekę nad Orkiestrą skierował na ręce 
prezesa Zakładów Metalowych Dezamet S.A. 
Grzegorza Niedzielskiego, gdzie rozpoczęło 
się funkcjonowanie Orkiestry. Podziękował też 
Markowi Kosiorowi, który od 8 lat jest szefem 
tego znamienitego zespołu i pod jego kierun-
kiem doskonalą się zarówno starsi członkowie 
orkiestry oraz młodzież i dzieci, dla których 
muzyka orkiestrowa jest znakomitą formą roz-
rywki i własnego rozwoju. 

Na uroczystej gali zasłużeni dla orkiestry zo-
stali wyróżnieni Honorowymi Odznaczeniami 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który 
reprezentowali Aleksandra Niezgoda, dyrek-
tor Szkoły Muzycznej I stopnia z Kolbuszowej, 
Bronisław Niezgoda oraz wicedyrektor Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Mał-
gorzata Hołowińska. Złotą odznakę z wieńcem 
laurowym otrzymali: Józef Cebula i Leszek Tre-
la; złotą odznakę otrzymał Józef Stróż; srebrną 
odznakę otrzymali: Krzysztof Bielski, Robert 
Bogdan, Eligiusz Józefacki, Stanisław Kapała, 
Marek Kosior i Krystian Rzemień; brązową 
odznakę otrzymali: Artur Biela, Rafał Kotulski, 
Sebastian Sitarz, Barbara Zbyrad i Przemysław 
Zbyrad. Wszyscy muzycy otrzymali także pa-
miątkowe dyplomy.

Obecny na uroczystości burmistrz Wiesław 
Ordon podkreślił, że Orkiestra jest wizytów-

ką miasta oraz zauważył, że jest 10 lat starsza 
niż Nowa Dęba. Podziękował za zaangażowa-
nie kapelmistrzowi Markowi Kosiorowi oraz 
wszystkim byłym i obecnym muzykom. Do-
cenił wielką pracę, która przez tyle lat została 
włożona w działalność Orkiestry. Dodał, że 
jest to jedna z dwóch orkiestr prowadzonych 
przez niego w Gminie Nowa Dęba, bowiem  
w największym sołectwie – Chmielowie – 
działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta również 
kierowana przez Marka Kosiora. Odbywa się 
tam także znany w regionie Festiwal Orkiestr 
Dętych. Burmistrz dziękował też dyrektoro-
wi Krystianowi Rzemieniowi, za inicjatywę 
zorganizowania w 2012 r. pierwszego naboru 
do dziecięcej i młodzieżowej sekcji orkiestry 
oraz za systematyczne wspieranie jej rozwoju, 
m.in. przez pozyskiwanie na jej potrzeby środ-
ków europejskich i ministerialnych. Gratulacje 
przesłał marszałek Województwa Podkarpa-
ckiego Władysław Ortyl oraz dyrekcja Depar-
tamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finało-
wym punktem imprezy był jubileuszowy kon-
cert Orkiestry Dętej przyjęty owacyjnie przez  
zebranych na sali.

Zespół  powstał w 1950 r. z inicjatywy ośmiu 
miejscowych muzyków. W 1952 r. orkiestra 
powiększyła swój skład osobowy, a patronat 
nad jej działalnością objęły Zakłady Meta-
lowe im. Tomasza Dąbala. W 1954 r. orkie-
stra liczyła 22 osoby. Należy wspomnieć, że  
w owym czasie była jedynym zespołem dzia-
łającym na terenie powiatu tarnobrzeskiego  
i brała udział w uroczystościach powiatowych. 
W latach 1958-1959 funkcję dyrygenta pełnił 
Stanisław Biela. Na srebrny jubileusz w 1975 
r. orkiestra przygotowała koncert pod kierun-
kiem kapelmistrza Władysława Bobera. Liczyła 
wtedy 29 osób. Z pierwszego składu orkiestry 
podczas koncertu wystąpili Jan Róg, Jakub Ra-
dek oraz Józef Baracz (w którego mieszkaniu  
w początkowym okresie działalności odbywa-
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zownym elementem obchodów uroczystości 
zakładowych, państwowych i środowiskowych. 
Od 1999 r. orkiestra działa pod patronatem 
Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba i jest 
jedną z form pracy Samorządowego Ośrodka 
Kultury jako Orkiestra Dęta Miasta i Gmi-
ny Nowa Dęba. W roku 2008 kapelmistrzem 
i dyrygentem orkiestry został Marek Kosior,  
a w roku 2010 orkiestra obchodziła jubileusz 
60-lecia istnienia. Muzycy otrzymali najwyższe 
odznaczenia przyznawane przez  PZCHiO.

