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Niech nadchodzące Święta Bozego Narodzenia będą czasem
radości i rodzinnego szczęścia, zaś 2005 rok niech obfituje
w wiele dobrych zdarzeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej z Radnymi
Burmistrz Miasta i Gminy z Pracownikami
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JUBILEUSZ
ÑDEZAMETUî
Przypadajπcy w tym rok jubileusz 65-lecia Zak≥adÛw
Metalowych ÑDEZAMETî S.A nie mÛg≥ chyba przebiegaÊ
w lepszej atmosferze. Nagroda Ministra Skarbu, z targÛw
kieleckich, dla najprÍøniej rozwijajπcego siÍ zak≥adu przemys≥u obronnego, by≥a dla prezesa Stanis≥awa WÛjcika i ca≥ej
za≥ogi potwierdzeniem w≥aúciwej drogi rozwoju, obranej
kilka lat temu. A zapewnienie wiceministra obrony Janusza
Zemke o zamÛwieniach dla DEZAMETU na 3 lata wprzÛd,
pozwoli spokojniej patrzeÊ w przysz≥oúÊ i Zarzπdowi, i pracownikom.
Uroczystoúci mia≥y dwie
ods≥ony. W drugiej wziÍli
dzia≥ przedstawiciele w≥adz
rzπdowym z wiceministrem J.
Zemke, przedstawiciele armii,
firm kooperujπcych. MyúlÍ,
øe dla spo≥ecznoúci lokalnej
duøo waøniejsze by≥y wydarzenia z soboty 25 wrzeúnia.
Na ten dzieÒ do firmy
zostali zaproszeni pos≥owie,
przedstawiciele w≥adz lokalnych, szefowie lokalnych
firm i instytucji, a przede
wszystkim byli pracownicy DEZAMETU. Spotkanie
rozpoczÍ≥o siÍ od objazdu
zak≥adu 3 autokarami. Trasa
wiod≥a wzd≥uø odnowionej
hali szedowej, narzÍdziowni,
obiektÛw produkcji specjalnej, galwanizerni, do oczysz-

Zwiedzanie DEZAMETU.

czalni úciekÛw z galwanizerni. Obiekty dzisiejsze, to juø
nie te same budynki, co przed
laty, jak opowiadali sobie byli
pracownicy. W elewacjach
obiektÛw dominuje kolor
zieleni (takøe na budynku
dyrekcji), zaú ich wnÍtrza, to
juø nowoczesne hale, z maszynami sterowanymi numerycznie. PorÛwnaniem by≥a
hala szedowa, ktÛrej czÍúÊ
zosta≥a juø zmodernizowana,
zaú na czÍúci by≥y jeszcze
stare maszyny, ktÛre prezes
St. WÛjcik okreúli≥ mianem
parku jurajskiego. Da≥o to
wyobraøenie, jak w przysz≥oúci ma wyglπdaÊ zak≥ad.
Podobnie by≥o w galwanizerni, ktÛrπ kiedyú uwaøano za
miejsce Ñzsy≥kiî. Dziú jest to

bardzo nowoczesny obiekt,
spe≥niajπcy wymogi úrodowiskowe. åcieki z galwanizerni
bÍdπ skutecznie oczyszczane
w obiegu zamkniÍtym w zmodernizowanej oczyszczalni
úciekÛw, ktÛrπ poúwiÍci≥ ks.
Mieczys≥aw Wolanin.
Po zwiedzeniu zak≥adu
zaproszeni goúcie zebrali siÍ
w sali kolumnowej budynku
administracyjnego. Zosta≥a im
zaprezentowana multimedialna historia zak≥adu w pigu≥ce
- od WytwÛrni Amunicji Nr
3 do Zak≥adÛw Metalowych
DEZAMET S.A. Prezes St.
WÛjcik podzieli≥ dzieje zak≥adu na kilka okresÛw. Pierwszy
to pionierski okres budowy
wytwÛrni, ktÛry zosta≥ przerwany wybuchem wojny.
Drugi to dobry okres rozwoju produkcji wojskowej
w okresie wojny koreaÒskiej.
PÛüniej przychodzi czas na
silniki i øelazka, z ktÛrymi kojarzono Nowπ DÍbÍ.
W latach 90-tych przychodzπ
trudne czasy restrukturyzacji,
ktÛre zmieniajπ oblicze spÛ≥ki. I wreszcie powstanie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, w≥πczenie siÍ
Agencji Rozwoju Przemys≥u
w pomoc DEZAMETOWI, co
pozwoli≥o stabilizowaÊ sytuacjÍ spÛ≥ki. Prezes wspomnia≥
tu udzia≥ ZUS-u, UrzÍdu
Skarbowego w Tarnobrzegu,
w≥adz samorzπdowych
gminy i wojewÛdztwa
w restrukturyzacji
zad≥uøenia.
Wsparcie
tych instytucji zakoÒczy≥o siÍ
sukcesem
ñ w roku
ubieg≥ym
spÛ≥ka zredukowa≥a
swoje stare

zad≥uøenie do zera. Pad≥y tu
nazwiska osÛb, ktÛre nios≥y
w tym czasie pomoc zak≥adowi ñ pos≥a W≥adys≥awa StÍpnia, by≥ego pos≥a Tadeusza
Pawlusa, Jerzego Szymczaka z ARP. PrzybywaÊ zaczÍ≥o
zamÛwieÒ wojskowych, ktÛre
stanowiπ na razie o byÊ, albo
nie byÊ firmy. Przedstawiciele wymienionych instytucji zostali w podziÍkowaniu
za takie zaangaøowanie siÍ
w dzia≥alnoúÊ firmy obdarowani upominkami, wúrÛd
ktÛrych znalaz≥y siÍ m.in. medal okolicznoúciowy i ksiπøka
wydana z okazji jubileuszu.
Spotkanie to by≥o takøe okazjπ do wystπpienia
licznych goúci, ktÛrzy nie
szczÍdzili wielu dobrych s≥Ûw
dla Zarzπdu i pracownikÛw
spÛ≥ki. W imieniu samorzπdu
gminnego z≥oøy≥ je burmistrz
JÛzef Czekalski, wskazujπc
na rolÍ, jakπ odegra≥ zak≥ad
w przysz≥oúci i jakie znaczenie ma dzisiaj dla miasta
i gminy. Dla tych co moøe
zapomnieli, przypomnijmy,
øe Zak≥ady Metalowe to najwiÍkszy pracodawca w gminie, zatrudniajπcy ponad 500
osÛb. J. Szymczak, by≥y wiceprezes ARP, wskaza≥ na ojca
dzisiejszej dobrej kondycji
DEZAMETU ñ prezesa St.
WÛjcika i jego za≥ogÍ, ktÛra
w mπdry sposÛb düwiga≥a
trudy transformacji.
Wznoszπc lampkÍ
szampana za pomyúlnoúÊ
DEZAMETU jego prezes
zauwaøy≥, øe przysz≥oúÊ firmy nie jest jeszcze stabilna.
Nowe technologie wyprzedzajπ dzisiejsze dokonania,
wzroúnie zapotrzebowanie
na amunicjÍ Ñinteligentnπî.
To wymusza nie tylko inwestowanie w park maszynowy.
Potrzebna jest jeszcze m≥oda
kadra, ktÛra wsparta doúwiadczeniem praktykÛw, sprosta
nowym wyzwaniom.

WIES£AW ORDON
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Sympatyczna wspÛ≥praca badmintonistÛw STALI
Nowa DÍba i Amicale Laique de Ploemeur, a od niedawna takøe samorzπdÛw Nowej DÍby i Ploemeur, przynios≥a kolejnπ wizytÍ BretoÒczykÛw w naszym mieúcie.
Po raz szÛsty 15 sierpnia do Nowej DÍby zjecha≥o 15
m≥odych badmintonistÛw i 11 doros≥ych mieszkaÒcÛw
z partnerskiego Ploemeur. WúrÛd doros≥ej czÍúci byli
m.in. zastÍpca mera ds. miÍdzynarodowych Mireille
Le Garrec, dyrektor generalny Remi Dedours, prezes
klubu Irene Le Bellec.
Oficjalna czÍúÊ wizyty
FrancuzÛw rozpoczÍ≥a siÍ od
spotkania w urzÍdzie, gdzie
goúci≥ ich burmistrz JÛzef
Czekalski, zastÍpca burmistrza Krzysztof Micha≥Ûw,
zarazem prezes klubu STAL,
przewodniczπcy rady Andrzej Chejzdral. W trakcie
tego spotkania obie strony wyrazi≥y zadowolenie
z kontynuacji dotychczasowej
wspÛ≥pracy. W≥adze Nowej
DÍby zaproponowa≥y takøe
poszerzenie wspÛ≥pracy o inne
dziedziny naszej dzia≥alnoúci, jak chociaøby o kulturÍ
czy sprawy gospodarcze. Na
spotkaniu przekazano sobie
takøe prezenty. M.in. goúcie
otrzymali koszulki z has≥em
ÑNowa DÍba - miasto w lesieî.
Goúcie przywieüli reprodukcje
swoich celtyckich znakÛw.
Nasi goúcie mieli teø moøliwoúÊ spotkania siÍ z w≥adzami
Powiatu Tarnobrzeskiego.
Program, jaki zosta≥
przygotowany dla strony
francuskiej, by≥ bardzo ciekawy, urozmaicony i trafiajπcy w ich gusta. Goúcie
mieli moøliwoúÊ zwiedzenia
zamku w £aÒcucie, skansenu w Kolbuszowej. Odwiedzili sandomierskπ StarÛwkÍ
i podziemia, a takøe zamek
w Baranowie Sandomierskim. Byli urzeczeni Zamoúciem, gdzie ca≥a ekipa wraz
z pols kimi zawodnikami

wyjecha≥a na sparing z kadrπ
wojewÛdzkπ w badmintonie.
Oczywiúcie nie oby≥o
siÍ bez zwiedzania naszej
gminy. Zainteresowanie budzi≥a kot≥ownia na biomasÍ,
stawy w Budzie Stalowskiej,
czy lasy Nadleúnictwa Buda
Stalowska. Najbardziej jednak byli chyba urzeczeni weselem lasowiackim, jakie im
zgotowa≥ ZespÛ≥ ObrzÍdowy
ÑBielowianieî z Rozalina.
Kilkugodzinnej zabawie nie
przeszkodzi≥a odmiennoúÊ
jÍzykÛw i kultur. Co ciekawe, goúcie bardzo chÍtnie
wciπgali siÍ w poszczegÛlne elementy obrzÍdowoúci
weselnej. DodaÊ naleøy, øe
Rozaliniacy przygotowali testy weselne w jÍzyku
francuskim, by ≥atwiej by≥o
goúciom zorientowaÊ siÍ
w przebiegu uroczystoúci.
Na wieczorze polsko-francuskim w SOK-u goúci z Ploemeur bawili ÑDÍbianieî
i ÑCyganiankiî. SzczegÛlny
zachwyt budzi≥y kolorowe
stroje nowodÍbskiej m≥odzieøy i surowe, acz misterne, stroje lasowiackie z CyganÛw. Na wysokoúci zadania stanÍli rÛwnieø rodzice
nowodÍbskich badmintonistÛw, ktÛrzy przygotowali
dwa wieczory dla naszych
goúci, serwujπc polskie jad≥o. Podobnie radni, ktÛrzy

zaprosili do swych domÛw
goúci na grila.
Tym razem goúcie
z Ploemeur zostali zakwaterowani w Gimnazjum Nr

rozlicza≥ ca≥y projekt. DodaÊ
naleøy, øe klub pozyska≥
úrodki na swÛj wk≥ad od
sponsorÛw. Taki sposÛb finansowania wymiany zosta≥
dobrze oceniony przez samorzπd i lokalnπ spo≥ecznoúÊ.
Program sportowy,
przygotowany przez trenera
Adama Bunio, zawiera≥, jak
zazwyczaj, wspÛlne treningi

Delegacja z Ploemeur w UrzÍdzie.
2 w os. DÍba, a nie jak do
tej pory w Zespole SzkÛ≥
Nr 2. Zakwaterowanie w nowym obiekcie by≥o strza≥em
w ÑdziesiπtkÍî. £Ûøka do spania zapewni≥ dowÛdca JW
2090 pp≥k Marek Gmurski,
zaú wyøywienie restauracja
ÑDÍbiankaî. W Technikum,
jak zawsze ,korzystali z hali
sportowej, na ktÛrej mieli dobre
warunki do treningÛw i turnieju. M≥odzieø i doroúli byli
generalnie bardzo zadowoleni
z warunkÛw bytowych.
Tegoroczna wymiana
finansowana by≥a przez Program ÑM≥odzieøî, ktÛry
dotowa≥ jπ kwotπ blisko
25 tys. z≥. Urzπd do≥oøy≥
3 tys. z≥, klub Stal 4 tys.
z≥ i w ten sposÛb zbilansowano 10 dniowy pobyt
goúci z Bretanii. Wniosek
o dotacjÍ z Programu ÑM≥odzieøî przygotowany przez
pracownikÛw UMiG, z≥oøy≥
Klub Sportowy STAL, ktÛry

m≥odzieøy polskiej i francuskiej oraz turniej polsko-francuski. Treningi odbywa≥y siÍ zazwyczaj dwa razy
dziennie, chyba, øe m≥odzieø
wyjeødøa≥a z doros≥ymi na
wycieczki. Treningi by≥y
doúÊ trudne, ale pozwalajπce, zw≥aszcza francuskiej
m≥odzieøy, szlifowaÊ swÛj
poziom. W turnieju zdecydowanie zwyciÍøyli badmintoniúci STALI, aczkolwiek pojawili siÍ zawodnicy w zespole
z Ploemeur, ktÛrzy powoli
doganiajπ naszπ czo≥ÛwkÍ.
Odjeødøajπc 25 sierpnia
z Nowej DÍby przybysze
z Francji zapowiedzieli, øe
juø po powrocie rozpocznπ siÍ
przygotowania do wizyty delegacji z Nowej DÍby w Ploemeur w przysz≥ym roku.

Wies≥aw Ordon
Adam Bunio
Koordynatorzy wymiany
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Z HISTORII
NAWIEDZAJ•CEJ FIGURY
MATKI BOØEJ
WÍdrujπca figura Matki Boøej zosta≥a poúwiÍcona w Fatimie
i przez PolskÍ zmierza do Odessy
na Ukrainie. Nawiedzi≥a juø diecezjÍ ≥owickπ, a w tym roku zakoÒczy≥a peregrynowaÊ po poszczegÛlnych parafiach naszej diecezji.
Ksiπdz biskup Bronis≥aw Bernacki,
ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej, poprosi≥ ksiÍøy pallotynÛw o utworzenie w Odessie
sanktuarium Matki Boøej Fatimskiej. Jako pierwsza do wspÛ≥pracy
przy≥πczy≥a siÍ diecezja ≥owicka.
Jej Ûwczesny ordynariusz biskup
Alojzy Orszulik odby≥ pielgrzymkÍ
do Fatimy, skπd sprowadzi≥ figurÍ
Matki Boøej z przeznaczeniem do
sanktuarium w Odessie. W roku
2003 figura ta odwiedzi≥a wszystkie
parafie diecezji ≥owickiej.
Nasz ks. biskup ordynariusz
Andrzej DziÍga zaprosi≥ figurÍ
Matki Boøej zmierzajπcπ z Fatimy
przez PolskÍ do Odessy, aby nawiedzi≥a naszπ diecezjÍ. Wezwa≥
wiernych do modlitwy w intencji
Ojca åwiÍtego oraz Koúcio≥a na
Wschodzie, aby rozwija≥a siÍ wiÍü
duchowa miÍdzy wiernymi diecezji
sandomierskiej, a diecezji odeskosymferopolskiej, ktÛrej struktury
zosta≥y utworzone dopiero w 2002
roku. Matka Boøa jest wspania≥π
misjonarkπ przygotowujπcπ ludzkie
serca dla swojego Syna, a naszego
Zbawiciela. Prowadzi ludzi do
Jezusa, tj. do sakramentu pokuty
i eucharystii. Garnπ siÍ do Niej
dzieci, m≥odzieø i osoby doros≥e,
a zw≥aszcza chorzy. Wraz z modlitwami przekazany jest takøe dar
materialny przeznaczony na budowÍ wspomnianego sanktuarium.
Takπ ofiarÍ ludzie sk≥adajπ z pe≥nπ
úwiadomoúciπ, øe tam w Odessie
ma stanπÊ åwiπtynia fatimskiej
Pani, gdzie do niedawna nie mia≥a
Ona wstÍpu. W pierwszπ niedzielÍ
adwentu 30 listopada 2003 r. w
bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli odby≥o siÍ uroczyste
powitanie wÍdrujπcej figury Matki
Boøej, rozpoczynajπce peregrynacjÍ w diecezji sandomierskiej. Uro-

czystej Mszy åw. przewodniczy≥
ordynariusz diecezji sandomierskiej
ks. biskup Andrzej DziÍga, wraz
z ks. biskupem Marianem Zima≥kiem i ks. biskupem Edwardem
Frankowskim oraz z kap≥anami
z terenu diecezji. ZakoÒczenie
nawiedzenia mia≥o miejsce w NiedzielÍ Chrystusa KrÛla 21 listopada
2004 roku w Bazylice Katedralnej
w Sandomierzu w obecnoúci ks.
biskupa Bronis≥awa Bernackiego,
ordynariusza wspomnianej diecezji
odesko-symferopolskiej, na terenie
ktÛrej leøy Odessa oraz ks. biskupa
JÛzefa Zawitkowskiego, naszych
pasterzy wraz z kap≥anami i delegacjami wiernych z poszczegÛlnych
wspÛlnot parafialnych. Dekanaty,
a takøe niektÛre parafie na okolicznoúÊ zakoÒczenia peregrynacji
przekaza≥y liczne dary, g≥Ûwnie
paramenty liturgiczne dla Koúcio≥a
na Wschodzie, jako wyraz wdziÍcznoúci za boøe ≥aski otrzymane od
Boga za wstawiennictwem Maryi.
NAWIEDZENIE
W DEKANACIE TARNOBRZEG
PO£UDNIE
Na kilka dni przed nawiedzeniem, trasy pomiÍdzy poszczegÛlnymi koúcio≥ami, ktÛre mia≥a
przemierzaÊ fatimska figura, zosta≥y
udekorowane flagami, proporczykami, chorπgiewkami, wstπøeczkami. W oknach domÛw ludzi
wierzπcych, kochajπcych Boga
i MaryjÍ pojawi≥y siÍ rÛøne religijne dekoracje: obrazy, emblematy,
podúwietlenia. We wszystkich
parafiach, jako przygotowanie do
nawiedzenia, przeøywane by≥y
okolicznoúciowe rekolekcje lub teø
misje úwiÍte. Tak jak kiedyú, przed
wiekami, Maryja nawiedzi≥a åw.
EløbietÍ, tak dziú nawiedza swoje
dzieci øyjπce w poszczegÛlnych
wspÛlnotach parafialnych.
Dla lepszego zobrazowania wydarzeÒ z 1917 r., zarÛwno
w przygotowaniach, jak i w kulminacyjnych uroczystoúciach nawiedzenia, wystÍpowa≥a trÛjka dzieci
ubranych na wzÛr dzieci fatimskich:
£ucji, Hiacynty i Franciszka.
Nawiedzenie zaczÍ≥o siÍ
w Nowej DÍbie 26 wrzeúnia, w pa-

zarÛwno z zabytkowego koúcio≥a,
jak i Akademii MiechociÒskiej.
W Chmielowie (02/03. 10)
uroczystoúciom nawiedzenia przewodniczy≥ ks. biskup Edward
Bia≥og≥owski (fot. na 1 stronie),

