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NOWA D BA LIDEREM
POLSKIEJ EKOLOGII
Prestiøowπ nagrodÍ Ministra årodowiska zdoby≥a
Gmina Nowa DÍba, uzyskujπc tytu≥ ÑLIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2004r.î
Konkurs organizowany
jest przez Ministra årodowiska.
Nad przebiegiem konkursu
czuwa powo≥ana przez Ministra - Rada Programowa pod
przewodnictwem Andrzeja
Mizgajskiego - podsekretarza
stanu w Ministerstwie årodowiska.
Tytu≥ "Lidera Polskiej
Ekologiiî jest przyznawany tym
wszystkim, ktÛrzy przyczyniajπc siÍ do zachowania i poprawy
stanu úrodowiska, podwyøszajπ jakoúÊ øycia mieszkaÒcÛw
i przysz≥ych pokoleÒ.
Konkurs odbywa siÍ
w trzech kategoriach: przedsiÍbiorstwo, wyrÛb, gmina/zwiπzek gmin. W obecnej 8 edycji
do konkursu przystπpi≥o 110
jednostek, w tym 72 gminy.
Warunkiem przystπpienia do
konkursu by≥o z≥oøenie kompletnego wniosku konkursowego. Laureaci wybierani sπ
w trakcie trzech etapÛw: oceny
formalnej, oceny merytorycznej
i wizytacji gminy.
Nasza Gmina przesz≥a

wszystkie etapy uzyskujπc bardzo wysokπ ocenÍ koÒcowπ.
Przed≥oøony wniosek, sk≥adajπcy siÍ z ok. 400 stron, spe≥ni≥
wszystkie kryteria ocen dziÍki
temu, øe zosta≥ sporzπdzony
w sposÛb profesjonalny i ciekawy, a zaprezentowane inwestycje przynios≥y zak≥adany efekt
ekologiczny.
We wniosku przedstawiliúmy dzia≥ania proekologiczne podejmowane przez
GminÍ w ciπgu ostatnich kilku
lat i osiπgniÍcia w tym zakresie,
ograniczajπce emisjÍ zanieczyszczeÒ. Nowa DÍba zosta≥a
przedstawiona jako Gmina,
ktÛrej cechπ charakterystycznπ
jest wysoki stopieÒ gazyfikacji,
zwodociπgowania i skanalizowania, pokazano wprowadzenie
selektywnej zbiÛrki odpadÛw
poprzez system pojemnikowy
na terenie miasta i workowy na
terenie wsi, modernizacja systemu ogrzewania w obiektach
oúwiatowych, przystπpienie do
programu utylizacji eternitu,
wykonanie remontu i konserwa-

cji urzπdzeÒ i obiektÛw melioracyjnych oraz zbiornikÛw retencyjnych, podjÍcie zdecydowanej
walki z dzikimi wysypiskami,
wspieranie edukacji ekologicznej; oczyszczalnia úciekÛw wraz
z instalacjπ do przerobu osadu
czynnego, kot≥ownia miejska
opalana biomasπ wraz z zak≥adem przygotowania paliwa.
Oryginalnie przygotowany
wniosek, prezentacja ekologicznej kot≥owni miejskiej i oczyszczalni úciekÛw oraz innych
inwestycji proekologicznych
sprawi≥y, øe w dniu 20 grudnia
2004r. naszej gminie przyznany
zosta≥ tytu≥ "Lider Polskiej Ekologii 2004 roku".
UroczystoúÊ wrÍczenia
nagrÛd 8 edycji Konkursu odby≥a siÍ w Teatrze Muzycznym
Roma w Warszawie. Osobami
odbierajπcymi nagrodÍ byli:
JÛzef Czekalski - burmistrz
miasta i gminy oraz Aleksander
Mokrzycki, g≥Ûwny specjalista
ds. infrastruktury. W kategorii
gmina/zwiπzek gmin tytu≥em
"Lider Polskiej Ekologii" uhonorowano nas za ÑKompleksowe
dzia≥ania Gminy na rzecz ochrony
úrodowiskaî za okres minionych
kilkunastu lat. W kategorii gmin wyrÛøniono
takøe Miasto GdaÒsk
za ÑNowoczesne zarzπdzanie úrodowiskiem
w gminie GdaÒskî,
Miasto Pu≥awy za
ÑKompleksowe dzia≥ania proekologiczne
na rzecz zrÛwnowaøonego rozwoju miasta
Pu≥awyî i GminÍ Korycin za ÑKompleksowe dzia≥ania Gminy
w dziedzinie ochrony
úrodowiska w latach
1992 ñ 2004î.
Tytu≥ "Lider
Polskiej Ekologii"
ma charakter hono-

JÛzef Czekalski i Aleksander Mokrzycki odbierajπ statuetkÍ LPE.

rowy. Nagrodzeni otrzymujπ
dyplom oraz statuetkÍ, a takøe majπ prawo uøywaÊ we
wszystkich materia≥ach firmowych i reklamowych tytu≥u "Lider Polskiej Ekologii".
Nagrody we wszystkich
kategoriach wrÍcza≥ Minister
årodowiska Jerzy SwatoÒ
i przewodniczπcy Rady Programowej Andrzej Mizgajski. Gala
wrÍczenia nagrÛd zorganizowana zosta≥a w sposÛb bardzo
uroczysty, z bogatπ oprawπ
z uczestnictwem przedstawicieli licznych instytucji ekologicznych /m.in. prof. Nowicki
i Zarzπd EKOFUNDUSZU/
oraz prasy branøowej. Po czÍúci oficjalnej odby≥a siÍ czÍúÊ
artystyczna - wystÍp zespo≥u
Czerwone Gitary.
Wniosek opracowa≥ zespÛ≥ w sk≥adzie: Aleksander
Mokrzycki - szef zespo≥u, Marzenna Bogdan ñ koordynator, Wanda KopeÊ, Barbara
Sudo≥, Jerzy Nowak (wszyscy
z UMiG) oraz Marian Lis i Tadeusz Plaskota z PGKiM. ZespÛ≥ pracowa≥ od 9 kwietnia do
13 czerwca 2004 r. Kompletny
wniosek konkursowy sporzπdzony w 4 egzemplarzach zosta≥
przekazany do Sekretariatu
Konkursu w Katowicach w dniu
14 czerwca ub. r. W zwiπzku
z wysokπ ocenπ wniosku Rada
Programowa zakwalifikowa≥a
GminÍ do kolejnego etapu
konkursu. W dniu 10 listopada
ub. r. nastπpi≥a wizytacja terenowa Gminy przez ZespÛ≥ Oceniajπcy, ktÛry rekomendowa≥
wnioski Radzie Programowej.
W sk≥ad Rady wchodzili przedstawiciele organÛw centralnych
(m.in. Ministerstwa årodowiska
i Infrastruktury), NFOåiGW,
organizacji ekologicznych i samorzπdowych. Wynikiem przeprowadzonych procedur i ocen,
by≥a decyzja Rady Programowej
o przyznaniu tytu≥u LIDERA
POLSKIEJ EKOLOGII 2004
Gminie Nowa DÍba.

MARZENNA BOGDAN
UMiG
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Z£OTE GODY  
W nowodÍbskim Domu Kultury 9 lutego odby≥a siÍ
mi≥a uroczystoúÊ 50-lecia poøycia ma≥øeÒskiego ñ Z≥ote
Gody, na ktÛrej burmistrz miasta i gminy JÛzef Czekalski
udekorowa≥ medalami Z≥otych JubilatÛw: JadwigÍ i Stefana OøogÛw, GenowefÍ i Kazimierza KochanÛw, GenowefÍ
i Tadeusza Perszewskich, AnielÍ i Jakuba GoclonÛw, KazimierÍ i Czes≥awa SkowroÒskich (na zdjÍciu na 1 str.).
Przy lampce szampana
jubilaci mogli powspominaÊ
minione lata, a by≥y wúrÛd
nich chwile szczÍúliwe, radosne, jak teø trudne, zapewne
wyciskajπce niejednπ ≥zÍ z oka.
Ale mimo wielu przeciwnoúci
losu zawsze pozostali wierni
wartoúciom, jakimi sπ trwa≥oúÊ
rodziny i ma≥øeÒstwo.
UroczystoúÊ tÍ uúwietnili
Adam Lasek i Zbigniew Cieplik repertuarem muzycznym
przypominajπc przeboje z lat

m≥odoúci jubilatÛw, ktÛre zawsze siÍ s≥ucha z przyjemnoúciπ i rozrzewnieniem.
Nieobecnym na uroczystoúci jubilatom z JadachÛw
PaÒstwu Genowefie i Janowi
Wiπckowskim i z Chmielowa PaÒstwu Marii i Janowi
G≥azowskim wrÍczono odznaczenia oraz z≥oøono øyczenia
w domu.

BOØENA SZCZEPAN
Kierownik USC

MEDALE ZA ZA£SUGI
DLA OBRONNOåCI KRAJU
18 lutego w Starostwie
Powiatowym w Tarnobrzegu
odby≥a siÍ uroczystoúÊ wrÍczenia medali za Zas≥ugi dla
Obronnoúci Kraju. Na spotkanie to zaproszeni zostali
rodzice, ktÛrzy dochowali siÍ
minimum trzech synÛw, ktÛrzy odbyli zasadniczπ s≥uøbÍ
wojskowπ.
W gronie wyrÛønionych
rodzicÛw z terenu powiatu
by≥y takøe mamy z JadachÛw:
Boøena Urbaniak i Czes≥a-

wa Urbaniak. Medale wrÍczali Krzysztof Leúniewski
i Krzysztof JasiÒski z Wojskowej Komendy Uzupe≥nieÒ
w Nisku. Gratulacje mamom
z≥oøyli starostwowie Zbigniew
RÍkas i Jerzy Sudo≥ oraz burmistrz JÛzef Czekalski.
Pani Czes≥awa odda≥a
armii 5 swoich synÛw (jeden
s≥uøy≥ w Kosowie), zaú 4 synÛw pani Czes≥awy s≥uøy≥o
w Wojsku Polskim.

NS

Od lewej p≥k Krzysztof Leúniak, Czes≥awa Urbaniak, Boøena
Urbaniak, JÛzef Czekalski, Jerzy Sudo≥.

 


... to tytu≥ wystawy otwartej 18 stycznia w Samorzπdowym Oúrodku Kultury. Jej inicjatorem by≥o Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Spo≥ecznych ÑInicjatywaî
w Cyganach.
Na wystawie zgromadzone zosta≥y wydawnictwa polonijne i polonica
ze wszystkich
kontynentÛw, na
ktÛrych znajdujπ
siÍ Polacy. Sπ to
czasopisma ñ gazety, periodyki,
wydawnictwa
okolicznoúciowe
(np. z wizyty papieøa Jana Paw≥a II), ksiπøki,
albumy promujπce twÛrczoúÊ
naszych rodakÛw mieszkajπ- Rozmowy z organizatorem wystawy Mariacych za granicπ. nem Tomczykiem.
Zgromadzone
dyplomatycznymi innych
materia≥y to swoista lekcja krajÛw w Polsce. Dzia≥anie
geografii i historii. Bo moøna to zaowocowa≥o zebraniem
z nich dowiedzieÊ siÍ, gdzie unikatowych zbiorÛw. Warto
i w jakich okolicznoúciach poúwiÍciÊ chwilÍ czasu, aby
losy rzuci≥y naszych braci. przypatrzeÊ siÍ losom naszych
Ale teø moøemy popatrzeÊ na rodakÛw przez pryzmat matewspÛ≥czesne øycie PolakÛw ria≥Ûw zgromadzonych na tej
poza Macierzπ, na ich troski wystawie. A dla m≥odzieøy
o zachowanie toøsamoúci na- szkolnej niewπtpliwie moøe
rodowej, co nie zawsze jest byÊ to lekcja o polskoúci nie
≥atwe, bo postawy rzπdÛw tylko w Polsce.
krajÛw, w ktÛrych przysz≥o
Wystawa to pierwsza
øyÊ Polakom, nie zawsze sπ z inicjatyw podejmowanych
przychylne kultywowaniu przez Towarzystwo z Cygatradycji narodowych przez nÛw, ktÛre w statucie zapisa≥o
naszych rodakÛw.
sobie jako cel wspÛ≥pracÍ
Towarzystwo zgromadzi- z Polakami rozsianymi poza
≥o materia≥y dziÍki wspÛ≥pracy Polskπ, a takøe propagowanie
z ambasadami RP w rÛønych kultury wúrÛd mieszkaÒcÛw
krajach, z organizacjami po- wsi.
lonijnym oraz placÛwkami

WIES£AW ORDON
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Jak co roku w styczniu Jurek Owsiak poruszy≥ bardzo wielu. Pieniπdze na nie- sprzÍtu i obowiπzku dba≥oúci
zbÍdny sprzÍt do ratowania dzieci sp≥ywa≥y z najodleglejszych zakπtkÛw naszego kraju, o jego stan techniczny (serwis,
naprawy itp.).
ale rÛwnieø z USA, Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Iraku.
To juø by≥ trzynasty fina≥
tego szlachetnego przedsiÍwziÍcia, ktÛre wprowadza
w podziw i zdumienie. Podziw
dlatego, øe w biednym spo≥eczeÒstwie udaje siÍ co roku
zgromadziÊ znaczne sumy
pieniÍdzy, za ktÛre kupuje
siÍ wysokiej klasy sprzÍt medyczny, ktÛrego zdecydowana
wiÍkszoúÊ szpitali nigdy by
nie kupi≥a. Wydawa≥oby siÍ,
øe akcja z gÛry skazana jest
na poraøkÍ, albowiem odbywa
siÍ w niekorzystnej porze,
jakπ bez wπtpienia jest zima,
bezpoúrednio po úwiÍtach Boøego Narodzenia i Nowego
Roku, kiedy wiÍkszoúÊ rodzin
wyda≥a ostatnie z≥otÛwki na
organizacjÍ tych úwiπt. Budzi
zdumienie, dlatego, øe niechlubnπ regu≥π naszego kraju
jest fakt, øe wiÍkszoúÊ fundacji
i stowarzyszeÒ, nawet tych
g≥oúnych, organizowanych
przez, wydawa≥oby siÍ, osoby
obdarzone powszechnym szacunkiem, jest przykrywkπ do
prywaty i oszustw.
Wielokrotne kontrole finansowe, ktÛre mia≥y miejsce

w Wielkiej Orkiestrze åwiπtecznej Pomocy nie wykazywa≥y jakichkolwiek uchybieÒ.
Fundacja zatrudnia na etacie
kilka osÛb, przetargi odbywajπ
siÍ w sposÛb ca≥kowicie jawny,
a zakupiony sprzÍt rozdziela
specjalnie powo≥ana do tego
komisja, ktÛra pracuje spo≥ecznie .
DziÍki Wielkiej Orkiestrze åwiπtecznej Pomocy i jej
zakupom jako jedyni na úwiecie
rozwiπzaliúmy problem wczesnego wykrywania i leczenia
niedos≥uchu u noworodkÛw.
Doposaøenie w sprzÍt oddzia≥Ûw kardiochirurgii dzieciÍcej
zaskutkowa≥o sytuacjπ optymalnπ, albowiem kaøde dziecko wymagajπce zabiegu kardiochirurgicznego jest operowane
faktycznie bez kolejki. Jest to
sytuacja zdecydowanie lepsza
niø na przyk≥ad w Anglii, gdzie
na operacje kardiochirurgiczne
dzieci niejednokrotnie czekajπ
rok lub dwa. Poza tym WOåP
zakupi≥a setki znakomitej jakoúci inkubatorÛw potrzebnych
dla wczeúniakÛw. Pompy infuzyjne umoøliwiajπ w miarÍ

normalny tryb øycia dla dzieci
z cukrzycπ; domowe zestawy
pozwalajπ dzieciom ze schorzeniami nerek wykonywaÊ dializy w úrodowisku rodzinnym,
bez koniecznoúci k≥opotliwych
i mÍczπcych dojazdÛw. Dzierøymy w Europie niechlubny
rekord, albowiem w Polsce
wúrÛd przyczyn zgonÛw u starszych dzieci pierwsze miejsce
zajmujπ wypadki drogowe,
co na pewno w znacznym
stopniu wynika z fatalnego
stanu naszych drÛg, ale drogi
budujemy w takim tempie, jak
kaødy widzi. By poprawiÊ tÍ
niechlubnπ statystykÍ Wielka
Orkiestra åwiπtecznej Pomocy
zakupi≥a sprzÍt reanimacyjny
dla Pogotowia i Oddzia≥Ûw
Chirurgii DzieciÍcej. SprzÍt
kupowany przez Wielkπ OrkiestrÍ åwiπtecznej Pomocy
dzia≥a praktycznie bezawaryjnie, ale trzynaúcie lat to szmat
czasu i czÍúÊ sprzÍtu naleøy
wymieniÊ, co Orkiestra systematycznie czyni.
Jurek Owsiak jest wyjπtkowym cz≥owiekiem, m.in.
z uwagi na zdolnoúÊ przewidywania, albowiem od poczπtku szpitale
otrzymujπ sprzÍt
w dzierøawÍ,
w razie likwidacji
szpitala, zmian
w≥asnoúciowych,
pseudoprywatyzacji, sprzÍt
nadal pozostaje
w≥asnoúciπ Fundacji. Dyrektorzy
Szpitali podpisujπ umowÍ i zgodÍ
na uøytkowanie
Podczas zbiÛrki w kolejnym - 13 - juø Ñgraniuî Wielkiej Orkiestry åwiπtecznej Pomocy.

W Nowej DÍbie ranga
fina≥u Wielkiej Orkiestry åwiπtecznej Pomocy ciπgle roúnie.
Z imprezy marginalizowanej
i spychanej na obrzeøa miasta,
powoli urasta do rangi úwiÍta. Na ten czas w szko≥ach
uczniowie stajπ siÍ partnerami
dla nauczycieli, a czasem dochodzi nawet do chwilowej
zamiany rÛl. Orkiestra aktywizuje naszπ spo≥ecznoúÊ
lokalnπ. Kolejny sukces fina≥u
w naszym mieúcie, wyraøajπcy
siÍ coraz wiÍkszπ sumπ zebranych pieniÍdzy i wzrastajπcπ
liczbπ uczestnikÛw, úwiadczy
o ogromnym potencjale jaki
w nas drzemie. Wielu m≥odych
ludzi niejednokrotnie po raz
pierwszy robi coú poøytecznego dla swojej spo≥ecznoúci,
dla swego spo≥eczeÒstwa. Orkiestra propaguje dobro, uczy
wraøliwoúci i docenia Ñporyw
sercaî.
Oddzia≥y Noworodkowy
i DzieciÍcy naszego Szpitala
otrzyma≥y sprzÍt o wartoúci
przekraczajπcej piÍciokrotnie
sumÍ zebranych w naszym mieúcie pieniÍdzy. Bez respiratora,
nowoczesnego inkubatora, gastrofiberoskopÛw, kolonoskopÛw, pomp infuzyjnych, urzπdzenia do dezynfekcji sprzÍtu
endoskopowego, niemoøliwe
by≥oby diagnozowanie, leczenie i niejednokrotnie ratowanie
øycia - nadziei wszystkich
spo≥eczeÒstw ñ dzieci.
Dbajmy wiÍc o OrkiestrÍ,
grajπc w niej, pielÍgnujπc to
swoiste åwiÍto Serca .