Obecnie orkiestra liczy około 25 muzyków 
i występuje uświetniając uroczystości pań-
stwowe, kościelne. Posiada bogaty repertuar 
utworów rozrywkowych. W 2011 r. muzycy 
orkiestry zostali wyposażeni w nowe mundury 
i czapki, nawiązujące kolorystycznie do barw 
gminy. W latach 2012 i 2013 zakupiona zosta-
ła znaczna ilość nowych instrumentów a wie-
le poddano gruntownej renowacji. W 2015 r. 
dziecięca i młodzieżowa sekcja Orkiestry brała 
udział w projekcie dotowanym przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach 
którego odbyła m.in. wizytę w Filharmonii 
Podkarpackiej, gdzie wzięła udział w warszta-
tach muzycznych i próbie generalnej przed pre-
mierowym koncertem.

SOK

ły się próby). Należy wspomnieć także Alek-
sandra Wróbla i Jan Wyparło. Na kolejne lata 
działalności orkiestry funkcję kapelmistrza 
powierzono Władysławowi Boberowi. W tym 
czasie pozyskano nowych muzyków, zakupio-
no sporo instrumentów, nowe mundury i efek-
towne kostiumy, dla werblistek. Zwiększono  
i urozmaicono repertuar. Orkiestra z udziałem 
wokalistów i instrumentalistów wykonywała 
utwory estradowo-rozrywkowe, okolicznoś-
ciowe oraz marsze. Ukoronowaniem 25-letniej 
pracy orkiestry było przyznanie jej przez Za-
rząd Główny Chórów i Orkiestr Srebrnej Od-
znaki Honorowej. W latach 1975-1980 skład 
zespołu powiększył się do 45 osób, w tym 5 so-
listów. Lata 1975-1990 to najważniejszy okres 
w dziejach orkiestry. Liczne sukcesy m.in. w Ja-
rosławiu, Nowym Sączu, Rzeszowie, Łańcucie, 
Nowej Sarzynie i Tarnobrzegu postawiły zespół 
w czołówce najlepszych. Bardzo ważnym wy-
darzeniem w życiu artystycznym orkiestry było 
seminarium pokazowe dyrygentów orkiestr 
dętych Polski południowo-wschodniej, zrze-
szonych w PZChiO. Cały proces dydaktyczny 
seminarium został oparty na pracy z Orkiestrą 
Dętą z Nowej Dęby. Orkiestra została laureatką 
Złotej Odznaki Honorowej PZChiO. Dosko-
naląc swój warsztat pracy, stawała się nieod-
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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

Zmiany kadrowe w gminie

cd ze str. 1

Zygmunt Żołądź złożył rezygnację ze 
stanowiska zastępcy burmistrza.

Zygmunt Żołądź - zastępca burmistrza mia-
sta i gminy Nowa Dęba złożył rezygnację ze 
stanowiska z dniem 31 stycznia 2016 r. Oficjal-
ne oświadczenie w tej sprawie przedstawił pod-
czas sesji Rady Miejskiej 28 stycznia.

Zygmunt Żołądź pełnił funkcję zastęp-
cy burmistrza od grudnia 2006 roku. Zakres 
zadań jakie wykonywał obejmował sprawy: 
oświaty i kultury, gospodarki przestrzennej  
i nieruchomości, obywatelskie (dowody oso-
biste i ewidencja ludności), rozwoju lokalnego  
i promocji, informatyki, profilaktyki uza-
leżnień, reagowania kryzysowego, klęsk ży-
wiołowych i sprawy dotyczące świadczeń 
społecznych. Bezpośrednio podlegał mu Sa-
morządowy Ośrodek Kultury i Biuro Obsługi 
Jednostek Samorządowych.