Figura Matki Boøej Fatimskiej w Tarnowskiej Woli.
rafii p.w. Matki Boøej KrÛlowej
Polski. Inauguracji nawiedzenia
w dekanacie przewodniczy≥ ks. bp
Marian Zima≥ek. Wprowadzi≥ figurÍ
do úwiπtyni, ktÛra w asyúcie Straøy
Miejskiej, straøakÛw z OSP, Straøy
Grobowej, Policji i wozÛw straøackich oraz delegacji wiernych przyby≥a z Baranowa Sandomierskiego.
W úwiπtyni, gdzie mia≥o miejsce
powitanie, obok wspomnianego
ks. biskupa Mariana wspÛ≥koncelebransami byli kap≥ani ze wszystkich
parafii dekanatu.
Do parafii Podwyøszenia
Krzyøa åwiÍtego (27/28. 09) figura
Matki Boøej zosta≥a przeniesiona na
ramionach Straøy Grobowej i straøakÛw OSP w pieszej pielgrzymce.
Po nawiedzeniu w parafiach nowodÍbskich figura zosta≥a przetransportowana samochodem - kaplicπ
do ålÍzakÛw (28/29. 09), gdzie od
szeregu lat pe≥ni pos≥ugÍ kap≥aÒskπ
ks. pra≥at Zygmunt Wawrzyszko,
senior duchowieÒstwa dekanatu.
NastÍpnym etapem nawiedzenia by≥ Tarnobrzeg, a konkretnie koúciÛ≥ OjcÛw DominikanÛw
(29/30. 09). Tutaj uroczystoúci
by≥y przeøywane jako echo podsumowujπce stulecie koronacji
Matki Boøej Dzikowskiej. Dalsza
trasa prowadzi≥a do najm≥odszej
parafii w dekanacie p.w. Chrystusa
KrÛla (30.09/01.10). Z tej parafii
Maryja w znaku figury dociera do
najstarszej parafii nie tylko w Tarnobrzegu, ale i w ca≥ym rejonie
- Miechocina (01/02.10) - znanego

ktÛry pracowa≥ tam przed laty jako
wikariusz. W powitaniu figury
wziÍli czynny udzia≥ oprÛcz sta≥ych
parafian takøe wiÍüniowie odbywajπcy karÍ w tamtejszym areszcie.
Ponadto uroczystoúÊ nawiedzenia
przeøywana by≥a pod kπtem osiemdziesiÍciolecia istnienia parafii.
Teraz kolej na nawiedzenie
najmniejszej, jeúli chodzi o liczbÍ
wiernych, parafii pod wezwaniem
åw. Jadwigi KrÛlowej w Cyganach (03/04. 10). Przedostatniπ
nawiedzanπ parafiπ by≥ koúciÛ≥
w Jadachach (04/05. 10), ktÛremu
patronuje wielki czciciel Maryi
åw. Maksymilian Maria Kolbe.
Parafiπ poøegnania w ramach dekanatu Tarnobrzeg-Po≥udnie by≥a
Tarnowska Wola (05/06. 10). Liturgii
zakoÒczenia podsumowujπcej przebieg uroczystoúci przewodniczy≥ ks.
biskup Edward Frankowski. Wyrazi≥
on wdziÍcznoúÊ zarÛwno kap≥anom,
jak i wiernym úwieckim za zaangaøowanie w przygotowanie i przeprowadzenie nawiedzenia. Dalszy etap
nawiedzenia to dekanat raniøowski.
MaryjÍ w znaku fatimskiej figury
powita≥ w Majdanie KrÛlewskim
miejscowy dziekan W. W≥odarczyk
w obecnoúci ks. biskupa Andrzeja
DziÍgi, kap≥anÛw i wiernych.
Bogu Wszechmogπcemu
i Maryi czczonej w znaku fatimskiej
figury niech bÍdπ dziÍki za wszelkie
dobro, ktÛre sta≥o siÍ naszym udzia≥em w trakcie nawiedzenia i bÍdzie
owocowaÊ w przysz≥oúci.
KS. MIECZYS£AW WOLANIN
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PRZEJRZYSTA GMINA
PRZEJRZYSTA NOWA D BA

kluczowych procesÛw
i przygotowanie ich procedur ñ generalnie w gminie
zidentyfikowaliúmy kilkaset
procesÛw; z tego w urzÍdzie
spiszemy najwaøniejsze
i wydamy KsiÍgÍ procedur. BÍdzie ona dla w≥adz
dokumentem s≥uøπcym zarzπdzaniu, dla pracownikÛw
Ñúciπgπî w dzia≥aniu, dla
kontrolerÛw zewnÍtrznych
sposobem na wstepne zapoznanie z jednostkπ.
Obok zestawu obowiπzkowego realizujemy teø zadania
fakultatywne, jak np. wizualizacjÍ urzÍdu - bardziej przejrzysty
i czytelny wyglπd urzÍdu. Projekt
techniczny zosta≥ opracowany,
zaú w przysz≥ym roku wdroøony
zostanie w øycie. Przeprowadzono rÛwnieø szkolenia dla nauczycieli z zakresu etyki; z kolei ci
mieli za zadanie przeprowadziÊ
lekcje wychowawcze o znaczeniu
etyki w øyciu dla uczniÛw
Zadania te nie realizujemy
bez øadnego celu, czy tylko
dla zasady. Przede wszystkim
chcemy by urzπd by≥ bardziej
otwarty, bardziej przyjazny dla
naszego mieszkaÒca, dla inwestora z zewnπtrz. Nied≥ugo
przeprowadzimy ankietÍ na temat
pracy urzÍdu, by zobaczyÊ, czy
dzia≥ania w ramach ÑPrzejrzystej
gminyî przynios≥y rzeczywiúcie
jakieú widzialne zmiany dla
naszych klientÛw, jakim sπ nasi
mieszkaÒcy.

stÍpowania i procedury
-gospodarczego ñ strategia
W jednym z poprzednich
monitoringu ñ procedura
taka zosta≥a uchwalona 16
numerÛw informowaliúmy
w opracowaniu;
grudnia i jest wyznacznio przystπpieniu naszej gminy do
3. Przeprowadzenie szerokiem dzia≥aÒ dla w≥adz saprogramu ÑPrzejrzysta gminaî
kiej akcji informacyjnej na
morzπdowych;
realizowanego przez FundacjÍ
temat
braku
tolerancji
dla
2.
Opracowanie
procedury
Rozwoju Demokracji Lokalnej
korupcji w naszym urzeaktualizacji i monitoringu
i GazetÍ Wyborczπ. Program
dzie ñ bÍdziemy z tymi
strategii ñ zapis dotyczπcy
sponsorowany jest przez Polwiadomoúciami docierali
konsultacji spo≥ecznych
sko-AmerykaÒskπ FundacjÍ
w kolejnych numerach do
(poprzez Komitet Rozwoju
Wolnoúci.
PaÒstwa.
Spo≥eczno-Gospodarczego)
Uczestniczπce w tym prozosta≥ zawarty w strategii.
jekcie samorzπdy, mia≥y podjπÊ III. ZASADA PARTYCYPACJI
SO£ECZNEJ
V.
ZASADA
FACHOWOsiÍ realizacji zadaÒ w ramach
1. Stworzenie mapy aktywnoåCI
6 zasad: przejrzystoúci, braku
úci lokalnej ñ przygotowany
1. Wprowadzenie procedury
tolerancji dla korupcji, partycyzosta≥ zestaw informacji
naboru na kaødy wakat
pacji spo≥ecznej, przewidywalnoo szefach organizacji pow urzÍdzie z wymogiem
úci, fachowoúci i rozliczalnoúci.
zarzπdowych i zadaniach
konkursu na stanowiska
W kaødej zasadzie by≥o do wyNGOís,
liderach
lokalnych
kierownicze;
konania 2 zadania obowiπzkowe
(radnych
i
so≥tysach),
mapÍ
2.
Opracowanie
procedury ocei kilka fakultatywnych. By≥o to
nied≥ugo opublikujemy,
ny pracownikÛw w urzÍdzie
doúÊ duøe wyzwanie, gdyø dziú
proszπc mieszkaÒcÛw o jej
ñ zarÛwno 1, jak i 2 zadanie
biorπce udzia≥ w akcji masowej
systematycznie uaktualniajest w fazie przygotowawsamorzπdy majπ obowiπzkowo
nie;
czej w zwiπzku z nowelizazrealizowaÊ 1 zadanie.
2. Stworzenie procedury
cjπ ustawy o pracownikach
Nowa DÍba realizowa≥a nawspÛ≥pracy
z
organizacjami
samorzπdowych, ktÛra ma
stÍpujπce zadania obowiπzkowe
pozarzπdowymi (NGOís)
zawieraÊ ustawowe rozwiπi fakultatywne:
ñ odby≥y siÍ 3 spotkania
zanie tych kwestii.
I. ZASADA PRZEJRZYz organizacjami pozarzπdo- VI. ZASADA ROZLICZALSTOåCI
wymi i wypracowany zosta≥
NOåCI
1. Opracowanie gminnego
model wspÛ≥pracy na 2005
1. Gmina przygotuje i rozproserwisu informacyjnego
rok; organizacje czekajπ
paguje ksiπøeczkÍ pt. ÑSkπd
ñ na koniec roku planowane
teraz
na
úrodki
dotacyjne
mamy pieniπdze i na co je
jest zakoÒczenie prac nad
w przysz≥orocznym budøewydajemyî ñ projekt takiej
przyjÍciem polityki inforcie.
ksiπøeczki zosta≥ wypracomacyjnej w gminie;
wany; po uchwaleniu bu2. Opracowanie przewodnika IV. ZASADA PRZEWIDYWALNOåCI
døetu zostanie wydrukowapo us≥ugach ñ przygotowa1. Opracowanie z udzia≥em
ny rozdany mieszkaÒcom
ny przed kilku laty Katalog
spo≥ecznoúci
lokalnej
stragminy;
us≥ug (dostÍpny na naszej
tegii
rozwoju
spo≥eczno2.
Identyfikacja
w urzÍdzie
stronie internetowej) jest
aktualizowany i wkrÛtce
pojawi siÍ w nowej wersji
w internecie.
II. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
1. Wypracowanie i wdroøenie
kodeksu etycznego pracownikÛw urzÍdu ñ kodeks
zosta≥ opracowany i obecnie
zapoznali siÍ z nim wszyscy pracownicy; po tym
wdroøony zosta≥ w urzÍdzie
przez burmistrza;
ÑPrzejrzyste gminyî otrzyma≥y certyfikaty udzia≥u w programie.
2. Stworzenie kodeksu po-
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PIKNIK NA PLACU ZAMKOWYM
24 paüdziernika na Placu Zamkowym w Warszawie zainaugurowana zosta≥a masowa ogÛlnopolska akcja ÑPrzejrzysta Polskaî,
ktÛra jest kontynuacjπ programu ÑPrzejrzysta gminaî. Organizatorami tej paüdziernikowej akcji by≥y: Gazeta Wyborcza i Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jej celem by≥a prezentacja za≥oøeÒ
akcji mieszkaÒcom Warszawy i przyjezdnym. Przedstawiono takøe
gminy biorπce udzia≥ w programie ÑPrzejrzysta gminaî.
Najpierw cele akcji antykorupcyjnej przedstawili organizatorzy programu, m.in. prof.
Jerzy Regulski z FRDL-u, Piotr
Pacewicz z Gazety Wyborczej,
Andrzej Szeniawski, pomys≥odawca modelu przejrzystej gminy. Z kolei prowadzπcy spotkanie
Piotr Ba≥troczyk przedstawi≥ 15
gmin i jeden powiat z ca≥ej Polski,
ktÛre podjÍ≥y siÍ trudnego wyzwania zrealizowania co najmniej
12-tu zadaÒ w ramach 6 zasad
przejrzystej gminy. Prezentacji
gmin towarzyszy≥o ods≥anianie
wielkiej mapy, na ktÛrej w kaødym wojewÛdztwie, jak nazwa
stolicy, widnia≥a nazwa gminy
biorπcej dzia≥ w akcji. By≥a takøe
dyskusja w wielkim namiocie na
temat walki z korupcjπ w polskich samorzπdach i nie tylko,
by≥o kino antykorupcyjne.
A przede wszystkim by≥y
stoiska samorzπdÛw, ktÛre mia≥y
niepowtarzalnπ okazjÍ zapre-

zentowania siÍ warszawiakom
i turystom. Co prawda czÍúÊ odwiedzajπcych to byli kloszardzi,
ktÛrzy nakarmili siÍ specja≥ami
z rÛønych regionÛw Polski, ale
byli takøe inni zainteresowani
ofertπ jakπ mia≥y gminy. Nasza
ekipa, ktÛra sk≥ada≥a siÍ z Alicji
Furga≥, skarbnika gminy, Barbary Sudo≥, kierownika Referatu
Organizacyjnego, Wies≥awa
Ordona, sekretarza gminy i 8
m≥odych tancerzy z zespo≥y ÑDÍbianieî, przywioz≥a ze sobπ nowe
foldery o gminie, ktÛre swym wyglπdem budzi≥y ciekawoúÊ i zachÍca≥y co niektÛrych o dopytanie
siÍ o atrakcje na naszym terenie.
Dla dzieciakÛw wielkπ frajdÍ
stanowi≥y zabawki lasowiackie
wykonane z drewna przez Jana
Puka, ludowego artystÍ z Trzeúni. WarszawiakÛw wprawia≥y
w zachwyt bombki, ktÛre przywioz≥a ze sobπ ekipa ÑBiliÒskiegoî. Øa≥owali tylko, øe te cudeÒka

Rola etyki w dzia≥alnoúci
samorzπdowej
Etyka jako nauka o moralnoúci towarzyszy nam od zarania
dziejÛw. Kaøde spo≥eczeÒstwo,
juø to pierwotne, i to wysoko
cywilizowane, podejmowa≥o
i podejmuje dzia≥ania zmierzajπce do jego rozwoju, stabilnoúci,
bezpieczeÒstwa, opierajπc siÍ na
ustalonych przez siebie zasadach
postÍpowania.
To etyka w≥aúnie zajmuje
siÍ analizπ zjawisk moralnych,
z ktÛrych moøna wyprowadziÊ
normy ludzkiego postÍpowania,
a z nich wynikajπ oceny naszego
dzia≥ania, zachowania, okreúlane jako etyczne, nieetyczne,
sprawiedliwe, niesprawiedliwe,

uczciwe, nieuczciwe, moralne,
niemoralne. Kaøda sfera naszego øycia spo≥ecznego opiera siÍ
na zasadach etyki, a jednπ z jej
koncepcji jest etyka zawodowa
okreúlajπca wzorce osobowe
i moralne poøπdane dla danego
zawodu.
Takim przyk≥adem etyki
zawodowej jest etyka pracownika samorzπdowego. W ostatnich
latach obserwuje siÍ wzrost
znaczenia administracji publicznej, a szczegÛlnie wzros≥a rola
samorzπdÛw, dlatego teø waønπ
rzeczπ jest sprawne i w≥aúciwe
dzia≥anie.
Istotnym narzÍdziem

M≥oda ekipa z Nowej DÍby w Warszawie.
by≥y nie do sprzedania. Janusz
BiliÒski ofiarowa≥ ponadto po 1
bombce z herbem gminy kaødej
Ñprzejrzystejî gminie. Mieliúmy
rÛwnieø ze sobπ smako≥yki: bu≥ki
z piekarni Stefana Busia i smalec
swojski z ÑDÍbiankiî z ogÛrkami,
ktÛre doúÊ szybko Ñwysz≥yî. Nasza dorodna i urodziwa m≥odzieø
w kolorowych strojach budzi≥a
rÛwnieø zainteresowanie, a ponadto mog≥a za darmo zwiedziÊ
Zamek KrÛlewski. (W drodze
powrotnej da≥a rÛwnieø koncert
taneczny w restauracji, w ktÛrej
odbywa≥y siÍ poprawiny). Nas
bardzo ucieszy≥y wizyty nowodÍbskiej m≥odzieøy studiujπcej

w Warszawie, ktÛra jakimú sposobem dowiedzia≥a siÍ o naszym
stoisku i w iloúci kilkunastu osÛb
je odwiedzi≥a.
Bardzo ≥adna pogoda, ktÛra
úciπgnÍ≥a t≥umy na Plac Zamkowy sprzyja≥a prezentacji gmin.
Moøe jakimú efektem tego bÍdπ
wizyty w naszym regionie, moøe
ktoú zainteresuje siÍ naszπ strefπ,
bo kilkadziesiπt folderÛw o strefie
zabra≥y osoby zainteresowane ich
zawartoúciπ. W kaødym bπdü razie by≥ to jeszcze jeden z walorÛw
udzia≥u Nowej DÍby w ÑPrzejrzystej gminieî.

podnoszenia poziomu etycznego kaødej instytucji, a w tym
przypadku urzÍdu, jest kodeks
etyczny. W naszym urzÍdzie
w ramach programu ÑPrzejrzysta gminaî zosta≥ opracowany
Kodeks Etyczny Pracownika
UrzÍdu Miasta i Gminy Nowa
DÍba, wyznaczajπcy standardy
postÍpowania pracownika samorzπdowego w zwiπzku z wykonywaniem przez niego zadaÒ
publicznych. Jako najwaøniejsze zasady, ktÛrych powinien
przestrzegaÊ kodeks wymienia
ñ uczciwoúÊ, sprawiedliwoúÊ,
bezstronnoúÊ, obiektywnoúÊ,
praworzπdnoúÊ, rzetelnoúÊ,
jawnoúÊ, dba≥oúÊ o dobre imiÍ
urzÍdu i pracownikÛw samorzπdowych.
Kodeks w swej treúci okreúla ogÛlnπ postawÍ i sposÛb wykonywania zadaÒ przez pracow-

nika samorzπdowego, podkreúla
znaczenie odpowiedzialnoúci
etycznej pracownika wobec
klienta, wobec wspÛ≥pracownika, wobec pracodawcy oraz
wobec spo≥ecznoúci lokalnej.
Istotπ kodeksu etycznego
jest wiÍc kszta≥towanie w≥aúciwych postaw etycznych pracownikÛw, ktÛre w konsekwencji
prowadzπ do sprawniejszego
funkcjonowania samorzπdu lokalnego.
Na pytanie, jakπ rolÍ i znaczenie odgrywa etyka w dzia≥alnoúci samorzπdowej, moøna
odpowiedzieÊ, iø jest ona stabilizatorem øycia spo≥ecznego, gwarantem jakoúci úwiadczonych
us≥ug, umoøliwia przygotowanie
urzÍdnika do podjÍcia odpowiedzialnoúci za podejmowane dzia≥ania, przeciwdzia≥a korupcji.

NS
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SESJA Z OLIMPI• W TLE
Na paüdziernikowπ sesjÍ
Andrzej Chejzdral zaprosi≥
Grzegorza Sudo≥a, naszego olimpijczyka, ktÛry w Atenach zajπ≥
7 miejsce w chodzie na 50 km.
Obecny zawodnik AZS-AWF
KrakÛw (wczeúniej STAL Nowa
DÍba) uhonorowany zosta≥ pamiπtkowπ plakietπ i okolicznoúciowym
dyplomem od samorzπdu. Po tej
oficjalnej czÍúci Grzegorz Sudo≥
przybliøy≥ radnym i mieszkaÒcom
informacjÍ z przebiegu przygotowaÒ do ateÒskich zmagaÒ i sam
przebieg zawodÛw, ktÛrych niekwestionowanym krÛlem by≥ Robert Korzeniowski. MÛwi≥ m.in.
o kilometrach, ktÛre w ciπgu roku
musi pokonaÊ, aby utrzymaÊ w≥aúciwπ dyspozycjÍ, o umiejÍtnym
dozowaniu treningu, o samych
zawodach, na ktÛrych by≥ moment
, kiedy siÍ Ñprzypali≥î i poszed≥
ostro za jednym z Rosjan, co mog≥o zakoÒczyÊ siÍ nawet zejúciem
z trasy. Ostatecznie jednak zajπ≥
bardzo dobre miejsce w czo≥Ûwce,
czym zaskoczy≥ nie tylko trenerÛw, ale takøe i siebie, bo liczy≥ na
miejsce w okolicach dziesiπtki.
Na sesji uhonorowano takøe
Dariusza Øaka, zdobywcÍ tytu≥u
wicemistrza Polski w biegach
gÛrskich w stylu anglosaskim podczas M≥odzieøowych Mistrzostw
Polski. NagrodÍ odebra≥a mama
m≥odego mistrza. Samorzπdowcy
podziÍkowali takøe trenerowi obu
zawodnikÛw ñ Julianowi ZiÍbie
ñ za sportowy wk≥ad w≥oøony
w wychowanie wielu medalistÛw
w lekkoatletyce z Nowej DÍby.
Po tej mi≥ej czÍúci radni przystπpili do rozpatrywania uchwa≥
zaplanowanych na tÍ sesjÍ. Na
pierwszy ogieÒ posz≥a uchwa≥a
o rozdysponowaniu 50 tys. z≥ z rezerwy budøetowej na wymianÍ pieca c.o. w szkole w Rozalinie, ktÛry
uleg≥ awarii. Zaplanowane úrodki
plus pieniπdze bÍdπce w dyspozycji
oúwiaty, pozwolπ oddaÊ do uøytku
nowπ kot≥owniÍ gazowπ.
Wejúcie w øycie nowej ustawy o pomocy spo≥ecznej wymusza
podejmowanie kolejnych uchwa≥
dostosowujπcych dzia≥alnoúÊ tego
obszaru funkcjonowania gminy do
nowych przepisÛw. Radni uchwalili na tej sesji nowy statut Miej-

Grzegorz Sudo≥ odbiera gratulacje od w≥adz gminnych.
sko-Gminnego Oúrodka Pomocy
Spo≥ecznej, ktÛry jest podstawowym dokumentem konstytuujπcym
dzia≥alnoúÊ tej jednostki. Rada
uchwali≥a takøe nowe stawki op≥at
za pobyt w årodowiskowym Domu
Samopomocy. Ich wysokoúÊ, jak
przekaza≥ kierownik MG OPS
Leszek Mirowski, nie odbiega od
dotychczas stosowanych i jest na
kieszeÒ podopiecznych åDS-u.
W dalszej czÍúci sesji radni
podjÍli uchwa≥Í ustalajπcπ regulamin przyznawania nagrÛd
Burmistrza Miasta i Gminy dla na-

uczycieli. Epilog tej uchwa≥y mia≥
jednak miejsce na jednej z komisji
Rady Miejskiej, do ktÛrej przedstawiciele zwiπzkÛw zawodowych
z≥oøyli uwagi dotyczπce uniemoøliwienia im wyraøenia wobec ca≥ej
rady, a nie tylko Komisji Oúwiaty,
swojej opinii wobec tej uchwa≥y.
Z kolei radni Ñprzyklepaliî
uchwa≥Í zabrania mieszkaÒcÛw
Rozalina, ktÛrzy na jednym ze
swoich zebraÒ wiejskich zdecydowali siÍ uøyczyÊ straøackπ
wieøÍ na stacjÍ bazowπ Plus GSM.
Rada wyrazi≥a takøe swojπ zgodÍ

Z£OTE GODY PAR
MA£ØE—SKICH
W Samorzπdowym Oúrodku Kultury w Nowej DÍbie
6 grudnia przy blasku úwiec,
lampki szampana odby≥a siÍ
mi≥a uroczystoúÊ 50-lecia Poøycia Ma≥øeÒskiego. TÍ wyjπtkowπ okazjÍ mieli zaszczyt
úwiÍtowaÊ paÒstwo: Antoni
i Janina KozdÍba, Antoni i Cecylia JanociÒscy, Stanis≥aw
i Emilia JÍdrzejuk, Stanis≥aw
i Jadwiga Pierúcionek, Edward
i Mieczys≥awa P≥usa, Mieczys≥aw i JÛzefa Pustochin, Janusz
i Maria Szczeszek.
Po wrÍczeniu medali za
ÑD≥ugoletnie Poøycie Ma≥øeÒ-

na zbycie prawa wieczystego
uøytkowania 2-arowej dzia≥ki na
rzecz poprawienia dzia≥ki siedliskowej przy ul. Wczasowej. Na
zakoÒczenie punktu zwiπzanego
z uchwa≥ami radni dokonali zmian
w gminnym programie profilaktyki i rozwiπzywana problemÛw alkoholowych. Poniewaø zwiÍkszy≥y siÍ úrodki pozyskane z zezwoleÒ
na sprzedaø alkoholu, radni dokonali podzia≥u tych úrodkÛw. M.in.
7 tys. z≥ przekazano Szpitalowi
Powiatowemu w Nowej DÍbie na
zakup ≥Ûøek specjalistycznych dla
oddzia≥u detoksykacji.
W czÍúci informacyjnej
Adam SzurgociÒski ñ powiatowy
radny ñ z≥oøy≥ informacjÍ o przystπpieniu Gminy Nowa DÍba do Partnerstwa dla Edukacji, Aktywnoúci
Spo≥ecznej i PrzedsiÍbiorczoúci
w Powiecie Tarnobrzeskim. Program ma byÊ platformπ wspÛ≥pracy
i wspÛ≥dzia≥ania oraz wzajemnego
wsparcia 5 samorzπdÛw lokalnych,
przedsiÍbiorstw i organizacji pozarzπdowych i instytucji.
Przewodniczπcy Rady Miejskiej Andrzej Chejzdral dokona≥
takøe analizy oúwiadczeÒ majπtkowych radnych. Z przedstawionej
informacji wynika, iø radni z≥oøyli
oúwiadczenia w ustawowym terminie; w kilku zaú przypadkach
wymaga≥y one uzupe≥nienia, co
zosta≥o zrobione.