JAN J”ZEFCZUK
Ordynator Oddzia≥u
DzieciÍcego
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SZCZ åLIWA TRZYNASTKA !!!
Znakomita pogoda, szczytny cel oraz doskona≥e nastroje mieszkaÒcÛw Nowej DÍby, to wszystko sprawi≥o,
øe po raz kolejny impreza fina≥owa Wielkiej Orkiestry
åwiπtecznej Pomocy wypad≥a doskonale. W tym roku
w Nowej DÍbie zebrano rekordowπ kwotÍ 18 534 z≥, ktÛra
zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzÍtu dla
ratowania noworodkÛw w pierwszym miesiπcu øycia.
Duøa w tym zas≥uga
przede wszystkim wolontariuszy, ktÛrzy w liczbie 120 zajÍli
siÍ przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy. Tradycjπ sta≥o siÍ organizowanie
imprezy fina≥owej na wolnym
powietrzu w centrum miasta .
Koncert fina≥owy to nie tylko
rockíaíroll ale rÛwnieø wystÍpy
naszych lokalnych zespo≥Ûw
dzieciÍcych i m≥odzieøowych.
Licznie zgromadzona publicznoúÊ gorπcymi oklaskami nagradza≥a wystÍpujπcych artystÛw. Sponsorzy w liczbie 70
instytucji i firm, przes≥ali na
aukcjÍ przesz≥o 150 cennych
rzeczy, ktÛre licytowano podczas przerw w koncertach.
Duøym popytem cieszy≥y siÍ

punkty gastronomiczne, ktÛre serwowa≥y gorπce posi≥ki
i napoje sponsorowane przez
restauracjÍ D BIANKA i cukierniÍ Barbary Lombara. Pieniπdze z puszek wolontariuszy
na bieøπco liczyli kasjerzy
Banku Pekao S.A.
Kulminacyjnym momentem fina≥u by≥o Ñåwiate≥ko do
Niebaî czyli znakomity pokaz
sztucznych ogni przygotowany
i zaprezentowany przez rodzinÍ WyszyÒskich, w≥aúcicieli
hurtowni ÑWeronkaî. Dopisa≥y
rÛwnieø zespo≥y rockowe THE
SANDERS, AKCEPTACJA
z Nowej DÍby oraz RYCERIA z Mielca i TABASCOO
z Rzeszowa.
PodziÍkowania naleøπ

siÍ wszystkim, ktÛrzy w jakiekolwiek sposÛb w≥πczyli siÍ
w organizacjÍ imprezy fina≥owej. SzczegÛlne s≥owa podziÍkowania kierujÍ do dowÛdcy
i øo≥nierzy Jednostki Wojskowej 2090 z Nowej DÍby, dowÛd-

Licytacja.
cÛw i straøakÛw PaÒstwowej kolejny w sk≥adzie: Eløbieta Jai Ochotniczej Straøy Poøarnej, strzÍbska, Iwona Strojek, Zofia
pracownikÛw Pogotowia Ra- Sudo≥, Katarzyna Tyczka.
tunkowego, Agencji Ochrony
ADAM SZURGOCI—SKI
Mienia ÑKarabelaî, SamoSzef Sztabu WOåP
rzπdowego Oúrodka Kultury,

SPOTKANIE REGIONALNE W RAMACH
AKCJI ÑPRZEJRZYSTA POLSKAî
Pierwsze spotkanie tych
Ruszy≥a akcja ÑPrzejrzysta Polskaî, ktÛra jest kontysamorzπdÛw
mia≥o miejsce
nuacjπ programu ÑPrzejrzysta gminaî, ale w skali masow
Nowej
DÍbie
16 lutego,
wej. Z Podkarpacia do akcji przystπpi≥o 40 samorzπdÛw
w
sali
wystaw
Samorzπdowego
gminnych i powiatowych.

Uczestnicy spotkania regionalnego.

funkcjonariuszy Policji, Straøy
Miejskiej.
Tradycyjnie w organizacjÍ
fina≥u w≥πczy≥y siÍ szko≥y z terenu gminy. Gorπce podziÍkowania
dla dyrekcji, nauczycieli, pedagogÛw, a szczegÛlne dla dzieci
i m≥odzieøy wszystkich szkÛ≥.
Nad ca≥oúciπ czuwa≥ nowodÍbski Sztab WOåP, po raz

Oúrodka Kultury. PrzypomnieÊ
naleøy, øe Nowa DÍba bra≥a
udzia≥ w programie pilotaøowym
ÑPrzejrzysta gminaî i obecnie
ma pe≥niÊ rolÍ konsultanta dla
tych samorzπdÛw, ktÛre przystπpi≥y do programu.
Spotkanie rozpoczπ≥ burmistrz JÛzef Czekalski, ktÛry
przypomnia≥ motywy przystπpienia naszej gminy do programu. By≥a to przede wszystkim
chÍÊ doskonalenia pracy urzÍdu
i wprowadzania takich procedur dzia≥ania, ktÛre bÍdπ jasne
i przejrzyste dla wszystkich.

Øyczy≥ wszystkim samorzπdom
wytrwa≥oúci w realizacji tego
ambitnego zadania.
Z kolei Marek Jefremienko, ekspert samorzπdowy,
opiekun samorzπdÛw biorπcych
udzia≥ w akcji, przedstawi≥
zasady wdraøania poszczegÛlnych zadaÒ. Waøne by≥y teø
jego informacje o sposobie
przygotowania siÍ w urzÍdach
do wdroøenia ca≥ego projektu.
W spotkaniu bra≥ udzia≥ rÛwnieø Wies≥aw Ordon, sekretarz
gminy, ktÛry koordynowa≥ program w UrzÍdzie Miasta i Gminy
Nowa DÍba. Z jego strony pada≥y
uwagi organizacyjne, wynikajπce
z doúwiadczenia zwiπzanego z realizacjπ zadaÒ w urzÍdzie.
Kolejne spotkania odbywaÊ siÍ bÍdπ prawdopodobnie
w centrum Podkarpacia, o co
prosi≥y samorzπdy z po≥udnia,
dla ktÛrych dojazd do Nowej
DÍby jest doúÊ uciπøliwy.

NS
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SESJA W DW”CH
ODS£ONACH
Pierwsza sesja w tym roku
(27 stycznia) odby≥a siÍ w dwÛch
czÍúciach. W czÍúci pierwszej,
ktÛra tradycyjnie odby≥a siÍ
w UrzÍdzie Miasta i Gminy,
radni podejmowali uchwa≥y
dotyczπce zatwierdzenia taryf
na wodÍ i úcieki. Naleøy przypomnieÊ, øe taryfy sπ zatwierdzane
na okres roku i obowiπzujπ od 1
marca 2005 do 28 lutego 2006.
Zgodnie z propozycjπ PGKiM,
ktÛre przedstawia taryfy, nie
wzrasta taryfa na wodÍ, ktÛra
bÍdzie kosztowaÊ w ca≥ej gminie 2,94 z≥/m3. DodaÊ naleøy,
øe utrzymanie jednakowej ceny
wody dla wszystkich mieszkaÒcÛw gminy, wymusza dop≥atÍ
do 1 m3 wody w Chmielowie,
Cyganach i Jadachach w kwocie
1,07 z≥. Przypomnijmy, øe w roku
ub. dop≥ata do ceny wody w tych
miejscowoúciach wynosi≥a 2,68
z≥/m3. To obniøenie dop≥aty
wynik≥o z dostarczenia taÒszej
wody z ujÍcia w Nowej DÍbie
i ograniczania strat na sieci.
Nie wzrasta rÛwnieø taryfa
na úcieki, ale w tym roku nie bÍdzie dop≥aty do ceny úciekÛw, tak
wiÍc mieszkaÒcy Nowej DÍby
i Tarnowskiej Woli bÍdπ p≥aciÊ
3,52 z≥/m3, a wiÍc o 0,28 z≥ wiÍcej niø w roku poprzednim.
PGKiM przedstawi≥o rÛwnieø plany modernizacji urzπdzeÒ
wodociπgowo-kanalizacyjnych,
ktÛre rÛwnieø podlegajπ zatwierdzeniu przez RadÍ Miejskπ.
PrzedsiÍwziÍcia modernizacyjne
polegaÊ bÍdπ na legalizacji lub
wymianie na nowe wodomierzy
(20% rocznie), wymianie nieszczelnych odcinkÛw sieci wodociπgowej i niedroønych przy≥πczy, wymianie pomp w pompowni úciekÛw na ul. Kwiatkowskiego, rozbudowie instalacji do
przerobu osadÛw úciekowych
o zbiornik na py≥y dymnicowe,
ktÛre majπ zastÍpowaÊ wapno.
W przypadku Chmielowa, CyganÛw i JadachÛw w 2005 r.
nastÍpowaÊ bÍdzie wymiana 400
szt. wodomierzy, 70 przy≥πczy,

10 hydrantÛw naziemnych na
podziemne.
Po tej czÍúci wodociπgowo-kanalizacyjnej radni przystπpili
do kolejnych uchwa≥. Na wniosek úrodowiska szkolnego z Tarnowskiej Woli Szkole Podstawowej nadane zosta≥o imiÍ hrabiego
Stanis≥awa Tarnowskiego,
profesora UJ, historyka literatury, prezesa Polskiej Akademii
UmiejÍtnoúci. Przypomnijmy,
øe hr. S. Tarnowski pochodzi
z zacnego rodu Tarnowskich
z Dzikowa, ktÛry to rÛd za≥oøy≥
wieú Tarnowskπ WolÍ.
Radni wyrazili rÛwnieø
zgodÍ na wydzierøawienie terenÛw zajÍtych pod pawilony handlowo-us≥ugowe z lokalizacjπ
sta≥π na okres 11 lat. Taki okres
dzierøawy pozwala zaangaøowaÊ
kapita≥ w poprawÍ funkcjonalnoúci budynkÛw, ich rozbudowÍ,
zmianÍ elewacji. Temat ten
dotyczy≥, jak poinformowa≥ burmistrz JÛzef Czekalski, na dzieÒ
dzisiejszy 8 dzierøawcÛw.
Druga czÍúÊ sesji odby≥a
siÍ w Cyganach, w miejscowej
szkole. Uzasadnieniem do wyjazdu Ñw terenî by≥o zatwierdzenie przez radÍ Planu Rozwoju
Wsi Cygany. Jest to dokument,
ktÛry pozwala ubiegaÊ siÍ o úrodki pomocowe z UE, na odnowÍ
wsi i zachowanie dziedzictwa
kulturowego. Na plan sk≥ada siÍ
charakterystyka wsi i okreúlenie
jej zasobÛw infrastrukturalnych
i spo≥ecznych oraz ustalenie
s≥abych i mocnych stron wsi,
okreúlenie celÛw do realizacji
i zadaÒ, dziÍki ktÛrym te cele uda
siÍ osiπgnπÊ. Z planu wynika, øe
Cygany chcπ byÊ matecznikiem
kultury lasowiackiej w regionie.
Temu celowi ma s≥uøyÊ utworzenie w budowanym Domu
Ludowym Centrum Kultury Lasowiackiej, gdzie swojπ siedzibÍ
znalaz≥aby Izba Pamiπtek im.
Marii Koz≥owej, filia biblioteki
publicznej, gdzie przechowywano by publikacje dotyczπce
kultury materialnej i duchowej

m≥odzieøowego, z zapleczem
kuchennym na parterze i sto≥Ûwkowym na piÍtrze. W planie
znalaz≥y siÍ rÛwnieø inne zadania, ktÛre spo≥ecznoúÊ wiejska
chcia≥aby mieÊ zrealizowane,

Halina Ordon odbiera w imieniu ÑCyganianekî gratulacje od
w≥adz gminy - od lewej: A. Chejzdral, J. Czekalski i St. Zbyrad.
LasowiakÛw, siedziba organi- m.in. budowa kanalizacji, drÛg
zacji pozarzπdowych z terenu (to by≥ jeden z tematÛw d≥ugiej
wsi. W projekcie realizacji tego dyskusji mieszkaÒcÛw z radnyzadania znajduje siÍ sala, w ktÛ- mi), czy np. modernizacja stawu
rej majπ siÍ odbywaÊ prÛby £uøyk. Oczywiúcie same zapisy
zespo≥u úpiewaczego i innych to dopiero wstÍp do podjÍcia siÍ
zespo≥Ûw, nie tylko z terenu tej ich realizacji.
wsi. Duøa sala konferencyjna
ObecnoúÊ radnych w Cygazapewni miejsca na organizacjÍ nach by≥a okazjπ do wrÍczenia
ÑåwiÍta kultury lasowiackiejî, Zespo≥owi åpiewaczemu ÑCyna organizowanie warsztatÛw ganiankiî okolicznoúciowego pipoúwiÍconych tradycyjnemu sma z okazji 8 rocznicy powstarzemios≥u ludowemu, agrotu- nia. Do pisma rada do≥πczy≥a
rystyce, ktÛre mogπ przynosiÊ aparat cyfrowy, za ktÛry Halina
dodatkowe ürÛd≥a dochodÛw dla Ordon, w imieniu zespo≥u, barmieszkaÒcÛw wsi.
dzo serdecznie podziÍkowa≥a.
Przewiduje siÍ utworzeWIES£AW ORDON
nie na poddaszu miejsc noclegowych w formie schroniska

XXXIV SESJA
RADY MIEJSKIEJ
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Nowej DÍbie odby≥a siÍ
w dniu 24 lutego w Samorzπdowym Oúrodku Kultury. Jednym
z pierwszych punktÛw obrad
by≥o uhonorowanie druøyny
oraz trenera badmintonistÛw
Stali Nowa DÍba, w zwiπzku
z ich awansem do ekstraklasy.
UroczystoúÊ wrÍczenia listÛw
gratulacyjnych oraz symbolicz-

nych upominkÛw dla zawodnikÛw uúwietnili miÍdzy innymi
prezes Polskiego Zwiπzku Badmintona dr Micha≥ Mirowski,
prezes Rzeszowskiego OkrÍgowego Zwiπzku Badmintona,
cz≥onek zarzπdu PZB Roman
Koterba oraz reprezentujπcy
Urzπd Marsza≥kowski WojewÛdztwa Podkarpackiego
Stanis≥aw Kornak. Zabierajπc
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„BELWEDER” SPRZEDANY
ÑBelwederî to popularna nazwa zespo≥u dworskiego w Chmielowie, ktÛry kiedyú by≥ siedzibπ zarzπdcy dÛbr Tarnowskich. Po drugiej wojnie úwiatowej
mieúci≥a siÍ tu ochronka i przedszkole, a pÛüniej sta≥
niezagospodarowany.

øe znaleüli godniejszego nabywcÍ. OkazaÊ siÍ nim mia≥o
Polskie Stowarzyszenie na
rzecz OsÛb z Upoúledzeniem
Umys≥owym Ko≥o w Tarnobrzegu. Zbyty na jego rzecz
W 1994 r. w≥adze gmi- transakcja zosta≥a zastopo- ÑBelwederî za symbolicznπ
ny zdecydowa≥y siÍ go zbyÊ wana przez mieszkaÒcÛw z≥otÛwkÍ nie doczeka≥ siÍ
prywatnemu nabywcy, ale Chmielowa, ktÛrzy twierdzili, zagospodarowania i z biegiem
lat ulega≥ ruinie. To spowodowa≥a dzia≥ania burmistrza
zmierzajπce do odzyskania
tego zabytkowego dworku
i znalezienia nabywcy, ktÛry zagospodarowa≥by ten
obiekt.
4 marca odby≥ siÍ przetarg na oddanie w uøytkowanie wieczyste dzia≥ki, na
ktÛrym posadowiony jest
dworek z jego jednoczesnπ
sprzedaøπ. Nabywcπ okaza≥o siÍ Centrum Rozwoju
Spo≥eczno-Ekonomicznego
z SÍdziszowa Ma≥opolskiego.
Zaproponowa≥o ono kwotÍ 60
Belweder.
g≥os zaproszeni goúcie oraz
przedstawiciele w≥adz miasta
i gminy Nowa DÍba z≥oøyli gratulacje zawodnikom i trenerom
za osiπgniÍty sukces, za wk≥ad
pracy oraz wyrazili nadziejÍ na
dalsze sukcesy w ekstraklasie,
co jednoczeúnie s≥uøyÊ bÍdzie
promocji naszego miasta i regionu.
W dalszej czÍúci obrad
radni wyrazili swojπ opiniÍ
w sprawie wniosku NSZZ
ÑSolidarnoúÊî Region Ziemia
Sandomierska, dotyczπcego
podjÍcia uchwa≥y w sprawie
ograniczenia handlu w úwiÍta.
Po dyskusji radni zajÍli negatywne stanowisko w tej sprawie. NiektÛrzy z nich uwaøajπ
za zasadne wprowadzenie zakazu handlu wy≥πcznie w sytuacji,
gdyby taki sam zakaz zosta≥
wprowadzony w okolicznych
gminach, gdyø uniemoøliwi≥by
robienie zakupÛw w sπsiednich
miejscowoúciach.
Ponadto rada zajÍ≥a nega-

tywne stanowisko w sprawie
wniosku Tarnobrzeskiej SpÛ≥dzielni Mieszkaniowej w sprawie zbycia z 99% bonifikatπ
na jej rzecz prawa w≥asnoúci
nieruchomoúci bÍdπcych w≥asnoúciπ Gminy Nowa DÍba,
a ktÛrych uøytkownikiem wieczystym jest TSM.
W punkcie dotyczπcym
uchwa≥ Rada Miejska uchwali≥a
zmiany do uchwa≥y w sprawie
nadania Statutu årodowiskowemu Domowi Samopomocy
w Nowej DÍbie, gdzie uwzglÍdnione zosta≥y uwagi wskazane
przez organ nadzoru.
W dalszej czÍúci sesji rada
rozpatrywa≥a uchwa≥Í w sprawie zezwolenia na przekazanie
w drodze darowizny nieruchomoúci po≥oøonych w Chmielowie pod rozbudowÍ Aresztu
åledczego w Nisku Oddzia≥u
ZewnÍtrznego w Chmielowie.
Radni zgodzili siÍ na przekazanie Skarbowi PaÒstwa dzia≥ek
po≥oøonych w Chmielowie

tys. z≥ za ca≥y zespÛ≥ pa≥acowo-parkowy.
Stowarzyszenie planuje
przeznaczyÊ obiekt na oúrodek
konferencyjno-szkoleniowy
oraz oúrodek rehabilitacji niepe≥nosprawnych. W ramach
modernizacji obiektu planuje
siÍ wykoÒczenie pomieszczeÒ z przeznaczeniem na
salÍ konferencyjnπ, zaplecze
kuchenne, administracyjno-biurowe, pokoje noclegowe
i pomieszczenia do rehabilitacji. W otoczeniu dworku
wykonane zostanπ alejki,
renowacja parku. Docelowo
przewiduje siÍ odtworzenie
obiektu oficyny dworskiej.
Stowarzyszenie przewiduje
maksymalny czas uruchomienia obiektu na dwa lata.
Mamy nadziejÍ, øe tym razem
nowy w≥aúciciel w≥aúciwie
zajmie siÍ jednym z czterech
zabytkÛw z terenu naszej
gminy. Czemu bÍdziemy siÍ
z uwagπ przyglπdaÊ.

NS

Adam Bunio odebra≥ zas≥uøone gratulacje.
w okolicach aresztu, pod realizacjÍ inwestycji zwiπzanej
z rozbudowπ Aresztu åledczego.
Kolejnym punktem porzπdku obrad by≥o przyjÍcie
sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci komisji sta≥ych Rady Miejskiej
w 2004 roku oraz przyjÍcie

PlanÛw Pracy tych komisji na
2005 rok.
Na zakoÒczenie rad ni zg≥osili szereg wnioskÛw
dotyczπcych remontÛw drÛg
w zwiπzku z ich zniszczeniem
w okresie zimy.