Reprezentował naszą jednostkę w stowarzy-
szeniach, których członkiem jest gmina Nowa 

Dęba, tj. Podkarpackiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej, Lasowiackiej Grupie Dzia-
łania i Lokalnej Grupie Rybackiej Puszczy 
Sandomierskiej, pełniąc funkcję Przewodni-
czącego Rady LGR i LGD. Był także członkiem 
Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Angażował się w działania na rzecz młodzie-
ży, w tym Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz 
wspierał działalność organizacji pozarządo-
wych.

Leszek Mirowski nowym zastępcą burmi-
strza

Z dniem 1 marca 2016 r. burmistrz miasta 
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon powołał 
na swojego zastępcę Leszka Mirowskiego, do-
tychczasowego kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Z zakresu działalności Urzędu Miasta i Gmi-
ny Nowa Dęba do zadań zastępcy burmistrza 
należy nadzór nad referatami:

w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
- reprezentowanie Gminy Nowa Dęba  

w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego oraz w Związku Miast Polskich,

- nadzór nad jednostkami organizacyjnymi 
gminy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej, Środowiskowym Domem Samo-
pomocy, Samorządowym Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji.

Zastępca burmistrza będzie także wydawał 
decyzje administracyjne we wszystkich spra-
wach nadzorowanych, a także decyzje ustala-
jące wysokość podatków od nieruchomości, 
rolnego i leśnego oraz wszelkie decyzje admi-
nistracyjne w zastępstwie, pod nieobecność 
burmistrza.

Nowe kierownictwo w MGOPS-ie.
W związku z objęciem funkcji zastępcy bur-

mistrza przez Leszka Mirowskiego, obowiązki 
kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nowej Dębie zostały po-
wierzone Marii Tomczyk, będącej dotychczas 
konsultantem – prawnikiem w Ośrodku. 

RL/MM

- Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomo-
ści, z wyłączeniem mienia gminnego (wsie  
i osiedla),

- Organizacyjnym: informatyka,
- Spraw Komunalnych i Społecznych: spra-

wy społeczne (świadczenia społeczne, dodatki 
mieszkaniowe),

- Rozwoju Lokalnego i Programów Pomoco-
wych: w zakresie rozwoju lokalnego, promocji 
gminy i komunikacji społecznej,

- Spraw Obywatelskich: w zakresie dowodów 
osobistych i ewidencji ludności,

- Straży Miejskiej: w zakresie profilaktyki,
- Inwestycji: nadzór nad zadaniami inwesty-

cyjnymi i remontowymi, corocznie ustalany 
przez burmistrza.

  Do zadań zastępcy burmistrza będzie nale-
żało również:

- reprezentowanie Urzędu Miasta i Gminy  
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Jeżeli masz ciekawy 
tekst, chcesz opisać 
wydarzenie, koncert, 
poruszyć ważny spo-

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

zamieścimy na łamach 
NASZEGO MIASTA

BEATA WASIUTA - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Tarnobrzegu.

NOWA DĘBA

Całodobowych dyżurów 
apteki nie prowadzą.

Dyżury w niedzielę:

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

9:00 - 12:00

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

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

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

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

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

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

*   *  *
W szkole nauczyciel widzi stojącego na korytarzu 

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

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

*   *  *
W pochmurny dzień kelner podaje gościowi kawę 

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

pachnie jak kawa.
*   *  *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ks. JAN KASZEWICZ - Kapelan Strażaków Miasta Tarnobrzega

* * *
   Mówi babcia do wnuczki:
–   Alu, idź mi po marchewkę i jajka.
–   Dobrze babciu.
   15 minut później.
–   Babciu! Jestem!
–   Jaki kapciu jesteś?
–   Chodzi mi o to, że już jestem!
–   I co, że jesteś?
–   No i widziałam taką marchewkę długą i grubą, 

a te jajka były twarde i duże.
–   Mów mi gdzie on mieszka?!

* * *
   Dlaczego sejm jest okrągły?
–   A  widzieliście kiedyś kwadratowy cyrk?

* * *
Zatrzymuje policjant blondynkę jadącą z siostrą:
–   Dowody proszę – oznajmia.
Na to zdesperowane blondynka:
–   Ale ja nie umiem pływać.

* * *
Nowo przyjęty do służby policjant przez pomyłkę 

w księgowości nie dostawał pensji przez 4 miesiące. 
P odkryciu pomyłki przełożony wzywa policjanta na 
rozmowę.

