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C Szko≥y otrzyma≥y
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(s. 8, 9)

X

15 lat Samorzπdu
Gminnego
(s. 2-3)

Dni Nowej DÍby
(s. 12,24)
Ods≥oniÍcie portretu patrona szko≥y w Tarnowskiej Woli

Stanis≥aw Szpunar ods≥oni≥ tablicÍ poúwieconπ M.M. Kolbemu
Maria Serafiniuk odbiera medal.
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UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ
18 maja w Samorzπdowym Oúrodku Kultury
w Nowej DÍbie odby≥a siÍ XXXIX uroczysta sesja
Rady Miejskiej zorganizowana w ho≥dzie papieøowi
Janowi Paw≥owi II oraz w XV rocznicÍ powstania
samorzπdu gminnego.
SesjÍ rozpoczπ≥ pÛ≥godzinny, uroczysty koncert
Orkiestry DÍtej, ktÛra zaprezentowa≥a wiπzankÍ utworÛw
klasycznych oraz utworÛw
szczegÛlnie ulubionych przez
papieøa Jana Paw≥a II.
Przewodniczπcy Andrzej
Chejzdral powita≥ wszystkich
zgromadzonych i w krÛtkim
wystπpieniu przedstawi≥ historiÍ samorzπdu gminnego
w Nowej DÍbie (fragmenty
wystπpienia na str. 3). Po podsumowaniu dzia≥aÒ samorzπdu
przewodniczπcy Rady Miejskiej skierowa≥ ciep≥e s≥owa
w ho≥dzie naszemu znamienitemu, nieøyjπcemu rodakowi
Janowi Paw≥owi II. Wielki
cz≥owiek i wielka strata ñ tak
moøna w skrÛcie powiedzieÊ
o wydarzeniach sprzed pÛ≥tora miesiπca. S≥owa, ktÛre
wielokrotnie kierowa≥ do nas
zwyk≥ych ludzi, a zarazem
pracownikÛw instytucji i organizacji spo≥ecznych, przypominajπ, aby realizujπc niezbÍdne
zadania w sferze technicznej,
nie utraciÊ z oczu tego, co tak

Nagrodzeni medalem.

naprawdÍ jest najistotniejsze
w samorzπdowej pracy ñ drugiego, s≥abego cz≥owieka.
Po wystπpieniu prze wodniczπcego radni przyjÍli
uchwa≥Í w sprawie nadania
medalu ÑZa zas≥ugi dla Gminy Nowa DÍbaî. Medalem
odznaczono: Adama Bunio
ñ trenera badmintona w MKS
STAL, Janusza BiliÒskiego
ñ w≥aúciciela Firmy ÑBiliÒskiî
produkujπcej ozdoby choinkowe, Zdzis≥awa Chmielowca
ñ cz≥onka Zarzπdu Osiedla
PorÍby DÍbskie, JÛzefa Czekalskiego ñ burmistrza miasta
i gminy obecnej kadencji,
DanutÍ Ha≥oÒ ñ naczelnπ pielÍgniarkÍ Samodzielnego Publicznego Zespo≥u Zak≥adÛw
Opieki Zdrowotnej w Nowej
DÍbie, W≥adys≥awa Karasia
ñ prezesa Warszawskich Zak≥adÛw Farmaceutycznych
POLFA S.A., Jana Kopcia
ñ prezesa Ochotniczej Straøy
Poøarnej w PorÍbach DÍbskich, EløbietÍ Koz≥owskπ
ñ dyrektora Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1
w Nowej DÍbie, ksiÍdza JÛze-

fa Rogowskiego ñ proboszcza
parafii rzymskokatolickiej
pod wezwaniem åwiÍtego
Stanis≥awa Biskupa w Chmielowie, Mariana Rzeszutka
ñ kierownika Administracji Osiedla w Nowej DÍbie
Tarnobrzeskiej SpÛ≥dzielni
Mieszkaniowej, Jana Serafina
ñ dyrektora Zespo≥u SzkÛ≥
w Cyganach, MariÍ Serafiniuk
ñ emerytowanego lekarza medycyny, Stanis≥awa SkiminÍ
ñ radnego obecnej kadencji
Rady Miejskiej, Grzegorza
Sudo≥a ñ pierwszego w historii
gminy olimpijczyka, uczestnika Olimpiady w Atenach,
Adama SzurgociÒskiego ñ prezesa Zarzπdu Rejonowego Ligi
Obrony Kraju w Nowej DÍbie,
Piotra Szypu≥Í ñ wiceprezesa
MKS STAL, Janusza Tebina
ñ cz≥onka Polskiego Zwiπzku
WÍdkarskiego, w≥aúciciela
firmy rodzinnej, Zdzis≥awa
Trzeciaka ñ emerytowanego
policjanta, Stanis≥awa WÛjcika ñ prezesa Zarzπdu Zak≥adÛw Metalowych DEZAMET
S.A., Juliana ZiÍbÍ ñ cz≥onka
Zarzπdu i trenera sekcji lekkiej
atletyki MKS STAL, Andrzeja
Chejzdrala ñ prezesa NowodÍbskiej SpÛ≥dzielni Mieszkaniowej.
Po dekoracji, w imieniu

swoim i wszystkich odznaczonych, ksiπdz JÛzef Rogowski
podziÍkowa≥ przedstawicielom samorzπdu i gminy za
wyrÛønienie.
NastÍpnie g≥os zabra≥ wicestarosta Jerzy Sudo≥, ktÛry
w imieniu swoim i starosty
podziÍkowa≥ odchodzπcemu na emeryturÍ prezesowi
W≥adys≥awowi Karasiowi za
stworzenie na terenie naszej
gminy Ñwzorcowegoî zak≥adu pracy - SANFARMU. Na
pamiπtkÍ wrÍczy≥ pamiπtkowy
grawerton z wyrytymi s≥owami podziÍkowania. Prezes W≥.
Karaú przyzna≥, øe nowodÍbski
SANFARM jest rzeczywiúcie
wzorcowym zak≥adem, a jego
kopie powstajπ w rÛønych
czÍúciach Polski i úwiata. PodziÍkowa≥ wszystkim, ktÛrzy
pomogli w stworzeniu SANFARMU, w≥adzom samorzπdowym i szczegÛlnie cz≥owiekowi, ktÛry przygotowa≥ grunt
ñ Stanis≥awowi WÛjcikowi
z DEZAMETU.
Po po≥udniu, w strugach
deszczu, odby≥a siÍ pod Krzyøem Walecznych przy SANFARMIE Msza úw. w intencji
Jana Paw≥a II. Sprawowa≥o
jπ pod przewodnictwem ks.
dziekana Mieczys≥awa Wolanina kilku ksiÍøy. Ks. dziekan
w swojej homilii nawiπza≥ do
testamentu Jana Paw≥a II, ktÛry ma byÊ dla nas ñ PolakÛw
ñ wskazÛwkπ naszego postÍpowania w czasach, gdy zabrak≥o nam naszego papieøa.
Po Mszy úw. pod krzyøem
z≥oøone zosta≥y wiπzanki bia≥o
-czerwonych kwiatÛw przez
wojewodÍ Jana Kurpa, w≥adze
gminy, zarzπdy DEZAMETU
i SANFARMU, przedstawicieli za≥Ûg tych przedsiÍbiorstw. Zaú Marian Piechota
z ZM DEZAMET S.A. zaprosi≥ wszystkich zebranych do
wspÛlnego uczestnictwa we
Mszach úw. w tym miejscu,
w kolejne rocznice urodzin
Karola Wojty≥y.
MARYLA SIUDEM
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FRAGMENTY WYST•PIENIA PRZEWODNICZ•CEGO
RADY MIEJSKIEJ ANDRZEJA CHEJZDRALA
Z OKAZJI 15-LECIA SAMORZ•DU GMINNEGO

27 maja 1990 roku odby≥y
siÍ po kilkudziesiÍciu latach
pierwsze wolne wybory do
samorzπdu gminnego. Ta data
oznacza≥a zmianÍ nie tylko
w administracji, ale przede
wszystkim w myúleniu mieszkaÒcÛw o swoich Ñma≥ych
ojczyznachî.
Reforma samorzπdowa,
jaka dokona≥a siÍ przed 15 laty
naleøy do najbardziej udanych
reform ustrojowych naszego
paÒstwa ostatnich lat. Ustawa
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie terytorialnym przesπdzi≥a o kszta≥cie terytorialnym naszego kraju. Stanowi≥a
podstawÍ w odejúciu od modelu
paÒstwa skrajnie scentralizowanego i kontrolowanego z pozycji Warszawy. Zmiana tego
systemu wyzwoli≥a nadzieje
i oczekiwania szerokich grup
spo≥ecznych na spowodowanie
innego podejúcia w≥adzy lokalnej do mieszkaÒcÛw i umoøliwieniu im samym decydowania
o rozwoju swojej gminy. Bardzo
szybko jednakøe nowi radni,
a i sama spo≥ecznoúÊ przekona≥a siÍ o tym, jak ogromne
zaleg≥osci cywilizacyjne sπ do
nadrobienia. Przede wszystkim
w infrastrukturze technicznej.
ÖPomimo tych ograniczeÒ, trudnoúci i brakÛw finansowych samorzπdy gminne
z coraz wiÍkszπ skutecznoúciπ
realizujπ na≥oøone na nich
zadania. Nie jest ich ma≥o, bo
jak wyliczono, w samorzπdzie
gminnym realizuje siÍ od 500
do 700 zadaÒ, za ktÛre odpowiadajπ w≥adze gminy oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych. Z duøπ dynamikπ odrabiane by≥y zaleg≥oúci
w rÛønych dziedzinach øycia,
zw≥aszcza w infrastrukturze
komunalnej. Za te wszelkie
dzia≥ania samorządowym działaczom budującym historyczne
zręby samorządności w Nowej
Dębie należą się słowa uznania i podziękowania za ich
pierwotny trud. Nic tak nie
weryfikuje dokonań jak upływ

czasu. Wyrażam przekonanie,
że za kilka lat również nasze
dokonania zostaną pozytywnie
ocenione.
Korzystając z tej szczególnej okazji myślę, że warto
przypomnieć te działania, jakie władze czterech kadencji
podejmowały dla wspólnego
dobra naszych mieszkańców.
Zaczynaliśmy od dokończenia
budowy gazociągów w niektórych wsiach, a po nich przyszła
kolej na wodociągi w sołectwach. Zadanie bardzo ambitne
i niosące poprawę warunków
życia mieszkańców. Po kilku
latach realizowania okazało
się, że 99% mieszkańców gminy
ma dostęp do wody z ujęcia
w Nowej Dębie.
…Dla naszego samorządu
lokalnego ważne były wyzwania dotyczące ochrony naszego
cennego dziedzictwa przyrodniczego. Tu zaniedbania
były największe i jeszcze przez
wiele lat będziemy nadrabiać
zaległości. W połowie lat 90-tych wybudowana została
nowoczesna oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzone
będą nieczystości ze wszystkich
miejscowości gminy. Udało się
do tej pory wybudować kanalizację sanitarną w jednej wsi
i dwóch osiedlach Nowej Dęby.
Przed nami budowa kanalizacji
w północnej części gminy i pozostałych miejscowościach. To
największe wyzwanie finansowe dla gminy, które bez środków pomocowych szybko nie
będzie mogło być zrealizowane.
Dbamy też o środowisko odbierając odpady stałe od blisko
80% gospodarstw domowych.
Chcemy to zadanie realizować
w 100%, stąd też uchwaliliśmy nasze prawo miejscowe,
które ma wspierać dążenia do
utrzymania czystości w naszym
otoczeniu. Wprowadziliśmy
też segregację odpadów, która
przyjęła się w mieście, zaś na
wsiach funkcjonuje w oparciu
o pojemniki ustawione przy
szkołach. W naszych obiektach

oświatowych zmieniony został
zupełnie system ogrzewania
z węglowego na gazowy, co
nie tylko przyniosło efekt ekologiczny, ale i ekonomiczny.
Sukcesywnie dokonywane były
w gminie wymiany opraw i żarówek w oświetleniu ulicznym
na energooszczędne. Prowadzone były również prace modernizacyjne na drogach gminnych, polegające na położeniu
asfaltu. Zdajemy sobie sprawę
z uciążliwości tego problemu
dla wielu mieszkańców naszej
gminy i już w tym roku chcemy
dołożyć kolejne kilometry asfaltu na nasze drogi.
Jednym z największych
osiągnięć bieżącej kadencji
była budowa kotłowni miejskiej
na biomasę. Zrealizowana
inwestycja robi wrażenie nie
tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Świadczy o tym to,
że od dwóch sezonów nie były
podnoszone opłaty za ciepło,
a za poprzedni mieszkańcy
otrzymali zwroty nadpłaty. To
jest sukces tego zadania, które
chętnie jest odwiedzane przez
samorządowców z całego kraju, jak też i zza granicy.
Z dziedziny oświaty warto
przypomnieć budowę szkół
w osiedlu Dęba i w Alfredówce,
przez co wyraźnie poprawiły
się warunki nauczania w tych
placówkach. Dziś problemem
stają się nie warunki, ale malejąca liczba dzieci, która będzie
w najbliższym czasie wymuszać
na samorządzie podejmowanie
rozwiązań wymuszających pogodzenie spraw finansowych
z zapotrzebowaniem społecznym na istnienie placówek
oświatowych we wszystkich
miejscowościach gminy.
…Chcąc wspierać sport
finansujemy budowę hali sportowej w Nowej Dębie, a także
mamy nadzieję rozpoczęcia
budowy sali gimnastycznej
w Jadachach. Pierwsze środki
z zewnątrz na ten cel już zostały
zabezpieczone. Działania naszego samorządu zmierzają do

