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Koncerty, kino 3D, unikatowe wydawnictwa – tak Samorządowy Ośrodek Kul-
tury rozpoczął swoją działalność po gruntownej modernizacji. 

Nowoczesne wnętrza, efektowna kolorystyka, intrygujące rozwiązania este-
tyczne. Od 16 grudnia mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba oraz całego Pod-
karpacia mogą delektować się pięknymi wnętrzami i korzystać z pełni dobro-
dziejstw nowodębskiego przybytku kultury.

Chociaż zima w tym roku mogła rozczarować w szczególności najmłodszych, 
to pomimo dodatniej temperatury oddano do użytku pierwsze w Tarnobrzegu 
sztuczne lodowisko, które powstało w ramach programu Biały Orlik. Wszyscy 
miłośnicy jazdy na łyżwach będą mogli uprawiać ten sport codziennie w godzi-
nach od 10 do 20.

Największa Orkiestra świata, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy już zagrała swój wielki koncert. Był to jubileuszowy, bo dwu-
dziesty raz. Cel – jak zawsze szczytny – zakup pomp insulinowych 
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą oraz innych urządzeń dla ratowania 
życia wcześniaków.

Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
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Koncerty, kino 3D, unikatowe wydawnictwa – 
tak Samorządowy Ośrodek Kultury rozpoczął 
swoją działalność po gruntownej modernizacji.

Nowoczesne wnętrza, efektowna 
kolorystyka, intrygujące rozwiązania 
estetyczne. Od 16 grudnia mieszkań-
cy miasta i gminy Nowa Dęba oraz ca-
łego Podkarpacia mogą delektować 
się pięknymi wnętrzami i korzystać 
z pełni dobrodziejstw nowodębskiego 
przybytku kultury.

Remont obiektu kosztował ponad 
6,5 mln zł, z czego termomodernizacja 
pochłonęła niemal 1,5 mln zł, a prze-
budowa wnętrza – ponad 5 mln zł. 
W ramach termomodernizacji budy-
nek ocieplono, wymieniono stolarkę, 
blacharkę i instalację odgromową. Ga-
zowy system ogrzewania zmieniono 
na tańsze ciepło z miejskiej kotłowni 
ekologicznej. Budynek zyskał nowo-
czesną bryłę i kolorystykę. We wnę-
trzu wymieniono wszystkie instalacje, 
dołożono wentylację mechaniczną 
i klimatyzację, monitoring itp. Wszyst-
kie pomieszczenia SOK zostały nowo-
cześnie zaaranżowane, m.in. dzięki 
użyciu naturalnych materiałów (granit, 
ceramika, drewno). Całość jest niesa-
mowicie iluminowana oświetleniem 
punktowym, świetlówkami i listwami 
świetlnymi z energooszczędnym świa-
tłem LED. Co ważne: obiekt przystoso-
wano do potrzeb osób niepełnospraw-

I pierwsze wystawy…
Wystawa „Z historii Zakładów Me-

talowych w Nowej Dębie” prezentuje 
dzieje nowodębskich zakładów od 
chwili ich powstania aż po lata współ-
czesne. Można ją oglądać do końca 
stycznia 2012 r. na dolnym holu Samo-
rządowego Ośrodka Kultury.

Podczas otwarcia wystawy 3 stycz-
nia 2012 r. wszyscy zebrani w kawia-
rence SOK mogli zobaczyć prezenta-
cję multimedialną o historii zakładów, 
do której komentarz wygłosił opiekun 
wystawy, Krzysztof Jaśkiewicz. – Od 
końca l. 30-tych XX wieku zakłady sta-
nowiły bazę rozwojową Nowej Dęby. 
Z nimi związane było życie tysięcy lu-
dzi, którzy tu zamieszkali i pracowali 
– referował K. Jaśkiewicz: – Ta wysta-
wa obejmuje okres od początku funk-
cjonowania Fabryki oraz działalności 
Wytwórni Amunicji Nr 3 w ówczesnej 
Dębie, poprzez lata II Wojny Świato-
wej, aż po czasy PRL-u i okres po 1989 
r. Prezentacji obecnej działalności 
spółki dopełnił Leszek Pabian, prezes 
ZM „Dezamet”. Opowiadał o rozwija-
niu technologii spółki, o inwestowa-
niu w nowe urządzenia, wdrażaniu 
nowych wyrobów, remontach itp.

W części przeznaczonej na prze-
mówienia gości głos zabrał Witold 
Śmiśniewicz, syn dyrektora Wytwór-
ni Amunicji nr 3. Wspominał, jak z oj-
cem przemierzał wnętrza WAm nr 
3, wymieniał nazwiska ówczesnych 
dyrektorów, pracowników. Dzięko-
wał i gratulował twórcom wystawy 
w imieniu swoim, ale także Mirosława 
Szypowskiego – syna pierwszego dy-
rektora WAm nr 3 (był on nieobecny 
ze względów rodzinnych). – Uważam, 
że ta wystawa to kolejna, po otwartej 
w 2007 r. pt. „Dęba – perła COPu”, cie-
kawa próba zrekonstruowania historii 
Dezametu. Każdy mieszkaniec z pew-
nością odnajdzie tu coś ciekawego 
dla swojej rodziny i siebie – mówił 
W. Śmiśniewicz. Dziękował także za 
tablicę pamiątkową, którą uroczy-
ście zawieszono z okazji 50. rocznicy 
nadania praw miejskich: – Kiedy tyl-
ko mam okazję mówię, że w naszym 
kraju, w mieście zwanym Nowa Dęba 
jest burmistrz, który spełnia obietnice. 

nych (winda zewnętrzna i wewnętrzna, 
drzwi otwierane samoczynnie, toalety 
dla niepełnosprawnych). 

Niewątpliwie najnowocześniejszym 
pomieszczeniem jest sala widowisko-
wa. Wyposażona w 265 miejsc oraz 
nowoczesny sprzęt kinowy, nagłośnie-
niowy i oświetleniowy (najwyższej 
klasy reflektory i naświetlacze LED, 
pozwlające uzyskać 16,7 mln barw), 
wytłumiona specjalnymi materiałami 
dźwiękochłonnymi. Kino oparte jest 
na cyfrowym projektorze kinowym, 
z możliwością wyświetlania filmów 
w technice 2D i 3D. Nowoczesne na-
głośnienie zapewniają zestawy głośni-
ków zaekranowych i superbasowych 
oraz rozmieszczone na sali głośniki 
„efektowe”. Filmy będą wyświetlane 
na specjalnym, rozwijalnym ekranie, 
wyposażonym w czteroformatową 
kurtynę ekranową. W usytuowanej 
obok sali kawiarence można miło 
i inspirująco spędzić czas wolny, 
w bibliotekach – wypożyczyć wyma-
rzone pozycje książkowe, w czytelni 
– przejrzeć prasę oraz poczytać książ-
ki w ciszy i spokoju, w pracowniach 
– skorzystać z szerokiej oferty zajęć 
artystycznych pod okiem wprawnych 
instruktorów….

Pierwsze Koncerty
27 grudnia w Samorządowym 

Ośrodku Kultury dwukrotnie mogli-
śmy usłyszeć dźwięki utworów Sagit-
tariusa, The End i Nie-bo.

Utwory znanych kapel z nowodęb-
skimi korzeniami wykonali znakomi-
ci muzycy: Robert Lubera, Mariusz 
Moskalewicz, Andrzej Paprot, An-
drzej Kosiorowski, Jean Lubera, Piotr 
„Quentin” Wojtanowski i Krzysztof 
„Flipper” Krupa oraz gościnnie na 
harmonijkach ustnych Marcin Dyjak 
i Mirek Dyjak! Pomysł na to świetne 
wydarzenie kiełkował w umyśle Ro-
berta Lubery i władz miasta od ponad 
roku. Został on zrealizowany z bardzo 
dużym powodzeniem, o czym świad-
czy pełna sala na obydwu koncertach 
oraz reakcje rozentuzjazmowanej pu-
bliczności. Oklaskom nie było końca, 
zwłaszcza po wykonaniu piosenki „To 
moje miasto” – utworu skomponowa-
nego przed laty przez Mariusza Mo-
skalewicza. Owacyjnie przyjęto także 
utwór, który Sagittarius wykonał na 
festiwalu w Opolu w r. 1985 – Robert 
Lubera zadedykował go swojej ma-
mie, która 20 grudnia skończyła 80 lat. 
Atmosfera na koncertach była tak re-
welacyjna, że z zaplanowanego 1,5-go-
dzinnego grania zrobił się koncert na 
grubo ponad dwie godziny. Godzina 
rozpoczęcia drugiego, dodatkowego  
przesunęła się, ale rekompensatą za 
wydłużone czekanie były wspaniałe 
dźwięki i równie długi występ muzy-
ków „nie do zdarcia”. Sentymentalną 
podróż w muzycznym czasie zakoń-
czyły podziękowania i pamiątkowe 
prezenty, jakie muzykom wręczyli: 
burmistrz Wiesław Ordon i dyrektor 
SOK Krystian Rzemień.

Koncert, który pierwszorzędnie na-
głaśniał Kamil Hinzmann, a o którego 
niesamowitą oprawę oświetleniową 
zadbał Michał Wolski z Kacprem, to 
jeden z elementów wspominkowych 
atrakcji, związanych z 50-leciem 
nadania praw miejskich Nowej Dę-

Kilka lat temu bowiem burmistrz obie-
cał mi, że na ścianie budynku Urzędu 
Miasta i Gminy zawiśnie tablica upa-
miętniająca budowniczych Fabryki, 
podwalin tego miasta. I tak się stało 
11 listopada 2011 r. Burmistrz Wiesław 
Ordon mówił: – Chylę czoła przed każ-
dym człowiekiem, który swoją pracą 
przyczynił się do budowy fabryki, a  
tym samym powstania naszego mia-
sta. Chylę czoła przed wspaniałymi 
budowniczymi, którzy swoją genialną 
myśl techniczną przekuli na świetne 
obiekty.

Po wystawie, zlokalizowanej na 
dolnym holu SOK, oprowadził zebra-
nych Marian Piechota, pełnomocnik 
zarządu ZM „Dezamet” S. A. Dopo-
wiedział to, co wcześniej nie zostało 
powiedziane, ubarwiając każde ze 
zdjęć, dokumentów czy folderów 
wspomnieniami, informacjami, cie-
kawymi historyjkami. – Uważam, ze 
bardzo trafny jest tytuł wystawy. To 
nie jest pełna historia Dezametu, to 
„z historii” – pewne fragmenty, uryw-
ki – mówił M. Piechota. Wspominał 
także, jak 50 lat temu, jako 12-latek 
trafił do Nowej Dęby na kilkutygo-
dniowy pobyt, a od 40 lat jest zwią-
zany z ZM „Dezamet”, z przerwą na 
pracę wychowawczo-dydaktyczną. 
Zebrani słuchali tych historii tym 
bardziej, że poza przedstawicielami 
władz znaczną przewagę stanowili 

byli, ale też obecni pracownicy spółki. 
Wszyscy z ciekawością stawali obok 
zdjęć, także wspominali, dopowiadali 
swoje historie do zamieszczonych na 
fotografiach hal i budynków.

Wystawa „Z historii Zakładów 
Metalowych…” ma przypomnieć 
mieszkańcom Nowej Dęby i jej okolic 
historię Zakładów. Pierwszy dział wy-
stawy dotyczy początków działalno-
ści Fabryki. Następnie przedstawione 
zostały losy Wytwórni Amunicji Nr 3 
poczynając od planów jej lokalizacji, 
poprzez budowę, prezentację sylwe-
tek pierwszej dyrekcji i niektórych 
pracowników. Dalej ukazany został 
czas II Wojny Światowej, rys okresu 
przejściowego, następnie l. 1951-89. 
Między innymi ukazana jest tu fabry-
ka z zewnątrz i od środka oraz produ-
kowane wyroby. Ciekawym akcentem 
było dodanie tu obiektów, które po-
wstały w wyniku działalności Fabryki 
i były niegdyś bezpośrednio związane 
z Zakładami. Ma to za zadanie uświa-
domić, jak istotną rolę w historii No-
wej Dęby pełniły wówczas Zakłady 
Metalowe. Dopełnieniem wystawy 
jest zaprezentowanie historii Zakła-
dów Metalowych „DEZAMET” S. A. 
z l. 1989-2011 oraz ukazanie obecnego 
wyglądu przedsiębiorstwa i przedsta-
wienie uroczystości upamiętniających 
jego powstanie.

bie. Towarzyszyła mu multimedialna 
wystawa archiwalnych zdjęć zespołu.  
Organizatorzy koncertu zapewniają, 
że w niedalekiej przyszłości powsta-
nie wydawnictwo płytowe, zawiera-
jące archiwalne nagrania tych nowo-
dębskich grup.