NS

serdecznych øyczeÒ, odby≥a
siÍ krÛtka czÍúÊ artystyczna
w wykonaniu nowodÍbskiej
kapeli ludowej ÑDÍbianie,
ktÛrej przyúpiewki przywo≥askieî przez burmistrza miasta ≥y niektÛrym jubilatom mi≥e
i gminy Nowa DÍba JÛze- wspomnienia.
fa Czekalskiego, wrÍczeniu
B.SZ.
wiπzanek kwiatÛw, z≥oøenia
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CHMIELOWSKI WRZESIE—
PRZED LATY
2 wrzeúnia 2004 roku mija
65 rocznica bombardowania
Chmielowa k/Tarnobrzega.
W 1939 roku przez 12 wrzeúniowych dni trwa≥y naloty
samolotÛw hitlerowskich. Najtragiczniejsze dla mieszkaÒcÛw Chmielowa by≥y pierwsze
dni, a szczegÛlnie pierwszy
i drugi dzieÒ, bowiem nikt nie
spodziewa≥ siÍ takich atakÛw,
gdyø w ca≥ej wsi nie by≥o ani
jednego øo≥nierza, ani øadnego
obiektu wojskowego. Ze znanych mi relacji Ûwczesnych
mieszkaÒcÛw Chmielowa wynika, øe wszystko rozpoczÍ≥o
siÍ 2 wrzeúnia oko≥o godz. 1715.
W nalocie bra≥o udzia≥ kilkadziesiπt samolotÛw: bombowcÛw i myúliwcÛw, jedynie
nocπ panowa≥a cisza i spokÛj.
Chmielowanie wykorzystywali ten czas na pochÛwek
zmar≥ych, ktÛrych grzebano
bez ceremonii, bez ewidencji,
w trumnach, ktÛre kaødy organizowa≥ we w≥asnym zakresie.
Bombardowanie 2 wrzeúnia
okaza≥o siÍ tragiczne - wprawdzie na m≥yn, tartak, cegielniÍ,
stacjÍ kolejowπ nie spad≥a ani
jedna bomba, ale zabudowania
mieszkaÒcÛw Chmielowa w duøej czÍúci zosta≥y zniszczone
i spalone. Wiele osÛb straci≥o
dobytek ca≥ego øycia, czÍsto
zostajπc tylko w tym, co mieli
na sobie. W tym dniu zginÍ≥o
i zmar≥o od odniesionych ran 62
osoby; zginÍ≥o teø dwÛch mieszkaÒcÛw Nagnajowa, ktÛrzy przebywali wÛwczas w Chmielowie.
Zbombardowana zosta≥a
stara szko≥a, ktÛra doszczÍtnie
sp≥onÍ≥a, a w nowej, wybudowanej tuø przed wojnπ, zniszczona zosta≥a sala gimnastyczna. Jedna z bomb zerwa≥a ca≥y
dach szko≥y, inna spad≥a obok
koúcio≥a, ale nie wybuch≥a;
pÛüniej wydobyli jπ Niemcy.
W wyniku bombardowania
wiele osÛb zosta≥o rannych
lub trwale okaleczonych poprzez urwanie nogi, rÍki, jeden
z od≥amkÛw uszkodzi≥ oko m≥o-

dej dziewczynie. Ranny zosta≥
takøe ksiπdz pra≥at W≥adyka, ktÛry wraz z innymi zosta≥ odwieziony do szpitala w Tarnobrzegu.
W 57 rocznicÍ tych tragicznych wydarzeÒ zosta≥a wmurowana w elewacjÍ koúcio≥a parafialnego i poúwiÍcona tablica
z nazwiskami osÛb, ktÛre zginÍ≥y
podczas bombardowania. I chociaø minÍ≥o juø wiele lat od
tamtego wrzeúnia, nadal niewyjaúnione pozostajπ przyczyny tak
okrutnego potraktowania przez
lotnictwo hitlerowskie ma≥ej,
przeciÍtnej wioski. Powszechnie
znane sπ przypuszczenia, øe by≥
to wynik pomy≥ki NiemcÛw,
ktÛrzy chcieli zbombardowaÊ
zak≥ady wojskowe i poligon
w DÍbie. ByÊ moøe chciano teø
zniszczyÊ stacjÍ kolejowπ, ktÛra
odgrywa≥a ogromnie waønπ
rolÍ w transporcie wojskowym.
Przeczπ tym hipotezom rozmiary zniszczeÒ obiektÛw cywilnych i relacje starszych mieszkaÒcÛw wioski, ktÛrzy pamiÍtali
jeszcze zakoÒczenie pierwszej
wojny úwiatowej. PamiÍtali oni
Niemca, ktÛry mieszka≥ wraz
z rodzinπ w m≥ynie. Zajmowa≥
siÍ on odbieraniem desek i kwalifikowaniem na eksport do Niemiec. Cz≥owiek ten mia≥ trzech
synÛw. Po zakoÒczeniu I wojny
i kapitulacji Niemiec i Austrii
kilku mieszkaÒcÛw Chmielowa
dotkliwie pobi≥o jego i jego
rodzinÍ. Wed≥ug relacji uczestnikÛw tego wydarzenia, Niemcy uciekali w samej bieliünie.
Po tragicznych wydarzeniach
wrzeúnia 1939 roku liczni mieszkaÒcy Chmielowa twierdzili, øe
by≥a to zemsta wygonionych
niegdyú synÛw niemieckiego
handlarza, ktÛrzy zajmowali
wysokie stanowiska w armii
hitlerowskiej. Jeden z biorπcych udzia≥ w pobiciu i przepÍdzeniu NiemcÛw twierdzi,
øe w wyniku bombardowania
najbardziej ucierpia≥y te czÍúci
wioski, w ktÛrych zamieszkiwali
pozostali uczestnicy tej akcji.
Ja rÛwnieø spotka≥em siÍ

Pomnik Grunwaldzki w Chmielowie zniszczony w czasie
II wojny úwiatowej przez NiemcÛw
z wersjπ, øe ChmielÛw zosta≥
zbombardowany z zemsty za
pobicie NiemcÛw w 1918 roku.
OpiniÍ takπ wypowiedzia≥ jeden z nieznanych mi wczeúniej
pracownikÛw Siarkopolu w Machowie, gdy dowiedzia≥ siÍ, øe
jestem mieszkaÒcem tej wioski.
Twierdzi≥, øe czyta≥ o tym w jakiejú ksiπøce, ale nie mÛg≥ przypomnieÊ sobie jej tytu≥u. Taka
wersja wydarzeÒ jest bardzo
prawdopodobna, gdyø przed II
wojnπ úwiatowπ na ziemiach
polskich mieszka≥o wielu NiemcÛw. Kszta≥cili swoje dzieci
w polskich szko≥ach, a na dalszπ
naukÍ wysy≥ano je do Niemiec;
dotyczy≥o to przede wszystkim
mÍøczyzn. Oczywiúcie, by≥y
to tylko pozory, bowiem dalsza edukacja dotyczy≥a przede
wszystkim szkolenia wojskowego. Po wybuchu II wojny ci m≥odzi ludzie wkraczali do Polski
jako oficerowie armii hitlerowskiej i bardzo czÍsto dokonywali krwawego odwetu i zemsty
na ludnoúci zamieszkiwanych
przez nich wczeúniej terenÛw.

Spotka≥em siÍ takøe z innymi ludümi, ktÛrzy twierdzili, øe
ChmielÛw nie zosta≥ zbombardowany przez pomy≥kÍ, lecz by≥ celem planowanych atakÛw. OtÛø
w drugiej po≥owie lat szeúÊdziesiπtych, gdy juø na dobre ruszy≥a
budowa Kopalni MachÛw zaczÍto sprowadzaÊ z Niemiec koparki
i zwa≥owarki. Do ich montaøu
przyjeødøali niemieccy specjaliúci. Jeden z nich, starszy juø
mÍøczyzna, gdy us≥ysza≥ nazwÍ
miejscowoúci ChmielÛw, przypomnia≥ sobie, øe w czasie wojny
lata≥ jako strzelec pok≥adowy
Messerschmitta nad tπ miejscowoúciπ. Niestety, gdy pytano go
o szczegÛ≥y, nie chcia≥ lub nie
mÛg≥ nic wiÍcej powiedzieÊ.
Wszystkie zebrane przeze
mnie relacje dowodzπ, øe okrutne
zbombardowanie Chmielowa
we wrzeúniu 1939 roku by≥o
zemstπ jego by≥ych niemieckich
mieszkaÒcÛw.

JÛzef Godek
ur. 1938 r.
ChmielÛw 170
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AFISZ
r Upominek miko≥ajkowy
ñ spektakl ÑMateuszek na zaczarowanej wyspieî przygotowa≥ dla
najm≥odszych teatrzyk Kukie≥kowy
ÑBajdurekî. Premiera spektaklu
odby≥a siÍ 7 XII 2004 r.
r III Konfrontacje Recytatorskie trwa≥y 2 dni. W prezentacji
wziÍ≥o udzia≥ 171 uczestnikÛw
ñ recytatorÛw.
Organizatorzy zachÍcajπc do
udzia≥u w konkursie kierowali siÍ
piÍknym szekspirowskim przes≥aniem:
ÑLecz nie bπdü teø zbyt nieúmia≥y. Kieruj siÍ w≥asnym wyczuciem. Staraj siÍ, aby gesty odpowiada≥y s≥owom, zaú s≥owa gestom.
Z tym jednak, abyú nie naruszy≥ naturalnych proporcji, bo kaøda szarøa
sprzeczna jest z celem scenicznego
dzia≥ania. Cel zarÛwno dziú, jak
i dawniej by≥ i jest jeden: ukazaÊ
lustro naturze. Cnocie przedstawiÊ
jej w≥asne odbicie, pod≥oúci jej
rysy, epoce zaú i duchowi epoki,
ich obraz i úlad, ktÛrego czas nie
zatrze...î(ÑHamletî).
Cele konkursu: moøliwoúÊ
konfrontacji osiπgniÍÊ twÛrczych
i wykonawczych dzieci, m≥odzieøy
i doros≥ych, inspirowanie twÛrcÛw
do poszukiwaÒ artystycznych.
Recytacje uczestnikÛw oceniane
by≥y w IV kategoriach wiekowych:
w kategorii I nagrody otrzymali:
Miko≥aj Pasek ñ Przedszkole nr
4 w Nowej DÍbie, Jan Radek
ñ Przedszkole nr 4 w Nowej DÍbie;
w kategorii II - Alicja Babiak - SP
ChmielÛw, Joanna WÛjtowicz,
Maksymilian Buras i Katarzyna
£eptuch - Szko≥a Filialna SP 2
w Nowej DÍbie, Patrycja Wilk, Dominik Kotulski, Karolina Szymula,
Ilona ZieliÒska ñ Szko≥a Podstawowa nr 2 w Nowej DÍbie, Agata Kosior ñ ZespÛ≥ SzkÛ≥ w Jadachach;
w kategorii III nagrody otrzymali:
Natalia Dziadura i Alicja Byrka SP
2, Sylwia Zych i Joanna BrzeziÒska
ñ ZS Jadachy; w kategorii IV ñ zostali nagrodzeni: Klaudia Tomczyk
i Anna SuszyÒska ñ Gimnazjum
nr 1 w Nowej DÍbie, Anna Cozac
i Justyna Klag ñ ZespÛ≥ SzkÛ≥ nr 1
w Nowej DÍbie.
r ÑJesienny bukietî to
konkurs plastyczny (V edycja
w tym roku), a takøe wystawa po-

konkursowa. Na konkurs wp≥ynÍ≥o
57 prac 56 uczestnikÛw, uczniÛw
szkÛ≥ podstawowych, zespo≥Ûw
szkÛ≥, gimnazjÛw z terenu miasta
i gminy Nowa DÍba. W konkursie
wziÍli rÛwnieø udzia≥ podopieczni
ze årodowiskowego Domu Samopomocy i Domu Pomocy Spo≥ecznej, zakwalifikowani do kategorii
m≥odzieø i doroúli.
Komisja artystyczna w sk≥adzie: przewodniczπcy ñ Aleksandra
Bernaszewska, instruktor plastyk
z TSM, sekretarz ñ S≥awomir
Gurdak, instruktor plastyk SOK,
cz≥onek ñ Dorota Mycek, instruktor
plastyk SOK postanowi≥a przyznaÊ
3 nagrody i 8 wyrÛønieÒ.W I kategorii wiekowej nagrody zdobyli:
1.Karolina BUBROWSKA, uczennica kl. III SP nr 3 w Nowej DÍbie;
2.Magdalena KUCI BA uczennica
kl. III ZS w Jadachach; 3. Estera KA£EK uczennica kl. V ZS
w Cyganach. W II i III kategorii
wiekowej nie przyznano nagrÛd.
WyrÛønienia otrzymali: 1.W≥adys≥aw BARSZCZ z Domu Pomocy Spo≥ecznej w Nowej DÍbie;
2. Joanna TWOREK ze årodowiskowego Domu Samopomocy.
r Klub Mi≥oúnikÛw Sztuki
powsta≥ w 1999 r., a jego inicjatorami byli plastycy Samorzπdowego
Oúrodka Kultury Dorota Mycek
i S≥awomir Gurdak. Klub Mi≥oúnikÛw Sztuki to 2 sekcje: RÍkodzie≥o Artystyczne oraz Rysunek
i Malarstwo. Bazπ dzia≥alnoúci
klubu jest profesjonalna pracownia plastyczna, dajπca moøliwoúÊ
pracy twÛrczej i wyjúcia niekiedy
z ciasnych zakπtkÛw domowych.
Coroczne wystawy dorobku
twÛrczego artystÛw skupionych
w klubie, stanowiπ moøliwoúÊ prezentacji swoich dzie≥, dostarczajπ
odbiorcom wielu mi≥ych doznaÒ,
wzbogacajπc úrodowisko o nowe
wartoúci artystyczne, duchowe i co
najwaøniejsze - wzbudzajπ øywe
zainteresowanie.
Do klubu - rÍkodzie≥a artystycznego naleøπ: Zofia Biela,
Henryka Jach, Stanis≥aw Orski,
Ewa Ragan, Anna Urbaniak, Halina Wolak, Barbara Wolska, Irena
ZieliÒska (naleøy do obu form),
Dorota Mycek, a do klubu ñ rysunku i malarstwa: Agata Prokopiuk,

Wystawa ÑJesienny bukietî.
Wies≥awa Radziejowska, S≥awomir
Gurdak.
Uroczyste otwarcie wystawy
odby≥o siÍ 17 XI 2004 r., prace
moøna by≥o oglπdaÊ do 4 XII
2004 r.
r Od 17.XI.2004r. moøna
by≥o oglπdaÊ w SOK wystawÍ
pokonkursowπ ÑPiÍkno øycia bez
alkoholuî(VI edycja konkursu ).
Prace oceniano w III-ch kategoriach wiekowych, a nagrodzeni
zostali: w I kategorii wiekowej
(klasy IV - VI szko≥y podstawowe) - Ma≥gorzata Samojeden

z ZS w Cyganach; w II kategorii
wiekowej (gimnazja) - nagrody
otrzyma≥y: Justyna Durda, Magdalena Gurdak i Justyna Ømuda
z MSP SOK w Nowej DÍbie.
W tegorocznej edycji konkursu zosta≥a sprecyzowana technika
wykonywanych prac - wydzieranka. By≥o to dodatkowe zadanie dla
uczestnikÛw konkursu. Komisja
artystyczna stwierdzi≥a, iø ten
dodatkowy wymÛg przyczyni≥ siÍ
do podniesienia poziomu artystycznego prac.

SOK

„Z£OTY ZIMIOK”
DLA CYGANIANEK
3 paüdziernika odby≥a
siÍ w Kolbuszowej GÛrnej
impreza ÑLasowiackie Zimioki
2004î. Jak zawsze ochoczo
ZespÛ≥ Ludowy ÑCyganiankiî
wystartowa≥ w tej imprezie.
Lasowiackie Zimioki 2004î to
3 konkursy:
1. ÑåwiÍto Kapusty Ziemniaczanejî ñ gdzie ocenie podlega≥y walory smakowe potraw,
zwiπzek z lokalnπ tradycjπ, ich
przyrzπdzenie.
2. ÑLudowy Kabaretî
ñ jury ocenia≥o atrakcyjnoúÊ
wystÍpu, jego zwiπzek z kulturπ i tradycjπ miejscowoúci.
3. ÑNajpiÍkniejszy Ziemniakî ñ oceniano wielkoúÊ
i kszta≥t surowego ziemniaka

w dekoracji jesiennych kwiatÛw ( wieniec ziemniaczany).
ÑCyganiankiî w poúpiechu wystπpi≥y w konkursie
i wyjecha≥y z Kolbuszowej
GÛrnej. W tym samym dniu
mia≥y bowiem wystπpiÊ z programem artystycznym w swojej miejscowoúci. Okaza≥o sie
jednak, øe zdoby≥y statuetkÍ
Z≥otego Zimioka za ÑLudowy
Kabaretî oraz wyrÛønienie za
ÑNajpiÍkniejszego Zimiokaî.
StatuetkÍ i wyrÛønienie wraz
z nagrodami pieniÍønymi przywiÛz≥ dla ÑCyganianekî ZespÛ≥
Pieúni i TaÒca ÑDÍbianieî, ktÛry swoim koncertem uúwietni≥
ca≥π imprezÍ.

SOK
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ÑPoprawa jakoúci opieki zdrowotnej úwiadczonej spo≥eczeÒstwu
polskiemuî (misja procesu akredytacyjnego)

SZPITAL POWIATOWY W NOWEJ D BIE
ñ SZPITALEM AKREDYTOWANYM
W bieøπcym roku zostaliúmy
13 szpitalem akredytowanym
przez CMJ w Krakowie. Status
Szpitala Akredytowanego otrzymaliúmy na okres od 21 paüdziernika 2004 do 20 paüdziernika
2007. Zosta≥ nadany przez RadÍ
Akredytacyjnπ powo≥anπ przez:
Centrum Monitorowania Jakoúci
w Ochronie Zdrowia, Naczelnπ
IzbÍ Lekarskπ, Naczelnπ IzbÍ
PielÍgniarek i Po≥oønych, Polskie Stowarzyszenie DyrektorÛw
Szpitali, Polskie Towarzystwo
Szpitalnictwa, Stowarzyszenie
MenadøerÛw Opieki Zdrowotnej,
Towarzystwo Promocji Jakoúci
Opieki Zdrowotnej w Polsce.
Certyfikat jakoúci przyznany przez RadÍ Akredytacyjnπ
potwierdzi≥ nasze starania o dπøenie do wysokiego poziomu
úwiadczonych us≥ug. Lokaty, jakie
nasz Szpital uzyskuje w ogÛlnopolskich rankingach, jak teø na
Podkarpaciu, sπ dowodem na to,
øe praca nasza skupia siÍ na poprawie i utrzymaniu wysokiej jakoúci
úwiadczeÒ medycznych. W Misji
Szpitala zawarliúmy cel: ÑDπøenie do zapewnienia wysokiej
jakoúci úwiadczeÒ medycznych
oraz uzyskania miana najlepszej
placÛwki w regionie PÛ≥nocnego
Podkarpaciaî.
W ostatnim rankingu szpitali ÑDobre i bezpieczneî gazety
ÑRzeczpospolitaî z dnia 26 paüdziernika uplasowaliúmy siÍ na 9
miejscu na Podkarpaciu.
Oczekiwania pacjentÛw
w systemie opieki zdrowotnej naszego kraju idπ w dwu kierunkach.
Oczekuje siÍ od s≥uøby zdrowia
stosowania nowoczesnych metod
profilaktyki, leczenia i rehabilitacji oraz drugi kierunek, aby te
us≥ugi by≥y najwyøszej jakoúci.
Akredytacja polega na przeprowadzeniu przeglπdu placÛwki
w oparciu o okreúlone standardy
akredytacyjne i na podstawie
wdroøenia tych standardÛw przyznaje siÍ status jednostki akredy-

towanej, tzn. takiej, ktÛrej sposÛb
udzielania úwiadczeÒ zdrowotnych
jest zatwierdzony przez zespÛ≥ wizytatorÛw akredytujπcych. System

Praca nasza by≥a pracπ, ktÛrπ
wykonywaliúmy indywidualnie
i samodzielnie, standardy by≥y
opracowane przez pracowni-

Budynek szpitala na ul. M. Sk≥odowskiej - Curie
akredytowania szpitali w Polsce
zosta≥ opracowany przez Centrum
Monitorowania Jakoúci w Krakowie. Proces ten jest dobrowolny,
oceniony przez zespÛ≥ akredytujπcy na podstawie odpowiedniej
skali punktowej, ktÛra jest jawna.
Jednostka nasza by≥a oceniana
w 15 obszarach dzia≥ania.
Szpital Powiatowy w Nowej
DÍbie postanowi≥ poddaÊ siÍ procedurze akredytacyjnej. Pierwszy
wniosek o przyznanie Certyfikatu
Jakoúci zosta≥ z≥oøony 2 wrzeúnia
2002 r. W dniach 19-21maja 2003
r. zespÛ≥ wizytatorÛw Oúrodka
Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakoúci w Ochronie
Zdrowia z Krakowa dokona≥
oceny poziomu spe≥niania przez
Szpital wymogÛw zawartych
w standardach akredytacyjnych.
Rezultatem by≥a decyzja
Rady Akredytacyjnej nadajπcπ
naszemu Szpitalowi status Szpitala Akredytowanego i Certyfikat
Jakoúci nadany na rok, tj. do 29
czerwca 2004 roku. Spe≥nialiúmy
wtedy 73% standardÛw obowiπzujπcych do procesu akredytacji.
By≥ to nasz niewπtpliwy sukces.

kÛw skupionych w zespo≥ach
problemowych. Nie mieliúmy
doúwiadczenia we wprowadzaniu
standardÛw w øycie, dlatego teø
metodπ prÛb i b≥ÍdÛw zosta≥y wypracowane procedury postÍpowania,
ktÛre zaowocowaÊ mia≥y w pÛüniejszym okresie. Jednakøe w 2003 roku
znaleüliúmy siÍ wúrÛd 63 szpitali
akredytowanych /na 720 istniejπcych
szpitali w Polsce/.
Juø wtedy, kiedy otrzymaliúmy
Certyfikat Akredytacyjny na rok,
wiedzieliúmy, øe bÍdziemy dπøyÊ do
ponownej procedury akredytacyjnej. Po przedstawieniu protoko≥u
z wizyty akredytacyjnej na naradzie z Kierownikami placÛwek
10 czerwca 2003 roku Kierownicy
i Ordynatorzy opowiedzieli siÍ
za powtÛrnym przystπpieniem
do akredytacji. Czas, ktÛry mieliúmy do uzupe≥nienia i poprawy
standardÛw i procedur by≥ czasem na przemyúlenia, poprawki
i wdroøenia. Rezygnowaliúmy
z prac niektÛrych zespo≥Ûw, powo≥ywaliúmy nowe, rozszerzali
sk≥ad osobowy zespo≥Ûw, gdzie
by≥o duøo pracy.