rozpoczęcia budowy basenu
krytego w Nowej Dębie, na
który nasza społeczność czeka
20 lat. Liczymy, że do końca
bieżącej kadencji zadanie to
w części zrealizujemy.
Dostrzegamy w swojej
działalności samorządowej
również działania społeczności
lokalnej poza naszą strukturą,
a konkretnie poprzez organizacje pozarządowe. Cenimy sobie
ich obecność w naszym życiu
społecznym, tym bardziej, że
wnoszą one wartość dodaną
do naszych działań. Staramy
się ich wspierać, uznając ich
znaczącą rolę w sferze działań
profilaktycznych, sportowych,
kulturalnych i nakierowanych
na dzieci i młodzież.
Korzystając z tego miejsca
warto wspomnieć, że działania
naszej gminy nie ograniczają
się tylko do spełniania zadań
ustawowych. Staramy się brać
udział w tych akcjach, które
utrwalają samorządność, poprawiają jakość naszej pracy,
Przykładem tego jest chociażby
udział w Programie Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) czy ostatnio
w programie „Przejrzysta Gmina”. Udział w tych programach
to duży wysiłek organizacyjnych
pracowników gminy, ale także
nowe standardy, wyznaczane
dla naszych działań.
Wydaje się, że nasze starania przynoszą efekty. Po nagrodzie za oczyszczalnię ścieków
w 1998 r., przyszła nagroda
za całokształt działań gminy
w sferze ekologii. Otrzymaliśmy
ją w grudniu 2004 r. uzyskując
tytuł „Lidera Polskiej Ekologii
2004”. To nie tylko honor, ale
i duże zobowiązanie. Statuetkę
„Ekolaur” otrzymało również
nasze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za wdrożenie do eksploatacji
kotłowni opartej o niekonwencjonalne źródła energii.
…Służba publiczna to bezinteresowna troska o wspólne
dobro wszystkich mieszkańców
naszej małej Ojczyzny – Gminy
Nowa Dęba. Oby nie zabrakło
nam sił, zdrowia i rozsądku
w dalszej samorządowej pracy
dla naszego miasta i gminy.
ANDRZEJ CHEJZDRAL
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Dębie
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XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
Odbywajπca siÍ 14 kwietnia 37. sesja rozpoczÍ≥a siÍ od
zg≥oszenia przez przyby≥ych
na sesjÍ mieszkaÒcÛw Chmielowa wnioskÛw dotyczπcych
wyrÛwnania ciúnienia wody
w gospodarstwach po≥oøonych
w Mogi≥ach. Po pod≥πczeniu
JadachÛw, Chmielowa i CyganÛw do nowej magistrali,
dostarczajπcej wodÍ z Nowej
DÍby, okaza≥o siÍ, øe w tej
czÍúci wsi trudno by≥o uzyskaÊ
w≥aúciwe ciúnienie wody, ktÛre
pozwala≥oby siÍ zapalaÊ piecykom gazowym, a nawet bywa≥y dni, øe tej wody nie by≥o.
W czasie dyskusji okaza≥o siÍ,
øe z podobnymi problemami
borykajπ siÍ nie tylko gospodarstwa w Chmielowie, ale teø
i w Cyganach. Z informacji
przedstawionej przez zastÍpcÍ
burmistrza Krzysztofa Micha≥owa wynika, øe problem jest
znany i rozpoczÍto rozmowy

z projektantami magistrali, aby
problem rozwiπzaÊ. Do tego
czasu. Mogi≥y bÍdπ przy≥πczone do wodociπgu dostarczajπcego wodÍ z Baranowa Sand.
MieszkaÒcy, a takøe so≥tysi, ktÛrzy byli na sesji, poruszyli problem stanu nawierzchni
na drogach gminnych, ktÛre
po zimowej aurze sπ bardzo
poniszczone. Ponadto po niektÛrych poruszajπ siÍ ciÍøkie
pojazdy, np. wywoøπce drzewo
z lasu i dodatkowo pog≥Íbiajπ
zniszczenia. W tej sprawie
poczyniono juø uzgodnienia
z Nadleúnictwem Buda Stalowska, z ktÛrego wynika,
øe samochody bÍdπ wywoziÊ
drzewo w terminach wspÛlnie
ustalonych, tak, by drogi by≥y
jak najmniej rozjeødøane.
Po tym d≥ugim doúÊ
wstÍpie radni dokonali zmian
w budøecie gminy, przeciwko ktÛrym opowiedzia≥a siÍ

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
28 kwietnia (38. sesja)
radni zajÍli siÍ dwoma tematami, ktÛre wywo≥a≥y oøywionπ
dyskusjÍ wúrÛd nich samych
i mieszkaÒcÛw.
Pierwszym takim draøliwym tematem by≥o ustalenie
szczegÛ≥owych zasad utrzymania czystoúci i porzπdku na terenie naszej gminy. W zasadzie
nie pojawi≥o siÍ nic nowego,
gdyø od 1996 r. obowiπzuje
sejmowa ustawa w tym temacie
- uchwa≥a jedynie uszczegÛ≥awia
zapisy ustawowe. Nie mniej radni z terenÛw wiejskich zwrÛcili
uwagÍ na kilka zapisÛw, ktÛre
ich zdaniem bÍdπ dolegliwe dla
mieszkaÒcÛw. Dotyczy to m.in.
koniecznoúci zawarcia umowy
na wywÛz úciekÛw przez tych
mieszkaÒcÛw, ktÛrzy nie majπ
kanalizacji, gdyø w innym razie
gmina wykona za nich tÍ czynnoúÊ, pobierajπc trzykrotnie
wiÍksze op≥aty. Jak wyjaúnia≥
burmistrz Krzysztof Micha≥Ûw
i prezes PGKiM Marian Lis,
zapisy w uchwale sπ wynikiem
istniejπcej ustawy i gmina ustala

jedynie stawki. Poruszony zosta≥
takøe problem czÍstotliwoúci
wywozu úmieci z osiedli wiejskich w Nowej DÍbie, ktÛre
zdaniem jednego radnych moøna ograniczyÊ do jednego razu
w miesiπcu. Jak poinformowa≥
M. Lis zapis ten jest wynikiem
ustaleÒ z inspektorem sanitarnym i w tym miejscu nie bÍdzie
odstÍpstwa od niego.
W trakcie gorπcej dyskusji
pad≥ nawet wniosek, aby uchwa≥Í
od≥oøyÊ na kolejnπ sesjÍ, by temat
ten dok≥adniej przeanalizowaÊ,
ale ostatecznie zosta≥a ona przyjÍta 9 g≥osami Ñza, przy 2 Ñprzeciwî
i 3 Ñwstrzymujπcych siÍî.
D≥ugπ dyskusjÍ wywo≥a≥
takøe projekt uchwa≥y w sprawie przekazania w wieczyste
uøytkowanie NowodÍbskiej
SpÛ≥dzielni Mieszkaniowej
dzia≥ki przy ul. Krasickiego
pod budowÍ nowego bloku.
Rozpoczπ≥ jπ Pawe≥ GrzÍda ze
spÛ≥ki BEGG, ktÛra poczπtkiem
ubieg≥ego roku zwrÛci≥a siÍ do
gminy o wskazanie dzia≥ki pod
budowÍ bloku wielomieszka-

radna z JadachÛw Kazimiera
Brzuszek, poniewaø przesuniÍcia dotyczy≥y úrodkÛw
przeznaczonych wczeúniej
na salÍ gimnastycznπ w tej
wsi. Skarbnik Alicja Furga≥
wyjaúni≥a, øe kwota, ktÛra
pozosta≥a w budøecie w pe≥ni
zabezpiecza realizacjÍ I etapu
zadania wed≥ug sporzπdzonego kosztorysu, zak≥adajπcego
wykonanie stanu surowego
zamkniÍtego.
PÛüniej radni zajÍli siÍ
okreúleniem tzw. aglomeracji
dla celÛw oczyszczania úciekÛw. Okreúlenie takich aglomeracji przez gminÍ i ujÍcie
jej w krajowym programie
oczyszczania úciekÛw jest
nie tylko obowiπzkiem, ale
daje podstawÍ do ubiegania
siÍ o úrodki pomocowe na
budowÍ kanalizacji. Poniewaø
úcieki z wszystkich naszych
miejscowoúci pop≥ynπ do
oczyszczalni w Nowej DÍbie
(poza Budπ St.), aglomeracjÍ
stanowi ca≥a gmina.

W zwiπzku ze zbliøajπcym siÍ 15-leciem samorzπdu
gminnego rada ustanowi≥a
medal ÑZa zas≥ugi dla Gminy
Nowa DÍbaî. KandydatÛw
mia≥a typowaÊ kapitu≥a sk≥adajπca siÍ z Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw
Spo≥ecznych i Etyki oraz
przedstawiciela Burmistrza.
Medal mia≥ byÊ przyznany
osobistoúciom øycia spo≥ecznego, gospodarczego, a takøe
firmom, ktÛre wnosi≥y wk≥ad
w rozwÛj naszej gminy.
PodjÍta zosta≥a takøe
uchwa≥a zezwalajπca firmie
internetowej przesy≥anie sygna≥u drogπ radiowπ z wieøy
OSP w Cyganach.
Rada wyznaczy≥a rÛwnieø swoich przedstawicieli
do Zespo≥u WspÛ≥pracy gminy z organizacjami pozarzπdowymi: MariÍ Mroczek
i Ryszarda Janczyka.
NS

niowego. Jednakøe taki teren nie
zosta≥ mu wskazany. Ponadto
uwaøa, øe takie tereny winny
byÊ zbywane w drodze przetargu, gdyø to moøe przynieúÊ
korzyúci gminie, a jej dzia≥ania
bÍdπ przejrzyste. W odpowiedzi
burmistrz Krzysztof Micha≥Ûw
powiedzia≥, øe pomimo zapytaÒ
z jego strony, zainteresowany
nie wskaza≥ o jakπ konkretnπ
dzia≥kÍ mu chodzi i jaka jest
potrzebna powierzchnia. Z kolei Andrzej Chejzdral, prezes
NSM (na ten czas przekaza≥
prowadzenie sesji Stanis≥awowi
Zbyradowi), stwierdzi≥, øe spÛ≥dzielnia podjÍ≥a starania o teren
pod budowÍ na ul. Krasickiego
we wrzeúniu 2004 r., przygotowujπc jednoczeúnie koncepcjÍ
zagospodarowania tego terenu.
Burmistrz JÛzef Czekalski zwrÛci≥
uwagÍ, øe prawo zezwala gminie
przekazywaÊ spÛ≥dzielni dzia≥ki
pod budownictwo mieszkaniowe
w trybie bezprzetargowym. Pawe≥
GrzÍda nie podwaøy≥ tego uprawnienia gminy lecz powiedzia≥, iø
chce, aby podmioty by≥y rÛwno
traktowane przez w≥adze gminy.
Po doúÊ d≥ugiej dyskusji
radni podjÍli uchwa≥Í przekazu-

jπcπ dzia≥kÍ NSM w wieczyste
uøytkowanie przy 1 g≥osie sprzeciwu i 1 wstrzymujπcym siÍ.
W dalszej czÍúci sesji rada
wyrazi≥a zgodÍ na przekazanie akwenu wodnego przy ul.
Koúciuszki (Zalew) OkrÍgowi
Polskiego Zwiπzku WÍdkarskiego na okres 9 lat. BÍdzie
nim gospodarzy≥o Ko≥o Nr 12
z Nowej DÍby. Radni przyjÍli
Plan Gospodarki Odpadami dla
gminy na lata 2005-2014; ustalili
rÛwnieø wskaüniki do wynagrodzenia dla pracownikÛw jednostek organizacyjnych gminy.
Na zakoÒczenie sesji g≥Ûwny specjalista Aleksander Mokrzycki przedstawi≥ koncepcjÍ
zagospodarowania terenÛw pomiÍdzy ul. PodgÛrze i Wojska
Polskiego w os. DÍba. Koncepcja zak≥ada wydzielenie
5 dzia≥ek pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne,
3 dzia≥ki pod budownictwo
mieszkaniowo-us≥ugowe, tereny
pod us≥ugi i cele publiczne (np.
przeciwpoøarowe), teren zieleni
nieurzπdzonej oraz po≥πczenie
ul. PodgÛrze z ul. Wojska Polskiego.
NS
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XL SESJA RADY MIEJSKIEJ
2 czerwca odby≥a siÍ 40.
sesja Rady Miejskiej. Burmistrz
JÛzef Czekalski przedstawi≥
sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci od czasu ostatniej sesji.
Spore zainteresowanie wzbudzi≥a informacja o spotkaniu
burmistrza z dyrekcjπ Kopalni
MachÛw, dotyczπcym przejÍcia
60 hektarÛw terenÛw bÍdπcych
w≥asnoúciπ kopalni, w zamian za
d≥ugi i inne naleønoúci finansowe naleøne gminie Nowa DÍba.
Proponowane tereny sk≥adajπ siÍ
z gruntÛw rÛønych klas jakoúci
i atrakcyjnoúci (czÍúÊ terenÛw
leøy w okolicach przysz≥ego ÑZalewu Machowskiegoî), dlatego
teø decyzja moøe byÊ podjÍta po
starannym zapoznania siÍ z tymi
terenami przez specjalistÛw.
Jednog≥oúnie podjÍta zosta≥a uchwa≥a w sprawie nadania
Szkole Podstawowej nr 3 imienia

Bronis≥awa Zybury. UroczystoúÊ nadania imienia szkole
planowana jest na poczπtku roku
szkolnego 2005/2006.
Po ostatniej sesji wp≥ynÍ≥a
skarga na uchwa≥Í w sprawie
przekazania w wieczyste uøytkowanie na rzecz NowodÍbskiej SpÛ≥dzielni Mieszkaniowej
dzia≥ki pod budowÍ budynku
wielomieszkaniowego. W zwiπzku z powyøszym zosta≥a przedstawiona opinia prawna, ktÛra
uzna≥a skargÍ jako niezasadnπ.
Gmina moøe przekazaÊ w trybie
bezprzetargowym w uøytkowanie wieczyste teren jedynie
spÛ≥dzielniom mieszkaniowym.
Radni podjÍli uchwa≥Í oddalajπcπ skargÍ spÛ≥ki BEGG.
DyskusjÍ natomiast wzbudzi≥ punkt dotyczπcy regulacji
p≥ac burmistrza. Podwyøka na
poziomie ok. 3% (wysokoúÊ

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ
G≥Ûwnym punktem obrad
41. sesji, ktÛra 22 czerwca odbywa≥a siÍ w SOK-u by≥o utworzenie zespo≥Ûw szkÛ≥ w Chmielowie (sk≥adajπcy siÍ ze szko≥y
podstawowej i gimnazjum) oraz
w osiedlu DÍba (Szko≥a Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2
i Przedszkole nr 4). Na obrady
doúÊ licznie przybyli nauczyciele
tych placÛwek. Przeciw tworzeniom zespo≥Ûw wypowiedzieli
siÍ dyrektorzy tych placÛwek
w imieniu rad pedagogicznych.
Ich opinie popar≥y zwiπzki zawodowe, ktÛrych przedstawiciele
zwrÛcili uwagÍ, øe takich dzia≥aÒ
nie podejmuje siÍ, kiedy koÒczπ
siÍ zajÍcia w szko≥ach.
Z apelem do rady, aby nie
podejmowaÊ tych uchwa≥ zwrÛci-

li siÍ takøe radni Wojciech Serafin
i Stanis≥aw Zbyrad. ZwrÛcili uwagÍ na to, øe te oszczÍdnoúci, ktÛre
zostanπ poczynione bÍdπ mniejsze,
od tego, co uda≥o siÍ wspÛlnym
wysi≥kiem dyrektorÛw juø osiπgnπÊ
w tych szko≥ach.
Po wyczerpaniu dyskusji
rada przystπpi≥a do g≥osowania.
W obu przypadkach stosunkiem
g≥osÛw 9 Ñzaî do 5 Ñprzeciwî
zapad≥y decyzje o utworzeniu od
1 wrzeúnia 2005 r. Zespo≥u SzkÛ≥
w Chmielowie i Zespo≥u PlacÛwek
Oúwiatowych w os. DÍba. Kolejnπ
uchwa≥π oúwiatowπ, ktÛra zosta≥a
przyjÍta, by≥ plan sieci publicznych
szkÛ≥ i gimnazjÛw. Jest to uchwa≥a porzπdkujπca dotychczasowe
zapisy, nie zmieniajπc przy tym
istniejπcych obwodÛw.