SOK 
otwarty!
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VIII Parada Mikołajów!!!
4 grudnia na tarnobrzeskim Pl. B.Głowackiego odbyła się VIII 

Parada Mikołajów. W tegorocznej paradzie wzięła rekordowa licz-
ba różnych pojazdów, które z Mikołajami przejechały przez tarno-
brzeskie osiedla.

Finał imprezy odbył się na Pl. Głowackiego gdzie uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 przedstawili krótki pokaz artystyczny, 
a następnie Mikołajowie wręczyli 1000 drobnych upominków przy-
byłym na plac najmłodszym mieszkańcom Tarnobrzega. Niestety 
na imprezę przybyło znacznie więcej dzieci niż w poprzednich edy-
cjach i niestety zabrakło prezentów dla wszystkich dzieci. Część 
rodziców wspomogła organizatorów samodzielnie kupując w po-
bliskiej Biedronce drobne upominki, a Mikołajowie Stowarzyszenia 
wręczali je milusińskim.

Patronat nad tegoroczną edycją Parady objął Prezydent Miasta 
Norbert Mastalerz.

Foto: Kamila Kędziora

Kamil Janiga Nadia Nowak Weronika Janiga

• Firma Handlowo-Usługowa „KOP-BUD” Żak Waldemar
• Zakład Usług Kominiarskich Kazimierz Raźniewski
• Firma Handlowo-Usługowa „Elektrotechnika” Zbigniew Rząsa
• Spółdzielnia MIeszkaniowa „Siarkowiec”
• Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Księgarnia „Bajka”
• Piekarnia „Monika”
• Firma Handlowa „Druczek” Danuta Lichota
• Firma Handlowa „Bratex” Jerzy i Robert Białkowscy
• Ośrodek Szkolenia Kierowców „Na Serbinowie” Józef i Maciej Adamowicz
• „Seriusz” Spółka z o.o.
• Studio Reklamy „Cyrograf”
• Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
• Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Tarnobrzegu
• „Miwax” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wacław Grela
• Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
• Mariusz Mazur
• KOZBUD
• Karabela
• Andrzej Gawron
• WORD w Tarnobrzegu
• Jerzy Łygas Biuro Rachunkowe „Taksator”
• Robert Szkudlarek - Autobusy Angielskie
• Wojciech Fornal - INPOSTW
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V KONKURS FOTOGRAFICZNY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Regulamin
§ 1

Organizatorem konkursu fotograficznego 
„Podkarpackie, jakiego nie znacie: uroki 
Tarnobrzega zimą”, zwanego dalej konkur-
sem jest ESTEKA w Tarnobrzegu.

§ 2
Celem konkursu jest: rozwijanie zaintereso-
wań i doskonalenie umiejętności młodych 
ludzi w dziecinie fotografii propagowanie 
województwa podkarpackiego, jako terenu 
turystycznie atrakcyjnego, prezentowanie 
prac młodych fotografików popularyzacja 
fotografii, jako dziedziny sztuki.

§ 3
Tematem konkursu jest „Tarnobrzeg „wi-
dziany” zimą”, ze swoimi zabytkami, walo-
rami turystycznymi oraz pięknem przyrody.

§ 4
Interpretacja Tematu zależy od fotografu-
jącego.

§ 5
Regulamin konkursu jest dostępny wszyst-
kim zainteresowanym w internecie na stro-
nie www.esteka.pl oraz www.equela.pl 

§ 6
Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział 
uczniowie szkół: podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych.

§ 7
Warunki uczestnictwa – Uczestnik konkur-
su powinien: dostarczyć maksymalnie 5 
zdjęć w zapisie cyfrowym na adres mailowy 
nm@equela.pl, przedstawiających przyrodę 
województwa podkarpackiego, w treści ko-
respondencji należy podać: imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły, 
klasę, określenie miejsca gdzie fotografia 
została wykonana.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równo-
znaczne z przekazaniem praw autorskich do 
nich na rzecz Organizatora, o których mowa 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o pra-
wach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w 
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawa-
nych przez Organizatora oraz w internecie.  
Dane osobowe uczestników będą wyko-
rzystane wyłącznie w celu wyłonienia 
zwycięzców i ewentualnego przyznania na-
gród. Poprzez podanie danych osobowych 
uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie 
jego nazwiska na liście nagrodzonych.

pod patronatem

PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA Norberta Mastalerza

§ 8
Termin i warunki dostarczenia prac Prace 
należy przesyłać w terminie do 15 lutego 
2012 r. Prace przesłanie po terminie nie 
będą oceniane. Zdjęcia muszą zostać wyko-
nane w rozdzielczości min. 3 mln. px.

§ 9
Wystawa Konkursowa: Nagrodzone prace 
oraz wyróżnione przez Komisję Konkurso-
wą zostaną zaprezentowane na Wystawie 
Konkursowej, która zostanie zorganizowa-
na w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

§ 10
Zasady przyznawania nagród
• O wyłonieniu zwycięzców konkursu de-

cyduje powołana w tym celu Komisja 
Konkursowa, którą powołuje Organizator, 
zwaną dalej Komisją. 

• Posiedzenie Komisji przewidziane jest na 
dzień 20 lutego 2012 r.

• Fotografie niespełniające warunków re-
gulaminowych nie będą klasyfikowane 
przez Komisję.

• Spośród zgłoszonych do konkursu prac 
Komisja :

 - Wyłoni głównego zwycięzcę konkursu 
przyznając GRAND PRIX. 

 - Pozostali uczestnicy, których prace zo-
staną zakwalifikowane do wystawy otrzy-
mają nagrody.

• Komisja może przyznać wyróżnienia spe-
cjalne dla autorów zdjęć.

• Decyzja Komisji jest ostateczna.
• Laureaci konkursu zostaną powiadomie-

ni o przyznaniu nagród mailem.
• Lista nagrodzonych zostanie opublikowa-

na w środkach masowego przekazu oraz 
internecie na stronie www.esteka.pl oraz 
www.equela.pl  

• Warunkiem ostatecznego przyznania na-
grody jest przedstawienie przez osobę, 
która zostanie wyłoniona, jako zwycięzca 
pisemnego oświadczenia o przeniesieniu 
praw autorskich na Organizatora Konkur-
su.

• Nagrody zostaną wręczone podczas 
otwarcia Wystawy Konkursowej, na której 
zostaną przedstawione nagrodzone, wy-
różnione oraz wybrane pozostałe prace.

• Informacja o terminie i miejscu uroczyste-
go otwarcia wystawy pokonkursowej, zo-
stanie podana do publicznej wiadomości 
na tydzień przed jej otwarciem.

Organizator: Stowarzyszenie ESTEKA
Współorganizator: Tarnobrzeski Dom Kultury, Urząd Miasta Tarnobrzeg
Patronat medialny: Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO

„Podkarpackie, 
jakiego nie znacie: 
uroki Tarnobrzega 
zimą”  
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Zdobywanie wiedzy, rozwijanie 
zainteresowań, pasji i umiejętności 
przez młodych ludzi pozwoli im w do-
rosłym już życiu, na lepszy start, na-
brania pewności własnych umiejętno-
ści i wartości, realizowania marzeń… 

Widząc potrzebę wspierania uzdol-
nionej młodzieży kształcącej się 
w szkołach gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych oraz uczelniach wyższych 
na terenie Tarnobrzega członkowie 
Stowarzyszenia ESTEKA podjęli de-
cyzję o powołaniu do życia Tarno-
brzeskiego Funduszu Stypendialnego 
LEONARDO.

Materialne i finansowe wspieranie 
najzdolniejszej młodzieży pozwoli na 
stworzenie optymalnych warunków 
do zgłębiania wiedzy i umiejętności, 
do poszerzania horyzontów i inwesto-
wania we własną przyszłość… 

Zaprocentuje to w przyszłości, 
także rozwojem naszego miasta, pro-
mocją Tarnobrzega w Polsce i regio-
nie przez stypendystów programu, 
a także ukazaniem Tarnobrzega, jako 
miejscowości przyjaznej nauce i edu-
kacji…

Inicjatywa ta będzie mogła liczyć 
na powodzenie tylko wtedy, gdy za-

6 grudnia Muzeum Regionalne 
w Stalowej Woli zaprosiło wszystkie 
dzieci na interaktywną ekspozycję 
„Poczuj Sztukę” i atrakcyjne warsztaty 
plastyczne. Tego dnia na wystawę „Po-
czuj Sztukę”, wystawę stałą i warszta-
ty wstęp był wolny, a Muzeum – jak 
w każdy wtorek – czynne do godziny 

Mikołajki w Muzeum
- moc atrakcji i prezentów!

18. Żaden milusiński nie wyszedł bez 
upominku.

Wystawa „Poczuj Sztukę” była już 
prezentowana w Muzeum Regional-
nym w Stalowej Woli od lutego do maja 
2011 r. – mówi koordynator ekspozycji, 
Elżbieta Skromak – Cieszyła się u nas 
dużym powodzeniem, a następnie była 

pokazana w Centrum Nauki „Expe-
rymentarium” w Łodzi i w Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 
w Krakowie. Obecnie jest już z powro-
tem w Stalowej Woli. Zainaugurujemy 
jej ponowną prezentację właśnie jako 
naszą mikołajkową, bezpłatną w tym 
dniu, atrakcję dla dzieci.

Przypomnijmy, że jest to pierwsza 
w Polsce nowoczesna wystawa senso-
ryczna przygotowana przez Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli z myślą 
o pełnej integracji osób niepełnospraw-
nych i pełnosprawnych, gdzie ekspo-
naty jednocześnie uczą i bawią, ćwi-
czą pamięć i koncentrację. Wystawa 
„Poczuj sztukę” stanowi ważną część 
projektu „Przestrzeń interaktywna – 
program edukacyjny dla dzieci, w tym 
niepełnosprawnych”, za który Muzeum 
otrzymało nominację w konkursie na 
wydarzenie muzealne „Sybilla 2010”.

Multimedialną przestrzeń tworzy 
osiem interaktywnych eksponatów 
zaawansowanych technologicznie. 
Każdy eksponat wprowadza w inny 
świat doznań:

• Zobacz niewidzialne – porozmawiaj 
za pomocą ruchomych punktów

• Muśnij wiatr – odczuj kształt, jaki 
rysuje powietrze

• Dotknij dźwięku – poczuj go na 
swojej dłoni

• Przepisz – pobudź siły twórcze 
i stwórz wspólne dzieło

• Powąchaj kolor – skojarz zapach 
z odpowiednią fakturą materiału

• Poczuj cień – narysuj coś, czego nie 
widać

• Wsłuchaj się w ruch – rozpoznaj 
dźwięki

• Gra interaktywna – sprawdź swoją 
pamięć i koncentrację

Dopełnieniem wystawy była kolo-
rowa książeczka „Czarodzieje”, dosto-
sowana także do odbioru przez osoby 
niewidome, pozwala utrwalić sobie 
wrażenia doznane w trakcie zabawy. 
W dniu 6 grudnia każde dziecko gosz-
czące na wystawie otrzymało taką 
książeczkę w prezencie.

TARNOBRZESKI
FUNDUSZ STYPENDIALNY

„LEONARDO”
angażuje się w nią wiele podmiotów 
wspierających finansowo i sprzęto-
wo naszą inicjatywę. Fundusz wg 
założeń będzie wspierał materialnie 
i finansowo najzdolniejszych uczniów 
klas trzecich gimnazjów, wszystkich 
klas szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studentów uczelni z terenu Tarno-
brzega. 