ELØBIETA GOCLAN
UMiG
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MŁODOŚĆ PISANA
WIĘZIENIEM
Na moim øyciu duøe piÍtno wywar≥y pobyty w peerelowskich wiÍzieniach. I gdy
zadajÍ sobie pytanie, za co my, polscy patrioci, sπdzeni przez ludzi w polskich mundurach, znaleüliúmy siÍ w wiÍzieniach, nie umiem daÊ sobie racjonalnej odpowiedzi.
ÑPÍkiemî i mjr. Ludwikiem
Marsza≥kiem ÑMicha≥emî.
Dzia≥ali oni w tym czasie we
wroc≥awskim okrÍgu Wolnoúci
i Niezawis≥oúÊ (WiN). Wyznaczono mi rolÍ ≥πczniczki.
Moja dzia≥alnoúÊ konspiracyjna w WiN-ie trwa≥a do grudnia
1947 r., kiedy to zosta≥am
aresztowana. W tym czasie
odbywa≥am podrÛøe ze zleceniami do Krakowa, a nawet pod
PoznaÒ.
Jak wspomnia≥am, w grudniu 1947 r. zosta≥am aresztowana przez funkcjonariuszy UB.
RozpoczÍ≥y siÍ ømudne przes≥uchania, prowadzone przez
wielu úledczych, ktÛrych celem
by≥o wydobycie wszelkich
informacji o moich konspiracyjnych dzia≥aniach. Nie wiem
jak wytrzyma≥abym te tortury
psychiczne, gdyby nie pewne
zdarzenie. Gdy w czasie przes≥uchaÒ pozosta≥am w pokoju
sama, podesz≥am do okna. Na
parapecie leøa≥ ma≥y krzyøyk
od rÛøaÒca. Jestem wierzπcπ,
wiÍc uwierzy≥am, øe nie jestem
sama. Ten krzyøyk by≥
mi pomocπ w najtrudniejszych chwilach.
Jak juø pisa≥am
nie uøywano si≥y, bo
by≥am w ciπøy, ale
moim oprawcom nie
przeszkadza≥o to ukaraÊ mnie trzydniowπ
g≥odÛwkπ ñ g≥odÛwkπ
dla mnie i mojego nienarodzonego dziecka.
Gdy przyszed≥ czas
rozwiπzania (marzec
1948 r.) zosta≥am przewieziona do innego
wiÍzienia karnego. Nie
Trzy siostry - konspiratorki: Eløbieta KopeÊ, Janina Schwarz (autorka) by≥o tam jednak lekai Zofia Dyduch.

Mimo, øe w okresie okupacji dzia≥a≥am jako ≥πczniczka
w szeregach Armii Krajowej,
do tarnowskiego wiÍzienia
w lutym 1945 roku dosta≥am
siÍ za swoje rodowe nazwisko
ñ Schwarz, chociaø sπd nie
postawi≥ mi øadnego zarzutu.
By≥o to nazwisko niemieckich
kolonistÛw, ktÛrych nastÍpne
pokolenia przesiπk≥y polskoúciπ. Aresztowana zosta≥am
wraz z moimi rodzicami, ale
pÛüniej nas rozdzielono. Wraz
z ojcem trafi≥am do wiÍzienia
w Wiúniczu, gdzie byliúmy zatrudnieni przy rÛønych ciÍøkich
pracach. Z ich powodu w paüdzierniku 1945 roku zmar≥ mÛj
ojciec, ktÛremu w chorobie
nie pozwoli≥ uløyÊ prokurator.
W tym czasie matka trafi≥a do
ciÍøkiego obozu w Jaworznie,
do ktÛrego uda≥o mi siÍ dotrzeÊ
na wiosnÍ 1946 r., po krÛtkim
pobycie w wiÍzieniu w Krakowie.
Gdy odnalaz≥am matkÍ
w Jaworznie uda≥o nam siÍ
opuúciÊ to piek≥o na ziemi

i trafiÊ do £agiewnik, po wczeúniejszym krÛtkim pobycie
w LubliÒcu. W £agiewnikach,
dziÍki øyczliwoúci dobrych ludzi, uda≥o mi siÍ wyrwaÊ matkÍ
ze szponÛw ciÍøkiej choroby.
Dochodzi≥y nas wieúci, øe bÍdπ
zwolnienia wúrÛd aresztowanych i czekaliúmy na tÍ chwilÍ
z duøπ niecierpliwoúciπ. Jednak
wczeúniej odtransportowano
nas ponownie do Jaworzna.
Tutaj 10 stycznia 1947 r. wrÍczono nam ma≥y úwistek papieru, na ktÛrym napisano, øe
zwalnia siÍ nas z obozu. I tak
bez oskarøenia, úledztwa, po
dwÛch latach wiÍziennej tu≥aczki, ciÍøkiej pracy i tragedii
øyciowej, znaleüliúmy siÍ na
ulicy. Dos≥ownie ñ bo po powrocie do Tarnowa okaza≥o siÍ,
øe mieszkanie zosta≥o zajÍte
przez innπ rodzinÍ. Znalaz≥yúmy schronienie u mojej siostry
w Gliwicach.
W roku 1947 przez przypadek odnowi≥am znajomoúci
z øo≥nierzami Armii Krajowej por. Franciszkiem Szara

rza, ktÛry by mi pomÛg≥; porÛd
odbiera≥ wiÍzieÒ weterynarz.
Nie oby≥o siÍ bez komplikacji,
ktÛre odbi≥y siÍ na ma≥ym
Januszku. Dziecko mia≥o juø
pÛ≥ roku, gdy rozpoczÍ≥a siÍ
rozprawa sπdowa i wraz z nim
ñ wiÍüniem ñ doprowadzano
mnie na rozprawy. Gdy mia≥ 8
miesiÍcy odda≥am go mojej siostrze pod opiekÍ. Zobaczy≥am
go, gdy Janusz mia≥ juø 6 lat.
Proces odbywa≥ siÍ w Sπdzie WojewÛdzkim we Wroc≥awiu w 1948 r. Byliúmy sπdzeni
w oparciu o Kodeks Karny
Wojska Polskiego, a wiÍc przez
Sπd Wojskowy. Prokurator
oskarøa≥ haniebnie i posypa≥y
siÍ okrutne wyroki. Wspaniali ludzie oddawali øycie za
swπ mi≥oúÊ do Ojczyzny. Dla
mnie prokurator zaøπda≥ 12
lat wiÍzienia, ale sπd zasπdzi≥
mi 6; podobno ze wzglÍdu na
dziecko. Wyrok odsiedzia≥am
do ostatniego dnia.
Na poczπtku 1949 r. zosta≥am wraz z kilkoma wiÍüniarkami przewieziona do Fordonu
ñ centralnego wiÍzienia dla
kobiet politycznie skazanych.
Lata spÍdzone w tym wiÍzieniu
to lata d≥ugie, pe≥ne ciÍøkich
chwil, gdzie kaødy przeøyty
dzieÒ by≥ iskierkπ nadziei na
wolnoúÊ.
17 grudnia 1953 roku znalaz≥am siÍ na wolnoúci. Przez
d≥ugi okres czasu po zwolnieniu z Fordonu by≥am pod sta≥π
Ñopiekπî funkcjonariuszy UB.
Dla wiÍüniÛw politycznych
w pierwszych dwudziestu latach PRL-u w≥aúciwie nie
by≥o miejsca bez szykan, gdy
szuka≥o siÍ pracy, czy swojego
sposobu na øycie.
W roku 1993 Sπd WojewÛdzki we Wroc≥awiu, po
moim wystπpieniu o rehabilitacjÍ, uzna≥ wyrok z 1948 r.
za niewaøny. Czy jednak coú
moøe wyrÛwnaÊ krzywdy 8
wiÍziennych lat?

JANINA WOJNAROWSKA
Nowa DÍba
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MOJE WSPOMNIENIA
WOJENNE (CZ.I)
Do wrzeúnia 1939 r. roku mieszka≥em z rodzicami w We≥nowcu, dzisiejszej dzielnicy Katowic. W czerwcu tego roku ukoÒczy≥em 8 klasowπ Szko≥Í Publicznπ w We≥nowcu i zda≥em
egzamin do ålπskich Zak≥adÛw Technicznych na wydzia≥ mechaniczny. Na wakacje wyjecha≥em wraz z matkπ i siostrπ do rodzinnej PorÍby w powiecie zawierciaÒskim, gdzie zasta≥ nas
wybuch II wojny úwiatowej. Tam poøegnaliúmy zmobilizowanego wuja W≥adys≥awa, kaprala
rezerwy, nawet nie wiedzπc, øe jeszcze wczeúniej zosta≥ zmobilizowany mÛj ojciec Stanis≥aw.
Do dzisiaj nie wiem, czy
ten nasz ostatni wyjazd z Katowic nie uratowa≥ mi øycia,
bowiem wielu moich kolegÛw
i koleøanek szkolnych bra≥o
udzia≥ w obronie Katowic, za co
rozbestwieni øo≥dacy spod znaku
Freikorps wrzucali ich zmasakrowane cia≥a do rzeki Rawy,
zrzucali z wieøy spadochronowej w Parku Koúciuszkowskim
lub po prostu rozstrzeliwali.
A ja przecieø bra≥em czynny
udzia≥ w popularnym wÛwczas
na ålπsku Towarzystwie Sportowo-Gimnastycznym ÑSokÛ≥î,
naleøa≥em do strzeleckich ÑOrlπtî, a w ostatnich latach przed
wojnπ do harcerstwa w We≥nowcu, ktÛrego niezapomnianym wzorem by≥ podharcmistrz
Augustyn SokÛ≥, syn úlπskiego
powstaÒca, przywÛdca samoobrony harcerskiej, rozstrzelany
przez NiemcÛw z poczπtkiem
wrzeúnia 1939. Jestem przekonany, øe znalaz≥bym siÍ w grupie
m≥odocianych obroÒcÛw Katowic, poniewaø zawsze bra≥em
czynny udzia≥ we wszystkich
Êwiczeniach sportowo-obronnych, a nasza rodzina znana by≥a
w dzielnicy z patriotycznych
i narodowych poglπdÛw i tradycji. Przeøy≥em jednak ten ciÍøki
okres z dala od Katowic, gdzie
rozegra≥a siÍ tragedia m≥odzieøy
harcerskiej i bohaterskich obroÒcÛw Katowic.
Po powrocie do Katowic
zastaliúmy nasze mieszkanie zaplombowane z nakazem stawienia siÍ na policji. W obecnoúci
øandarma i rozwydrzonych wyrostkÛw, radosnych okrzykÛw

sπsiadÛw NiemcÛw i ålπzakÛw,
musieliúmy siÍ w ciπgu trzech
godzin wyprowadziÊ do oddalonego o trzy kilometry baraku.
Ca≥y swÛj dobytek, ktÛry zdo≥aliúmy wynieúÊ, przewoziliúmy
rÍcznym wÛzkiem do naszego
baraku. WkrÛtce wrÛci≥ nasz ojciec, ktÛry zbieg≥ z transportu do
obozu jenieckiego i po krÛtkim
pobycie w areszcie policyjnym
wrÛci≥ do domu. Zosta≥ skierowany do huty cynku, gdzie
wczeúniej pracowa≥, a pÛüniej do
firmy budowlanej w åwiÍtoch≥owicach. Chorπ matkÍ przymusowo zatrudniono w firmie budowlanej, a ma≥oletniπ siostrÍ u niemieckiej rodziny. Mnie zatrudni≥
miejscowy ålπzak Johann Kroll
(przed wojnπ Jan KrÛl) w sklepie
kolonialnym i czasem dawa≥ coú
do jedzenia, ale pracowa≥em bez
wynagrodzenia.
To wszystko siÍ skoÒczy≥o,
gdy w obowiπzkowej wprowadzonej palcÛwce fingerabdruck rodzice napisali, øe sπ
narodowoúci polskiej, a w domu
rozmawiajπ po polsku. Kiedy
wprowadzono volkslistÍ, rodzice
jej nie wype≥nili, ryzykujπc wysiedleniem lub aresztowaniem.
Wielu dobrych PolakÛw, ktÛrzy
pozostali na terenach GÛrnego
ålπska, w≥πczonego juø w paüdzierniku 1939 r. do Trzeciej
Rzeszy, zastraszono i wpisywali
siÍ na volkslisty, ale niestety
wielu ålπzakÛw wypar≥o siÍ
polskoúci. NiektÛrzy ze ålπzakÛw, ktÛrzy przed 1939 rokiem
uciekli do Rzeszy wraca≥o na
ålπsk w mundurach Freikorpsu,
wyrÛwnujπc swoje krzywdy

Wehrmachtu. Mimo to w czasie
naszych spotkaÒ rozmawia≥ po
polsku, nie zwaøajπc na to, øe
by≥ w mundurze niemieckim
i powiedzia≥ mi, øe jeúliby tylko
mia≥ okazjÍ, to przejdzie na
drugπ stronÍ. I tak teø siÍ sta≥o.
W 1946 r. powrÛci≥ do We≥nowca w mundurze andersowskim,
a ja pomaga≥em go rehabilitowaÊ
przed polskimi w≥adzami.
Wracam jednak do roku
1940. Zaczπ≥em wyczuwaÊ, øe

Kenkarta Z. Mazura.
na winnych i niewinnych; inni
ålπzacy za swojπ niez≥omnπ postawÍ byli gilotynowani w wiÍzieniu miko≥owskim w Katowicach lub wieszani w wiÍzieniu
mys≥owickim. Na szczÍúcie
Niemcom brakowa≥o robotnikÛw w kluczowych ga≥Íziach
przemys≥u ciÍøkiego i rodzina
nasza przeøy≥a wojnÍ.
W tym miejscu chcia≥bym
wspomnieÊ o moim koledze
szkolnym Antku Piechuli, synu
powstaÒca úlπskiego, ktÛrego
matka otrzyma≥a volkslistÍ nr
4, ale jego i tak wcielono do

grozi≥o mi skierowanie do arbeitzdienstu po ukoÒczeniu 16 lat,
toteø przy pierwszej nadarzajπcej
siÍ okazji, wiosnπ 1940 roku,
uciek≥em do rodzinnej PorÍby,
w≥πczonej rÛwnieø do Rzeszy,
ale tam przynajmniej czu≥em
siÍ bezpieczniej wúrÛd swoich.
Zosta≥em tam zatrudniony w Fabryce Maszyn, w ktÛrej uda≥o mi
siÍ szczÍúliwie przepracowaÊ do
wyzwolenia, czyli do stycznia
1945 roku.

Zygmunt Mazur
Nowa DÍba

S P R O S T O WA N I A
r Przepraszamy pana Tadeusza Ragana z AlfredÛwki za zmianÍ jego
nazwiska w tekúcie ÑWoda
ñ matka lasowiacka.î cz. I,
niezaleønπ od redakcji
(tak widnieje w ksiπøce).

r W nawiπzaniu do artyku≥u
z 39 ÑNSî ÑChmielowski
wrzesieÒ przed latyî informujemy, øe przedstawiona
przez JÛzefa Godka interpretacja wydarzeÒ z 1939
r. nie jest oficjalnym stanowiskiem redakcji w tej
sprawie.
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POCZET KSI ØY
CHMIELOWSKICH
1. Proboszcz ks. Stanis≥aw W≥adyka (1924 ñ
1951),wikariusz ks. JÛzef
Matyka viic. subst. (1950
ñ 1951);
2. Proboszcz ks. JÛzef Matyka (1951 ñ 1980), wikariusze: ks. W≥adys≥aw Borowik (1954 ñ 1957), ks.
Jan Kordas (1957 ñ 1959),
ks. Tadeusz ‹bermann
(1959 ñ 1961), ks. Bronis≥aw Wawrzyszkiewicz
(1961 ñ 1963), ks. Tadeusz
Owsiak (1963 ñ 1964), ks.
Kazimierz Golenia (1964
ñ 1966), ks. Micha≥ Motyl
(1966 ñ 1967), ks. Wojciech Sowa (1967 ñ 1972),
ks. Jan PiÛrkowski (1970
ñ 1972), ks. Stanis≥aw
Pelczar (1972 ñ 1975), ks.
Marian Kondysar (1975
ñ 1980), ks. Mieczys≥aw
Wolanin (1975 ñ 1978), ks.
Zygmunt Wandas (1978
ñ 1981);
3. Proboszcz ks. Marian
Kondysar (1980 ñ 1990),
wikariusze: ks. Jan Pasieka
(1981 ñ 1983), ks. Edward
Bia≥og≥owski (1982
ñ 1984), ks. Augustyn
Babiak (1986 ñ 1988), ks.
Miros≥aw Grendus (1988
ñ 1990);
4. Proboszcz ks. Jan Kaplita
(1990 ñ 1993), wikariusz
ks. JÛzef Rogowski adm.
(1990 ñ 1993);
5. Proboszcz ks. JÛzef Rogowski (1993 -), wikariusze ks. Leszek Pituch
(2002 ñ 2004), ks. Leszek
Chamerski (2004 - )

ks. J.R.
Historia parafii, str. 24

PARTYZANCKICH I ØO£NIERSKICH KOL D CZAR
ÑOto wtedy w zaciemnionych izbach drga≥ p≥omyk jedynej úwiecy lub lampy naftowej, a ludzie
wokÛ≥ nich skupieni úpiewali dziwnπ kolÍdÍ. Niby tÍ dawnπ, a przecieø zupe≥nie innπ:
Lulajøe, Jezuniu, Dziecino Boska,
Dziú ca≥a ku Tobie garnie siÍ Polska.
Lulajøe, Jezuniu, na polskiej ziemi,
ChoÊ ch≥odno i g≥odno, lecz miÍdzy swemi.î
Tak opisywa≥ pan Tadeusz
Szewera, partyzant oddzia≥u
ÑJÍdrusieî, wigilie Boøego Narodzenia lat okupacji, w swoim
zbiorku kolÍd wojennych z lat
1939-1945.
Do tych kolÍd wrÛcili cz≥onkowie Parafialnego Oddzia≥u
Akcji Katolickiej przy koúciele
pw. Podwyøszenia Krzyøa åw.
w Nowej DÍbie organizujπc
w niedzielÍ 30 stycznia ÑWieczÛr
KolÍd Partyzanckich i Øo≥nierskichî. W spotkaniu wziÍli udzia≥
liczni mieszkaÒcy Nowej DÍby,
a prowadzi≥ je JÛzef AntoÒczyk.
åpiewem kierowa≥ ks. proboszcz
Eugeniusz Nycz.
Spotkanie rozpoczÍto modlitwπ, a nastÍpnie prowadzπcy
krÛtko przypomnia≥, øe tradycja
úpiewania kolÍd siÍga XIII wieku
i zwiπzana jest z franciszkanami.
Pierwsze kolÍdy, to kolÍdy-ko≥ysanki úpiewane przy ø≥Ûbku
w koúciele. Obok tych powstajπ
rÛwnieø kolÍdy dla potrzeb liturgicznych, ktÛre majπ charakter
hymnowy i bardzo czÍsto sπ
modlitwπ. Trzecia grupa kolÍd
to pastora≥ki, typ kolÍdy realistycznej. W kolÍdach polskich
i wierszach boøonarodzeniowych
wyraüny jest jeszcze jeden nurt
ñ nurt narodowy. Rozwinπ≥
siÍ on zw≥aszcza po utracie
niepodleg≥oúci. Nasze dzieje
sprawi≥y, øe nurt ten okaza≥ siÍ
nadspodziewanie øywy. SzczegÛlnie wiele tego typu wierszy
i kolÍd powsta≥o w latach 1939
ñ 1945. Odzwierciedlajπ one losy
PolakÛw w tym okresie naszej
historii. Powstawa≥y w oddzia≥ach partyzanckich, w obozach
jenieckich i obozach zag≥ady,
na dalekiej Syberii, w Anglii,
Szkocji i na wszystkich frontach
zachodnich i wschodnich.
åpiewanie kolÍd na spotkaniu przeplatane by≥o recytacjami
wierszy Stanis≥awa BaliÒskie-

go, Krzysztofa BaczyÒskiego
i Tadeusza Borowskiego.
Wprowadzeniem by≥a recytacja wiersza Stanis≥awa BaliÒskiego ÑKolÍda warszawska
1939î, w ktÛrej poeta w dramatyczny sposÛb zwraca siÍ do
Matki Boskiej z proúbπ o od≥oøenie dnia Narodzenia na inny
czas. Prawdziwie wstrzπsajπca
jest ostatnia zwrotka:
ÑA jeúli chcesz juø narodziÊ
w cieniu
Warszawskich zgliszcz,
To lepiej zaraz po narodzeniu
RzuÊ Go na Krzyøî.
åpiew kaødej kolÍdy poprzedzony by≥ wstÍpem, w ktÛrym prowadzπcy charakteryzowa≥ okolicznoúci jej powstania.
Wiersze pomaga≥y wczuÊ siÍ
w atmosferÍ tamtego czasu,
a okolicznoúci ich powstania
pozwala≥y dobrze zrozumieÊ ich

treúÊ. Uczestnicy spotkania otrzymali teksty úpiewanych kolÍd.
Mogli wiÍc úpiewaÊ wspÛlnie
z chÛrem emerytÛw dzia≥ajπcym
przy Samorzπdowym Oúrodku
Kultury i dziewczÍtami z Oazy.
WiÍkszoúÊ kolÍd úpiewana
by≥a na znane melodie. By≥y jednak i takie, ktÛre mia≥y melodie
oryginalne. Jednej z nich, kolÍdÍ
Szarych SzeregÛw (ÑPana Jezusowa szara ko≥ysankaî) nauczono
siÍ úpiewaÊ w trakcie spotkania.
Pozosta≥e wykonywa≥ chÛr.
Nurt narodowy polskich
kolÍd nie zanik≥ wraz z zakoÒczeniem II Wojny åwiatowej.
Wiele takich kolÍd powsta≥o
w wiÍzieniach UB i w okresie
stanu wojennego.
WspÛlny wieczÛr zakoÒczono kolÍdπ ÑBÛg siÍ rodzi, moc
truchlejeî.