åWI TA MAJOWE W NOWEJ D BIE
Obchody åwiπt Majowych
w Nowej DÍbie rozpoczÍ≥y siÍ
w sobotÍ 30 kwietnia "Rodzinnym spotkaniem z ceramikπ"
w SOK-u. Prezentacja kunsztu
garncarskiego skupi≥a spore grono
zainteresowanych. T≥umy mieszkaÒcÛw przyby≥y jednak dopiero
na wieczorne wystÍpy zespo≥Ûw
"Mixture", "One Gain" i szczegÛlnie oczekiwanego laureata "Idola"
i "Szansy na sukces" - Szymona
Wydry. Artysta zaprezentowa≥

widzom swoje przeboje oraz
wiπzankÍ znanych i lubianych
utworÛw rÛønych wykonawcÛw.
1 maja wszystkie uroczystoúci przenios≥y siÍ nad Zalew.
Orkiestra DÍta zaprezentowa≥a
mieszkaÒcom wiπzankÍ utworÛw w swoim wykonaniu, dzieci
mia≥y zapewnione gry i zabawy,
a doroúli bawili siÍ do pÛünej nocy
na festynie ludowym.
W poniedzia≥ek 2 maja wystπpieniem okolicznoúciowym

inflacji w 2004 r.) zosta≥a zaproponowana przez KomisjÍ Statutowo-Organizacyjnπ, Spraw
Spo≥ecznych i Etyki zgodnie
z poprzednimi ustaleniami.
Uchwa≥Í podwyøszajπcπ p≥acÍ
do kwoty 7950 z≥ (brutto) radni
przyjÍli wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
Na budowÍ sali gimnastycznej w Jadachach gmina
uzyska≥a dofinansowanie ze
úrodkÛw Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu w wysokoúci
400 tys. z≥. Jednym z warunkÛw
otrzymania tych úrodkÛw jest
wystawienie weksla Ñin blancoî,
zabezpieczajπcego tÍ dotacjÍ.
PodjÍto wiÍc uchwa≥Í zezwalajπcπ na wystawienie weksla przez
burmistrza na zabezpieczenie
powyøszej kwoty.
Jednog≥oúnie teø zezwolono na zaciπgniÍcie d≥ugoterminowej poøyczki, przeznaczonej
na budowÍ kanalizacji sanitarnej
w osiedlu DÍba (II etap) w wysokoúci 280 tys. z≥.

Kolejny punkt programu
dotyczy≥ uruchomienia czÍúci
úrodkÛw w≥asnych na budowÍ
Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji. Zadanie to
zak≥ada dwuletni cykl realizacji
(lata 2005-2006 ñ stan surowy
basenu). Fundusze na budowÍ
pochodzi≥yby w czÍúci w≥aúnie
ze úrodkÛw w≥asnych, w czÍúci z funduszy Unii Europejskiej, w czÍúci z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu.
Dofinansowanie inwestycji
z funduszy UE jest ≥atwiejsze do
pozyskania w przypadku inwestycji bÍdπcych w trakcie realizacji. Uchwa≥Í przyjÍto przy 1
g≥osie wstrzymujπcym siÍ.
Przeg≥osowano rÛwnieø
uchwa≥y w sprawie sprzedaøy
nieruchomoúci w Rozalinie
w drodze przetargu i na sprzedaø dzia≥ek na PorÍbach DÍbskich.
MARYLA SIUDEM

Rada przyjÍ≥a takøe bardzo
waøny dla gminy dokument ÑProgram Ochrony årodowiska dla
Gminy Nowa DÍba na lata 2005-2015î. Ustalone zosta≥y tam cele
krÛtkookresowe i d≥ugookresowe
w zakresie ochrony wody, ziemi,
powietrza. (O dokumencie tym napiszemy w kolejnym numerze).
Radni zatwierdzili uchwa≥Í
zebrania wiejskiego w Tarnowskiej Woli, ktÛre wyrazi≥o zgodÍ
na uøyczenie wieøy remizy OSP
dla przesy≥u sygna≥u internetowego drogπ radiowπ. Zgodzili siÍ
takøe na ustanowienie s≥uøebnoúci
gruntowej przechodu i przejazdu
na dzia≥ce, ktÛra przylega do stacji
transformatorowej przy dworcu
PKS, tak by moøna by≥o bez problemÛw dotrzeÊ do tej stacji.
Rada Miejska podjÍ≥a rÛwnieø uchwa≥Í o wyraøeniu zgody
na przejÍcie od ZM DEZAMET

S.A. sieci kanalizacyjnej leøπcej
na terenie TSSE ñ podstrefa Nowa
DÍba. Nad tπ uchwa≥π zatrzymali
siÍ d≥uøej, zadajπc g≥Ûwnie pytania
o to, czy nie spowoduje to wzrostu
stawek op≥at za úcieki, gdy zajdzie koniecznoúÊ zrealizowania
niezbÍdnych remontÛw. W odpowiedzi na to burmistrz Krzysztof Micha≥Ûw poinformowa≥, øe
przejÍcie nie spowoduje wzrostu
op≥at za úcieki dla mieszkaÒcÛw.
Natomiast na pewno trzeba bÍdzie
te remonty umieúciÊ w taryfie dla
podstrefy.
W zwiπzku z wyborami do
Sejmu, Senatu i na Prezydenta RP rada ustali≥a zamkniÍte
obwody g≥osowania w Domu
Pomocy Spo≥ecznej, w Szpitalu
Powiatowym (2) i dla Aresztu
åledczego ñ Oddzia≥ ZewnÍtrzny
w Chmielowie.
NS

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
DÍba rozpoczπ≥ 214 obchody
uroczyúci uchwalenia Konstytucji
3 Maja. W swoim przemÛwieniu
JÛzef Czekalski podkreúli≥, øe
nasza konstytucja by≥a pierwszπ
w Europie, a drugπ na úwiecie.
Konstytucja Majowa przesz≥a
do historii jako jedno z trzech
wielkich dzie≥ ustawodawczych
XVIII wieku. Mia≥a siÍ ona staÊ
fundamentem pod budowÍ nowoczesnego i silnego paÒstwa
polskiego. Burmistrz JÛzef Czekalski, wiceprzewodniczπcy

Aleksander Sawicki, wicestarosta Jerzy Sudo≥ oraz kombatanci
z≥oøyli kwiaty pod pomnikiem
Adama Mickiewicza. UroczystoúÊ
umilili swoim wystÍpem "DÍbianie", Orkiestra DÍta oraz dzieci
z zespo≥Ûw artystycznych Samorzπdowego Oúrodka Kultury.
Obchody åwiπt Majowych
zakoÒczono 3 maja uroczystπ
Mszπ úw. w koúciele pod wezwaniem Matki Boøej KrÛlowej
Polski.
MS
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100-LATKA ŚWIĘTOWAŁA
Tegoroczne åwiÍto Szko≥y w AlfredÛwce, obchodzone z okazji dnia nadania
imienia åw. Jadwigi KrÛlowej, wypad≥o w 120. rocznicÍ rozpoczÍcia nauczania
i 100-lecie szko≥y. By≥ to wiÍc szczegÛlny dzieÒ dla uczniÛw i nauczycieli, ale takøe
dla mieszkaÒcÛw ca≥ej wioski.

Jan KopeÊ ods≥oni≥ tablicÍ.
Uroczystoúci 8 czerwca
rozpoczÍ≥y siÍ od Mszy úw.
w koúciele parafialnym odprawionej przez ks. Antoniego
Saneckiego i ks. Eugeniusza
Nycza. Po mszy uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni
goúcie przeszli kilkukilometrowy odcinek do szko≥y krokiem
marszowym, wygrywanym
przez OrkiestrÍ DÍtπ.
Dalsze uroczystoúci toczy≥y siÍ przed budynkiem szkolnym. Najpierw Orkiestra DÍta
odegra≥a hymn paÒstwowy,
a pÛüniej uczniowie odúpiewali
hymn szkolny, poúwiÍcony
krÛlowej Jadwidze. Wszystkich
przywita≥a dyrektor Ewa Panek. Przedstawi≥a teø obszernπ
historiÍ nauczania w AlfredÛwce. PÛüniej nastπpi≥ uroczysty
moment ods≥oniÍcia tablicy
poúwiÍconej 120. rocznicy edukacji mieszkaÒcÛw AlfredÛwki,
ktÛrego dokona≥ jeden z najstarszych mieszkaÒcÛw wsi 86-letni
Jan KopeÊ. TablicÍ ufundowanπ
przez spo≥ecznoúÊ wioski poúwiÍci≥ ks. A. Sanecki.
Po tym uroczystym wstÍpie moøna by≥o oglπdaÊ popisy
sceniczne uczniÛw szacownej
jubilatki. Najpierw by≥ teatrzyk,

przedstawiajπcy historiÍ odnowienia Akademii Krakowskiej
przez krÛlowπ JadwigÍ. Dzieci
z duøym przejÍciem wciela≥y
siÍ w postaci sprzed 600 lat
i robi≥y to z duøπ gracjπ. Maluchy odtaÒczy≥y taÒce narodowe i ludowe w stylizowanych
strojach.
Po czÍúci artystycznej
o szkole wspominali jej absolwenci. Najstarszy z nich
Stanis≥aw Ragan, ktÛry uczÍszcza≥ do szko≥y w latach 1930-1935 wyrecytowa≥ z pamiÍci 2
wiersze z pierwszej i ostatniej
klasy: ÑOjczyznaî i ÑBitwa
pod Stoczkiemî. Zebra≥ za to
ogromne brawa, zw≥aszcza od
dzieciakÛw, ktÛrych zachwyci≥ tak dobrπ pamiÍciπ. Swojπ
szko≥Í wspominali Jan Flis,
JÛzefa Hezner, Krzysztof Micha≥Ûw, Tadeusz Ba≥ata, Robert
T≥usty i ks. Piotr Szpyt. We
wspomnieniach powraca≥y postacie wychowawcÛw, ktÛrych
kilku przyby≥o na jubileusz
z rÛønych stron kraju, zw≥aszcza d≥ugoletniego dyrektora
Jana Urbaniaka. Absolwenci
zwracali uwagÍ, øe nauczyciele, nie tylko uczyli ich wiedzy
teoretycznej, ale takøe przygo-

towywali do øycia. Dowodem
na to by≥a pielÍgnacja ogrodu
rÛøanego czy nauka zak≥adania
sadu, a takøe zbierania opieniek
w lesie. Jeden z absolwentÛw
wrÍczy≥ dyrektorce bukiet goüdzikÛw, nawiπzujπc do czasÛw,
kiedy by≥ to najmodniejszy
kwiatek szkolny.
Dyrektor E. Panek z≥oøy≥a
podziÍkowania dla by≥ych nauczycieli, ktÛrych liczna grupa
przyby≥a na úwiÍto. ZwrÛci≥a
uwagÍ, øe dziÍki nim wielu absolwentÛw szko≥y pe≥ni
dziú waøne funkcje w øyciu
zawodowym, poczynajπc od
prawnikÛw, przez marynarzy,
na ksiÍdzu koÒczπc. Jest to
dowÛd na to, øe ich praca,
odbywajπca siÍ w trudnych
warunkach, zasia≥a ziarno,
ktÛre wyda≥o dobry plon. Nauczyciele otrzymali stosowne
listy gratulacyjne. Wielu z nich
nie kry≥o ≥ez wzruszenia, gdy
ponownie przysz≥o im zabraÊ
g≥os w Ñswojejî szkole. Jan
Urbaniak, wieloletni dyrektor
szko≥y, podziÍkowa≥ absol-

wentom, ktÛrzy, jego zdaniem,
wystawili swoim nauczycielom
pozytywnπ opiniÍ, a øe jest
wystawiana po latach, to naleøy
uznaÊ jπ za obiektywnπ.
Najm≥odsze dzieci podziÍkowa≥y wszystkim nauczycielom, tak by≥ym, jak i obecnym,
taÒcem, ktÛry zosta≥ bardzo
mile przyjÍty gorπcymi oklaskami. Po tej czÍúci przysz≥a
pora na gratulacje od w≥adz.
Z≥oøyli je na rÍce dyrektor Ewy
Panek starosta Zbigniew RÍkas,
burmistrz JÛzef Czekalski, wiceprzewodniczπcy Aleksander
Sawicki, wizytator kuratorium
Danuta Fiutowska.
NastÍpnie przysz≥a kolej
na zwiedzanie wystaw zorganizowanych na to úwiÍto.
Moøna by≥o obejrzeÊ wizerunki patronki szko≥y - úwiÍtej
Jadwigi KrÛlowej, wystawÍ
poúwiÍconπ Janowi Paw≥owi II.
W szkole zgromadzone zosta≥y
rÛwnieø stare dokumenty, ktÛre
pozyskano od mieszkaÒcÛw
wsi, a ktÛre swπ metrykπ siÍgajπ czasÛw austro-wÍgierskich.
Zebrano dawne úwiadectwa,
stare dzienniki, ksiÍgi kasowe.
MieszkaÒcy AlfredÛwki przekazali teø do szko≥y unikatowe
zdjÍcia, m.in. Ignacego Ordona, ktÛry odstπpi≥ izbÍ w swoim
domu na rozpoczÍcia nauczania
przed 100-laty.