- Fundusz LEONARDO jest inicjaty-
wą otwartą dla wszystkich podmiotów 
i osób, którym dobro najmłodszych 
mieszkańców Tarnobrzega leży na 
sercu, dlatego zapraszamy do współ-
pracy każdego mieszkańca i każdą 
firmę i organizację – Janusz Szwed, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia ESTE-
KA – Działalność ESTEKI do tej pory 
była ukierunkowana na organizację 
zajęć pozalekcyjnych, wypoczynku 
letniego czy działalności edukacyjnej. 
Tym programem chcemy pójść krok 
dalej i wspomagać materialnie naj-
zdolniejszych młodych mieszkańców 
Tarnobrzega. Mamy nadzieję, że takie 
działanie przełoży się nie tylko na roz-
wój młodego pokolenia, ale także na 
rozwój naszego miasta.

W miesiącu styczniu br. przygo-
towany został materiał do 25 tar-

nobrzeskich firm, osób fizycznych 
i prawnych, które zostały zaproszone 
do współuczestniczenia w powoła-
niu Funduszu.  Pierwsze stypendia 
mają zostać przyznane w miesiącu 
wrześniu 2012 roku, po zakończeniu 
działań organizacyjnych, zatwierdze-
niu Regulaminu TFS i zgromadzeniu 
funduszy niezbędnych do rozpoczę-
cia działalności. 

- Patronat nad projektem objął bez-
płatny Miesięcznik NASZE MIASTO, 
który będzie promował na swoich 
łamach firmy i instytucje, wspierają-
ce to przedsięwzięcie. Uważam, że 
pomysł jest jak najbardziej trafiony, 
a udzielone wsparcie zarówno finan-
sowe jak i materialne przełoży się na 
wspieranie najzdolniejszych uczniów 
– Stella Żak, redakcja NM.

Do udziału w projekcie moż-
na zgłaszać się poprzez Internet 
esteka@esteka.pl lub bezpośred-
nio w biurze Stowarzyszenia 
przy ul. 11 Listopada 8a, Tel./fax 
15 801 28 60 lub 600-355-396

Przekazując 1 % podatku wspierasz rozwój edukacji dzieci i młodzieży poprzez 
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Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Największa Orkiestra świata, czyli Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy już zagrała swój wielki koncert. 
Był to jubileuszowy, bo dwudziesty raz. Cel – jak za-
wsze szczytny –zakup pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą oraz innych urządzeń dla rato-
wania życia wcześniaków.

Choć finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy odbył się 8. stycznia, 
to przygotowania i całe „zamiesza-
nie” z nim związane ruszyło na wiele 
tygodni, a nawet miesięcy wcześniej. 
W całym kraju i poza granicami odby-
ło się ponad 140 imprez zamkniętych. 
W tym roku do WOŚP przyłączyło się 
120 tysięcy wolontariuszy, a także 
sportowcy, politycy, celebryci i każdy 
z nas, kto dorzucił swój przysłowiowy 
grosz. 

W całej Polsce można było licyto-
wać przeróżne rzeczy, jak chociażby 
czerwony dywan, po którym chodził 
Wladimir Putin, rękawice bokserskie 
Tomasza Adamka, Porche, którym 
Adam Małysz przygotowywał się do 
startu w tegorocznym rajdzie Dakar. 

W naszym regionie Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zagrała równie 
hucznie. Zaczęło się już w przeddzień 
Finału turniejem tenisa ziemnego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1. Grać mógł każdy, kto wrzucił 
pieniążka do puszki WOŚP. Jednak 
najważniejszym dniem - jak co roku - 
jest niedziela. Właśnie wtedy tysiące 
wolontariuszy wychodzi z puszkami 
na ulice całej Polski. 

W naszym mieście impreza odbywa-
ła się na Placu Bartosza Głowackiego 
już od godziny dwunastej. Tradycyj-
nie rozpoczęła ją kawalkada Pojazdów 
Wszelakich, która przejechała ulicami 
naszego miasta. Atrakcji nie zabrakło 
również dla fanów muzyki. Dla Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zgrała między innymi tarnobrzeska 
formacja Fallen Halo, czyli ostry rock, 
metal z domieszką elektroniki. Na sce-
nie mogliśmy oglądać także powstały 
w 2010 roku zespół Superluz. Panowie 
grają co chcą i jak chcą, trochę blu-
esa, funku i hard rock – co sami o so-
bie mówią. Dla wielbicieli nieco innej 
muzyki organizatorzy przygotowali 
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Chmielowa pod przewodnictwem 
Marka Kosiora, a także występ Diany 
Ciecierskiej i Dagmary Czechury, ze-
społu Gamma, czy Friday Night Crew. 
Poza sceną, bo w Gimnazjum nr 3, 
wystąpił NoName. Niemałą atrakcją 
był pokaz ratownictwa medycznego, 
a także loteria fantowa, czy możli-
wość wybicia sobie monety „1 jurka” 
w punkcie numizmatycznym. Pod 
namiotami rozstawionymi tuż obok 
sceny, na wszystkich wielbicieli bro-
ni i mundurów, czekali Tarnobrzescy 
Strzelcy oraz Grupa ASG Południe. 

Wieczorem odbyła się wielka licy-
tacja wszystkiego, co zostało przeka-
zane na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Można było wylicytować 
między innymi talon na pobyt w Zam-
ku w Baranowie Sandomierskim, czy 
zaproszenie do gospodarstwa agrotu-

XX Finał

rystycznego Bocianówka. Prezydent 
Tarnobrzega Norbert Mastalerz od-
dał do licytacji swój fotel. Zwycięzca 
będzie mógł rządzić gabinetem przez 
jeden dzień. Można było powalczyć 
jeszcze o koszulkę z podpisami ko-
szykarzy Siarki Jezioro Tarnobrzeg, 
która ostatecznie osiągnęła cenę 
sześćdziesięciu złotych.  Na licytacji 
nie zabrakło „Orkiestrowych” monet. 
Zwycięzcy stali się posiadaczami mię-
dzy innymi pierwszej w historii mo-

nety w kształcie serca wybitej przez 
Narodowy Bank Polski, dwuzłotówki 
okolicznościowej z sercami i gitarą, 
monety wybitej specjalnie na XX Fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, zestaw trzech monet przygoto-
wanych na dziesięciolecie oraz wiele 
innych gadżetów, w tym kubków, ko-
szulek, kalendarzy.

Punktem kulminacyjnym było świa-
tełko do nieba i występ Varius Manx, 
który bawił nas takimi przebojami jak 
„Orła cień”, „Księżycowa piosenka”, 
„Zanim zrozumiesz”, „Zabij mnie”. 
Przygotowaną przez organizatorów 
tajemniczą niespodzianką okazało się 
konfetti z czerwonych serc. 

Orkiestra skończyła grać, ale au-
kcje i licytacje nadal trwają. W Tar-
nobrzegu zebrano wstępnie prawie 
80,5 tysiąca złotych, czym już ustano-
wiono nowy rekord. Ponad 24 tysiące 
zgromadził Nowodębski sztab, a San-
domierski ponad 33 tysiące złotych. 
W Gorzycach padł kulinarny rekord 
Guinnessa a przy okazji zebrano pra-
wie 27 tysięcy złotych.  Czterodniowe 
obchody Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Stalowej Woli przynio-
sły kwotę 78 tysięcy.

Każdego roku padają nowe rekordy 
w zbiórce pieniędzy. Oznacza to, że 
kolejne urządzenia medyczne do rato-
wania wcześniaków trafią do szpitali 
w całej Polsce. Widząc efekty tych dzia-
łań także w naszym Tarnobrzeskim 
szpitalu, nie dziwi fakt, że w zbiórkę 
włącza się tak wielu Polaków.

WS    
Foto P.Morawski, A.Nycz, Portal NadWisła24.pl

Tarnobrzeski Fundusz Stypendialny LEONARDO – nr KRS 0000160148 
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REKLAMA

Twórczość i pasje 
Leszka Kwiatkowskiego

LUDZIE Z PASJą

Drzeworyty, linoryty, akwarela i olej 
to techniki, w których realizuje swoje 
twórcze marzenia Leszek Kwiatkow-
ski, artysta plastyk z Tarnobrzega. 
Jego prace zdobią nie tylko wnętrza 
mieszkań najbliższych i przyjaciół ale 
również instytucje, z którymi na prze-
strzeni lat związany jest zawodowo. 
Głównie tworzy w drewnie ale sięga 
też po inne materiały jak kamień i wę-
giel. Realizuje się  także malarstwie.

Początki jego twórczości to wczesne 
lata młodzieńcze, kiedy to zafascyno-
wany efektami pracy swojego dziad-
ka-kowala, sam odważył się zmierzyć 
z dłutkiem i kawałkiem drewna. Swoją 
drogę twórczą  rozpoczął od  tworze-
nia  postaci ludzi i świątków. Z upły-
wem czasu, dopingowany przez naj-
bliższe otoczenie, sięgnął też po inne 

środki wyrazu. Najczęściej  na swoich 
obrazach  utrwala uroki okolic Zawi-
chostu, Sandomierza, Krakowa i Tar-
nobrzega.   

Leszek Kwiatkowski, pomimo że 
mieszka w Tarnobrzegu, szczególnie 
związany jest z Zawichostem. Tu spę-
dził swoje dzieciństwo. Z tym miastecz-
kiem związał swoje życie zawodowe. Tu 
też kilkakrotnie wystawiał swoje prace, 
między  innymi: w  2001 r. w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury,  w 2006 r. 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym. W 2007 r.  swoje rzeźby  prezento-
wał  w Galerii Tarnobrzeskiego Domu 
Kultury. Dwukrotnie, w latach 2007 
i 2008 znalazł się  znalazł się wśród lau-
reatów (wyróżnienia) Wojewódzkiego 
Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. 
Antoniego Rząsy w Rzeszowie.

Na co dzień jest wychowawca 
w Młodzieżowym Ośrodku Wycho-
wawczym w Zawichoście, gdzie pro-
wadzi zajęcia plastyczne.  

Twórczość plastyczna to nie jedy-
na pasja p. Leszka. Przez wiele lat 
w miejscu pracy prowadził drużynę 
harcerką z młodzieżą niedostosowaną  
społecznie, zrzeszoną w strukturze 
ZHP „Nieprzetarty Szlak”. W ramach 
funkcjonowania drużyny był organi-
zatorem biwaków i zlotów drużyn NS. 
Brał też, ze swoimi harcerzami czynny 
udział w festiwalach, przeglądach ar-
tystycznych nie tylko organizowanych 
na terenie województwa ale i kraju.

Wszystkich   zaciekawionych  twór-
czością  Leszka Kwiatkowskiego zapra-
szamy  do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tarnobrzegu,  gdzie do 27 stycznia 
2012 r. są prezentowane Jego prace.

K.O

W holu górnym Samorządowego Ośrodka Kultury do 15 stycz-
nia 2012 r. można podziwiać prace artystów z miasta i gminy 
Nowa Dęba, prezentowane w ramach VIII Wystawy Twórczości 
Plastycznej.

VIII Wystawa Twórczości Plastycz-
nej Nowa Dęba 2011 prezentuje twór-
czość najlepszych i najaktywniejszych 
artystów z terenu naszego miasta 
i gminy. Ma ona charakter tym bardziej 
wyjątkowy, że związana jest z roczni-
cą 50-lecia miasta. Znajdują się na niej 
prace stylistycznie i tematycznie bar-
dzo zróżnicowane. Na ekspozycji moż-
na zatem obejrzeć malarstwo olejne 
autorstwa: Joanny Maślejak, Wiesła-
wy Radziejowskiej, Anny Kopeć, Zofii 
Tutaj, Ireny Zielińskiej, Renaty Bebło, 
Grzegorza Gerby, Mateusza Gurdaka, 
Grzegorza Florka, Grzegorza Lubasa, 
Sławomira Gurdaka, akryle Kazimiery 
Bielskiej oraz akwarele Moniki Proko-
piuk i Stanisława Mityka.

