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W  K o n k u r s i e  t y m 
PrzedsiÍbiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Nowej DÍbie 
uhonorowane zosta≥o Nagrodπ 
G≥Ûwnπ za dzia≥ania w dziedzi-
nie poprawy stanu úrodowiska 
naturalnego, a w szczegÛlnoúci 
za oszczÍdnoúci energii i wdra-
øanie niekonwencjonalnych 
ürÛde≥ energii na bazie paliw 
odnawialnych. W konkursie o 
Ekolaury uczestniczy≥y przed-
siÍbiorstwa, ktÛre osiπgajπ 
szczegÛlne wyniki w dziedzinie 
ochrony úrodowiska i gospodar-
ki wodnej. Oceny konkursowej 
dokonano w czterech katego-
riach: oszczÍdnoúÊ energii i nie-
konwencjonalne ürÛd≥a energii, 
gospodarka wodno-úciekowa, 
ochrona powietrza, gospodarka 
odpadami i rekultywacja tere-
nÛw zdegradowanych.

StatuetkÍ ÑEkolaurÛwî, 
autorstwa znanego rzeübiarza 
prof. Jacka Sarapaty, z rπk 
Przewodniczπcego Kapitu≥y 
Konkursowej i Ministra årodo-
wiska odebra≥ burmistrz miasta 
i gminy Nowa DÍba JÛzef Cze-
kalski oraz prezes PGKiM Sp. 
z o.o. Marian Lis.

Bardzo wysoko ocenione 
zosta≥y osiπgniÍcia w gminie 
Nowa DÍba w dziedzinie wdro-
øenia niekonwencjonalnego ürÛ-
d≥a energii ñ w nowej Kot≥owni 
Miejskiej. Wdroøony projekt 
uwzglÍdnia kompleksowoúÊ ca-
≥ego zadania, a jego nowatorstwo 
przyczyni≥o siÍ do osiπgniÍcia 
kilku celÛw ekologicznych i po-
prawy stanu úrodowiska natural-
nego. Najwaøniejszy z nich to 
zdecydowane obniøenie emisji 
gazÛw cieplarnianych i py≥Ûw 
do úrodowiska. By≥o to moøliwe 
g≥Ûwnie dziÍki zmianie paliwa, tj. 
mia≥u wÍglowego na drewno. 

PIERWSZA NAGRODA 
ZA KOT£OWNI 

18 czerwca w Teatrze ålπskim w Katowicach odby≥ siÍ 
ogÛlnopolski fina≥ trzeciej edycji Konkursu o ÑEKOLAURY 
Polskiej Izby Ekologiiî. 

OprÛcz korzyúci wynikajπ-
cych ze zmiany paliwa uzyskano 
rÛwnieø efekt oszczÍdnoúciowy 
w postaci ograniczenia strat 
ciep≥a na przesy≥ach poprzez 
wyeliminowanie magistrali cie-
p≥owniczej przesy≥ajπcej ciep≥o 
z dawnego terenu Zak≥adÛw 
Metalowych oraz komplekso-
wej wymiany wyeksploatowa-
nych sieci ciep≥owniczych na 
terenie miasta. 

Znaczπcy wp≥yw na ogra-
niczenie emisji gazÛw cieplar-
nianych, a zw≥aszcza jednego 
z najgroüniejszych, jakim jest 
metan, mia≥a zmiana systemu 
zagospodarowywania osadÛw 
úciekowych, popio≥Ûw z eksplo-
atowanej Kot≥owni Miejskiej i 
odpadÛw zielonych z pielÍgnacji 
zieleni miejskiej. Wytwarzany 
na bazie tych sk≥adnikÛw nawÛz 
mineralno-organiczny s≥uøy do 
nawoøenia plantacji wierzby 
energetycznej stanowiπcej w 
przysz≥oúci paliwo dla lokalnej 
Kot≥owni Miejskiej. Wdraøane 
uprawy wierzby energetycznej 
majπ rÛwnieø bardzo korzystny 
wp≥yw na stan úrodowiska na-
turalnego. W okresie wegeta-
cyjnym wierzba wytwarza tlen 
i w sposÛb bardzo korzystny 
wp≥ywa na oczyszczanie wÛd 
gruntowych ze zwiπzkÛw bio-
gennych i metali ciÍøkich.

Przypomnijmy, øe proces 
zmiany zaopatrzenia miasta w 
ciep≥o rozpoczπ≥ siÍ od uchwa-
lenia ÑPlanu zaopatrzenia w 
energiÍ cieplnπ, elektrycznπ i 
paliwa gazowe dla miasta Nowa 
DÍbaî w 2000 r. Zauwaøono w 
nim, øe dotychczasowy sposÛb 
dostarczania ciep≥a do zasobÛw 
komunalnych jest nieefektywny 
i naleøy wybudowaÊ w≥asnπ ko-
t≥owniÍ w mieúcie. Poprzednie 
w≥adze zdecydowa≥y siÍ na 

Laureaci EkolaurÛw.

bardzo spektakularny program 
budowy Kot≥owni Miejskiej na 
biopaliwo, w oparciu o zasoby 
w≥asne (gminy i rolnikÛw) 
wierzby energetycznej. Budowa 
kot≥owni o mocy 8 MW mia≥a 
byÊ najwiÍkszπ kot≥owniπ ko-
munalnπ na zrÍbkÍ drewnianπ 
w Polsce.  

Paliwo ñ wierzba energe-
tyczna - mia≥a byÊ produkowana 
na w≥asnych plantacjach, do na-
woøenia ktÛrych wykorzystany 
mia≥ byÊ nawÛz organiczny, 
wytwarzany na oczyszczalni 
úciekÛw. NawÛz ten powstaje 
w procesie przetworzenia osa-
dÛw úciekowych, poprzez do-
danie wapna rolniczego, mπczki 
drzewnej, odpadÛw zielonych 
z terenu miasta oraz popio≥u ze 
spalonej zrÍbki. InstalacjÍ do 
przerobu osadÛw úciekowych 
uruchomiono na oczyszczalni 
úciekÛw juø na jesieni 2001 r.

Waønym zadaniem by≥o 
rÛwnieø pozyskanie instytucji, 
ktÛre chcia≥y siÍ zaangaøowaÊ 
finansowo w tÍ inwestycjÍ, 
gdyø 10-milionowego zadania 
gmina nie by≥a w stanie sama 
udüwignπÊ. Poprzednim w≥a-
dzom uda≥o siÍ pozyskaÊ do 
wspÛ≥pracy EKOFUNDUSZ, 
ktÛry dotowa≥ zadanie kwotπ 
4,55 mln z≥. UmowÍ na tÍ 
dotacjÍ, po kilkumiesiÍcznych 
negocjacjach, podpisywa≥ juø 
obecny burmistrz, tak jak i 
umowÍ z Narodowym Fun-
duszem Ochrony årodowiska 
i Gospodarki Wodnej, ktÛry 
udzieli≥ nam poøyczki w wyso-
koúci 3,72 mln z≥. Podobnie fun-
dusz wojewÛdzki udzieli≥ nam 

poøyczki w kwocie 1,65 mln z≥ 
i dotacji 100 tys. z≥. Projekt ten 
zosta≥ wsparty rÛwnieø úrodka-
mi Powiatu Tarnobrzeskiego w 
kwocie 100 tys. z≥.

Zadanie zosta≥o zrealizo-
wane w szybkim tempie, bo za-
ledwie w marcu 2003 r. rozpo-
czÍte zosta≥y prace budowlane, 
a juø 15 wrzeúnia uruchomiony 
zosta≥ pierwszy kocio≥ i zakoÒ-
czono prace przy wymianie sieci 
cieplnej. W tym samym czasie 
prowadzono nasadzenia wierz-
by energetycznej na 60 ha, ktÛre 
wraz z wczeúniejszymi nasadze-
niami na 20 ha, sta≥y zalπøkiem 
uprawy docelowej, ktÛra ma 
siÍgnπÊ 300 ha.

W czerwcu ub. r. rozpo-
czÍto takøe prace przy budowie 
bazy paliwa na ul Ogrodowej, 
ktÛre zakoÒczono w grudniu. W 
zak≥adzie przygotowania paliwa 
bÍdzie siÍ produkowaÊ zrÍbkÍ 
drewnianπ, a takøe suszyÊ i 
sk≥adowaÊ zapasy paliwa na 
potrzeby kot≥owni. 

StatuetkÍ ÑEkolaurî przy-
znaje kapitu≥a PIE, w ktÛrej 
zasiadajπ przedstawiciele 
instytucji wspierajπcych ini-
cjatywy proekologiczne, m.in. 
EKOFUNDUSZU,  NFO-
åiGW, Banku Ochrony årodo-
wiska. Honorowy patronat nad 
konkursem sprawuje Komisja 
Ochrony årodowiska Senatu 
RP oraz Minister årodowiska. 
Nagroda ma wiÍc teø wymiar 
prestiøowy.

Marian Lis 
Wies≥aw Ordon
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15 kwietnia w irlandz-
kim mieúcie Fermoy umowÍ 
o partnerskiej wspÛ≥pracy 
podpisali burmistrzowie 
Nowej DÍby ñ JÛzef Cze-
kalski, Fermoy ñ Tadhg 
OíDonovan i Ploemeur 
(Francja) ñ Loic Le Meur. 
Dokument ten jest efektem 
istniejπcej juø 20 lat wspÛ≥-
pracy pomiÍdzy Fermoy 
i Ploemeur oraz rocznego 
partnerstwa pomiÍdzy Nowπ 
DÍba i Ploemeur. 

Nasi europejscy partnerzy 
uznali, øe do wymiany pomiÍ-
dzy ich spo≥ecznoúciami moøna 
do≥πczyÊ rÛwnieø mieszkaÒcÛw 
naszej gminy. Nim to siÍ jednak 
sta≥o, z wizytπ w Nowej DÍbie 
przebywa≥a w marcu delega-
cja z Fermoy z burmistrzem T. 
OíDonowanem i cz≥onkami Sto-
warzyszenia Miast Bliüniaczych. 
Ich wizyta zaowocowa≥a podjÍ-
ciem decyzji przez tamtejszπ RadÍ 
Miejskπ o nawiπzaniu wspÛ≥pracy 
partnerskiej z Nowπ DÍbπ.

Sama ceremonia podpi-
sania tego dokumentu mia≥a 
miejsce w trakcie pobytu 
mieszkaÒcÛw Ploemeur w Fer-
moy. Do udzia≥u w tej wizycie 
zaproszono rÛwnieø delegacjÍ 
samorzπdu Nowej DÍby, w 
ktÛrej obok burmistrza udzia≥ 
wziπ≥ rÛwnieø Andrzej Chejz-
dral, przewodniczπcy Rady 
Miejskiej oraz Wies≥aw Ordon, 
sekretarz gminy. Podpisany w 
czterech jÍzykach ñ irlandz-
kim, angielskim, francuskim 
i polskim ñ dokument przewi-
duje dokonywanie wymiany 
doúwiadczeÒ w dziedzinie 
ochrony úrodowiska, gospo-
darki przestrzennej, rozwoju 
gospodarki i turystyki. Trzy 
samorzπdy deklarujπ rÛwnieø 
dπøenie do wzbogacania øycia 
kulturalnego, sportowego, go-
spodarczego i turystycznego, 
wspierajπc przy tym wspÛ≥-



pracÍ pomiÍdzy rÛønymi 
podmiotami dzia≥ajπcymi na 
terenie tych gmin.

oczyszczalni úciekÛw, ktÛra 
rozbudowuje siÍ z unijnych 
pieniÍdzy. Byliúmy takøe w 

firm przynosi efekty, gdyø 
rolnictwo jest dziú, obok 
nowych technologii, mocnπ 
stronπ gospodarki irlandzkiej. 
Wys≥uchaliúmy takøe prelekcji 
na temat pozyskiwania úrod-
kÛw przez agencjÍ zbliøonπ 
do naszych agencji rozwoju 
regionalnego. Dzia≥ania tej 
agencji  spowodowa≥y w 
sposÛb poúredni powstanie 
kilku tysiÍcy miejsc pracy w 
regionie w ciπgu kilkunastu 
lat. Mogliúmy takøe przyglπd-
nπÊ siÍ dzia≥alnoúci oúrodka 
dla osÛb niepe≥nosprawnych 
umys≥owo, prowadzonego 
przez fundacjÍ, ktÛra fundu-
sze na swojπ dzia≥alnoúÊ musi 
pozyskiwaÊ z wielu ürÛde≥.

Przedstawiciele naszego 
samorzπdu spotkali siÍ takøe 
z szefami stowarzyszeÒ miast 
bliüniaczych z Fermoy i Ploemeur 
i rozmawiali na temat w≥πczenia 
Nowej DÍby do tej wspÛ≥pracy. 
Uznano, øe najlepszym sposobem 
na zainicjowanie takiej dzia≥alno-
úci bÍdzie powo≥anie w Nowej 
DÍbie podobnego stowarzyszenia. 
BÍdzie mia≥o ono szansÍ za úrodki 
z unijnej kasy pokazaÊ mieszkaÒ-
com naszej gminy, jak øyjπ, pra-
cujπ i wypoczywajπ mieszkaÒcy 
Europy Zachodniej.

Wies≥aw Ordon

J. Czekalski, T. OíDonovan, L. Le Meur

Przedstawiciele nowo-
dÍbskiego samorzπdu mieli 
moøliwoúÊ przyglπdniÍcia siÍ 
realizacji tego zamierzenia w 
praktyce, na przyk≥adzie tego-
rocznej wizyty mieszkaÒcÛw z 
Ploemeur w Fermoy. Francuzi 
w ramach projektu op≥acanego 
z kasy unijnej poznawali bar-
dzo atrakcyjnie turystycznie 
zakπtki Irlandii. M.in. odwie-
dzili zamek i skansen w Bunra-
ty, byli na wybrzeøu klifowym 
w zachodniej czÍúci Ñzielonej 
wyspyî, poznawali historiÍ 
Irlandii na przyk≥adzie fortu 
Kinsley. Ale teø rozmawiali z 
gospodarzami na temat wk≥a-
du sportu w edukacjÍ i rozwÛj 
spo≥ecznoúci irlandzkiej; go-
spodarze przedstawili oddzia-
≥ywanie Igrzysk Olimpijskich 
Niepe≥nosprawnych w 2003 
roku na dzisiejsze formy re-
kreacji tej grupy ludzi. Ponadto 
rozmawiali o mniejszoúciach 
narodowych w irlandzkim 
systemie edukacji. A wiÍc nie 
tylko turystyka, ale teø i dzie-
dziny øycia s≥uøπce rozwojowi 
spo≥ecznoúci lokalnych.

Dla nas przygotowano 
rÛwnieø wizytÍ na miejscowej 

instytucji bÍdπcej komercyjnπ 
odmianπ naszych ODR-Ûw, 
gdzie pracuje siÍ za úrodki 
pozyskiwane z rÛønych fundu-
szy nad ulepszaniem hodowli 
byd≥a, produkcji mleka czy 
serÛw. Instytucja ta prowadzi 
rÛwnieø doradztwo dla rolni-
kÛw i przemys≥u zajmujπcego 
siÍ przetwÛrstwem øywnoúci. 
WidaÊ, øe dzia≥alnoúÊ takich 

140 rocznicÍ powstania 
szko≥y w Jadachach spo≥ecz-
noúÊ szkolna uczci≥a nadaniem 
Szkole Podstawowej i Gim-
nazjum imienia ks. kardy-
na≥a Stefana WyszyÒskiego. 
UroczystoúÊ ta mia≥a miejsce 
31 maja, a poprzedzona zo-
sta≥a stosownπ uchwa≥π Rady 
Miejskiej w Nowej DÍbie z 29 
kwietnia.

åwiÍto spo≥ecznoúci 
szkolnej i ca≥ej wsi rozpoczÍ≥o 
siÍ od mszy úw. koncelebrowa-
nej pod przewodnictwem ks. 
biskupa Edwarda Frankow-
skiego, z udzia≥em ksiÍøy z de-

IMIÊ NA JUBILEUSZ
kanatu Tarnobrzeg-Po≥udnie. 
Bp Edward w swojej homilii 
nawiπza≥ do postaci patrona 
jadaskiej szko≥y, ktÛry naleøy 
do panteonu najwaøniejszych 
postaci Polski w XX wieku. 
Przypomnia≥ jego kap≥aÒskπ 
drogÍ znaczonπ wielkπ od-
powiedzialnoúciπ, jaka spad≥a 
na niego, gdy przyjπ≥ godnoúÊ 
prymasa. Bo by≥a to odpowie-
dzialnoúÊ nie tylko za KoúciÛ≥, 
ale za ca≥y narÛd, gdy w≥adze 
komunistyczne zlikwidowa≥y 
opozycjÍ demokratycznπ. 

cd. na str. 4
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Mimo przeúladowaÒ, a moøe 
poprzez to, sta≥ siÍ ks. kardyna≥ 
WyszyÒski ÑBoøym mÍøem sta-
nuî. Przeprowadzi≥ narÛd przez 
noc stalinizmu, przygotowa≥ do 
Jubileuszu Milenium Chrztu 
Polski, by≥ ostojπ zbuntowa-
nych robotnikÛw, walczπcych 
o godnoúÊ cz≥owieka.

Po mszy úw. uroczystoúci 
trwa≥y dalej na placu szkolnym. 
Ks. bp Edward Frankowski 
poúwiÍci≥ i ods≥oni≥ tablicÍ pa-
miπtkowπ ufundowanπ na czeúÊ 
Prymasa Tysiπclecia ñ patrona 
szko≥y. Na tablicy wyryto zna-
mienne s≥owa ks. kardyna≥a: 
ÑNie wystarczy urodziÊ siÍ 
cz≥owiekiem, trzeba jeszcze 
byÊ cz≥owiekiemî. 

Dyrektor szko≥y Bernarda 
G≥owacka przybliøy≥a zebra-
nym goúciom, mieszkaÒcom 
JadachÛw i dziatwie szkolnej, 
dzieje oúwiaty na terenie Jada-
chÛw. A zaczÍ≥o siÍ od szko≥y 
zimowej w 1864 r., poprzez 
naukÍ we w≥asnym obiekcie od 
1911 r., aø do dnia dzisiejszego 
ñ do Zespo≥u SzkÛ≥ tworzone-
go przez Szko≥Í Podstawowπ 
i Gimnazjum.

Dyrektor szko≥y uhono-
rowa≥a najd≥uøej pracujπcych 
nauczycieli  specjalnymi 
listami gratulacyjnymi i 

rÛøπ. Otrzymali je: Boøena 
Wdowiak (37 lat pracy w Jada-
chach), Stanis≥awa Jadach (31 
lat), Krystyna Trela (28 lat, w 
tym 11 jako dyrektor), Aleksan-
der Sawicki (26 lat), Jan GrdeÒ 
(21 lat, w tym 11 jako dyrektor), 
Zofia Szemraj (18 lat). Najd≥u-
øej w tej szkole opracowa≥a 
Zofia Tomczyk (40 lat), ale nie 
zdπøy≥a odebraÊ listu gratula-
cyjnego, gdyø zmar≥a kilka dni 
wczeúniej. Zebrani uczcili chwi-
lπ ciszy jej pamiÍÊ. Aleksander 
Sawicki dziÍkujπc w imieniu 
wyrÛønionych nauczycieli za-
uwaøy≥, øe w tej szkole praco-
wa≥o siÍ z duøπ przyjemnoúciπ, 
co by≥o zas≥ugπ zarÛwno kadry 
pedagogicznej, ale i miejscowej 
spo≥ecznoúci.

WyrÛønieni nauczyciele - gratulacje odbiera Boøena Wdowiak.

BYLIŒMY WE LWOWIE ...
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w  No-

wej DÍbie w wiÍkszoúci cz≥onkowie Ko≥a 
Historycznego, ktÛrego opiekunem jest 
n i øe j  podp i sana ,  wyruszy l i  na  ko le j -
nπ wyprawÍ úladami historii ñ tym razem  
do Lwowa na Ukrainie. 

Uczniowie z podstawÛw-
ki i gimnazjum przypomnieli 
biografiÍ Prymasa Tysiπclecia. 
Poczπwszy od decyzji o drodze 
kap≥aÒskiej, poprzez pos≥u-
gÍ kapelana wúrÛd øo≥nierzy 
AK, pracÍ z niewidomymi 
dzieÊmi w Laskach. By≥o takøe 
wspomnienie pracy w diecezji 
lubelskiej i opieki nad KUL-
-em. Wreszcie przewodze-
nie Koúcio≥owi polskiemu, 
z ktÛrym wiπza≥y siÍ wielkie 
dzie≥a: åluby JasnogÛrskie, 
Nowenna Tysiπclecia Chrztu 
Polski. By≥y takøe fragmen-
ty wspomnieÒ z 3-letniego 
aresztowania Prymasa. Wier-
sze, proza, wspomnienia by≥y 
przetykane piosenkami, ktÛre 
oddawa≥y nastrÛj trudnych, 

ale i radosnych chwil w øyciu 
kardyna≥a WyszyÒskiego. Na 
zakoÒczenie uczniowie z≥oøyli 
przyrzeczenie wiernoúci ide-
a≥om Prymasa Tysiπclecia.