ÑB•DèCIE ZE MN•î
Te s≥owa Jana Paw≥a II z poczπtku jego pontyfikatu by≥y
osiπ uroczystoúci 10. rocznicy nadania imienia papieøa Polaka
Szkole Podstawowej w Cyganach. MÛwi≥ o nich g≥oszπcy kazanie w czasie Mszy úw. ks. Jan Pasieka, ktÛry wskazywa≥ na to,
aby to Ñbycieî by≥o zaangaøowane.
Podobnie dawa≥o siÍ odczuÊ te s≥owa w czasie uroczystoúci w szkole. M≥odzieø
w swojej piÍknej czÍúci artystycznej, przygotowanej przez
Ma≥gorzatÍ Pakulskπ, chcia≥a
pokazaÊ, øe sπ i bÍdπ ze swym
Patronem. Zebrani w sali gimnastycznej mogli us≥yszeÊ
fragmenty poezji pisanej przez
Karola Wojty≥Í oraz piosenki
oazowe, ktÛre tak bardzo ukocha≥ nasz wielki rodak. Do jed-

nej z nich - ÑBarkiî - dopisana
zosta≥a nowa zwrotka z refrenem: ÑSwojπ barkÍ pozostawi≥
na brzegu, inny Rybak teraz
zacznie swÛj ≥Ûw.î OprawÍ
muzycznπ przygotowa≥ Jacek
Janeczko, nie zwiπzany zawodowo ze szko≥π. Duøe wraøenie
wywar≥ teø wiersz ÑDzieciî,
w ktÛrym najm≥odsi uczestnicy
tej uroczystoúci deklarowali
wiernoúÊ idea≥om wyznawanym
przez naszego papieøa.

Str. 7

LATO 2005

Z£OTY JUBILEUSZ
PRZEDSZKOLA NR 1
W sobotÍ 18 czerwca mia≥ miejsce jubileusz 50-lecia Przedszkola nr 1 w Nowej DÍbie. By≥a to dobra
okazja dla tej placÛwki, by przypomnieÊ o sobie miejscowej spo≥ecznoúci.

Z≥oty Jubileusz.
Uroczystoúci rozpoczÍ≥y siÍ
od Mszy úw. w koúciele Podwyøszenia Krzyøa åw., ktÛrπ sprawowali kap≥ani Eugeniusz Nycz
i Mieczys≥aw Wolanian. Ksiπdz E.
Nycz wyg≥osi≥ kazanie w formie
dialogu z dzieÊmi o przedszkolu,
ktÛre bardzo øywo reagowa≥y na
pytania i chÍtnie udziela≥y odpowiedzi. PÛüniej ks. celebrans zatrzyma≥ siÍ chwilÍ nad znaczeniem
przedszkola w przygotowaniu do

doros≥ego øycia. Ukaza≥ dobitnie
rolÍ, jakπ odgrywajπ nauczyciele
i opiekunowie dla tych dzieci, ktÛre powierzyli im w opiekÍ rodzice.
ZwrÛci≥ uwagÍ na to, øe ich praca
nie zawsze jest doceniana, a przecieø dowiedziono, øe dziecko
kszta≥tuje swπ pÛüniejszπ postawÍ
na podstawie doúwiadczeÒ zyskiwanych do 6. roku øycia.
Po Mszy úw. spo≥ecznoúÊ
przedszkolna ñ dzieci, nauczy-

Duøy aplauz publicznoúci
(ÑAle piÍknieî ñ pad≥o z sali)
zebrali najm≥odsi uczniowie
szko≥y, ktÛrzy wystπpili w taÒcu lasowiackim, w strojach
nawiπzujπcych do oryginalnych wzorÛw z tych terenÛw.
W przygotowanie strojÛw
byli zaangaøowani mieszkaÒcy
ca≥ej wsi. Brawa rozleg≥y siÍ
po piosence ÑOj lesiok ci jo,
lesiokî. Bardzo wzruszajπca
by≥a modlitwa m≥odzieøy do
Jana Paw≥a, ktÛry dla nich jest
juø úwiÍtym. Na zakoÒczenie
tej czÍúci artystycznej wystπpi≥a Stanis≥awa Kosmala, wieloletnia nauczycielka tej szko≥y,
ktÛre odczyta≥a poruszajπcy
wiersz, napisany po úmierci
Ojca åwiÍtego.
Dyrektor szko≥y Jan Serafin przypomnia≥ jej historiÍ
siÍgajπcπ 1886 roku. MÛwi≥

o szkole zimowej, o budowie
nowego obiektu, o poúwiÍceniu
sztandaru szko≥y przez Jana
Paw≥a II, o dniu dzisiejszym.
Nawiπzywa≥ do wartoúci, ktÛre
przekazywane sπ uczniom tej
szko≥y, a ktÛre nawiπzujπ do
nauczania Patrona. Powiedzia≥,
øe szko≥a przygotowywa≥a siÍ
na urodziny øyjπcego jeszcze
papieøa, a przysz≥o jej czciÊ
zmar≥ego Jana Pa≥a II.
UroczystoúÊ wywo≥a≥a
duøe wraøenia na zaproszonych goúciach, wúrÛd ktÛrych
byli emerytowani nauczyciele
szko≥y, przedstawiciele w≥adz
lokalnych, Kuratorium Oúwiaty, dyrektorzy placÛwek oúwiatowych z terenu gminy, przedstawiciele parlamentarzystÛw.
JÛzef Czekalski, burmistrz
miasta i gminy, przekaza≥ list
gratulacyjny oraz ÑKalenda-

cieli i opiekunowie oraz rodzice,
a takøe zaproszeni goúcie, przeszli
ul. Krasickiego do domu kultury
z transparentem obwieszczajπcym
wszystkim sobotni jubileusz.
W Samorzπdowym Oúrodku Kultury powita≥a wszystkich
dyrektor przedszkola Jolanta Or≥owska. Przedstawi≥a historiÍ tej
placÛwki siÍgajπcπ 1955 r., ktÛra
zosta≥a za≥oøona jako przedszkole
Zak≥adÛw Metalowych, gdzie
funkcjonowa≥y dwa oddzia≥y, zaú
pÛüniej utworzono kolejne dwa.
W roku 1980 do przedszkola
wraca grupa Ñzerowaî i od tego
mementu w przedszkolu jest 5 oddzia≥Ûw. Pierwszym dyrektorem
przedszkola zosta≥a Maria Tomasik, pÛüniej kierowa≥a tπ placÛwkπ
przez 22 lata Leokadia Bochenek.
Po niej funkcjÍ tÍ sprawowa≥y Maria Bielawa, Genowefa Kanach,
a od 8 lat Jolanta Or≥owska.
Na scenie domu kultury
dzieci z przedszkola, poczπwszy
od najm≥odszej do najstarszej
grupy wystπpi≥y w programie
artystycznym, ktÛry pozwoli≥
im pokazaÊ swÛj dorobek. By≥y
wiersze, poczπwszy od niezastπpionego ÑMam trzy latka, trzy
i pÛ≥î, by≥o wiele piosenek (w tym
ÑJa mam jeszcze ma≥o latekî) oraz
taÒce, podczas ktÛrych maluchy
pokaza≥y, øe posiad≥y w przedszkolu na rytmice poczucie rytmu
i kroku tanecznego. Dzieciaki
zebra≥y wiele oklaskÛw od rodzicÛw, ktÛrzy t≥umnie zasiedli na
sali widowiskowej. By≥o teø duøo

uúmiechÛw, kiedy dzieci dobija≥y
siÍ do mikrofonu, bez øadnego
stremowania.
Po przedszkolakach wystπpili absolwenci Przedszkola nr 1.
Najpierw byli ÑDÍbianieî w polonezie i krakowiaku, a takøe zespÛ≥
ÑGrata Novitaî z Gimnazjum nr
1 w dawnych taÒcach dworskich.
DziewczÍta z tego gimnazjum
wystπpi≥y takøe w ludowych
taÒcach: fiÒskim, greckim i irlandzkim. Z krÛtkim repertuarem
zaprezentowa≥a siÍ takøe Karolina
Warcho≥.
UroczystoúÊ w domu kultury
zakoÒczy≥y øyczenia od burmistrza JÛzefa Czekalskiego, ktÛry
wraz z Renatπ Bal z Biura Obs≥ugi Jednostek Samorzπdowych
wrÍczy≥ dyrektor J. Or≥owskiej
magnetofon. Marian Piechota,
szef Biura Obs≥ugi SpÛ≥ki ZM
DEZAMET S.A. z≥oøy≥ na rÍce
pani dyrektor kwiaty, a takøe
poinformowa≥, iø Zarzπd SpÛ≥ki
przekaza≥ przedszkolu pewnπ
kwotÍ pieniÍdzy do wykorzystania
przez placÛwkÍ.
Mniej oficjalna czÍúÊ uroczystoúci mia≥a miejsce w budynku przedszkola, gdzie pracownicy tej placÛwki, tak byli,
jak i obecni, oraz goúcie, zrobili
sobie pamiπtkowe zdjÍcie. PÛüniej przy ciastku spoglπdali na
karty poøÛ≥k≥ej kroniki. Tu i Ûwdzie uroni≥a siÍ ≥za wzruszenia,
bo przecieø to juø 50 latÖ

åwiÍto szko≥y w Cyganach.
rium Wielkiego Pontyfikatuî. czystoúÊ z niebieskiego okna
Pogratulowa≥ przygotowania obejrza≥ Patron szko≥y.
przez dzieci i m≥odzieø uroStrony opracowa≥
czystoúci. Podobnie uczyni≥ teø
WIES£AW
ORDON
starosta Zbigniew RÍkas, ktÛry
wyrazi≥ nadziejÍ, øe tÍ uro-
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SZKO£A Z PATRONEM
Z RODU TARNOWSKICH
Szko≥a Podstawowa w Tarnowskiej Woli 10 maja uroczyúcie wprowadzi≥a hrabiego Stanis≥awa Tarnowskiego
do swojej historii.
Niezwyk≥a uroczystoúÊ nadania imienia tego wielkiego cz≥owieka ma≥ej szkole w Tarnowskiej
Woli nie by≥a przypadkowa. Gdy
úrodowisko szkolne zastanawia≥o
siÍ od lat nad nadaniem imienia,
pojawia≥o siÍ w tych przemyúleniach nazwisko Tarnowskich,
zacnego rodu, ktÛry przed dwoma
wiekami lokowa≥ ponownie wieú
Tarnowskπ WolÍ (ongiú £ugi).
Zaú wybÛr profesora Stanis≥awa
Tarnowskiego by≥ podyktowany
tym, by m≥odym ludziom wskazaÊ
taki wzÛr do naúladowania, z ktÛrego bÍdπ chcieli czerpaÊ w swoim
szkolnym øyciu.
Jest to postaÊ ze wszech stron
warta pokazywania, jako ktoú,
z kogo moøna czerpaÊ wzorce
w swoim øyciu. Obierajπc go
sobie za swojego duchowego
przywÛdcÍ dzieci, nauczyciele
i rodzice zobaczyli w nim przede
wszystkim gorπcy patriotyzm,
ofiarnπ mi≥oúÊ, wytrwa≥oúÊ w dπøeniu do celu, chÍÊ s≥uøenia innym, odpowiedzialnoúÊ, prawoúÊ
charakteru, umi≥owanie nauki.
Stanis≥aw Tarnowski by≥ wieloletnim profesorem Uniwersytetu
JagielloÒskiego, dwukrotnym
rektorem tejøe uczelni, prezesem
Akademii UmiejÍtnoúci, wspÛ≥twÛrcπ s≥ynnej ,,Teki StaÒczykaî,

wspÛ≥redaktorem ÑPrzeglπdu
Polskiegoî. Gdy trzeba by≥o stawa≥ z szablπ w d≥oni w czasie
Powstania Styczniowego. By≥
wzorem cnÛt moralnych i religijnych. Decyzja ta by≥a ze wszech
miar uzasadniona.
UroczystoúÊ szkolna rozpoczÍ≥a siÍ Mszπ úw. odprawionπ
w koúciele parafialnym w Tarnowskiej Woli, w czasie ktÛrej
ks. proboszcz Antoni Sanecki
mÛwi≥ o wartoúciach, ktÛrymi
w swoim øyciu ma siÍ kierowaÊ
chrzeúcijanin, ktÛre tak bliskie by≥y
patronowi. Po mszy uczniowie,
nauczyciele, rodzice, zaproszeni
goúciem, mieszkaÒcy Tarnowskiej
Woli przeszli krokiem marszowym
do szko≥y, ktÛrego rytm podawa≥a
nowodÍbska Orkiestra DÍta.
W szkole przywita≥a wszystkich dyrektor Ma≥gorzata KamiÒska, ktÛra uzasadni≥a wybÛr patrona przez tÍ placÛwkÍ.
A potem dzieciaki prezentowa≥y
siÍ w czÍúci artystycznej, ktÛra
swym poziomem zachwyci≥a
wszystkich. RozpoczÍ≥a siÍ ona
od poloneza brawurowo wykonanego w strojach z epoki szlacheckiej. PÛüniej by≥y wywody
uczniÛw o profesorze Stanis≥awie
Tarnowskim, o dziejach rodu
Tarnowskich, tak mocno zwiπza-

CzÍúÊ artystyczna - poúwiÍcona patronowi.