W eksponowanych pracach przewi-
jają się pejzaże, martwe natury oraz 
różne ujęcia człowieka. Twórcy o róż-
nym doświadczeniu artystycznym 
starają się poszukiwać prawdy piękna 
natury, czerpiąc z jej uroków inspira-
cje do swoich prac. Wystawa nie ma 
charakteru konkursu; popularyzuje 
wartości plastyczne, które powstają 
z potrzeby ducha, pasji tworzenia, re-
alizacji siebie, publicznej manifestacji 
upodobań artystycznych, tematycz-
nych i rozmaitych rozwiązań warsz-
tatowych. Pokazuje bardzo szeroką 
gamę osobowości twórczych, sposoby 
operowania środkami artystycznego 
wyrazu, ujęcia tematyczne, kompozy-
cje itp. Sztuka wymaga liberalizmu, 
świadomości, że nie kierunki i style 
dominują, lecz talenty. Sztuka jest bo-
wiem ponadczasowa i wszelkie teorie 
ograniczające swobodę artystycznej 
wypowiedzi to anachronizm. To po-
przez zerwanie z dotychczasowymi 
wartościami sztuka przeżywa kryzys 
szukając stabilnego gruntu, przekony-
wującej argumentacji. Nadszedł czas 
przewartościowań i rewizji wielu war-
tości, pojęć i sformułowań. 

Twórczy i zdolni

Mamy nadzieję, że ta ekspozycja 
dostarczy Państwu wielu miłych wra-
żeń artystycznych, poznawczych i es-
tetycznych. 

Opiekun wystawy Sławomir Gurdak

Przekaż swój 1 % podatku i wspieraj wakacyjny 
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Samorząd Sandomierza znalazł 
się wśród miast województwa 
świętokrzyskiego najbardziej przy-
jaznych biznesowi. Uroczystość 
wręczenie dyplomów i statuetek 
odbyła się 7 grudnia br. w Centrum 
Kongresowym Targów Kielce. 

W województwie świętokrzy-
skim najwięcej dobrych firm i ban-
ków spółdzielczych, wyróżnionych 
w konkursach „Gepardy Biznesu” 
i „Efektywna Firma”, w przeliczeniu 
na 10 tysięcy mieszkańców, organi-
zatorzy konkursu znaleźli w takich 

Skonfrontowani!
– Ogólny poziom występów moż-

na ocenić jako średni. Jednakże zna-
leźli się uczestnicy, wyróżniający się 
artyzmem oraz aktorskimi umiejęt-
nościami i to oni zostali dostrzeżeni, 
a ich talent został nagrodzony bądź 
wyróżniony – mówi Krystyna Gurdak, 
jedna z członkiń jury. Kolejna jurorka, 
Ewa Kieliszek, główny organizator 
konkursu i jednocześnie instruktorka 
teatralna SOK dodaje: – Recytatorzy 
prezentowali teksty pisane prozą lub 
poezje, z dowolnego okresu literackie-
go, w wybranej stylistyce: od klasyki, 
przez awangardę, po teksty współ-
czesne. Recytator mógł także wyko-
rzystać pozasłowne środki wyrazu 
artystycznego, by wzbogacić swoją 
interpretację utworu. Skład jury do-
pełnili: Justyna Motyka i Sylwester 
Łysiak. Jakimi kryteriami kierowano 
się przy ocenie wykonania? – Zwra-
caliśmy szczególną uwagę m.in. na 
dobór repertuaru, interpretację, kul-
turę słowa i ogólny wyraz artystycz-
ny – wyjaśnia S. Łysiak, na co dzień 
instruktor teatralny w Tarnobrzeskim 
Domu Kultury.

Przesłuchania konkursowe dzieci 
i młodzieży z terenu miasta i gminy 
Nowa Dęba podzielono na cztery ka-
tegorie wiekowe, obejmujące dzieci 
od 6 lat aż po młodzież szkół ponad-

Podczas obchodów Światowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, któ-
ry odbył się 2 grudnia2011 r., w Sali 
Rycerskiej, uroczyście odsłonięto 
odlew z brązu Zamku Królewskie-
go, autorstwa Andrzeja Karwata. 

Projekt pod nazwą „Dotyk hi-
storii” należy do Stowarzyszenia 
„Dobrze, że jesteś”. Oprócz Zamku 
powstaną jeszcze odlewy: Bramy 
Opatowskiej, Domu Długosza, Ratu-
sza i kościoła św. Jakuba. 

Projekt został wykonany z my-
ślą o osobach niewidomych, słabo 

widzących, z niepełnosprawnością 
ruchową, które dzięki odlewom będą 
mogły poznać historię i architekturę 
Sandomierza. Cała ekspozycja zosta-
nie otwarta 31 maja 2012 roku i bę-
dzie można ją podziwiać na tarasie 
widokowym Zamku w Sandomierzu. 
Obok obiektów umieszczone zostaną 
również informacje w alfabecie Braj-
la.  

- Starałem się oddać wszystkie 
szczegóły architektoniczne. Niektóre 
z nich zostały celowo przerysowane 
po to, aby model był czytelny. Model 

Zamku został wykonany w skali 
1:200 - mówił Andrzej Karwat. 

Uroczystego odsłonięcia doko-
nali: Józef Kotarski, prezes Stowa-
rzyszenia „Dobrze, że jesteś”, Paweł 
Różyło, dyrektor Muzeum Okręgo-
wego oraz Zbigniew Zębala, dyrek-
tor Gazowni Sandomierskiej, która 
sfinansowała cały projekt.

Obchody Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych zakończył wy-
stęp uczniów z ośrodka „Radość 
Życia”.

Światowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych w Sandomierzu

Samorząd
przyjazny biznesowi 

- wyróżnienie
dla sandomierskiego magistratu

miastach jak Końskie, Staszów, San-
domierz, Kielce i Włoszczowa. 

Wręczenie wyróżnień odbyło się 
przy okazji I Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Nowoczesnego Biznesu, któ-
rego organizatorami byli: Instytut 
Nowoczesnego Biznesu oraz redak-
cja magazynu przedsiębiorców „Eu-
ropejska Firma”.

Dyplomy i statuetki nagrodzonym 
przedsiębiorstwom, bankom oraz 
samorządom wręczył Kazimierz Ko-
towski, członek zarządu wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 

Dokładnie 135 osób wzięło udział w tegorocznych konfrontacjach recytatorskich, po raz 
piąty organizowanych w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Konkurs z re-
kordową liczbą uczestników rozstrzygnięto i podsumowano 14 grudnia br.

gimnazjalnych i dorosłych. Najwięk-
szy zachwyt w najmłodszej grupie, 
a tym samym pierwsze miejsca zajęli: 
Martyna Baran, Karolina Byczek i Igor 
Wlazło. Wyróżnienia otrzymały: Emilia 
Durlak i Aleksandra Lesiuk. W II kate-
gorii nagrodzono: Emilię Licak, Marty-
nę Janiak, Mateusza Grdenia, Kamila 
Siemczyka, Piotra Karabana i Dawida 
Kwiecińskiego. Wyróżnienia trafiły do 
Klaudi Zygmunt i Gabrieli Tomczyk. 
W kategorii III najlepsi byli: Magdale-
na Strojek, Karol Radek i Maciej Urba-
niak, wyróżnienia otrzymali: Wojciech 
Magda i Michał Marek. W ostatniej, IV 

kategorii nagrodzono Amandę Kamiń-
ską i Kacpra Cebulę.

Cele konkursu: możliwość konfron-
tacji osiągnięć twórczych i wykonaw-
czych dzieci, młodzieży i dorosłych, 
inspirowanie twórców do poszukiwań 
artystycznych, wzbogacenie oferty 
kulturalnej dla mieszkańców miasta 
i gminy Nowa Dęba, zostały osiągnięte. 
– Wszystkim, którzy brali udział w zma-
ganiach oraz ich opiekunom serdecznie 
dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na 
kolejne konfrontacje, za rok – podsumo-
wuje E. Kieliszek. SOK

wypoczynek dzieci i młodzieży – nr KRS 0000160148
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Rok 2011 był bardzo pracowity dla członków Stowarzyszenia 
ESTEKA i osób wspierających naszą działalność. Zrealizowaliśmy 
oraz współorganizowaliśmy blisko 30 projektów skierowanych do 
dzieci i młodzieży, organizacji pozarządowych i mieszkańców Tar-
nobrzega. Zastanawiałem się jak najlepiej tą działalność zobrazo-
wać i doszedłem do wniosku, że najodpowiedniejszą formą będzie 
chronologiczne przedstawienie naszych działań. Działania nasze 
byłyby niemożliwe do zrealizowania gdyby nie wsparcie wielu na-
szych przyjaciół i osób, instytucji przekonanych o tym, że ESTEKA 
dobrze zrealizuje powierzone zadania.

Na realizację tych zadań uzyskiwaliśmy wsparcie ze środków 
publicznych m.in. z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Urzędu Miasta Tarno-
brzeg… 

Poniżej przedstawiam charakterystyki poszczególnych progra-
mów, projektów i zadań realizowanych, współorganizowanych 
przez ESTEKĘ w 2011 roku. Wyszczególniam w materiale również 
imprezy organizowane przez inne podmioty, w które Stowarzysze-
nie się włączyło. 

XVIII Ogólnopolski Festiwal  
Piosenki Harcerskiej Śpiewograniec 

Dzięki zaangażowaniu sporej grupy członków ESTEKI oraz har-
cerzy z 11 TDH Wrzosowisko, Tarnobrzeg w ostatnich dniach lute-
go staje się stolicą polskiej piosenki harcerskiej. Tegoroczna edycja 
to 15 zespołów konkursowych, a także przyjazd od Tarnobrzega 
ponad 350 harcerek i harcerzy z całej Polski. Koszt zorganizowania 
imprezy to ponad 20 tys. złotych. 

PUCHATY KONIK – Integracja rodzin
Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, który został 

sfinansowany ze środków EFS. Przez 3 miesiące grupa 24 osób 
skorzystała z zajęć hipoterapeutycznych oraz rehabilitacyjnych. 
Projekt był realizowany w okresie od 1 marca do 31 maja 2011 r. In-
stytucją koordynującą projekt był Wojewódzki Urząd Pracy w Rze-
szowie. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 47 tys. zł.

Projekt Budowa ośrodka hipoterapii dla dzieci 
i młodzieży z infrastrukturą towarzyszącą

W 2011 roku były kontynuowane prace projektowe oraz promo-
cyjne związane z ośrodkiem. Nawiązano kontakt z firmą projektową 
ARMAX z Mirca, która opracowała kosztorys budowy ośrodka. Pod-
czas listopadowej Sesji Rady Miasta Tarnobrzeg zaprezentowano 
radnym materiał pt. Rozwój turystyki szansą rozwoju Tarnobrzega.

Powitanie wiosny
Stowarzyszenie włączyło się w organizację imprezy plenero-

wej z okazji Powitania wiosny – w korowodzie z Marzanną wzięła 
udział bryczka Stowarzyszenia.

Ruszamy w e-angielski
Kolejny projekt sfinansowany ze środków EFS. Projekt realizowa-

ny był na terenie Domu Dziecka w Łoniowie i wzięło w nim udział 
12 wychowanków. W ramach projektu zorganizowano zajęcia z ję-
zyka angielskiego, które miały na celu wyrównanie szans eduka-
cyjnych oraz zajęcia dodatkowe z jazd konnych i quadami. Koszt 
realizacji projektu blisko 50 tys. zł. Instytucją koordynującą było 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego z Kielc.

3 Maja – Pl. B. Głowackiego
Członkowie ESTEKI włączyli się w obchody uroczystości roczni-

cowych z okazji 3 Maja.  Podczas imprezy 3 osoby zaprezentowały 

w strojach szlacheckich, jedna w stroju szwedzkim oraz trzy dziew-
częta w sukniach z epoki.

Dni Tarnobrzega – Bieg rodzinny
Podczas Dni Tarnobrzega Stowarzyszenie zorganizowano Bieg 

rodzinny. Start imprezy nastąpił na terenie Parku Dzikowskiego, 
gdzie zgłoszone patrole rodzinne uczestniczyły w zmaganiach 
sprawnościowych. Następnie patrole ruszyły do rozmieszczonych 
na terenie miasta punktów kontrolnych i uczestnicy odpowiadali 
na pytania związane z naszym miastem. Finał zmagań nastąpił na 
terenach OSiRu. 

Konkurs Piosenki WYGRAJ SUKCES
Stowarzyszenie włączyło się w organizację Konkursu Piosenki 

WYGRAJ SUKCES poprzez ufundowanie bezpłatnych miejsc na 
obozie artystycznym WWW w Ustroniu.