W efekcie staraÒ akredytacyjnych w 2004 roku uporzπdkowano, poprawiono dotychczasowe
standardy i wprowadzono: 111
standardÛw leczenia, 60 zak≥adowych procedur pielÍgniarskich,
203 standardy postÍpowania pielÍgniarek i po≥oønych, 233 inne
procedury i algorytmy, wdroøono
4 instrukcje, opracowano harmonogramy.
Wprowadzone zosta≥y Prawa
Pacjenta, z ktÛrymi pacjent jest
zapoznawany przy przyjÍciu w oddzia≥y szpitalne. Uregulowano:
zakres i rodzaj úwiadczeÒ zdrowotnych wykonywanych samodzielnie
przez pielÍgniarki i po≥oøne, zasady
zachowania tajemnicy s≥uøbowej,
gospodarkÍ darowizn lekowych,
analizÍ zgonÛw pacjentÛw, kartÍ
przekazania historii choroby do
ruchu chorych, dokumentacjÍ pielÍgniarek i po≥oønych, opracowany
zosta≥ wykaz dokumentÛw dotyczπcy kompletnoúci historii chorÛb,
standard profilaktyki odleøyn wraz
z dokumentacjπ, zak≥adowe standardy postÍpowania praktycznego
w zakresie opieki nad pacjentemwspÛlne dla lekarzy, pielÍgniarek
i po≥oønych.
Wprowadzono rÛwnieø nowe
procedury dotyczπce: danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej uzupe≥niania,
zabezpieczenia, obiegu, przechowywania i kontroli; planu
opieki nad pacjentem w oddziale
szpitalnym; zabezpieczenia wartoúciowych przedmiotÛw; ochronÍ
danych osobowych; przekazywania komunikatÛw G≥Ûwnego
Inspektora Farmaceutycznego;
opracowano procedurÍ kontroli
sprawnoúci aparatury i sprzÍtu
monitorujπcego; listÍ procedur
medycznych wymagajπcych dodatkowej zgody pacjenta.
Dyrekcja wspÛlnie z pracownikami podjÍ≥a decyzjÍ o powtÛrnej wizycie akredytacyjnej.
CMJ w Krakowie ustali≥o termin
wizyty w dniach 15-17 wrzeúnia
2004 r. Aby mieÊ obraz oczekiwaÒ
i naszych niedociπgniÍÊ w 2004
roku zosta≥a przeprowadzona
ankieta poziomu satysfakcji pacjenta. Ankiety i wyniki zosta≥y
opracowane przez CMJ w Krakowie i opublikowane w Internecie.
PlacÛwki zosta≥y powiadomione
o wynikach ankiety. By≥o to dla
nas nowe, bardzo cenne doúwiad-
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czenie, na podstawie ktÛrego
mogliúmy poznaÊ nasze atuty, jak
rÛwnieø s≥abe punkty. Duøo uwag
pacjentÛw dotyczy≥o warunkÛw
pobytu w oddzia≥ach, czego jesteúmy úwiadomi i staramy siÍ ca≥y
czas te warunki poprawiaÊ. Opracowano pe≥nπ informacjÍ na temat
dostÍpu do opieki duszpasterskiej
rÛønych wyznaÒ.
Wizyta przedakredytacyjna
odby≥a siÍ 3 wrzeúnia br. ZakoÒczy≥a siÍ podsumowaniem
wynikÛw wizyty i spotkaniem
z personelem odpowiedzialnym
w powo≥anych zespo≥ach za przygotowanie do wizyty. Osoby
wizytujπce szpital uzna≥y, øe jesteúmy do wizyty akredytacyjnej
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przygotowani. Z uznaniem wyrazi≥y siÍ o sposobie prowadzenia
dokumentacji medycznej.
Na pewno czytelnicy tego
artyku≥y zastanawiajπ siÍ, co daje
Certyfikat Akredytacyjny? Daje
nam przede wszystkim satysfakcjÍ
z tego, øe znaleüliúmy siÍ w gronie
szpitali, gdzie jakoúÊ us≥ug medycznych zosta≥a wysoko oceniona
w skali kraju. Obecnie spe≥niamy
84% standardÛw obowiπzujπcych
w procesie akredytacji.
Zawsze g≥Ûwnym obiektem naszych dzia≥aÒ jest pacjent,
ktÛry w obecnej sytuacji zyska≥
najwiÍcej. Na pewno pacjenci
otrzymujπ lepszπ opiekÍ. årodki,
ktÛrymi dysponuje szpital sπ

WODA – MATKA
LASOWIACKA cz. I
Od staroøytnoúci wiadomo,
øe ksiπøki majπ swoje losy ñ ale
wiadomo teø, øe ksiπøki majπ i swoje
sekrety. KtÛre odkrywaÊ jest tym milej, im mniej obiecujπco prezentujπ
siÍ ich ok≥adki...
a ok≥adka nie zwiastuje wiele:
szaro-czarna, udajπca fragment
skromnie haftowanej tkaniny lasowiackiej, z wybitymi cienkπ, wiúniowπ czcionkπ literami ÑMuzeum
OkrÍgowe w Rzeszowie. Prace
i materia≥y z badaÒ etnograficznych. Tarnobrzeskieî. Niewiele
wiÍcej zapowiada teø pe≥ny tytu≥,
umieszczony wewnπtrz: ÑPrace
i materia≥y z badaÒ etnograficznych
oúrodka mokrzyszowsko-grÍbowskiego w powiecie tarnobrzeskimî.
Ale nie naleøy ulegaÊ pozorom:
zawartoúÊ tomu, wydanego w 1958
r., jest wiÍcej, niø interesujπca. Za
dowÛd niech pos≥uøπ same tylko
tytu≥y artyku≥Ûw: ÑKrÛtki rys historyczny pÛ≥nocnej czÍúci Puszczy
Sandomierskiejî JÛzefa Rawskiego,
ÑZwyczaje i obrzÍdy doroczne oraz
rodzinne w powiecie tarnobrzeskimî
Stanis≥awy Dar≥akowej, ÑBudownictwo wiejskie na pÛ≥nocnym skraju
Puszczy Sandomierskiejî Stefana
Lwa, ÑStrÛj ludowy w oúrodku mokrzyszowsko-grÍbowskimî Teresy
Szeteli, ÑLiteratura ludowa okolic
Tarnobrzegaî Jana Boles≥awa Oøoga, ÑFolklor muzyczny w oúrodku
mokrzyszowsko-grÍbowskimî Bogus≥awa Linette, ÑNieco o magii
w lecznictwie ludowymî Stanis≥awa
Raka i ñ a raczej: przede wszystkim
ñ Ñ>Wczoraj< miÍdzy Mokrzyszo-

wem a £Ígiem w tradycji ludowej
(reportaø etnograficzny)î Franciszka
Kotuli.
Nad tπ ostatniπ pracπ warto
zatrzymaÊ siÍ d≥uøej ñ juø choÊby
ze wzglÍdu na autora: nieøyjπcego
juø, niestety, od 21 lat jednego
z najwybitniejszych etnologÛw
polskich, nauczyciela, kolekcjonera,
muzealnika, a jak sam siebie nazywa≥
- historyka kultury ludowej. ChoÊ
Franciszek Kotula (1900-1983) nie
ukoÒczy≥ wyøszych studiÛw, choÊ
w dziedzinie, ktÛrπ siÍ zajmowa≥, by≥
samoukiem, doszed≥ do wysokiego
poziomu naukowego, uhonorowanego stopniem docenta. By≥ twÛrcπ
i wieloletnim dyrektorem miejskiego
muzeum (pÛüniej Muzeum OkrÍgowego) w Rzeszowie, badaczem
przesz≥oúci po≥udniowo-wschodniej
Polski, autorem kilkuset wysoko
cenionych artyku≥Ûw i kilkunastu
ksiπøek, w tym m.in. ÑLosy rzeszowskich zabytkÛwî, ÑZ sandomierskiej
puszczyî, ÑFolklor s≥owny osobliwyî, ÑZnaki przesz≥oúciî, ÑHej,
lelujaî, ÑPo rzeszowskim PogÛrzu
b≥πdzπcî, ÑMuzykantyî, ÑMiasteczkoî, ÑTamten RzeszÛwî, ÑCh≥opi
bronili siÍ samiî, ÑU ürÛde≥î.
Ñ>Wczoraj< miÍdzy Mokrzyszowem a £Ígiemî jest tym bardziej
godne przestudiowania, øe napisane
zosta≥o nie md≥awym jÍzykiem, typowym dla wielu napuszonych rozpraw naukowych, lecz polszczyznπ
jÍdrnπ, barwnπ, bogatπ i obrazowπ,
w lekkiej formie, doskonale jednak
ñ jak siÍ okazuje ñ przenoszπcej
waøkie treúci i autentycznie naukowe

racjonalnie i celowo wykorzystywane. Akredytacja jest informacjπ dla spo≥eczeÒstwa o dobrym
funkcjonowaniu Zak≥adu, realizacji
oczekiwaÒ pacjentÛw, sprawnym
funkcjonowaniu, uporzπdkowaniu
spraw zwiπzanych z zarzπdzaniem na
wszystkich szczeblach.
NajwiÍkszπ korzyúciπ wynikajπcπ z przygotowaÒ do Wizyty
Akredytacyjnej jest fakt integracji
personelu. Z duøym zaangaøowaniem
i poúwiÍceniem personel pracowa≥
nad wypracowaniem tego wszystkiego, co z≥oøy≥o siÍ na tak wysokπ ocenÍ
naszego Szpitala. Jest to tym bardziej
budujπce, øe Akredytacja jest dobrowolna, personel zaprosi≥ KomisjÍ do
oceny swoich dzia≥aÒ.

Szpital Powiatowy w Nowej
DÍbie jest Szpitalem, ktÛry wymaga duøych inwestycji materialnych
s≥uøπcych podnoszeniu komfortu
pobytu pacjentÛw w oddzia≥ach.
Starania nasze przynoszπ efekty.
Szpital z roku na rok jest remontowany, doposaømy w nowoczesny
sprzÍt medyczny. Mam nadziejÍ,
øe osoby zarzπdzajπce systemem ochrony zdrowia dostrzegπ
dba≥oúÊ Szpitala o jakoúÊ opieki
zdrowotnej i zacznπ je promowaÊ
finansowo, czego sobie i wszystkim Dyrektorom jednostek ochrony zdrowia w Polsce øyczÍ.

WIES£AWA BARZYCKA
Dyrektor SPZZOZ

ustalenia. To Ñreportaø etnogra- i szuwarÛw; wreszcie mniej lub
ficznyî tym ciekawszy, øe dotyczy bardziej gÍsta w postaci bagien
w wielu aspektach spraw, o ktÛrych i moczarÛwî.
ÑA jakieø rozleg≥e, setki mÛrg
niegdysiejszym znaczeniu wiÍkszoúÊ
wspÛ≥czesnych nie ma pojÍcia, do liczπce obszary, rozciπga≥y siÍ, a raktÛrych nie siÍga pamiÍÊ. Jakie to czej rozdziela≥y dwie sπsiednie wsi:
sprawy? Poczytajmy tekst Kotuli... ChmielÛw i Jadachy? Ta ostatnia to
ÑMoøna powiedzieÊ, øe knieje znÛw wielodroønica z ÑZagroblemî,
puszczy sandomierskiej by≥y domem z ÑZa≥uøemî itp. dzielnicami.
Cygany, jakøeø mog≥oby byÊ
jej mieszkaÒcÛw. Zamieszkujπcy
je lud sam siebie nazwa≥, a za nim inaczej: teø wielodroønica, podobsπsiedzi nazywali go: Lesiok, Lesiak, nie jak i Jadachy. Przysiad≥y na
Lasowiak... oraz jeszcze inaczej. rozleg≥ych Ñgrπdachî, na ktÛrych
Owe nazwy urobione zosta≥y od liczne kotlinki wype≥nione zielonkapierwotnego wyrazu ñ las. O lesie wπ wodπ, wymowne noszπ nazwy:
zaú na terenie dzisiejszej Puszczy ÑBartkÛw £ugî, Ñ£uøykî i podobne.
Sandomierskiej mÛwi miejscowe A nazwy pÛl do wsi naleøπce teø coú
powiedzonko: ÑLas ≥ojciec nas, a my z wodπ majπ wspÛlnego; nazywajπ
dzieci jigo, idziemy do nigoî. Z po- siÍ: ÑGrπdkiî, ÑMokreî, Pod Mowiedzonka tego wynika, øe las by≥ dla kremî, ÑLelenichaî, ÑKa≥yî itp.î
mieszkaÒcÛw puszczy podstawπ ich
Franciszek Kotula nie domaterialnego øycia.
cd. na str. 12
W tej czÍúci
jednakøe, po ktÛrej
bÍdziemy wÍdrowali
niczym ≥azÍgi, zauwaøymy, øe istnia≥ tu
jeszcze drugi czynnik
bÍdπcy podstawπ øycia, od lasu moøe nawet waøniejszy. Tym
czynnikiem by≥a...
woda; woda p≥ynπca,
czysta, o brπzowym
odcieniu, ktÛrego
nabiera≥a ocierajπc
siÍ o olszowe korzenie; szarozielonkawa, zakis≥a i zatÍch≥a
od gnijπcych w niej
czπstek roúlinnych
i zwierzÍcych; stojπca i b≥Íkitem drgajπca
w licznych jeziorach,
jeziorkach, stawach
i sadzawkach; zieKana≥ w lasach Budy Stalowskiej.
lona od obrastajπcych je dooko≥a trzcin
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úwiadczy≥ osobiúcie tych zwiπzkÛw ludzi z wodπ, tego swoistego
uzaleønienia od wody i jej kaprysÛw, jakie by≥o udzia≥em wielu
pokoleÒ. Zdπøy≥ jednak spotkaÊ
i wypytaÊ ludzi, ktÛrzy znali to
ñ z autopsji. A jako rzetelny badacz, zadba≥ o przekazanie wiedzy
potomnym...
ÑLudzie, ktÛrym úmierÊ zaglπda≥a do oczu, udawali siÍ wtedy po
ratunek do wody: do tej bieøπcej, ale
najczÍúciej do tej stojπcej, zakis≥ej,
zazielenia≥ej, tworzπcej moczary
i bagna, na Ñptasieî.
- Na przednowku, przede
prawdziwymi øniwy, pod koniec
czerwca i na poczπtku lipca, by≥y
u nas Ñdzikie øniwaî ñ opowiada≥ wspomniany staruszek dalej.
ñ Wtedy to baby raniutko jedna
przed drugπ lecia≥y na bagna po
ÑmannÍî. Mia≥y na plecach takie
Ñkormonyî, niby p≥achty, na krzyø
przez ramiona przewiπzane, bra≥y
ze sobπ sita i rzeszuta, takøe worki,
czÍsto i dzieci z nimi lecia≥y do
pomocy. Tam w≥azi≥y do wody, jak
by≥o g≥Íbiej to siÍ podkasywa≥y albo
i w obleczaniu wschodzi≥y. Bra≥y te
sita w garúcie i chlast nimi po tej
Ñmannieî, chlast na prawo, chlast
na lewo; Ñmannaî oblatywa≥a do
sita, a jak siÍ twardo trzyma≥a, to siÍ
i rÍkami Ñosnukiwa≥oî. Jak spada≥a
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do wody, to i stamtπd sitami wy≥apywa≥y; kiedy juø po trochu na≥apa≥y, to siu! Do Ñkormonaî na plecy.
Kiedy siÍ juø wiÍcej nazbiera≥o,
kilka garcy to wynosi≥y na brzeg i do
workÛw. Kiedy juø mia≥y i do Êwierci, to znowu lecia≥y do cha≥up, tu
suszy≥y, me≥≥y, potem gotowa≥y z tego kulachÍ, a nawet i chleb z tego
piek≥y. Taka Ñmannaî niejednego
od úmierci wybawi≥a, przednowek
pozwoli≥as przetrzymaÊ. Biedniejsze
to tego i po kilka korcy nazbiera≥y,
tym ca≥y rok øy≥y.
- CÛø to by≥a za Ñmannaî?
ñ zapyta niejeden z czytelnikÛw. Podobna ciekawoúÊ rozpali≥a i mnie.
Zasypawszy moich informatorÛw
mnÛstwem pytaÒ, otrzyma≥em jednomyúlnπ odpowiedü: - Teraz to juø
tego nie ma, dawno nie widzieliúmy.
Moøe by to jeszcze znalaz≥ w Budach Stalowskich, tam sπ wielkie
stawy, moøe i roúnie ñ dodawali,
zachÍcajπc do dalszego poszukiwania. ñ A co to by≥o? To taka trawa,
w p≥ytkiej wodzie ros≥a, takie mia≥a
k≥osy jak owies, ponad wodÍ ros≥a,
a ziarnka to takie bure, mniejsze od
ziarnka koniczyny.
ÑCo? polski ryøî ñ pomyúla≥em, a ciekawoúÊ moja rÛwnoczeúnie wzros≥a. W czerwcu 1963 roku
uda≥em siÍ do Bud Stalowskich,
gdzie na miejscu dawnych Ñptasiî
urzπdzono system stawÛw o powierzchni oko≥o 600 ha przeznaczonych dla narybku. Tam Stanis≥aw
Dragan, mistrz rybacki, pokaza≥

mi na p≥ytkich stawach ca≥e ≥any
tej legendarnej roúliny. Wyglπdem
jest rzeczywiúcie podobna do owsa
(botaniczna nazwa tej roúliny brzmi:
Ñmanna jadalna, czyli p≥ywajπcaî,
Glyceria fluitans). Obecnie nikt
z mieszkaÒcÛw nie zbiera tych
miniaturowych ziarenek, ktÛre ich
ongiú od úmierci g≥odowej ratowa≥y.
Muszπ one istotnie posiadaÊ znaczne wartoúci odøywcze, bowiem ñ na
podstawie licznych obserwacji mistrza rybackiego ñ na miejsca, gdzie
Ñmannaî roúnie i gdzie opadajπ jej
ziarenka, podp≥ywa≥y ca≥e gromady
ryb i poch≥ania≥y p≥ywajπce nasionka. Smakowite cmokania rozlega≥y
siÍ g≥oúno. W takich miejscach
osiadajπ teø stadami dzikie kaczki, ≥owiπc zawziÍcie oryginalny
pokarm.
- Czy tylko tyle dawa≥a ludziom woda? ñ indagowa≥em dalej
moich rozmÛwcÛw. ñ Wiosnπ dla
nas ch≥opakÛw pastuchÛw to by≥ ci
raj! ñ zdawali siÍ mlaskaÊ jÍzykami, wspominajπc odleg≥π m≥odoúÊ.
ñ Krowy siÍ pas≥y, w szkodÍ nie posz≥y, bo nie by≥o gdzie, a my w szuwary i trzciny! Szukaliúmy gniazd
czajek i kaczek. Ile to tego by≥o.
Chociaø nie ≥atwo by≥o znaleüÊ. Ale
jak siÍ juø znalaz≥o ca≥e gniazdo jaj,
a jeszcze nie by≥y zasiedziane, to
braliúmy i smaøyli jajecznicÍ; dobra
by≥a ñ dodawa≥ staruszek z uúmiechem, jakby siÍ jeszcze oblizywa≥ po
owym specjale.
- Ale najwiÍcej poøytku to lu-

DZIE— NAUCZYCIELA
11 paüdziernika 2004r. burmistrz JÛzef Czekalski spotka≥
siÍ z nauczycielami z gminnych
jednostek oúwiatowych z okazji
zbliøajπcego siÍ Dnia Edukacji
Narodowej. W spotkaniu, ktÛre odby≥o siÍ w Samorzπdowym Oúrodku
Kultury udzia≥ wziÍli dyrektorzy
przedszkoli, szkÛ≥ podstawowych

Nagrodzeni nauczyciele...

i gimnazjÛw, nauczyciele otrzymujπcy stopieÒ nauczyciela mianowanego oraz nagrodzeni nagrodπ
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
DÍba. Spotkanie rozpoczÍ≥o siÍ od
przywitania wszystkich zebranych
goúci przez dyrektora BOJS RenatÍ
Bal, a nastÍpnie podziÍkowaÒ burmistrza dla wszystkich pracownikÛw

oúwiaty za ich codziennπ pracÍ, trud
uczenia i wychowywania m≥odego
pokolenia, serce i troskÍ o uczniÛw
oraz stan polskiej oúwiaty.
Po tych øyczeniach nastπpi≥
uroczysty akt úlubowania nauczycieli, ktÛrzy uzyskali awans na
stopieÒ nauczyciela mianowanego.
RotÍ úlubowania odczyta≥ burmistrz,
a s≥owo Ñúlubujeî wypowiedzieli
nastÍpujπcy nauczyciele: Renata
Dudek (G1), Renata Krempa
(SP2), Agnieszka Macha≥a (SP Rozalin), Ewa Pa≥eczka (SP2), Marek
SobczyÒski (G2), Iwona Szczur
(G2), Eløbieta Wiπcek (SP2), Beata Wolak (SP2). Po úlubowaniu
burmistrz wrÍczy≥ nauczycielom
akty mianowania i kwiaty.
NastÍpnie nadszed≥ moment
na wrÍczenie nagrÛd Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa DÍba. Naleøy w tym miejscu dodaÊ, øe do
7 nagrÛd Burmistrza zg≥oszono
22 kandydatury, a wiÍc wybÛr

dzie mieli z piskorÛw ñ opowiadali
juø bez pytaÒ staruchowie jak i staruszki, tak chÍtnie wspominajπce
m≥odoúÊ. ñ Ile to tego by≥o! Øy≥y
w b≥ocie, d≥ugie by≥y jak sznury.
Ludzie chodzili po tych b≥otach,
grzebali w nich rÍkami i wyciπgali
piskory. Wk≥adali je do workÛw
i zanosili do cha≥up. Tu wsypywali
do cebrzykÛw z wodπ, do ktÛrej
dodawali trochÍ soli. Z takiej wody
wyciπga≥o siÍ piskory czyste jak
szk≥o. Teraz to juø rozmaicie robili,
jak komu by≥o potrzeba, jak komu
podchodzi≥o. NajczÍúciej nabija≥o
siÍ na Ñkijoskiî (patyki) po 10
i 15 piskorÛw, robi≥y siÍ z tego
Ñmiotkiî albo Ñroøenkiî i te piekli
na ogniem. Jak siÍ upiek≥y, to je
odzierali ze skÛry i zaraz jedli albo
krajali jak kie≥basÍ i gotowali do
barszczu, albo i do kapusty. T≥uste
to by≥o, dobre! A jak piskorÛw by≥o
ktÛrego roku bardzo duøo, øe przejeúÊ nie by≥o moøna, wtedy rozpalali
w chlebnych piecach, a jak siÍ juø
dobrze wypali≥o ñ to wymiatali piec
do czysta, øeby nawet wÍgielek nie
zosta≥. Potem rozúcielali w piecach
s≥omÍ i na niπ rzucali wyp≥ukane
piskory. Sch≥y tam na twardo jak
koúÊ. Takie dopiero chowali na
zimÍ. Najlepszymi fachowcami od
piskorÛw to byli Ñkoniorzeî, co
to po nocach w Budach konie na
≥πkach paúli.