J”ZEF ANTO—CZYK

Co w ÑPrzejrzystejî s≥ychaÊ?

REALIZUJEMY KOLEJNE ZADANIA
W tym pÛ≥roczu realizujemy kolejne zadania w ramach ÑPrzejrzystej gminyî. Do
programu przed≥oøyliúmy juø
zadania z zasady PRZEJRZYSTOå∆: NowodÍbski Serwis
Informacyjny Ñe-NSî, Katalog
Us≥ug, Gminny Katalog Firm.
W najbliøszym czasie
przed≥oøymy rozliczenia w kolejnych zasadach:
BRAK TOLERANCJI
DLA KORUPCJI: Kodeks
Etyczny PracownikÛw UMiG
i Kodeks PostÍpowania Etycznego;
PARTYCYPACJA SPO£ECZNA: Mapa Aktywnoúci
Lokalnej, Karta wspÛ≥pracy
Gminy Nowa DÍba z organizacjami pozarzπdowymi;
P R Z E W I D Y WA L NOå∆: Strategia ZrÛwnowa-

øonego Rozwoju Gminy Nowa
DÍba oraz proces jej aktualizacji i monitorowane;
FACHOWOå∆: Procedura naboru do urzÍdu (rozstrzygniÍte dwa pierwsze nabory w postÍpowaniu otwartym),
szkolenia dla pracownikÛw
z etyki;
ROZLICZALNOå∆:
wydamy ksiπøeczkÍ o budøecie
2005 roku i realizacji budøetu
w 2004 r.; staramy siÍ rÛwnieø
przygotowaÊ zestaw procedur
opisujπcych najwaøniejsze procesy, jakie zachodzπ w naszym
urzÍdzie.
ZachÍcamy PaÒstwa do
zapoznania siÍ ze szczegÛ≥ami,
ktÛre znajdujπ siÍ na naszej
stronie internetowej:
www.nowadeba.npl.pl
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ZR”WNOWAØONA
STRATEGIA
W drugim pÛ≥roczu ubieg≥ego roku trwa≥y prace nad
aktualizacjπ strategii rozwoju gminy. Przypomnijmy, øe
jest to dokument, ktÛry okreúla g≥Ûwne kierunki dzia≥aÒ
samorzπdu gminnego.
Poprzednia strategia by≥a
ukierunkowana na rozwÛj
gospodarczy. Obecnie nadszed≥ czas, aby jπ poszerzyÊ
o elementy spo≥eczne, czego
øπda rÛwnieø ustawa o pomocy spo≥ecznej, ktÛra okreúla
koniecznoúÊ przygotowania
strategii rozwiπzywania problemÛw spo≥ecznych. Zdecydowano siÍ to osiπgnπÊ w jednym dokumencie ñ Strategii
ZrÛwnowaøonego Rozwoju
Gminy Nowa DÍba.
W prace nad strategiπ
zaangaøowano przedstawicieli naszych spo≥ecznoúci
w ramach Komitetu Rozwoju
Spo≥eczno-Gospodarczego,
ktÛry by≥ wspierany przez moderatorÛw. Komitet podzieli≥
siÍ na trzy grupy: gospodarczπ, ekologicznπ i spo≥ecznπ.
Grupa spo≥eczna przy okreúlaniu programÛw i zadaÒ
podzieli≥a siÍ jeszcze na dwa
zespo≥y, dobierajπc sobie
kolejnych wspÛ≥pracownikÛw z okreúlonych dziedzin
øycia spo≥ecznego. Praca
grup gospodarczej i ekologicznej by≥a o tyle ≥atwa, øe
adaptowa≥y one wiÍkszoúÊ
rozwiπzaÒ z dotychczasowej
strategii, przyjÍtej w 2000
roku w ramach Programu
Partnerstwa dla Samorzπdu
Terytorialnego, tych ktÛre
jeszcze nie zosta≥y zrealizowane, albo ktÛrych realizacja
siÍ toczy.
W wyniku prac komitetu
i redakcji zapisÛw przez moderatorÛw, uda≥o siÍ po kilku
tygodniach pracy uzgodniÊ
dokument, ktÛry przedstawiono Radzie Miejskiej. Debata

wúrÛd radnych mia≥a miejsce
na sesji 16 grudnia i zakoÒczy≥a siÍ uchwaleniem nowej
strategii.
W obszarze gospodarczym wskazane zosta≥y
najwaøniejsze cele, przed
realizacjπ ktÛrych staje nowodÍbski samorzπd, a ktÛre
mogπ sprzyjaÊ rozwojowi
gospodarczemu w naszej
gminie: Promocja gminy
ñ dzia≥anie ukierunkowane
na pozyskiwanie inwestorÛw
zewnÍtrznych i ukazywanie
gminy, jako obszaru atrakcyjnego dla inwestorÛw; RozwÛj
infrastruktury podnoszπcej
konkurencyjnoúÊ gminy
ñ poprawa infrastruktury
w gminie wp≥ywa bezpoúrednio na rozwÛj gminy i jej
moøliwoúci w tym zakresie; Wspieranie lokalnych
inicjatyw gospodarczych
ñ naleøy wspieraÊ istniejπce inicjatywy gospodarcze
oraz inicjowaÊ pewne procesy w øyciu gospodarczym
gminy; System wspierania
przedsiÍbiorczoúci ñ naleøy
wdroøyÊ systemowe rozwiπzania w zakresie tworzenia
dogodnych warunkÛw dla
rozwoju przedsiÍbiorczoúci.
W obszarze spo≥ecznym,
w ramach ktÛrego gmina ma
stymulowaÊ postawy obywatelskie, celem stworzenia systemu wspÛ≥pracy samorzπdu
ze spo≥ecznoúciπ, uznano, øe
spe≥ni siÍ to poprzez osiπgniÍcie nastÍpujπcych celÛw:
Podniesienie i zapewnienie
bezpieczeÒstwa mieszkaÒcÛw gminy ñ poprzez rozwiπzania systemowe, eliminujπce

zagroøenia dla mieszkaÒcÛw;
Zapewnienie warunkÛw
i tworzenie potencja≥u dla
rozwiπzywania problemÛw
z zakresu pomocy spo≥ecznej
ñ osiπgniecie tego celu pozwoli zapobiegaÊ marginalizacji
pewnych grup spo≥ecznych,
dotkniÍtych wykluczeniem
spo≥ecznym; Zapewnienie
warunkÛw do wszechstronnego rozwoju osobowoúci
cz≥owieka na wszystkich
szczeblach edukacji w gminie ñ realizacja tego celu ma
s≥uøyÊ zaspokojeniu potrzeb
edukacyjnych mieszkaÒcÛw
gminy; Tworzenie warunkÛw
umoøliwiajπcych uczestnictwo mieszkaÒcÛw gminy we
wszystkich obszarach øycia
kulturalnego ñ realizacja tego
celu ma s≥uøyÊ zwiÍkszeniu
oddzia≥ywania i dostÍpnoúci
kultury; Kreowanie polityki
gminnej otwartej na sport
i aktywnoúÊ mieszkaÒcÛw,
umoøliwiajπcej samorealizacjÍ i pe≥ne uczestnictwo
w øyciu spo≥ecznoúci lokalnej ñ ma s≥uøyÊ dπøeniu do
zwiÍkszenia moøliwoúci rozwoju wspÛ≥pracy miÍdzy samorzπdem a organizacjami pozarzπdowymi
w rÛønych
dziedzinach
øycia, w tym
w sporcie;
Stworzenie
warunkÛw
do pe≥nej
i wszechstronnej
ochrony
zdrowia
mieszkaÒcom gminy
ñ ukierunkowanie na sta≥y monitoring
i reagowanie
w sytuacjach
kryzysowych.
W dzia≥aniach proekologicznych na te-

renie gminy wyodrÍbniono
nastÍpujπce cele strategiczne:
Edukacja ekologiczna spo≥ecznoúci lokalnej ñ wdraøanie programÛw ekologicznych skierowanych do dzieci
doros≥ych i przedsiÍbiorcÛw;
Tworzenie systemu ochrony
úrodowiska przed zagroøeniami ñ podejmowanie systemowych dzia≥aÒ s≥uøπcych
ochronie úrodowiska przed
degradacjπ; Wykorzystanie
turystycznych i rekreacyjnych walorÛw gminy ñ wykorzystanie naszych walorÛw
przyrodniczych przy rozwoju
rekreacji w gminie; Promowanie walorÛw úrodowiskowych ñ ukazywanie gminy
jako przyjaznej cz≥owiekowi
i úrodowisku.
Realizacja tych za≥oøeÒ to proces d≥ugofalowy,
wymagajπcy zaangaøowania
ca≥ej spo≥ecznoúci lokalnej
poprzez realizacjÍ zadaÒ rozpisanych w strategii, z ktÛrymi moøemy siÍ szczegÛ≥owo
zapoznaÊ na naszej stronie
internetowej (www.nowwadeba.npl.pl).
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STANIS£AW MITYK – ARTYSTA NIENASYCONY
8 lutego w domu kultury mia≥ miejsce wernisaø malarstwa olejnego artysty Stanis≥awa Mityka z Chmielowa. Na
otwarcie wystawy przyby≥a duøa grupa mieszkaÒcÛw Nowej
DÍby i okolic, ktÛrzy 10 lat wczeúniej mieli juø moøliwoúÊ
zapoznaÊ siÍ z twÛrczoúciπ tego malarza. Stanis≥aw Mityk
wystawia≥ wÛwczas w nowodÍbskim SOK-u swoje akwarele,
a przez wiele lat swoje grafiki drukowa≥ w ÑTygodniku NadwiúlaÒskimî.
Ten zakres twÛrczoúci malarza úwiadczy o bogactwie jego
artystycznej duszy. Akwarele S.
Mityka, o czym mÛwi≥ S≥awomir
Gurdak, plastyk z SOK-uî, urzekajπ øywoúciπ barw, lekkoúciπ
wykonania. Skierowane sπ w kierunku architektury, ale moøemy
dostrzec takøe piekno natury:
drzewa, kwiaty. Jednak nie treúÊ
tych akwarel jest decydujπca
o wartoúci tych prac, ale sposÛb
przedstawienia tej treúci, zachwyt
nad tym, co twÛrca ujrza≥.
Zaprezentowane zaú na
tej wystawie malarstwo olejne
przedstawi≥ Tomasz Staszewski,
znany artysta, zwiπzany przez
wiele lat z WojewÛdzkim Domem Kultury w Tarnobrzegu.
Jak mÛwi≥ Staszewski, artysta narzuca sobie sam problemy,
ktÛrymi siÍ zajmuje na p≥Ûtnie
i stara siÍ je uczciwie przedstawiaÊ. Nie ma w tym malarstwie
przypadkowoúci, gdy rozlewa siÍ
farba, czy rÍka z pÍdzlem wÍdruje
po p≥Ûtnie.
Malarstwo S. Mityka jest
rozbudowane tematycznie. Na
jego obrazach jest duøo postaci,
duøo symboli, metafory malarskiej, pejzaøy, martwej natury.
ZnaleüÊ moøna by≥o na wystawionych obrazach elementy
impresjonizmu, ale i realizmu,
jak chociaøby kawaleriÍ polskπ.
Pejzaøe, ktÛre teø moøna by≥o
dostrzec, nie by≥y jakieú konkretne, ale podporzπdkowane
wraøliwoúci malarskiej. Chociaø
na jednym, obrazie moøna by≥o
oglπdaÊ piÍkny (ongiú) dworek
chmielowski ÑBelwederî, gdzie
przebija nuta sentymentalizmu
artysty.
T. Staszewski dokona≥ takøe

porÛwnania malarstwa St. Mityka
z lat 70-tych i obecnych. Przed
laty artysta malowa≥ czÍsto obrazy abstrakcyjne, kosmiczne, bez
udzia≥u postaci ludzkich. Formy
by≥y bardziej miÍkkie. Przedstawione zaú na tej wystawie
obrazy cechuje wyraüny rysunek.
Obecnie w jego obrazach zauwaøyÊ moøna duøo postaci, czÍsto
m≥odych ludzi, mimo, øe jego
malarstwo cechuje dostojeÒstwo
i powaga. Sztuka jego to jednak
duøo spontanicznoúci, swobody;
w tej twÛrczoúci moøna dostrzec
m≥odzieÒczy odruch rÍki, stπd
i takie Ñm≥odzieÒczeî tematy.
Artysta w swoich obrazach
duøo operuje úwiat≥em i kontrastem pomiÍdzy úwiat≥em a cieniem, co zbliøa go do twÛrczoúci
postimpresjonistÛw (ÑDama
z parasolkπî). RÛøni go od tamtej
twÛrczoúci przedstawianie struk-

Stanis≥aw Mityk w rozmowie o swojej twÛrczoúci.
tur malarskich. Z tego obrazu
i jemu podobnych przemawia do
nas artysta poszukujπcy swoich
struktur.
Malowane postaci przez
artystÍ czasami sπ realistyczne
(ÑAutoportretî), a niekiedy abstrakcyjne, p≥askie, bez rysÛw.
Twarze wtapiajπ siÍ w przestrzenie, ktÛre majπ charakter
symboliczny, malarski. Kolor
tych przestrzeni jest malarski,
niezaleøny od natury, wynikajπcy
z widzenia p≥Ûtna przez malarza.
Sπ to prace komponowane.
Mityk interesuje siÍ fakturπ,

NIEZWYK£E TRIO

Bohdan Kosoput i Jerzy Fomanko.

W Samorzπdowym Oúrodku
Kultury goúci≥o
niecodzienne trio.
Soliúci Filharmonii Lwowskiej:
tenor Bogdan
Kosoput i pianista-akompaniator
Jerzy Fomanko
oraz Roman Sawin, absolwent
lwowskiej Akademii Muzycznej
grajπcy na waltorni, dali prawie
dwugodzinny popis swoich umie-

powierzchniπ obrazu, materiπ
malarskπ. Autora interesuje rzeczywistoúÊ malarska, a nie rzeczywistoúÊ otaczajπcego úwiata.
Duøo w jego obrazach zakoÒczeÒ
symbolicznych, niedopowiedzeÒ,
dajπcych widzowi moøliwoúÊ
poszukiwania swoich odpowiedzi
na pytania nurtujπce artystÍ.
Trudno jest opisywaÊ te
dzie≥a malarskie, trzeba podejúÊ
do tych obrazÛw, przyglπdnπÊ siÍ
im i po swojemu zinterpretowaÊ
obrazy Stanis≥awa Mityka.

WIES£AW ORDON
jÍtnoúci wirtuozerskich i wokalno-instrumentalnych.
Wieczorowi muzycznemu
przyúwieca≥o has≥o ÑRomanse
rosyjskie i cygaÒskieî, dlatego
teø na repertuar sk≥ada≥y siÍ
romanse klasykÛw, serenady
starorosyjskie i melodie cygaÒskie: poczπwszy od Czajkowskiego, przez Szeremietiewa,
GlinkÍ, Zubowa, aø po anonimowych kompozytorÛw-autorÛw cygaÒskich kompozycji. Utwory u≥oøono nie
w porzπdku chronologicznym,
a Ñspo≥ecznymî, bo wieczÛr
rozpoczÍto kompozycjami
ulubionymi przez arystokracjÍ,
koÒczπc s≥uchanymi z luboúciπ
w szynkach czy oberøach melodiami cygaÒskimi. DziÍki
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WODA – MATKA
LASOWIACKA cz. II
ÑÖOprÛcz piskorÛw
w mokrad≥ach i stawach by≥y
jeszcze Ñrebyî. Zlatywa≥y siÍ
one szczegÛlnie w d≥ugich
a wπskich rowach, jakimi
przekopywano tutejsze bajora i moczary. Do rowÛw
wk≥adali Ñwirskiî. Ch≥opi
chodzili po rowach, straszyli
nogami i kijami, ryby spada≥y
do ÑwirskÛwî. Stamtπd siÍ je
wyjmowa≥o i gotowa≥o. A w
stawach i rzekach to ≥apali
Ñna podrywkiî.
- I Ñúwyniî teø duøo chowali, niejeden to i po dwie
maciory. Na wiosnÍ i w lecie to zaraz rano wyganiali
Ñúwynie z prosiÍtyî i sz≥y Ñna
mocaryî, tam siÍ pas≥y. Juø
tak by≥y nauczone, øe wraca≥y
do cha≥upy na po≥udnie, jakby
zegarki mia≥y. Dostawa≥y pomyj i znÛw sz≥y.
- Co tam jad≥y? ñ zapyta≥em. ñ Wszystko chla≥y: úlimaki, pijawki i inne rÛøne gady,
ry≥y jakieú korzenie, juø ta
one wiedzia≥y, czego szukaÊ.
TrochÍ úwiÒ sprzedawa≥o siÍ,
resztÍ zostawia≥o dla siebie.
- I krÛw dosyÊ chowali,
bo to siana, kiepskiego bo
kiepskiego, ale moøna by≥o
temu muzyka z kaødπ minutπ
nabiera≥a tempa i øywio≥owoúci, a s≥uchacze z kaødym
kolejnym utworem coraz g≥oúniej bili brawo i coraz rzadziej
ocierali nabiegajπce ≥zami
wzruszenia oczy.
Jak zapewnia dyrektor Samorzπdowego Oúrodka Kultury
w Nowej DÍbie, Alicja Suska,
to nie ostatnie tego typu spotkanie z muzykπ zagranicznπ.
Jeøeli bÍdzie zainteresowanie
takimi tego typu wieczorami ze
strony mieszkaÒcÛw, wkrÛtce
odbÍdπ siÍ kolejne wieczory
muzyczne.