nych z naszymi ziemiami. Z kolei
uczniowie zataÒczyli kilka dworskich taÒcÛw renesansowych,
w stylizowanych strojach z tamtej
epoki, ktÛre zosta≥y przyjÍte przez
zebranych obfitymi oklaskami. By≥
teø krakowiak zataÒczony przez
najm≥odszych uczniÛw, po ktÛrych
nie by≥o widaÊ øadnej tremy.
Ca≥a oprawa artystyczna
piÍknej uroczystoúci znalaz≥a
uznanie wúrÛd wszystkich zebranych, o czym wspomnieli
zabierajπcy g≥os goúcie po jej
zakoÒczeniu.
WúrÛd przemawiajπcych byli
przedstawiciele rodu Tarnowskich.
Najstarszy z rodu Jan Tarnowski
nie ukrywa≥ wzruszenia, z jakim
obserwowa≥ zaangaøowanie m≥odych ludzi, ktÛrzy swojπ postawπ
chcieli oddaÊ ho≥d wielkiej postaci
z LeliwitÛw. Na rÍce dyrektor M.
KamiÒskiej przekaza≥ ksiπøkÍ
o profesorze Stanis≥awie Tarnowskim oraz wspomnienia Marii
Tarnowskiej. Z kolei prawnuk
Stanis≥awa Tarnowskiego ñ Jan
Tarnowski przekaza≥ podziÍkowania za zaproszenie i pozdrowienia
od wnukÛw wielkiego rektora
ñ Zofii z Londynu i Stanis≥awa
z Warszawy, ktÛrym wiek nie pozwoli≥ przybyÊ na tÍ uroczystoúÊ.
Ponadto rodzina Tarnowskich
ufundowa≥a dla szko≥y komputer
i drukarkÍ laserowπ.
S≥owa gratulacji i øyczeÒ
pop≥ynÍ≥y takøe od burmistrza
JÛzefa Czekalskiego i Renaty
Bal, starostÛw Zbigniewa RÍkasa
i Jerzego Sudo≥a, przedstawiciela
kuratora Danuty Fiutowskiej, p≥k.
Marka Gmurskiego z jednostki
wojskowej, wiceprzewodniczπcego rady Aleksandra Sawickiego, przewodniczπcego Komisji
Oúwiaty Stanis≥awa Skiminy, Mariana Piechoty z ZM DEZAMET
S.A., ktÛre kiedyú mia≥y patronat
nad tπ placÛwkπ, Kazimierza
Wπsika z ZNP. Do swoich s≥Ûw
do≥πczali takøe listy gratulacyjne,
ksiπøki, encyklopedie i kwiaty.
PodziÍkowania na rÍce dyrektora
szko≥y z≥oøyli takøe rodzice, zauwaøajπc trud w≥oøony nie tylko
w przygotowanie uroczystoúci, ale
i odnowienie szko≥y.
WiÍcej czasu zebranym swoim wystπpieniem zajπ≥ Adam

WÛjcik, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega,
ktÛry wspiera≥ placÛwkÍ w pozyskiwaniu wiadomoúci o patronie.
Przypomnia≥ on waønπ rzecz
z biografii Stanis≥awa Tarnowskiego, mianowicie, øe nikt przed nim
nie zajmowa≥ siÍ historiπ literatury
polskiej. By≥ on prekursorem w tej
dziedzinie. Jego bardzo ciekawe
wyk≥ady, na ktÛre braÊ studencka
bardzo licznie przybywa≥a, spowodowa≥y koniecznoúÊ budowy
nowego obiektu na Uniwersytecie
JagielloÒski - Collegium Novum.
Mimo to nie by≥ patron szko≥y
w Tarnowskiej Woli postaciπ
pomnikowπ. åwiadczπ o tym
wspomnienia Ferdynada Kurasia,
pisarza z Wielowsi, ktÛry zainteresowa≥ St. Tarnowskiego swojπ
chÍciπ pobierania nauk w dalekim
Krakowie. Tenøe po kilku dniach
przes≥a≥ przysz≥emu pisarzowi
skrzyniÍ z ksiπøkami, pieniπdze na
naukÍ i zaproszenie do Krakowa.
A. WÛjcik przekaza≥ szkole biografiÍ profesora St. Tarnowskiego
jego autorstwa, ktÛrπ napisa≥ co
prawdπ juø dawno, ale jej wydanie
czeka≥o w≥aúnie na tÍ okazjÍ, jaka
w≥aúnie siÍ nadarzy≥a.
PÛüniej nastπpi≥a uroczystoúÊ ods≥oniÍcia portretu Stanis≥awa Tarnowskiego, ktÛry
zawis≥ w specjalnie do tego celu
przygotowanym miejscu. Portret
wzorowany by≥ na dziele Matejki,
a jego wykonawcπ by≥ Grzegorz Gerba, miejscowy plastyk.
Powiedzia≥ krÛtko, kiedy zosta≥
poproszony o g≥os, øe to jest jego
d≥ug wdziÍcznoúci, jaki sp≥aca
swojej szkole.
PÛüniej dzieciaki zaúpiewa≥y
szkolny hymn, do ktÛrego s≥owa
napisa≥a emerytowana nauczycielka Genowefa Sadecka, a muzykÍ skomponowa≥ nauczyciel Jan
Skura. W tekúcie zawarte zosta≥o
rodowe zawo≥anie Tarnowskich
z Dzikowa: ÑPer aspera ad astraî
ñ ÑPrzez trudy do gwiazdî.
I to jest has≥o, ktÛre m≥odemu pokoleniu naleøy przypominaÊ, a ktÛre moøna zrealizowaÊ.
O czym przekonuje nas patron
szko≥y w Tarnowskiej Woli ñ Stanis≥aw Tarnowski.
WIES£AW ORDON
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Te s≥owa Maksymiliana Marii Kolbego, patrona Gimnazjum nr 2, bÍdπ niewπtpliwie mottem dla wielu pokoleÒ uczniÛw.
Na patrona, bowiem spo≥ecznoúÊ szkolna wybra≥a w≥aúnie jego.

„TYLKO MIŁOŚĆ JEST TWÓRCZA”
2 czerwca szko≥a uroczyúcie og≥osi≥a Maksymiliana M.
Kolbe swoim patronem. Ojciec
Kolbe jest godnym wzorcem
do naúladowania dla m≥odych
ludzi. Dπøenie do doskona≥oúci,
pokora, chÍÊ s≥uøenia innym,
jasny, otwarty umys≥, to jedne z wielu cech osobowoúci
patrona.
UroczystoúÊ nadania imienia rozpoczÍ≥a Msza úw. koncelebrowana. Mimo tego, øe
ks. biskup Andrzej DziÍga nie
mÛg≥ na niπ przybyÊ, ksiÍøa
z wielkim zaangaøowaniem dowiedli, jak waønπ postaÊ obra≥o
dÍbskie gimnazjum na swojego
patrona.
Ojciec Kolbe nie by≥ osobπ przeciÍtnπ. W dzieciÒstwie
zdradza≥ wyjπtkowπ wraøliwoúÊ
na wznios≥e idea≥y religijne
i narodowe. Od wczesnych lat
rodzice rozbudzili w nim szczegÛlnπ mi≥oúÊ do NajúwiÍtszej
Maryi Panny, po≥πczonπ z mi≥oúciπ do Ojczyzny. PoboønoúÊ
maryjna wyniesiona z domu
rodzinnego zawaøy≥a pÛüniej
na ca≥ym øyciu Maksymiliana.
Wraz z siedmioma kolegami
za≥oøy≥ w paüdzierniku 1917
roku religijne stowarzyszenie, ktÛre nazwa≥ Rycerstwem
Niepokalanej. Juø w najwczeúniejszych pismach brat Maksy-

milian szczegÛlny nacisk k≥ad≥
na zagroøenia osoby ludzkiej,
a zw≥aszcza dzieci. RÛwnie
wielkπ troskπ otacza≥ m≥odzieø
akademickπ, z ktÛrej wywodziÊ
siÍ mia≥a przysz≥a elita intelektualna kraju. W czasie II wojny
úwiatowej o. Maksymilian zorganizowa≥ w klasztorze oúrodek
us≥ug dla okolicznej ludnoúci.
Zorganizowany zosta≥ punkt
sanitarny oraz podejmowano
jeszcze wiele innych inicjatyw
charytatywno-spo≥ecznych. Za
swojπ dzia≥alnoúÊ trafi≥ do obozu w OúwiÍcimiu. Tam zg≥osi≥
siÍ dobrowolnie na úmierÊ,
w zamian za innego wiÍünia
skazanego na úmierÊ g≥odowπ. Zmar≥ dobity zastrzykiem
fenolu 14 sierpnia 1941 r. 17
paüdziernika 1971 r. o. Maksymilian Kolbe zosta≥ og≥oszony
b≥ogos≥awionym przez papieøa
Paw≥a VI, a 10 paüdziernika
1982 r. zaliczony przez papieøa
Jana Paw≥a II w poczet úwiÍtych, jako mÍczennik. åw. Maksymilian wytycza≥ mπdre zasady
i uczy≥ wcielaÊ je w øycie.
Po Mszy úw. uczniowie,
nauczyciele i zaproszeni goúcie
w rytm marszu granego przez
nowodÍbskπ orkiestrÍ przenieúli
siÍ na plac szkolny. Dyrektor
Maria Napieracz przybliøy≥a
dzieje m≥odej szko≥y i w cie-

Senator Janina Sagatowska ods≥oni≥a tablicÍ pamiπtkowπ.

p≥ych s≥owach podziÍkowa≥a
wszystkim, ktÛrzy przyczynili
siÍ do jej rozwoju. Z rπk rodzicÛw odebra≥a sztandar szko≥y,
na ktÛrym oprÛcz wizerunku
patrona, Or≥a Bia≥ego, widnie-

zosta≥a zakoÒczona odúpiewaniem hymnu szko≥y. Autorem
s≥Ûw jest Zbyszko Bednorz,
poeta, dramatopisarz na sta≥e
mieszkajπcy w Opolu, zaú muzykÍ skomponowa≥ nauczyciel
gimnazjum Jan Skura.
CzÍúÊ artystycznπ, ktÛra
wzbudzi≥a uznanie wúrÛd zebranych, zaprezentowali uczniowie
gimnazjum. By≥a to inscenizacja
przedstawiajπca øycie o. Kolbe,
przeplatana utworami wokalnymi. Po zakoÒczeniu pre-

ålubowanie na sztandar.
je sentencja Janusza Mariana
Kawa≥ko, dyrektora polskiej
szko≥y przy Ambasadzie Polskiej w Wiedniu: Ñ...Wciπø siÍ
mej Polski uczyÊ muszÍ...î.
NastÍpnie po wbiciu przez goúci honorowych pamiπtkowych
gwoüdzi w drzewiec, sztandar
zosta≥ przekazany uczniom,
ktÛrzy po raz pierwszy mogli
uroczyúcie úlubowaÊ wiernoúÊ
idea≥om patrona.
Po ods≥oniÍciu tablicy
przez by≥ego wiÍünia obozu
w OúwiÍcimiu, towarzysza
niedoli o. Maksymiliana, Stanis≥awa Szpunara, ks. dziekan
Mieczys≥aw Wolanin dokona≥
jej poúwiÍcenia. CzÍúÊ oficjalna

zentacji artystycznej uczniÛw
g≥os zabrali zaproszeni goúcie.
Øyczenia i gratulacje z≥oøyli
senator Janina Sagatowska, by≥y
wiÍzieÒ Stanis≥aw Szpunar, wicestarosta Jerzy Sudo≥, burmistrz
JÛzef Czekalski, przedstawiciel
Dezametu Marian Piechota,
wizytator Danuta Fiutowska,
przewodniczπcy ZNP Kazimierz
Wπsik, wiceprzewodniczπcy
rady Aleksander Sawicki, dyrektor ZS nr 1 Eløbieta Koz≥owska,
przewodniczπcy osiedla DÍba
W≥adys≥aw Flis. Po przemÛwieniach goúci wszyscy udali siÍ na
przygotowany poczÍstunek.
MARYLA SIUDEM
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ŒWIADEK „NARODZIN ŒWIÊTOŒCI”
W zwiπzku ze zbliøajπcπ siÍ uroczystoúciπ nadania Gimnazjum nr 2 imienia
úw. Maksymiliana Marii Kolbego 18 kwietnia w szkole odby≥o siÍ spotkanie
uczniÛw z mieszkaÒcem Rzeszowa Stanis≥awem Szpunarem. By≥y wiÍzieÒ obozu
koncentracyjnego w OúwiÍcimiu by≥ naocznym úwiadkiem wystπpienia z szeregu
M. M. Kolbego i oddania øycia za wspÛ≥wiÍünia ñ Franciszka Gajowniczka .
Podczas spotkania goúÊ
przybliøy≥ m≥odzieøy sylwetkÍ rodziny i úrodowiska øycia
KolbÛw, wiÍzi ≥πczπcych úw.
Maksymiliana z rodzicami
i braÊmi. Poznaliúmy teø okolicznoúci aresztowania 1 maja
1940 r. Stanis≥awa Szpunara,
ktÛrego powodem by≥y prÛby
tworzenia ruchu oporu, wiÍzienia w rzeszowskim zamku,
w Tarnowie, wywiezienia 14
czerwca 1940 r. do obozu koncentracyjnego w OúwiÍcimiu
i nadania numeru 133 oraz
powrotu do Polski.
Uczniowie zadawali wiele
pytaÒ, pragnÍli dowiedzieÊ siÍ
miÍdzy innymi: Jak moøliwe
by≥o przeøycie w tak nieludzkich warunkach ? Jak wyglπda≥
obozowy dzieÒ? Czy w obozie
zdarza≥y siÍ ucieczki? Czy
moøna zapomnieÊ o tragicznej
przesz≥oúci?
Z udzielonych odpowiedzi
dowiedzieliúmy siÍ, øe przeøycie w obozie pan Stanis≥aw
zawdziÍcza w 70 % szczÍúciu,
w nastÍpnej kolejnoúci zdrowiu
fizycznemu i psychicznemu
oraz znajomoúci jÍzyka niemieckiego. Bo øycie w obozie
by≥o bardzo ciÍøkie. Poczπtkowo g≥Ûwnym zajÍciem by≥a
gimnastyka, marsze, biegi
czyli fizyczne wykaÒczanie.
WiÍüniowie obozu, øywieni
g≥odowymi racjami, wykonywali prace ponad swoje si≥y.
Ten kto chcia≥ przeøyÊ, musia≥
oswoiÊ siÍ ze úmierciπ.
Jeøeli chodzi o ucieczki,
to owszem zdarza≥y siÍ, ale
podjÍcie takiej decyzji by≥o
trudne, mog≥o kosztowaÊ øycie cz≥onkÛw rodziny oraz
wspÛ≥wiÍüniÛw. Sta≥ teø pan
Stanis≥aw na placu owego
lipcowego dnia, kiedy z jego
bloku uciek≥ towarzysz niedoli