WALDEMAR BA£DA

nie by≥ prosty. Tegoroczne nagrody burmistrza otrzymali: Marta
Burek (SP2), Maria Czerwiec
(SP2), Graøyna Gil (SP Rozalin),
Krystyna Kasperkiewicz (P1),
Zofia Macha≥a (SP ChmielÛw),
Dariusz Siudem (SP3), Wies≥awa
Zych (ZS Cygany). Burmistrz jednoczeúnie zaznaczy≥, øe jest wiÍcej
pedagogÛw, ktÛrym przyzna≥by wyrÛønienia, ale moøliwoúci budøetu sπ
ograniczone.
W dalszej czÍúci spotkania
gratulacje i kwiaty dla nowo mianowanych nauczycieli, nagrodzonych
oraz za poúrednictwem dyrektorÛw
dla wszystkich pracownikÛw oúwiaty z≥oøyli: Stanis≥aw Skimina,
przewodniczπcy Komisji Oúwiaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu, Kazimierz Wπsik, prezes Oddzia≥u ZNP
i Eløbieta HodÛr, przedstawiciel
MKO NSZZ ÑSolidarnoúÊî.
Ca≥π uroczystoúÊ zakoÒczono
poczÍstunkiem i lampkπ szampana
za pomyúlnoúÊ nauczycieli i ca≥ej
oúwiaty w naszej gminie.

NS
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19 paüdziernika w sali
widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego na WzgÛrzu Zamkowym w Przemyúlu odby≥o siÍ
WojewÛdzkie Podsumowanie
WspÛ≥zawodnictwa Sportowego
SzkÛ≥, Gmin, PowiatÛw i KlubÛw za rok szkolny 2003/2004.
Impreza zorganizowana zosta≥a
przez Podkarpacki WojewÛdzki
Szkolny Zwiπzek Sportowy.
W podsumowaniu rywalizacji sportowej wziÍli udzia≥
przedstawiciele w≥adz Przemyúla, dzia≥acze sportowi oraz
zaproszone delegacje szkÛ≥,
gmin, powiatÛw i klubÛw wyrÛøniajπcych siÍ szczegÛlnymi
osiπgniÍciami sportowymi w roku szkolnym 2003/2004.
Zaproszenie na tÍ uroczystoúÊ otrzyma≥a rÛwnieø Szko≥a Podstawowa nr 2 im. H.
Sienkiewicza w Nowej DÍbie
w zwiπzku z zajÍciem IV miejsca w wymienionej rywalizacji.
SpoúrÛd 700 szkÛ≥ podstawowych z ca≥ego wojewÛdztwa
podkarpackiego, jakie zosta≥y
sklasyfikowane, na podstawie punktÛw zdobytych przez
uczniÛw poszczegÛlnych szkÛ≥
biorπcych udzia≥ w zawodach
sportowych organizowanych
przez PW SZS, wy≥oniono te
najlepsze. IV lokata naszej
szko≥y podstawowej jest zatem
miejscem zaszczytnym, biorπc
pod uwagÍ fakt, iø znaleüliúmy siÍ w gronie miast o duøo wiÍkszej niø Nowa DÍba
liczbie szkÛ≥ podstawowych.
Czo≥Ûwka najbardziej Ñsportowychî szkÛ≥ podstawowych
wojewÛdztwa podkarpackiego
przedstawia siÍ nastÍpujπco:
I miejsce ñ NSS w Ustrzykach
Dolnych, II miejsce ñ SP nr 1
w Sanoku, III miejsce ñ SP nr 9
w DÍbicy, IV miejsce - SP nr 2
w Nowej DÍbie, V miejsce ñ SP
nr 6 w Mielcu, VI miejsce ñ SP
nr 14 w Przemyúlu, VII miejsce
ñ SP nr 3 w Tarnobrzegu, VIII
miejsce ñ SP nr 4 w Przemyúlu,
IX miejsce ñ SP nr 5 w Nisku,
X miejsce ñ SP nr 1 w Przeworsku.
Szko≥y, ktÛre w tym wspÛ≥zawodnictwie zajÍ≥y pierwszych

szeúÊ miejsc zosta≥y wyrÛønione nagrodami. Delegacja
SP nr 2 w sk≥adzie: dyrektor
szko≥y Aldona Bal, reprezentacja nauczycieli wychowania
fizycznego oraz przedstawiciele
uczniÛw, otrzyma≥a z rπk wiceprezesa PW SZS w Rzeszowie
Jacka Bigusa gratulacje od
Kuratora Oúwiaty ,Prezesa PW
SZS w Rzeszowie Stanis≥awa
Rusznicy, za zajÍcie wysokiego
miejsca, a takøe pamiπtkowy
puchar oraz nagrodÍ pieniÍønπ
w wysokoúci 1200 z≥ z przeznaczeniem na zakup sprzÍtu
sportowego dla szko≥y.
UroczystoúÊ uúwietni≥y
wystÍpy dzieci ze szkÛ≥ podstawowych w Przemyúlu, natomiast
po zakoÒczeniu imprezy wszyscy obecni mogli skorzystaÊ
z poczÍstunku przygotowanego
przez uczniÛw przemyskiego
liceum gastronomicznego.
Warto podkreúliÊ fakt,
iø obecne IV miejsce SP nr 2
w wojewÛdzkim wspÛ≥zawodnictwie szkÛ≥ podstawowych nie
jest dzie≥em przypadku, gdyø
dwa lata temu nasza szko≥a zajmujπc II miejsce rÛwnieø znalaz≥a siÍ w gronie laureatÛw.

Miniony rok szkolny by≥
takøe rokiem obchodÛw 50-lecia
Szkolnego Zwiπzku Sportowego. Z tej okazji nauczyciele
i dzia≥acze sportowi otrzymali
odznaczenia i wyrÛønienia.
Byli wúrÛd nich przedstawiciele
naszej gminy, ktÛrzy podczas
wojewÛdzkich obchodÛw jubileuszu w Rzeszowie, zostali
uhonorowani za dotychczasowπ
pracÍ na rzecz sportu szkolnego.
Wojciech Gospodarczyk nauczyciel Szko≥y Podstawowej

i Gimnazjum w Chmielowie,
otrzyma≥ przyznany przez prezydenta RP Brπzowy Krzyø

Zas≥ugi. Medalami 50-lecia
SZS za wybitne zas≥ugi i wieloletniπ pracÍ na rzecz sportu
szkolnego wyrÛønieni zostali:
Ryszard Szafran (ZespÛ≥ SzkÛ≥
Nr 2 w Nowej DÍbie) i Adam
Szpunar (Szko≥a Podstawowa
Nr 2 w Nowej DÍbie), a Mieczys≥aw Dziemianko (ZespÛ≥
SzkÛ≥ Nr 1) otrzyma≥ dyplom
honorowy za zas≥ugi dla sportu
szkolnego. Gratulujemy.

URSZULA NOWAK
SP nr 2 w Nowej DÍbie

21 LISTOPADA - DNIEM
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
18 listopada w åwietlicy
årodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej DÍbie
odby≥o siÍ uroczyste spotkanie
z udzia≥em przedstawicieli
w≥adz lokalnych, w ramach
úwiÍta pracownikÛw socjalnych oraz wszystkich pracownikÛw realizujπcych zawodowo pracÍ socjalnπ w pomocy
spo≥ecznej.
Jest to szczegÛlne úwiÍto
tych ludzi, ktÛrych dzia≥alnoúÊ polega na wspieraniu
osÛb i rodzin niepotrafiπcych
poradziÊ sobie z problemami
øycia codziennego, pomocy

w usamodzielnianiu siÍ oraz
integracji ze úrodowiskiem. To
w≥aúnie praca socjalna przeciwdzia≥a spo≥ecznemu wykluczeniu, marginalizacji jednostek
i grup spo≥ecznych, poprzez
przywrÛcenie im zdolnoúci do
pe≥nego uczestnictwa w øyciu
spo≥ecznym. Pracπ socjalnπ
jest takøe dzia≥alnoúÊ profilaktyczna s≥uøπca zapobieganiu
powstawania niepoøπdanych,
kryzysowych, czasem nawet
patologicznych sytuacji. Pomimo, øe praca ta jest bardzo
trudna i odpowiedzialna, bywa
czasami niewdziÍczna, czÍsto

jeszcze jej za≥oøenia i przes≥ania nie sπ rozumiane przez
spo≥eczeÒstwo, to jednak przynosi duøπ satysfakcjÍ osobistπ
i zawodowπ.
Za trud i poúwiÍcenie
w realizacji pracy socjalnej
na rÍce Kierownika Miejsko-Gminnego Oúrodka Pomocy
Spo≥ecznej w Nowej DÍbie,
burmistrz miasta i gminy JÛzef
Czekalski wraz z wiceprzewodniczπcym Rady Miejskiej
Aleksandrem Sawickim z≥oøyli podziÍkowania.
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NADLEŒNICTWO BUDA STALOWSKA
Nadleúnictwo Buda Stalowska zarzπdza lasami Skarbu PaÒstwa na terenie gmin
Nowa DÍba, Majdan KrÛlewski, BojanÛw, GrÍbÛw,
Padew Narodowa, BaranÛw
Sandomierski, Tarnobrzeg.
£πczna powierzchnia nadleúnictwa wynosi 25 677 ha,
w tym pow. leúna 21 730 ha.
Obszar nadleúnictwa dzieli siÍ
na 15 leúnictw (Babule, Buda
Stalowska, DÍba, Brzostowa
GÛra, Buda Tuszowska, Dπbrowica, Jadachy, Krasiczyn,
Krawce, Lipie, PorÍby DÍbskie, Rozalin, Stale, Stany,
åwierczyny) i 1 leúnictwo
szkÛ≥karskie (Bukie).
Nadleúnictwo Buda Stalowska powsta≥o w 1978 r.
z po≥πczenia nadleúnictw Buda
Stalowska, DÍba i Babule.
Dzisiaj stanowiπ one obrÍby
leúne.
Lasy nadleúnictwa sk≥adajπ siÍ z czÍúci przedwojennego
Nadleúnictwa Buda Stalowska
oraz upaÒstwowionych dekretem PKWN lasÛw Artura
Tarnowskiego (obrÍb Buda),
Janiny Jezierskiej, Marii Koümianowskiej, Stanis≥awa Komorowskiego (obrÍb DÍba),
DolaÒskich, Sa≥poter Milewskich, prof. W≥odka, Koz≥o-

wieckich, Pietruszki,
Grieswalda (obrÍb Babule).
Lasy nadleúnictwa
w 75% zaliczone s π
do lasÛw ochronnych.
G≥Ûwnym kategoriami
ochronnoúci sπ: lasy
wodochronne ñ nadleúnictwo leøy w zlewni
Wis≥y, £Ígu i TrzeúniÛwki, obejmuje fragment G≥Ûwnego Zbiornika WÛd Podziemnych
ÑDÍbica - Stalowa Wola
ñ RzeszÛwî; o szczegÛlnym znaczeniu dla
obronnoúci; w granicach administracyjnych miast.
Gatunkami lasotwÛrczymi
budujπcymi drzewostan sπ: sosna zwyczajna (80,6%), brzoza
brodawkowata (7,5%), olsza
czarna (4,1%), dπb (4,2%),
jod≥a pospolita (1,9%), úwierk
pospolity (0,4%), modrzew
europejski (0,3%), jesion wynios≥y (0,4%), grab i inne
(0,6%). Dominujπ siedliska
borowe, ktÛre stanowiπ 70,4%,
lasowe 25,4% i ≥Ígowe 4,2%.
WiÍkszoúÊ drzewostanÛw to
drzewostany z dominujπcπ
sosnπ. Na uwagÍ zas≥ugujπ
drzewostany olszy czarnej,
w ktÛrych wyznaczono drzewa
doborowe, drzewostany nasienne wy≥πczone
sosnowe i olszowe.
ZwrÛciÊ naleøy teø
uwagÍ na ponad
100-letnie drzewostany dÍbowe
w lennictwach BerÛwka i Stale.
W nadleúnictwie znajdujπ siÍ
drzewostany nasienne gospodarcze o pow. 756,8
ha i nasienne wy≥πczone o pow. 14,8
ha, gdzie pozyskuje
siÍ nasiona g≥Ûwnych gatunkÛw
lasotwÛrczych.
Sadzonki do odnowieÒ i zalesieÒ

DÍby w okolicach Budy Stalowskiej.

w lasach paÒstwowych i niepaÒstwowych produkowane sπ
w ca≥oúci w szkÛ≥kach nadleúnictwa.
A zalesia siÍ lasy nie tylko po ich wycince, ale takøe
po wystπpieniu szkÛd spowodowanych úniegiem i wiatrami.
W latach 1999-2001 szczegÛlnie dotknÍ≥y drzewostany úrednich klas wieku na siedliskach
wilgotnych. Bardzo uciπøliwe by≥y rÛwnieø gradobicia
w 2000. Øeby ograniczyÊ szkody od czynnikÛw abiotycznych
(wiatr, únieg, grad) prowadzi
siÍ w≥aúciwy dobÛr sposobÛw
zagospodarowania lasu, zachowania ≥adu przestrzennego
i kierunku ciÍÊ, w tym takøe
prawid≥owe wykonywanie ciÍÊ
pielÍgnacyjnych.
Problemem sπ takøe szkodniki pierwotne. W latach 1994,
1997, 1998 zwalczano osnujÍ
gwiaüdzistπ, a w latach 1995,
2001 barczatkÍ sosnÛwkÍ,
przy wykorzystaniu aparatury
agrolotniczej. Obecnie nie zachodzi potrzeba chemicznego
zwalczania tych szkodnikÛw.
Stan zdrowotny i sanitarny lasu
jest dobry. Takøe szkody wyrzπdzane przez sarny i jelenie
w uprawach i m≥odnikach sπ
gospodarczo znoúne. We znaki
dajπ siÍ bobry, ktÛrych bytowanie prowadzi niekiedy do
zalania znacznych po≥aci lasu.
Nadleúnictwo stara siÍ
rÛwnieø chroniÊ poøytecz-

nπ faunÍ. ZwiÍksza siÍ iloúÊ
sztucznych gniazd lÍgowych
dla ptakÛw, zapewnia siÍ im
dobre warunki gniazdowania
i bytowania, pozostawia siÍ
kÍpy drzew i drzew dziuplastych, zaopatruje siÍ zwierzynÍ
w karmÍ w trudnych okresach
zimowych. na terenie nadleúnictwa wystÍpujπ strefy
ochronne miejsc rozrodu i regularnego przebywania dla
gatunkÛw ptakÛw chronionych:
bielika, orlika krzykliwego,
bociana czarnego.
Projektowany rezerwat
przyrody ÑStawyî w Budzie
Stalowskiej, ktÛry obejmuje
otulinÍ leúnπ, ma mieÊ charakter ornitologiczno-wodno-leúny
i zajmowaÊ ma powierzchniÍ
753 ha. Dzisiaj teren ten zaliczony zosta≥ do ostoi przyrodniczej o znaczeniu miÍdzynarodowym w ramach europejskiego programu NATURA 2000,
ze wzglÍdu na wystÍpowanie na
tym terenie czapli purpurowej.
Obok wyøej wspomnianych gatunkÛw ptactwa moøna tu jeszcze spotkaÊ rybo≥owa, perkoza
rogatego, kormorana czarnego,
úlepowrona.
Nadleúnictwo ma swojπ
siedzibÍ w Budzie Stalowskiej,
w piÍknym, dawnym pa≥acyku
myúliwskim hrabiÛw Tarnowskich, wybudowanym w okresie miÍdzywojennym.
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PRACOWNIA KOMPUTEROWA W SP 3
13 paüdziernika 2004
roku ñ to data, ktÛrπ na d≥ugo
zapamiÍtajπ uczniowie i grono
pedagogiczne Szko≥y Podstawowej nr 3 w Nowej DÍby.
KojarzyÊ siÍ ona bÍdzie nie
tylko z Dniem Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim
z uroczystym otwarciem d≥ugo
oczekiwanej, nowoczesnej pracowni komputerowej.
Jeszcze u ubieg≥ym roku
szkolnym dyrektor szko ≥y
z≥oøy≥ wniosek, poparty przez
burmistrza JÛzefa Czekalskiego, do Kuratora Oúwiaty
w Rzeszowie, by w ramach
projektu MENiS ÑPracownia
internetowa w szkole podstawowej w 2004î szko≥a otrzyma≥a nowoczesnπ pracowniÍ.
W≥aúnie dziÍki tym staraniom
oraz zaangaøowaniu i dobrej
woli wielu osÛb, szko≥Í wyposaøono w 10 komputerÛw
uczniowskich i serwer sieciowy, komputer przenoúny,
wideoprojektor, drukarkÍ laserowπ i skaner. Wszystkie
komputery po≥πczone sπ w sieÊ
lokalnπ. Szko≥a posiada sta≥e
≥πcze internetowe, z ktÛrego moøna korzystaÊ rÛwnieø

w sekretariacie szko≥y, pokoju
nauczycielskim oraz w dwÛch
salach lekcyjnych.
WystrÛj i wyposaøenie
samej pracowni to wsparcie
licznych sponsorÛw, ktÛrymi
byli: Zak≥ady Metalowe DEZAMET S.A., SpÛ≥dzielnia
InwalidÛw ZJEDNOCZENIE,
Zak≥ad CzynnikÛw Energetycznych, MARMA-PLAST
Sp. z o.o., TU SAMOPOMOC
Ekspozytura w Tarnobrzegu
oraz Rada RodzicÛw Szko≥y
Podstawowej nr 3.
Artystyczny wystÍp
uczniÛw by≥ radosnym wstÍpem do uroczystoúÊ otwarcia
sali komputerowej. Po prezentacji dzieci, g≥os zabra≥ dyrektor szko≥y, ktÛry podziÍkowa≥
wszystkim tym, ktÛrzy przyczynili siÍ do powstania szkolnej pracowni komputerowej
i wrÍczy≥ przyby≥ym goúciom
certyfikaty ÑPrzyjaciÛ≥ Szko≥y
Podstawowej nr 3 w Nowej
DÍbieî. NastÍpnie g≥os zabrali
zaproszeni goúcie: burmistrz
JÛzef Czekalski, wicestarosta
powiatu tarnobrzeskiego Jerzy
Sudo≥ oraz by≥y wicemarsza≥ek
wojewÛdztwa podkarpackiego

Norbert Mastalerz. PrzeciÍcia
wstÍgi do sali komputerowej
dokonali zaproszeni goúcie:
JÛzef Czekalski, Norbert Mastalerz, prezes SI ZJEDNOCZENIE Wies≥aw Nowak,
przedstawicielka DEZAMET-u
Krystyna Bystrzyk, przedstawicielka MARMA-PLAST
Marta Buú, radny Osiedla
DÍba Jan Flis, przewodniczπcy
Zarzπdu Osiedla DÍba W≥adys≥aw Flis, przedstawiciel
Rady RodzicÛw Jerzy Bujak.
Proboszcz ks. Mieczys≥aw
Wolanin poúwiÍci≥ nowπ pracowniÍ.
Komputer sta≥ siÍ symbolem wspÛ≥czesnych lat. Nauka
i technika pÍdzπ w zawrotnym
tempie, a fantastyka naukowa staje siÍ rzeczywistoúciπ.
Komputery i internet to dla
m≥odzieøy codziennoúÊ, ktÛrπ
naleøy poznaÊ i nauczyÊ siÍ
mπdrego korzystania. Pracownia informatyczna otwarta
jest dla uczniÛw nie tylko na
lekcjach informatyki. Odbywajπ siÍ w niej zajÍcia z innych
przedmiotÛw, zajÍcia kÛ≥ka
informatycznego oraz dodatkowe zajÍcia popo≥udniowe.

SPOTKANIE Z NGOíS
W úrodÍ 15 wrzeúnia w Samorzπdowym Oúrodku
Kultury odby≥o siÍ spotkanie przedstawicieli Gminy Nowa
DÍba ñ Wies≥awa Ordona, sekretarza gminy i Roberta
Wdowiaka, pracownika ds. rozwoju lokalnego i promocji
ñ z szefami organizacji pozarzπdowych (NGOís) z terenu
ca≥ej gminy. Spotkanie wzbudzi≥o duøe zainteresowanie,
gdyø przyby≥o na nie kilkadziesiπt osÛb.
A powodem takiej frekwencji jest proces budowy
programu wspÛ≥pracy z organizacjami pozarzπdowymi
na 2005 r. Sekretarz gminy
przedstawi≥ formalno-prawne uwarunkowania przyjÍcia
przez RadÍ Miejskπ tego dokumentu. MÛwi≥ takøe o potrzebie
sformalizowania dotychczasowych kontaktÛw samorzπdu
gminnego z NGOís. Temu

ma w≥aúnie s≥uøyÊ program
wspÛ≥pracy. A zamierzeniem
samorzπdowcÛw jest to, aby ten
pierwszy program wspÛ≥pracy
by≥ dokumentem, w oparciu
o ktÛry moøna bÍdzie konstruowaÊ kolejne programy.
Zebranym w SOK-u
przedstawione zosta≥y za≥oøenia struktury tego dokumentu
podjÍto takøe prÛbÍ wype≥nienia tej struktury treúciπ.