JOANNA LEWICKA

zrobiÊ. Mleka to tam one dawa≥y niewiele, ale zawsze dla
siebie wystarczy≥o. A jak przysz≥y g≥ody, to rznÍli i jedliî.
Taka sytuacja trwa≥a d≥ugo, lecz przecieø nie wiecznie.
Przyszed≥ czas, gdy zaczÍto
spychaÊ wodÍ do defensywy,
pomniejszaÊ jej znaczenie,
odbieraÊ jej zajmowane od
niepamiÍtnych czasÛw tereny. Ten proces Kotula teø
przeúledzi≥.
ÑWarunki øycia w puszczy by≥y ciÍøkie i surowe.
Mimo, øe wúrÛd bajor, moczarÛw i zatopÛw oraz nÍdzy czyha≥a úmierÊ, ludzi przybywa≥o
wiÍcej niø ziemi. G≥Ûd coraz
czÍúciej zaczπ≥ zaglπdaÊ do
ludzkich sadyb. W≥aúciciele
niezmiernych obszarÛw bajor,
spoglπdajπc na nie, dumali
nad tym, jak by je w ≥πki i pastwiska zamieniÊ. Pisali, interweniowali, zabiegali, gdzie
siÍ da≥o, aø wreszcie doprowadzili do tego, øe z Wydzia≥u
Krajowego we Lwowie przyjecha≥a Ñwysokaî komisja.
Potem Ñnizijerowieî chodzili,
badali, mierzyli i ostatecznie
postanowili: najpierw trzeba
ujarzmiÊ £Íg i jemu podobne
rzeki, a w koÒcu potoki i strumienieî.
ÑZa przyk≥adem Wydzia≥u Krajowego poszli prywatni
w≥aúciciele ziemscy, zw≥aszcza
Tarnowski z Dzikowa i DolaÒski z samego GrÍbowa.
Tarnowscy posiadali w tych
stronach olbrzymie obszary
podmok≥ych lasÛw i niezmierzonych bagien, w samych
Stalach oko≥o 5000 ha. Osuszenie bagien i mokrade≥ da≥o
im wspania≥e ≥πki, a takøe
moøliwoúÊ podniesienia kultury leúnej. Doskona≥y rybostan
w £Ígu sk≥oni≥ ich do likwidacji ≥πk i zorganizowania
rozleg≥ego systemu stawÛw

Rzeczka TrzeúniÛwka.
o powierzchni oko≥o 600 ha,
zasilanych znakomitπ wodπ
z £Ígu. Przewidywania by≥y
trafne: hodowla ryb okaza≥a
siÍ ekonomiczniejsza od ≥πk.
Przy odwadnianiu terenÛw paÒstwowych i obszarniczych nie da≥o siÍ pominπÊ
i gruntÛw ch≥opskich zwiπzanych z tamtymi jak cz≥onki
z korpusem cia≥a. Akcjπ melioracyjnπ objÍte zatem zosta≥y
i okoliczne wsie. Tak wysch≥y
nie tylko bagna i moczary, ale
i jeziora. Na ich miejscach
powsta≥y Ñjeziorzyskaî, znakomite pastwiska dla licznych
stad gÍsi. åladem jezior sπ tu
jeszcze do≥ki nape≥nione wodπ,
jakby specjalnie pozostawione dla wrzaskliwych ptakÛw.
Wsie z niedawnych jeszcze
podmok≥ych ≥πk i bajor zyska≥y
setki hektarÛw nowych gruntÛw. ZginÍ≥y piskory i wysch≥a
Ñmannaîî.
Woda przesta≥a dominowaÊ nad ludümi, ale jeúli ktoú
sπdzi, øe melioracja puszczaÒskich ostÍpÛw zmieni≥a
radykalnie sytuacjÍ, a uniezaleøniajπc mieszkaÒcÛw
lasowiackich wsi od w≥adzy
natury, sprawi≥a, øe ich øycie
sta≥o siÍ ≥atwiejsze ñ jest
w b≥Ídzie. Odwodnienie mokrade≥ wywo≥a≥o problemy,
ktÛrych nikt nie mÛg≥ przewidzieÊ...
ÑUzyskane ≥πki, w≥asnoúÊ ÑpaÒstwaî, by≥y dotπd w posiadaniu Wydzia≥u

Krajowego. Z terenÛw, ktÛre
od wiekÛw uwaøane by≥y
za niczyje, bezpaÒskie, za
w≥asnoúÊ gromadzkπ, czyli
ch≥opskπ, gdzie ÑmannÍî
zbierano, piskory ≥apano,
gdzie Ñkoniorze na wyposkÍ
jechaliî ñ teraz nagle trawÍ
trzeba by≥o kupowaÊ. Nagle
sta≥y siÍ one Ñczyjeúî, znalaz≥y swego w≥aúcicielaî.
Z punktu etnologicznego
widzenia ñ proces ten mia≥
jeszcze jedno nastÍpstwo,
na ktÛre rzeszowski badacz
nie mÛg≥ nie zwrÛciÊ uwagi.
ÑUregulowanie rzek oraz powstanie osuszonych pÛl, ≥πk
na miejscu bagien i moczarÛw
spowodowa≥o jednoczeúnie
zanik s≥ownictwa zwiπzanego
z tamtπ fizjografiπ i z tamtym
sposobem bytowania ludzi.
Nastπpi≥o w ten sposÛb znaczne zuboøenie dawnego jÍzyka
ludowego i regionalnego, jak
znik≥y zjawiska, ktÛre by≥y
jego desygnatem.
Odpad≥y ludowe wyraøenia i terminy, ktÛrymi wyraøano czynnoúci cz≥owieka w jego
walce z øywio≥em wodnym; ten
zasÛb s≥Ûw zosta≥ na zawsze
wykreúlony z jÍzyka wa≥ami,
rowami, kana≥ami itdî.
...i czy nie warto zajrzeÊ do ÑPrac i materia≥Ûwî?
Czy ich skromne ok≥adki
nie zawierajπ fascynujπcych
treúci?

WALDEMAR BA£DA
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STANIS£AW TARNOWSKI
PATRONEM SZKO£Y

W TARNOWSKIEJ WOLI
Na sesji Rady Miejskiej w Nowej DÍbie, 27 stycznia b.r., radni uchwalili, na wspÛlny
wniosek rady pedagogicznej, rodzicÛw i uczniÛw, nadanie Szkole Podstawowej w Tarnowskiej
Woli imiÍ Hrabiego Stanis≥awa Tarnowskiego.
Do wyboru tej w≥aúnie postaci dosz≥o w wyniku szczegÛ≥owej i wnikliwej analizy celÛw
i funkcji, jakie ma spe≥niaÊ patron
szko≥y. W uzasadnieniu wyboru
znalaz≥y siÍ nastÍpujπce argumenty: Stanis≥aw Tarnowski jest
wzorem, godnym naúladowania
dla uczniÛw w dziedzinie nauki;
jest zwiπzany z regionem poprzez
pochodzenie z rodu Tarnowskich
- fundatorÛw Tarnowskiej Woli;
jest powszechnie znany i ceniony
w Polsce i za granicami paÒstwa
jako wybitny naukowiec, badacz
historii literatury polskiej; jego
patriotyczna postawa øyciowa,
zasady religijne i moralne sπ godne naúladowania przez kaødego
cz≥owieka i w kaødym czasie.
ØYCIORYS STANIS£AWA
TARNOWSKIEGO
W blisko 700-letnich dziejach rodu Tarnowskich najwybitniejszπ postaciπ z linii dzikowskiej jest Stanis≥aw Tarnowski
- wielki uczony, pisarz i polityk,
pierwszy historyk literatury polskiej, za postawÍ i dzia≥alnoúÊ patriotycznπ w dziejach narodu nazwany ,,duchowym hetmanemî
PolakÛw w zaborze austriackim.
To jedna z najwybitniejszych
osobistoúci drugiej po≥owy XIX
i poczπtkÛw XX wieku. Wieloletni profesor Uniwersytetu JagielloÒskiego, dwukrotny rektor
tejøe uczelni, prezes Akademii
UmiejÍtnoúci, wspÛ≥twÛrca s≥ynnej ,,Teki StaÒczykaî, wspÛ≥redaktor ÑPrzeglπdu Polskiegoî.
Stanis≥aw Tarnowski urodzi≥ siÍ 7 listopada 1837 roku
w rodzinnym gnieüdzie Tarnowskich w Dzikowie, zwiπzanym
z Leliwitami od po≥owy XVI

Stanis≥aw Tarnowski by≥
cz≥owiekiem o wykszta≥towanej
przez dom rodzinny i w≥asne
przekonanie postawie religijnej.
W ,,Przeglπdzie Polskimî, ktÛrego by≥ wspÛ≥redaktorem sam
Tarnowski wyznaje: ,,Jeden
z tych pewnikÛw, i pierwszy, to
wiara katolicka, wiernoúÊ katolickiemu Koúcio≥owi. W tym
zbawienie dusz, w tym nadzieja
zmi≥owania i b≥ogos≥awieÒstwa
boskiego (Ö), w tym rÍkojmia
najsilniejsza naszej odrÍbnoúci,
naszej narodowej odrÍbnoúci,
naszej narodowej indywidualnoúci(Ö). Kto siÍ wyprze i odstπpi
od Boga, ten po jakimú czasie
siÍ wyrzeknie i swojej ojczyzny
i swojej czciî.
A o tym, jakie wartoúci ceni≥ Tarnowski w øyciu cz≥owieka
najwyøej przekonujπ s≥owa modlitwy u≥oøonej przez niego po
przyjúciu na úwiat syna Hieronima :,,åwiÍty Hieronimie, Patronie
mego syna, mÛdl siÍ za nim, øeby
siÍ zdrowo i szczÍúliwie wychowa≥ i by≥ zawsze Bogu wierny,
ojczyünie poúwiÍcony i biednym
ludziom poøyteczny. Strzeø go
zawsze od wszelkich pokus z≥ego,
uproú mu czystπ wolÍ, serce dobre,
g≥owÍ otwartπ, zdrowie, dostatek
i powodzenie, ile dla jego dobra
potrzeba, b≥ogos≥awieÒstwo Boøe
w tem øyciu i zbawienie duszy
w przysz≥ymî.

wieku. By≥ drugim z kolei synem wiedzia≥ takie s≥owa: ,,Odchodzi
Gabrieli z Ma≥achowskich i Jana profesor z katedry, ale pozostaBogdana Tarnowskiego.
je nauczyciel narodu, zostaje
Pierwsze nauki pobiera≥ przewodnik, zostaje narodowy
w domu pod okiem guwerne- chorπøy. I ty tej chorπgwi nie
rÛw. Majπc 13 lat z powodze- z≥oøysz, pÛki sam BÛg nie wyjmie
niem zda≥ egzaminy wstÍpne jej z Twej d≥oni! Dajøe Ci Boøe,
do Gimnazjum w Krakowie. nosiÊ jπ jak najd≥uøej! Dajøe Ci
NastÍpnie rozpoczπ≥ siÍ dla nie- Boøe, doøyÊ po wielu, wielu jeszgo okres studiÛw na wydziale cze latach takiej chwili, w ktÛrej
prawa i wydziale filozoficznym g≥owy znÛw siÍ pochylπ przed
oraz czas wieloletnich podrÛøy Tobπ, w ktÛrej inny, m≥odszy ode
do Wiednia, Francji, Hiszpanii, mnie øo≥nierz spod tego samego
a takøe Egiptu i Ziemi åwiÍtej. znaku Or≥a powtÛrzy s≥owa,
Na wieúÊ o wybuchu powstania ktÛre wypowiadam w tej chwili:
styczniowego wrÛci≥ do kraju czeúÊ pracy, czeúÊ zas≥udze, czeúÊ
i wszed≥ w sk≥ad Wydzia≥u Woj- szlachetnej duszy, czeúÊ s≥uøbie
ny Krakowskiego Komitetu Oby- czystej jak ≥zaî.
watelskiego. NastÍpnie, w nocy
Podobnie o Stanis≥awie
z 30 wrzeúnia na 1 paüdziernika Tarnowskim pisze teø K. Ch≥Í1863 roku zosta≥ aresztowany dowski: ,,Bardzo uzdolniony, niei dwa lata przebywa≥ w wiÍ- s≥ychanie pracowity, sumienny,
zieniach w Krakowie, Lwowie rzetelny we wszystkim, co napisa≥
i O≥omuÒcu.
i robi≥, nieskazitelnego honoru,
Dalszy okres w øyciu Stani- cz≥owiek zupe≥nie czysty, co duøo
s≥awa Tarnowskiego to trwajπca znaczy, gdy siÍ mÛwi o ludziach
MA£GORZATA KAMI—SKA
czterdzieúci lat kariera naukowa drugiej po≥owy XIX wiekuî(K.
na Uniwersytecie JagielloÒskim. Ch≥Ídowski, PamiÍtniki, WroDyrektor SP
Z okazji jubileuszu 40-lecia pra- c≥aw 1951, s. 130).
Tarnowska Wola
cy naukowej profesor
Tarnowski otrzyma≥
medal z dukatowego
z≥ota wybity w mennicy wiedeÒskiej,
na ktÛrym widnia≥a
podobizna hrabiego
z napisem w otoku:
STANISLAO COMITI
DE TARNOW ñ UNIWERSITATIS JA GIELLONICAE PROFESSORI ñ ORDINIS
PHILOSOPHORUM
SODALES. Podczas
uroczystoúci wrÍczenia medalu Henryk
Uczniowie pod portretem patrona szko≥y.
Sienkiewicz wypo-
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PRZYGOTOWANIA
DO åWI TA SZKO£Y
Nauczyciele, wspÛlnie z Radπ RodzicÛw i Samorzπdem Uczniowskimi uznali, iø åwiÍto Szko≥y Podstawowej
w Tarnowskiej Woli przypadaÊ bÍdzie na dzieÒ imienin
Stanis≥awa, patrona naszej szko≥y ñ Stanis≥awa Tarnowskiego (8 maja).
Aby dobrze przygotowaÊ
siÍ do tego waønego wydarzenia w øyciu szko≥y, zaplanowanych zosta≥o do wykonania wiele czynnoúci dla
nauczycieli, rodzicÛw i samych
uczniÛw.
I tak, nauczyciele sπ odpowiedzialni za przygotowanie
z uczniami czÍúci artystycznej.
Gromadzone sπ dostÍpne materia≥y ürÛd≥owe do opracowania
potrzebnego scenariusza przedstawienia. U≥oøone sπ juø s≥owa
do hymnu szko≥y. Tego trudnego i odpowiedzialnego zadania
podjÍ≥a siÍ pani Genowefa
Sadecka ñ by≥a nauczycielka
szko≥y. A oto kilka wersÛw tej
jakøe piÍknej pieúni:
BÛg, honor, ojczyzna
ñ Jego idea≥y,
Co w sercach PolakÛw
przez wieki przetrwa≥y.
WyniÛs≥ je z domu,
z szlachetnego rodu,
Stanis≥aw Tarnowski
ñ patron naszej szko≥y.
Niech bÍdzie nam wzorem,
jak naleøy øyÊ,
Zdobywajπc wiedzÍ
z sercem w øycie iúÊ.
Przez trudy i znoje
wciπø siÍgaÊ do gwiazd,
,,Per aspera ad astraÑ
- niech prowadzi nas.
MelodiÍ do hymnu i ca≥π
oprawÍ muzycznπ przygotowuje nauczyciel muzyki Jan
Skura.
Aby lepiej poznaÊ dzieje
rodu, z ktÛrego wywodzi siÍ
Stanis≥aw Tarnowski zorganizowana zosta≥a dla uczniÛw,
nauczycieli i przedstawicieli rady rodzicÛw wycieczka
ñ Ñåladami posiad≥oúci Tar-

nowskich w regionie.î By≥a
to niezapomniana i niezwyk≥a
lekcja historii i sztuki. WycieczkÍ rozpoczÍliúmy od lekcji w Muzeum Historycznym
w Tarnobrzegu, gdzie znajduje
siÍ najwiÍcej pamiπtek i sta≥a
wystawa portretÛw wybitnych
przedstawicieli rodu Tarnowskich; jest rÛwnieø portret Stanis≥awa Tarnowskiego - pÍdzla
samego Jana Matejki.
NastÍpnie udaliúmy siÍ do
Dzikowa ñ piÍknego zameczku
Tarnowskich, w ktÛrym obecnie mieúci siÍ ZespÛ≥ SzkÛ≥
Ponadgimnazjalnych. Z dawnego wyposaøenia zamku nie
zachowa≥o siÍ wiele, natomiast
wciπø zachwyca piÍkno architektury budowli i stylowa topografia wnÍtrza: sala balowa,
kaplica po≥πczona z zamkiem
wewnÍtrznym przejúciem. Jak
opowiada≥a pani przewodnik-nauczyciel historii w tej szkole-najpiÍkniej jest tu wiosnπ
i jesieniπ, kiedy przyzamkowy
park zakwita i mieni siÍ barwami natury starych drzew
i krzewÛw, zasadzonych jeszcze przez Tarnowskich.
Kolejnym s≥upem milowym na szlaku wycieczki po
okolicy by≥ dworek w Mokrzyszowie - neogotycka romantyczna budowla w stylu
eløbietaÒskim. Jest to najlepiej
utrzymana posiad≥oúÊ Tarnowskich w tym regionie. Pa≥ac ten
w 1916 roku oddali Tarnowscy
na Zak≥ad wychowawczy dla
sierot wojennych, dziú znajduje
siÍ tu wojewÛdzka placÛwka
doskonalenia nauczycieli.
W kolejne miejsce prowadzi nas historia dziejÛw Polski
pod zaborami i zwiπzana z niπ

postaÊ m≥odego Juliusza
Tarnowskiego,
ktÛry bohatersko
poniÛs≥ úmierÊ
w powstaniu
styczniowym.
Pochowany
zosta≥ w rodzinnej krypcie
w Koúciele OO
DominikanÛw
w Tarnobrzegu. Spoczywa
tu rÛwnieø brat
Juliusza - Stanis≥aw. Znajdujπca siÍ w koúciele
tablica upamiÍtnia rÛd Tarnowskich - fundatorÛw koúcio≥a.
Odnawianie korytarza.
Podobne zas≥ugi
przypisywane sπ
kiem posiad≥oúci Tarnowskichî
Tarnowskim w powstaniu ko- i konkurs na najciekawszπ
úcio≥a w Tarnowskiej Woli gazetkÍ úciennπ o øyciu i doi Chmielowie.
robku kulturowym Stanis≥awa
NastÍpnie udaliúmy siÍ do Tarnowskiego.
PaÒstwowej Wyøszej Szko≥y
Miejscowy artysta GrzeZawodowej w Tarnobrzegu, gorz Gerba, absolwent naszej
ktÛra kilka lat temu przyjÍ≥a za szko≥y, wykonuje portret paswego patrona profesora Stani- trona, ktÛry bÍdzie gotowy na
s≥awa Tarnowskiego. Robimy úwiÍto.
tu pamiπtkowe zdjÍcie obok
Takie sπ zadania nauczyportretu patrona i sztandaru cieli i uczniÛw s≥uøπce przygoszko≥y; naszym marzeniem jest towaniom do úwiÍta szko≥y.
posiadanie rÛwnieø tak wartoDo innych zadaÒ w≥πúciowych symboli szko≥y.
czyli siÍ teø aktywnie rodzice
Ostatnim punktem wy- i przez kilka dni pomagali przy
cieczki by≥o obejrzenie, juø malowaniu korytarza i holu na
dzisiaj niestety ruin, gorzelni pierwszym piÍtrze. Wyglπd
Tarnowskich w Chmielowie. tych pomieszczeÒ zmieni≥ zuPo tej wycieczce dzie- pe≥nie szko≥Í, przez co juø
ci wezmπ udzia≥ w turnieju teraz przybliøy≥ wszystkich do
wiedzy o patronie. Zaplano- majπcych niebawem nastπpiÊ
wany jest teø miÍdzyklasowy wyjπtkowych zdarzeÒ.
konkurs map regionu - ,,Szla-

MK

INFORMACJA
Od wielu lat w numerze wiosennym przekazywaliúmy
PaÒstwu informacje o realizacji budøetu z roku poprzedniego
i budøet na dany rok.
W tym numerze takich danych nie publikujemy, poniewaø
wydana zostanie po uchwaleniu budøetu i przyjÍciu sprawozdania z realizacji budøetu za 2004 r. broszura dotyczπca tych
zagadnieÒ.