åwiÍto, takie jak nadanie 
imienia szkole, to okazja do 
z≥oøenia øyczeÒ i gratulacji od 
zaproszonych goúci. Uczynili 
to starostowie Zbigniew RÍkas 
i Jerzy Sudo≥, burmistrz JÛzef 
Czekalski i dyrektor BOJS Re-
nata Bal, przewodniczπcy ZNP 
Kazimierz Wπsik, wiceprze-
wodniczπcy rady A. Sawicki 
oraz ks. Zygmunt Wandas, 
by≥y proboszcz parafii Jadachy. 
Wszyscy gratulowali wyboru 
patrona, cz≥owieka wielkiego, 
ale przez to stawiajπcego wy-
soko poprzeczkÍ spo≥ecznoúci 
szkolnej. Øyczono teø rozwoju 
bazy szkolnej, a zw≥aszcza sali 
gimnastycznej, ktÛrej funda-
menty juø stojπ. I oczywiúcie 
mieszkaÒcom JadachÛw zwrÛ-
cono uwagÍ na to, øeby tÍ salÍ 
mia≥ kto w przysz≥oúci zape≥niÊ, 
bo i w tej miejscowoúci rodzi 
siÍ coraz mniej dzieci.

Spotkanie zakoÒczy≥ Ze-
spÛ≥ åpiewaczy ÑCyganiankiî, 
ktÛry oprÛcz piosenek laso-
wiackich wykona≥ piosenkÍ 
religijnπ przygotowanπ spe-
cjalnie na tÍ okazjÍ.

Wies≥aw Ordon

Pomys≥  wyjazdu do 
Lwowa narodzi≥ siÍ w ze-
sz≥ym roku szkolnym, kiedy 
cz≥onkowie Ko≥a Historycz-
nego wracajπc z wycieczki 
do Sejmu RP planowali ko-
lejne wyprawy .

Dojrzewanie pomys≥u 
trwa≥o prawie pÛ≥ roku. 
W tym czasie intensyw-
nie przygotowywaliúmy siÍ 
do wyjazdu: wyrabialiúmy 
paszporty, zbierali fundu-
sze i wzbogacali wiedzÍ 

historycznπ. Uczniowie klas 
trzecich poznali dzieje walk 
polsko ñ ukraiÒskich we 

Lwowie w 1918 roku, szcze-
gÛlne bohaterstwo Orlπt 
Lwowskich i skutek tych 

Na cmentarzu Orlπt Lwowskich.

cd. ze str. 4
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Po piÍciomiesiÍcznej pra-
cy, w niedzielne popo≥udnie 20 
czerwca, przy ognisku, muzy-
ce, wystÍpach ÑCyganianekî 
oraz Kapeli z Samorzπdowego 
Oúrodka Kultury w Nowej 
DÍbie, w obecnoúci przyby≥ych 
na zaproszenie goúci, miÍdzy 
innymi Zbigniewa RÍkasa 
- starosty Powiatu Tarnobrze-
skiego i JÛzefa Czekalskiego 
ñ burmistrza Nowej DÍby, 
podsumowano dotychczasowe 
osiπgniÍcia. Tadeusz £πcz - 
prezes Stowarzyszenia, witajπc 
przyby≥ych goúci, relacjono-
wa≥: W styczniu, na zebraniu 
wiejskim w Cyganach, mia≥em 
przyjemnoúÊ poinformowaÊ 
o wygraniu konkursu i otrzy-
maniu úrodkÛw na realizacjÍ 
kolejnych zamierzeÒ Stowarzy-
szenia, dzia≥aÒ adresowanych 
przede wszystkim do miesz-
kaÒcÛw naszej miejscowoúci. 
W marcu odby≥y siÍ w Cy-
ganach szkolenia i warsztaty 
pn. ÑRÍkodzie≥o lasowiackie 
pomys≥em na w≥asnπ firmÍî, 
w ktÛrym uczestniczy≥o ok. 
30 osÛb. Celem szkoleÒ by≥o 
zainteresowanie moøliwoúciπ 
podjÍcia dzia≥alnoúci gospo-
darczej na w≥asny rachunek, 
np. w zakresie pamiπtkarstwa, 
z wykorzystaniem rÍkodzie≥a 
ludowego, ze szczegÛlnym 
uwzglÍdnieniem wzornictwa 
lasowiackiego.

Wiemy juø dzisiaj, øe kilka 
osÛb zainteresowa≥o siÍ tym te-
matem, przygotowuje w domu 
partiÍ wyrobÛw i bÍdzie prÛ-
bowa≥o z tym wejúÊ na rynek. 
RÛwnieø w Cyganach, w okre-
sie Wielkanocnym, wiÍcej niø 
dotychczas by≥o widaÊ palm 
zrobionych wed≥ug tutejszego 
wzornictwa. Moøe pomys≥ ten 

dzia≥aÒ, jakim by≥o przy≥π-
czenie Galicji Wschodniej 
do Ukrainy. I tak w pe≥ni 
przygotowani wyruszyliúmy 
na pierwszy w dziejach na-
szego Gimnazjum wyjazd 
zagraniczny. 

LwÛw powita≥ nas s≥o-
necznπ pogodπ i wielkim 
urokiem zabytkowego, piÍk-
nego miasta, gdzie na kaø-
dym kroku widaÊ elementy 
kultury oraz historii polskiej 
i ukraiÒskiej (m.in. pomniki 
Bohdana Chmielnickiego   
i Adama Mickiewicza). 

Zwiedzanie rozpoczÍ-
liúmy od Cerkwi úw. Jura, 
gdzie mieliúmy moøliwoúÊ 
zobaczenia kopii Ca≥unu 
TuryÒskiego. Na Cmentarzu 
£yczakowskim odwiedzi-
liúmy groby Marii Konop-
nickiej, Gabrieli Zapolskiej, 
Artura Grottgera i wielu in-
nych s≥awnych PolakÛw. Na 
Cmentarzu Orlπt Lwowskich 
spotkaliúmy cz≥onka Pol-
skiego Towarzystwa Opie-
ki nad Cmentarzem, ktÛry 
z niezwyk≥ym wzruszeniem 
opowiada≥ dzieje tego miej-
sca. DziÍkowa≥ nam za pa-
miÍÊ o Polakach, ktÛrzy tu 
øyli, walczyli i pozostali 
na tej ziemi. Kolejne za-
bytki, ktÛre odwiedziliúmy, 
to cerkwie: prawos≥awna, 
ormiaÒska, grekokatolicka 
oraz Katedra NajúwiÍtszej 
Marii Panny, gdzie krÛl Jan 
Kazimierz w czasie Potopu 
w 1656 roku powierzy≥ kraj 
opiece Matki Boøej. 

Na koniec wyprawy po-
k≥oniliúmy siÍ za≥oøycielowi 
grodu KsiÍciu Dymitrowi i z 
najwyøszego punktu lwow-
skiego magistratu  ñ ratu-
szowej wieøy, jeszcze raz 
popatrzyliúmy na panoramÍ 
tego piÍknego miasta. Wraz 
z zachodzπcym s≥oÒcem 
opuszczaliúmy LwÛw, znÛw 
snujπc plany nastÍpnej wy-
prawy.

ANNA MOKRZYCKA

PROJEKT „WIEŒ CYGANY MATECZNIKIEM 
FOLKLORU LASOWIACKIEGO” ZAKOÑCZONY!

31 maja Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany zakoÒczy≥o realizacjÍ dru-
giego juø projektu, na realizacjÍ ktÛrego otrzyma≥o úrodki z Akademii Rozwoju Filantropii 
w Warszawie, finansowanej ze úrodkÛw Polsko-AmerykaÒskiej Fundacji Wolnoúci.

nie jest na wielkπ firmÍ, ale na 
pewno moøe byÊ wykorzystany 
do pozyskania dodatkowych 
dochodÛw, a przy tym bÍdzie 
doskona≥π kontynuacjπ miej-
scowej tradycji i kultury.

Kolejnym dzia≥aniem by≥o 
wydanie zbiorku wierszy Marii 

CyganÛw (3 wzory po 500 szt. 
kaødy). 500 szt. widokÛwek 
promuje miasto i gminÍ Nowa 
DÍba. To taki ma≥y wk≥ad Sto-
warzyszenia dla naszej wspÛl-
noty samorzπdowej.

Aby uatrakcyjniÊ istniejπ-
cπ úcieøkÍ rowerowπ wiodπcπ 

Koz≥owej zd. Wiπcek, celem 
ktÛrego jest zarÛwno promocja 
regionu, jak rÛwnieø pozyska-
nie narzÍdzia pracy dla nauczy-
cieli realizujπcych tzw. úcieøki 
edukacji regionalnej. Mamy 
nadziejÍ, øe ten niewielki wk≥ad 
w zachowanie dziedzictwa kul-
turowego naszych przodkÛw 
spotka siÍ z øyczliwym przy-
jÍciem. Wiersze sπ naprawdÍ 
piÍkne i kaødy przyzna, øe 
pisane Ñsercemî.

Tomiki sπ sukcesywnie 
rozes≥ane do wszystkich szkÛ≥, 
bibliotek i domÛw kultury z ca-
≥ego obszaru kultury lasowiac-
kiej, a wiÍc nie tylko Powiatu 
Tarnobrzeskiego, ale takøe 
Kolbuszowskiego, Stalowo-
wolskiego i NiøaÒskiego.

Stowarzyszenie pragnπc 
promowaÊ region lasowiacki  
wyda≥o rÛwnieø  2 tysiπce 
widokÛwek. 1500 szt dotyczy 

z CyganÛw do Budy Stalow-
skiej i przyciπgnπÊ turystÛw, 
utworzono plac gier (do siat-
kÛwki i koszykÛwki) przy miej-
scu przystankowym na úcieøce. 
Jest to pierwsza w powiecie 
úcieøka rowerowa. Biegnie 
przez malownicze miejsca 
Budy Stalowskiej.

Przebieg realizacji obec-
nego projektu jak rÛwnieø 
poprzedniego -ÑSerce wsi laso-
wiackiejî - realizatorzy projektu 
udokumentowali w specjalnym 
biuletynie ÑØycie lasowiac-
kieî. 

Patronat nad projek-
tem objÍli Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa DÍba i Starosta 
Tarnobrzeski, ktÛrzy udzielili 
rÛwnieø nieocenionej pomocy. 
Patronat medialny sprawowa≥y: 
Radio Leliwa i gazeta poranna 
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Echo Dnia. Pisali o nas rÛwnieø 
w Tygodniku NadwiúlaÒskim.

Realizacja projektu by≥a 
moøliwa przede wszystkim 
dziÍki grantowi przyznanemu 
przez AkademiÍ Rozwoju Fi-
lantropii w Warszawie (finan-
sowanej przez Polsko-Ame-

rykaÒskπ FundacjÍ Wolnoúci), 
w ramach Programu ÑDzia≥aj 
Lokalnie IIIî. Projekt uzyska≥ 
takøe wsparcie ze úrodkÛw 
UrzÍdu Marsza≥kowskiego 
WojewÛdztwa Podkarpackie-
go. DziÍki temu zrealizowano 
nie tylko w ca≥oúci projekt, 
ale takøe uda≥o siÍ wzmocniÊ 

Stowarzyszenie majπtkowo 
w cyfrowy aparat fotograficzny 
i oprzyrzπdowanie do kom-
putera.

Wszystko co dotychczas 
zrobiono w Cyganach za sprawπ 
Stowarzyszenia, mieszkaÒcÛw 
i partnerÛw lokalnych, zosta≥o 
zaprezentowane na szczeblu re-

gionalnym w ramach programu  
ÑOdnowa wsiî.

Realizatorzy pragnπ 
wszystkim serdecznie podziÍ-
kowaÊ za otrzymanπ kaødπ, 
najdrobniejszπ pomoc, dobre 
s≥owo i gest wsparcia.

Jadwiga LubaÒska 
Koordynator projektu

Wiosnπ z inicjatywy dyr. Jana Serafina realizowany 
by≥ w Cyganach projekt, ktÛrego celem by≥o podniesienie 
kwalifikacji zawodowych mieszkaÒcÛw wsi. Projekt finan-
sowany by≥ przez AgencjÍ Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, dziÍki czemu zajÍcia mia≥y charakter bezp≥at-
ny. Udzia≥ w nich wziÍli nie tylko mieszkaÒcy CyganÛw, 
ale rÛwnieø Chmielowa i JadachÛw.

ROLNICY PODNOSZ• 
KWALIFIKACJE

W ramach szkolenia 
mieszkaÒcy wsi mieli moø-
liwoúÊ podnieúÊ swoje kwali-
fikacje z obs≥ugi komputera, 
z prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego, ma≥ej ga-
stronomii oraz prowadzenia 
gospodarstw ekologicznych. 
ZajÍcia prowadzili: Maria 
Drzyzga, Agnieszka Domaga-

≥a, Piotr JastrzÍbski i Miros≥aw 
Guüniczak i Jan Furman. 

W kursach uczestniczy-
≥o 70 osÛb, ktÛrzy uzyskali 
zaúwiadczenia o ukoÒczeniu 
kursÛw. Ich wrÍczenie odby≥o 
siÍ 6 czerwca w szkole w Cy-
ganach. W spotkaniu udzia≥ 
wziπ≥ dr hab. Jerzy Szymona 
z Akademii Rolniczej w Lu-

Uczestnicy szkolenia odbierajπ certyfikaty.

Nasze Sprawy: Lasy 
PaÒstwowe obchodzπ w tym 
roku swoje 80-lecie istnie-
nia. G≥Ûwne uroczystoúci 
w Warszawie juø siÍ odby≥y. 
Jak w tÍ rocznicÍ wpisuje 
siÍ Nadleúnictwo Buda Sta-
lowska.

Franciszek D≥ugosie-
wicz: Jako przedstawiciel 
nadleúnictwa wziπ≥em udzia≥ 

80-lecie LasÛw PaÒstwowych 

LASY MAMY 
PRZEPIĘKNE

- rozmowa z Franciszkiem D≥ugosiewiczem, nadle-
úniczym Nadleúnictwa Buda Stalowska.

Nadleúniczy Franciszek 
D≥ugosiewicz.

blinie, reprezentujπcy na tym 
spotkaniu Polskie Towarzy-
stwo Rolnictwa Ekologiczne-
go, ktÛre zaangaøowane by≥o 
w czÍúÊ kursu poúwiÍconπ 
prowadzeniu gospodarstw 
ekologicznych. Na spotkaniu 

zachÍci≥ on ponownie rol-
nikÛw do zak≥adania takich 
gospodarstw, ktÛre w naszych 
warunkach mogπ byÊ szan-
sπ na dodatkowe dochody, 
w tym z Unii Europejskiej.

NS

w tych uroczystoúciach, ktÛ-
re odbywa≥y siÍ w Warszawie 
z udzia≥em prezydenta Alek-
sandra Kwaúniewskiego. Ale 
teø i my zorganizowaliúmy 
skromnπ uroczystoúÊ, chcπc 
przypomnieÊ spo≥ecznoúci 
lokalnej o tym jubileuszu. 
Mia≥a ona miejsce 9 lipca, 
a uczestniczyli w niej m.in.: 
pose≥ W≥adys≥aw StÍpieÒ, 
wicestarosta Jerzy Sudo≥, 

prezydenta Tarnobrzega Jan 
DziubiÒski, przewodniczπ-
cy Rady Miejskiej Andrzej 
Chejzdral,  szef Polskie-
go Zwiπzku £owieckiego 
w Tarnobrzegu Jan Czub, 
dowÛdca JW 2090 pp≥k Ma-
rek Gmurski, kapelan Piotr 
Sroka. W czasie naszego 
spotkania stara≥em siÍ uúwia-
damiaÊ z≥oøonπ funkcjÍ, jakπ 
spe≥niajπ lasy w dzisiejszej 
rzeczywistoúci.

NS: Przechodzπc w≥a-
únie do tej wielofunkcyjnej 
roli, jakπ spe≥nia las, pro-
szÍ powiedzieÊ, czy duøe 
zapotrzebowanie na drzewo 
do produkcji nie zachwieje 
zrÛwnowaøonej gospodarki 
leúnej?

FD: Obawy takiej nie 

ma. W Polsce tnie siÍ 65 % 
przyrostu masy drzewnej, co 
moøe byÊ wzorem dla ca≥ego 
úwiata. LasÛw na úwiecie, 
poza Europπ, ubywa, a w 
Polsce przybywa. Nasza 
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gospodarka leúna moøe byÊ 
wiÍc modelem dla úwiatowej. 
W nadleúnictwie obowiπzujπ 
10-letnie plany urzπdzania 
lasÛw, w oparciu o ktÛre pro-
wadzi siÍ gospodarkÍ leúnπ. 
Po 10 latach przeprowadza siÍ 
taksacjÍ, czyli inwentaryzacjÍ 
lasu i okreúla siÍ iloúÊ drze-
wa do wyciÍcia w kolejnym 
okresie. W Nadleúnictwie 
Buda Stalowska wycinamy 
rocznie 65,5 tys. m3 drzewa, 
choÊ moglibyúmy bez szkody 
dla drzewostanu wyciπÊ i 95 
tys. m3. 

NS: O lasach na na-
szym terenie mÛwi siÍ czÍ-
sto, øe to pozosta≥oúci daw-
nej Puszczy Sandomier-
skiej. Czy tak naprawdÍ 
jest?

FD: Lasy naszego nad-
leúnictwa to rzeczywiúcie 
pozosta≥oúci starej Puszczy 
Sandomierskiej .  O tym, 
øe jest to prawda úwiad-
czπ drzewostany w obrÍbie 
Buda Stalowska (Nadleúnic-
two ma 3 obrÍby). Zachowa-
≥y siÍ tutaj stare, przepiÍkne 
drzewostany sosnowe i ol-
chowe, z ktÛrych pozysku-
je siÍ materia≥ nasienny. 
Te ekotopy istniejπce od 
wiekÛw, sπ bardzo cenne, 
poniewaø nie sπ skaøone 
materia≥em nasiennym z in-
nych regionÛw.

NS: Leúnicy w naszym 
kraju wzbogacajπ sk≥ad 
gatunkowy drzewostanÛw. 
Czy w Nadleúnictwie Buda 
Stalowska taki proces jest 
takøe realizowany?

FD: Przez ostatnie 20 
lat prowadzimy w nadle-
únictwie intensywnπ prze-
budowÍ drzewostanu, ktÛ-
ra ma na celu przywrÛciÊ 
gatunkom liúciastym ich 
pierwotne powierzchnie, 
zajÍte przez sosnÍ. Co roku 
dokonujemy nasadzeÒ ok. 
40 ha gatunkÛw liúciastych, 
g≥Ûwnie dÍba, jaworu, lipy, 

brzozy i olchy. Sadzimy 
takøe domieszki drzew owo-
codajnych i miododajnych 
ñ úliwÍ, tarninÍ, a≥yczÍ, 
rÛøne gatunki rÛø i inne 
krzewy stanowiπce cennπ 
domieszkÍ biocenotycznπ. 
To sprawia, øe nasze lasy 
stajπ siÍ coraz piÍkniejsze.

NS: Jednπ z funkcji, 
jakπ pe≥ni las, jest funkcja 
edukacyjna. Jak ona jest 
u PaÒstwa realizowana?

FD: Na terenie nad-
leúnictwa znajduje siÍ 45 
drzew pomnikowych, w tym 
30 dÍbÛw szypu≥kowych, 
2 sosny, 2 modrzewie eu-
ropejskie, 4 klony, 1 lipa 
drobnolistna, 1 grab, 2 brzo-
zy brodawkowate, 1 buk, 1 
topola osika, 1 topola bia≥a 
oraz 1 pomnik przyrody 
powierzchniowy. Ponadto 
utworzyliúmy úcieøkÍ edu-
kacyjnπ ÑZielony szlakî 
w  l e s i e  Ñ Z w i e r z y n i e c î 
w Tarnobrzegu, z miejscem 
do wypoczynku. Niestety 
w ostatnim czasie wandale 
zniszczyli altankÍ, tablice 
poglπdowe, urzπdzenia do 
wypoczynku. Przecieø za 
takie chuligaÒstwo p≥acπ nie 
tylko leúnicy, p≥aci ca≥e spo-
≥eczeÒstwo. Ale nie moøna 
poddaÊ siÍ wandalom, dlate-
go postaramy siÍ przywrÛciÊ 
walory tej úcieøce edukacyj-
nej. Obecnie realizujemy 
úcieøkÍ rowerowπ w Roza-
linie z udzia≥em miejscowej 
szko≥y. Zakupiliúmy nie-
zbÍdne tablice informacyjne 
i przekazaliúmy materia≥ 
lokalnemu koordynatorowi, 
ktÛry sprawuje spo≥ecznπ 
opiekÍ nad urzπdzanym 
obiektem. W przysz≥ym 
roku powstanie bardzo cie-
kawa úcieøka edukacyjna, 
wiodπca przez lasy i stawy 
w Budzie Stalowskiej. BÍ-
dzie ona bieg≥a wúrÛd staro-
drzewÛw dÍbowych, sosno-
wych, upraw dÍba i jesionu, 
a takøe przez tereny, gdzie 

moøna zaobserwowaÊ wiele 
cennych gatunkÛw ptactwa 
b≥otnego i wodnego. Ale 
jeszcze raz chcÍ zaapelowaÊ 
do naszych mieszkaÒcÛw 
o reagowanie na wszelkie 
przejawy niew≥aúciwych za-
chowaÒ w lesie. Las mamy 
zachowaÊ dla przysz≥ych 
pokoleÒ!