Jednakøe spo≥ecznicy uznali,
øe muszπ lepiej zapoznaÊ siÍ
z ustawπ o dzia≥alnoúci poøytku publicznego oraz wypracowaÊ w swoich organizacjach
propozycje zadaÒ na 2005 r.
Kolejne spotkanie powinno
przynieúÊ juø pewne ustalenia, ktÛre zostanπ wpisane do
programu.
Dla przedstawicieli NGOís bardzo waønym by problem
finansowania zadaÒ, ktÛrych
realizacji chcieliby siÍ podjπÊ.
Przedstawiciel urzÍdu poinformowa≥, øe úrodki na dzia≥alnoúÊ
organizacji znajdπ siÍ, jak co
roku, w budøecie. Jednakøe
dostÍp do nich moøe siÍ odbywaÊ jedynie w oparciu o prze-

Na lekcjach czÍsto uøywany
jest projektor multimedialny,
umoøliwiajπcy wyúwietlanie
obrazu z monitora na ekran,
co zdecydowanie u≥atwia poznawanie zawi≥ych zagadnieÒ
informatycznych. Po≥πczenie
ze úwiatem zewnÍtrznym poprzez internet dla niektÛrych
uczniÛw to wspania≥a zabawa,
ale sπ rÛwnieø uczniowie, ktÛrzy ambitniej zg≥Íbiajπ tajniki
informatyki i juø mimo m≥odego wieku mogπ pochwaliÊ
siÍ w≥asnorÍcznie stworzonπ
stronπ internetowπ szko≥y.
Niewπtpliwie pracownia informatyczna jest najchÍtniej
odwiedzanπ przez uczniÛw salπ
w szkole.
Jeszcze raz dziÍkujÍ
wszystkim, dziÍki ktÛrym nasi
uczniowie bÍdπ mogli opuúciÊ
mury szko≥y lepiej przygotowani do pog≥Íbiania wiedzy
informatycznej w szko≥ach ponadpodstawowych aby mogli
w przysz≥oúci dotrzymaÊ kroku
zawrotnemu tempu zmian naszej rzeczywistoúci.

DARIUSZ SIUDEM
Dyrektor SP 3
pisy ustawy, a wiÍc w drodze
konkursu na dofinansowanie
zadaÒ. To jest nowe wyzwanie
dla organizacji. Ale ich przedstawiciele zapowiadajπ, øe
poradzπ sobie z przygotowanie
oferty na realizacjÍ zadaÒ. Bardziej istotne dla nich jest zabezpieczenie úrodkÛw w budøecie.
Jak stwierdzili, bardzo chÍtnie
spotkali by siÍ z Komisjπ Budøetowπ, aby przedstawiÊ jej
swoje uwagi dotyczπce finansowania zadaÒ przez organizacje pozarzπdowe.
Procedura przygotowania
programu trwa≥a kilka miesiÍcy. Ostateczna wersja programu
zosta≥a wypracowana dopiero
13 grudnia i przed≥oøona samorzπdowi do zatwierdzenia.
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årodowiskowy Dom Samopomocy w Nowej DÍbie

TERAPIA ZAJ CIOWA
W åRODOWISKU LOKALNYM
ÑJesteúmy po to, aby wspieraÊ, pomagaÊ, uczyÊî - oto misja dzia≥ania årodowiskowego
Domu Samopomocy w Nowej
DÍbie, ktÛry jest oúrodkiem
wsparcia dla osÛb z zaburzeniami psychicznymi. åDS realizuje swoje cele poprzez pomoc
w usamodzielnieniu siÍ i motywowaniu podopiecznych do
aktywnego øycia w úrodowisku
lokalnym.
Jestem psychologiem.
PracujÍ w årodowiskowym
Domu Samopomocy w Nowej
DÍbie od 2000 roku. WiÍkszoúÊ osÛb uczestniczπcych
w zajÍciach terapeutycznych
znam od poczπtku swojej pracy
i zauwaøam korzystne zmiany
w ich zachowaniu i øyciu. Wielu
uczestnikÛw poprawi≥o swoje
umiejÍtnoúci komunikowania
siÍ z ludümi, nauczy≥o siÍ lepiej
radziÊ sobie z problemami øycia
codziennego i organizowania
czasu wolnego. Poprawne relacje miÍdzyludzkie w grupie
samopomocowej, czyli w åDS-ie, przek≥adajπ siÍ na lepsze
relacje w rodzinie i miejscu zamieszkania. W duøej mierze sπ
to zas≥ugi uczestnictwa w terapii
zajÍciowej.
A co to jest terapia zajÍciowa? Najproúciej mÛwiπc, sπ
to rÛøne formy zajÍÊ i zaplanowanych czynnoúci, ktÛre majπ
oddzia≥ywania terapeutyczne
(lecznicze) poprzez aktywnoúÊ
uczestnika tych zajÍÊ. Metod
i form terapii zajÍciowej jest
bardzo duøo. Moøe byÊ stosowana ergoterapia, czyli terapia
pracπ (leczenie poprzez pracÍ),
ktÛra prowadzona metodπ ma≥ych krokÛw, w miarÍ postÍpujπcej poprawy zdrowia, powinna
byÊ coraz bardziej z≥oøona
i samodzielna. Terapia pracπ
pozwala kszta≥towaÊ wiele pozytywnych postaw i zachowaÒ
prospo≥ecznych oraz zaspokajaÊ
potrzeby osobiste, takie jak
potrzebÍ samorealizacji, potrze-

bÍ satysfakcji, uznania i inne.
Arteterapia natomiast jest terapiπ poprzez sztukÍ (dzia≥ania
artystyczne), w ktÛrej metody
nie zmuszajπ podopiecznego
do werbalizowania swoich problemÛw i uczuÊ, gdyø moøe je
wyraziÊ za pomocπ úrodkÛw
wyrazu artystycznego. ZajÍcia
z rysunku, malarstwa, fotografiki i rÍkodzie≥a artystycznego
pozwalajπ nabywaÊ nowe umiejÍtnoúci i rozwijaÊ swoje zdolnoúci, pozwalajπ odreagowaÊ
napiÍcia oraz nabraÊ dystansu
do codziennych k≥opotÛw. Do
terapii zajÍciowej zalicza siÍ
rÛwnieø: muzykoterapiÍ, kinezyterapiÍ (terapia aktywnoúciπ
fizycznπ), biblioterapiÍ, zooterapiÍ i inne.
Osoby biorπce systematycznie udzia≥ w terapii zajÍciowej nabywajπ umiejÍtnoúci
planowania i przewidywania
skutkÛw swojego dzia≥ania,
uczπ siÍ wytrwa≥oúci w dπøeniu
do osiπgniÍcia zamierzonego
celu i nabierajπ przekonania, øe
codzienna aktywnoúÊ cz≥owieka
jest czymú naturalnym i zdrowym. Nauka nowych czynnoúci
i umiejÍtnoúci, wykonywanie
prac artystycznych, pomaganie
sobie nawzajem podnosi poczucie wartoúci u kaødego cz≥owieka, a co dopiero u osÛb, ktÛre
czÍsto by≥y uwaøane za osoby,
ktÛre nic nie potrafiπ.
Poprawa stanu zdrowia
psychicznego widoczna jest takøe w aktywnym dbaniu o w≥asne
zdrowie, wykonywaniu zaleceÒ
lekarzy, pamiÍtaniu o wizytach
kontrolnych itp. Na przestrzeni
kilku lat obserwujÍ mniejszπ
liczbÍ hospitalizacji na oddziale
psychiatrycznym osÛb-uczestnikÛw åDS, gdyø nawroty (nasilenia) objawÛw chorobowych
sπ mniejsze, krÛtsze i rzadziej
wystÍpujπ w stosunku do lat
wczeúniejszych. Mimo licznych
trudnoúci, uczestnicy zajÍÊ terapeutycznych, potrafiπ coraz le-

chcπ siÍ podzieliÊ z drugπ osobπ.
Oczekujπ pochwa≥y i wsparcia
swojej wartoúci, chcπ byÊ traktowane jak ludzie zdolni do zrobienia czegoú dobrego w swoim
øyciu. I mimo, øe wiele dzieli
úwiat zdrowych psychicznie od

piej planowaÊ
swoje dzia≥ania
i wiedzπ, gdzie
mogπ zwrÛciÊ
siÍ o wsparcie
w kryzysach
i przeciwnoúciach losu
(choroba,
úmierÊ kogoú
bliskiego i inne nieszczÍúliwe wypadki
losowe). Terapia zajÍciowa
wraz z terapiπ
psychologicznπ, poradnictwem specjalistycznym,
sta≥ym motywowaniem
i wzmacniaPrace wykonane w ramach terapii zajeniem do dziaciowej.
≥ania moøe daÊ
bardzo dobre
rezultaty w rehabilitacji psycho- úwiata niepe≥nosprawnych, to
spo≥ecznej osÛb z zaburzeniami jest wiele tematÛw do rozmowy
psychicznymi. Osoby te mimo i dziedzin wspÛ≥pracy, jednak
kryzysÛw emocjonalnych, prze- potrzeba wysi≥ku i chÍci z naøywanych lÍkÛw i niepewnoúci szej strony, by te dwa úwiaty
co do w≥asnego zdrowia, czujπ mog≥y siÍ zbliøyÊ i zrozumieÊ.
siÍ lepiej i przebieg procesu To, øe ktoú inaczej funkcjonuje
leczenia jest pomyúlny, a osoby pod wzglÍdem intelektualnym
te nie sπ wy≥πczane poza øycie i psychicznym, nie dyskryminuje
go jako cz≥owieka, nie oznacza,
spo≥ecznoúci lokalnej.
W odbiorze osÛb chorych øe ten cz≥owiek nie ma prawa do
psychicznie wielu ludziom nauki, pracy dostosowanej do
przeszkadza lÍk i niepewnoúÊ. swoich moøliwoúci, rekreacji,
Boimy siÍ tych osÛb, bo ich nie poznawania nowych, ciekawych
znamy, nie wiemy, jak mogπ rzeczy, przeøywania przygÛd
siÍ zachowaÊ, o czym myúlπ, i nawiπzywania relacji koleøeÒnie mamy ochoty z nimi roz- skich. A w≥aúnie pobyt na zajÍmawiaÊ, bo opowiadajπ dziwne ciach terapeutycznych i aktywny
rzeczy. A osoby z zaburzeniami udzia≥ w øyciu åDS-u daje moøw sferze øycia psychicznego liwoúci do przeøycia radosnych,
rÛwnieø przeøywajπ emocje, pozytywnych uczuÊ, godnego
majπ problemy, troszczπ siÍ øycia, czyli ogÛlnie ñ szczÍúcia
o kogoú lub coú, majπ swoje za- osÛb niepe≥nosprawnych.
interesowania, ulubione zajÍcia,
AGNIESZKA KOCHAmarzenia i plany na przysz≥oúÊ.
NOWICZ-STASZCZAK
Potrafiπ wykonaÊ wiele ciekaPsycholog
wych i trudnych zadaÒ, majπ
swoje osiπgniÍcia artystyczne,
årodowiskowego Domu
sportowe, teatralne, ktÛrymi
Samopomocy
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WSPOMNIENIE O W£ADYS£AWIE
TOMCZYKU (1906-1974)
W≥adys≥aw Tomczyk, s. Jana
i Marianny Gurdak, urodzi≥ siÍ 9
lutego 1906 roku w DÍbie (PorÍby
DÍbskie - Dπbrowa) w powiecie tarnobrzeskim, wojewÛdztwo lwowskie. NaukÍ rozpoczπ≥
w Szkole Ludowej 1 wrzeúnia
1911 roku w DÍbie. Wybuch
I wojny úwiatowej spowodowa≥
trudnoúci w dalszym kontynuowaniu nauki.
Dzia≥ania wojenne w powiecie tarnobrzeskim zakoÒczy≥y siÍ
w czerwcu 1915 roku wyparciem
wojsk rosyjskich. Hrabia Zdzis≥aw
Tarnowski w trosce o los dzieci
kilkakrotnie zaprasza≥ na zamek
okolicznych ksiÍøy i nauczycieli,
zachÍcajπc do zajÍcia siÍ dziatwπ. WiÍkszoúÊ szkÛ≥ otrzyma≥a
bezp≥atnie opa≥ z lasÛw paÒstwa
dzikowskiego, a nauczyciele materialnπ pomoc.
Po tych pierwszych zawirowaniach wojennych W≥adys≥aw Tomczyk podejmuje dalszπ
naukÍ i dnia 30 czerwca 1916 r.
zalicza trzeci stopieÒ, co potwierdza Zarzπd Szko≥y w DÍbie. Na
podstawie prywatnego egzaminu
w Majdanie otrzymuje dn. 20
czerwca 1917 r. potwierdzenie
swoich umiejÍtnoúci. NastÍpnie
dnia 30 stycznia 1917 i 28 czerwca
1917 r. Zarzπd Szko≥y w DÍbie
W≥adys≥awowi Tomczykowi zalicza stopieÒ czwarty i potwierdza to
Zawiadomieniem szkolnym. Dnia
19 czerwca 1918 r. sk≥ada kolejny

egzamin, zalicza ca≥y czwarty stopieÒ wiedzy powszechnej i otrzymuje Ñåwiadectwo egzaminu
prywatnegoî wystawione przez
Szko≥Í Ludowπ w Tarnobrzegu.
Dalszπ naukÍ od roku szkolnego 1918/19 kontynuuje w PaÒstwowym Gimnazjum im. hetm.
Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, gdzie w tej oúmioletniej szkole
z≥oøy≥ egzamin maturalny i dn. 19
maja 1926 r. otrzyma≥ úwiadectwo
dojrza≥oúci. W tym czasie naleøa≥
do I Druøyny Harcerzy im. Gen.
Henryka Dπbrowskiego. W roku
szkolnym 1922/23 by≥ kolejnym
druøynowym (jako uczeÒ kl. Vb)
po Stanis≥awie Brodzie. W celu
podniesienia na wyøszy poziom
pracy Druøyny zosta≥ wys≥any do
obozu wyszkolenia wojskowego.
Druøyna organizowa≥a d≥uøsze
wycieczki po≥πczone z Êwiczeniami wojskowymi. Trasa wycieczek
prowadzi≥a najczÍúciej do miejscowoúci: NagnajÛw, MachÛw,
ChmielÛw, Koprzywnica i Øupawa. W roku szkolnym 1923/24
pe≥ni≥ obowiπzki przybocznego
(uczeÒ kl. VI). Z ramienia szko≥y
opiekunem Druøyny by≥ prof.
Wojnas.
Jego zainteresowanie sprawami wojskowymi moøna wiπzaÊ
z tym, øe ojciec Jan Tomczyk,
przez szereg lat s≥uøy≥ w armii
austriackiej oraz bra≥ udzia≥ w I
wojnie úwiatowej. Jakub Gurdak
- brat matki, by≥ czynnym cz≥on-

kiem sokolich druøyn polowych
w Tarnobrzegu. SkoÒczy≥ podchorπøÛwkÍ w Austrii. Jako podporucznik bra≥ udzia≥ w wyprawie na
KijÛw oraz w obronie Warszawy,
ranny pod Modlinem. Pracowa≥
min. w starostwie w Miechowie
jako podreferendarz wojskowy.
W ≥onie druøyny starsi harcerze utworzyli druøynÍ wyszkolenia wojskowego (marzec
1923). Z ramienia wojkowoúci
kierownictwo druøyn sprawowa≥
p. kapitan Dyszkiewicz z £aÒcuta. WojskowoúÊ druøynom tym
przysy≥a≥a poszczegÛlne gatunki
broni, jak karabin maszynowy,
gartacz i 12 rÍcznych karabinÛw.
W nastÍpnym roku szkolnym
1923/24 ÑHufiec Szkolnyî w ramach Druøyny stale siÍ rozrasta≥
przygotowujπc swych cz≥onkÛw
do egzaminu wojskowego. Z polecenia wojskowoúci przyjeødøa≥
do Hufca stale kaødego tygodnia
oficer instrukcyjny z £aÒcuta p.
porucznik Grabowski, a nastÍpnie
porucznik Mazurkiewicz z Niska.
Na tych zajÍciach przerabiano
musztrÍ, szko≥Í strzelca, s≥uøbÍ
polowπ i koszarowπ. RÛwnieø
w tym roku kolejni uczniowie
zostali skierowani do obozÛw
przysposobienia rezerw. Na wakacjach 1924 r. W≥adys≥aw Tomczyk
w Ze≥emiance koÒczy II-gi kurs
przysposobienia wojskowego.
W roku szkolnym 1924/25 dalej
rozwija siÍ Hufiec przy pomocy
oficera z P.K.U. Nisko porucznika
Mazurkiewicza lub w zastÍpstwie
jego chorπøego Kuny. Zadaniem
by≥o nie tylko wojskowe, ale i fizyczne wychowanie m≥odzieøy na
obywateli øo≥nierzy. W tym celu
oprÛcz wiadomoúci wojskowych
wpajano w m≥odzieø zami≥owanie
do ÊwiczeÒ fizycznych. Dlatego
podczas trwania obozÛw letnich
na zawodach lekkoatletycznych
10 sierpnia 1924 r. w Skolem na
10 nagrÛd 5 otrzymali cz≥onkowie
Hufca szkolnego z Tarnobrzega,
m.in. W≥adys≥aw Tomczyk otrzymuje pierwsze miejsce w skoku
o tyczce z wynikiem 2,45 m.

By≥ rÛwnieø dobrym sportowcem. W VIII sprawozdaniu
Dyrekcji PaÒstwowego Gimnazjum im. Hetm. Jana Tarnowskiego za rok szkolny 1924/25,
czytamy o osiπgniÍciach sportowych tarnobrzeskiego gimnazjum:
podczas zawodÛw w Nisku 24
maja 1925 r. w skoku wzwyø
W≥adys≥aw Tomczyk zajmuje
pierwsze miejsce z wynikiem 1,5
m. i w skoku o tyczce rÛwnieø
pierwsze miejsce z wynikiem 2,8
m.; podczas úwiÍta sportowego
w Tarnobrzegu 14 czerwca 1925
r. w pchniÍciu kulπ zajmuje trzecie
miejsce z wynikiem 9,3 m., w rzucie oszczepem trzecie miejsce
z wynikiem 34,7 m., rzucie granatem pierwsze miejsce z wynikiem
38 m., w skoku o tyczce pierwsze
miejsce z wynikiem 2,6 m. i poza konkursem w skoku wzwyø
zalicza 1,55 (pierwsza nagroda
tylko 1,45); w Skolem k./Stryja 10
sierpnia 1925 r w skoku o tyczce
zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 2,45 m.
Wed≥ug IX sprawozdania za
rok szkolny 1925/26, podczas zawodÛw w Nisku, ktÛre odbywa≥y
siÍ 21 wrzeúnia 1925 r. zajmuje
pierwsze miejsce w dziesiÍcioboju
z wynikiem 2622 p., a zawodnik
z drugiego miejsca posiada≥ tylko 2167 p. W úwiÍto sportowe
w Tarnobrzegu odbywajπce siÍ
w czerwcu 1926 r. zajmuje drugie
miejsce w piÍcioboju, trzecie miejsce w pchniÍciu kulπ z wynikiem
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8,04 m. i drugie miejsce w skoku
o tyczce z wynikiem 2,7 m., podobnie jak zawodnik z pierwszego
miejsca.
Po ukoÒczeniu szko≥y úredniej,
udaje siÍ do Lwowa na AkademiÍ
Medycyny weterynaryjnej, gdzie
jest imatrykulowany dn. 6 grudnia
1926 roku. Tam rÛwnieø kontynuuje
swojπ dzia≥alnoúÊ sportowπ. W 1927
podczas sportowych obozÛw letnich
zdobywa pierwsze miejsce w skoku
o tyczce, za co otrzymuje z≥oty zegarek. Podczas kolejnego zwyciÍstwa
w nastÍpnym roku otrzymuje broÒ
sportowπ typu Ñflobertî. Naleøa≥
teø do Zwiπzku M≥odzieøy Socjalistycznej we Lwowie. Po piÍciu
latach studiÛw zosta≥ absolwentem
medycyny weterynaryjnej. Odby≥
rÛwnieø skrÛconπ podchorπøÛwkÍ
rezerwy.
M≥odszy brat Roman zajmowa≥ siÍ nowo powsta≥ym w PorÍbach DÍbskich (1932 r.) Zwiπzkiem Strzelca Polskiego. Jak
wspomina pani Weronika Jachyra
ÑCh≥opcy dostali bluzy i czapki tzw. maciejÛwki, jakπ nosi≥
Marsza≥ek Polski JÛzef Pi≥sudski.
DowÛdcπ zosta≥ podoficer rezer-
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wy Tomczyk Roman i prowadzi≥
szkolenia z broniπ.î
Od 1 grudnia 1934 r. do 1
stycznia 1938 W≥adys≥aw pracowa≥ w Izbie Rolniczej we Lwowie
na terenie powiatu Przemyúlany
jako instruktor hodowli trzody
chlewnej.
Od 1 marca 1938 do wybuchu wojny pracowa≥ w Ministerstwie Rolnictwa i Reformy Rolnej
(jako dietarius) przy zwalczaniu
zaraüliwych chorÛb zwierzÍcych
(pryszczyca) w wojewÛdztwie
ToruÒ, w powiecie Bydgoszcz
i powiecie Starogard, a nastÍpnie
w wojewÛdztwie BrzeúÊ nad
Bugiem, w powiecie Drohiczyn
Poleski.
Na poczπtku wojny przyby≥
do domu i stπd przez Nisko, HrubieszÛw wyruszy≥ na wschÛd. Tam
na trasie Kowel ñ £uck w okolicy Roøyszcza na skrzyøowaniu
w KopaczÛwce juø nie spotka≥ siÍ
w umÛwionym miejscu z Jakubem
Gurdakiem, z ktÛrym razem zmierzali w tamtym kierunku. Napad
Zwiπzku Radzieckiego na PolskÍ
17 wrzeúnia 1939 r. sk≥oni≥ go do
powrotu do domu.
Prawdopodobnie w listopadzie przep≥ynπ≥ wp≥aw San i skie-

PANI JULIA
Pani Julia Wilk (z domu
Folda) urodzi≥a siÍ 9 sierpnia
1935 r. w OstrÛwku w powiecie
mieleckim. UczÍszcza≥a do Szko≥y
Podstawowej w OstrÛwku, a pÛüniej Mielcu. Po ukoÒczeniu klasy
siÛdmej zda≥a egzamin i zosta≥a
przyjÍta do PaÒstwowego Liceum
Pedagogicznego w Mielcu, ktÛre
ukoÒczy≥a w 1954 roku. NastÍpnie podjÍ≥a pracÍ nauczycielskπ
w Szkole Podstawowej w PorÍbach
Dymarskich w powiecie kolbuszowskim.
27 sierpnia 1954 r. w Wydziale Oúwiaty w Kolbuszowej z≥oøy≥a
úlubowanie, ktÛre rozpoczyna≥o siÍ
od s≥Ûw: ÑålubujÍ uroczyúcie, na
powierzonym mi stanowisku urzÍdowym, szczegÛlnie w zakresie
wychowania i nauczania powierzonej mi m≥odzieøy, przyczyniaÊ siÍ
ze wszystkich si≥ do ugruntowania
wolnoúci, niepodleg≥oúci i potÍgi
Rzeczypospolitej, ktÛrej wiernoúci
zawsze dochowamî.