NS
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„TRÓJKA” BEZ KOREPETYCJI!
W paüdzierniku 2003 roku Szko≥a Podstawowa nr 3 z Nowej DÍby przystπpi≥a do wojewÛdzkiego konkursu pt. ÑSzko≥a bez korepetycjiî, organizowanego przez Podkarpackiego
Kuratora Oúwiaty. Konkurs polega≥ na opracowaniu szkolnego programu, ktÛrego celem
by≥o ograniczenie lub przeciwdzia≥anie sytuacjom stwarzajπcym potrzebÍ korepetycji.
W ramach przeprowadzonej diagnozy potrzeb, zwiπzanych z pracπ
z uczniem zdolnym oraz
majπcym problemy w nauce, przeprowadziliúmy
ankiety wúrÛd uczniÛw
klas VI-tych i ich rodzicÛw. Z ankiet tych
wynika≥o, øe problem
korepetycji wystÍpuje
w minimalnym stopniu
wúrÛd uczniÛw naszej
szko≥y. Biorπc jednak
pod uwagÍ s≥abe i mocne strony szko≥y w tym
zakresie, stwierdziliúmy
potrzebÍ podjÍcia dzia≥aÒ
w celu zaktywizowania
úrodowiska szkolnego
na rzecz zapobiegania
WyrÛønienie dla SP 3.
korepetycjom uczniÛw
i pomocy dzieciom o rÛønych potrzebach edukacyjnych, indywidualna pomoc nauczytzn. zdolnym oraz majπcym ciela, organizowanie pomocy
trudnoúci w nauce.
koleøeÒskiej; rozwijanie zainDo planowanych dzia≥aÒ teresowaÒ i zdolnoúci uczniÛw;
naleøa≥o: zorganizowanie po- przeprowadzenie pedagogizacji
mocy dla uczniÛw majπcych w zakresie komunikacji i pomotrudnoúci w zakresie jÍzyka cy w nauce uczniowi w domu.
angielskiego, jÍzyka polskieW oparciu o te za≥oøenia
go, matematyki i informatyki; opracowaliúmy szczegÛ≥owy
stosowanie rÛønych form po- plan pracy z uczniem zdolnym
mocy uczniom napotykajπcym i majπcym problemy w nauce.
na trudnoúci w nauce -zajÍcia Nauczyciele odpowiedzialni
dydaktyczno-wyrÛwnawcze, za realizacjÍ poszczegÛlnych

zadaÒ wype≥niali je
zgodnie z przygotowanym planem pracy:
po zajÍciach lekcyjnych, w ramach zajÍÊ
dodatkowych lub pracy spo≥ecznej.
Dla uczniÛw
z klas I-III zorganizowano zajÍcia dydaktyczno-wyrÛwnawcze oraz spo≥ecznπ,
indywidualnπ pomoc nauczyciela dla
uczniÛw. Uczniowie
majπcy szczegÛlne
trudnoúci w nauce zostali dodatkowo objÍci
indywidualnπ opiekπ
pedagoga szkolnego.
Natomiast uczniowie
z klas IV-VI majπcy trudnoúci w nauce
korzystali ze spo≥ecznej, indywidualnej pomocy nauczyciela
oraz pomocy koleøeÒskiej pod
nadzorem nauczyciela. Uczniowie zdolni uczÍszczali na zajÍcia kÛ≥ek zainteresowaÒ.
Pod koniec maja 2004
r. dokonaliúmy oceny dzia≥aÒ
podjÍtych w ramach projektu.
Zosta≥a ona przeprowadzona
przy pomocy ankiet wúrÛd
uczniÛw objÍtych zajÍciami
prowadzonymi zgodnie z pla-

Bo trzeba byÊ wielkim, by zauwaøyÊ wielkoúÊ tych, ktÛrzy sπ maluczkimi w oczach úwiata.

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI

Konkursy uczniowskie to
jedna z form promocji szko≥y,
to dodatkowe motywowanie
uczniÛw do nauki i wreszcie
metoda integracji uczniÛw
i nauczycieli. Ta myúl zainspirowa≥a nauczycieli nauczania
zintegrowanego ze Szko≥y

Podstawowej w Chmielowie,
z Zespo≥u SzkÛ≥ w Jadachach
i Zespo≥u SzkÛ≥ w Cyganach,
do zorganizowania miÍdzyszkolnych konkursÛw w klasach
0-III.
W Szkole Podstawowej
w Chmielowie odby≥ siÍ Kon-

kurs Wiedzy o årodowisku
Spo≥eczno-Przyrodniczym
oraz konkurs plastyczny
Ñåwiat w kolorach tÍczyî.
Nauczyciele tejøe szko≥y
Urszula Karwas, Krystyna
Majcher, Ma≥gorzata Ta≥aj,
Mariola Kusy aktywnie biorπ

nem pracy. Z otrzymanych informacji wynika, øe uczniowie
biorπcy w nich udzia≥ byli zadowoleni z udzielonej im pomocy
i wsparcia. Wszyscy uczniowie
znali cel zajÍÊ, a forma zachÍca≥a ich do aktywnego udzia≥u.
ChÍÊ uczestniczenia w takich
zajÍciach w przysz≥oúci wyrazi≥a zdecydowana wiÍkszoúÊ
ankietowanych uczniÛw.
Dzia≥ania podjÍte w ramach projektu ÑSzko≥a bez
korepetycjiî sπ kontynuowane
w bieøπcym roku szkolnym.
Efektem realizacji projektu jest
poszerzenie oferty zajÍÊ pozalekcyjnych o zajÍcia kÛ≥ka informatycznego, szkolnego ko≥a
Ligi Ochrony Przyrody oraz dodatkowych zajÍÊ przygotowujπcych uczniÛw do sprawdzianu
kl. VI - tej z jÍzyka polskiego
i matematyki. Opracowany zosta≥ rÛwnieø ulepszony system
pomocy uczniowi majπcemu
trudnoúci w nauce. Utworzenie
nowej pracowni komputerowej
uatrakcyjni≥o prowadzone zajÍcia lekcyjne w klasach I-VI
oraz wzbogaci≥o ofertÍ zajÍÊ
pozalekcyjnych.
Podsumowanie konkursu
odby≥o siÍ 13 stycznia 2005 roku
w Podkarpackim UrzÍdzie WojewÛdzkim w Rzeszowie. Szko≥a
Podstawowa nr 3 z Nowej DÍby
by≥a jednπ z trzech, obok Gimnazjum nr 5 z Rzeszowa i Szko≥y
Podstawowej nr 2 z Jas≥a, wyrÛønionych przez Podkarpackiego
Kuratora Oúwiaty.

DARIUSZ SIUDEM
Dyrektor szko≥y
udzia≥ w propagowaniu zdrowego stylu øycia oraz spraw
ekologicznych, dlatego teø
podjÍ≥y siÍ zorganizowania
tych konkursÛw.
Biorπc pod uwagÍ trudnoúci lokalowe, z jakimi borykajπ siÍ nauczyciele pracujπcy
w Jadachach, postanowiono, øe
w tej placÛwce bÍdπ odbywaÊ
siÍ konkursy ortograficzne.
Tak wiÍc w Zespole SzkÛ≥
w Jadachach 3-krotnie odby≥
siÍ konkurs ortograficzny pod
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KOT£OWNIA GAZOWA W ROZALINIE
Ostatnia kot≥ownia wÍglowa w obiekcie oúwiaty na
terenie gminy, a konkretnie w Rozalinie, przesta≥a funkcjonowaÊ z koÒcem 2004 r., bowiem zastπpiona zosta≥a
nowoczesnπ kot≥owniπ gazowπ.
W wolno stojπcym budynku kot≥owni przy Szkole
Podstawowej, w wyniku prac
adaptacyjnych w pomieszczeniu by≥ego zsypu wÍgla,
zainstalowano kocio≥ kondensacyjny na gaz GZ 50 typ
Dietrych firmy Remeha typ
Quinta 85. Wykonawcπ robÛt
by≥o PrzedsiÍbiorstwo Wielobranøowe ÑINWESTî L.
Kaczmarczyk SpÛ≥ka jawna
z Mielca.
Zakres robÛt obejmowa≥:
roboty demontaøowe w ist-

niejπcej kot≥owni, demontaø
2 kot≥Ûw wÍglowych wraz
z instalacjπ, roboty budowlano-instalacyjne kot≥owni,
przystosowanie instalacji c.o.
szko≥y do nowej kot≥owni,
wykonanie przy≥πcza gazu
na odcinku od istniejπcej na
budynku szko≥y skrzynki gazowej do budynku kot≥owni.
WartoúÊ zadania wynios≥a
76 tys. z≥.

nikÛw, wykorzystujπc przy
tym najnowsze osiπgniÍcia
z dziedziny technik komputerowych. Nauczyciele pomyúleli rÛwnieø o zorganizowaniu
w≥aúciwej opieki podczas
prac komisji konkursowych,
wype≥niajπc ten czas poprzez
zabawy integracyjne z chustπ,
zabawy ze úpiewem, oglπdanie
bajek video. Podczas wspania≥ej zabawy dzieci zapominajπ
o stresie zwiπzanym z ostrπ rywalizacjπ. Najlepsi uczniowie
biorπcy udzia≥ w konkursach
zawsze zostajπ nagrodzeni,

bπdü to atrakcyjnymi upominkami, bπdü dyplomami.
Fundatorami owych nagrÛd
byli: dyrektor Bernarda G≥owacka (Jadachy), dyrektor
Zofia Macha≥a (ChmielÛw),
jak rÛwnieø so≥tys wsi Cygany
Ryszard Samojeden,

MARZENNA BOGDAN
UMiG

OdbiÛr kot≥owni.
has≥em ÑZostaÒ Mistrzem
Ortografiiî. Organizacji konkursÛw podjÍ≥y siÍ Beata
BarwiÒska, Eløbieta G≥az,
Ma≥gorzata Zbyrad, Ma≥gorzata ZiÍba. Zmagania na
Ñpolu ortografiiî by≥y wielkie.
Uczniowie rozwiπzywali testy
zawierajπce rebusy, krzyøÛwki, testy z lukami i zagadki,
tak lubiane przez dzieci, ze
wzglÍdu na zabawowπ formÍ.
Kolejna szko≥a zobligowana do przeprowadzenia
konkursÛw to ZespÛ≥ SzkÛ≥
w Cyganach. Tutejsi nauczyciele Ma≥gorzata Stec, Edyta
Szpyt, Renata Rybka, Wies≥awa Zych do≥oøyli wszelkich
staraÒ by przeprowadziÊ: konkurs matematyczny ÑMistrz
Matematykiî i konkurs
sprawnoúciowy. Do wspÛ≥zawodnictwa o tytu≥ ÑMistrza
Matematykiî, stanÍli najlepsi
uczniowie wy≥onieni z konkursÛw wewnπtrzszkolnych.
Zaprezentowali swoje umiejÍtnoúci w trakcie rozwiπzywania
trudnych zadaÒ i ≥amig≥Ûwek
matematycznych. Kolejnym
konkursem by≥ MiÍdzyszkolny Turniej Sprawnoúciowy,
ktÛrego celem by≥a promocja

aktywnego spÍdzania wolnego czasu oraz wdraøanie do
zdrowej rywalizacji miÍdzyzespo≥owej. Wszystkie konkursy
by≥y dobrze zorganizowane.
Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejÍtnoúci, a co najwaøniejsze
zawody przebiega≥y w mi≥ej
i serdecznej atmosferze. Na
podkreúlenie zas≥uguje duøy
wk≥ad nauczycieli, ktÛrzy
samodzielnie opracowywali
regulaminy poszczegÛlnych
konkursÛw, zestawy testÛw,
wzory dyplomÛw dla uczest-

ZespÛ≥ Nauczycieli
Nauczania Zintegrowanego
ze szkÛ≥ w Jadachach,
Cyganach i Chmielowie
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ROSN• SZEREGI ORGANIZACJI
BY£YCH ØO£NIERZY
Zwiπzek By≥ych Øo≥nierzy Zawodowych i OficerÛw Rezerwy Wojska Polskiego w Nowej DÍbie zosta≥ za≥oøony 17
marca 1981 r. przez chor. rez. Wies≥awa
£awiÒskiego i oúmiu by≥ych øo≥nierzy
zawodowych, ktÛrzy utworzyli Ko≥o nr 14
im. Anieli KrzywoÒ.
Do grudnia ubieg≥ego roku
Ko≥o rozros≥o siÍ do 25 cz≥onkÛw i podlega bezpoúrednio
Zarzπdowi WojewÛdzkiemu
ZBØZiOR WP w Rzeszowie.
Do tego czasu ko≥o posiada≥o
3-osobowy Zarzπd i dzia≥a≥o
pod opiekuÒczymi skrzyd≥ami
Jednostki Wojskowej 2090,
jako jednostki patronackiej.
11 grudnia 2004 r. odby≥o
siÍ zebranie sprawozdawczo-wyborcze, ktÛre swojπ obecnoúciπ uúwietnili: pp≥k Marek
Gmurski, dowÛdca JW 2090,
pp≥k Jerzy Jaczewski i st. chor.
szt. Stanis≥aw £ubek - przedstawiciele Zarzπdu WojewÛdzkiego ZBØZiOR WP.
Na zebraniu dokonano
wyboru nowego Zarzπdu Ko≥a

w sk≥adzie:
chor. Wies≥aw
£awiÒski
- prezes, kpt.
W≥odzimierz
Grabowski
- wiceprezes, st. chor.
Adam Pawe- Zebranie by≥ych øo≥nierzy.
lec ñ sekretarz,
st. chor. szt. Marek Pasiek ≥alnoúci Ko≥a jest skupienie
ñ skarbnik, por. Zygmunt wszystkich rezerwistÛw i rozMazur ñ cz≥onek. KomisjÍ waøenie moøliwoúci wsparcia
Rewizyjnπ tworzπ: por. Jerzy socjalnego rodzinom tych øo≥£ysoÒ ñ przewodniczπcy, st. nierzy. Cz≥onkowie Ko≥a chcπ
chor. Marian Czarnota - wi- nieúÊ pomoc paliatywnπ dla
ceprzewodniczπcy; st. chor. szt. starszych wiekiem øo≥nierzy,
organizowaÊ jubileusze cz≥onRyszard Kania ñ sekretarz.
G≥Ûwnym zadaniem Ko≥a kÛw, gromadzπc przy tym ich
jest propagowanie chwa≥y dokumentacjÍ biograficznπ.
orÍøa polskiego. Celem dzia- ZBØZiOR WP zamierza braÊ

SOŁTYS W ALFREDÓWCE
WYBRANY
23 stycznia odbywa≥y
siÍ w AlfredÛwce przedterminowe wybory so≥tysa,
po rezygnacji Zbigniewa
UrbaÒskiego, ktÛry sprawowa≥ tÍ funkcjÍ przez niemal
dwa lata.
Na zebranie wiejskie stawi≥o siÍ 40 mieszkaÒcÛw, ktÛrzy zg≥osili dwie kandydatury:
Danuty Wo≥osz i Tadeusza
Tabora. W wyniku tajnego
g≥osowania mieszkaÒcy wy-

udzia≥ w Êwiczeniach poligonowych, liczπc na dobrπ wspÛ≥pracÍ z Komendantem Oúrodka Szkolenia Poligonowego
Wojsk Lπdowych. Zamierza
takøe wspÛ≥pracowaÊ z innymi
formacjami militarnymi i paramilitarnymi. Cz≥onkowie Ko≥a
sπ takøe chÍtni do pracy na
rzecz spo≥ecznoúci lokalnej.

ADAM PAWELEC
brali na swojego so≥tysa DanutÍ Wo≥osz, ktÛra uzyska≥a
20 g≥osÛw poparcia. Za Tadeuszem Taborem, g≥osowa≥o
18 mieszkaÒcÛw (2 g≥osy by≥y
niewaøne).
Nowa pani so≥tys przedstawi≥a w zarysie te problemy,
ktÛre jej zdaniem winny byÊ
rozwiπzane w najbliøszym czasie. Za g≥Ûwny uwaøa budowÍ
kanalizacji we wsi, melioracjÍ
ciekÛw podstawowych i remont drÛg. Oczywiúcie sπ to
zamierzenia, ktÛrych nie da
siÍ zrealizowaÊ do koÒca jej
kadencji, ktÛra bÍdzie trwaÊ do
wiosny 2007 roku.

Radny Aleksander Sawicki sk≥ada gratulacje so≥tys
Danucie Wo≥osz.