NS: Porozmawiajmy 
o problemach Nadleúnic-
twa. Jednym z nich jest 
zapewne funkcjonowanie 
pol igonu poúrÛd lasÛw 
Nadleúnictwa Buda Sta-
lowska.

FD: Obciπøenie tere-
nÛw poligonowych dzia≥al-
noúciπ wojskowπ uniemoø-
liwia w praktyce dostÍp do 
powierzchni i wykonywanie 
zadaÒ gospodarczych, na-
≥oøonych przez plan urzπ-
dzeniowy.  W tym roku 
Nadleúnictwo dysponowa≥o 
niewielka iloúciπ dni wol-
nych od strzelaÒ, o ktÛrych 
zresztπ dowiadywaliúmy 
siÍ doúÊ pÛüno. Mamy takπ 
propozycjÍ, aby sprawy te 
uregulowaÊ, podobnie, jak 
mia≥o to miejsce w latach 
80-tych, czyli udostÍpniÊ 
teren poligonu w miesiπ-
cach kwiecieÒ i listopad lub 
grudzieÒ. Pozwoli≥oby to za-
planowaÊ i wykonaÊ zadania 
w zakresie prac odnowienio-

wo-zalesieniowych i uøytko-
wania lasu. Mam nadziejÍ, 
øe uda siÍ to zrealizowaÊ. 
Problemem przysz≥oúci bÍdπ 
tereny poeksploatacyjne pÛl 
gÛrniczych, ktÛre powoli 
przejmujemy. Czeka nas 
ogrom prac pielÍgnacyjnych, 
melioracyjnych, ochrony 
zwyk≥ej i przeciwpoøarowej 
lasu.

NS: O kondycji Nad-
leúnictwa stanowiπ jego 
pracownicy. Jakby ich Pan 
scharakteryzowa≥?

FD: Leúnicy to ludzie 
z charakterem. Bo zawÛd 
leúnika jest ciÍøki. Optymal-
nych dni do pracy w lesie 
jest zaledwie kilkanaúcie 
w roku. W pozosta≥e padajπ 
deszcze, sypie únieg, tworzπ 
siÍ zaspy, wystÍpuje silne 
s≥oÒce, pojawiajπ siÍ klesz-
cze czy komary. Ja tu nie 
utyskujÍ, ale stwierdzam, 
øe leúnik ciπgle jest nara-
øony na czynniki biotyczne 
i abiotyczne, a plany trzeba 
realizowaÊ. I tak robimy. 
Dlatego w tej pracy trzeba 
jeszcze zami≥owania do lasu, 
czego nam nie brakuje.

NS: ØyczÍ wiÍc wszyst-
kim leúnikom wytrwa≥oúci 
w tej ømudnej, acz wdziÍcz-
nej pracy.

FD: DziÍkujÍ.

Lasy paÒstwowe.
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XXIII sesja Rady Miejskiej 
(29 kwietnia) odbywa≥a siÍ pod 
znakiem absolutorium dla Bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowa 
DÍba. Jednakøe rozpoczÍ≥a siÍ od 
wrÍczenia Robertowi GrÍbow-
cowi, mieszkaÒcowi JadachÛw, 
dyplomu za uratowanie ludzi z 
poøaru. Wraz z dyplomem bur-
mistrz JÛzef Czekalski i komen-
dant miejsko-gminny OSP Jerzy 
Konefa≥ wrÍczyli takøe drobny 
upominek w postaci zegarka.

NastÍpnie radni rozpatrzyli 
sprawozdanie z wykonania bu-
døetu w 2003 roku. Po uwagach 
niektÛrych radnych, øe opi-
nia Komisji Rewizyjnej, ktÛrπ 
przedstawi≥ jej przewodniczπcy 
Szczepan Furman, jest zbyt 
ogÛlnikowa, radni g≥osowali nad 
absolutorium. Burmistrz uzyska≥ 
go stosunkiem g≥osÛw 14 Ñzaî, 
przy 1 Ñwstrzymujπcym siÍî.

W dalszej czÍúci sesji rada 
wyrazi≥a zgodÍ na nabycie od 
mieszkaÒcÛw Chmielowa dzia-
≥ek okalajπcych areszt w Chmie-
lowie, ktÛre po przekazaniu na 
rzecz Skarbu PaÒstwa pos≥uøy≥y-
by do rozbudowy tego wiÍzienia. 
Radni na wniosek spo≥ecznoúci 
szkolnej JadachÛw nadali tam-

Z ABSOLUTORIUM W TLE
tejszej szkole podstawowej 
i gimnazjum imiÍ kardyna≥a 
Stefana WyszyÒskiego. PodjÍta 
zosta≥a rÛwnieø uchwa≥a w spra-
wie ustalenia op≥at za zajÍcie pasa 
drogowego na cele niezwiπzane 
z budowπ, remontem drÛg gmin-
nych. Dla celÛw wyborczych do 
Parlamentu Europejskiego utwo-
rzono obwody g≥osowania w lo-
kalach zamkniÍtych. Jak zawsze 
dotyczy≥o to Domu Pomocy 
Spo≥ecznej, Szpitala (2 lokale) i 
wiÍzienia w Chmielowie.

Kolejne dwie uchwa≥y do-
tyczy≥y dzia≥aÒ inwestycyjnych. 
W pierwszej wyraøono zgodÍ 
na udzia≥ gminy w realizacji 
budowy chodnika przy ul. Biesz-
czadzkiej wspÛlnie z Generalnπ 
Dyrekcjπ DrÛg Krajowych i Au-
tostrad. W drugiej uchwale radni 
dali zgodÍ na przekazanie dla 
GDDKiA dzia≥ek pod projekto-
wane rondo na ul. Rzeszowskiej, 
Koúciuszki i M. C. Sk≥odowskiej. 
W dalszych uchwa≥ach wyraøono 
zgodÍ na zbycie dzia≥ek pod pawi-
lonami handlowymi przy ul. Jana 
Paw≥a II oraz dzia≥ki w Jadachach 
pod reduktorowniπ gazu.

Sesja nabra≥a nieco rumieÒ-
cÛw przy dyskusji nad zmianπ 

wysokoúci wynagrodzenia dla 
burmistrza. Radna Halina Drπ-
gowska przedstawi≥a w imieniu 
Komisji Statutowo-Organiza-
cyjnej, Spraw Spo≥ecznych i 
Etyki projekt wynagrodzenia, 
opiewajπcy ≥πcznie na sumÍ 
7650 (brutto). W dyskusji radny 
Wojciech Serafin zaproponowa≥ 
burmistrzowi, aby ten nie przyj-
mowa≥ przedstawionej podwyøki, 
gdyø jest zbyt wygÛrowana, jak 

na warunki øycia mieszkaÒcÛw 
gminy. Z kolei przewodniczπcy 
Andrzej Chejzdral podkreúli≥, 
øe realizacja inwestycji i po-
dejmowane na przestrzeni roku 
dzia≥ania zas≥ugujπ na uznanie 
i pensjÍ, ktÛrπ zaproponowa≥a 
komisja. Ostatecznie wniosek 
komisji zosta≥ przyjÍty przez 
radnych stosunkiem g≥osÛw 13 
Ñzaî przy 2 Ñprzeciwî.

NS

Robert GrÍbowiec odbiera nagrodÍ od Andrzeja Chejzdrala 
i JÛzefa Czekalskiego.

Przedwakacyjna sesja 
(30 czerwca) mia≥a w swoim 
programie aø 14 uchwa≥. Radni 
uchwalili plan zagospodaro-
wania obejmujπcy teren (ok. 
1,5 ha) przyleg≥y do zbiornika 
wodnego ÑMachÛwî, a takøe 
wyrazili zgodÍ na przystπpienie 
do sporzπdzenia planu zagospo-
darowania terenu so≥eckiego w 
Cyganach (w okolicach stadio-
nu), z przeznaczeniem na dzia≥ki 
budowlane.

W zwiπzku z wejúciem w 
øycie nowej ustawy o pomocy 
spo≥ecznej rada uchwali≥a wy-
sokoúÊ odp≥atnoúci za us≥ugi 
opiekuÒcze. Jak poinformowa≥ 
Leszek Mirowski, kierownik 
OPS-u, nowe stawki sπ bardziej 
korzystne dla podopiecznych 
z ma≥ymi dochodami. PrzyjÍta 

zosta≥a rÛwnieø uchwa≥a o przy-
stπpieniu do aktualizacji strategii 
rozwoju gminy. Jej efektem ma 
byÊ rozwiniÍcie dotychczasowej 
strategii o elementy strategii roz-
wiπzywania problemÛw spo≥ecz-
nych i przyjÍcie Planu Rozwoju 
Lokalnego, ktÛry jest niezbÍdny 
do ubiegania siÍ o úrodki pomo-
cowe z Unii Europejskiej.

PodjÍta zosta≥a takøe 
uchwa≥a o zaciπgniÍciu poøycz-
ki w wysokoúci 650 tys. z≥ na 
budowÍ sali gimnastycznej w 
Jadachach oraz zabezpieczenia 
przez gminÍ úrodkÛw w≥asnych 
na tÍ inwestycjÍ w 2005 r. w wy-
sokoúci 350 tys. z≥, w roku 2006 
- 300 tys. z≥. Radni zgodzili siÍ 
takøe dotowaÊ kwotπ 30 tys. z≥ 
zakup samochodu bojowego na 
potrzeby PaÒstwowej Straøy Po-

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ
øarnej. Na wniosek z-cy komen-
danta miejskiego PSP Antoniego 
Lewandowskiego radni odstπpili 
od zapisu w uchwale, øe samo-
chÛd ten zostanie skierowany do 
Jednostki Ratowniczo-Gaúniczej 
w Nowej DÍbie. Takiego zapew-
nienia komendant nie mÛg≥ daÊ, 
lecz poinformowa≥, øe postara 
siÍ, aby ten nowy samochÛd 
trafi≥ do naszej jednostki.

Dla potrzeb budowy ronda 
w Nowej DÍbie dokonano jesz-
cze zamiany terenÛw z Lasami 
PaÒstwowymi oraz przekazano 
dzia≥ki dla Generalnej Dyrekcji 
DrÛg Krajowych i Autostrad. 
Jak zapewni≥ burmistrz JÛzef 
Czekalski, sπ to ostatnie dzia≥ania 
formalno-prawne, ktÛre zakoÒczπ 
procedurÍ administracyjnπ zwiπza-
nπ z realizacjπ tej inwestycji.

Trzy kolejne uchwa≥y do-
tyczy≥y zatwierdzenia uchwa≥ 
zebraÒ wiejskich, na ktÛrych 
mieszkaÒcy Chmielowa, Cyga-
nÛw i Rozalina podjÍli decyzje 
o wycince drzewa z lasÛw 
gminnych.

W czÍúci informacyjnej 
sesji Aleksander Mokrzycki, 
g≥Ûwny specjalista ds. infrastruk-
tury, poinformowa≥ o przebiegu 
budowy sali gimnastycznej przy 
Zespole SzkÛ≥ Nr 1 i Gimna-
zjum Nr 1 w Nowej DÍbie. 
Jak zapewni≥, 1 wrzeúnia 2005 
r. obiekt powinien juø s≥uøyÊ 
m≥odzieøy. Z kolei Renata Bal, 
dyrektor Biura Obs≥ugi Jednostek 
Samorzπdowych, z≥oøy≥a infor-
macjÍ o szko≥ach podstawowych 
i gimnazjach na terenie naszej 
gminy. Informacja dotyczy≥a 
iloúci dzieci, nauczycieli, reali-
zowanych prac remontowych 
w obiektach.

NS
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Z ABSOLUTORIUM W TLE
Tak w skrÛcie moøna 

spuentowaÊ dyskusjÍ, jaka 
rozgorza≥a na XXIV sesji 
Rady Miejskiej (27 maja), 
gdy burmistrz JÛzef Czekal-
ski poinformowa≥ o tym, øe 
Agencja Rozwoju Przemys≥u 
w Warszawie chce sprzedaÊ 
swoje 90% udzia≥Ûw, jakie 
posiada w Zak≥adzie Produk-
cji Wody sp. z o.o. (zaopatru-
jπcym miasto i gminÍ w wodÍ 
pitnπ). Znalaz≥ siÍ juø chÍtny 
nabywca, ktÛrym jest francu-
ska firma zajmujπca siÍ dosta-
wπ wody w kilku miastach na 
po≥udniu Polski. Ale poniewaø 
Gmina Nowa DÍba jest drugim 
udzia≥owcem SpÛ≥ki, tedy za-
pytanie o prawo pierwokupu 
ARP skierowa≥a do burmistrza 
i stπd ta dyskusja na sesji. Jak 
poinformowa≥ zastÍpca bur-
mistrza Krzysztof Micha≥Ûw, 
w najbliøszym czasie dojdzie 
do spotkania z wiceprezesem 
Zarzπdu ARP, aby porozma-
wiaÊ o warunkach, na jakich 
Agencja chce siÍ pozbyÊ 
swoich udzia≥Ûw. W kaødym 
razie, ze strony burmistrzÛw i 
radnych jest determinacja, aby 
udzia≥y w 100% znalaz≥y siÍ w 
rÍkach gminy.

Dalszπ czÍúÊ sesji okra-
si≥o spotkanie z m≥odymi 
nowodÍbskimi mistrzami w 
karate i biegach prze≥ajowych. 
Ostatnie miesiπce to pasmo 
sukcesÛw podopiecznych Ry-
szarda Kipera i Juliana ZiÍby. 
Doceni≥y to w≥adze gminy, 
ktÛre ufundowa≥y drobne upo-
minki (zegarki) oraz dyplomy 
dla uzdolnionych sportowcÛw. 
Nagrody odebrali Janusz 
Jaworski, Rafa≥ Szela i Ligia 
Serwinowska z Klubu Kyuko-
shin Karate oraz Dariusz Øak z 
MKS STAL.

W czÍúci dotyczπcej 
uchwa≥ sesja przebiega≥a doúÊ 
sprawnie, gdyø wiÍkszoúÊ 

w jakiú sposÛb spe≥niajπ wtedy 
swojπ funkcjÍ i za to naleøy siÍ 
im rekompensata. W dyskusji 
trzech radnych by≥o prze-
ciwnych podwyøkom, gdyø 
nie pozwala na to sytuacja 
budøetowa. Z drugiej strony 
pad≥y g≥osy, øe jest to gra na 
pokaz, bo w budøecie moøna 
oszczÍdzaÊ na rÛøne sposoby, 
a radni takich wnioskÛw nie 

WODY NIE DAMY!
z nich podejmowana by≥a 
jednog≥oúnie. Tak by≥o przy 
zmianach w budøecie czy 
zaciπgniÍciu poøyczki na bu-
dowÍ kanalizacji w PorÍbach 
DÍbskich. Radni ochoczo 
wyrazili zgodÍ na wspÛlne 
z GDDKiA zamontowanie 
oúwietlenia pulsacyjnego 
przy przejúciach przez drogÍ 
w okolicach ul. A. KrzywoÒ 
(os. DÍba), w Tarnowskiej 
Woli (przy skrzyøowaniu na 
Rozalin) i w Chmielowie (na 
wiadukcie). PodjÍta zosta≥a 
nowa uchwa≥a dotyczπca do-
øywiania uczniÛw, gdyø po-
przednia straci≥a moc w zwiπz-
ku z wejúciem w øycie nowej 
ustawy o pomocy spo≥ecznej. 
Skorygowana zosta≥a uchwa-
≥a w sprawie sieci publicz-
nych przedszkoli i oddzia≥Ûw 
przedszkolnych, w zwiπzku 
z wejúciem w øycie nowego 
przepisu o obowiπzkowym 
przygotowaniu przedszkolnym 
dla dzieci 6-letnich. Radni 
wyrazili takøe zgodÍ na pod-
jÍcie dzia≥aÒ, ktÛrych efektem 
bÍdzie plan zagospodarowania 
terenÛw w okolicach remizy 
w PorÍbach DÍbskich. Z dzia≥-
ki naleøπcej do osiedla zostanie 
wydzielonych 14 dzia≥ek bu-
dowlanych, w doúÊ atrakcyjnej 
czÍúci miasta.

Dopiero przy uchwale 
dotyczπcej zmiany zasad wy-
p≥aty diet dla radnych atmos-
fera siÍ oøywi≥a. Komisja 
Statutowo-Organizacyjna, 
Spraw Spo≥ecznych i Etyki na 
wniosek kilku radnych prze-
glπdnÍ≥a obowiπzujπce zasady 
i uzna≥a, øe moøna je zmieniÊ 
w czÍúci dotyczπcej zasad 
potrπcania za nieobecnoúÊ na 
sesjach i komisjach. Ponadto 
zaproponowa≥a, aby dokonaÊ 
zmiany wysokoúci tych diet, 
argumentujπc to tym, øe mimo, 
iø w lipcu nie ma sesji, to radni 

zg≥aszajπ, zaú obecna podwyø-
ka nie jest duøa. Ostatecznie 
uchwa≥a zosta≥a podjÍta i od 1 
maja radni bÍdπ otrzymywaÊ 
nastÍpujπce miesiÍczne ry-
cza≥ty: przewodniczπcy ñ 1200 
z≥, jego zastÍpcy ñ 600 z≥, 
przewodniczπcy komisji ñ 550 
z≥, radni bÍdπcy cz≥onkami 
2 komisji ñ 440 z≥, 1 komisji 
ñ 330 z≥, niebÍdπcy cz≥onkami 
øadnej komisji ñ 220 z≥ (nie 
ma takich radnych). Øeby tym 
tematem nie zajmowaÊ siÍ 
czÍsto, radni uznali, øe diety 
bÍdπ corocznie zmienia≥y siÍ 
o wskaünik wzrostu towarÛw 
i us≥ug konsumpcyjnych.

Na koniec czÍúci zwiπzanej 
z podejmowaniem uchwa≥ rada 
uzna≥a za bezzasadnπ skargÍ 
skierowanπ na Kierownika Miej-
sko-Gminnego Oúrodka Pomocy 
Spo≥ecznej, z≥oøonπ przez miesz-
kankÍ Nowej DÍby.

CzÍúÊ dotyczπcπ zapytaÒ 
zdominowa≥ problem wyjaz-
dÛw na ul. ks. £agockiego w os. 
DÍba. W czasie remontu drogi 
krajowej nr 9 zlikwidowane 
zosta≥y tradycyjne parkingi 
przy punktach handlowych 
oraz wyjazd z ul. ks. Skargi 
przy koúciele. ZarÛwno miesz-
kaÒcy, jak i radni z tej czÍúci 
miasta, zwrÛcili uwagÍ, øe 
takie rygorystyczne podejúcie 
do przepisÛw nie u≥atwi poru-
szanie siÍ po drodze krajowej, 
gdy samochody bÍdπ parko-

waÊ na jezdni i utrudniaÊ ruch. 
Burmistrz J. Czekalski w tej 
sprawie rozmawia≥ z przedsta-
wicielami Generalnej Dyrekcji 
DrÛg Krajowych i Autostrad, 
ale wydaje siÍ, øe ich postawa 
pozostanie niezmienna, gdyø 
odstÍpstwa od zasad dokonuje 
jedynie Minister Infrastruk-
tury. Podobnie z problemem 
zjazdÛw na drodze krajowej 
wystπpi≥ so≥tys z JadachÛw 
Andrzej Jadach, ktÛry zwrÛci≥ 
uwagÍ, øe od kiedy powsta≥a 
w okolicach cmentarza stacja 
LPG, to tak zmieniono tam ruch 
drogowy, øe praktycznie nie ma 
moøliwoúci zejúcia na cmentarz 
czy zjazdu na pola bez z≥ama-
nia prawa o ruchu drogowym. 
Wydaje siÍ, øe sytuacja sta≥a siÍ 
patowa, chociaø w≥adze gminy 
zobowiπza≥y siÍ do podjÍcia 
rozmÛw z GDDKiA.