–   Heniu, od 4 miesięcy nie dostajesz pensji. Cze-
mu nic nie mówiłeś?

–  Myślałem, że jak dostałem broń służbową to 
man sobie już jakoś radzić …

* * *
Dzisiaj mój kolega z pracy pochwalił się, że w końcu 

„zaliczył” żonę szefa.  Pracuję dla moich rodziców …
* * *

Jeśli dziś się dobrze postaram, to jutro będę wczo-
rajszy!

* * *

Na jednej wyspie stoi czterech mężczyzn w róż-
nym wieku.

Na sąsiedniej wyspie opala się młoda, atrakcyjna  
dziewczyna.

–   Płyniemy do niej!  - woła dwudziestolatek.
–   Najpierw trzeba zrobić tratwę!  - radzi trzydzie-

stolatek.
–   Lepiej by zorganizować solidną łódkę! - popra-

wia czterdziestolatek.
–   Po co płynąć?  Przecież stąd też widać!  -  mówi 

pięćdziesięciolatek.
* * *

Z więzienia ucieka więzień, który siedział tam 
przez 15 lat.  Włamuje się do domu, szuka pieniędzy 
i broni, ale tylko znajduje młodą parę w łóżku.

Rozkazuje facetowi wyjść z łóżka i przywiązuje go 
do krzesła.  Podczas przywiązywania dziewczyny do 
łóżka, całuje ją w szyję, wstaje i idzie do łazienki.

Kiedy tam siedzi, mąż mówi do żony:
–   Słuchaj, ten facet to uciekinier z więzienia, pew-

nie spędził mnóstwo czasu w pierdlu i nie widział ko-
biety przez lata... . Widziałem, jak całował cię w szyję.  
Jeśli będzie chciał seksu, nie opieraj się, nie narzekaj, 
rób, co ci każe.  Ten Facet musi być niebezpieczny, jeśli 
się zezłości, zabije nas. Bądź silna, kotku. Kocham cię.

Na to jego żona:
–   Nie całował mnie w szyję, tylko szeptał mi do 

ucha.  Powiedział, że jest gejem i że jesteś śliczny. 
Spytał, czy mamy jakąś wazelinę w łazience. Bądź 
silny, kochanie, też cię kocham.

* * *
Rozmawia dwóch kolegów:
–   Słyszałem, że są w sprzedaży takie szkła, przez któ-

re wszystko wydaje się piękniejsze, nawet własna żona...
–   Znam je już od lat.  Są dobre, tylko stale trzeba 

je napełniać...

Dyżury aptek
NOWA  DĘBA
Całodobowych dyżurów 
apteki nie prowadzą.

Dyżury w  niedzielę:

Apteka „4 Pory roku”
ul. Kościuszki 1
godz. 8:oo – 15:oo,   
tel. 15/846 20 25

Apteka - ul. Rzeszowska 5  
godz. 9:oo – 12:oo   
tel. 15/846 23 81

MIELEC
Dyżur całodobowy w roku 2016  

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

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

TARNOBRZEG
21.03.  -  27.03.2016 r.            
Apteka  „Familijna”                                                                                              
ul. Mickiewicza  34 e                                                                                                                            
tel. 15/822 19 89

TARNOBRZEG
28.03.  -  03.04.2016 r.                
Apteka  „Familijna”                                                                                              
ul. Mickiewicza  34 e                                                                                                                            
tel. 15/822 19 89 

04.04.  -  10.04.2016 r.          
Apteka PZF „Cefarm” Kielce                                                                                           
ul. Dekutowskiego 1                                                                                                                           
tel. 15/822 25 03

11.04.  -  17.04.2016 r          
Apteka „Na Dzikowie”                                                                                                                                      
ul. Konf. Dzikowskiej  14                                                                                                                               
tel. 15/823 70 17

18.04.  -  24.04.2016 r.            
Apteka „Dzikowska”                                                                                                                                    
ul. Konf. Dzikowskiej  16                                                                                                                                               

    tel. 15/823 72 67
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
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Wspieraj nasze działania. Przekaż swój 1 % podatku 
na rzecz Stowarzyszenia ESTEKA nr KRS 0000160148

www.esteka.pl

Stowarzyszenie ESTEKA
organizacja pożytku publicznego
Działania roku 2014 w obiektywie

Foto: Archiwum ESTEKA
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• 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