WO
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ROZSTRZYGNI TE
ZAM”WIENIA PUBLICZNE ÑOSTATNIî KRZYØ
W JADACHACH
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA
Krzyøe nasze przydroøne

DO 28 LUTEGO 2005 R.
1. ÑDostawa materia≥Ûw biurowych dla UrzÍdu Miasta i Gminy Nowa DÍba w roku 2005î
- tryb zamÛwienia: zapytanie o cenÍ; iloúÊ z≥oøonych ofert: 4;
cena wybranej oferty:
22 278,69 z≥; wybrany wykonawca: "Biuro Plus" Lucyna i Adam Koptyra, 37-450
Stalowa Wola, ul. Handlowa 4b; data rozstrzygniÍcia postÍpowania: 13.01.2005 r.
2. "Wycinka i formowanie koron drzew w ramach zabiegÛw pielÍgnacyjnych na terenie -miasta Nowa DÍba w 2005 roku".
- tryb zamÛwienia: przetarg nieograniczony; iloúÊ z≥oøonych ofert:
3; cena wybranej oferty: 17 783,00 z≥; wybrany wykonawca:
Zak≥ad Handlowo-Us≥ugowy Danuta i Tadeusz Tabor
AlfredÛwka 172, 39-460 Nowa DÍba; data rozstrzygniÍcia
postÍpowania: 24.01.2005 r.
3. "Bieøπce utrzymanie drÛg, placÛw i ciπgÛw pieszych na
terenie miasta i gminy Nowa DÍba w okresie od 1 marca
2005 r. do 31 marca 2006 r."
- tryb zamÛwienia: przetarg nieograniczony; iloúÊ z≥oøonych
ofert: 3; cena wybranej oferty: 24 888,00 z≥; wybrany
wykonawca: PGKiM Sp. z o.o. 39-460 Nowa DÍba; data
rozstrzygniÍcia postÍpowania: 18.02.2005r.
4. ÑWykonywanie operatÛw szacunkowych w 2005 roku,
obejmujπcych mienie komunalne gminy Nowa DÍbaî.
- tryb zamÛwienia: zapytanie o cenÍ; iloúÊ z≥oøonych ofert: 7
- cena wybranej oferty:
1) lokale mieszkalne po≥oøone w budynkach wielomieszkaniowych wraz z nie wydzielonπ czÍúciπ wspÛlnπ budynku
i dzia≥ki, oraz zaznaczenie ich na odpowiednim rzucie
- 180,00 z≥ brutto za 1 operat,
2) lokale uøytkowe po≥oøone w budynkach wielomieszkaniowych wraz z nie wydzielonπ czÍúciπ wspÛlnπ budynku
i dzia≥ki, oraz zaznaczenie ich na odpowiednim rzucie 180,00 z≥ brutto za 1 operat,
3) budynki wolnostojπce wraz z dzia≥kπ - 500,00 z≥ brutto
za 1 operat,
4) dzia≥ki przeznaczone pod budownictwo - 300,00 z≥ brutto
za 1 operat,
5) dzia≥ki przeznaczone do sprzedaøy wieczystemu uøytkownikowi - 180,00 z≥ brutto za 1 operat,
6) dzia≥ki przeznaczone do przekazania w uøytkowanie wieczyste - 300,00 z≥ brutto za 1 operat
7) okreúlenie wartoúci nieruchomoúci dla ustalenia op≥at rocznych - 300,00 z≥ brutto za 1 operat
8) okreúlenie wartoúci nieruchomoúci dla aktualizacji op≥at
rocznych - 300,00 z≥ brutto za 1 operat.
- wybrany wykonawca: Miros≥aw Ciach, rzeczoznawca majπtkowy, 39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodleg≥oúci 1m4; data
rozstrzygniÍcia postÍpowania: 24.02.2005r.

Jadπc w stronÍ Tarnobrzega
w Jadachach, przy wyjeüdzie na
ChmielÛw, dostrzegamy stary,
sczernia≥y krzyø z zawieszonπ na
nim figurπ Ukrzyøowanego. To
Ñostatniî krzyø ñ miejsce, gdzie
mieszkaÒcy spo≥ecznoúci ca≥ej
wioski øegnali zmar≥ego ze swej
miejscowoúci, w czasach, gdy Jadachy naleøa≥y do miechociÒskiej,
a pÛüniej chmielowskiej parafii.
Jak pisa≥ Franciszek Kotula
w rozdziale Ñ´Wczorajª miedzy Mokrzyszowem a £Ígiemî
z ksiπøki ÑPrace i materia≥y z badaÒ etnograficznych oúrodka
mokrzyszowsko-grÍbowskiego
w powiecie tarnobrzeskimî, przed
odprowadzeniem do koúcio≥a parafialnego, a pÛüniej na cmentarz,
mieszkaÒcy wioski gromadzili siÍ
przy trumnie zmar≥ego, w≥aúnie
pod tym krzyøem. Tutaj nastÍpowa≥o poøegnanie zmar≥ego,
ktÛre prowadzi≥ jeden z bardziej
uznanych mieszkaÒcÛw wsi.
Przy trumnie zmar≥ego modli≥
siÍ z zebranymi za jego duszÍ
i øegna≥ odchodzπcego w imieniu spo≥ecznoúci ca≥ej wioski.
OrÍdownik zmar≥ego wspomina≥
jego czyny za øycia, co dobrego
po sobie zostawi≥. Bywa≥o, øe
wytknπ≥ zmar≥emu czyny, ktÛre
nie uchodzi≥y i za nie przeprasza≥
wszystkich zgromadzonych pod
krzyøem, proszπc o przebaczenie. Budowa≥eú, fundowa≥eú,
pracowa≥eú, nie wiedzπc, kiedy

zemrzesz ñ zwraca≥ siÍ ze s≥owami
poøegnania do zmar≥ego.
Po tej czÍúci ceremonii przystÍpowali do trumny mieszkaÒcy
wsi, ktÛrzy øegnali siÍ ze zmar≥ym, k≥adπc na niej rÍkÍ. Niech
wom Pon BÛg wybocy i daruje,
i do wom sceúcie na tamtym úwiecie! ñ wypowiadali przy tym.
Po obrzÍdzie poøegnania
rodzina zmar≥ego dziÍkowa≥a
za przybycie, zaú pÛüniej rusza≥
w drogÍ øa≥obny orszak sk≥adajπcy siÍ z rodziny i najbliøszych
znajomych do koúcio≥a i na cmentarz. Reszta wsi spod Ñostatniegoî
krzyøa wraca≥a do swych zajÍÊ,
wspominajπc osobÍ, ktÛrπ niedawno øegnali.

W.O.

NIE BY£O B£ DU
W SZTUCE LEKARSKIEJ...
W drugiej po≥owie maja ub. roku ca≥π PolskÍ obieg≥a tragiczna wiadomoúÊ o úmierci 6-letniej dziewczynki, ktÛra zmar≥a
w Oddziale DzieciÍcym Szpitala Powiatowego w Nowej DÍbie,
po doøylnym podaniu antybiotyku o nazwie Biotrakson.

Na pierwszych stronach
lokalnych gazet pojawi≥y siÍ
artyku≥y oskarøajπce lekarzy
o zgon dziecka, zaú Prokuratura
Rejonowa w Tarnobrzegu wszczÍ≥a úledztwo w tej sprawie.
Po wielomiesiÍcznych
ømudnych badaniach úledztwo
ANDRZEJ KO£OMYCEW umorzono, albowiem biegli
UMiG z Zak≥adu Ekspertyz Sπdo-

wych w Krakowie orzekli, øe
lekarze w swoim postÍpowaniu
nie pope≥nili b≥Ídu, a badania genetyczne wykaza≥y, øe
przyczynπ zgonu by≥a rzadka,
wrodzona wada, polegajπca na
niedoborze przeciwcia≥a alfa 1
antytrypsyny.

NS (oprac. na podstawie
PAP)
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BADMINTONIåCI
W EKSTRAKLASIE
W Nowej DÍbie 22 stycznia rozegrana zosta≥a 5 fina≥owa runda rozgrywek o mistrzostwo I ligi badmintona.
Olbrzymi sukces zanotowali m≥odzi (jeden z najm≥odszych
zespo≥Ûw ligowych w Polsce) badmintoniúci Stali Nowa
DÍba, ktÛrzy w doskona≥ym stylu wywalczyli awans do
badmintonowej ekstraklasy.
Na starcie zawodÛw stanÍ≥y 4 zespo≥y: AZS £Ûdü, AZS
Kielce, SKB Bialkor Suwa≥ki
i Stal Nowa DÍba.
O godz. 10.00 w fazie
play-off zmierzy≥y siÍ ze sobπ
Stal Nowa DÍba - AZS £Ûdü
oraz AZS Kielce - SKB Bialkor
Suwa≥ki. ZespÛ≥ Stali zdeklasowa≥ swojego rywala, wygrywajπc z nim 7:0 (na pierwszym miejscu zawodnicy Stali):
Magdaldena Ciurkot - Natasza Krawczyk 2:0 (11:6,11:9);
Krzysztof Kaczor - Maciej
Kacprzak 2:0 (15:4,15:3);
Kamilla Sagan - Ewa Nowakowska 2:0 (11:0,11:0);
Dawid Gπsior - Marek Olszta
2:0 (15:11,15:1); Wioletta
Konieczna/Monika ØarÛw
- Olga Fliúnikowska/Natasza
Krawczyk 2:0 (15:7,15:1); Da-

wid Gπsior/Kamil Krukowski
- Marek Olszta/Tomasz PyÊ 2:0
(17:14,15:5); Kamil Krukowski/Wioletta Konieczna - Piotr
Wyrwas/Olga Fliúnikowska 2:0
(15:9,15:12).
W drugim pojedynku
AZS Kielce pokona≥ SKB
Bialkor Suwa≥ki 6:1
O godz. 16.00 w walce
o 1 miejsce zespÛ≥ Stali Nowa
DÍba przegra≥ z AZS Kielce
3:4. Na podkreúlenie zas≥uguje
fakt, øe wystπpi≥ on w tym meczu os≥abiony brakiem dwÛjki
zawodnikÛw Kamilli Sagan
i Kamila Krukowskiego, ktÛrzy
musieli wyjechaÊ na studniÛwki do Zamoúcia i G≥ubczyc.
Wyniki by≥y nastÍpujπce (na
1 miejscu zawodnicy Stali):
Magdalena Ciurkot - Katarzyna
KwiecieÒ 1:2 (11:6,4:11,8:11);

Druøyna badmintonistÛw - od lewej M. Ciurkot, W. Konieczna,
M. ØarÛw, K. Sagan. K. Krukowski, D. Gπsior, K. Kaczor.
Krzysztof Kaczor - Marcin
SiemiÒski 0:2 (3:15,11:15);
Monika ØarÛw - Paulina Piπtek
2:0 (11:6,11:4); Dawid Gπsior
- Andrzej Rak 0:2 (11:15,7:15);
Wioletta Konieczna/Monika
ØarÛw - Paulina Piπtek/Anna
Kubec 2:0 (15:0,15:0); Krzysztof Kaczor/Mateusz Czachor Marcin SiemiÒski/£ukasz Mila
0:2 (5:15,4:15); Dawid Gπsior/
Konieczna Wioletta - Andrzej
Rak/Katarzyna KwiecieÒ 2:1
(15:7,2:15,15:8).
Mecz nie mia≥ juø øadnego ciÍøaru gatunkowego,
poniewaø oba zespo≥y juø
wczeúniej zapewni≥y sobie
awans do ekstraklasy. Nie-

WIEŚCI OD KARATEKÓW
Ferie z karate od 17 do tygodniu ferii odbywa≥y siÍ zajÍcia karate, gry i zabawy
codziennie od godz. 11.30 do oraz poczÍstunki dla uczestni28 stycznia.

Spotkania w pierwszym 17.00 w siedzibie klubu, gdzie kÛw organizowali i nadzorowali
Ryszard Kiper, Janusz Bunio,
Katarzyna Gajda, Jerzy Franuszkiewicz, Mariusz Pi≥at,
Remigiusz Øarkowski (Zarzπdu
Klubu).
Klub we wspÛ≥pracy z UrzÍdem Miasta i Gminy Nowa DÍba
zorganizowa≥ w szko≥ach na terenie gminy - Tarnowska Wola,
Rozalin, AlfredÛwka, Jadachy,
ChmielÛw - pokazowe zajÍcia
karate, w ktÛrych uczestniczy≥a
spora iloúÊ dzieciakÛw, a przebyte razem chwile cieszy≥y siÍ
zainteresowaniem i zaangaøoFerie z karate.
waniem Êwiczπcych.

mniej jednak Stalowcy stawili
zaciÍty opÛr Akademikom,
grajπc w duøym os≥abieniu.
W meczu o 3 miejsce SKB
Bialkor Suwa≥ki pokona≥ AZS
£Ûdü 4:3.
Awans badmintonistÛw
Stali Nowa DÍba do krajowej
elity to duøe úwiÍto sportu
w Nowej DÍbie i w naszym
regionie. Gratulujemy zawodnikom i ich trenerowi Adamowi Bunio, ktÛrego wk≥ad
w ten awans jest niewymierny. Wydaje siÍ, øe sukces
ten winien byÊ dostrzeøony
przez w≥adze klubu i w≥adze
samorzπdowe.

NS
W wyjazdowych treningach pomagali Janusz Jaworski
(aktualny Mistrz Polski JuniorÛw
M≥.), Ligia Serwinowska (Mistrzyni Podkarpacia w kumite
i kata), Artur Kiper i Ireneusz
Pi≥at (kadra Podkarpacia w kat.
M≥odzikÛw) oraz R. Øarkowski,
M. Pi≥at i Justyna Pi≥at. We
wszystkich szko≥ach w zabawie/
treningu bra≥o udzia≥ 149 dzieci,
a zajÍcia prowadzone by≥y pod
nadzorem sensei R. Kipera (3
dan), z naciskiem na czÍsto
powtarzane s≥owa ÑKarate ni
sente nashi - karate nigdy nie
by≥o sztukπ agresjiî.
Organizowane feryjne zajÍcia mia≥y charakter otwarty,
nie stwarza≥y barier wiekowych
ani kondycyjnych, by≥y ogÛlnodostÍpne, bez podzia≥u na status
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II TURNIEJ AMATOR”W
SIATK”WKI ROZSTRZYGNI TY
Druøyna GazownikÛw obroni≥a mistrzowski tytu≥ sprzed roku, pokonujπc rywali
lepszym stosunkiem setÛw.

Po kilku minutach rozpoczÍ≥o siÍ oficjalne zakoÒczenie
turnieju, wrÍczenie pucharÛw
i dyplomÛw dla druøyn oraz
nagrÛd indywidualnych, ktÛre
trafi≥y do: Dariusza Urbaniaka
- jako najlepszego zawodnika
turnieju, oraz nagroda specjalna za odwagÍ i umiejÍtnoúÊ
wspÛ≥pracy w zespole dla jedynej zawodniczki w turnieju,
m≥odej i utalentowanej Magdy
Mokrzyckiej. W opinii zdecydowanej wiÍkszoúci zawodnikÛw i kibicÛw turniej sta≥ na
wysokim poziomie widowiskowo - sportowym, wszyscy
ocenili go bardzo pozytywnie,
co dobrze wrÛøy na przysz≥oúÊ.
Patronem, sponsorem
i wspÛ≥organizatorem turnieju
by≥ Przewodniczπcy Rady Miejskiej w Nowej DÍbie Andrzej
Chejzdral, ktÛremu dziÍkujemy
i gratulujemy pomys≥u.

Sobota 19 lutego w hali
sportowej Zespo≥u SzkÛ≥ Nr
2 w Nowej DÍbie obfitowa≥a
w siatkarskie emocje amatorÛw. Cztery druøyny stanÍ≥y
do rywalizacji o Puchar Przewodniczπcego Rady Miejskiej
w Nowej DÍbie, dostarczajπc
kibicom i chyba samym sobie rÛwnieø, niezapomnianych
przeøyÊ i emocji sportowych.
Zg≥oszone druøyny: Gazownicy,
DÍbianka, Nauczyciele i Oldboje rywalizowa≥y wg zasady
"kaødy z kaødym". O kolejnoúci
zajÍtych miejsc decydowa≥y:
wiÍksza iloúÊ punktÛw, lepszy
stosunek setÛw, lepszy stosunek ma≥ych punktÛw. Po kilku
pierwszych meczach sytuacja
przedstawia≥a siÍ bardzo ciekawie, poniewaø kaøda z druøyn
zanotowa≥a jedno zwyciÍstwo
i jednπ poraøkÍ. W tej sytuacji
kaødy nastÍpny mecz, a nawet set i punkty by≥y na wagÍ
zwyciÍstwa. Bardzo dobrze
wiedzieli o tym sami zawodnicy,
bo skrupulatnie i konsekwentnie
do koÒca zdobywali dla swoich
druøyn cenne punkty.
Bardzo ciekawy by≥ ostatni
mecz turnieju, ktÛry w≥aúciwie
decydowa≥ o podziale miejsc
w tabeli koÒcowej. Naprzeciw

siebie stanÍ≥y druøyny DÍbian- Robert Suska, Dariusz Horoki i Nauczycieli. Pierwszy set deÒski, Tomasz Trela, Grzegorz
dla DÍbianki i duøa szansa na Trela, Grzegorz Byrka, Rafa≥
zwyciÍstwo w ca≥ym turnieju, Lewandowski, Adam Szpunar,
jednak w drugim, dramatycznym Hubert Krasowski; III miejsce
dla DÍbianki secie, Nauczyciele - DÍbianka w sk≥adzie: Wies≥aw
doprowadzili do remisu. Trzeci Ordon, Szczepan Buú, Janusz
decydujπcy set by≥ chyba naj- Konefa≥, Jerzy Nowak, Marek
lepszym setem w turnieju. Dra- Wawrzyniak, Wojciech Wilk,
maturgia jak z opowieúci kry- Jakub Wawrzyniak; IV miejsce
minalnych, kibice na przemian - Oldboje w sk≥adzie: Dariusz
zakrywali i otwierali oczy, raz ze Urbaniak, Andrzej HorodeÒzdziwienia, raz z euforii. Punkt ski, Andrzej Chejzdral, Leszek
za punkt, ale w konsekwencji Mirowski, Marek Strzelczyk,
lepsi okazali siÍ Nauczyciele Magda Mokrzycka, Ireneusz
wygrywajπc ca≥y mecz 2:1. Ko≥odziejski, Rafa≥ Trela, AnKilkanaúcie sekund przerwy, toni MajdaÒski, Leszek Pabian.
oczekiwanie na trybunach i w Okrzyki na trybunach, oklaski
MAREK POWR”ZEK
koÒcu magiczna tablica úwietlna dla druøyn, uúmiechy na ustach
TWIST
przygotowana przez naszego zawodnikÛw.
kolegÍ Jurka, a obs≥ugiwana przez jego
syna Norberta - pokaza≥a wyniki koÒcowe:
I miejsce - Gazownicy
w sk≥adzie: Tadeusz
M≥odziÒski, Marian
Chojnacki, Pawe≥ Mi≥aszewicz, Kazimierz
Hulak, Henryk Jaskot,
Czes≥aw Potyra≥o, Jan
JÛzefczuk, Stanis≥aw
Dudek, Tomasz Ku≥aga; II miejsce - Nauczyciele w sk≥adzie: Druøyna GazownikÛw (w g≥Íbi boiska) w zwyciÍskim meczu z Nauczycielami.

materialny czy uwarunkowania
fizyczne uczestnikÛw. By≥y
urozmaicone, interesujπce, a co
najwaøniejsze - bezpieczne.
Pokaza≥y, øe przy minimalnych
nak≥adach finansowych, a duøym zaangaøowaniu osÛb organizujπcych i nadzorujπcych czas
wolny, moøna mi≥o i bezpiecznie
spÍdziÊ ferie.
ZAWODY - PRZEWORSK
2005 R.
9 stycznia w Przeworsku
odby≥ siÍ I OgÛlnopolski Turniej
Kyokushin Karate. Klub reprezentowa≥o 7 zawodnikÛw w kat. kadetÛw i juniorÛw w kumite-walka.

A oto wyniki: kat. kadet
- II miejsce Ewa Kuchta; kat.
junior- I miejsce Janusz Jaworski.
Kierownikiem i opiekunem
grupy startujπcych zawodnikÛw
by≥ wiceprezes Klubu Janusz Bunio, ktÛry uøyczy≥ samochodu,
sponsorujπc przejazd i pe≥niπc
rolÍ kierowcy.
PUCHAR PODKARPACIA.
Pe≥nym sukcesem zakoÒczy≥ siÍ start zawodnikÛw naszego klubu 5 lutego na Pucharze
Podkarpacia Karate Kyokushin
w Rzeszowie. Wystartowa≥o
5 zawodnikÛw w kat. kumi-

te- walka. W kategorii junior
m≥odszy (open) I m. zajÍ≥a Ligia
Serwinowska, podobnie, jak
Janusz Jaworski. W tej kategorii
trzeci by≥ Rafa≥ Szela. W seniorach w kat.+90 I m. zajπ≥ Remigiusz Øarkowski, zaú w kat.
ñ65 Rados≥aw Ko≥odziejczyk
by≥ trzeci.
Opiekunem grupy startujπcych zawodnikÛw by≥ Ryszard
Kiper, ktÛry oprÛcz roli kierownika ekipy, sÍdziego, kierowcy
i sponsora przejazdu przywiÛz≥
druøynowy puchar za zajÍcie II
miejsca.