Organizacja imprezy TARNOBRZEG DZIECIOM 
Pierwszego czerwca na Pl. B. Głowackiego został zorganizowa-

ny piknik z okazji Dnia Dziecka. Podczas imprezy, ponad 900 dzieci 
mogło skorzystać z urządzeń rekreacyjnych: zjeżdżalni, trampolin, su-
chego basenu… Na scenie zaprezentowały się reprezentacje poszcze-
gólnych szkół i przedszkoli. Do organizacji imprezy włączyło się Sto-
warzyszenie Bezpieczne Miasto, które najmłodszym mieszkańcom 
przygotowało rowerowy tor przeszkód, pokazy strażackie i policyjne. 
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Tarnobrzeg.  

Letni wypoczynek – Sielpia – 4 turnusy 
W tegorocznej wyjazdowej akcji letniej na 4 turnusach wypoczy-

wało ponad 250 uczestników na obozach konnych, wypoczynkowych 
oraz koloniach dla dzieci z klas I – IV. Z uwagi, że ośrodek harcerski 
przejęła Gmina Końskie na organizację AL. 2012 będziemy poszuki-
wać nowego miejsca. Koszt realizacji zadania wyniósł blisko 200.000 
zł, wsparcia przy realizacji zadania w ramach otwartego konkursu 
ofert udzielił Urząd Miasta Tarnobrzeg w kwocie 20.000 zł.

Organizacja wypoczynku dla dzieci  
z terenu województwa świętokrzyskiego 

Podczas tegorocznych wakacji z naszych propozycji skorzystały 
dzieci i młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego. W lip-
cu z tej formy skorzystało 50 uczestników, koszt realizacji zadania 
to ponad 22 tys. zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie Kieleckiego 
Kuratorium Oświaty.

Piłkarska Letnia Akademia – 1 turnus
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Urzędu Marszałkowskie-

go zorganizowany został jeden turnus obozu piłkarskiego. Młodzi 
adepci piłki nożnej rozwijali swoje zainteresowania pod okiem 
trenera jednocześnie wypoczywając poza miejscem swojego za-
mieszkania. W projekcie wzięło udział 30 uczestników, a całkowity 
koszt wyniósł ponad 29 tys. złotych.

Organizacja 2 turnusów  
obozów artystycznych – Ustroń

W 2011 po raz pierwszy zorganizowaliśmy obozy artystyczne 
w pięknym ośrodku Lasów Państwowych w Ustroniu. Na dwóch 

Podsumowanie roku 2011
Comenius Regio: wizyta delegacji tureckiej

Regaty Jezioro Tarnobrzeskie
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W 2011 roku we wszystkich projektach i programach wzię-
ło udział ponad 4800 bezpośrednich beneficjentów – dzieci 
i młodzieży oraz 5100 beneficjentów pośrednich – rodziców, 
mieszkańców Tarnobrzega uczestniczących w imprezach 
ogólnodostępnych.

Budżet Stowarzyszenia ESTEKA w 2011 
zamknął się kwotą blisko 800.000 zł.

turnusach uczestniczyło ponad 100 osób. Uczestnicy oprócz 4 go-
dzin zajęć artystycznych dziennie, nagrywali swoje piosenki, od-
wiedzili Wisłę, odbyli wycieczki na Czantorię, Równicę i zwiedzili 
Leśny Park Niespodzianek.

Organizacja Wyjątkowych  
Warsztatów Wokalnych – Ustroń

Warsztaty powstały z myślą o tych, którzy chcą śpiewać lepiej, 
lepiej i jeszcze lepiej ;). Muzyka i śpiew jest dla kadry taką samą 
pasją jak i dla uczestników.

Poprzez W.W.W! chcemy pomagać uczestnikom doskonalić się 
i nauczyć coraz bardziej świadomie pracować nad materiałem mu-
zycznym zarówno na samych warsztatach jak i kiedy już powrócą 
do domów.

W.W.W! powstało dzięki miłości do muzyki jego pomysłodawców 
i organizatorów, czyli Piotra Hajduka, Agnieszki Piotrowskiej-Haj-
duk i Jarosława Piątkowskiego. Znakomita kadra i 8 godzin zajęć 
dziennie przyciąga, co roku 80 wspaniałych młodych ludzi, którzy 
po 15 dniach nie chcą wyjeżdżać do domu. Zajęcia prowadzone 
są w wielu dziedzinach artystycznych. Wokal - Agnieszka Piotrow-
ska-Hajduk, Piotr Hajduk, teatr - Jerzy Łazewski, taniec - Dariusz 
Lewandowski, techniki wokalne - Anna Stępniewska. Wszystko to 
razem spina kadra wychowawcza, która czuwa nad bezpieczeń-
stwem oraz zapewnia wspaniałe zajęcia poza artystyczne.

Lato w mieście
Oprócz działań związanych z wyjazdową akcją letnią staramy 

się organizować zajęcia dla tych dzieci, które nie skorzystały z pro-
pozycji wyjazdu. Projekt obejmuje m.in. organizację bezpłatnych 
jazd konnych, jazd pojazdami quad, wycieczek rowerowych, cało-
dziennej wycieczki autokarowej… Lato w mieście to 190 uczestni-
ków, a koszt projektu zamknął się kwotą ponad 5.000 zł i był do-
finansowany ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzeg w ramach 
otwartego konkursu ofert.

Hipoterapia
Po raz pierwszy zrealizowane zostało zadanie z zakresu rehabi-

litacji osób niepełnosprawnych finansowane przez Urząd Miasta 
Tarnobrzeg w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach projek-
tu 16 uczestników brało udział w zajęciach hipoterapeutycznych 
oraz rehabilitacyjnych pod opieką instruktorów specjalistów.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe
W ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzie-

ży zorganizowano bezpłatne zajęcia z jazd konnych, jazd pojazdami 
typu quad, jazd rowerowych. Założeniem projektu było zachęcenie 
młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu wolnego. Z projektu 
skorzystała grupa ponad 50 osób. Projekt dofinansowany ze środ-
ków Urzędu Miasta Tarnobrzeg w ramach otwartego konkursu 
ofert.

Profilaktyka uzależnień – DZIĘKUJĘ, NIE PIJĘ 
oraz Profilaktyka uzależnień – NARKOTYKI  
NIE Są DOBRE

Te dwa projekty – współfinansowane ze środków Podkarpackie-
go Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Urzędu Miasta Tarno-
brzeg – są skierowane do uczniów tarnobrzeskich szkół. W ramach 
projektu przeprowadzono cykl spotkań profilaktycznych, przepro-
wadzono konkurs plastyczny oraz wydano specjalną broszurę. Pro-
jektem zostało objętych ponad 600 uczniów.

Otwarcie Biura Stowarzyszenia  
przy ul. 11 Listopada 8a

W miesiącu wrześniu zakończyliśmy remont pomieszczeń przy 
ul. 11 Listopada 8a. Remont trwał od kwietnia 2011 r. Z uwagi, że 
wynajmowane pomieszczenia były mocno zdewastowane została 
wymieniona w nich cała instalacja elektryczna, wodna, kanaliza-
cyjna, położone zostały nowe tynki, wyremontowano przeciekają-
cy dach, wymieniono część okien, położono podłogi oraz wykona-
no sanitariaty… Koszt całej inwestycji zamknął się kwotą ponad 
30 tys. zł. W wyremontowanych pomieszczeniach rozpoczęło 
funkcjonowanie Laboratorium Mechatroniki, świetlica oraz biuro 
Stowarzyszenia.

Wspieranie NGO 
Od pierwszego września 2011 r. w pomieszczeniach Stowarzy-

szenia przy ul. 11 Listopada 8a rozpoczęła się realizacja projektu 
Wsparcie ekonomii społecznej. Organizacje pozarządowe mogą 
uzyskać w biurze wsparcie techniczne i metodyczne. Projekt jest 
realizowany przez Fundację Akademia Obywatelska.

Rozwój wolontariatu na terenie Tarnobrzega
W ramach wspierania wolontariatu zorganizowano seminarium 

nt. wolontariatu młodzieżowego. W spotkaniu wziął udział Robert 
Bąk – działacz społeczny, współautor projektów wspierających 
inicjatywy lokalne. Efektem spotkania było prelekcja oraz pod-
pisanie deklaracji współpracy nt wsparcia przy opracowywaniu 
wniosków w ramach projektów Młodzież w działaniu oraz projektu 
wspierającego NGO przez fundusze centralne. W projekcie wzięło 
udział 16 osób – liderów młodzieżowych z Tarnobrzega. 

Współudział imprezy BIEG NADWIŚLAŃSKI
W ramach wsparcia imprezy jeźdźcy w strojach szlacheckich 

wzięli udział w pokazie jazdy konnej na terenie Parku Dzikowskie-
go oraz „gonili” uczestników biegu w krawatach.

Udział w uroczystościach 11 Listopada
Podczas uroczystości rocznicowych z okazji odzyskania niepod-

ległości członkowie Stowarzyszenia wystąpili w strojach kawale-
ryjskich – dwie osoby wystąpiło wierzchem oraz pięciu pieszo.

Comenius Regio 
W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęliśmy drugi już projekt Co-

menius Regio we współpracy z Gminą Tarnobrzeg i Liceum Ogól-
nokształcącym pt. Metody zapobiegania niepowodzeniom szkol-
nym uczniów oraz II Milli Egitim Mudurlugu (Kuratorium oświaty) 
z Mardin/Turcja. Projekt będzie trwał 2 lata i dotyczył takich obsza-
rów tematycznych jak:
1) Zwalczanie niepowodzeń szkolnych uczniów
2) Pedagogika i dydaktyka
3) Metody podnoszenia motywacji uczniów

Projekt jest finansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej 
oraz przy 25 % wkładzie Stowarzyszenia Esteka.

Szansa na lepsze jutro – prowadzenie  
zajęć edukacyjnych dla dzieci SP Rydłów

Stowarzyszenie włączyło się w realizację projektu wyrównują-
cego szanse edukacyjne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rydło-
wie. Projekt jest aktualnie realizowany, obejmuje 64 beneficjentów 
i jest dofinansowany ze środków unijnych.

Organizacja VIII PARADY MIKOŁAJÓW
4 grudnia 2011 r. odbyła się już ósma edycja Parady Mikołajów. 

W tegorocznej edycji w kawalkadzie pojazdów wzięła udział re-
kordowa ilość różnych pojazdów, od samochodów osobowych, 
wozów strażackich, motocykli, dźwigów, autobusu angielskiego, 
koni i innych. Podczas imprezy rozdano 1000 paczek niespodzia-
nek oraz 250 słodkich bułek dzieciom, które przygotowały rysunki 
o tematyce świątecznej. Nowościom tegorocznej edycji był świą-
teczny konkurs graffiti, w którym wzięły udział uczniowie tarno-
brzeskich szkół oraz osoby indywidualne.

Współorganizacja WIGILII  
na pl. Bartosza Głowackiego

Drugi rok z rzędu Stowarzyszenie włączyło się na prośbę Rad-
nego Stanisława Uziela oraz Stowarzyszenia Nasz Tarnobrzeg 
w organizację Wigilii na Pl. B. Głowackiego. W ramach projektu 
zabezpieczyliśmy scenę oraz jej oświetlenie.

Impreza rozrywkowo-rekreacyjna  
TARNOBRZEG WITA NOWY ROK 

W ramach otwartego konkursu ofert (zgłosiły się dwa pomioty) 
ESTEKA wygrała konkurs na organizację imprezy rekreacyjno-ro-
zrywkowej pod hasłem TARNOBRZEG WITA NOWY ROK. W ra-
mach projektu zaproponowaliśmy powitanie nowego 2012 roku 
poprzez organizację pokazu laserowego z elementami pirotech-
nicznymi. Czy taka forma powitania nowego roku się przyjmie zo-
baczymy za rok. Laserowy pokaz przygotowany przez firmę Visual 
Sensation obejrzało ponad 1500 osób.

Imprezy majowe

Wyjątkowe warsztaty wokalne - Ustroń 2011
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25 listopada 2011r. Sandomierska Orkiestra Dęta wzięła udział 
w uroczystości zaprzysiężenia uczniów klas pierwszych Liceum 
Ogólnokształcącego, klas wojskowości, podstawy ratownictwa 
medycznego, w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 
im. KEN w Sandomierzu. Uroczystość odbyła się w Jednostce Woj-
skowej w Sandomierzu.