i za karÍ skazywano co dziesiπtego wiÍünia na úmierÊ. Kiedy
gestapo wskaza≥ na Franciszka
Gajowniczka - ojca rodziny- z szeregu wystπpi≥ Maksymilian Kolbe, ofiarujπc siebie
za wspÛ≥brata. ÑTo, co siÍ
sta≥o, by≥o wyjπtkowe. Wtedy,
gdy Maksymilian Maria Kolbe
zg≥osi≥ siÍ na úmierÊ, widzia≥em jak stawa≥a siÍ úwiÍtoúÊî
ñ powiedzia≥.
Pod koniec 1944 r. wraz
z grupπ wiÍüniÛw z komando
budowlanego zosta≥ przewieziony do obozu pracy w gÛrach
Hertzu. W 1945 r. pracowa≥
przy budowie podziemnych
tuneli w úrodkowych Niemczech. W ostatnich tygodniach
wojny trafi≥ do obozu ko≥o
Hanoweru, wyzwolonego przez
AnglikÛw.
Do Rzeszowa St. Szpunar
dotar≥ dopiero jesieniπ 1945
roku, kiedy najbliøsi pogodzili
siÍ juø z jego úmierciπ. Przez
kilkadziesiπt powojennych
lat temat obozu by≥ w jego
domu tematem tabu. Teraz
wystÍpuje w roli cz≥owieka
g≥oszπcego prawdÍ o masowej
zag≥adzie PolakÛw i ØydÛw:
biorπc udzia≥ w obchodach 60
rocznicy wyzwolenia obozu zag≥ady w OúwiÍcimiu, w spotkaniach z m≥odzieøπ, przypomina
úwiatu prawdÍ.
Pan BÛg wyznaczy≥ kaødemu cz≥owiekowi okreúlone
pos≥annictwo. åwiÍty Maksymilian uczy≥ moralnoúci
najbardziej przekonywujπco,
bo zarÛwno øywym i drukowanym s≥owem, codziennym
postÍpowaniem, a w koÒcu
ofiarπ w≥asnego øycia.
Stanis≥aw Szpunar ñ úwiadek Ñnarodzin úwiÍtoúciî, wype≥nia rÛwnieø swoje pos≥annictwo ñ daje swoje úwiadec-

two, bo uwaøa, øe ÑdopÛki mu
si≥ wystarczy, ma obowiπzek
g≥osiÊ prawdÍî.
Korzystajπc z okazji,
zwrÛci≥ naszπ uwagÍ na sprawÍ obozÛw koncentracyjnych
stworzonych przez Hitlera
i niemiecki faszyzm. Nazwa≥
Auschwitz symbolem nieludzkiego traktowania ludzi,
najwiÍkszym obozem zag≥ady
z doskonale opracowanπ technikπ przemys≥owego niszczenia istnieÒ ludzkich, miejscem
dokonywania bestialskich doúwiadczeÒ na ludziach, miejscem, gdzie traktowano ludzi
jak towar (120 marek za osobÍ). By≥y wiÍzieÒ podkreúli≥,

øe narÛd niemiecki jest winien
zbrodni ludobÛjstwa i nie ma
w tym wspÛ≥winnych. Rolπ
úwiadkÛw jest przypominaÊ
úwiatu o tym.
Spotkanie zakoÒczy≥o siÍ
serdecznym podziÍkowaniem
ze strony dyrektor Marii Napieracz oraz zgromadzonych
uczniÛw. Przybliøy≥o nam nie
tylko postaÊ ojca Maksymiliana, ale rÛwnieø uzmys≥owi≥o
nam powo≥anie cz≥owieka
ñ Mi≥oúÊ ponad wszystko,
bo tylko mi≥oúÊ jest twÛrcza.
W sercach zebranych wzbudzi≥o szczere pragnie, aby swoim
øyciem i postÍpowaniem godnie o tym úwiadczyÊ, oddajπc
siÍ w opiekÍ naszemu patronowi úw. Maksymilianowi.
SprÛbujemy skorzystaÊ
z lekcji, jakiej udzieli≥ nam
Pan Stanis≥aw i pamiÍtaÊ o powo≥aniu cz≥owieka do dawania
úwiadectwa prawdzie, do mi≥oúci Boga i bliüniego.
DOROTA TARASZKA, G2

DRODZY CZYTELNICY!
2 kwietnia odszed≥ do Pana Jan Pawe≥ II.
Wydaje siÍ nam, øe tej Postaci trzeba poúwiÍciÊ
wiÍcej materia≥u, niø kilka kartek w normalnym
wydaniu. Dlatego teø chcemy na 16 paüdziernika
wydaÊ specjalny numer ÑNaszych Sprawî poúwiÍcony Janowi Paw≥owi II.
Naszym dπøeniem jest, aby by≥ to numer przygotowany przez CzytelnikÛw. ZachÍcamy PaÒstwa do
podzielenia siÍ na ≥amach ÑNSî swoimi refleksjami
na temat naszego Papieøa, wspomnieniami ze spotkaÒ
z Nim. Liczymy, øe znajdπ siÍ opisy tego, co przeøywaliúcie w okresie przed Jego úmierciπ i przed dniem
pogrzebu. A moøe ktoú sprÛbuje wypowiedzieÊ siÍ, jak
w naszej gminie naleøy utrwaliÊ to wielkie dziedzictwo, jakim obdarowa≥ nas Jan Pawe≥ Wielki.
Na materia≥y od naszych CzytelnikÛw czekamy
do 10 wrzeúnia. Naleøy je przesy≥aÊ na adres UrzÍdu
(ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa DÍba) lub drogπ
elektronicznπ (sekretarz@nowadeba.npl.pl).
REDAKCJA
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Grono Pedagogiczne Szko≥y Podstawowej nr 3 od d≥uøszego czasu przygotowuje siÍ do nadania szkole
imienia. Opracowany zosta≥ Program Edukacyjny ÑPatronî, ktÛrego g≥Ûwnym celem by≥o wy≥onienie postaci godnej do naúladowania, cieszπcej siÍ autorytetem wúrÛd doros≥ych i dzieci. Po zebraniu opinii wúrÛd
spo≥ecznoúci szkolnej i úrodowiska lokalnego na patrona szko≥y wybrano Bronis≥awa ZyburÍ.

    
DziÍki staraniom dyrektora Dariusz Siudema i nauczycieli
odnaleziono wnuka i wnuczkÍ
by≥ego kierownika szko≥y, profesora Adama ZyburÍ i DorotÍ
Go≥Íbiowskπ.
9 kwietnia zorganizowano
spotkanie tych potomkÛw z by≥π
uczennicπ ñWeronikπ Jachyrπ,
przedstawicielami grona pedagogicznego i ÑPrzyjaciÛ≥mi
Szko≥y Podstawowej nr 3î.
Spotkanie zaszczycili: burmistrz
JÛzef Czekalski, starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy
Sudo≥ z øonπ Barbarπ, radny Jan
Flis, przewodniczπcy Zarzπdu
Osiedla DÍba W≥adys≥aw Flis
z øonπ Genowefπ, Stefan Buú,
JÛzef AntoÒczyk, by≥e dyrektorki szko≥y: Krystyna Ozdarska,
Janina Narolska, przedstawiciele
Rady RodzicÛw Szko≥y Podstawowej nr 3 z przewodniczπcπ
Barbarπ Gurdak oraz Paw≥em
Miko≥ajczykiem.
Zaproszeni goúcie byli
mile zaskoczeni, øe pamiÍÊ
o ich dziadku przetrwa≥a tyle
lat i jest nadal øywa wúrÛd ca≥ej
spo≥ecznoúci DÍby. Z wielkim wzruszeniem wys≥uchali
wspomnieÒ z czasÛw szkolnych
Weroniki Jachyry. Dotyczy≥y
one trudnych, przedwojennych
lat 30-tych. Bronis≥aw Zybura
wraz z øonπ Mariπ uczyli okoliczne dzieci i od d≥ugiego czasu

z wielkim zaangaøowaniem
pracowali nad zwiÍkszeniem
zainteresowania oúwiatπ i kulturπ mieszkaÒcÛw DÍby. Byli
bardzo lubianymi nauczycielami, a Pan Bronis≥aw by≥ dla niej
jak Ñdrugi tataî. Podkreúla≥a jak
duøo zawdziÍczali uczniowie
i mieszkaÒcy zaangaøowaniu
Ûwczesnego kierownika szko≥y.
Wszyscy goúcie mogli dowiedzieÊ siÍ wielu interesujπcych
ciekawostek z øycia przysz≥ego
patrona szko≥y. Profesor Adam
Zybura podkreúli≥, øe wiele
szczegÛ≥Ûw z øycia dziadka
by≥o mu nieznanych, gdyø jego
babka (Maria Zybura) o wielu
faktach nie chcia≥a wspominaÊ,
ze wzglÍdu na Ûwczesnπ sytuacjÍ
politycznπ.
Duøym zaskoczeniem by≥o
wrÍczenie goúciom przez JÛzefa
AntoÒczyka aktu zgonu Bronis≥awa Zybury z obozu koncentracyjnego Auschwitz z dnia 14
kwietnia 1943 roku. Wszyscy
zebrani mogli siÍ dowiedzieÊ,
øe podczas II wojny úwiatowej
prowadzi≥ on dzia≥alnoúÊ konspiracyjnπ (nas≥uch radiowy). Po jej
wykryciu przez gestapo Bronis≥aw Zybura uciek≥ i przy≥πczy≥
siÍ do partyzantÛw. Hitlerowcy
aresztowali jego syna Mieczys≥awa, ktÛremu grozili úmierciπ.
Pan Bronis≥aw chcπc go ratowaÊ
bez wahania odda≥ siÍ w rÍce

okupantÛw. Mieczys≥awa uwolniono, natomiast
ojca wywieziono
do obozu koncentracyjnego. PoúwiÍci≥ swoje øycia za øycie syna.
Ta dramatyczna
historia utwierdzi≥a wszystkich
w przekonaniu,
øe Bronis≥aw Zybura by≥ osobπ
nietuzinkowπ,
a wybÛr jego
osoby na patrona szko≥y jest jak
najbardziej trafny
i uzasadniony.
Dorota Go≥Íbiewska z mÍøem i Adam Zybura
Zaproszeni
z øonπ.
goúcie zabierali
g≥os, w ich wystπpieniach prze- z siostrπ Dorotπ Go≥Íbiowskπ
wija≥a siÍ jedna g≥Ûwna myúl, øe obiecali, øe wspÛ≥praca z naszπ
naleøy przypominaÊ tych ludzi, spo≥ecznoúciπ nie zakoÒczy siÍ
ktÛrych zas≥ugi sπ wiÍksze niø na tym jednym spotkaniu. Na
wiedza o nich. Taki w≥aúnie by≥ zakoÒczenie tej mi≥ej i wzruszaBronis≥aw Zybura.
jπcej uroczystoúci jeszcze raz
Po czÍúÊ oficjalnej dyrek- podziÍkowali za zaproszenie
tor oprowadzi≥ goúci po naszej i wyrazili wdziÍcznoúÊ za paszkole. Wszystkim podoba≥ miÍÊ o ich dziadku.
siÍ nowy budynek, ale najwiÍUroczystoúÊ nadania imiecej wzruszeÒ wzbudzi≥a Ñstara nia Bronis≥awa Zybury Szkole
szko≥aî (obecne pomieszczenie Podstawowej nr 3 planujemy
úwietlicy szkolnej), gdzie daw- w paüdzierniku 2005 roku.
niej mieszkali Maria i Bronis≥aw
Jolanta Czamara,
Zyburowie.
Dariusz
Siudem, SP3
Profesor Adam Zybura

Kombatanckie refleksje

ZNAKI BOØEGO DZIA£ANIA
8 wrzeúnia 1939 roku
o úwicie sowieckie wojska pancerne wjecha≥y w rejonie £ucka
w ugrupowanie naszej piechoty,
zmuszajπc jπ poddania siÍ i do
rozbrojenia. BroÒ zabierano na
samochody, a øo≥nierzy i oficerÛw pozostawiono w≥asnemu
losowi. Po rozbrojeniu wszyscy
poszli w kierunku £ucka. Tu
ukaza≥y siÍ obwieszczenia g≥o-

szπce, øe wszyscy oficerowie
Wojska Polskiego pod groübπ
kary úmierci majπ rejestrowaÊ
siÍ w pobliskich koszarach, do
22 wrzeúnia.
Wszyscy oficerowie, oko≥o
1500 ludzi, postanowi≥o zrobiÊ
to w ostatnim dniu. Rozwaøajπc
tÍ decyzjÍ, mÛwiliúmy miedzy
sobπ: ÑCÛø Sowieci mogπ nam
zrobiÊ, jak jest nas tak duøoî. Po

po≥udniu 22 wrzeúnia ruszyliúmy ca≥π grupkπ do tych koszar,
odleg≥ych od miejsca naszego
zgrupowania o ok. 1,5 km.
W bramie nie by≥o øadnego posterunku i wszyscy swobodnie
wchodzili. Po wejúciu na plac
koszar zobaczyliúmy parterowy
budynek, w okolicach ktÛrego
ustawiono 4 punkty rejestracyjne, do ktÛrych utworzy≥y

siÍ kolejki oficerÛw o d≥ugoúci
do 100 m.
Gdy zasz≥o s≥oÒce rejestracja zosta≥a wstrzymana,
poniewaø nie by≥o úwiat≥a.
Sowiecki øo≥nierz og≥osi≥, by
siÍ nie rozchodzili, bo za chwilÍ
zostanπ zapalone lampy naftowe. Za 2-3 minuty us≥ysza≥em
jak jeden z ich øo≥nierzy na odleg≥oúÊ przekazywa≥ drugiemu
polecenie, by na bramÍ wys≥aÊ
posterunek, ktÛry ma zatrzymaÊ
wszystkich wychodzπcych.
cd. na str. 22
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D N I N OW E J D Ę B Y 2 0 0 5
Tegoroczne obchody Dni Nowej DÍby trwa≥y od 2
do 5 czerwca. Wzorem lat ubieg≥ych kaødy z mieszkaÒcÛw mÛg≥ znaleüÊ Ñcoú dla siebieî. Kaødy dzieÒ mia≥
inne motto. By≥ wiÍc dzieÒ teatralny, dzieÒ poúwiÍcony
papieøowi Janowi Paw≥owi II, dzieÒ rodziny i dzieÒ
folklorystyczny.
Nie by≥o wielkich festynÛw, bowiem z za≥oøenia nastrÛj
mia≥ byÊ bardziej stonowany,
a za to mieszkaÒcy Nowej DÍby
po raz pierwszy mogli zobaczyÊ
i us≥yszeÊ programy artystyczne
przygotowane w ho≥dzie dla Jana
Paw≥a II przez dzieci i m≥odzieø
nie tylko z naszej gminy.
Dni Nowej rozpoczÍ≥y wystÍpy teatralne dla dzieci i m≥odzieøy. Spektakle przygotowa≥y:
teatrzyk dzieciÍcy ÑBajdurekî
oraz Teatr M≥odzieøowy z Samorzπdowego Oúrodka Kultury.
Dzieci i m≥odzieø z ca≥ej gminy
mia≥a zapewniony dojazd na
wybrane przedstawienia. DzieÒ
pierwszy zakoÒczy≥ wernisaø
artystÛw nowodÍbskich - II Wystawa TwÛrczoúci Plastycznej
ÑNowa DÍba 2005î.
Drugi dzieÒ by≥ poúwiÍcony naszemu znamienitemu
rodakowi Janowi Paw≥owi II.
ÑPamiÍtamy!î ñ to has≥o towarzyszy≥o wszystkim prezentowanym przez m≥odzieø i dzieci
programom artystycznym. Specjalny wystÍp, gdyø poúwiÍcony
swojemu patronowi, zaprezentowali uczniowie Zespo≥u SzkÛ≥
w Cyganach. WystÍpy zespo≥Ûw