W Szkole Podstawowej
w PorÍbach Dymarskich pracowa≥a do koÒca sierpnia 1959 r.,
a nastÍpnie, po úlubie, przenios≥a
siÍ do Nowej DÍby, gdzie pracowa≥ jej mπø Stanis≥aw Wilk. Tu 1
wrzeúnia 1959 r. rozpoczÍ≥a pracÍ
w Szkole Podstawowej i Liceum
OgÛlnokszta≥cπcym, uczπc dzieci
w najm≥odszych klasach. W szkole
podstawowej pracowa≥a do 1972
r., a nastÍpnie przesz≥a do Punktu
Filialnego w PorÍbach DÍbskich.
PÛüniej pracowa≥a w PaÒstwowym
Przedszkolu w Nowej DÍbie.
Da≥a siÍ poznaÊ jako nauczycielka obowiπzkowa, zdyscyplinowana, sumienna i odpowiedzialna,
dbajπca o swoich wychowankÛw,
pracowita i koleøeÒska. Bardzo lubi≥a dzieci i nie szczÍdzi≥a czasu dla
swoich podopiecznych. W szkole
prowadzi≥a Szkolne Ko≥o SKO,
dba≥a o wystrÛj klasy, przygotowywa≥a gazetki szkolne.
PamiÍtam Paniπ JuliÍ jako

rowa≥ siÍ w kierunku rodzinnych
stron. Dobra znajomoúÊ jÍzyka
niemieckiego umoøliwi≥a mu
przedostanie siÍ do domu.
W paüdzierniku 1939 r.
w Tarnobrzegu powstajπ dwie
tajne Ñpiπtkiî harcerskie. NastÍpnie w listopadzie 1939 roku zostaje
powo≥ana starszoharcerska Ñpiπtkaî wchodzπca w sk≥ad Tajnej
Druøyny Harcerzy, w sk≥adzie:
Zygmunt Hyjek ñ ÑImekî, Zygmunt Szpilka - ÑZygaî, Zdzis≥aw
Gaj - ÑGajzdyî i trochÍ pÛüniej
W≥adys≥aw Tomczyk - ÑRzemieúlnikî (wiosnπ 1940 r.), przeznaczona do zadaÒ bojowych.
Swoje przyrzeczenie harcerskie
W≥adys≥aw Tomczyk z≥oøy≥ na
dachu niewykoÒczonego budynku
starostwa. DowÛdcπ tej Ñpiπtkiî
zostaje Tadeusz Dπbrowski starszy
brat Eugeniusza, noszπcy pseudonim ÑOrze≥ WÍdrownyî. Ta Ñpiπtkaî pos≥ugiwa≥a siÍ kryptonimem
ÑOr≥yî. System piπtkowy mia≥
byÊ uøyty do obs≥ugi cekaemÛw
(karabinÛw maszynowych). Juø
po utworzeniu pierwszych dwÛch
Ñpiπtekî tarnobrzescy harcerze
uchwycili kontakt z W≥adys≥awem
JasiÒskim. Tajne Ñpiπtkiî harcerskie stanowi≥y zalπøek grupy
osobÍ pogodnπ, wyrozumia≥π
i bardzo øyczliwπ, troskliwπ matkÍ,
z ktÛrπ zawsze chÍtnie rozmawia≥em o szkole i problemach dnia
codziennego. Dzieci, rodzina i dom
to by≥y najwaøniejsze wartoúci
w Jej øyciu. Interesowa≥a Jπ takøe
przyroda i literatura.
Pomimo d≥ugotrwa≥ej choroby, ktÛra nie pozwoli≥a Jej kontynuowaÊ pracy w szkole, pozosta≥a
osobπ niezwykle otwartπ na problemy tego úrodowiska, interesowa≥a siÍ pracπ oúwiatowπ, chÍtnie
s≥uøy≥a radπ i pomocπ m≥odszym
koleøankom i kolegom.
Ostatnie lata øycia spÍdzi≥a
w Warszawie i tam teø zmar≥a16 sierpnia 2004 r. Uroczystoúci pogrzebowe odby≥y siÍ 19
sierpnia w Koúciele Parafialnym
p.w. åwiÍtego Stanis≥awa i Wojciecha w PorÍbach Dymarskich.
MszÍ åwiÍtπ sprawowali kap≥ani:
proboszcz parafii Tadeusz Kukulski, ksiπdz proboszcz Jerzy
Berdychowski z Tarnowa i ksiπdz
pra≥at Eugeniusz Nycz z Nowej
DÍby, ktÛry wyg≥osi≥ øa≥obnπ
homiliÍ. W imieniu nauczycieli

ÑOdwetî, a pÛüniej trzon oddzia≥u
partyzanckiego ÑJÍdrusieî.
Od 2 lutego 1942 W≥adys≥aw
Tomczyk pracowa≥ na Arbeitshofie w DÍbie (jako veterin‰rgelntfe)
w powiecie tarnobrzeskim, aø do
wyzwolenia.
Od 10 maja 1949 r. podjπ≥
pracÍ w WojewÛdzkim Zarzπdzie
Weterynarii w Rzeszowie oddzia≥
Kolbuszowa na stanowisku kontrolera sanitarno-weterynaryjnego
w P.Z.L.Z. NastÍpnie powierza
siÍ mu czasowo pe≥nienie obowiπzkÛw Kierownika P.Z.L.Z.
w Majdanie KrÛlewskim. Podjπ≥
rÛwnieø wspÛ≥pracÍ (1967 r.) z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydzia≥ Rolnictwa i Leúnictwa
w Tarnobrzegu.
Kilkanaúcie ostatnich lat
mieszka≥, u swojej siostry Anieli
Flis, w PorÍbach DÍbskich - Grabinie.
W≥adys≥aw Tomczyk zginπ≥ w wypadku drogowym 11
kwietnia 1974 roku. Spoczywa
na cmentarzu w Majdanie KrÛlewskim. Nie by≥ øonaty.

Opracowa≥:
ks. MAREK FLIS

å.P. JuliÍ Wilk poøegna≥ Kazimierz Wπsik, prezes Oddzia≥u ZNP w Nowej DÍbie.
W obrzÍdach pogrzebowych obok
rodziny uczestniczy≥o wielu Jej
znajomych i przyjaciÛ≥, a takøe
liczne grono nauczycieli z nowodÍbskich szkÛ≥.
å.P. Julia Wilk pozostanie
w pamiÍci naszego úrodowiska
jako szlachetna i dobra osoba,
wychowawczyni i koleøanka.

JERZY SUDO£
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INWESTYCJE W GMINIE
Os. DÍba. MieszkaÒcy
tego osiedla i Osiedla PÛ≥noc
doczekali siÍ oúwietlenia na ul.
Kwiatkowskiego. Wybudowana
trzy lata temu droga ≥πczπca Os.
PÛ≥noc z ul. Kolejowπ pozostawa≥a bez oúwietlenia i chodnikÛw
w tym w≥aúnie fragmencie. By≥o
to utrudnienie zarÛwno dla dzieci
udajπcych siÍ do szko≥y, jak teø dla
wielu dzia≥kowiczÛw wracajπcych
wieczorami ze swoich poletek.
Ponadto od czasu do czasu m≥odzi
kierowcy na tej jezdni sprawdzali
moc swych motorÛw i samochodÛw. A to juø stwarza≥o duøe niebezpieczeÒstwo dla øycia i zdrowia
innych. W listopadzie na tej ulicy
wykonane zosta≥o oúwietlenie,
ktÛre kosztowa≥o gminny budøet
30 tys. z≥otych. Wykonany zosta≥
takøe pierwszy odcinek chodnika
(150 metrÛw). Ta inwestycja realizowana wspÛlnie z Tarnobrzeskπ
SpÛ≥dzielniπ Mieszkaniowπ dokoÒczona zostanie w przysz≥ym
roku. Jej koszt rÛwnieø wyniesie
40 tys. z≥otych.
Os. PorÍby DÍbskie. MieszkaÒcy tej czÍúci miasta od kilkunastu lat bezskutecznie domagali
siÍ budowy chodnika wzd≥uø
ulicy krajowej Nr 9. Oczekiwania
na chodnik wzd≥uø ulicy Bieszczadzkiej powoli zaczynajπ siÍ
ziszczaÊ. Realizacji tego zadania
w≥adze miasta podjÍ≥y siÍ wspÛlnie z Generalnπ Dyrekcja DrÛg
Krajowych i Autostrad. PodjÍtπ
zosta≥a decyzja o wybudowaniu
1300 metrÛw chodnika, ktÛry
w czÍúci od CPN-u do wiaduktu
bÍdzie pe≥ni≥ funkcjÍ pieszo-

Budowa parkingu przy SP 3.

-jezdnπ. Ten fragment wykonany
zosta≥ z uwagi na koniecznoúÊ
dotarcia rolnikÛw do swoich pÛl
w tej czÍúci miasta. Kosztami tej
inwestycji, ktÛre wyniosπ 160
tys. z≥otych solidarnie po po≥owie
podzieli≥y siÍ w≥adze miasta, ktÛre
odpowiadajπ za wydatki zwiπzane
z wykonawstwem oraz GDDKiA,
ktÛra odpowiada za finansowanie
kostki i pozosta≥ych materia≥Ûw.
Tarnowska Wola. Straøacy
ogrodzili Ñswojπî posesjÍ, na
ktÛrej znajduje siÍ remiza i Dom
Ludowy. Wykonany zosta≥ estetyczny metalowy p≥ot i brama
wjazdowa. Jak na straøakÛw przysta≥o ñ w kolorze czerwonym.
Os. PorÍby DÍbskie. ZakoÒczona zosta≥a budowa kanalizacji
prawej strony os PorÍby DÍbskie.
W jej ramach wykonano rurociπg
t≥oczny od Ø 63 do Ø 125 o ≥πczne d≥ugoúci 4 907 mb, kana≥y
grawitacyjne Ø 200 o d≥ugoúci 12
175 mb oraz przy≥πcza do posesji
Ø 160 d≥ugie na 7 400 mb. WartoúÊ tych robÛt wynios≥a blisko 2
mln z≥. årodki na ten cel pochodzi≥y z poøyczki z WojewÛdzkiego
Funduszu Ochrony årodowiska
i Gospodarki Wodnej - 940 000
z≥, ponad 1 mln z≥ to úrodki w≥asne
gminny.
Jadachy. W ramach dostarczania wody z ujÍcia w Nowej
DÍbie do Chmielowa, CyganÛw
i JadachÛw wykonana zosta≥a magistrala wodociπgowa AlfredÛwka
ñ Jadachy ÑKozielecî.
Realizacja inwestycji polega≥a na wykonaniu rurociπgu PCV
Ø 160 o d≥ugoúci 4 085 mb oraz

mniejszych. Zadanie zrealizowano
za kwotÍ 40 tys. z≥.
Os. PorÍby DÍbskie. Wyko-

Budowa chodnika na Bieszczadzkiej.
rurociπgu PE Ø 160 - 90 mb. Zadanie wykonano za kwotÍ 250 tys. z≥
ze úrodkÛw w≥asnych gminy.
Nowa DÍba. W ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji DrÛg
Krajowych i Autostrad skrzyøowanie ul. M.C. Sk≥odowskiej
i ul. Koúciuszki przybra≥o kszta≥t
ronda. Obok zabiegÛw technicznych ze strony gminy, wnios≥a
ona rÛwnieø wk≥ad finansowy
w wysokoúci 160 tys. z≥.
Os. DÍba. Trwajπ sukcesywne prace przy zagospodarowaniu
placu przyszkolnego. Roboty
w tym roku polega≥y na wykonaniu ogrodzenia: od strony ul. ks.
£agockiego na d≥ugoúci 4 m na
s≥upkach stalowych, od strony
pÛ≥nocnej na d≥ugoúci 32 m ogrodzenie z siatki wysokoúci 3 m oraz
ogrodzenie od strony przedszkola.
Wykonany zosta≥ parking od strony
Tetmajera i droga wewnÍtrzna do
szko≥y od strony ul. Tetmajera.
WartoúÊ robÛt wynios≥a 43 tys. z≥.
Nowa DÍba. Wykonany zosta≥ remont w Szkole Podstawowej
nr 2 obejmujπcy wymianÍ stolarki
okiennej w sali gimnastycznej.
Wymieniono 6 duøych okien i 6
mniejszych. Z budøetu gminy na
ten posz≥y úrodki w wysokoúci
32 tys. z≥.
Cygany. W miejscowej
szkole prowadzony by≥ remont
obejmujπcy wymianÍ stolarki
okiennej w sali gimnastycznej
i stolarki w salach lekcyjnych.
W sali wymieniono 5 duøych
okien, zaú w salach lekcyjnych 29

nany zosta≥ I etap oúwietlenia ul.
Podleúnej: od ul. Bieszczadzkiej
do ul. Smugowej. W ramach tego
zadania wykonano zasilanie zasilania szafy oúwietlenia ulicznego
i szafy sterowniczej, sterowania
od linii oúwietlenia miejskiego,
zamontowano 9 s≥upÛw oúwietleniowych z oprawami OUS 150 W.
Koszt realizacji przedsiÍwziÍcia
wyniÛs≥ 70 tys. z≥.
Cygany. W przysiÛ≥ku
Grπdki rozbudowano oúwietlenie
uliczne. Zakres robÛt obejmowa≥:
dobudowÍ 2 s≥upÛw oúwietleniowych z oprawami oúwietleniowymi OUS 70, montaø 70 m linii
z niezbÍdnym osprzÍtem. Zadanie zrealizowano za 6 800 z≥.
Nowa DÍba. Chodniki.
W tym roku odremontowano
chodnik w istniejπcym przebiegu
na Al. ZwyciÍstwa, o powierzchni 150 m2 z kostki brukowej
o gruboúci 6 cm. WartoúÊ prac
wynios≥a 11 tys. z≥. Remontowane
by≥y takøe chodnika na plantach,
w ogrÛdku Kozio≥ek. £πczna
powierzchnia tych odremontowanych odcinkÛw wynios≥a 410 m2,
zaú wartoúÊ robÛt 31 tys. z≥.
Nowa DÍba. SOSiR. Na
miejscowym stadionie dokonano
renowacji p≥yty boiska od strony
lasu. Zadanie to kosztowa≥o budøet gminy 13 tys. z≥, z tego 10
tys. z≥ to by≥y úrodki pozyskane
z UrzÍdu Marsza≥kowskiego
w ramach Kontraktu WojewÛdzkiego.

NS
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CZY W NOWEJ D BIE B DZIE KRYTY BASEN?
W≥adze gminne zaplanowa≥y budowÍ przy ul. Koúciuszki
Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji.
W jego sk≥ad mia≥aby
wchodziÊ kryta p≥ywalnia,
oddzia≥ rehabilitacyjny, boiska
oraz hotelik na trzydzieúci
osiem osÛb, ktÛry pe≥ni≥by
rÛwnieø funkcjÍ oddzia≥u ≥Ûøkowego dla pacjentÛw ob-

jÍtych rehabilitacjπ. W tym
roku wykonane zostanπ prace
projektowe i z≥oøony zostanie
wniosek do Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie tej inwestycji w 75%.
A jej wartoúÊ to 12,3 mln z≥.
Kwota ta uzaleønia wiÍc realizacjÍ inwestycji od pozyskania
úrodkÛw pomocowych z UE.

Decyzja o przystπpieniu
do realizowania tego zadania
wynika≥a z dwÛch przyczyn.
Po pierwsze: w Nowej DÍbie
i okolicy istnieje duøe zapotrzebowanie na naukÍ p≥ywania wúrÛd dzieci, ktÛre realizujπ jπ na obiektach w Cmolasie
i Tarnobrzegu. årodki na ten
cel z budøetu gminy wÍdrujπ
wiÍc do innych oúrodkÛw.

Doroúli rÛwnieø czekajπ na
p≥ywalniÍ na miejscu.
Z kolei umieszczenie
w tym obiekcie centrum rehabilitacji wynika z tego, øe za
kilka lat oddzia≥ rehabilitacyjny szpitala bÍdzie musia≥ szukaÊ nowego lokum, poniewaø
skoÒczy siÍ pozwolenie na
funkcjonowanie w obecnych
warunkach. Jest to wiÍc wyjúcie na przeciw potrzebom.

NS

SPROSTOWANIE
DO 38 NUMERU
r W tekúcie ÑByliúmy
we Lwowie...î chodzi≥o oczywiúcie o GalicjÍ Zachodniπ.
r Zawody gminne jednostek OSP zdecydowanie
wygra≥a jednostka z JadachÛw,
jak wynika≥o z tabeli, a nie
z tekstu.
CzytelnikÛw przepraszany za b≥Ídy.

NS

„KOBIETY, DZIEWCZÊTA, HIV, AIDS”
CzÍsto brak odpowiedzialnoúci, øyciowego doúwiadczenia i emocjonalnej dojrza≥oúci prowadzπ do tragicznych
skutkÛw.
Jednym z elementÛw
przyczyniajπcych siÍ do rozwoju istniejπcej sytuacji jest
upowszechnianie przez media i wspÛ≥czesnπ cywilizacjÍ
modelu øycia, jako nieprzerwanego pasma przyjemnoúci, podniecajπcych przeøyÊ,
nieograniczonych moøliwoúci,
zw≥aszcza dla m≥odego cz≥owieka. To, co wp≥ywa na m≥odzieø najsilniej to propaganda
wiecznego sukcesu, si≥y lub
wrÍcz przemocy, wysokiego
statusu materialnego i powierzchownego zaspokajania potrzeb

emocjonalnych w tym mi≥oúci,
przyjaüni. M≥odzi podejmujπ
kompromisy- wobec grupy
rÛwieúnikÛw, wobec partnera
w zwiπzku uczuciowym, wobec
úwiatopoglπdu, moralnoúci.
Dopasowanie do wszechobecnego stylu øycia wymaga od
kilkunastoletniej dziewczyny
lub ch≥opaka rezygnacji z wielu
wyniesionych z domu wartoúci
i zasad.
ZastanÛw siÍ czy warto
rozmieniaÊ swoje øycie i osobÍ
na setki nic nie znaczπcych,
krÛtkotrwa≥ych epizodÛw? Czy
moøna mierzyÊ swojπ wartoúÊ
iloúciπ zaliczonych dziewczyn,
ch≥opakÛw? Czy twoim celem
jest maksymalne Ñuøywanie
øyciaî, samowola w korzystaniu

z jego bezcennych darÛw, takich
jak zdrowie, uroda, inteligencja,
zdolnoúÊ uczenia siÍ?
Czy zanurzenie siÍ w Ñ
zakazanych przyjemnoúciachî
w jakikolwiek sposÛb wzbogaci CiÍ jako cz≥owieka, czy
przyniesie Ci d≥ugotrwa≥y spokÛj, szacunek, podziw wartoúciowych ludzi?
Jeden nic nie znaczπcy
epizod, poúpieszny stosunek
seksualny w obcym miejscu
z osobπ odurzonπ moøe przekreúliÊ Twoje szanse, nie tylko
na przeøycie czegoú bardziej
znaczπcego i cennego. Moøe
pozbawiÊ CiÍ øycia!!
Tragediπ choroby - jakπ jest AIDS
- jest fakt, øe sami nosiciele nie
sπ úwiadomi swego zakaøenia.

Aby budziÊ úwiadomoúÊ
Stowarzyszenie KARAN og≥osi≥o, jak co roku, konkurs literacko-plastyczny, ≥πczπc siÍ
z ogÛlnopolskπ akcjπ Krajowego Biura ds. AIDS.W bieøπcym
roku wziÍ≥y w nim udzia≥:
Diana UrbaÒska ñ LO, oraz
Joanna KamiÒska, Magdalena
ZieliÒska, Karolina Chmura,
Ma≥gorzata Dzia≥owska, Adriana Micha≥Ûw, Karolina Dudek,
Ewelina Kusiak ñ Gimnazjum
nr 1 Nowej DÍbie.
PodziÍkowanie sk≥adam
paniom: Marii Mazur i Renacie Konefa≥ za przygotowanie
m≥odzieøy i zainteresowanie
tematykπ.
Do fina≥u zakwalifikowa≥y
siÍ Karolina Chmura i Karolina
Dudek. WyrÛønienie otrzyma≥a
Karolina Dudek.