25 listopada 2011r. w Świetlicy Społeczno-Kulturalnej „Dworek” 
odbyła się zabawa andrzejkowa. Dzieci wraz z rodzicami uczestni-
czyły w tradycyjnych andrzejkowych wróżbach np. laniu wosku 
i odgadywanie przyszłości z kształtu cienia, losowaniu przedmio-
tów o symbolicznym znaczeniu, zabawie: wychodzenie butów za 
próg. Spotkanie zakończyło się zabawami tanecznymi oraz słod-
kim poczęstunkiem.

07.12.2011r. w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Patkow-
skiego 2a dzieci z sandomierskich szkół podstawowych wzięły 
udział w imprezie rekreacyjnej „Wyścig do św. Mikołaja”, której 
organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sando-
mierzu. Uczniowie klas I-VI konkurowali ze sobą w 5 zadaniach, 
wymagających nie tylko sprawności fizycznej, ale i umiejętności 
plastycznych. Wśród konkurencji znalazły się: 
1. „zimowa rozgrzewka”: tor przeszkód
2. „jazda na nartach”: wyścig czwórkami na nartach
3. „art”: tworzenie łańcucha choinkowego 
4. „jazda na sankach”: przeciąganie liną zawodników siedzących 

na kocykach „sankach”
5. „spadające płatki śniegu”: zbieranie kolorowych piłeczek

Zwycięzcami tegorocznego turnieju była reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 3, która uzyskała we wszystkich konkurencjach 
łącznie 34 punkty. Na drugim miejscu znalazła się Szkoła Podsta-
wowa nr 4, której uczniowie zdobyli łącznie 26 punktów. Miejsce 
trzecie zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2, która uzy-
skała 22 punkty. Czwarte miejsce przypadło Szkole Podstawowej 
nr 1. Uczniowie reprezentujący tę szkołę zdobyli 18 punktów. Wszy-
scy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe upominki a dla 
szkół przekazane zostały statuetki oraz dyplomy. Podczas turnieju 
panowała wspaniała sportowa atmosfera. Kibice z poszczególnych 
szkół zagrzewali swych kolegów do walki o zwycięstwo. W prze-
rwach pomiędzy konkurencjami dzieci uczestniczyły w konkur-
sach i zabawach przygotowanych przez Szkołę Tańca Samba.

W galerii wystawienniczej Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. 
Portowej 24 w Sandomierzu od 15 grudnia można oglądać wystawę  
„Szopki Bożonarodzeniowe 2011” . Eksponowane prace powstały 
w ramach konkursu Szopek Bożonarodzeniowych organizowanego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „TRATWA” przy współudziale Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Sandomierzu. Autorami prac są podopieczni czterech warszta-
tów terapii zajęciowej: „Tratwa” w Sandomierzu, z Piotrowic, ze 
Śmiechowic, ze Stalowej Woli. Dodatkowo ocenione zostały szopki 
wykonane przez uczniów klas integracyjnych ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych w Sandomierzu i Dwikozach.  

Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła klasa 
integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 1, w kategorii szkół gimna-
zjalnych - klasa 2a  z Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu. W kategorii 
dorosłych najwyżej oceniono szopkę wykonaną przez podopiecz-
nych Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Śmiechowic, wśród prac 
indywidualnych   i grupowych wygrała praca, wykonana przez 
członków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
„Tratwa”. Wśród prezentowanych szopek znalazły się szopki wi-
trażowe, haftowane,  wykonane przy użyciu ceramiki, szkła, masy 
solnej oraz papieru. 

15.12.2011r. w Świetlicy „Dworek”, placówce administrowanej 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, dzieci na 
co dzień uczestniczące w zajęciach świetlicowych wzięły udział 
we wspólnym tradycyjnym „rozświetleniu choinki”. Ubieranie cho-
inki stało się okazją do zaprezentowania prac dzieci i młodzieży, 
którzy przygotowywali podczas  zajęć plastycznych różnorodne 
dekoracje świąteczne oraz do wspólnego przedświątecznego spo-
tkania przy tradycyjnych bożonarodzeniowych potrawach, w przy-
gotowanie których zaangażowały się dzieci. 

W Centrum Kultury i Rekreacji 22 grudnia Szkolno-Parafialna 
Grupa Teatralna pod opieką ks. Mariana Bolesty, współpracująca 
z MOSiR w Sandomierzu, wystąpiła w spektaklu o tematyce bożo-
narodzeniowej. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z Gim-
nazjum nr 2 w Sandomierzu, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni 
goście: m.in. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Zastępca Burmistrz 
Sandomierza Ewa Kondek, Ks. Prałat Jan Młynarczyk.

22.12.2011r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji 
odbył się koncert „Wieczór kolęd”, w wykonaniu Dziecięcej Orkie-
stry Dętej oraz Dziecięcego Chóru Międzyszkolnego działających 
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Podczas koncertu licz-
nie zgromadzona publiczność wysłuchała wielu znanych kolęd 
i pastorałek. Na zakończenie „Wieczoru kolęd” Dyrektor MOSiR Ja-
nusz Chabel oraz Ksiądz Prałat Jan Młynarczyk złożyli wszystkim 
uczestniczącym w koncercie świąteczne życzenia. Młodzi artyści 
otrzymali podarunki od Mikołaja. Spotkaniu towarzyszyła miła 
świąteczna atmosfera połączona z podziwianiem wystawy szopek 
bożonarodzeniowych prezentowanych w CKiR.

Działalność MOSiR
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Przekazując swój 1 % podatku wpierasz realizację następujących działań:
• wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży; 
• rehabilitację dzieci i młodzieży poprzez zajęcia hipoterapeutyczne; 
• rozwój systemu stypendialnego skierowanego do uzdolnionych uczniów; 
• projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
• fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży; 
• projekt budowy ośrodka hipoterapii.

Wypełniając swój PIT za 2011 rok 
wpisz nr KRS 0000160148 
i wesprzyj nasze działania!

Naprawdę 
warto!
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Chociaż zima w tym roku mogła rozczarować w szczególności 
najmłodszych, to pomimo dodatniej temperatury, we wtorek odda-
no do użytku pierwsze w Tarnobrzegu sztuczne lodowisko, które 
powstało w ramach programu Biały Orlik. Wszyscy miłośnicy jaz-
dy na łyżwach będą mogli uprawiać ten sport codziennie w godzi-
nach od 10 do 20.

Biały ORLIK

 We wtorek, 6 grudnia br., w sandomierskim Ratuszu odbyła się 
uroczystość odznaczenia medalami „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” Jubilatów, którzy świętowali swoje Złote Gody. Przyby-
łych gości oraz ich najbliższych powitała w Sali Ślubów Barbara 
Gadawska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sandomierzu. 
Dyplomy oraz medale w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego wręczyła „złotym parom” dr Ewa 
Kondek, Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

Wśród odznaczonych znaleźli się: Danuta i Marian Białowie, Stani-
sława i Aleksander Chojnaccy, Zofia i Henryk Derewienkowie, Sta-
nisława i Augustyn Habowie, Bronisława i Andrzej Karelusowie, Ja-
nina i Zdzisław Lochowie, Helena i Franciszek Makowscy, Teodozja 
i Kazimierz Motykowie, Anna i Bogdan Musiałowie, Zofia i Edward 
Nowakowie, Teresa i Kazimierz Rzeszowiakowie, Kazimiera i Józef 
Sudołowie oraz Marianna i Władysław Zwierzykowie. 

- Szanowni Jubilaci, Wasza obecność w tym dniu, tu w tym 
miejscu, na tak doniosłej uroczystości daje świadectwo trwałości 
związku małżeńskiego, nieprzemijającej miłości i wzajemnego sza-
cunku. Buduje w nas wiarę, że są jeszcze w świecie wartości nie 
tylko materialne, ale duchowe, że istnieje miłość, wierność, odda-
nie i radość spełnienia się w życiu poprzez dom i rodzinę – mówiła 
podczas uroczystości Ewa Kondek.

- Drogim Jubilatom życzę długich lat w zdrowiu i pogodzie du-
cha, w radości i zadowoleniu z dobrze spełnionych obowiązków 

W dniu 1 grudnia w sandomierskim Zamku odbyło się spotka-
nie pt. Lampa wiary poświęcone sylwetce i myśli filozoficznej prof. 
Stefana Swieżawskiego.

Wydarzenie poprowadził Tomasz Dostatni OP z zakonu domini-
kanów w Lublinie. 

Promocja książki
Czesław Miłosz, 

Jarosław Iwaszkiewicz. 
Portret podwójny

Lodowisko powstało przy Szkole Podstawowej nr 9 na osiedlu 
Dzików. Jest to kolejny obiekt sportowy, który z pewnością zachęci 
nie tylko dzieci, ale i dorosłych do większej aktywności. - Mamy bo-
gatą infrastrukturę sportową, ale brakowało nam jeszcze sztuczne-
go lodowiska. Już samo otwarcie pokazało, że lodowisko na pew-
no nie będzie świeciło pustkami, bo i najmłodsi tarnobrzeżanie i ci 
nieco starsi chętnie zakładają łyżwy - mówi Prezydent Tarnobrze-
ga, Norbert Mastalerz.

Jak zapowiada Prezydent, Biały Orlik, to pierwsze, ale nie ostat-
nie sztuczne lodowisko w Tarnobrzegu. Jeszcze w tym roku daw-
ny basen odkryty zostanie przebudowany właśnie na sztuczne 
lodowisko, które będzie zadaszone, z wypożyczalnią łyżew, gastro-
nomią i będzie też większe od Białego Orlika.

Nim jednak powstanie drugie lodowisko, mieszkańcy mogą 
podszkolić się z jazdy na łyżwach na Białym Orliku, który czynny 
jest codziennie od godziny 10 do 20, z godzinną przerwą, od 14 do 
15, na konserwację płyty lodowiska. Niestety na razie ci, co chcą 
pojeździć muszą sami przynieść łyżwy, ponieważ przy lodowisku 
nie ma wypożyczalni. Jednak samo korzystanie z lodowiska jest 
darmowe.

W uroczystym przecięciu wstęgi razem z Prezydentem Norber-
tem Mastalerzem i jego zastępcą Robertem Niedbałowskim udział 
wzięły najmłodsze łyżwiarki Jagoda i Kalina. Tuż przed przecię-
ciem wstęgi, w krótkim występie artystycznym zaprezentowały 
się dziewczyny ze studia FRAM, które po raz pierwszy, zatańczyły 
na lodzie.

Koszt budowy lodowiska, to 824 100 zł z czego 300 tys. zł to do-
tacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostała kwotę samorząd 
tarnobrzeski dołożył z własnego budżetu. Wykonawcą prac była 
krakowska firma WM INTERNATIONAL Paweł Doliński.

źródło: tarnobrzeg.pl [1]

Uroczystość Złotych Godów 
w sandomierskim Ratuszu

małżeńskich i rodzicielskich, w poczuciu dumy z dzieci i dorastają-
cych młodych pokoleń - dodała Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
Życzenia kolejnych szczęśliwych, wspólnych lat „złotym parom” 
złożyły także Barbara Gadawska oraz Janina Szczygielska, szefo-
wa sandomierskiego oddziału Związku Emerytów i Rencistów.

Po części artystycznej odbył się poczęstunek przygotowany 
przez Hotel Korona w Sandomierzu.

Uroczystość z okazji 50. rocznicy pożycia małżeńskiego obcho-
dzono w Sandomierzu po raz drugi, bowiem pierwsza odbyła się 
w marcu br. 

Spotkanie poświęcone sylwetce i myśli
filozoficznej prof. Stefana Swieżawskiego

14 grudnia 2011 roku w sandomierskim Zamku na odbyła się 
promocja książki:

Czesław Miłosz 
Jarosław Iwaszkiewicz. Portret podwójny, wykonany z listów, 

wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji

- z udziałem Romana Papieskiego autora opracowania i przypi-
sów, pracownika Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów na 
Stawisku.

Spotkanie zaistniało na okoliczność zamknięcia Roku Czesława 
Miłosza, ogłoszonego dla upamiętnienia jego setnej rocznicy uro-
dzin.