Wies≥aw Ordon

Zak≥ad Produkcji Wody.
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SZKODA, ØE NIE UDA£O SI  åCI•GN•∆ 
FIATA DO NOWEJ D BY... 

Wywiad z inø. Jerzym Pankiem, by≥ym dyrektorem Zak≥adÛw Metalowych DEZAMET

Jerzy Panek.

Marek SobczyÒski: Jak 
to siÍ sta≥o, øe Pan Dyrektor 
przyby≥ do Nowej DÍby i kie-
dy mia≥o to miejsce?

Jerzy Panek: W Nowej 
DÍbie znalaz≥em siÍ zupe≥nie 
przypadkowo. Po ukoÒcze-
niu w roku 1954 Politechniki 
Warszawskiej chcia≥em byÊ 
blisko swojego sta≥ego miej-
sca zamieszkania (pocho-
dzÍ z Sandomierza). DziÍki 
argumentom, jakie przed-
stawi≥em na komisji, ktÛra 
kierowa≥a nowo upieczo-
nych absolwentÛw uczelni 
do rÛønych zak≥adÛw prze-
mys≥owych w ramach tzw. 
Ñnakazu pracyî, znalaz≥em 
siÍ blisko swojego domu 
rodzinnego. By≥ to w≥a-
únie zak≥ad w Nowej DÍbie 
(wÛwczas w DÍbie), gdzie 
otrzyma≥em pracÍ w Zak≥a-
dach Metalowych. Zaczπ≥em 
pracÍ na stanowisku Ñinøy-
niera mechanika wydzia≥uî. 
Wtedy w zak≥adzie wykony-
wano bardzo duøo produkcji 
wojskowej. WÛwczas moim 
zadaniem by≥o uruchomienie 
i produkcja nowego zapal-
nika. W roku 1957 zosta≥em 
awansowany na g≥Ûwnego 
mechanika. Wiπza≥o siÍ to 
siÍ z braniem udzia≥u w uru-
chomieniach rÛønorodnej 
produkcji, jaka mia≥a wtedy 
miejsce w zak≥adzie. W tym 
czasie zak≥ad z produkcji 
wojskowej przestawia≥ siÍ 
na produkcjÍ cywilnπ, co 
mu siÍ uda≥o. Bra≥em wtedy 
udzia≥ w uruchomieniach 
produkcji øyrandoli, kuche-
nek turystycznych, zapalni-
czek, maszynek do golenia 
i pralek. 

M.S. Kiedy w zak≥adzie 
zosta≥a uruchomiona pro-
dukcja silnika i øelazka? 

J.P.  By≥o to w latach 
50-tych (1956-57). Z war-
szawskiej fabryki motocykli 
(WFM-ka) otrzymaliúmy 
maszyny i dokumentacjÍ. 
Jeøeli chodzi o øelazko, to 
jego seryjna produkcja zo-
sta≥a uruchomiona w 1958 
roku.

M. S. Jakie stanowiska 
Pan zajmowa≥ w zak≥adzie?

J. P.  Po odejúciu z za-
k≥adu dyrektora A. Krupy 
zosta≥em powo≥any na dy-
rektora technicznego, nato-
miast w roku 1962 z Ñg≥Ûw-
nego mechanikaî zosta≥em 
powo≥any na zastÍpcÍ dy-
rektora d.s. technicznych 
czyli dyrektora techniczne-
go. Od tego czasu zaczπ≥em 
kierowaÊ wszystkimi uru-
chomieniami w zak≥adzie. 
W tamtych latach (po≥owa 
lat 60-tych) dynamicznie 
rozwija≥a siÍ produkcja sil-
nikÛw motocyklowych, rÛw-
nieø dynamicznie rozwija≥a 
siÍ produkcja øelazek. Na 
poczπtku lat 70-tych by≥em 
z delegacjπ zak≥adowπ w Ja-
ponii, gdzie dokonaliúmy za-
kupu maszyn odlewniczych 
do zak≥adu. 

M.S. Kiedy objπ≥ Pan 
stanowisko dyrektora gene-
ralnego i jak wtedy funkcjo-
nowa≥ zak≥ad?

J.P.  By≥o to w roku 
1974. Wtedy to oddano do 
uøytku nowπ halÍ dla wydzia-
≥u produkcji øelazek. Kiedy 
zosta≥em dyrektorem stwier-
dzi≥em, øe trzeba koniecznie 

produkowaÊ 
j a k i e ú  w y -
roby finalne 
( k o Ò c o w e ) . 
W≥aúnie ta-
kim wyrobem 
w  t a m t y c h 
czasach by≥a 
produkcja øe-
lazka. W tym 
samym roku 
(1974)  wy-
produkowano 
w zak≥adzie 
d w u m i l i o -
nowy silnik 
do pojazdÛw 
jednoúlado-
wych, a rok 
pÛüniej (1975) wyekspor-
towano milionowe øelazko. 
Zak≥ad nawiπza≥ wspÛ≥pracÍ 
z Politechnikπ Krakowskπ. 
Mia≥a ona na celu wprowa-
dziÊ nowoczesne rozwiπ-
zania, poprawiÊ niezawod-
noúÊ oraz podnieúÊ jakoúÊ 
produkowanych wyrobÛw. 
W tamtych czasach fabryka 
produkowa≥a oprÛcz øelazek 
silniki o pojemnoúci 50cm3 
(motorower), 125 cm3 i 175 
cm3 (motor WSK), termore-
gulatory CO.

By≥y rÛwnieø produ-
kowane silniki zaburtowe 
(od DEñ5 do DEñ 45), ich 
konstrukcje opracowa≥a Po-
litechnika Warszawska, trÛj-
ko≥owy wÛzek dostawczy 
i mikrociπgnik oznaczony 
symbolem PR- 210. Jednak 
tych wyrobÛw nie uda≥o siÍ 
wprowadziÊ do produkcji 
masowej. W po≥owie lat 70-
-tych (1975 rok) w przedsiÍ-
biorstwie pracowa≥o oko≥o 5 
tys. ludzi. 

W tamtym czasie zak≥ad 
wspÛ≥pracowa≥ z miastem 
wspierajπc budowÍ ÑDomu 
Kultury i Technikiî oraz bu-
downictwo mieszkaniowe. 
Sprawowa≥ takøe opiekÍ nad 
ø≥obkiem, przedszkolami 
i szko≥ami z terenu miasta. 
Funkcjonowa≥a Zasadnicza 
Szko≥a Zawodowa, ktÛrej 
absolwenci znajdowali za-
trudnienie w naszej fabryce. 
Dzia≥a≥ rÛwnieø Zak≥adowy 
Klub Sportowy STAL Nowa 
DÍba.

Ponadto na terenie same-
go zak≥adu w latach 70 i 80 
tych dzia≥a≥o wiele rÛønych 
organizacji. By≥y to m.in.: 
Zak≥adowa Orkiestra DÍta, 
Zak≥adowy Oddzia≥ Samo-
obrony, Klub Honorowych 
DawcÛw Krwi, Zak≥adowa 
Straø Poøarna, Zak≥adowa 
Straø Przemys≥owa, Stowa-
rzyszenie InøynierÛw i Me-
chanikÛw Polskich (SIMP), 
Stowarzyszenie ElektrykÛw 
Polskich (SEP). 

Zak≥ad organizowa≥ 
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rÛwnieø kolonie i obozy dla 
dzieci pracownikÛw przed-
siÍbiorstwa do Myczkowiec 
i PiaskÛw. 

M. S. Pe≥niπc funkcjÍ 
dyrektora tak duøego przed-
siÍbiorstwa, jak Pan uwaøa, co 
siÍ uda≥o zrealizowaÊ, a czego 
nie uda≥o siÍ osiπgnπÊ?

J.P. BÍdπc dyrektorem 
utrzyma≥em ten zak≥ad na 
takim poziomie, øe by≥ on 
wyrÛøniany, chwalony przez 
Ûwczesne w≥adze za dobre 
funkcjonowanie. Ludzie od-
powiednio zarabiali, zak≥ad 
budowa≥ mieszkania dla pra-
cownikÛw, ogrzewa≥ miasto 
po wybudowaniu kot≥owni na 
terenie przedsiÍbiorstwa. Ca≥a 
infrastruktura miasta by≥a ob-
jÍta patronatem zak≥adu. 

Trudno jednoznacznie 
powiedzieÊ czego nie uda≥o 
siÍ osiπgnπÊ. Jednak jednej 

rzeczy na pewno nie uda≥o mi 
siÍ zrealizowaÊ i tego øa≥ujÍ 
do dnia dzisiejszego, ponie-
waø dla Nowej DÍby by≥a to 
wÛwczas duøa sprawa. Jed-
nak mÛj wp≥yw na tÍ decyzjÍ 
by≥ niewielki. Dzia≥o siÍ to 
wtedy, kiedy w Nowej DÍ-
bie wybudowano olbrzymiπ 
nowoczesnπ halÍ (lata 80-te, 
pÛüniej dzia≥a≥a tam spÛ≥ka 
z kapita≥em francuskim). 
Kiedy ministrem przemy-
s≥u by≥ Wilczek wtedy on 
s≥usznie wpad≥ na pomys≥, 
aby ponownie oøywiÊ teren 
dawnego COP-u. Chodzi≥o 
mu o to, aby nowy samochÛd 
osobowy, ktÛry mia≥ byÊ 
produkowany w Polsce nie 
by≥ w ca≥oúci wytwarzany 
w Tychach czy Bielsku-
-Bia≥ej, lecz takøe czÍúciowo 
w naszym regionie. Myúmy 
mieli wtedy piÍknπ halÍ i tam 
chcieliúmy produkowaÊ sil-

nik do nowego samochodu. 
W≥aúnie o to zabiega≥em 
w ministerstwie, jeüdziliúmy 
na rÛønego rodzaju spo-
tkania, konferencje (by≥em 
w fabryce samochodÛw oso-
bowych w Bielsku- Bia≥ej). 
By≥a taka cicha nadzieja, øe 
uda nam siÍ sprowadziÊ do 
Nowej DÍby produkcjÍ tych 
silnikÛw. PÛüniej, kiedy ta 
sprawa nie wypali≥a, mieli-
úmy produkowaÊ jakieú inne 
czÍúci, jednak kiedy minister 
Wilczek zosta≥ odwo≥any ze 
swojej funkcji, sprawa ta 
ucich≥a. Co tu duøo mÛwiÊ, 
wtedy ålπsk mia≥ w minister-
stwie wiÍkszπ si≥Í przebicia 
niø nasz region. Do dzisiaj 
uwaøam, øe jeøeli wtedy 
uda≥oby mi siÍ sprowadziÊ 
do Nowej DÍby takπ in-
westycjÍ, to by≥aby to dla 
miasta i naszej spo≥ecznoúci 
wielka przysz≥oúÊ. Niestety 

nie uda≥o siÍ jednak tego 
dokonaÊ, dlatego do dnia 
dzisiejszego czujÍ pewien 
niedosyt. 

Drugπ takπ sprawπ to 
by≥o sprowadzenie do za-
k≥adu produkcji silnikÛw do 
motorowerÛw firm ÑPeugotî 
i ÑPiaggioî. Rozmowy by≥y 
daleko zaawansowane, kie-
dy z ministerstwa nadesz≥a 
odpowiedü, øe jest brak pie-
niÍdzy na sprowadzenie tego 
rodzaju technologii i na tym 
sprawa siÍ zakoÒczy≥a.

W zak≥adzie pracowa-
≥em przez 36 lat (1954-1990) 
pe≥niπc funkcjÍ naczelnego 
dyrektora w przedsiÍbior-
stwie przez 16 lat (1974-
-1990).

M.S. DziÍkuje za roz-
mowÍ.                    

J. P. Ja rÛwnieø dziÍ-
kujÍ.

Otwierajπc sesjÍ prze-
wodniczπcy Oddzia≥u Marek 
Modzelewski nadmieni≥, 
øe dzieÒ 28 marca 1926 
r. uznaje siÍ za datÍ po-
wstania Stowarzyszenia 
w Polsce. Pierwsze oddzia-
≥y wojewÛdzkie powsta≥y 
w 1935 roku w Warszawie, 
Poznaniu, Skarøysku i we 
Lwowie. 17 marca 1938 r. 
powsta≥o w Zak≥adach Po≥u-
dniowych w Stalowej Woli 
pierwsze Zak≥adowe Ko≥o, 
dajπc poczπtek historii stalo-
wowolskiego Oddzia≥u.

W czasie okupacji hi-
tlerowskiej Stowarzyszenie 
zawiesi≥o swojπ dzia≥alnoúÊ. 
Po wojnie 22 marca 1946 

r. odby≥ siÍ w Warszawie 
I Walny Zjazd Reprezentan-
tÛw SIMP, na ktÛrym podjÍ-
to uchwa≥Í o przystπpieniu 
do struktur Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej oraz 
zmieniono dotychczasowπ 
nazwÍ na Stowarzyszenie 
InøynierÛw i TechnikÛw 
MechanikÛw Polskich, z za-
chowaniem skrÛtu SIMP.

W Stalowej Woli reak-
tywowane ko≥a zak≥adowe 
podporzπdkowano Oddzia-
≥owi w Krakowie, a od 1954 
r. w Rzeszowie. W roku 
1958 powstaje w Stalowej 
Woli Oddzia≥ SIMP, podle-
g≥y Zarzπdowi G≥Ûwnemu 
w Warszawie, ktÛry w lu-

tym 1975 r. przekszta≥ca 
siÍ w Oddzia≥ Rejonowy, 
podleg≥y Oddzia≥owi Woje-
wÛdzkiemu w Rzeszowie. 

Po podziale administra-
cyjnym kraju, w grudniu 
1976 r. uchwa≥π Zarzπdu 
G≥Ûwnego utworzono Od-
dzia≥ WojewÛdzki SIMP 
w Tarnobrzegu, z/s w Stalo-
wej Woli. W dniu 11 marca 
1999 r. Oddzia≥ przyjmuje 
obowiπzujπcπ aktualnie na-
zwÍ: Oddzia≥ SIMP w Stalo-
wej Woli, obejmujπc swoim 
zasiÍgiem ko≥a z powiatÛw 
stalowowolskiego, tarno-
brzeskiego i niøaÒskiego.

Na uroczystej sesji po-
kazano dorobek Huty Sta-

lowa Wola w dziedzinie 
produkcji rÛønych typÛw 
ciπgnikÛw i nowych, ulep-
szonych gatunkÛw stali, 
szeroko znanych w kraju 
i zagranicπ.

Spotkanie by≥o okazjπ do 
wyrÛønienia aktywnych cz≥on-
kÛw tej organizacji. WúrÛd 
nich byli cz≥onkowie SIMP 
z Nowej DÍby. Z≥otπ Honoro-
wπ OdznakÍ SIMP otrzymali 
Jan Huszcza i W≥adys≥aw 
Siekierka; srebrnπ ñStanis≥aw 
Bogdan, Witold Bubrowski, 
Czes≥aw Frok, Henryk Gim-
but, Franciszek Nowak i Sta-
nis≥aw Stelmach.

Na rÍce przewodniczπ-
cego z≥oøone zosta≥y oko-
licznoúciowe listy gratula-
cyjne. Z≥oøy≥ je m.in. staro-
sta Jerzy Sudo≥, burmistrz 
JÛzef Czekalski i prezes 
Marian Lis. Podkreúlili oni 
zas≥ugi  cz≥onkÛw SIMP 
w rozwÛj przedsiÍbiorstw 
na terenia gmin i powiatu 
tarnobrzeskiego.

Jan Huszcza

     
  

11 marca z okazji 65-lecia Oddzia≥u Stowarzyszenia InøynierÛw i TechnikÛw 
MechanikÛw Polskich w Stalowej Woli odby≥a siÍ w Domu Goúcinnym ÑHutnikî 
uroczysta sesja.
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MszÍ celebrowali pro-
boszczowie nowodÍbskich 
parafii: ks. Mieczys≥aw Wola-
nin, ks. Eugeniusz Nycz i ks. 
Bogus≥aw Sikora. W czasie 
homilii ks. B. Sikora przy-
toczy≥ najwaøniejsze wyda-
rzenia wpisujπce siÍ w dzie≥o 
naprawy Rzeczypospolitej, 
w≥πcznie z uchwaleniem 3 
maja 1791 r. ustawy zasadni-
czej. ZwrÛci≥ przy tym uwagÍ 
na odwo≥anie siÍ do Boga 
w tym dokumencie. To ma 
byÊ drogowskaz dla Polski 
w nowej rzeczywistoúci ñ dla 
Polski w Unii Europejskiej.

MAJOWE ŚWIĘTA
przybliøy≥ znaczenie konsty-
tucji majowej dla Ûwczesnej 
Polski. MÛwi≥ takøe o do-
robku samorzπdu gminnego, 
o dzia≥aniach na rzecz two-
rzenia nowych miejsc pracy 
na terenie naszej gminy. 
NastÍpnie m≥odzieø Zespo≥u 
SzkÛ≥ Nr 1 okolicznoúciowπ 
akademiπ uczci≥a zbliøajπce 
siÍ úwiÍto.

1 maja na scenie nad 
Zalewem prezentowa≥y siÍ 
zespo≥y dzia≥ajπce na co 
dzieÒ w Samorzπdowym 
Oúrodku Kultury oraz wspÛ≥-
pracujπce z nim Cyganianki i 

OprawÍ tej mszy za-
pewni≥a Orkiestra DÍta i 
Kompania Reprezentacyjna z 
21 Brygady StrzelcÛw Podha-
laÒskich z Rzeszowa. Øo≥nie-
rze ci w czasie dalszych uro-
czystoúci pod domem kultury 
trzykrotnπ salwπ z karabinÛw 
uczcili úwiÍto 3 Maja.

Zebrani pod Samorzπ-
dowym Oúrodkiem Kultury 
mieszkaÒcy miasta i m≥o-
dzieø mieli okazjÍ wys≥u-
chaÊ wystπpienia burmistrza 
JÛzefa Czekalskiego, ktÛry 

Bielowianie. By≥y konkursy 
dla dzieci. Nowa DÍba nie 
zapomnia≥a, øe tego dnia nasz 
kraj w≥πczony zosta≥ do Unii 
Europejskiej. Dla uczniÛw 
naszych 5 gimnazjÛw prze-
prowadzony zosta≥ konkurs 
wiedzy o tematyce unijnej. 
Trzeba przyznaÊ, øe nie by≥a 
to ≥atwa sprawa, ale cenne 
nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
mobilizowa≥y uczniÛw do 
wytÍøenia umys≥Ûw. Turniej 
wygra≥a reprezentacja Gim-

Konstytucji 3 Maja obcho-
dzono w naszym mieúcie w 
formie imprezy plenerowej, 
zorganizowanej w ponie-
dzia≥ek 3 maja na stadionie 
SOSIR-u przez Bractwo Ry-
cerskie Miasta Nowa DÍba. 
Impreza rozpoczÍ≥a siÍ prze-

marszem jednostek specjal-
nych z 21 Brygady StrzelcÛw 
PodhalaÒskich z Rzeszowa 
i  25 Brygady Kawaleri i 
Powietrznej z Tomaszowa 
Mazowieckiego, karatekÛw z 
Klubu Karate Kyokushinkai, 
Bractwa Rycerskiego, ktÛre 
wspomagane by≥o Hufcem 
Rycerstwa Ma≥opolskiego 
ÑLeliwaî. Maszerujπcym na 
stadion przygrywa≥a Orkie-
stra DÍta.

Imprez ta zgromadzi≥a 
pe≥en stadion ludzi, co nieczÍ-
sto zdarza siÍ w Nowej DÍbie. 

Msza úw. w intencji Ojczyzny.

Gry i zabawy - narty latem.

Doborowe jednostki na stadionie SOSiR-u.

nazjum w Chmielowie. Na 
zakoÒczenie dnia nad Zale-
wem odby≥ siÍ festyn.

2 maja ponownie nad 
Zalewem odbywa≥ siÍ pik-
nik zorganizowany przez 
Ko≥o PrzyjaciÛ≥ Dzieci Nie-
pe≥nosprawnych Ruchowo 
przy TPD. Mimo, øe pogoda 
pokrzyøowa≥a plany organi-
zatorom, atrakcje zachÍca≥y  
mieszkaÒcÛw do wsparcia 
funduszu przeznaczonego na 
rehabilitacjÍ dzieci z poraøe-
niem mÛzgowym.