Bandoska.

przykoúcielnych i oazowych
rozpoczπ≥ zespÛ≥ z Majdanu KrÛlewskiego, a nastÍpnie prezentowa≥y siÍ zespo≥y z Chmielowa
i Tarnowskiej Woli. W pe≥ni
profesjonalny wystÍp przygotowa≥ zespÛ≥ ze Skopania prezentujπc pieúni religijne we wspÛ≥czesnej aranøacji. ZakoÒczeniem
drugiego dnia by≥ wystÍp zespo≥u
tanecznego FRAM. Przed licznπ
publicznoúciπ m≥odzi artyúci
z FRAM-u pokazali bardzo ciekawy program taneczno-wokalny, ktÛry potwierdzi≥ ich wysoki,
profesjonalny poziom.
DzieÒ trzeci ñ poúwiÍcony rodzinie. Z samego rana
rozpoczÍ≥y siÍ zawody wÍdkarskie. W zawodach wziÍ≥o
udzia≥ 70 zawodnikÛw, w tym
27 dziewczπt. Zawodnicy byli
podzieleni na grupy wiekowe od
najm≥odszych w wieku 0-6 lat
do 11-13. ÑWielkπ rybÍî uda≥o
siÍ z≥owiÊ i wygraÊ w swojej
kategorii 7-10 lat Jakubowi
Pietrzykowi, w kategorii 11-13
lat Barbarze Jargie≥o i Jakubowi
Tomczykowi. Jednak wszyscy
zawodnicy mogli pocieszyÊ siÍ
poczÍstunkiem ufundowanym
przez organizatorÛw.

Niewiele pÛüniej na placu obok nowodÍbskiego SOK
zawodnicy przygotowywali siÍ
do BiegÛw Ulicznych. Zawody
te, jako jedne z nielicznych, sπ
ogÛlnodostÍpne, moøe w nich
wziπÊ udzia≥ kaødy, kto chce
sprawdziÊ swojπ lekkoatletycznπ
kondycjÍ. Kategorie w jakich
startujπ zawodnicy dostosowane
sπ do wieku startujπcych. W tym
roku na podium stanÍli: w kategorii 400 m klasy I-II i m≥odsze
z dziewczπt wygra≥a Patrycja
Sawa z SP nr 2 w Nowej DÍbie, z ch≥opcÛw wygra≥ Piotr
Wilk z SP Wola Rusinowska;
w kategorii 400 m klasy III-IV
dziewczÍta na podium stanÍ≥a
Aneta RÍbisz z SP Rozalin,
z ch≥opcÛw Maciej Leja z SP nr
2; w kategorii 600 m klasy V-VI
z dziewczπt wygra≥a Dominika
Rutyna z SP ChmielÛw, z ch≥opcÛw £ukasz Borowski z SP
Wola Rusinowska; w kategorii
600 m gimnazjum z dziewczπt
wygra≥a Katarzyna Lis z Majdanu KrÛlewskiego, z ch≥opcÛw
Bartosz Dul z Gimnazjum nr 2.
W kategorii szkÛ≥ ponadgimnazjalnych wygra≥a Justyna Sudo≥
z ZS nr 2 i Tomasz RÍbisz z ZS
nr 1. ZwyciÍzcy zostali uhonorowani pucharami, medalami i nagrodami ufundowanymi przez
organizatorÛw i sponsorÛw.
Tuø po biegach karatecy
przygotowali piknik z karate.
Licznej publicznoúci zaserwowali
Ñcoú dla cia≥a i dla duchaî, tzn.
zaprezentowali nie tylko swoje
umiejÍtnoúci, ale i serwowali
pieczone kie≥baski.
Na strzelnicy sportowej
LOK w Nowej DÍbie odby≥ siÍ
druøynowy pojedynek strzelecki o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Nowa DÍba pod nazwπ
ÑW samo po≥udnieî. Jak sama
nazwa wskazuje, rozpoczÍ≥y
siÍ one od godziny 12-tej, od
zapisÛw druøyn. W tym roku
zg≥osi≥a siÍ rekordowa liczba
druøyn - 16. W zwiπzku z takπ
liczbπ konieczne by≥o rozlosowanie w dwie grupy po 8 druøyn.
W grupach pojedynki odbywa≥y

siÍ wg zasady Ñkaødy z kaødymî,
a o przejúciu do kolejnej fazy
zawodÛw decydowa≥a wiÍksza
iloúÊ punktÛw czyli zwyciÍskich
pojedynkÛw. Rywalizacja by≥a
bardzo zaciÍta i widowiskowa.
Najlepsi okazali siÍ zawodnicy
druøyny ÑØandarmeriiî w Nowej DÍbie w sk≥adzie: Grzegorz
Bukowski, Piotr Bochenek, S≥awomir Malinowski. II miejsce
zajÍli zawodnicy z druøyny Klubu
Wodnego LOK w Nowej DÍbie w sk≥adzie: Jaros≥aw Lasek,
Krzysztof Mazurek, Krzysztof
PiÛrek, natomiast na III miejscu
uplasowali siÍ Emeryci MSW:
Ryszard Witas, Stanis≥aw KÍdra,
JÛzef Baszak. Nagrody w postaci
pucharÛw i dyplomÛw pamiπtkowych ufundowa≥ burmistrz
JÛzef Czekalski natomiast czÍúÊ
amunicji i pomoc organizacyjna
pochodzi≥a z Zarzπdu Rejonowego LOK w Nowej DÍbie.
W ramach obchodÛw Dni
Nowej DÍby rozegrany zosta≥
III Turniej Rodzinny. RÛwnieø
w tym roku Turniej cieszy≥ siÍ
duøym zainteresowaniem mieszkaÒcÛw. W szranki stanÍ≥o 8
rodzin. OprÛcz tradycyjnych
konkurencji wiedzy o gminie
Nowa DÍba i rodzinie, druøyny
rywalizowa≥y w wielu ciekawych
zawodach. Mamy musia≥y wykazaÊ siÍ umiejÍtnoúciπ sk≥adania
syfonu, tatusiowie bez pomocy
rπk ≥owili jab≥ka z wody i sk≥adali
szeúcian z wyciÍtego szablonu.
Wiele radoúci, nie tylko zawodnikom, przyniÛs≥ rzut úwieøymi
jajami ñ zawodnicy ≥apali jajka
w rÍkawicach bokserskich. Nie
obesz≥o siÍ teø bez konkurencji
muzycznej i fotograficznej. Kolejnej dawki humoru dostarczy≥o
zmaganie w kategorii: jaki to
film? Po rozegraniu wszystkich
konkurencji okaza≥o siÍ, øe jest
remis - o II miejsce w dogrywce
walczy≥y ze sobπ rodziny GurdakÛw i TaraszkÛw.
I miejsce zdoby≥a rodzina
BorowcÛw. NagrodÍ g≥Ûwnπ:
kamerÍ cyfrowπ ufundowa≥
Burmistrz Miasta i Gminy.
cd. na str. 24
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II Wystawa TwÛrczoúci
Plastycznej - Nowa DÍba 2005
2czerwca by≥ dniem otwarcia II WYSTAWY TW”RCZOåCI
PLASTYCZNEJ NOWA D BA 2005 oraz inauguracjπ imprez
zorganizowanych z okazji DNI NOWEJ D BY. W otwarciu
wystawy uczestniczy≥y w≥adze samorzπdowe, miÍdzy innymi:
burmistrz JÛzef Czekalski, jego zastÍpca Krzysztof Micha≥Ûw,
przewodniczπcy Rady Miejskiej Andrzej Chejzdral oraz przewodniczπcy Komisji Oúwiaty Stanis≥aw Skimina.
Wystawa nie ma charakteru konkursu, jest prezentacjπ,
przeglπdem wartoúci plastycznych, ktÛre powstajπ z potrzeby
ducha, pasji tworzenia, realizacji siebie, publicznej manifestacji upodobaÒ artystycznych,
tematycznych i rozmaitych
rozwiπzaÒ warsztatowych. Wystawa pokazuje szerokπ gamÍ
osobowoúci twÛrczych, sposobu
operowania úrodkami artystycznego wyrazu, ujÍÊ tematycznych, kompozycji itp. Na wystawie swoje prace zaprezentowa≥o
12 autorÛw: Kazimiera Bielska
z Nowej DÍby, Dorota Mycek
z Nowej DÍby, Renata NarÛg
z Brzostowej GÛry, Wies≥awa
Radziejowska z Nowej DÍby,
Irena ZieliÒska z Nowej DÍby,
Grzegorz Florek z Nowej DÍby,

Grzegorz Gerba z Tarnowskiej
Woli, Mateusz Gurdak z Nowej DÍby, Stanis≥aw Mityk
z Chmielowa, Krzysztof NarÛg
z Brzostowej GÛry, Wies≥aw
Tomczyk z Nowej DÍby, S≥awomir Gurdak z Nowej DÍby.
Wystawa ma charakter
wyjπtkowy, znajdujπ siÍ na niej
prace stylistycznie i tematycznie rÛønorodne. Na ekspozycji
dominuje malarstwo olejne.
Przemiany w sztuce, a raczej
widzeniu natury i rzeczy, doprowadzi≥y do granic, poza ktÛrymi
moøliwa jest tylko dematerializacja. Sztuka dosz≥a do pewnego kresu dokonujπc raptownego
zwrotu w kierunku niewyczerpanym inspiracjπ natury. I choÊ
zaskakiwani jesteúmy wspania≥ymi obrazami abstrakcyj-

„ŚWIAT W KOLORACH
TĘCZY 2005”
W dniu 12 maja wrÍczono nagrody tegorocznym laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod has≥em Ñåwiat
w kolorach tÍczyî, organizowanego przez Samorzπdowy
Oúrodek Kultury w Nowej DÍbie pod patronatem Starostwa
Powiatowego w Tarnobrzegu.
Z poúrÛd 169 uczestnikÛw
jury pod przewodnictwem artysty plastyka Grzegorza Gerby
postanowi≥o nagrodziÊ i wyrÛøniÊ
prace nastÍpujπcych autorÛw:
w I kat. wiekowej nagrody
otrzyma≥y: Sylwia Zimnicka
ze Szko≥y Podstawowej nr 10
w Tarnobrzegu, Magdalena Hodor ze Szko≥y Podstawowej nr 2
w Nowej DÍbie oraz wyrÛønienia:
Dominika ZiÍba ze Szko≥y Podstawowej nr 2 w Nowej DÍbie,

Magdalena Jaskot ze Szko≥y
Podstawowej w Tarnowskiej Woli,
Marlena Sasiela ze Szko≥y Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu,
Maciej Gurdak z M≥odzieøowej
Sekcji Plastycznej Samorzπdowego
Oúrodka Kultury w Nowej DÍbie;
w II kat. wiekowej nagrody
otrzyma≥y: I Paulina Wasilik z Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu, II Katarzyna Wiúniewska z Gimnazjum nr
1 w Tarnobrzegu, III Ewelina Marut
z Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu
oraz wyrÛønienia: Martyna Wyka

nymi, grπ
kolorÛw,
Wystawa.
fantastycznych form,
to mimo wszystko sπ to wzory
zaczerpniÍte i zainspirowane
naturπ. Nie jesteúmy w stanie
uciec od natury i dlatego przesadπ jest szukanie antagonizmÛw
pomiÍdzy sztukπ Ñczystπî a Ñrejestrujπcπî. Jeøeli sztuka ma siÍ
nadal przeobraøaÊ, to przywilej
nieomylnoúci nie moøe naleøeÊ
do jednej tylko formacji czy
stylu. Sztuka wymaga liberalizmu, úwiadomoúci, øe nie
kierunki i style dominujπ, lecz
talenty. Sztuka jest bowiem
ponadczasowa i wszelkie teorie ograniczajπce swobodÍ
artystycznej wypowiedzi to
anachronizm. To poprzez zez Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu,
Joanna Durtka z Gimnazjum nr 2
w Tarnobrzegu, Magdalena Gurdak
z M≥odzieøowej Sekcji Plastycznej
Samorzπdowego Oúrodka Kultury
w Nowej DÍbie, Andrzej Schabowski z Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu, Monika Dziewic z Gimnazjum
nr 2 w Tarnobrzegu;
w III kat. wiekowej wyrÛønienia otrzyma≥y: Agnieszka WarmiÒska z Oúrodka Szkolno-Wychowawczego w GrÍbowie, Aleksandra
£ysoÒ z Klubu Osiedlowego TSM
w Nowej DÍbie, Barbara Gurdak
z M≥odzieøowej Sekcji Plastycznej
Samorzπdowego Oúrodka Kultury
w Nowej DÍbie.
Komisja artystyczna oraz
organizatorzy gratulujπ zdobywcom nagrÛd oraz ich opiekunom.
Wyraøajπ zadowolenie z dobrego
poziomu artystycznego prac konkursowych, co potwierdza sensownoúÊ tego rodzaju przedsiÍ-