KLUB KYOKUSHIN
KARATE NOWA D BA.
Siedziba klubu: Nowa DÍba,
ul. Jana Paw≥a II 4
Zarzπd Klubu tworzπ: Ryszard Kiper ñ prezes, Janusz
Bunio ñ wiceprezes, Katarzyna
Gajda ñ sekretarz, Jerzy Franuszkiewicz ñ skarbnik.
ZajÍcia odbywajπ siÍ w Samorzπdowym Oúrodku Kultury:
wtorek 17.00 ñ 18.00 - grupa
dzieci, 18.00 ñ 19.30 - grupa starszych; piπtek 16.00 ñ 17.00 - grupa
poczπtkujπca dzieci, 17.00 ñ 18.00
- grupa zaawansowana dzieci,
18.00 ñ 19.30 - grupa starszych.

KKK
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ATRAKCYJNA OFERTA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

PKO BANKU POLSKIEGO
                               
przeznaczony na wszystkie cele mieszkaniowe
atrakcyjne oprocentowanie
okres sp³aty kredytu nawet do 30 lat
ﬁnansowanie do 100% wartoœci nieruchomoœci
szybka decyzja kredytowa

 

przeznaczona na dowolny cel, nie tylko na cele mieszkaniowe

K R E D Y T K O N S O L I DAC Y J N Y :

przeznaczony na sp³atê ró¿nych kredytów zaci¹gniêtych zarówno w PKO Banku Polskim,
jak i w innych bankach i instytucjach ﬁnansowych
maksymalny okres kredytowania do 20 lat
niskie oprocentowanie
brak op³at za rozpatrzenie wniosku
brak op³at za wczeœniejsz¹ czêœciow¹ lub ca³kowit¹ sp³atê
raz w roku „wakacje kredytowe”

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA, NISKIE OPROCENTOWANIE
I NISKIE KOSZTY TO „KREDYT BEZ WYRZECZEÑ”
Po szczegó³y zapraszamy do naszych doradców mieszkaniowych:
Barbara Kusik tel.(015) 8233808 w.232 w Oddziale 1 w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 55;
Anna Wójtowicz tel.(015) 8233808 w. 310,311 w Oddziale 2 w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 1
Sylwia Tylus tel.(015) 8462097 w Nowej Dêbie w Agencji PKO BP SA, ul. Koœciuszki 12.

WIOSNA 2005

Str. 23

KRONIK A WYDARZEÑ
STYCZE—
12 Koncert Artura Gadowskiego
z IRA w SOK-u.
15 W SOK-u odby≥y siÍ prezentacje zespo≥Ûw obrzÍdowych
w ramach cyklu ÑCztery pory
roku ñ Zimaî.
16 Zebranie wiejskie w Cyganach.
16 Zebranie wiejskie w Jadachach.
18 ÑPolacy to nie tylko Polskaî
ñ taki tytu≥ nosi≥a wystawa
zorganizowana w SOK-u przez
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Spo≥ecznych ÑInicjatywaî z CyganÛw.
22 Druøyna badmintonistÛw STALI Nowa DÍba awansowa≥a do
ekstraklasy.
23 W przedterminowych wyborach so≥tysa w AlfredÛwce na

tÍ funkcjÍ wybrano DanutÍ
Wo≥osz.
Styczniowa sesja (XXXIII)
odby≥a siÍ Nowej DÍbie i Cyganach.
III Bal Charytatywny w Szkole
Podstawowej nr 3 i Gimnazjum
nr 2 w Nowej DÍbie.
Zebranie wiejskie w Tarnowskiej Woli.
LUTY
Wernisaø malarstwa olejnego
Stanis≥awa Mityka z Chmielowa.
WrÍczenie medali za 50 lat
poøycia ma≥øeÒskiego.
Spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy z Dyrektorem
Oddzia≥u Dyrekcji DrÛg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie na temat inwestycji
na terenie gminy.

11 åwiatowy DzieÒ Chorego obchodzono w Domu Pomocy
Spo≥ecznej.
13 Zebranie osiedlowe w DÍbie.
18 Medale za Zas≥ugi dla Obronnoúci Kraju otrzyma≥y Boøena Urbaniak i Czes≥awa
Urbaniak z JadachÛw.
19 II Amatorski Turniej w Pi≥ce
Siatkowej dla Doros≥ych
o Puchar Przewodniczπcego
Rady Miejskiej wygra≥a druøyna ÑGazownikÛwî.
20 RozpoczÍcie halowej Ligi
Firm w pi≥ce noønej.
23 Podkarpacki Kurator Oúwiaty
Stanis≥aw Rusznica odwiedzi≥ nasze placÛwki oúwiatowe.
24 XXXIV sesja Rady Miejskiej.

ÑKaødy cz≥owiek, nawet najskromniejszy, zostawia
úlad po sobie. Nie da siÍ wiÍc cz≥owieka zamknπÊ w granicach jego narodzin i úmierci; jego øycie zahacza o przesz≥oúÊ i siÍga w przysz≥oúÊ.î
Antoni KÍpiÒski

pe≥ni≥ funkcjÍ zastÍpcy Dyrektora
d/s pedagogicznych.
Lubiany przez m≥odzieø,
szanowany przez wspÛ≥pracownikÛw i spo≥ecznoúÊ lokalnπ
uczy≥ przez wiele lat matematyki.
W 1989 r. przeszed≥ na emeryturÍ, lecz nie zerwa≥ kontaktu
ze szko≥π, nadal s≥uøπc wiedzπ
i doúwiadczeniem.
Za swojπ pracÍ i zaangaøowanie w øyciu spo≥ecznym otrzyma≥ wiele odznaczeÒ, m.in.: Z≥oty
Krzyø Zas≥ugi (1975 r.), odznakÍ
ÑZas≥uøony dla WojewÛdztwa
Rzeszowskiegoî (1969 r.), odznakÍ ÑZas≥uøony dla Zak≥aduî
(1979 r.), Z≥otπ OdznakÍ LOK,
Z≥otπ OdznakÍ SIMP (2004 r.),
Z≥otπ OdznakÍ ÑZas≥uøonego
Dzia≥kowcaî (1991 r.), Z≥otπ OdznakÍ ZNP (1980 r.). Za wybitne
osiπgniÍcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej w 1974 r. otrzyma≥ NagrodÍ Ministra Oúwiaty
i Wychowania.
W latach 1994 ñ 1998 pe≥ni≥
funkcjÍ radnego Rady Miejskiej.
Interesowa≥ siÍ poezjπ polskπ,
rosyjskπ i niemieckπ ze szczegÛlnym wyrÛønieniem romantyzmu,
úpiewem chÛralnym (przez wiele
lat by≥ cz≥onkiem chÛru mÍskiego w parafii), jego pasjπ by≥y teø
szachy. Pisa≥ rÛwnieø wiersze.
Pozostanie w naszej pamiÍci jako cz≥owiek oddany szkole
i m≥odzieøy, zaangaøowany
w øycie miasta i gminy, jako

27
29
30

8
9
9

WSPOMNIENIE O DYREKTORZE

JANIE HUSZCZY
Poøegnaliúmy niedawno úp. Jana HuszczÍ, Nauczyciela matematyki, Dyrektora Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szko≥y
Zawodowej, wspÛ≥twÛrcÍ szkolnictwa zawodowego w Nowej DÍbie.
åp. Jan Huszcza urodzi≥
siÍ 24 sierpnia 1932 r. w Brzezinach w wojewÛdztwie lubelskim.
UczÍszcza≥ do Liceum Mechanicznego w Krasnymstawie i do
Technikum Budowy SamochodÛw w Lublinie. W 1958 r. ukoÒczy≥ Wydzia≥ Lotniczy Politechniki Warszawskiej, specjalnoúÊ
budowa silnikÛw lotniczych.
PÛüniej studiowa≥ takøe matematykÍ na Wydziale Matematyczno-Fizycznym i Wychowania Fizycznego Wyøszej Szko≥y Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1959
r. rozpoczπ≥ pracÍ w Zak≥adach
Metalowych w DÍbie na stanowisku technologa w Sekcji Nowych
UruchomieÒ Dzia≥u G≥Ûwnego
Technologa. Od 20 wrzeúnia
1960 r. pracowa≥ jako nauczyciel
dochodzπcy (z przedmiotÛw
zawodowych) w Zespole SzkÛ≥
Zawodowych dla Pracujπcych

przy Zak≥adach Metalowych. Od
roku szkolnego 1961/62 by≥ nauczycielem matematyki i przedmiotÛw warsztatowych w Filii
Technikum Mechaniczno-Elektrycznego Zaocznego w Nowej
DÍbie, a od 1 wrzeúnia 1964 r. na
zasadzie wzajemnego porozumienia
zosta≥ nauczycielem etatowym matematyki w Technikum Mechanicznym
i Zasadniczej Szkole Zawodowej ZM.
1 wrzeúnia 1973 r. zosta≥ powo≥any przez Kuratora Oúwiaty
w Rzeszowie na stanowisko Dyrektora Technikum Mechanicznego i ZSZ i pe≥ni≥ tÍ funkcjÍ do
1976 r. W tym czasie prowadzi≥
aktywne starania o budowÍ nowej
szko≥y technicznej. ZwieÒczeniem tych zabiegÛw staje siÍ
nowy budynek dydaktyczny szko≥y z halπ widowiskowo-sportowπ,
oddany do uøytku 1 wrzeúnia
1975 r. Od 1 wrzeúnia 1976 r.

27 Bp. Edward Frankowski odprawi≥ MszÍ úw. w koúciele
MBKP i poprowadzi≥ konferencjÍ poúwieconπ rodzinie.
MARZEC
3 W urzÍdzie odby≥a siÍ publiczna debata na temat programu wspÛ≥pracy gminy
z organizacjami pozarzπdowymi, w ktÛrej udzia≥ wziÍ≥o
kilkadziesiπt organizacji z terenu
gminy oraz Komisja Statutowo-Organizacyjna, Spraw Spo≥ecznych i Etyki.
5 W koúciele PKåw. z inicjatywy Akcji Katolickiej
odprawiona zosta≥a Msza úw.
w rocznicÍ podjecia decyzji
o mordzie katyÒskim i zsy≥ce
PolakÛw na Sybir.
10 Na XXXV sesji radni uchwalili
budøet na 2005 r.

dzia≥acz Stowarzyszenia InøynierÛw i MechanikÛw Polskich,
chÛrzysta, honorowy krwiodawca, mi≥oúnik dzia≥ki i dzia≥acz
Zwiπzku Dzia≥kowcÛw, a nade
wszystko øyczliwy i dobry cz≥owiek, zawsze uúmiechniÍty,
pogodny, bezpoúredni, s≥uøπcy
chÍtnie radπ i pomocπ.
Zmar≥ 26 listopada 2004 r.
Uroczystoúci pogrzebowe
odby≥y siÍ w Koúciele p. w.
Podwyøszenia Krzyøa åwiÍtego
w Nowej DÍbie. ObrzÍdy pogrzebowe sprawowa≥ ks. pra≥.
Eugeniusz Nycz proboszcz parafii. åp. Dyrektor Jan Huszcza
øegnany przez wielu nauczycieli,
m≥odzieø, dyrekcje nowodÍbskich szkÛ≥, przedstawicieli
zak≥adÛw pracy i w≥adz samorzπdowych, mieszkaÒcÛw naszego
miasta, spoczπ≥ na miejscowym
Cmentarzu Komunalnym.

JERZY SUDO£

80 LAT PARAFII W CHMIELOWIE
W minionym roku minÍ≥o
80 lat istnienia Parafii Rzymskokatolickiej w Chmielowie.
Obchody tej uroczystoúci (2 ñ 3
paüdziernika ubieg≥ego roku)
zbieg≥y siÍ z nawiedzeniem
tamtejszej wspÛlnoty parafialnej przez FigurÍ Matki Boøej
Fatimskiej. Uroczystej Mszy
úwiÍtej i powitaniu Figury przewodniczy≥ dawny wikariusz, J.
E. ks. bp Edward Bia≥og≥owski,
biskup pomocniczy diecezji
rzeszowskiej, w asyúcie licznie
zgromadzonego duchowieÒstwa
oraz t≥umÛw wiernych. W swojej
homilii ks. biskup podjπ≥ temat
troski o wspÛlnotÍ parafialnπ,
o úwiπtyniÍ, przypomnia≥ o trudzie przodkÛw podczas budowy
koúcio≥a.
PrÛby utworzenia parafii
w Chmielowie by≥y juø podejmowane w XIX wieku. Niestety,
na skutek braku zaangaøowania
sprawa upad≥a. Zgromadzone
fundusze zosta≥y wykorzystane
na budowÍ koúcio≥a w ålÍzakach. Ten zapa≥ u niektÛrych
nie os≥ab≥. Tomasz Jurkowski,
zamieszka≥y w Chmielowie, od
1902 roku zbiera≥ dobrowolne
datki na budowÍ kaplicy. Zaangaøowanie innych by≥o rÛøne. 17
kwietnia 1913 roku ks. Antoni
Rychel, proboszcz w Miechocinie (do tej parafii naleøa≥
ChmielÛw) zadeklarowa≥, iø zgadza siÍ na powstanie samoistnej
ekspozytury (jest to placÛwka
duszpasterska w parafii, jakby
koúciÛ≥ filialny, z w≥asnπ kaplicπ
i duszpasterzem, zaleøna od proboszcza parafii macierzystej).
By≥ to duøy impuls. Powsta≥ Komitet Budowy Koúcio≥a. Ale do
powstania parafii by≥o jeszcze
daleko. Plany przerwa≥a wojna.
Po jej zakoÒczeniu od 1919 roku
starano siÍ o zezwolenie od Kurii
Biskupiej w Przemyúlu. Protektorem tego przedsiÍwziÍcia
by≥ w≥aúciciel ziemski z Chmielowa, hrabia Zdzis≥aw Tarnowski, ktÛry obieca≥ znacznπ
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czÍúÊ materia≥u budowlanego.
W miÍdzyczasie, 25 sierpnia
1923 mieszkaÒcy Chmielowa,
CyganÛw i JadachÛw rozpoczÍli
budowÍ úwiπtyni, wg planu
architekta Wac≥awa Krzyøanowskiego z Krakowa.
Rok pÛüniej, 24 wrzeúnia
1924 roku do Chmielowa przybywa ks. Stanis≥aw W≥adyka
(1885 ñ 1951), aby tu pracowaÊ, nadzorowaÊ prace przy
budowie, i organizowaÊ øycie
parafialne. W tym czasie koúciÛ≥ by≥ juø wybudowany do
po≥owy. Wype≥niajπc wolÍ swojego Ordynariusza ks. W≥adyka
potrzebowa≥ jurysdykcji, jakπ
posiada samoistny duszpasterz.
Za poúrednictwem proboszcza
miechociÒskiego wystosowa≥
proúbÍ o takπ w≥adzÍ do Kurii
Diecezjalnej w Przemyúlu. Odpowiedü nadesz≥a dopiero 12
listopada 1924 roku. Ks. W≥adyka faktycznie przejπ≥ obowiπzki proboszcza z dniem 16
paüdziernika 1924 roku. W tym
teø dniu przesta≥ sprawowaÊ
jurysdykcjÍ nad nowπ parafiπ
ks. proboszcz z Miechocina.
To jest w≥aúciwa data powstania parafii. Pierwszπ MszÍ úw.
w nowo wybudowanym koúciele
odprawiono w Boøe Narodzenie
1926 roku.
Rozpoczyna siÍ nowy rozdzia≥ w øyciu chmielowian.
Majπ juø w≥asnego kap≥ana,
budujπcπ siÍ úwiπtyniÍ. Duøo
jeszcze potrzeba by≥o si≥ i zapa≥u, by kontynuowaÊ rozpoczÍte
dzie≥o, wyposaøaÊ úwiπtyniÍ
i organizowaÊ duszpasterstwo
parafialne.
W parafii pracowali ksiÍøa
proboszczowie: ks. Stanis≥aw
W≥adyka (1924 ñ 1951), ktÛrego
g≥Ûwnym dzie≥em oprÛcz wybudowania úwiπtyni by≥o takøe jej
wyposaøanie (witraøe, o≥tarz,
paramenty liturgiczne). Straci≥
zdrowie na skutek pobicia go
przez pracownikÛw UrzÍdu
BezpieczeÒstwa w Tarnobrzegu

Prospekt organowy w Chmielowie. Fot. Dariusz RÍbisz.
i z tego powodu zmar≥ 18 wrzeúnia 1951 roku. Juø w czasie
jego choroby do parafii przyby≥
w charakterze wikariusza ks. JÛzef Matyka (ur. w 1920 r.). Proboszczem zosta≥ w 1951 roku.
Podczas jego d≥ugoletniego
duszpasterzowania wykonano
oúwietlenie elektryczne koúcio≥a
i plebanii, wykonanie polichromii, ogrodzenie koúcio≥a, radiofonizacja, dokoÒczenie ≥awek
do koúcio≥a, budowa wikarÛwki
i organistÛwki. W 1958 roku
nastπpi≥a konsekracja koúcio≥a,
przez bpa Stanis≥awa Jakiela.
Starania o kolejne sprzÍty, urzπdzenia, remonty i konserwacje
wype≥ni≥y ks. proboszczowi
kolejne lata do roku 1975, kiedy to powaønie zachorowa≥.
Prosi≥ o 2 ksiÍøy wikariuszy.
Wtedy do Chmielowa przybyli
ks. Mieczys≥aw Wolanin i ks.
Marian Kondysar (proboszcz od
1980 roku). Ks. Matyka zmar≥
w Chmielowie 23 kwietnia 1983
roku. Podczas duszpasterzowania ks. Kondysara nastπpi≥
podzia≥ parafii. W Jadachach
i Cyganach wybudowano 2 koúcio≥y (poczπtkowo planowane
jako kaplice), proboszczami
zostali tam ksiÍøa wikariusze
chmielowscy: w Cyganach ks.

Jan Pasieka, w Jadachach ks.
Zygmunt Wandas. Ks. Marian Kondysar wraz z jednym
ksiÍdzem wikariuszem nadal
organizowali øycie parafialne.
Trzeba tu nadmieniÊ troskÍ
o koúciÛ≥ i cmentarz parafialny,
plebaniÍ.
W 1990 roku z Chmielowa odchodzi ks. Kondysar,
zastÍpuje go ks. Jan Kaplita
(1990 ñ 1993). Czynnie duszpasterzowa≥ 8 miesiÍcy. Choroba
sprawi≥a, iø wiÍkszoúÊ czasu spÍdzi≥ w sanatoriach i szpitalach.
Zmar≥ 7 listopada 1993 roku.
Podczas jego proboszczowania
parafia ChmielÛw, na mocy bulli
Ojca úw. Jana Paw≥a II ÑTotus
tuus Poloniae populusî z dnia
25 marca 1992 roku znalaz≥a
siÍ w ramach zreorganizowanej
diecezji sandomierskiej. Chorego proboszcza zastÍpowa≥
ks. wikariusz JÛzef Rogowski
(proboszcz od 1993 roku).
O powstaniu parafii chmielowskiej wspomina Jan S≥omka
(1842ñ1932), pisali m. in. Wojciech Wiπcek (1869 - 1944), ks.
Marian Kondysar, ks. Grzegorz
Stadnik, Anna Buczek, Agnieszka Oleksa i inni.
Ks. J”ZEF ROGOWSKI
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