213 rocznicÍ uchwalenia 

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
rozpoczÍ≥y siÍ w piπtek 30 kwietnia mszπ úw. w koúciele MBKP 
w Nowej DÍbie. 
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RozpoczÍ≥a siÍ od pokazÛw 
jednostek specjalnych. By≥y 
walki wrÍcz z uøyciem noøy, 
saperek, bagnetÛw. By≥y takøe 
pokazy rozbijania dachÛwek 
czy p≥ytek chodnikowych, 
co wywo≥ywa≥o aplauz wi-
downi. Bractwo Rycerskie 
prezentowa≥o renesansowe 
taÒce dworskie, walki wojsk 
spieszonych, dzia≥ania Gwar-

Pierwszy dzieÒ - piπtek - 
by≥ dniem sportowym. W tym 
dniu odby≥y siÍ zawody rowe-
rowe dla dzieci oraz turniej pi≥ki 
noønej o NagrodÍ Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa DÍba 
i Przewodniczπcego Rady 
Miejskiej w Nowej DÍbie.  
W turnieju rowerowym udzia≥ 
wziÍ≥o ponad 60 dziewczπt 
i ch≥opcÛw w dwÛch katego-
riach wiekowych, a zwyciÍzca-
mi zostali: w grupie gimnazjum 
1. Jakub Pierúcionek, 2. Piotr 
Sudo≥, 3. Dariusz Gπsiorow-
ski. Natomiast w grupie szkÛ≥ 
podstawowych zwyciÍøyli: 1. 
Damian Wilk, 2. Rafa≥ Mysiak, 
3. Tomasz Kalandyk.

RÛwnoczeúnie na p≥ycie 
bocznej odbywa≥ siÍ turniej pi≥ki 
noønej, w ktÛrym udzia≥ brali za-
wodnicy oldbojÛw, jednostki woj-
skowej, nauczycieli i samorzπdu. 
Po bardzo zaciÍtych meczach w 
systemie kaødy z kaødym, zwy-
ciÍøy≥a druøyna samorzπdu. O 
ostatecznej kolejnoúci druøyn w 
turnieju decydowa≥ ostatni mecz 
pomiÍdzy samorzπdem i oldboja-
mi, ktÛry wygra≥ samorzπd 3:0. W 
ten sposÛb pierwsze miejsce zajÍli 
samorzπdowcy, drugie nauczycie-
le, trzecie jednostka wojskowa, a 
czwarte oldboje. Mecze sta≥y na 
wysokim poziomie i cieszy≥y 
siÍ sporym zainteresowaniem. 
Dodatkowπ atrakcjπ turnieju by≥a 

DNI NOWEJ D BY

obecnoúÊ senatora RP Grzegorza 
Lato, niegdyú wspania≥ego za-
wodnika, z ktÛrym zawodnicy 
zrobili sobie pamiπtkowe zdjÍ-
cie. Podczas krÛtkiego spotkania 
Grzegorz Lato wspomina≥, jak 
kiedyú gra≥ na boisku, na ktÛrym 
odbywa≥ siÍ turniej pi≥ki noønej. 

Drugiego dnia pomimo 
fatalnej pogody uda≥o siÍ 
rozpoczπÊ i przeprowadziÊ II 
Turniej KoszykÛwki Ulicznej 
Streetball 2004 oraz zawody w 
Biegach Ulicznych. 

W turnieju koszykÛwki 
niektÛrych zawodnikÛw prze-
straszy≥a pogoda i zrezygnowali 
z uczestnictwa. Jednak jakieø 
by≥o zdziwienie, gdy po godzinie 
rozgrywek na niebie pokaza≥o siÍ 
piÍkne s≥oneczko i turniej odby-
wa≥ siÍ w piÍknej pogodzie na 

nowym boisku do koszykÛwki w 
Ma≥ym Lasku. Turniej, podobnie 
jak w zesz≥ym roku, sta≥ na wy-
sokim poziomie, a zawodnicy 
pokazali, øe przez ten rok sporo 
pracowali nad technikπ i popra-
wili swoje umiejÍtnoúci. 

NastÍpne imprezy odby≥y 
siÍ nad Zalewem. Duøo pu-
blicznoúci przyciπgnÍ≥y pokazy 
karate i zawody na wywracanki 
dla dzieci. Duøπ popularnoúciπ 
cieszy≥y siÍ jak zawsze pokazy 
taÒca break-dance w wykona-
niu ch≥opakÛw z Nowej DÍby, 
z grupy 5-10-15. NastÍpnie 
odby≥y siÍ koncerty zespo≥Ûw: 
Millagos Y Se Gruppo z Kuby, 
ktÛra zachÍca≥a do zabawy 
w rytm muzyki latynoamery-
kaÒskiej (samba, salsa, cha-
-cha). Z kolei na scenie pojawi≥ 

The Legends.

dii Reprezentacyjnej na polu 
bitwy. Nie oby≥o siÍ bez huku 
wystrza≥Ûw dzia≥ armatnich i 
muszkietÛw. Moøna by≥o tak-
øe popatrzeÊ na partiÍ øywych 
szachÛw, ktÛrπ rozgrywali 
burmistrz JÛzef Czekalski i 
jego zastÍpca Krzysztof Mi-
cha≥Ûw. Partia zakoÒczy≥ siÍ 
(jak zawsze w takich przy-
padkach) remisem. Rycerze z 

ÑLeliwyî nie tylko prezento-
wali kunszt walki na rapiery i 
szable, ale czynili to w sposÛb 
øartobliwy, tak, øe zabawa dla 
zgromadzonych na trybunach 
by≥a przednia. NajwiÍcej 
atrakcji dla najm≥odszych 
uczestnikÛw tej imprezy 
plenerowej dostarczy≥ Marek 
HaraÒczyk z Sandomierza, 
ktÛry przeprowadza≥ dla nich 

gry i zabawy. Z ciekawszych 
wymieniÊ moøna narty latem, 
zbieranie pi≥ek przez zawod-
nikÛw powiπzanych w jednπ 
druøynÍ, czy prÛbÍ pobicia 
nowodÍbskiego rekordu na 
skakance amerykaÒskiej. 
Spotkanie to by≥o tak ciekawe, 
øe nawet deszcz nie przegoni≥ 
widzÛw i organizatorÛw.

Wies≥aw Ordon

siÍ zespÛ≥ rockowy L.A.P.D. 
z Irlandii. Jednak najwiÍkszπ 
grupÍ publicznoúci do zabawy 
zachÍci≥ Robert Lubera ze swojπ 
cÛrkπ czyli grupa Nie-Bo. Po 
nim na scenie wystπpi≥a grypa 
Jacka DewÛdzkiego (by≥ego 
wokalisty Døemu) - Revolucja, 
jednak publicznoúÊ juø siÍ tak 
nie bawi≥a, jak podczas po-
przedniego koncertu zespo≥u 
Nie-Bo. Sobotnie imprezy za-
koÒczy≥y siÍ dyskotekπ w klu-
bie Indigo. 

Niedzie lne  imprezy 
zaczÍ≥y siÍ Turniejem Strze-
leckim dla doros≥ych. W 
szranki stanÍ≥o 16 druøyn 3-
osobowych. Najlepszπ z nich 
okaza≥a siÍ druøyna Jednostki 
Wojskowej z Nowej DÍby. 

Po po≥udniu na scenie nad 
Zalewem odby≥ siÍ przeglπd 
zespo≥Ûw folklorystycznych 
ÑMieÊ jak rzeka swoje ürÛd≥oî. 
Na wystÍpy folklorystyczne 
úciπgnÍ≥a spora iloúÊ miesz-
kaÒcÛw Nowej DÍby i okolic. 
By≥ to juø czwarty taki przeglπd, 
na ktÛry przyjeødøajπ zespo≥y z 
ca≥ego naszego wojewÛdztwa. 

Gwoüdziem programu 
mia≥ byÊ wystÍp prawdzi-
wych Indian z Ekwadoru 
i Peru z zespo≥u Legends. 
Repertuar egzotycznej dla 
nas muzyki swoich przodkÛw 
by≥ magnesem, ktÛry úciπgnπ≥ 
nad Zalew sporo publicznoúci. 
Jednak rzÍsisty deszcz pozwo-
li≥ wytrwaÊ do koÒca sympa-
tycznego koncertu nielicznej 
grupce widzÛw.

Robert Wdowiak

W dniach od 4 do 6 czerwca obchodzliúmy tradycyjne  
Dni Nowej DÍby ñ úwiÍto mieszkaÒcÛw ca≥ej gminy. 
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W wielkim obszarze lite-
ratury piÍknej jest kraina, od 
ktÛrej wszyscy zaczynajπ swπ 
wÍdrÛwkÍ po úwiecie s≥owa ar-
tystycznego, a do ktÛrej wracajπ 
tylko nieliczni, jako jej wierni 
mi≥oúnicy. To poezja. W niej 
nagromadzi≥y siÍ w ciπgu wie-
kÛw niezmierzone skarby myúli 
i uczuÊ ludzkich. Poezja dostar-
cza najg≥Íbszych osobistych 
wzruszeÒ, wzbogaca i uszla-
chetnia øycie uczuciowe.

Kaødy cz≥owiek odczuwa 
potrzebÍ wyraøania swoich 
uczuÊ i refleksji. Czyni to w 
rÛønych formach sztuki. Sztuka 
øywego s≥owa od zarania siÍga-
≥a do ustnej i pisemnej tradycji 
literackiej, aby znajdowaÊ tam 
ca≥e bogactwo inspiracji.

Przedszkole jest miejscem, 
gdzie poprzez úwiadome i kon-
sekwentnie zorganizowane 
dzia≥ania tworzy siÍ warunki 
do formowania postawy twÛr-
czej dziecka. Poezja pomaga 
dziecku spenetrowaÊ obszary 
nieznane. Dzieci ≥atwo poddajπ 
siÍ magii s≥owa, ktÛra budzi w 
nich niejasne, lecz silne uczucia. 
Poprzez utwÛr poetycki dziecko 
uczy siÍ poznawaÊ i rozumieÊ 
úwiat. Wyposaøa dzieci w 
takie dyspozycje i sprawnoúci 

...Przez odpowiedniπ literaturÍ dla dzieci, 
              kszta≥tuje siÍ smak przysz≥ego czytelnika...
                                    Jan Brzechwa

   
 

czytelnicze, ktÛre umoøliwiajπ 
wch≥oniÍcie obecnych w poezji 
wartoúci.

Chcia≥ybyúmy, aby mi≥oúÊ 
poezji sta≥a siÍ powszechna 
wúrÛd dzieci z powodu jej piÍk-
na przeøyÊ, ktÛre daje jej wiel-
kich wartoúci spo≥ecznych.

Chcπc zainteresowaÊ dzie-
ci poezjπ czÍsto w wolnych 
chwilach s≥uchaliúmy wierszy 
rÛønych poetÛw. SzczegÛl-
nie duøπ popularnoúciπ wúrÛd 
dzieci cieszy≥y siÍ utwory Jana 
Brzechwy, ktÛry uznawany jest 
za Ñczarodzieja s≥owaî i ÑpoetÍ 
dzieciÍcej radoúciî. Jego wiersze 
sπ znane i lubiane wúrÛd kilku 
pokoleÒ czytelnikÛw. Nie tylko 
dzieci, ale rÛwnieø ich rodzice 
i dziadkowie wiedzπ, øe nad rzecz-
kπ opodal krzaczka mieszka≥a 
Kaczka Dziwaczka, øe na tapcza-
nie siedzia≥ ÑLeÒî, a w kπcie sta≥a 
ÑSamochwa≥aî, i øe to wszystko to 
sπ rzeczy nies≥ychane.

Stπd zrodzi≥ siÍ pomys≥ zor-
ganizowania w naszej placÛwce 
konkursu recytatorskiego pod 
has≥em: ÑBrzechwa Dzieciom 
ñ Dzieci Brzechwieî, w celu 
zaprezentowania utworÛw tego 
poety na szerszym forum. Do 
udzia≥u zaprosi≥yúmy dzieci 5,6 
ñ letnie z innych przedszkoli 

i klas Ñ0î szko≥y podstawowej. 
Naszym nastÍpnym krokiem 
by≥o pozyskanie funduszy od 
sponsorÛw na nagrody dla ma-
≥ych uczestnikÛw Konkursu.

Konkurs przebiega≥ w mi≥ej 
i serdecznej atmosferze. Kaødy 
z uczestnikÛw zaprezentowa≥ 
jeden z wybranych wierszy J. 
Brzechwy. SpoúrÛd 32 recytato-
rÛw Komisja wy≥oni≥a zwyciÍz-
cÛw, ktÛrzy zostali nagrodzeni 
pamiπtkowymi dyplomami i na-
grodami rzeczowymi, a pozostali 
otrzymali dyplomy za udzia≥ i na-
grody pocieszenia, ktÛre zosta≥y 
ufundowane przez sponsorÛw.

GoúÊmi konkursu by≥y 
dzieci klasy II Szko≥y Filialnej w 
Nowej DÍbie, ktÛre w przerwie 

narady Komisji zaprezentowa≥y 
przedstawienie pt. ÑZwyczajne 
dzieciakiî ñ nawiπzujπce do 
øycia w szkole i w klasie. KoÒ-
cowym akcentem konkursu by≥ 
s≥odki poczÍstunek i wspÛlna 
zabawa wszystkich dzieci. 

Podsumowujπc przebieg 
Ñ dzieciÍcego poezjowaniaî 

wysuwa siÍ wniosek, øe poezja 
moøe staÊ siÍ cennym úrodkiem, 
spoúrÛd wielu moøliwych sytu-
acji w przedszkolu wyzwalajπ-
cym ekspresjÍ s≥ownπ. Istotne 
jest aby dziecko by≥o gotowe 
poddaÊ siÍ dzia≥aniu poezji, by 
wyzwoli≥a w nim zainteresowa-
nia, wzruszenia na tyle silne, 
aby zachÍciÊ je do uzewnÍtrz-
niania swoich uczuÊ ñ nastroju 
zadowolenia i radoúci. 

Organizatorzy Konkursu 
dziÍkujπ za okazanπ pomoc 
wszystkim, ktÛrzy czynnie 
wsparli nasze przedsiÍwziÍcie. 

TERESA SZCZUR
ALA PUDRZY—SKA

ZESP”£ PLAC”WEK

ZespÛ≥ SzkÛ≥ Nr 2 im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 
(dawne Technikum Mecha-
niczne przy Zak≥adach Me-
talowych) moøe poszczyciÊ 
siÍ wieloma sukcesami i osiπ-
gniÍciami. M≥odzieø z Nowej 
DÍby i okolic bardzo chÍtnie 
wybiera tÍ szko≥Í, poniewaø 

SUKCES W SZKOLE DOBRYM STARTEM W ŒWIAT
znajduje tam ciekawe propo-
zycje kszta≥cenia, dostosowa-
ne do potrzeb zmieniajπce-
go siÍ rynku zawodowego. 
Szko≥a k≥adzie nacisk na 
przygotowanie m≥odych ludzi 
do øycia we wspÛ≥czesnym 
úwiecie, zrealizowania siÍ 
w przysz≥oúci, a to wiπøe siÍ 

z wyborem odpowiedniego 
kierunku kszta≥cenia.

8 czerwca br. w hali wi-
dowiskowo-sportowej szko≥y 
zebra≥o siÍ 232 absolwentÛw 
wraz z rodzicami i wycho-
wawcami, aby uroczyúcie 
podsumowaÊ i zakoÒczyÊ 
kilkuletni pobyt w szkole. 

Duøa liczba uczniÛw, ktÛ-
rzy otrzymali úwiadectwo 
z bia≥o-czerwonym paskiem 
i zas≥uøyli na wyrÛønienie, 
úwiadczy o potencjale szko≥y. 
Ci najlepsi i ich úrednie ocen 
to: Sabina Szypu≥a - 5,73, 
£ukasz Sa≥ek ñ 5,55, Serafin 
Tomasz ñ 5,2, Joanna Ko-
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bylarz ñ 5,2, Sylwia KopeÊ 
ñ 5,1, Ma≥gorzata Lis ñ 5,0, 
Katarzyna ZiÍtek ñ 5,0, Ewa 
StrÛø ñ 5,0, Anna KopeÊ ñ 4,9 
ñ uczniowie liceum o profilu 
ekonomiczno-administracyj-
nym; Marzena WÛjcikowska 
ñ 5,2, Monika Pardel ñ 5,2, 
Agnieszka Telπøka ñ 5,1, 
Damian Dul ñ 4,95, Adam 
Mazur ñ 4,81 ñ uczniowie li-
ceum o profilu kszta≥towanie 
i ochrona úrodowiska; Anna 
Mazur ñ 5,1, Malwina Wilk 
ñ 5,09, £ukasz ZiÍtek ñ 4,9 
ñ uczniowie liceum o profilu 
us≥ugowo-gospodarczym; 
£ukasz Serafin ñ 5,3, Krzysz-
tof ZiÍba ñ 5,2 ñ uczniowie 
liceum o profilu wojsko-
wym; Szymon Dudek ñ 5,0, 
Rafa≥ JÍdrzejewski ñ 4,93 
ñ uczniowie technikum sa-
mochodowego o specjalnoúci 
obs≥uga i naprawa pojazdÛw 
samochodowych.

Wyjπtkowπ pozycjÍ 
w szkole zajmowali sty-
pendyúci premiera, Sabina 
Szypu≥a, Krzysztof ZiÍba, 
Szymon Dudek, ktÛrzy uzy-
skali úredniπ ocen z egza-
minu dojrza≥oúci powyøej 
5,5. ZespÛ≥ SzkÛ≥ Nr 2 jest 

Sabina Szypu≥a odbiera dyplom od dyr. Adama Niemczaka.

jednπ z niewielu szkÛ≥ ponad-
gimnazjalnych w Powiecie 
Tarnobrzeskim majπcy od 
kilku lat corocznie trzech 
stypendystÛw Premiera Rady 
MinistrÛw.

Nie≥atwπ sztukπ jest 
uczyÊ siÍ bardzo dobrze, 
ale wyjπtkowi sπ ci, ktÛ-
rych wiedza i umiejÍtnoúci 
wykraczajπ poza program 
szkolny. W naszej szkole 
uczniowie majπ takπ moø-
liwoúÊ, poszerzajπc swojπ 
wiedzÍ w rÛønych dziedzi-
nach øycia. åwiadczπ o tym 
liczne nagrody i wyrÛønienia 
zdobywane w konkursach 
i olimpiadach, zawodach 
sportowych na szczeblu wo-
jewÛdzkim i ogÛlnopolskim. 
DziesiÍciu uczniÛw zosta≥o 
laureatami konkursu wo-
jewÛdzkiego ÑMoja szko≥a 
w UEî. Dwoje z nich: Joanna 
Zajπc i Tomasz ZieliÒski 
reprezentowa≥o wojewÛdz-
two podkarpackie w Sejmie 
Dzieci i M≥odzieøy. £ukasz 
Sa≥ek i Sylwia Dul otrzymali 
wyrÛønienie z rπk premiera 
za udzia≥ w konkursie ÑRoz-
wÛj gospodarczy mojej miej-
scowoúci w UEî. Laureatkπ 

i finalistkπ IV edycji ogÛlno-
polskiego konkursu literac-
kiego ÑDrogi do Wolnoúciî 
zosta≥a uczennica klasy II 
liceum Natalia Cudo, ktÛrπ 
nagrodzono m.in. atrakcyjnπ 
wycieczkπ do Szwecji.

Od wielu lat szko≥a ma 
takøe znaczπce osiπgniÍcia 
sportowe. W roku szkolnym 
2003/2004 uczniowie zajÍli 
I (ch≥opcy) i II (dziewczÍta) 
miejsca w WojewÛdzkiej 
Licealiadzie w badmintonie. 
Na 168 szkÛ≥ w wojewÛdz-
twie podkarpackim nasza 
m≥odzieø wywalczy≥a VIII 

miejsce we WspÛ≥zawod-
nictwie Sportowym SzkÛ≥ 
Ponadgimnazjalnych.

Uczniowie m≥odszych 
klas majπ wiÍc siÍ na kim 
wzorowaÊ, a dla nauczycieli 
stanowi to bodziec do przy-
noszπcej satysfakcjÍ pracy 
i odnoszenia licznych sukce-
sÛw. Tego w≥aúnie rodzicom, 
m≥odzieøy i pedagogom øy-
czymy w przysz≥ych latach. 

 Dorota Furtak, 
Danuta Tabor 

ZS 2

NAWET NAJMNIEJSZA POMOC 
MOØE SPRAWI∆ RADOå∆

W wyniku akcji zebrano 
artyku≥y papiernicze i úrodki 
chemiczne, ktÛre w niewiel-
kim moøe stopniu wspomogπ 
funkcjonowanie placÛwki. 
Zbierano teø pieniπdze, za 
ktÛre zakupiono s≥odycze. 
PodkreúliÊ naleøy, øe kwesta 
cieszy≥a siÍ duøym zaintere-
sowaniem, nikt nie odmÛwi≥ 
pomocy. Delegacja uczniÛw 

naszej szko≥y przekaza≥a zgro-
madzone dary i s≥odycze wy-
chowankom Domu Dziecka 
w Skopaniu.