Twój 1 % podatku pomoże w rehabilitacji dzieci i młodzieży 
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REKLAMA

* JEŻELI CHCESZ WZIąĆ UDZIAŁ W ORGANIZACJI PIERW-
SZEGO MARATONU NA PODKARPACIU - ,,MARATONU JE-
ZIORO TARNOBRZESKIE”

*  JEŻELI NIE BOISZ SIĘ NOWYCH WYZWAŃ,
*  JEŻELI PODOBA CI SIĘ TO CO ROBI MOSIR ,

NIE MOGŁEŚ TRAFIĆ LEPIEJ !
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera jest 

organizatorem I Maratonu ,,Jezioro Tarnobrzeskie” oraz wielu 
innych imprez sportowych i rekreacyjnych towarzyszących tej 
imprezie.

Jeżeli chcesz wziąć udział w tworzeniu tego wydarzenia - 
zgłoś się do nas !

Na wolontariuszy podczas imprezy czekają zadania:
* w biurze zawodów,
* w punkcie informacyjnym,
* w zespole obsługującym zawodników,
* przy obsłudze strefy startu i mety,
* w punktach odżywiania na trasie biegu,
* przy obsłudze miasteczka maratońskiego.

Dla tych osób, które mają czas i ambicję zaangażować się 
w organizację imprezy już teraz, mamy propozycję pomocy:
* w zespole zajmującym się oprawą artystyczną imprezy,
* w zespole zajmującym się organizacją imprez rekreacyjnych 

i sportowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Nasi wolontariusze mają możliwość zdobycia doświadczenia 
i nawiązania nowych znajomości. Zdobycie referencji oraz sa-
tysfakcji ze współtworzenia ogromnego wydarzenia.

Zapraszamy do współpracy !

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana skontaktuj się:
biuro@maratontarnobrzeg.pl 

źródło: http://maratontarnobrzeg.pl/?p=40 

Pokaz The best of 2006-2009 
– najlepsze filmy jednominutowe!  

Przyjdź i daj się wciągnąć 
w jednominutówkowy kalejdoskop

Stowarzyszenie WSPARCIE w Nowej Dębie, ul. Jana Pawła II 4
13.01.2012 (piątek), godz. 20.00 

WSTĘP BEZPŁATNY
Zapraszamy!

Pełny wykaz filmów wyświetlanych podczas pokazu na stro-
nie www.wsparcie.pl 

Polska edycja Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych 
The One Minutes w ubiegłym roku obchodziła swoje 5 urodzi-
ny. Z tej okazji powstała kompilacja najlepszych jednominutó-
wek stworzona z 4 archiwalnych edycji festiwalu. Wyszperane 
w archiwum najlepsze jednominutówkowe produkcje w latach 
2006-2009 ruszają w trasę po Polsce.

Podczas pokazu zostanie zaprezentowanych 50 najlepszych 
filmów jednominutowych, w tym główne nagrody i wyróżnie-
nia z każdej edycji.

1 minuta to tak nie wiele - zaledwie ulotna chwila, trudny 
do zarejestrowania nieuchwytny moment czasu, a czasem 
wręcz cała wieczność i wystarczająco długo, żeby opowiedzieć 
wszystko

Zamknąć film w jednej minucie to nie lada wyzwanie.

Są filmy, które nie pozwalają na obojętny odbiór widza, wzbu-
dzają emocje, zaskakują i zmuszają do refleksji; są też takie, 
o których zapomina się na chwilę po ich obejrzeniu

Festiwal Filmów i Form Jednominutowych jest polską edy-
cją festiwalu „The One Minutes” koordynowanego przez TOM 
Foundation w Amsterdamie – to międzynarodowy ruch jedno-
minutowych filmów docierający już do ponad 100 krajów na 
świecie. Festiwal powstał po to by promować film jako jedną 
z form artystycznej ekspresji i kształtować nową przestrzeń do 
eksperymentowania z formą i obrazem w ujęciu filmu krótko-
metrażowego trwającego dokładnie 1 minutę. Skierowany jest 
zarówno do młodych twórców jaki i osób profesjonalnie zajmu-
jących się filmem, a przede wszystkim artystów poszukujących 
sposobu na zaprezentowanie swojej twórczości, zamanifesto-
wanie swojej obecności, którzy pragną nadać siłę treści wła-
snego przekazu.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się nadsyła-
nych prac do ogólnopolskiego konkursu jest długość trwania 
filmu - dokładnie 60 SEKUND. Tematyka i technika jest dowol-
na i zachęca do eksperymentowania wykraczającego po za 
tradycyjne ujęcie filmu, odkrywania nowych możliwości oraz 
potencjału w kreatywności poszukującej sposobu tworzenia 
wyrazistych osobistych obrazów. Festiwal Filmów i Form Jed-
nominutowych to festiwal wyobraźni, liczy się pomysł, wywoła-
nie emocji; liczą się filmy, które zmuszają do refleksji i na długo 
pozostają w pamięci.

Więcej info o festiwalu na: http://www.jednominutowki.pl/ 

Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku: 
http://www.nck.org.pl/

Grzegorz Janczyk

Do dwóch
Przypadkowych
związków
Jedno 
niepowodzenie
gratis.
Naucz się
żyć z
substytutem
 miłości
To 
nie takie
trudne
wybór mały
Spisane na straty
kapryszenie.

Jest jeszcze 
Obojętność 
nasza nowa
przyjaciółka.

Anna Mazur
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Od końca l. 30-tych XX wieku Zakłady stanowiły bazę rozwo-

jową naszego miasta – Nowej Dęby. Z nimi związane było życie 
tysięcy ludzi, którzy tu mieszkali i pracowali. 31 grudnia 2011 r. 
mija 50 rocznica nadania praw miejskich Nowej Dębie, warto za-
tem przybliżyć ich historię. Zorganizowana w SOK wystawa obej-
muje okres od początku funkcjonowania Fabryki oraz działalności 
Wytwórni Amunicji Nr 3 w ówczesnej Dębie, poprzez lata II Wojny 
Światowej, aż po czasy PRL-u i okres po 1989 r. 

Pierwszy dział wystawy dotyczący początków działalności 
Fabryki wyraźnie wskazuje, że powstanie Zakładów wiązało się 
z planami Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego twórcą 
był Eugeniusz Kwiatkowski. Następnie przedstawione zostały 
losy Wytwórni Amunicji Nr 3 poczynając od planów jej lokalizacji, 
poprzez budowę, prezentację sylwetek pierwszej dyrekcji i nie-
których pracowników, po ogólną prezentację Fabryki oraz produ-
kowane tu wyroby. Dalej ukazany został czas II Wojny Światowej 
w historii Zakładu, a także rys okresu przejściowego.

W kolejnym etapie wystawy przedstawione zostały l. 1951-1989, 
w formie wyodrębnienia pewnych elementów z historii Zakładów 
Metalowych. Między innymi ukazana jest tu fabryka z zewnątrz 

i od środka oraz produkowane wyroby. Ciekawym akcentem było 
dodanie tu obiektów, które powstały w wyniku działalności Fabry-
ki i były niegdyś bezpośrednio związane z Zakładami. Ma to za 
zadanie uświadomić, jak istotną rolę w historii Nowej Dęby peł-
niły wówczas Zakłady Metalowe. Dopełnieniem wystawy jest za-
prezentowanie historii Zakładów Metalowych „DEZAMET” S. A. 
z l. 1989-2011 oraz ukazanie obecnego wyglądu przedsiębiorstwa 
i przedstawienie uroczystości upamiętniających jego powstanie. 

Warto zaznaczyć, że w przygotowaniach do wystawy szcze-
gólnie ważna okazała się pomoc Pełnomocnika Zarządu Zakła-
dów Metalowych „Dezamet” S. A. pana Mariana Piechoty, syna 
pierwszego dyrektora Wytwórni Amunicji Nr 3 – pana Mirosława 
Szypowskiego i syna dyrektora technicznego WAm 3 - Witolda 
Śmiśniewicza, którzy służyli swoją radą i udostępnili materiały. 
Podziękowania należą się także wszystkim instytucjom, które udo-
stępniły zdjęcia: Urzędowi Miasta i Gminy Nowa Dęba, Muzeum 
Regionalnemu w Stalowej Woli, Samorządowemu Ośrodkowi Spor-
tu i Rekreacji, Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie oraz Przedszkolu nr 
5 w Nowej Dębie. 

Wystawa „Z historii Zakładów Metalowych…” ma przypomnieć 
mieszkańcom Nowej Dęby i jej okolic historii tak wiele dla tego 
miasta znaczących Zakładów. W programie otwarcia znalazły się 
m.in. przemówienia zaproszonych gości oraz prezentacja multime-
dialna historii Zakładów Metalowych. Serdecznie zapraszamy!

Opiekun wystawy Krzysztof Jaśkiewicz

Z historii Zakładów Metalowych w Nowej Dębie…
– wystawa o takim tytule zostanie uroczyście 
otwarta 3 stycznia o godz. 18 w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Nowej Dębie.

Brama zakładowa

Taśma montażu łożysk tocznych

– wspieranie zajęć hipoterapeutycznych dzieci i młodzieży –  nr KRS 0000160148



14 nr 9Nasze Miasto

 

Miejska Biblioteka Publiczna 
in. dr. Michama Marczaka 

w Tarnobrzegu 
 

zaprasza na spotkanie  

z  KKaarroolliinnąą      

      CCiieejjkkąą  
    avuorką książki 

           „Niesamowite opowiadania 
       Paoa Czeretoie” 

Karolina Ciejka - urodzona w Tarnobrzegu, archeolog, 
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, mieszkająca 
obecnie na warszawskiej Pradze. „Niesamowite opowiadania 
Pana Czereśnie” są jej debiutem literackim. 

 

30.01.2012  /pooiedziamek/  godz. 17.00 
Sala odczytowa MBP  ul. Szeroka 13 

 

                            wsuêp woloy 

„My się nudy nie boimy,  
ferie z książką… to lubimy”

Data Godz. Miejsce Forma

30.01.2012 godz. 17.00 Biblioteka Główna Spotkanie z cyklu „Książka z autografem” z Karoliną Ciejką, autorką opowiadań „Niesamowite opowieści Pana Cze-
reśnie”

Biblioteka Główna „Tak nie wolno!” ogłoszenie regulaminu konkursu plastycznego realizowanego przez MBP i WORD w Tarnobrzegu

godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG „W poszukiwaniu zaczarowanej zimy” – zajęcia z wykorzystaniem programów graficznych

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG „Zimowe kalambury” – zagadki, quizy.

godz. 10.00 Filia nr 5 os. Wielowieś „Kalambury i nie tylko…”

godz. 11.00 Filia nr 6 os. Sobów „Kocie historie” – zajęcia literacko – plastyczne przygotowane w oparciu o utwory T. Trojanowskiego

31.01.2012 godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG Dzień z bezpiecznym Internetem  

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG Turniej gier planszowych dla dzieci  

godz. 11.00 Filia nr 1 os. Serbinów „Kto zagadki odgadnie, tego nuda nie dopadnie” rozwiązywanie rebusów zagadek literackich

godz. 12.00 Filia nr 2 os. Siarkowiec Maska na bal karnawałowy – zajęcia plastyczne 

godz. 11.00 Filia nr 3 os. Miechocin „Nie ma nudnych dni” zajęcia literacko – plastyczne przygotowane w oparciu o twórczość R. Piątkowskiej

godz. 10.00 Filia nr 4 os. Mokrzyszów „Dlaczego śnieg jest biały?” – tajemnice i zagadki w literaturze popularno-naukowej dla  dzieci.

godz. 10.00 Filia nr 5 os. Wielowieś „…Ilekroć odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli…” – Kajtuś Czarodziej wspólne czytanie utworów 
J. Korczaka  

01.02. 2012 godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG Gry i zabawy multimedialne

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG Projekcja filmów dla dzieci      

godz. 13.00 Filia nr 1 os. Serbinów „Śmiejmy się razem” – godzina z żartem i dowcipem

godz. 10.00 Filia nr 4 os. Mokrzyszów Turniej szachowy     

godz. 10.00 Filia nr 5 os. Wielowieś Quiling – zajęcia plastyczne  

godz. 13.00 Filia nr 6 os. Sobów „Kolorowe  zwierzątka” – orgiami zajęcia plastyczne   

godz. 11.00 Filia nr 7 os. Dzików „Lokomotywa z pudełek” zajęcia plastyczne

02.02.2012                    godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG „Wirtualni milionerzy” – turniej gier