EDYTA JURASZ
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SUKCES DEBLIST”W
W DARTA
Nasz debel w sk≥adzie
Waldemar Rydzik i Krzysztof Ratajski odniÛs≥ olbrzymi
sukces, stajπc trzykrotnie na
najwyøszym miejscu podium na
Mistrzostwach Europy w Darcie AmerykaÒskim, ktÛre zosta≥y rozegrane w dniach 29.10.1.11.2004 r. w holenderskiej
miejscowoúci Veldhoven. Nasza
para po raz kolejny dowiod≥a,
øe jest najlepszπ na starym kontynencie.
W trakcie Mistrzostw
rozgrywano trzy konkurencje
deblowe: ÑBermudaî, Ñ501î
i ÑCrickietî. We wszystkich
tych grach nasz debel nie mia≥
sobie rÛwnych. Jako pierwsi do
rywalizacji stanÍli uczestnicy
turnieju ÑBermudaî. Gra bardzo
ciekawa, choÊ ma≥o popularna
w naszym kraju (a szkoda). Nasz
debel od poczπtku gra≥ bardzo
dobrze wygrywajπc wszystkie

gry po 2:0, zdobywajπc po raz
pierwszy tytu≥ MistrzÛw Europy.
Kolejnym deblem by≥o
Ñ501î, gra o tyle waøna, øe zwyciÍscy tej kategorii majπ prawo
udzia≥u w Mistrzostwach åwiata
w Chicago. Nasi reprezentanci
przystÍpujπ do tych rozgrywek
niezwykle skoncentrowani, co
widaÊ juø po pierwszych pojedynkach, ktÛre wygrywajπ zdecydowanie. W finale ponownie
trafiajπ na BelgÛw. Pierwszy leg
dla przeciwnikÛw, jednak dwa
kolejne dla nas i po raz drugi nasi
zawodnicy stojπ na najwyøszym
miejscu podium, szczÍúliwi tym
bardziej, øe po raz kolejny zagrajπ na Mistrzostwach åwiata
w Chicago.
Ostatnim turniejem jest
ÑDebel Crickietî. Nasi wyluzowani po poprzednich sukcesach
grajπ jeszcze lepiej. A przeciw-

W. Rydzik odbiera gratulacje od przewodniczacego A. Chejzdrala, wiceprzewodniczπcych S. Zbyrada i A. Sawickiego oraz
burmistrza J. Czekalskiego.
nikÛw majπ nie byle jakich,
w pÛ≥finale trafiajπ na niemieckπ
parÍ: Marcus Schule - Frank
Mast (zwyciÍscy debla 501 na
turnieju w Las Vegas). ZwyciÍstwo naszych 2:1 i gramjπ
w finale. Przeciwnikami jest
jeden z najlepszych debli úwiata:
Menzur Suljowicz (Austria)
i Jose Luis Rodriπuz (Hiszpania). Para ta w Las Vegas stawa≥a na podium zarÛwno w 501
(II m.), jak i w crickieta (III m.).
Pojedynek stoi na najwyøszym

poziomie. Co chwilÍ publicznoúÊ
nagradza zawodnikÛw brawami.
WiÍksze brawa otrzymujπ nasi,
ktÛrzy pokonujπ przeciwnikÛw 2:1, stajπc po raz trzeci na
najwyøszym miejscu podium.
Nigdy w historii Mistrzostw
Europy nie zdarzy≥o siÍ, aby
jedna para wygra≥a wszystkie gry
deblowe, tym wiÍksze gratulacje
dla naszych zawodnikÛw.

MAREK POWR”ZEK

RENAULT DLA JRG W NOWEJ DĘBIE
22 listopada w Jednostce przekazanie tej jednostce nowo- RENAULT. SamochÛd wartoúci
Ratowniczo-Gaúniczej PSP w No- czesnego samochodu ratowniczo- 578 tyú z≥. zosta≥ zakupiony ze
wej DÍbiÍ odby≥o siÍ uroczyste gaúniczego z napÍdem 4x 4 marki úrodkÛw finansowych Podkarpackiego Komendanta
WojewÛdzkiego PSP
w Rzeszowie, WojewÛdzkiego
Funduszu
Ochrony
årodowiska
w Rzeszowie
oraz úrodkÛw
w≥asnych
Komendy
Miejskiej
PSP w Tarnobrzegu
wspartych
pomocπ finansowπ
Powiatu Tar-

DowÛdca JRG kpt. Robert G≥az odbiera kluczyki do nowego

nobrzeskiego, Prezydenta Miasta
Tarnobrzeg i Gminy Nowa DÍba.
Uroczystego przekazania
samochodu dokonali - z-ca podkarpackiego komendanta wojewÛdzkiego PSP w Rzeszowie st.
bryg. Marek Kondracki, starosta
tarnobrzeski ñ Zbigniew RÍkas
oraz z-ca prezydenta Tarnobrzega
ñ Wiktor Stasiak.
ÑTo, øe dzisiaj moøemy siÍ
cieszyÊ z pozyskanego nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaúniczego dla JRG PSP w Nowej
DÍbie jest dowodem na to, øe
klimat wokÛ≥ spraw ochrony przeciwpoøarowej na terenie powiatu
tarnobrzeskiego jest bardzo dobry.
Pozytywnie rÛwnieø oceniamy
wspÛ≥pracÍ z kierownictwem PaÒstwowej Straøy Poøarnejî ñ powiedzia≥ m.in. w swoim wystπpieniu
starosta Zbigniew RÍkas.

E. Szlichta KM PSP
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NA MISTRZOSTWACH W ZABRZU
W dniach od 3 do 5 wrzeúnia 2004 roku zespÛ≥ USPS
ÑStalî SP2 Nowa DÍba wziπ≥
udzia≥ w Finale Mistrzostw Polski w MinisiatkÛwce Dziewczπt.
Mistrzostwa te odby≥y siÍ na hali
MOSiR w Zabrzu. Bra≥o w nich
udzia≥ 16 zespo≥Ûw ñ MistrzÛw
poszczegÛlnych wojewÛdztw.
Losowanie poprzedzajπce turniej
podzieli≥o zespo≥y na 4 grupy
eliminacyjne, w ktÛrych mecze
rozgrywane by≥y systemem Ñkaødy z kaødymî w postaci jednego
seta do 25 punktÛw. ZespÛ≥ nasz
trafi≥ do grupy z renomowanymi
przeciwnikami: UKSÑDwÛjkaî
Milicz ñ Mistrz Polski SzkÛ≥
Podstawowych w roku szkolnym
2002/2003, MUKS Sparta Warszawa ñ wychowankπ tego klubu
jest min. reprezentantka Polski
Ma≥gorzata Glinka oraz Nafta
Gaz Pi≥a ñ seniorki tego klubu

sπ wielokrotnymi Mistrzyniami
Polski - w sezonie 2003/2004
zajÍ≥y 4 miejsce w ekstraklasie
siatkarek.
Po rozegraniu fazy eliminacyjnej dwa najlepsze zespo≥y
z kaødej grupy awansowa≥y do
dwÛch grup pÛ≥fina≥owych i walczy≥y o miejsca 1-8, a pozosta≥e
gra≥y o miejsca 9-16.
Nasze dziewczyny walczy≥y dzielnie i w konsekwencji wywalczy≥y 5 miejsce Mistrzostw.
A tak przedstawia siÍ klasyfikacja koÒcowa pierwszej
Ûsemki fina≥u Mistrzostw Polski
w MinisiatkÛwce: 1 miejsce:
MKS Wieliczka, 2 miejsce:
UKS Bytom, 3 miejsce: GKS
Tychy, 4 miejsce: Nafta Gaz
Pi≥a, 5 miejsce: USPS ÑStalî
SP 2 Nowa DÍba, 6 miejsce:
UKS ÑDziesiÍciny II î Bia≥ystok,
7 miejsce : UKS ÑDwÛjkaî

TomaszÛw Lubelski, 8 miejsce:
UKS Zielona GÛra.
Na ostateczne miejsce
naszego zespo≥u, a co za tym
idzie na brak awansu do strefy
medalowej mia≥o wp≥yw spotkanie siÍ juø w fazie pÛ≥fina≥u
w jednej grupie z pÛüniejszymi:
Mistrzem i Wicemistrzem Polski. ZaznaczyÊ takøe naleøy, øe
w fazie eliminacyjnej rozgrywek
grupowych nasz zespÛ≥ wygra≥
mecz z Naftπ Gaz Pi≥a, ktÛry
ostatecznie zajπ≥ w turnieju 4
miejsce. System rozgrywek spowodowa≥, øe w pierwszym pÛ≥finale znalaz≥y siÍ zespo≥y, ktÛre
pÛüniej zajÍ≥y 1, 2, 5 i 8 miejsce,
w drugim zaú 3, 4, 6 i 7. Majπc
na uwadze jakoúÊ gry naszego
zespo≥u Mistrzostwa Polski naleøy uznaÊ za udane, tym bardziej,
øe w 2003 roku zespÛ≥ ten zajπ≥
9 miejsce w Polsce. Takøe konfrontacje z medalistami
tego turnieju: z≥otym
medalistπ MKS Wieliczka - przegrana 25:19 oraz
ze srebrnym medalistπ
UKS Bytom - przegrana
25:21 pokazujπ, øe nie
by≥y to pojedynki jednostronne, a dziewczÍta podjÍ≥y wyrÛwnanπ
walkÍ. O ostatecznych
wynikach tych spotkaÒ
zadecydowa≥o obycie
i doúwiadczenie przeciwniczek zdobyte na
wielu poprzedzajπcych
Mistrzostwa Polski
turniejach. Czy roúnie
nam zespÛ≥ na miarÍ
ogÛlnopolskπ? Dowiemy siÍ o tym za dwa
lata podczas eliminaAlicja cji Mistrzostw Polski
Dolny m≥odziczek.

GÛrny rzπd: Klaudia Tomczyk, Karina Kosmala,
Warcho≥, Anna Urbaniak, trener Jacek Szpunar
rzπd: Karolina Flis, Magdalena Kunat, Sylwia Tomczyk,
Ewa SuszyÒska, Magdalena Dul. Z zespo≥em trenuje jeszcze
nieobecna na zdjÍciu Aleksandra Szafran.

Pismo Samorz¹du
Miasta i Gminy Nowa Dêba

SUKCES
BADMINTONIST”W

W StraszÍcinie rozegrany
zosta≥ kolejny krajowy turniej juniorÛw w badmintonie.
W zawodach tych doskonale
spisali siÍ reprezentanci Stali
Nowa DÍba, ktÛrzy aø jedenastokrotnie stawali na podium,
czego w historii sekcji badmintona w Nowej DÍbie jeszcze
nie by≥o. W singlu juniorÛw
zwyciÍøy≥ Krzysztof Kaczor
(Stal), ktÛry w finale pokona≥
S≥awomira Gπsiora (Orbitek)
2:0 (15:13,15:7).
W deblu ch≥opcÛw
1 miejsce wywalczy≥a para
Kamil Krukowski / Dawid
Gπsior (Stal), ktÛra w finale
pokona≥a duet Krzysztof Kaczor / S≥awomir Gπsior 2:1
(14:17,15:12,15:9). 3 miejsca
wywalczyli Mateusz Czachor
/ Daniel Chorab (Stal) oraz
Damian Trela (Stal) / Pawe≥
Kopiczko (UKS KÍdzierzyn
Koüle). W deblu kobiet zwyciÍøy≥a para Monika ØarÛw
/ Wioleta Konieczna (Stal),
ktÛra w finale pokona≥a DorotÍ Ostalczyk / AleksandrÍ
Bartenbach (Ruch PiotrkÛw
Trybunalski) 2:0 (15:12, 15:9).
3 miejsce wywalczy≥ debel
Kamilla Sagan (Stal) / Monika
CichoÒ (UKS SobÛtka).
W grze mieszanej zwyciÍøy≥ mixt w sk≥adzie Kamil Krukowski (Stal) / Monika CichoÒ
(UKS SobÛtka), ktÛry w finale
pokona≥ duet Stali Dawid Gπsior / Wioleta Konieczna 2:1
(12:15,15:7,17:14). Najlepszymi grami turnieju by≥y fina≥y
Jacek Szpunar debla oraz mixta.

ADAM BUNIO
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KRONIK A WYDARZEÑ
WRZESIE—
1 ñ 65. rocznica wybuchu II wojny úwiatowej.
1 ñ RozpoczÍcie nowego roku szkolnego
2004/2005.
3ñ JÛzef Olejnik, lekarz szpitala i JW
2090, zosta≥ odznaczony Krzyøem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, ktÛry wrÍczy≥ mu starosta
Zbigniew RÍkas.
4 ñ Piknik Rodzinny nad Zalewem,
zorganizowany przez pracownikÛw
UMiG.
5 ñ IV Zawody Powiatowe Sportowo-Poøarnicze OSP i MDP.
17 ñ 65. rocznica napaúci ZSRR na PolskÍ.
15 ñ Spotkanie w SOK-u przedstawicieli
organizacji pozarzπdowych z przedstawicielami gminy w sprawie programu wspÛ≥pracy na 2005 rok.
18 ñ Obchody Dnia Dzia≥kowca w POD
Metalowiec.
23 ñ W Samorzπdowym Oúrodku Kultury
otwarta zosta≥a wystawa ÑSprawiedliwi wúrÛd narodÛw úwiataî,
poúwiÍcona Polakom ukrywajπcym
øydÛw w czasie II wojny úwiatowej.
Organizatorami wystawy by≥ Instytut
PamiÍci Narodowej, NowodÍbskie
Towarzystwo Spo≥eczno-Kulturalne
i SOK.
25 ñ Obchody jubileuszu 65-lecia Zak≥adÛw Metalowych DEZAMET S.A.
29 ñ W Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli m≥odzieø przedstawi≥a
miejscowej spo≥ecznoúci i przyby≥ym kombatantom wieczornicÍ
poúwiÍconπ 65. rocznicy wybuchu
drugiej wojny úwiatowej.
PAèDZIERNIK
1 ñ Obchody 65-lecia ZM DEZAMET
S.A. z udzia≥em wiceministra obrony
narodowej Janusza Zemke.
2 ñ Gry i zabawy na stadionie SOSiR
z okazji jubileuszu DEZAMET-u.
6 ñ I posiedzenia Komitetu Rozwoju
Spo≥eczno-Gospodarczego, ktÛrego
zadaniem jest aktualizacja istniejπcej
strategii.
10 ñ 60. rocznicÍ utworzenia obchodzi≥a
Ligi Obrony Kraju w Nowej DÍbie.
11 ñ Z okazji Dnia Nauczyciela wrÍczone
zosta≥y nagrody Burmistrza Miasta
i gminy oraz odebrane przyrzeczenia
od nowo mianowanych nauczycieli.

15 ñ Otwarcie wystawy Beaty
Michalskiej ÑPastele 2î
w SOK-u.
20 ñ II posiedzenie Komitetu
Rozwoju Spo≥eczno-Gospodarczego (praca nad
celami strategicznymi
i operacyjnymi).
21 ñ Na XXVIII sesji Rady
Miejskiej Grzegorz Sudo≥, olimpijczyk z Aten,
otrzyma≥ wyrÛønienie od
samorzπdu gminnego.
24 ñ Do podzia≥u bojowego
jednostki OSP Cygany zosta≥ ≥πczony wÛz straøacki Magirus.
24 ñ W Warszawie odby≥a siÍ prezentacja 5 ñ
gmin biorπcych udzia≥ w programie
ÑPrzejrzysta gminaî. Na Placu Zamkowym nasza gmina mia≥a rÛwnieø
8 ñ
swoje stoisko.

LISTOPAD
3 ñ III posiedzenie Komitetu Rozwoju
Spo≥eczno-Gospodarczego ñ okreúlenie zadaÒ do realizacji.
4 ñ Walne Zgromadzenie Cz≥onkÛw Komitetu Miasta Bliüniaczych dokona≥o
wyboru w≥adz- prezesem zosta≥ Ryszard Janczyk.
10 ñ Gminne obchody åwiÍta Niepodleg≥oúci.
10 ñ Uroczyste oddanie ronda w Nowej
DÍbie do uøytkowania.
10 ñ GminÍ kontrolowa≥a komisja konkursowa ÑLidera Polskiej Ekologiiî.
20 ñ Obchody Dnia Seniora.
22 ñ Jednostka Ratowniczo-Gaúnicza
otrzyma≥a nowy wÛz bojowy marki
Renault.
25 ñ XXIX sesja Rady Miejskiej.

GRUDZIE—
Do podzia≥u bojowego OSP AlfredÛwka zosta≥ w≥πczony wÛz straøacki STAR, wycofany z JRG Nowa
DÍba.
Na swoim IV posiedzeniu Komitet
Rozwoju Spo≥eczno-Gospodarczego
przyjπ≥ StrategiÍ ZrÛwnowaøonego
Rozwoju Gminy Nowa DÍba na lata
2004-2013.
9 ñ Na XXX sesji radni uchwalili stawki
podatkowe na 2005 r.
10 ñ Burmistrz JÛzef Czekalski odebra≥
w Warszawie certyfikat ÑPrzejrzystej gminyî.
16 ñ G≥Ûwnymi tematami XXXI sesji
Rady Miejskiej by≥a Strategia ZrÛwnowaøonego Rozwoju Gminy na
lata 2004-2013 oraz Plan Rozwoju
Lokalnego na lata 2004-2006. Dokumenty te zosta≥y przyjÍte w formie
uchwa≥y.
20 ñ Delegacja naszego samorzπdu odebra≥a w Warszawie nagrodÍ Ministra
Ochrony årodowiska ÑLider Polskiej
Ekologiiî.

STRA¯ACKIE ŒWIÊTOWANIE
  
    

Uroczystπ mszπ úw. rozpoczÍ≥y siÍ w dniu 24 paüdziernika uroczystoúci zwiπzane z przekazaniem jednostce
Ochotniczej Straøy Poøarnej
w Cyganach ciÍøkiego samochodu gaúniczego typu MAGIRUS-IVECO przez samorzπd
miasta i gminy Nowa DÍba.
DziÍki porozumieniu w≥adz
z dotychczasowym w≥aúcicielem samochodu, ktÛrym by≥o
PrzedsiÍbiorstwo Rekultywacji
TerenÛw GÛrniczych ÑJeziÛrkoî, zosta≥ on przejÍty przez
gminÍ w zamian za umorzenie zaleg≥oúci podatkowych,
ktÛrych nie by≥o ono w stanie
sp≥aciÊ budøetowi gminnemu.

SamochÛd jest produkcji niemieckiej, posiada zbiornik na wodÍ
o pojemnoúci 6000 l, zbiornik na
úrodek pianotwÛrczy o pojemnoúci
600 l, 2 linie szybkiego natarcia
oraz dzia≥ko wodno- pianowe o wy-

dajnoúci 3200 l/min, a takøe zestaw
sprzÍtu towarzyszπcego.
Zasadnicze uroczystoúci odby≥y siÍ na placu przed straønicπ,
gdzie licznie zgromadzili siÍ zaproszeni goúcie, straøacy z okolicznych
jednostek OSP oraz mieszkaÒcy
wioski. Po symbolicznym przekazaniu
decyzji o w≥πczeniu samochodu na
podzia≥ bojowy przez komendanta
miejskiego PaÒstwowej Straøy Poøarnej w Tarnobrzegu m≥. bryg. Jerzego
Rajtara oraz kluczykÛw do samochodu i dowodu rejestracyjnego przez
burmistrza miasta i gminy Nowa DÍba
JÛzefa Czekalskiego, samochÛd zosta≥
poúwiÍcony przez ksiÍdza kapelana
straøakÛw-ochotnikÛw diecezji sandomierskiej Andrzeja Machowicza .
Symbolicznπ ceremoniÍ chrztu
poprowadzili chrzestni Danuta Kosior oraz burmistrz JÛzef Czekalski.
Po okolicznoúciowych przemÛwieniach oraz øyczeniach wszyscy
udali siÍ na wspÛlny obiad. Czas
umila≥ zespÛ≥ ÑCyganiankiî oraz
kapela ludowa z Gorzyc.

Burmistrz J. Czekalski z pos≥em W. StÍpniem na dotychczasowym wozie OSP Cygany.

PoúwiÍcenie wozu bojowego dla OSP Cygany.

  
    

M≥. bryg. J. Rajtar i burmistrz J. Czekalski przekazujπ
decyzjÍ prezesowi J. Tomczykowi.

Chrzestni: ÑAlfredaî - Emilia Urbaniak i JÛzef Rutyna
rozbijajπ butelkÍ szapmana.

5 grudnia decyzjπ komendanta miejskiego PaÒstwowej Straøy
Poøarnej w Tarnobrzegu m≥. bryg.
J. Rajtara jednostka Ochotniczej
Straøy Poøarnej w AlfredÛwce zosta≥a
przemianowana z typu S 1 na typ S 2
(2 samochody).
DziÍki modelowej wrÍcz wspÛ≥pracy w≥adz samorzπdowych Nowej
DÍby z w≥adzami Komendy WojewÛdzkiej PaÒstwowej Straøy Poøarnej
w Rzeszowie oraz Komendy Miejskiej
PaÒstwowej Straøy Poøarnej w Tarnobrzegu jednostka OSP w AlfredÛwce
otrzyma≥a úredni samochÛd gaúniczy
STAR 244 GBA 2,5/16.
Na uroczystoúci przekazania
licznie zgromadzili siÍ zaproszeni
goúcie, straøacy miejscowej jednostki
oraz mieszkaÒcy wioski.
DecyzjÍ o przemianowaniu jednostki z rπk komendanta miejskiego
PaÒstwowej Straøy Poøarnej w Tarnobrzegu Jerzego Rajtara odebra≥ prezes
OSP druh JÛzef Tomczyk, natomiast
kluczyki do samochodu oraz dowÛd
rejestracyjny naczelnik jednostki
druh Zbigniew Ordon. SamochÛd
zosta≥ uroczyúcie poúwiÍcony przez
ks. pra≥ata Antoniego Saneckiego
ñ proboszcza parafii Tarnowska Wola,
ktÛry w swoim wystπpieniu podkreúli≥

waøne znaczenie straøackiej spo≥ecznej s≥uøby drugiemu cz≥owiekowi oraz
z≥oøy≥ straøakom øyczenia bezpiecznych dzia≥aÒ. Symboliczna ceremonia
chrztu samochodu, ktÛremu nadano
imiÍ ÑALFREDî poprowadzona
zosta≥a przez zacnych chrzestnych,
ktÛrymi wybrani zostali Emilia Urbaniak oraz JÛzef Rutyna.
Obecnie na wyposaøeniu jednostki znajdujπ siÍ 2 samochody
poøarnicze, zestaw sprzÍtu oúwietleniowego oraz motopompy i sprzÍt
towarzyszπcy.
Przekazanie jednostkom OSP
z CyganÛw oraz AlfredÛwki dwÛch
kolejnych samochodÛw poøarniczych
w zdecydowany sposÛb poprawi≥o stan
bezpieczeÒstwa poøarowego miasta
i gminy Nowa DÍba. Jest to m.in. wynikiem priorytetowego potraktowania
zagadnieÒ ochrony przeciwpoøarowej
przez w≥adze samorzπdowe miasta
i gminy. Doposaøenie jednostek OSP
w sprzÍt samochodowy to takøe wyraz
uznania ze strony w≥adz miasta i gminy dla wszystkich straøakÛw-ochotnikÛw za ich spo≥eczne zaangaøowanie
i s≥uøbÍ dla innych ludzi.

JERZY KONEFA£,
ZM-G OSP