W trakcie spotkania 
uczniowie zaprezentowali 
zajÍcia pt. ÑWzbogacamy 
naszπ wiedzÍ o úwiπtecznej 
tradycji, obyczajach i zwycza-
jachî. Wzbudzi≥y one zainte-
resowanie u wychowankÛw 

i przypomnia≥y wszystkim 
o koniecznoúci poszanowania 
i zachowania dziedzictwa kul-
turowego oraz przywiπzaniu 
do tradycji. 

Dzieci z domu dziecka 
chÍtnie oprowadza≥y nas po 
pomieszczeniach, w ktÛrych 
siÍ uczπ, odrabiajπ lekcje, 
spoøywajπ posi≥ki, oglπdajπ 
telewizjÍ i odpoczywajπ. Na-
szemu spotkaniu towarzyszy≥a 
bardzo mi≥a i ciep≥a atmosfera. 
Podczas wspÛlnych zabaw 
chÍtnie wymieniano siÍ ad-
resami i numerami telefonÛw.

Akcja ta mia≥a na celu 
nauczyÊ uczniÛw umiejÍtnoúci 
dzielenia siÍ tym, co posiada-
my i uwraøliwiÊ na potrzeby 
innych ludzi. Mamy nadzie-
jÍ, øe zamierzony cel zosta≥ 

osiπgniÍty. åwiadczy≥y o tym 
pytania m≥odzieøy w drodze 
powrotnej, ktÛre dotyczy≥y ter-
minu kolejnej wizyty w Domu 
Dziecka w Skopaniu.

Nie jest to nasza pierwsza 
akcja, gdyø podobnej pomocy 
udzieliliúmy dzieciom z Domu 
Pomocy Spo≥ecznej w Tarno-
brzegu. Przekonaliúmy siÍ, øe 
pomoc innym moøe sprawiÊ 
duøo radoúci, dlatego nie za-
przestaniemy na tym i zachÍ-
camy innych do udzia≥u w po-
dobnych przedsiÍwziÍciach.

DziÍkujemy panu Janu-
szowi Kopciowi za udzielonπ 
pomoc i bezp≥atny przewÛz 
naszych uczniÛw.

Maria Flis,  
Jolanta Czamara SP-3

Realizujπc za≥oøenia Planu Rozwoju Szko≥y 
i widzπc trudnπ sytuacjÍ materialnπ placÛwek wy-
chowawczo-oúwiatowych zorganizowano w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowej DÍbie zbiÛrkÍ darÛw dla 
wychowankÛw Domu Dziecka w Skopaniu. 
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W Konkursie rywalizo-
wa≥y siedmioosobowe druøy-
ny z≥oøone z uczniÛw rÛønych 
szkÛ≥ i w rÛønym wieku. Or-
ganizatorzy ñ podobnie jak 
w roku bieg≥ym ñ postawili 
nie tylko na rywalizacjÍ, ale 
rÛwnieø na ducha wspÛ≥pra-
cy w zespole. Rywalizacja 
o 1. miejsce by≥a niezwykle 
zaciÍta. O zwyciÍstwie zade-
cydowa≥a dogrywka. 

W Konkursie uczest-
niczy≥y uczennice Zespo≥u 
SzkÛ≥ nr 1 w Nowej DÍbie: 

KONKURS WIEDZY 
O FRANCJI

21 czerwca juø po raz drugi odby≥ siÍ w årodowiskowym 
Domu Kultury w Tarnobrzegu Konkurs Wiedzy o Francji, organizo-
wany przez zespÛ≥ nauczycieli jÍzyka francuskiego z Tarnobrzega 
oraz powiatu tarnobrzeskiego. 

Agnieszka Bπba, Katarzyna 
Bπba, Katarzyna Jarosz, 
Bernadeta Pos≥uszna, Kamila 
Sπczawa, Ilona Sidor. 

WúrÛd sponsorÛw, ktÛ-
rzy ufundowali nagrody, by≥y 
rÛwnieø firmy dzia≥ajπce na 
terenie Nowej DÍby: Dezamet 
S.A., Marek Travel i Bank 
SpÛ≥dzielczy w Tarnobrze-
gu ñ przy duøym osobistym 
zaangaøowaniu dyrektora 
Oddzia≥u w Nowej DÍbie, p. 
Zygmunta KamiÒskiego. 

Stanis≥aw Truchan
ZS 1

24 kwietnia w Tarnobrze-
skim Domu Kultury w Tarno-
brzegu odby≥a siÍ uroczystoúÊ 
wrÍczenia certyfikatÛw Szko-
≥om Promujπcym Zdrowie. 
WúrÛd 21 szkÛ≥, ktÛrym zosta≥y 
one przyznane by≥a takøe Szko-
≥a Podstawowa w Tarnowskiej 
Woli. Podczas uroczystego 
spotkania nasi uczniowie za-
prezentowali krÛtkie przedsta-
wienie dotyczπce zasad higieny 
i zdrowego odøywiania. 

S t a t u e t k Í  o d e b r a l i 
uczniowie szko≥y wraz ze 
szkolnymi koordynatorami 
Szko≥y Promujπcej Zdrowie 
Martπ Dudπ i Eløbietπ CichoÒ 
oraz dyrektor szko≥y Marzenπ 
Zollner. WrÍczali je podkar-
packi kurator oúwiaty Stani-
s≥aw Rusznica i I wicekurator 
Jolanta Tudruj- Darska. 

SZKOŁA 
Z CERTYFIKATEM

O uzyskan ie  miana 
Szko≥y Promujπcej Zdro-
wie staraliúmy siÍ przez 
ostatnie 2 lata nauki szkol-
nej. W tym celu podjÍliúmy 
liczne dzia≥ania propagujπce 
zdrowy styl øycia. W naszej 
pracy aktywnie uczestni-
czyli wszyscy uczniowie 
i nauczyciele. Bardzo chÍt-
nie program nasz wspierali 
Rodzice, jak rÛwnieø ca≥e 
úrodowisko lokalne.

Szko≥a bÍdzie prowa-
dzi≥a dalej swojπ dzia≥al-
noúÊ, poniewaø propago-
wanie zdrowego trybu øycia 
jest jednym z g≥Ûwnych za-
daÒ wychowawczych wspÛ≥-
czesnej szko≥y.

Marta Duda
Eløbieta CichoÒ

 

Dwaj licealiúci nowodÍb-
skiego Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 1: Adam 
Ponikowski i Tomasz Sudo≥ 
zostali laureatami III nagrody 
drugiej edycji konkursu organi-
zowanego przez  wydawnictwa 
ÑHistoria i Øycieî oraz ÑWiedza 
i Praktykaî pt. ÑCzy potrafimy 
rzπdziÊ siÍ sami? Spo≥ecznoúÊ 
lokalna dawniej i dziúî. Patronat 
naukowy nad konkursem objÍ≥o 

Tomasz Sudo≥ (drugi od lewej) i Adam Ponikowski (trzeci 
z lewej).

SUKCES NOWOD BSKICH 
LICEALIST”W

Polskie Towarzystwo Historycz-
ne. Uroczyste wrÍczenie nagrÛd 
oraz gala fina≥owa mia≥a miejsce 
27 maja w goúcinnych murach 
Wydzia≥u Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego 
przy ul. Lipowej 4. 

Adam Ponikowski i Tomasz 
Sudo≥ za wspÛlnπ pracÍ pt. ÑMoje 
miasto, moja wieú w czasach 
historycznych prze≥omÛwî otrzy-
mali nagrodÍ ufundowanπ przez 
FirmÍ KsiÍgarskπ Jacek Olesiejuk 
- odtwarzacz p≥yt kompaktowych 
dla kaødego autora. M≥odzi no-
wodÍbianie otrzymali rÛwnieø 
dyplomy od Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego przyznane 
za umiejÍtnoúÊ wykorzystania 
ürÛde≥ historycznych i metod ba-
dawczych w pracy konkursowej. 
Dyplomy te wrÍcza≥a w imieniu 
PTH pani dr Joanna Gierowska 
- Ka≥≥aur. 

Fina≥owπ GalÍ uúwietni≥ 
koncert gitarowy w wykona-

niu Adama OleÒczaka, ucznia 
PaÒstwowej Szko≥y Muzycznej 
II stopnia im. JÛzefa Elsnera 
w Warszawie. Po czÍúci oficjalnej 
gali goúcie zostali zaproszeni na 
poczÍstunek, a nastÍpnie udali 
siÍ na zwiedzanie ogrodÛw na 
dachu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Praca A. Ponikowskiego i T. 
Sudo≥a poúwiÍcona jest dwÛm 

prze≥omom historycznym miasta 
Nowa DÍba, istotnym dla spo-
≥ecznoúci lokalnej. Sπ to: okres 
przedwojenny, w ktÛrym rzπd 
polski podjπ≥ inicjatywÍ dotyczπcπ 
oøywienia przemys≥u na terenach 
po≥udniowo-wschodniej Polski 
i przystπpi≥ do budowy WytwÛrni 
Amunicji Nr 3 w DÍbie oraz okres 
okupacji niemieckiej, w ktÛrym 
tereny DÍby stanowi≥y bazÍ dla 
niemieckiego Wehrmachtu oraz 
jego europejskich sojusznikÛw. 
Czas okupacji to rÛwnieø cier-
pienia ludnoúci lokalnej spowo-
dowane m.in. bombardowaniem 
Chmielowa i przeúladowaniem 
ØydÛw w Majdanie. M≥odzi 
uczniowie w swojej pracy wy-
korzystali dotychczas nieznane 
i niezwykle cenne informacje 
oraz zdjÍcia pochodzπce z zagra-
nicznych publikacji i archiwÛw 
dotyczπce naszych okolic.

NS
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Aby byÊ szczÍúliwym nie 
wystarczy powstrzymywaÊ siÍ 
od z≥a ñ trzeba czyniÊ dobro. 
Jednak ucieczka od z≥a nie jest 
wystarczajπcπ motywacjπ, ani 
wystarczajπcym warunkiem 
by czyniÊ dobro. PrzestaÊ 
czyniÊ z≥o moøna tylko ze 
wzglÍdu na jakieú dobro, a nie 
z samego tylko lÍku czy buntu 

SZUKAM  POMYS£U NA ¯YCIE...
wobec z≥a. Tylko ten cz≥owiek 
moøe wyzwoliÊ siÍ z zawÍ-
øonych i zniekszta≥conych 
pragnieÒ, ktÛry ponownie 
rozbudzi w sobie pragnienia 
wielkie i dojrza≥e.

By m≥odzi znowu dali siÍ 
zafascynowaÊ dobru, ktÛre ich 
pociπga i ktÛrego na szczÍúcie 
nie moøna ca≥kowicie wyma-

Integralna profilaktyka uzaleønieÒ polega na pomaganiu dzieciom i m≥odzieøy 
w odzyskiwaniu tych pragnieÒ i aspiracji, ktÛre sπ cenne i potrzebne, a ktÛre z ja-
kiegoú powodu w nich obumierajπ i zanikajπ. 

zaÊ z ludzkiego serca, Samo-
rzπdowy Oúrodek Kultury 
i Gimnazjum nr 1, we wspÛ≥-
pracy ze Stowarzyszeniem 
KARAN, rozpoczynajπ cykl 
spotkaÒ z m≥odymi ludümi, 
ktÛrzy chcπ wypromowaÊ 
swoje ciekawe hobby, zainte-
resowania i twÛrczoúÊ.

Pierwsze spotkanie od-

by≥o siÍ 2 czerwca w SOK- 
wraz z otwarciem wystawy 
fotografii ÑKonie- moja pa-
sjaî. Kinga Konefa≥ -autorka 
zdjÍÊ - przedstawi≥a rÛwnieø 
film o pracy i hodowli koni. 
W czasie spotkania odpowia-
da≥a na pytania zgromadzonej 
m≥odzieøy.

Wszystkich m≥odych, 
ktÛrzy chcieliby zaintereso-
waÊ swoim hobby, pasjπ øycia 
innych, prosimy o kontakt 
z organizatorami. DziÍkujemy 
tym, ktÛrzy juø zg≥osili swÛj 
udzia≥.

Edyta Jurasz
KARAN

WAKACJE Z PI£K•
23 lipca na stadionie SOSiR w Nowej DÍbie, w atmosferze zdrowej rywalizacji, 

odby≥y siÍ zawody ÑDzikich Druøynî w pi≥kÍ noønπ ÑUli ñ Noga Wakacje 2004î. 
Turniej zorganizowany by≥ przez UMiG Nowa DÍba. W zawodach wziÍ≥y udzia≥ 
cztery druøyny ze szkÛ≥ podstawowych i piÍÊ druøyn  z gimnazjÛw, w sumie ponad 
70 zawodnikÛw.

W grupie szkÛ≥ podsta-
wowych zwyciÍøy≥a dru-
øyna ÑDzikiî, w sk≥adzie: 
Jakub Po≥eÊ, Kamil Kubski, 
Damian Gurdak, Damian 
Gurdak, Tomasz Tomczyk, 
Sebastian Szymborski, Da-
riusz Bajda. Opiekunem 
druøyny by≥ pan Miros≥aw 
Wilk. Kaødy z zawodnikÛw 

otrzyma≥ dyplom i z≥otπ 
statuetkÍ.

WúrÛd szkÛ≥ podstawo-
wych drugie miejsce, czyli 
srebrne statuetki otrzyma-
≥a druøyna ÑWojownicyî, 
a brπzowe statuetki wywal-
czy≥a druøyna ÑOr≥Ûwî.

W grupie szkÛ≥ gimna-
zjalnych z≥oto zdoby≥a druøy-

na ÑHaklerÛwî, w sk≥adzie: 
Marcin Lis, Pawe≥ Adam-
czyk,  Jakub Ryniewicz, 
Jakub Bal, Marek KopeÊ, 
Damian Mysiak, Bart≥omiej 
Ma≥ecki, Damian Ostrowski. 
Opiekunem grupy by≥a pani 
Magdalena M≥ynarczyk. Za-
wodnicy otrzymali dyplomy 
i z≥ote statuetki. Druøyna 

ÑFelusieî zdoby≥a statuetki 
srebrne,  natomiast  druøyna 
ÑElitaî wywalczy≥a statuetki 
brπzowe.

Nagrody dla zwyciÍz-
cÛw wrÍczy≥ burmistrz JÛzef 
Czekalski.

PodziÍkowania naleøπ 
siÍ sÍdziom zawodÛw: Jac-
kowi Gryglowi, Stanis≥a-
wowi Lasocie i Dariuszowi 
ZiÍbie, a takøe pani Wandzie 
Barei, prezesowi Zarzπdu 
Zak≥adu Produkcji Wody 
w Nowej DÍbie, za nieod-
p≥atne przekazanie wody 
ÑDÍbiankaî dla wszystkich 
uczestnikÛw turnieju.

Katarzyna Tyczka

Turniej Uli-Noga.

ALE IM 
NAŒPIEWA£...

Spektakle profilaktyczne 
wystawiane przez profesjonalne 
grupy artystyczne naleøπ juø 
w Gimnazjum nr 1 w Nowej DÍ-
bie do tradycji. Oddzia≥ywanie na 
emocje m≥odego cz≥owieka, na-
uka przez przeøycie ñ jest dobrym 
i sprawdzonym sposobem mo-
delowania m≥odego charakteru 
ñ pod warunkiem, øe spektakl jest 
dobry, jednoznacznie wskazuje 
na pozytywne wartoúci, jednym 
s≥owem ñ trafia...

 cd. na str. 18
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W czasie 12-dniowego 
wypoczynku m≥odzieø mia≥a 
wype≥niony czas zajÍciami 
terenowymi i sportowymi, 
a przy sprzyjajπcej aurze, takøe 
spacerami i kπpielπ w mo-
rzu. W czasie 3 wycieczek 
po GdaÒsku dzieci z Chmie-
lowa zwiedzi≥y ArchikatedrÍ 
Oliwskπ, D≥ugi Targ, D≥ugie 
Pobrzeøe, UlicÍ Mariackπ, 
koúciÛ≥ pw. NMP, úw. Brygidy. 
Pod Pomnikiem ObroÒcÛw 
Westerplatte z≥oøone zosta≥y 
kwiaty. Duøe wraøenia uczy-
ni≥a Latarnia Morska w No-
wym Porcie, molo spacerowe 
i Port PÛ≥nocny. W Dworze 
Artusa oglπdnÍliúmy wystawÍ 
ÑGdaÒsk w Polsceî. Byliúmy 
takøe w ogrodzie zoologicznym 
w Oliwie.

Zapuszczaliúmy siÍ takøe 
wycieczkami poza GdaÒsk, 
m.in. do Helu do fokarium 
i ogrÛdka wojskowego z mi-
litariami. W Sopocie spacero-
waliúmy po najbardziej znanym 

27 kwietnia uczniowie na-
szej szko≥y mieli moøliwoúÊ 
- dziÍki pomocy i zaangaøowa-
niu przewodniczπcego Gminnej 
Komisji Rozwiπzywania Proble-
mÛw Alkoholowych w Nowej 
DÍbie Adama SzurgociÒskiego -  
obejrzeÊ profilaktyczny program 
s≥owno-muzyczny ÑDopÛki masz 
wybÛrî w wykonaniu duetu ÑTu 
i Terazî , ktÛry tworzπ liderzy 
zespo≥u Ñ100%î Piotr Nagiel 
i Dariusz Marcinkiewicz.

ÑJesteúcie wolni, moøecie 
dokonywaÊ wyborÛw. PamiÍ-
tajcie jednak, øe od tego, co wy-
bierzecie, zaleøeÊ bÍdzie wasze 
øycieî ñ brzmia≥y s≥owa Piotra 
Nagiela skierowane do m≥o-
dzieøy. ÑCzy cz≥owiek kochajπc 
pragnie skrzywdziÊ osobÍ kocha-
nπ?...A przecieø tak naprawdÍ 
najbardziej kochamy samych 
siebie. Czy wiÍc chcemy swojej 
krzywdy, gdy siÍgamy po úrodki 
uzaleøniajπce?î ñ kontynuowa≥ 
dalej lider zespo≥u Ñ100%î.

Do tego, co mÛwi≥ (prze-
kazywa≥ w≥asne doúwiadczenia, 
przeøycia, przemyúlenia ñ same 
fakty z øycia) w≥πcza≥ skompo-
nowane przez siebie, z w≥asnymi 
tekstami utwory rockowe te-
matycznie zwiπzane z treúciami 
programu.

Spektakl nie by≥ jednostron-
nym przekazem ze sceny. Autor 
programu prowadzi≥ oøywiony 
dialog z widowniπ o wartoúciach, 
sensie øycia...360 m≥odych ludzi 
siedzia≥o na widowni zas≥ucha-
nych. W milczeniu opuúcili sa-
lÍ....ÑTo by≥o niez≥e...î s≥ysza≥am 
g≥osy po zakoÒczeniu.

Na poczπtku programu Piotr 
Nagiel opowiedzia≥ przypowieúÊ 
o cz≥owieku, ktÛry szed≥ brzegiem 
morza i wrzuca≥ do wody meduzy 
wyrzucane przez fale na brzeg. 
Drugi, obserwujπcy go cz≥owiek, 
zapyta≥: ÑCo ty robisz? ñ przecieø 
tych meduz sπ tysiπce, wszystkich 
ich nie uratujeszî. Ñ Jeúli uda mi 
siÍ ocaliÊ chociaø kilka, to moje 
dzia≥anie ma sens...î 

Jeøeli wiÍc podejmowane 
dzia≥ania profilaktyczne trafiπ 
przynajmniej do kilku m≥odych 
ludzi, warto je organizowaÊ.

Maria Mazur

NA KOLONII FAJNIE JEST!
56 dzieci z parafii ChmielÛw, pochodzπcych czÍsto z rodzin ubogich, majπcych proble-

my z funkcjonowaniem w úrodowisku, majπcych k≥opoty zdrowotne, wziÍ≥o udzia≥ w kolonii 
letniej w GdaÒsku, zorganizowanej przez Oddzia≥ Parafialny CARITAS.

Na kolonii w GdaÒsku

w Europie molo, zaú w Gdyni 
obejrzeliúmy Akwarium, zwie-
dziliúmy historyczny juø statek 
ORP ÑB≥yskawicaî, øaglowiec 
ÑDar Pomorzaî, a statkiem 
ÑDanutaî p≥ywaliúmy porcie 
gdyÒskim, przyglπdajπc siÍ por-
towi rybackiemu, handlowemu 
i wojennemu. Duøo emocji 
wzbudzi≥o zwiedzanie zamku 
krzyøackiego w Malborku.