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG „Zwierzęta w zimowym lesie” zajęcia plastyczne

godz. 11.00 Filia nr 1 os. Serbinów Bohaterowie polskich dobranocek „Bolek i Lolek” – zajęcia literacko – plastyczne

godz. 12.00 Filia nr 2 os. Siarkowiec „Krzyżówki z soplem lodu”

godz. 11.00 Filia nr 3 os. Miechocin „Zimowe łamigłówki dla mądrej główki” zgaduj zgadula

godz. 10.00 Filia nr 5 os. Wielowieś „Król Maciuś I” – czy warto być królem? wspólne czytanie  utworów J. Korczaka    

godz. 11.00 Filia nr 7 os. Dzików Najlepszy z najlepszych turniej gier planszowych „Chińczyk”     

03.02.2012                 godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG „Laurka dla Babci i Dziadka” – zajęcia z wykorzystaniem programów graficznych

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG „Nowe przygody Piątki z Zakątka” zajęcia literacko – plastyczne  w oparciu o utwory K. Drzewickiej

godz. 11.00 Filia nr1 os. Serbinów Nasz kącik plastyczny – Bałwanki zabawy literacko – plastyczne dla najmłodszych

godz. 10.00 Filia nr 4 os. Mokrzyszów „Poezja z sercem w zmowie” konkurs recytatorski dla dzieci 12-15 lat

godz. 10.00 Filia nr 5 os. Wielowieś Origami z koła – zajęcia plastyczne

godz. 15.00 Filia nr 6 os. Sobów Łamisłówka – szarady literackie  

06.02.2012 godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG „W poszukiwaniu zaczarowanej zimy” – zajęcia z wykorzystaniem programów graficznych

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG „Zimowe kalambury” – zagadki, quizy.  

godz. 10.00 Filia nr 5 os. Wielowieś „Kalambury i nie tylko…”

godz. 11.00 Filia nr 6 os. Sobów „Kocie historie” – zajęcia literacko – plastyczne przygotowane w oparciu o utwory T. Trojanowskiego  

07.02.2012 godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG Dzień z bezpiecznym Internetem  

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG Finał  turnieju  gier planszowych dla dzieci    

godz. 11.00 Filia nr 1 os. Serbinów „Kto zagadki odgadnie, tego nuda nie dopadnie” – rozwiązywanie rebusów i zagadek literackich

godz. 12.00 Filia nr 2 os. Siarkowiec Zimowe pejzaże obrazy malowane pastą do zębów

godz. 11.00 Filia nr 3 os. Miechocin „Nie ma nudnych dni” zajęcia literacko – plastyczne przygotowane w oparciu o twórczość R. Piątkowskiej

godz. 11.00 Filia nr 5 os. Wielowieś „Bankructwo małego Dżeka” wspólne czytanie utworów J. Korczaka    

08.02.2012 godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG Gry i zabawy multimedialne

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG Projekcja filmów dla dzieci      

godz. 13.00 Filia nr 1 os. Serbinów Śmiejmy się razem – godzina z żartem i dowcipem

godz. 12.00 Filia nr 2 os. Siarkowiec Konkursowy zawrót głowy – konkurs na znajomość bajek i baśni

godz. 10.00 Filia nr 5 os. Wielowieś Quiling – zajęcia plastyczne  

godz. 11.00 Filia nr 7 os. Dzików Serduszkowce drzewo – zajęcia plastyczne

09.02.2012 godz. 12.00 Wszystkie agendy i filie „12 pytań” konkurs na znajomość przepisów  ruchu drogowego  

godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG „Wirtualni milionerzy” – turniej gier

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG Zwierzęta w zimowym lesie – zajęcia plastyczne

godz. 12.00 Filia nr 2 os. Siarkowiec Wszystko o…Muminkach – zajęcia literacko - plastyczne

godz. 11.00 Filia nr 3 os. Miechocin Zimowe łamigłówki dla mądrej główki zgaduj zgadula

godz. 10.00 Filia nr 5 os. Wielowieś „Józki, Jaśki i Franki…” wspólne czytanie utworów J. Korczaka    

godz. 11.00 Filia nr 7 os. Dzików Najlepszy z najlepszych turniej gier planszowych „MEMORY”       

10.02.2012 godz. 17.00 Biblioteka Główna         otwarcie wystawy: „Barwy przeszłości w powieściach J.I. Kraszewskiego” ze zbiorów Muzeum J.I.Kraszewskiego w 
Romanowie

godz. 12.00 Czytelnia Internetowa BG „Laurka dla Babci i Dziadka” – zajęcia z wykorzystaniem programów graficznych

godz. 11.00 Oddział dla Dzieci BG Nowe przygody Piątki z Zakątka – zajęcia literacko - plastyczne  w oparciu o utwory K. Drzewickiej

godz. 11.00 Filia nr1 os. Serbinów Nasz kącik plastyczny – Walentynkowa kartka zabawy literacko – plastyczne dla najmłodszych

godz. 10.00 Filia nr 5 os. Wielowieś Origami z koła – zajęcia plastyczne

godz. 15.00 Filia nr 6 os. Sobów Łamisłówka – szarady literackie

Program imprez przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
im.dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu w ramach akcji „ Zima 2012”
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REKLAMA

ZNANI I NIEZNANI W KARYKATURZE

REKLAMA

Jesteś zainteresowany reklamą w gazecie NASZE MIASTO?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

nm@equela.pl  lub  601-265-353
Koszt reklamy za moduł 52x55mm:

       • I strona - 140 zł netto
       • II- XV      - 70 zł netto
        • XVI         - 120zł netto

Internetowe wydanie gazety na www.equela.eu

UWAGA!  Zima idzie!!!
Na reklamodawców czekają rabaty do 70 %.

Reklamy do danego numeru przyjmujemy do 20 każdego miesiąca.

Litery z ponumerowanych pól utwo-
rzą rozwiązanie krzyżówki.

Wśród osób, które na adres mailowy 
nm@equela.eu prześlą prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy  
nagrody niespodzianki!.

KRZYŻÓWKA

Sandomierz Stalowa Wola Tarnobrzeg

09.01 – 15.01.2012 r.
„Apteka w Galerii”, 
ul. Błonie 2
Tel. 15 832 02 93
 
16.01 – 22.01.2012 r.
Apteka „NOVA”, 
ul. Mickiewicza 32
Tel. 15 832 07 88
 
23.01 – 29.01.2012 r.
Apteka Sp. Cywilna, 
ul. Portowa 30
Tel. 15 832 19 15
 
30.01 – 05.02.2012 r.
„ROKITEK”, 
ul. Rokitek 41A
Tel. 15 833 12 09
 
06.02 – 12.02.2012 r.
Firma Handlowa „ARNIKA” Sp. 
Jawna, ul. Mickiewicza 51a/2
Tel. 15 832 27 37

09.01 – 15.01.2012 r.
Apteka „Vita”, 
ul. Poniatowskiego 21 e
Tel. 15 843 84 49 
 
16.01 – 22.01.2012 r.
Apteka „W Tesco”, 
ul. Przemysłowa 2B
Tel. 15 842 57 98 
 
23.01 – 29.01.2012 r.
Apteka, 
ul. Poniatowskiego 80
Tel. 15 844 30 66 
 
30.01 – 05.02.2012 r.
Aptek „Tradycyjna”, 
ul. Poniatowskiego 4
Tel. 15 842 79 86
 
06.02 – 12.02.2012 r.
Apteka „Sana”, 
ul. Narutowicza 1 
Tel. 15 844 27 82

09.01 – 15.01.2012 r.
Apteka „Familijna”, 
ul. Mickiewicza 34 e
tel. 15 822 19 89  

16.01 – 22.01.2012 r.
 Cefarm Kielce S.A.
ul. Sienkiewicza 38/74 A
tel. 15 823 81 69  

23.01 – 29.01.2012 r. 
 Apteka „Familijna”
ul. Mickiewicza 34 e
tel. 15 822 19 89
  
30.01 – 05.02.2012 r. 
 Apteka „Familijna”
ul. Mickiewicza 34 e
tel. 15 822 19 89 
 
06.02 – 12.02.2012 r.  
Apteka „Familijna”
ul. Mickiewicza 34 e
tel. 15 822 19 89  

Dyżury Aptek

Wioska indiańska w Ameryce. Przy-
chodzą Apacze do swego szamana i 
pytają:

– Jaka będzie w tym roku zima sza-
manie?

– Bardzo, bardzo ostra!
Apacze zaczęli zbierać chrust, ale 

zima była łagodna. Następnej jesieni 
znowu przychodzą Apacze i pytają 
szamana:

– Jaka będzie w tym roku zima?
– Bardzo, oj bardzo ostra!
Zima znów była łagodna, a Apacze 

nazbierali górę chrustu. Następnej je-
sieni przychodzą wściekli Apacze do 
szamana i pytają się go o to samo, ale 
grożą mu, że go oskalpują jeżeli się 
pomyli i że ma całą noc by się namy-
śleć. W nocy szaman wymknął się do 
instytutu meteorologicznego i pyta 
synoptyków:

– Jaka będzie w tym roku zima?
– Bardzo ostra, oj ostra – odpowiadają.
– Skąd wiecie? – pyta szaman.
– Bo Apacze od 2 lat chrust zbierają!

***

Do pokoju wchodzi strasznie pobity 
hrabia.

– O rany, sir, co się panu stało? – 
pyta Jan. 

– Dostałem w twarz od barona Ste-
fana.

– Od barona Stefana? Przecież to 
chucherko! Musiał mieć coś w ręku!

– Miał. Łopatę.
– A pan, panie hrabio? Nie miał pan 

nic w ręku? 
– Miałem. Lewą pierś żony barona. 

Piękna rzecz, nie przeczę, ale do walki 
zupełnie się nie nadaje.

***
Z pamiętnika studenta:
Poniedziałek – zostało mi 2 zł jestem 

głodny

Wtorek – zostało mi 1,5 zł jestem 
głodny

Środa – została mi 1 jestem bardzo 
głodny

Czwartek – nie mam pieniędzy je-
stem bardzo głodny

Piątek – dostałem stypendium
Sobota – Nic nie pamiętam
Niedziela – Nic nie pamiętam
Poniedziałek – zostało mi 2 zł jestem 

bardzo głodny! 

***

Siedzi baca na drzewie i śpiewa. 
Przechodzi turysta.

– Baco, spadniecie, na drzewie się 
nie śpiewa.

– Nie spadnę.
Za godzinę wraca turysta, patrzy, 

a pod drzewem leży baca.
– A mówiłem wam, baco – nie śpie-

wa się na drzewie.
– Śpiwo się, śpiwo, ino się nie tań-

cy.

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 20 stycznia br.

Humor...

Redakcja 
NASZE MIASTO 

poszukuje do współpracy
osób do akwizycji reklam.

Poszukujemy osób na 
terenie 

Tarnobrzega, Stalowej 
Woli, Sandomierza, Nowej 

Dęby i Mielca,

które mają umiejętność 
nawiązywania kontaktów, 

dysponują wolnym
czasem.

Na zgłoszenia oczekujemy 
poprzez nm@equela.eu

Nasze Miasto
TARNOBRZEG • STALOWA WOLA • SANDOMIERZ • NOWA DĘBA
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wiele ich
w lesie

litera
grecka

grecki
bóg

miłości

najmłod-
sza era
geol.

zbożowy
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Lata 80-90-te, muzyka klubowa i dance wraz z domieszką reggae, a do 
tego pokaz laserowy wraz z fontannami i kurtynami sztucznych ogni…

To atrakcje, jakie przygotowali organizatorzy tegorocznej zabawy 
sylwestrowej, która odbyła się na Placu Bartosza Głowackiego.

Już po raz drugi Prezydent Tarnobrzega zdecydował się 
zaproponować mieszkańcom wspólne przywitanie Nowego Roku pod 
gołym niebem.

Za organizację imprezy w tym roku odpowiadało Stowarzyszenie 
ESTEKA, które wygrało otwarty konkurs ofert ogłoszony przez 
tarnobrzeski Urząd Miasta.

SYLWESTER
20112012

fot.: Agnieszka Nycz  - nadwisla24.pl