Podczas pobytu na plaøy 
w Brzeünie m≥odzieø uczestni-

czy≥a w konkursach i zabawach 
w ramach akcji ÑGdaÒsk morze 
moøliwoúciî, zdobywajπc wiele 
nagrÛd.

Podobnie jak w latach 
ubieg≥ych m≥odzieø uczestni-
czy≥a w zajÍciach z profilaktyki 
alkoholowej i narkotycznej.

OpiekÍ nad kolonistami 
sprawowa≥o 5 wychowawcÛw 
ñ wolontariuszy.

Stanis≥aw Skimina

cd. ze str. 17

Od 1 maja trwa w UrzÍdzie 
Miasta i Gminy proces przyzna-
wania i wyp≥aty úwiadczeÒ ro-
dzinnych. Zadanie to zosta≥o na-
≥oøone na gminy w trybie, ktÛry 
wielu jednostkom nie pozwoli≥ 
na wywiπzanie siÍ okreúlonym 
terminie z wyp≥aty úwiadczeÒ, 
o czym donosi≥y media.

W naszym urzÍdzie zada-
nie to uda≥o siÍ zrealizowaÊ bez 
zbÍdnych zak≥ÛceÒ, ale tylko 
dziÍki duøemu zaangaøowaniu 
pracownikÛw, ktÛrzy praco-
wali nie tylko popo≥udniami, 
ale takøe w niedziele i úwiÍta 
(Boøe Cia≥o). W ustawowym 
terminie zasi≥ki rodzinne zosta≥y 
wyp≥acone. MiesiÍcznie na ten 
cel wyp≥acamy kwotÍ ponad 

    
200 tys. z≥, ktÛrπ refunduje nam 
wojewoda.

åwiadczenia rodzinne wy-
p≥acane sπ w urzÍdzie osobom 
bezrobotnym oraz pobierajπcym 
zasi≥ek i úwiadczenia przedeme-
rytalne; osobom, ktÛre przed 
wejúciem w øycie ustawy, zasi≥-
ki rodzinne i pielÍgnacyjne by≥y 
przyznawane i wyp≥acane przez 
oúrodek pomocy spo≥ecznej; 
osobom ubiegajπcym siÍ o do-
datek z tytu≥u samotnego wy-
chowania dziecka i utraty prawa 
do zasi≥ku dla bezrobotnych, 
samotnego wychowywania 
dziecka, opieki nad dzieckiem 
w czasie korzystania z urlo-
pu wychowawczego, a takøe 
o úwiadczenia pielÍgnacyjne; 

osobom zatrudnionym w za-
k≥adach pracy zatrudniajπcych 
nie wiÍcej niø 4 pracownikÛw; 
osobom, ktÛrym po dniu wejúcia 
w øycie nowej ustawy o úwiad-
czeniach rodzinnych ustalone 
zosta≥o prawo do emerytury, 
renty, rodzinnej, socjalnej lub 
uposaøenia rodzinnego; oso-
bom, ktÛrym sπ wyp≥acane za 
okres po ustaniu zatrudnienia 
zasi≥ki z ubezpieczenia spo≥ecz-
nego w razie choroby i macie-
rzyÒstwa. 

SzczegÛ≥owych informacji 
na temat úwiadczeÒ rodzinnych 
udzielajπ pracownicy urzÍdu 
w pokoju 209, tel. 8462671, 
wew. 209.

NS
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WSPOMNIENIE O FRANCISZKU WOJNAROWSKIM
Franciszek Wojanrowski 

urodzi≥ siÍ we wsi Brzeziny 
(gm. Wielopole SkrzyÒskie) 
15 czerwca 1926 r. Pochodzi≥ 
z rodziny rolniczej. EdukacjÍ 
rozpoczπ≥ w szkole w Brzezi-
nach. Po siedmiu latach nauki 
rozpoczπ≥ dalszπ edukacjÍ na 
tajnych kompletach w roku 
szkolnym 1940/41. Naucza-
nie w zakresie úredniej szko≥y 
ogÛlnokszta≥cπcej prowadzi≥ 
ZWZ-AK ÑKuünicaî (Komisja 
Tajnego Nauczania Inspekto-
ratu ZWZ-AK RzeszÛw). Po 
z≥oøeniu przysiÍgi øo≥nierskiej, 
obok zajÍÊ szkolnych, spe≥nia≥ 
rÛwnieø funkcjÍ goÒca-≥πcz-
nika o ps. ÑWojnaî, a od 1944 
ÑCichyî.

Po zakoÒczeniu II wojny 
úwiatowej Franciszek zosta≥ 
uczniem PaÒstwowego Ko-
edukacyjnego Liceum OgÛl-
nokszta≥cπcego w Ropczycach, 
gdzie po z≥oøeniu egzaminu 
otrzyma≥ úwiadectwo dojrza-
≥oúci. Od jesieni 1946 r. do 
czerwca 1949 pracowa≥ jako na-
uczyciel niewykwalifikowany 
w Publicznej Szkole Powszech-
nej w Kamienicy GÛrnej (gm. 
Brzostek II, pow. jasielski), 
pe≥niπc jednoczeúnie obowiπzki 
kierownika tej szko≥y.

BÍdπc cz≥onkiem Zrze-
szenia WiN (WolnoúÊ i Nie-
zawis≥oúÊ) pomaga≥ úciganych 
i ukrywajπcym siÍ  øo≥nierzom 
AK i WiN. 26 czerwca 1946 r. 
zosta≥ aresztowany i przewie-
ziony do Powiatowego UrzÍdu 
BezpieczeÒstwa w Jaúle. Stπd 
przeniesiono go do os≥awionego 
wiÍzienia w Rzeszowie na Zam-
ku. Wyrokiem sπdu Franciszek 
Wojnarowski zosta≥ skazany 
na 11 lat wiÍzienia oraz po-
zbawienia praw obywatelskich 
i honorowych na 5 lat, za po-
moc cz≥onkom ÑprzestÍpczego 
zwiπzkuî. Nie udowodniono mu 
przynaleønoúci do AK i WiN.

W listopadzie zosta≥ prze-
wieziony do wiÍzienia w Prze-

myúlu, gdzie przebywa≥ do 
czerwca 1950 roku. Stamtπd 
z licznπ grupπ wiÍüniÛw poli-
tycznych przewieziony zosta≥, 
w wagonach-wiÍüniarkach, do 
WiÍzienia Karnego we Wron-
kach. Na mocy amnestii z 1952 
r. zmniejszono mu karÍ z 11 
lat do lat siedmiu i czterech 
miesiÍcy. A 28 czerwca 1954 
r. po 5 latach odcierpianej kary 
zwolniony zosta≥ warunkowo.

Wyniszczony fizycznie 
powrÛci≥ do rodzinnych Brze-
zin, gdzie pod opiekπ rodzicÛw 
powoli wraca≥ do zdrowia i si≥. 
O powrocie do pracy w szkole 
nie by≥o mowy, a w zasadzie 
nigdzie nie chciano go za-
trudniÊ ze wzglÍdu na karalnπ 
przesz≥oúÊ. Dlatego wyjecha≥ 
w OlsztyÒskie do pracy w PGR 
Jaúkowo (pow. mrπgowski), ale 
i tu przesz≥oúÊ by≥a przeszkodπ 
w podjÍciu prawie pewnej pra-
cy. Znalaz≥ jπ w pobliskim PGR 
MiedzychÛw jako strÛø nocny, 
a w porze letniej jako pastuch. 
Ta druga praca pozwoli≥a po-
zbyÊ siÍ dokuczliwych bÛlÛw 
reumatycznych, nabytych we 
Wronkach. Nie zagrza≥ tu jed-
nak d≥ugo, gdyø pod koniec 
1955 r. powrÛci≥ do rodzicÛw.

W paüdzierniku 1956 r. 
oøeni≥ siÍ z Eløbietπ KopeÊ 
z d. Szwarc, znanπ mu z okresu 
okupacji ≥πczniczkπ ÑKon-
stancjπî z IV Komendy WiN. 
Zamieszka≥ z niπ u jej matki 
i siÛstr w Osiedlu DÍba, gdzie 
ona otrzyma≥a pracÍ jako sa-
lowa w Ø≥obku DzieciÍcym, 
a Franciszek (po sfa≥szowaniu 
swego øyciorysu w czÍúci do-
tyczπcej skazania) w Zak≥a-
dowej åwietlicy DzieciÍcej 
jako wychowawca. W trzecim 
roku jego pracy odkryto jego 
prawdziwy øyciorys i zosta≥ 
zwolniony z pracy. Reperkusje 
dotknÍ≥y takøe jego øonÍ, bra-
ta, szwagrÛw i przyjaciÛ≥. Po 
d≥ugich staraniach u dyrektora 
Zak≥adÛw Metalowych Gusta-

wa Krupy, zosta≥ przeniesiony 
do pracy fizycznej w charakte-
rze robotnika magazynowego 
w Zespole Magazynu WyrobÛw 
Gotowych w ZM Predom-Dez-
amet.

W marcu 1962 r. umar≥a 
mu øona. W roku 1968 oøeni≥ 
siÍ ponownie z Janinπ Kolb. 
W tym samym roku rozpoczπ≥ 
studia na Wydziale Ekonomicz-
nym UMCS w Lublinie, ktÛre 
ukoÒczy≥ w czerwcu 1972 r. 
Po uzyskaniu dyplomu praco-
wa≥ w Dziale Ekonomicznym 
Zak≥adÛw, pÛüniej zaú w dziale 
Eksportu i Zbytu, do przejúcia 
na rentÍ w 1985 r.

W kwietniu 1986 r. ze 
wzglÍdu na szczup≥oúÊ swojej 
renty i emerytury øony podjπ≥ 
pracÍ nak≥adczπ jako cha≥up-
nik w SpÛ≥dzielni InwalidÛw 
ÑZjednoczenieî. Po drugim 
zawale pracÍ te wykonywa≥a 
jego øona. 

Zmar≥ 9 kwietnia 1996 r. 
w Nowej DÍbie.

W swoich zapiskach 
u schy≥ku øycia zanotowa≥, øe 
nigdy nie wstydzi≥ siÍ swoje-
go øycia i swojej przesz≥oúci. 
Nie prosi≥ o darowanie kary, 
o jej zatarcie, o przebaczenie, 
chociaø podsuwano mu takie 
propozycje. Nie czu≥ do nikogo 
øalu, nienawiúci czy chÍci od-
wetu. Stara≥ siÍ przez swoje 70 
lat postÍpowaÊ zgodnie z prze-
konaniami i sumieniem.

Wies≥aw Ordon

WSPOMNIENIE
23 lipca na cmentarzu ko-

munalnym pochowano miesz-
kaÒca naszego miasta Stani-
s≥awa Kruczka. Przyby≥ on do 
Nowej DÍby w poczπtkach lat 
50-tych, tak jak wielu m≥odych 
ludzi, ktÛrzy szukali swego 
miejsca na tym úwiecie. Znalaz≥ 
ciekawπ pracÍ, mieszkanie i tu 
juø pozosta≥ do koÒca.

Zna≥ go kaødy, kto inte-
resowa≥ siÍ sportem motocy-
klowym. By≥ bowiem wielkim 
jego pasjonatem i pozostawi≥ 
po sobie znaczπce dokonania 
w tej dziedzinie sportu. Wraz 
ze Stanis≥awem Turbiarzem 
i Andrzejem Muchπ za≥oøy≥ 
Klub Motorowy przy Lidze 
PrzyjaciÛ≥ Øo≥nierza. By≥ 
pierwszym zawodnikiem, 
ktÛry zdoby≥ licencje rajdo-
wπ. Potem przysz≥y dalsze 

sukcesy sportowe, m.in. wraz  
z Henrykiem Markowskim 
i Zbigniewem Giba≥π wy-
gra≥ patrolowe mistrzostwo 
Polski. W roku 1958 zdoby≥ 
tytu≥ najlepszego zawodnika 
w rajdach okrÍgu po≥udnio-
wo-wschodniego.

Miasto øy≥o tym sportem, 
jego popularnoúÊ przewyøsza≥a 
wÛwczas pi≥kÍ noønπ. Na po-
wsta≥ym w Nowej DÍbie torze 
motocrossowym úcigali siÍ tej 
klasy zawodnicy co Andrzej 
Roj Gπsienica, Zdzis≥aw Ka≥u-
øa, Zbigniew Klimecki i wielu 
innym mistrzÛw kierownicy.

Stanis≥aw Kruczek by≥ 
cz≥owiekiem z wielka pasjπ 
sportowπ i zawodowπ. Zacho-
wa siÍ w pamiÍci jako dobry 
sportowiec i kolega.

(WIS)
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BOHATER Z CHMIELOWA

Poniewaø mia≥  byÊ, 
przypuszczalnie, jak co roku, 
przewoøony koÒmi i bez 
zbrojnego konwoju, wiÍc 
w czasie spotkania z W≥ady-
s≥awem Szubπ ÑAlbatrosemî 
i Tadkiem G≥adyszem ÑJa-
strzÍbiemî, rozwaøaliúmy 
moøliwoúÊ zaczatowania na 
wÛz jadπcy przez lasy sta-
lowskie i uprowadzenia go 
w knieje leúne. W zwiπzku 
z tym wywiad nastawiliúmy 
na ustalenie daty tego prze-
wozu.

Wieczorem 30 grudnia 
ÑJastrzπbî niespodziewanie 
otrzyma≥ informacjÍ, øe na-
stÍpnego dnia spirytus z GrÍ-
bowa bÍdzie przewoøony 
do Tarnobrzega. NaprÍdce 
wiÍc zwerbowa≥ ÑAlbatro-
saî oraz JÛzefa MotykÍ ps. 
ÑKosî i rankiem 31 grudnia 
udali sie rowerami w drogÍ. 
Jechali przez Cygany, Sie-
dlisko i dalej juø lasami sta-
lowskimi. Poniewaø ÑKosî 
mia≥ kiepski rower, pozosta≥ 
w tyle. Jecha≥ za úladami, 
ktÛre by≥y widoczne, mimo 
padajπcego drobno úniegu.

ÑJastrzπbî i ÑAlbatrosî 
zbliøali siÍ do rejonu przewi-
dywanej operacji i tu pojawi-
≥a siÍ furmanka, jednak nie 
ze spirytusem, lecz z øan-
darmami. Zanim zdπøyli siÍ 
wycofaÊ zostali ostrzelani. 
Poniewaø ÑJastrzπbî mia≥ 
dobry pistolet z d≥ugπ lufπ, 
otworzy≥ ogieÒ zza drzewa 
i powstrzyma≥ øandarmÛw 
od poúcigu. Razem z ÑAl-
batrosemî ostrzelali nie-
przyjaciela i porzuciwszy 
rowery, zdo≥ali siÍ od niego 

oderwaÊ. Odnieúli jedynie 
lekkie rany.

Gdy obydwaj zniknÍli 
w lesie, nadjecha≥ ÑKosî. 
Zauwaøywszy øandarmÛw 
stanπ≥ i chcia≥ nawracaÊ. 
Niestety,  rzucony przez 
øandarma granat rani≥ go 
w plecy i zosta≥ pojmany. 
Øandarmi znaleüli przy nim 
krÛtkπ broÒ, ale nie znaleüli 
øadnego dowodu toøsamo-
úci, wiÍc z miejsca przystπ-
pili do úledztwa. ÑKosî nie 
powiedzia≥ im ani nazwiska, 
ani skπd pochodzi. Przypro-
wadzili go wiÍc do wozu, 
sznurem woünicy obwiπzali 
go pod pachami i uwiπzali 
go do swego dwukonnego 
pojazdu, by za nim bieg≥. 
Tak dojechali do posterunku 
w Tarnobrzegu.

Tu z wúciek≥oúciπ przy-
stπpiono do najrozmaitszych 
tortur, by mu rozwiπzaÊ 
jÍzyk. Mimo wbijania igie≥ 
pod paznokcie, nic nie po-
wiedzia≥. Tak wiÍc dla øan-
darmÛw dalej pozostawa≥o 
zagadkπ, skπd wziÍ≥a siÍ 
grupa 3-ech uzbrojonych 
ludzi podziemia.

Trzeciego dnia, na pod-
stawie insynuacji podsuniÍtej 
przez jakiegoú informatora 
ñ konfidenta, øe ÑKosî moøe 
pochodziÊ z Chmielowa, 
øandarmi przywieüli na po-
sterunek so≥tysa Wojciecha 
KosmalÍ, by on go rozpo-
zna≥. Przyprowadzili go do 
cz≥owieka zmaltretowanego, 
leøπcego na ziemi, przy ktÛ-
rym by≥o dwÛch øandarmÛw, 
bacznie obserwujπcych, czy 
nie zaistnieje jakaú reakcja 

u so≥tysa lub ich ofiary. So≥-
tys po chwili powiedzia≥, øe 
takiego cz≥owieka w Chmie-
lowie nie widzia≥. 

Po tych oglÍdzinach 
so≥tysa odwieziono do domu. 
Tu w wπskim gronie kilku 
starszych z rodziny przedsta-
wi≥ misjÍ, jakπ przysz≥o mu 
spe≥niÊ. JÛzka zna≥ od ma-
leÒkiego dziecka. Wiedzia≥, 
øe øandarmi wiozπ go Tarno-
brzega i tam bÍdzie oglπda≥ 
ÑKosaî, ktÛry dostarcza≥ mu 
do czytania ÑOdwetî. Gdy 
go zobaczy≥, serce pÍka≥o mu 
na jego widok, ale zachowa≥ 
kamienny spokÛj i wyrzek≥ 
wspomniany wczeúniej wer-
dykt, ufajπc, øe JÛzek do 
úmierci wytrwa w uporze 
i wrogom nic nie powie. 
By≥o to dla niego wielkie 
ryzyko, bo nie by≥o pewnoúci 
czy Niemcy jakimiú szataÒ-
skimi torturami nie z≥amiπ 
jego woli i nie wyjawi coú 
o sobie i kolegach. Wtedy 
spad≥aby straszna klÍska nad 
so≥tysem i ca≥ym Chmielo-
wem. Postawa so≥tysa zas≥u-
giwa≥a na wyrazy uznania za 
swπ ofiarnπ s≥uøbÍ spo≥ecznπ 
i postawÍ patriotycznπ.

Na szczÍúcie JÛzek do 
úmierci wytrzyma≥ i zgodnie 
z przysiÍgπ akowskπ poniÛs≥ 
mÍczeÒskπ úmierÊ, a nikogo 
nie zdradzi≥. JÛzef Motyka 
ÑKosî, øo≥nierz AK, zginπ≥ 
jak bohater. Wykaza≥ siÍ 
wielkim umi≥owaniem rodzi-
ny i Ojczyzny, ktÛra pozwo-
li≥a mu znieúÊ mÍczeÒskie 
tortury nienawistnego wro-
ga. Zachowa≥ siÍ chlubnie, 
ponoszπc úmierÊ za swych 
braci. CzeúÊ Mu i chwa≥a.

Niemcy, nie wiedzπc 
kogo mieli, nakazali Magi-
stratowi Miasta Tarnobrzega 
zabraÊ cia≥o zamÍczonego 
ÑKosaî i pochowaÊ na miej-

W grudniu 1942 roku dowiedzia≥em siÍ od 
Franciszka Panka, øo≥nierza AK w Chmielowie, øe 
spirytus produkowany w gorzelni majπtku DolaÒ-
skich w GrÍbowie bÍdzie przewoøony do rektyfikacji 
w Tarnobrzegu.

W 
NASTÊPNYM
NUMERZE:

W kolejnym 
numerze ÑNSî 

napiszemy m.in.:

q o wizycie Francu-

zÛw z Ploemeur 

w Nowej DÍbie,

q o wodzie ñ laso-

wiackiej matce,

q zawodach powia-

towych OSP,

q o przeøyciach wiÍ-

ziennych F. Woj-

narowskiego.

q o Nadleúnictwie 

Buda Stalowska

Zapraszamy 
do lektury 

naszej gazety.

scowym cmentarzu. Zosta≥ 
pogrzebany przy ogrodze-
niu od zachodniej strony 
cmentarza jako N.N. ñ cz≥o-
wiek nieznany. W 1944 r. po 
przyjúciu SowietÛw, rodzina 
postawi≥a na jego nagrobku 
øelazny krzyø z metalowπ 
tabliczkπ z wygrawerowa-
nym napisem: JÛzef Motyka 
1943 r. W koÒcu nagrobka 
zasadzono sadzonkÍ dÍbu, 
ktÛry dziú ma juø 25 cm 
úrednicy.

Kazimierz Bogacz 
ÑB≥awatî
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Spotkanie rozpoczÍ≥o siÍ 
Mszπ úw. celebrowanπ przez 
biskupa polowego WP S≥a-
woja Leszka G≥Ûdzia, ktÛrego 
wspiera≥a czÍúÊ Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego.

ÑBy≥o dla mnie wielkim 
zaskoczeniem, kiedy spoúrÛd 
wielu uczestnikÛw zosta≥em 
wybrany do zaúpiewania 
psalmu i weso≥ego Alleluja 
podczas tej uroczystoúci. 
Ten dzieÒ na zawsze po-
zostanie w mej pamiÍci, to 
niezapomniana i niepowta-
rzalna chwilaî - wspomina 

   

Biskup S≥awoj G≥Ûdü i Wojciech Serafin na 
dziedziÒcu Katedry polowej.

Wojciech Serafin. NastÍpnie 
odby≥ siÍ koncert organowy, 
po ktÛrym wszyscy prze-
szli na dziedziniec katedry, 
gdzie spotkali siÍ z Biskupem 
Polowym WP. Podczas 3 
godzinnego spotkania odby≥y 
siÍ wyk≥ady ks.prof. Mieczy-
s≥awa Gniadego o muzyce 
w liturgii, oraz p≥k. Kazimie-
rza Gilarskiego (ktÛry w dniu 
3 maja prowadzi≥ g≥Ûwne 
uroczystoúci paÒstwowe przy 
Grobie Nieznanego Øo≥nie-
rza) na temat ceremonia≥u 
wojskowego w liturgii. Po 
ich wys≥uchaniu, prezentacji 

i  dyskusj i , 
by≥ poczÍstu-
nek, pamiπt-
kowe zdjÍcia 
i  r ozdan i e 
skromnych 
upominkÛw 
dla uczestni-
kÛw spotka-
nia. 

N o w a 
DÍba utkwi-
≥ a  w  p a -
miÍci Jego 
Ekscelencji, 
jako Ñzielo-
na parafiaî 
- w taki to 
s p o s Û b  k s . 
biskup okre-
úli≥ tutejszπ 
parafiÍ garnizonowπ, ktÛrej 
kapelanem jest ks. mjr Piotr 
Sroka. Na zakoÒczenie ks. bp 
udzieli≥ uroczystego b≥ogo-
s≥awieÒstwa i z≥oøy≥ øyczenia 

wszystkim zaproszonym, ich 
rodzinom i ca≥ej spo≥ecz-
noúci, w ktÛrej mieszkajπ 
i pracujπ.

Zgodnie z zaleceniem ,,Instrukcji Episkopatu Polski 
o muzyce liturgicznej po Soborze WatykaÒskim IIî 20 
kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w War-
szawie odby≥o siÍ spotkanie formacyjne osÛb pracujπcych 
w Parafiach i Oúrodkach Duszpasterskich Ordynariatu 
Polowego WP, w ktÛrej uczestniczy≥ Wojciech Serafin, 
pracownik parafii garnizonowej Jednostki Wojskowej 
2090 w Nowej DÍbie. 

   

cie ceniona i rozwijana.î 
Jest wiÍc ta prawdziwa po-
boønoúÊ ludowa úwiadec-
twem wiary ludzi prostego 
serca, wyraøanej w sposÛb 
bezpoúredni.

Przez  ca ≥y  maj  pod 
odnowionπ kapliczkπ przy 
drodze w Bardo mogliúmy 
zauwaøyÊ mieszkaÒcÛw 
Rozalina, ktÛrych taka po-
boønoúÊ cechuje. Kapliczka 
odnowiona zasta≥a przez 
RodzinÍ ZieliÒskich. 

Na pierwsze naboøeÒ-
stwo majowe przyby≥ rÛw-
nieø  ZespÛ≥  åp iewaczy 
ÑBielowianieî w strojach 
lasowiackich, ktÛry okrasi≥ 
tÍ majÛwkÍ bogatym reper-
tuarem pieúni maryjnych.

NS
 
 

LUDOWA POBO¯NOŒÆ
W miesiπcu maju, przejeødøajπc drogami naszej gminy, 

mogliúmy siÍ natknπÊ na grupki skupione wokÛ≥ kapliczek, 
gdzie mieszkaÒcy naszych wiosek wyúpiewywali LitaniÍ Lo-
retaÒskπ. Jest to zjawisko, ktÛre odradza siÍ po wielu latach 
i nawiπzuje do tradycji przedwojennych i powojennych.

Zjawisko tak  wyra-
øanej poboønoúci ludowej 
jest charakterystyczne nie 
tylko dla naszego kraju. 
Dlatego w sprawie tej g≥os 
zabra≥ Jan Pawe≥ II. Powie-
dzia≥ m.in.: Ñ...poboønoúÊ 
ta  jes t  wyrazem wiary , 
ktÛra skupia w sobie ele-
menty kultury okreúlonego 
úrodowiska i uzewnÍtrznia 
oraz w sposÛb øywy i sku-
teczny pobudza wraøliwoúÊ 
uczestnikÛw. 

Ludowa poboønoúÊ, 
wyraøajπca siÍ w rÛønorod-
noúci form, jeúli jest auten-
tyczna, wyp≥ywa z wiary i z 
tej racji winna byÊ naleøy-

MajÛwka w Rozalinie.
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REWELACYJNE STARTY 
ZAWODNIK”W

Rewelacyjnie startujπ 
w roku 2004 m≥odzi karatecy 
Klubu Kyokushin z Nowej 
DÍby. Praktycznie co start 
to podium i kolejny sukces. 
ZaczÍli 7 marca w Mistrzo-
stwach Polski Po≥udniowej, 
gdzie z dobrej strony zaprezen-
towa≥a siÍ Ligia Serwinowska 
zajmujπc IV miejsce w kata, 
ale objawieniem klubowym by≥ 
Rafa≥ Szela, ktÛry zwyciÍøy≥ 
w kat. kumite (walka) JuniorÛw 
M≥odszych.

24 kwietnia w Rzeszowie 
na VI OgÛlnopolskim Turnieju 
SzkÛ≥ Wyøszych (nieoficjal-
ne Akademickie Mistrzostwa 
Polski) startowali nasi studenci 
Marek KopeÊ i Pawe≥ KopeÊ. 
NastÍpny start  by≥ w Brzozo-
wie 2 maja w VI Mistrzostwach 
WojewÛdztwa Podkarpackiego 
Kyokushin Karate M≥odzikÛw 
i JuniorÛw M≥odszych. Start 
ten by≥ zarazem kwalifikacjπ 
do Mistrzostw Polski dla Ju-
niorÛw M≥odszych. Jak co roku 
Burmistrz Miasta Nowa DÍba 
zafundowa≥ przejazd autoka-
rem, by mog≥a wystartowaÊ 
wiÍksza iloúÊ zawodnikÛw 

naszego klubu, a oni zrewanøo-
wali siÍ kolejnym druøynowym 
zwyciÍstwem. By≥ to juø piπty 
raz zdobyty druøynowo tytu≥ 
mistrzowski WojewÛdztwa 
Podkarpackiego. Miejsca na 
podium naszych zawodnikÛw: 
kata -  I. L. Serwinowska (junior 
m≥odszy); III. Janusz  Jaworski  
(junior m≥odszy); III. Jakub Ko-
nefa≥ (m≥odzik, rocz. 1996/97); 
clicker (bezkontaktowa walka) 
ñ I. Joanna Pawluk (dziewczÍ-
ta rocz. 1990/91); I. Damian 
WilczyÒski (ch≥opcy 1990/91); 
kumite (walka kontaktowa 
juniorÛw m≥odszych) ñ I. L. 
Serwinowska  (kat dziewczπt); 
III. Kamil Szela (-60kg); I. R. 
Szela (-70 kg); I. J. Jaworski 
(+70kg); II. £ukasz Wojcie-
chowski (+ 70 kg); III. Pawe≥ 
Para. Druøynowo Nowa DÍba 
zajÍ≥a I miejsce, Krosno II, a III 
miejsce zdoby≥a Kolbuszowa.

Jak by tego by≥o ma≥o, to 
puchar najlepszego zawodnika 
Mistrzostw otrzyma≥ Janusz 
Jaworski. Kwalifikacje do star-
tu na I Mistrzostwa Polski 
JuniorÛw M≥odszych zdobyli 
Ligia Serwinowska, Janusz 

Jaworski i Rafa≥ Szela. Koszty 
startowe pokrywa≥ Urzπd Mar-
sza≥kowski.

8- 9 maja w Siedlcach 
odby≥y siÍ I Mistrzostwa Polski 
JuniorÛw M≥odszych Kyoku-
shin Karate. By≥ to nasz olbrzy-
mi sukces, bo przy starcie 193 
zawodnikÛw z 72 miast ca≥ej 
Polski, po raz pierwszy w kra-
jowym chempionacie zawodnik 
z Nowej DÍby stanπ≥ na najwyø-
szym podium. Tytu≥ Mistrza 
Polski w kat. + 75 kg zdoby≥ 
Janusz Jaworski, drugie miejsce 
i tytu≥ Wicemistrza Polski w kat. 
ñ 65 kg wywalczy≥ R. Szela, 
a L. Serwinowska w kat -55 kg 
zajÍ≥a szÛstπ lokatÍ. Sukces nasz 
jest tym bardziej cenny, iø ta 

Ryszard Kiper i jego medaliúci.

dyscyplina sportu debiutowa≥a 
w OgÛlnopolskiej Olimpiadzie 
M≥odzieøy, a wymieniona trÛjka 
zdoby≥a 18 punktÛw dla Woje-
wÛdztwa Podkarpackiego w tej 
rywalizacji.

RolÍ trenera, kierownika 
ekipy, kierowcy i opiekuna 
grupy pe≥ni≥ Ryszard Kiper. 
Udowodni≥, øe przy niewielkich 
wydatkach klubowych i zaan-
gaøowanej, wspÛ≥pracujπcej 
grupie (Mariusz Pi≥at, Katarzy-
na Gajda, Jerzy Franuszkiewicz, 
Janusz Bunio) oraz pomocy 
samorzπdu gminnego, moøna 
reprezentowaÊ nasze miasto na 
OgÛlnopolskich zawodach oraz 
odnosiÊ sukcesy.

                NS

WYNIKI MIEJSKO-GMINNYCH ZAWOD”W SPORTOWO-POØARNICZYCH
18 lipca w Jadachach odby≥y siÍ zawody sportowo-poøarnicze ochotniczych straøy poøarnych. W zawodach wystartowa≥o 8 naszych jednostek. W tym roku 

zdecydowanie Wygra≥a OSP ChmielÛw, przed OSP Cygany i OSP Tarnowska Wola. Poniøej przedstawiamy tabelÍ wynikÛw:

NS
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1 ñ ÑEuro Nowa DÍbaî ñ tur-
niej szkolny z okazji 
wejúcia Polski do Unii 
Europejskiej nad Zale-
wem. Na scenie Samo-
rzπdowy Oúrodek Kul-
tury zaprezentowa≥ swÛj 
dorobek.

2 ñ Festyn na rzecz dzieci 
niepe≥nosprawnych ru-
chowo nad Zalewem.

3 ñ Obchody rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja 
zorganizowano w formie 
spotkania rekreacyjne-
go z udzia≥em øo≥nierzy 
jednostek specjalnych 
i Bractwa Rycerskiego 
z Nowej DÍby na sta-
dionie.

12 ñ W urzÍdzie odby≥o siÍ 
spotkanie so≥tysÛw, prze-
wodniczπcych zarzπdÛw 
osiedli i gajowych z le-
úniczym lasÛw niepaÒ-
stwowych Dariuszem 
åwiπtkiem na temat pro-
wadzenia prawid≥owej 
gospodarki leúnej.

14 ñ Podsumowanie VI edycji 
powiatowego konkur-
su plastycznego Ñåwiat 
w kolorach tÍczyî.

27 ñ XXIV sesja Rady Miej-
skiej.

29 ñ Inauguracja dzia≥alnoúci 
Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Lasowiackiej 
ÑBielowianieî w Roza-
linie.

3 0  ñ  Z e b r a n i e  w i e j s k i e 
w Chmielowie.

31 ñ Nadanie imienia ks. 
kardyna≥a Stefana Wy-
szyÒskiego Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum 
w Jadachach.

ÑNaszym Sprawomî 
stuknÍ≥o 10 lat. 

A tak niedawno za-
czynaliúmy od 8 stron. 
Skorzystam wiÍc z ≥am na-
szego pisma, aby podziÍ-
kowaÊ tym wszystkim, 
ktÛrzy przez te 38 nume-
rÛw angaøowali siÍ w to, 
aby nasi Czytelnicy mogli 
siÍ dowiedzieÊ o tym, co 
dzieje siÍ u w≥adzy, a co 
po sπsiedzku. Nie bÍdÍ 
wymienia≥ tu wszystkich 
z imienia i nazwiska, gdyø 
kolumny by na to brak≥o. 
MyúlÍ, øe te podziÍkowa-
nia z Ñichî gazety do nich 
dotrπ. Nie zapominajcie 
o niej przez kolejne lata. 
£amy ÑNSî sπ otwarte dla 
wszystkich. Zapraszam.

WIES£AW ORDON
Redaktor naczelny

10 LAT 
MINÊ£O CZERWIEC

4-6 ñ Dni Nowej DÍby.
4 ñ  Otwarc ie  I  Wys tawy 

TwÛrczoúci Plastycznej 
Miasta i Gminy Nowa 
DÍba 2004.

5 ñ Na zaproszenie Burmistrza 
Miasta i Gminy oraz Sto-
warzyszenia ÑWsparcieî 
goúci≥ w urzÍdzie Robert 
Turk z Centrum Wspie-
rania Biznesu z Orlando 
(USA).

6 ñ Jubileusz 25-lecia kap≥aÒ-
stwa obchodzi≥ ks. JÛzef 
Lisowski, proboszcz pa-
rafii pw. åw. Jadwigi 
w Cyganach.

6 ñ Zebranie wiejskie w Ro-
zalinie.

6 ñ ZakoÒczenie kursu doty-
czπcego rolnictwa eko-
logicznego dla rolnikÛw 
z CyganÛw, Chmielowa 
i JadachÛw.

13 ñ Wybory do Parlamentu 
Europejskiego w gminie 
Nowa DÍba wygra≥a Liga 
Polskich Rodzin.

15 ñ W SOK-u ze spektaklem 
ÑTrzymaj siÍ Zuzaî wy-
stπpili uczniowie Gim-
nazjum Nr 2 w Nowej 
DÍbie.

18 ñ NagrodÍ za dzia≥ania 

KRONIKA WYDARZEÑ
proekologiczne ode-
bra≥o w Katowicach 
PrzedsiÍbiorstwo Go-
spodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. Tym razem by≥ 
to Ekolaur Polskiej Izby 
Ekologii.

20  ñ Stowarzyszenie na 
Rzecz Ekorozwoju Wsi 
Cygany zakoÒczy≥o 
projekt ÑWieú Cygany 
matecznikiem folkloru 
lasowiackiegoî otwar-
ciem altanki na trasie 
rowerowej do Budy 
Stalowskiej.

30 ñ XXV sesja Rady Miej-
skiej.

LIPIEC

3 ñ 650-lecie obchodzi≥ Ba-
ranÛw Sandomierski.

11 ñ W Cyganach zorganizo-
wano Piknik CygaÒski.

18  ñ Zawody sportowo-
-poøarnicze gminnych 
jednostek ochotniczych 
straøy poøarnych w Ja-
dachach.

30  ñ Gmina przejÍ≥a od 
PRTG JeziÛrko samo-
chÛd poøarniczy Magi-
rus, ktÛry trafi do OSP 
Cygany.

Millagros Y Se Gruppo.

CENTRUM WSPIERANIA 
PRZEDSI BIORCZOåCI

Rzeszowskie Towarzy-
stwo ALTUM realizuje na 
terenie naszej gminy projekt 
finansowany przez Woje-
wÛdzki Urzπd Pracy w Rze-
szowie. Jego celem jest prze-
kazanie osobom bezrobotnym 
wiedzy na temat jak za≥oøyÊ 
i prowadziÊ w≥asnπ dzia≥al-
noúÊ gospodarzπ oraz skπd 
wziπÊ úrodki na ten cel. Zain-
teresowani mogπ siÍ zg≥aszaÊ 
jeszcze tylko we wrzeúniu 
(ul. Jana Paw≥a II 4 lub tel. 
846 21 55). Do koÒca sierpnia 
skorzysta≥o z oferty juø ponad 
90 osÛb. Szkolenia i porady sπ 
bezp≥atne.

(-)



Stra¿ Wielkanocna w Dêbie

POLARIS Sp. z o.o.

W styczniu tego roku 
przy Ochotniczej Straøy 
Poøarnej w Nowej DÍbie 
ñ os. DÍba powsta≥a Straø 
Wielkanocna, nawiπzujπca 
swym charakterem do ist-
niejπcych w nadsaÒskich 
miejscowoúciach Straøy 
Grobowych, zwanych ÑTur-
kamiî. 

Przejmuje ona funkcjÍ 
czuwania przy Grobie PaÒ-
skim od OSP. Ale teø ma 
zamiar braÊ udzia≥ w innych 
uroczystoúciach religijnych 
i patriotycznych. Juø tworzy-
≥a paradnπ obsadÍ uroczysto-
úci Boøego Cia≥a w Nowej 
DÍbie.

18 kwietnia cz≥onkowie 
dÍbskiej Straøy Wielkanocnej 
wziÍli udzia≥ w I OgÛlnopol-
skiej ñ XII Podkarpackiej Pa-
radzie Straøy Wielkanocnych 
ÑTurki 2004î w Grodzisku 
Dolnym. Uhonorowaniu zo-
stali przez organizatorÛw 
dyplomem i statuetkπ.

Straø Wielkanocna sku-
pia 28 cz≥onkÛw, druhÛw 
OSP. Dla 15 istnieje kom-
plet mundurÛw, ale Zarzπd 
juø kompletuje nastÍpne 30, 
gdyø wielu m≥odych ch≥op-
cÛw z terenu miasta chce 
w≥πczyÊ siÍ w dzia≥alnoúÊ 

tej Straøy. Organizacja tego 
przedsiÍwziÍcia ñ mundu-
ry, uzbrojenie ñ nie by≥aby 
moøliwa bez duøego zaan-
gaøowania 5-osobowego 
Zarzπdu (Tadeusz GÛrecki, 
Jan Flis, Henryk Flis, JÛzef 
Rozmus, W≥adys≥aw Nowak) 

oraz finansowego i material-
nego wsparcia nowodÍbskich 
przedsiÍbiorcÛw, osÛb pry-
watnych z os. DÍba. Zarzπd 
tπ drogπ pragnie im podziÍko-
waÊ za w≥πczenie siÍ w two-
rzenie nowej formacji.

Jan Flis

Straø Wielkanocna.

  
Grzegorz Sudo≥, wy-

chowanek MKS STAL Nowa 
DÍba, a obecnie zawodnik 
AZS-AWF KrakÛw, reprezen-
towa≥ PolskÍ na Olimpiadzie 
Ateny 2004. Jest to najwiÍksze 
osiπgniÍcie sportowca rodem 
z Nowej DÍby. Na Olimpia-
dzie wystπpi≥ w chodzie na 
50 km. Zajπ≥ bardzo wysokie 
ñ 7 miejsce, osiπgajπc rekord 
øyciowy z czasem 3:49.09.

Grzegorz urodzi≥ siÍ 
w 1978 r. w Nowej DÍbie, 
absolwent SP 1, ZSZ Tar-
nobrzeg, Technikum Me-
chanicznego w Nowej DÍ-
bie, student AWF KrakÛw; 
w przysz≥ym roku broni pracÍ 
magisterskπ.

Jest 18-krotnym medali-
stπ mistrzostw Polski w cho-
dzie, w rÛønych kategoriach 
wiekowych. Jego najwiÍksze 

sukcesy to: 7 miejsce na mi-
strzostwach úwiata juniorÛw 
w Sydney; mistrz Polski se-
niorÛw na 50 km w 2002 r.; 
wicemistrz Polski na 20 km 
w 2004 r.; rekordzista Polski 
juniorÛw na 20 km. W MKS 
STAL trenowa≥ pod opiekπ 
Juliana ZiÍby. GRATULU-
JEMY!

NS
Grzegorz Sudo≥.

NOWO OTWARTY SKLEP OFERUJE:
r okna i drzwi  r  farby ñ lakiery ñ kleje  r  materia≥y 

budowlane ñ systemy dociepleÒ
  r  art. elektryczne, hydrauliczne  r  narzÍdzia, 

elektronarzÍdzia  r  materia≥y dekoracyjno 
ñ wykoÒczeniowe  r  mieszalnia farb i tynkÛw

Ceny fabryczne ñ upusty

ZAPRASZAMY DO WSP”£PRACY!
Czynne: Pon. ñ Piπtek od 7.00 do 18.00 

Sobota od 8.00 do 13.00

STOBUD
SKLEP FIRMOWY NR 8

NOWA D BA, ul. Zacisze (za SpÛ≥dzielniπ InwalidÛw)
Tel. (015) 846 63 88