rwanie z dotychczasowymi
wartoúciami sztuka przeøywa
kryzys szukajπc stabilnego
gruntu, przekonywujπcej argumentacji. Nadszed≥ czas przewartoúciowaÒ i rewizji wielu
pojÍÊ i sformu≥owaÒ. W eksponowanych pracach przewija
siÍ pejzaø, cz≥owiek oraz martwa natura. TwÛrcy o rÛønym
doúwiadczeniu artystycznym
starajπ siÍ poszukiwaÊ prawdy, piÍkna natury, czerpiπc
z jej urokÛw inspiracje do
swoich prac. Mamy nadziejÍ,
øe ta ekspozycja dostarczy≥a
PaÒstwu wiele mi≥ych wraøeÒ
estetycznych.
wziÍÊ, jak rÛwnieø rokuje dobre
prognozy na przysz≥oúÊ. PiÍkno
natury jest czymú, co wywo≥uje w nas bardzo pozytywne
odczucia, a przede wszystkim
zachwyt. Piewcami tego piÍkna
byli, sπ i bÍdπ artyúci, ktÛrzy
na rozmaite sposoby starajπ
siÍ to piÍkno uchwyciÊ, oddaÊ
i jeszcze raz nim zachwyciÊ.
Bπdümy otwarci na te wraøenia.
Ideπ tego konkursu sπ wczeúniej
nakreúlone s≥owa. Bπdümy
piewcami natury i zach≥ystujmy
siÍ jej urokami. Komisja docenia pomys≥owoúÊ, kreatywnoúÊ
oraz duøe zaangaøowanie autorÛw prac. Opiekunom wyraøa
s≥owa uznania za aktywne w≥πczenie siÍ w popularyzacjÍ idei
konkursowych.
KolumnÍ opracowa≥:
S£AWOMIR GURDAK
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BRACTWO UWIECZNIONE
W FOTOGRAFII
Na 6-tπ rocznicÍ swojego powstania Bractwo
Rycerskie Miasta Nowa DÍba przygotowa≥o wystawÍ
fotograficznπ, na ktÛrej zachowano rÛøne momenty
z dzia≥alnoúci tego stowarzyszenia.
Doboru zdjÍÊ dokonano
z 3 tys. klatek znajdujπcych
siÍ w archiwum Bractwa. Na
wystawie zaprezentowano zaú
kilkadziesiπt zdjÍÊ. Na zdjÍciach
znalaz≥y siÍ migawki ze spektakli tanecznych Zespo≥u TaÒca
Dawnego ÑGratia Juvenisî,
pokazy Gwardii Reprezentacyjnej z wielu imprez, w jakich
nowodÍbscy rycerze brali udzia≥.
By≥y takøe fotosy zbrojnych
piechurÛw, a takøe zdjÍcia pokazujπce ømudne przygotowania
do rÛønych wystÍpÛw.
Na wystawie zgromadzono
zdjÍcia Witolda Kruøela z dwÛch
sesji, ktÛre odby≥y siÍ w Zamku
w Baranowie Sandomierskim.
Nawiasem mÛwiπc, z sesji tych

wykonany zosta≥ artystyczny
kalendarz dla Agencji Rozwoju
Przemys≥u, ktÛra jest w≥aúcicielem Zamku. Adam Niemczak
zaprezentowa≥ zdjÍcia z festiwali
dworskich w Krakowie oraz
z sesji w OgrodzieÒcu. Robert
Wilk uwieczni≥ na papierze fotograficznym Bractwo w czasie ich
pokazÛw na åwiÍtym Krzyøu.
Na wystawie znalaz≥y siÍ takøe
zdjÍcia Jacka Lubery z rÛønych
momentÛw dzia≥alnoúci nowodÍbskich rycerzy. Jednym
zdjÍciem pochwali≥ siÍ takøe
Jerzy Lubera, prezes Bractwa,
na ktÛrym utrwali≥ spotkanie
m≥odzieøy z prymasem ks. kardyna≥em JÛzefem Glempem.
Wernisaø rozpoczπ≥ siÍ, jak

ATTACHE
W CYGANACH
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Spo≥ecznych
ÑInicjatywaî w Cyganach, ktÛrym kieruje radny
Marian Tomczyk, zaprosi≥o do swojej miejscowoúci
attache kulturalnego ambasady USA w Polsce Patricka Laheyía. Nie by≥a to jego pierwsza wizyta w naszej
gminie, nie mniej pierwsza w Cyganach.

P. Lahey w Izbie PamiÍci.

Wernisaø fotograficzny Bractwa.
na to stowarzyszenie przysta≥o,
prezentacjπ taÒcÛw dworskich,
m.in. galiardy, w wykonaniu
najlepszej pary Zespo≥u ÑGratia
Juvenisî ñ Agnieszki i Roberta,
ktÛrzy taÒczπ w dwÛch najlepszych polskich zespo≥ach taÒca
dawnego. TaÒce te przybliøy≥a
Janina Lubera. Pokazy taneczne
wywo≥a≥y zas≥uøone brawa od
licznie przyby≥ej na ten wernisaø publicznoúci. A wúrÛd
goúci moøna by≥o dostrzec

burmistrza JÛzefa Czekalskiego,
przewodniczπcego Rady Miasta
Tarnobrzega Tadeusza Zycha,
dyrektorÛw Zamku w Baranowie Kazimierza Idzika i Adama
Zwolaka oraz wielu sympatykÛw tego stowarzyszenia. A dodaÊ naleøy, øe wernisaø odby≥
siÍ w sali konferencyjnej Hotelu
ÑSzypowskiî, dziÍki øyczliwoúci Paw≥a GrzÍdy, prezesa firmy
zarzπdzajπcej hotelem.
WO

Organizatorzy tego spotkania, ktÛrzy w swoim statucie
majπ zapisane poznawanie
øycia Polonii, innych narodÛw,
zaprosili Patricka Laheyía, aby
przedstawi≥ system nauczania
w USA, przybliøy≥ øycie spo≥eczne i kulturalne w ma≥ych
miejscowoúciach StanÛw Zjednoczonych. Attache kulturalny,
ktÛry bardzo poprawnie pos≥uguje siÍ jÍzykiem polskim
(ma øonÍ PolkÍ), w zasadzie
nie bardzo siÍ mÛg≥ podzieliÊ
dok≥adnπ informacjπ o systemie
oúwiatowym w Stanach Zjednoczonych, gdyø od 20 lat jest
dyplomatπ i niewiele przebywa
juø w USA. Dlatego chÍtnie
odpowiada≥ na pytania dzieci,
ktÛre zgromadzone w sali gimnastycznej chcia≥y je zadawaÊ
jedno przez drugie. Pytanie
by≥y najprzerÛøniejsze, a najbardziej wszystkich zadziwi≥a
odpowiedü dotyczπca matury,
ktÛrej nie ma w USA.
W szkole P. Lehey mia≥
rÛwnieø okazjÍ wys≥uchaÊ pio-

senek i wierszy w wykonaniu
dzieci, a takøe paÒ z zespo≥u ÑCyganiankiî. Obejrza≥ takøe wystawÍ
ÑPolacy to nie tylko Polskaî, przygotowanπ przez Towarzystwo.
Przed tπ czÍúciπ wizyty
P. Lahey zwiedzi≥ IzbÍ PamiÍci im. Marii Koz≥owej, ktÛra
zlokalizowana jest w podziemiach miejscowego koúcio≥a.
Po Izbie oprowadzi≥ go Tadeusz
£πcz, prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany, ktÛre tÍ IzbÍ utworzy≥o.
Bardzo ciekawi≥y go narzÍdzia
pracy przydatne w domu i na
roli, ktÛre zosta≥y w tej izbie
zgromadzone, jak teø i zabawki
strugane w drewnie. PÛüniej
by≥o zwiedzanie przystanku
na drodze rowerowej Cygany
ñ Buda Stalowska oraz podziwianie z dawnego osadnika
panoramy okolicy.
KrÛtki pobyt w Cyganach
P. Lahey skwitowa≥, øe bardzo
chÍtnie przyjedzie w te strony
na d≥uøej, by lepiej je poznaÊ.
WO
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CZYTELNIA INTERNETOWA
W BIBLIOTECE
W ramach ogÛlnopolskiego programu IKONKA
w styczniu, w Bibliotece Publicznej powsta≥a Czytelnia
Internetowa. Jest to program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informacji ñ Departament Spo≥eczeÒstwa Informacyjnego. Biblioteki bezp≥atnie otrzymujπ 3 komputery z oprogramowaniem, ktÛre tworzπ
CzytelniÍ Internetowπ zlokalizowanπ i dzia≥ajπcπ
w ramach czytelni bibliotecznej. DostÍp do internetu
w tych czytelniach jest powszechny i bezp≥atny.
Uruchamianie Czytelni Internetowych w ramach programu
IKONKA, zw≥aszcza w ma≥ych
miejscowoúciach i na terenach
wiejskich, gdzie dostÍp do sieci
jest w duøym stopniu ograniczony, otwiera spo≥ecznoúci moøliwoúci dotarcia do wiedzy czÍsto
wczeúniej niedostÍpnej.
G≥Ûwnym celem programu

jest zapewnienie jak najszerszej
grupie mieszkaÒcÛw ≥atwego
i powszechnego dostÍpu do internetu. Jest on zgodny z za≥oøeniami
Strategii LizboÒskiej, zak≥adajπcej
budowÍ spo≥eczeÒstwa opartego
na wiedzy oraz realizujπcej jej cele
Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej ñ e-Polska na lata
2004 ñ 2006.

Z WIZYT• W PLOEMEUR
Na zaproszenie zastÍpcy mera Ploemeur ds. kontaktÛw miÍdzynarodowych Mireille Le Garrec przebywa≥a we Francji od 28 marca do 1 kwietnia grupa
przedstawicieli nowodÍbskiego samorzπdu.
Do partnerskiego miasta
w Bretanii udali siÍ: Andrzej
Chejzdral, przewodniczπcy Rady
Miejskiej, Krzysztof Micha≥Ûw,
zastÍpca burmistrza, Ryszard
Janczyk, radny, prezes Komitetu
Miast Bliüniaczych Nowa DÍba
ñFermoy-Ploemeur, Julian ZiÍba,
dyrektor Samorzπdowego Oúrodka Sportu i Rekreacji, Wies≥aw
Ordon, sekretarz gminy i Anna

Na farmie dla bezrobotnych.

Cebula ñ t≥umacz jÍz. francuskiego i angielskiego.
Grupa z Nowej DÍby do≥πczy≥a do mieszkaÒcÛw miasta
Fermoy z Irlandii, ktÛrzy w tym
czasie goúcili u francuskich przyjaciÛ≥. W czasie wizyty przedstawiciele nowodÍbskiego samorzπdu mieli moøliwoúÊ zwiedzenia
dawnej stolicy Bretanii ñ miasta
Rennes, ktÛre posiada wiele za-

Dotychczas IKONKA objÍ≥a swoim zasiÍgiem 12 wojewÛdztw. Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji wspÛlnie z w≥adzami samorzπdowymi zorganizowa≥o ponad 1500 Czytelni
Internetowych.
W Nowej DÍbie w zwiπzku
z jej uruchomieniem czytelniÍ
przeniesiono do wiÍkszego,
wyremontowanego pomieszczenia. Poza sprawami technicznymi, instalacyjnymi, ktÛre
by≥y niezbÍdne do uruchomienia
internetu, czytelniÍ wyposaøono
w nowe stoliki i krzes≥a dla czytelnikÛw oraz zakupione biurka
pod komputery.
W Czytelni Internetowej
obowiπzuje specjalny regulamin.
Przede wszystkim nie jest to
kawiarenka internetowa. Stanowiska komputerowe w Czytelni
Internetowej s≥uøπ do poszukiwania informacji i materia≥Ûw

niezbÍdnych w zdobywaniu
wiedzy i samokszta≥ceniu.
Nie moøna uruchamiaÊ
na komputerze programÛw do
prowadzenia pogawÍdek (typu
CZAT, IRC, ICQ) oraz programÛw s≥uøπcych zabawie. Nie
moøna korzystaÊ z przyniesionych przez czytelnikÛw p≥yt
kompaktowych, programÛw na
CD ñ ROM lub filmÛw DVD.
W przypadku koniecznoúci zapisania danych moøna to zrobiÊ
tylko na czystπ (wczeúniej sformatowanπ) dyskietkÍ. Moøna
korzystaÊ wy≥πcznie z programÛw i baz zainstalowanych na
komputerze.
Do 31 maja z programu
IKONKA w Czytelni Internetowej w Nowej DÍbie skorzysta≥o
773 czytelnikÛw, w wiÍkszoúci
sπ to uczniowie i studenci.
MA£GORZATA
W GRZYNEK

bytkÛw, úwiadczπcych o bogatej
historii tego regionu.
Brali udzia≥ rÛwnieø w konferencji ÑIntegracja spo≥eczna
poprzez pracÍî, w czasie ktÛrej
zapoznali siÍ ze sposobem przeciwdzia≥ania bezrobociu poprzez
pracÍ na farmie, prowadzonej
przez stowarzyszenie. Bezrobotni z okolicy mogπ pracowaÊ
przez 12 miesiÍcy przy hodowli
warzyw, ktÛre nastÍpnie rozprowadzane sπ wúrÛd okolicznych
mieszkaÒcÛw. Za 20 godzin tygodniowej pracy otrzymujπ kwotÍ
niewiele wiÍkszπ od zasi≥ku. Ale
jak mÛwili ci ogrodnicy, praca
jest dla nich waøniejsza, niø bezsensowne siedzenie w domu.
Nasza ekipa oglπda≥a rÛwnieø ekomuzeum, ktÛre powsta≥o
na terenie dawnej doliny przemys≥owej w Lochrist (niedaleko
Ploemeur). Powsta≥a w XIX dolina przemys≥owa skupia≥a huty,
cegielnie, zak≥ady zbrojeniowe.
W latach 60-tych, mimo duøego
oporu spo≥ecznego, zosta≥a zamkniÍta. Teren zaú wykorzystywany jest obecnie pod niewielkie
zak≥ady us≥ugowe. Idea takiego
muzeum bardzo spodoba≥a siÍ nowodÍbianom i zaúwita≥a im myúl
podobnego wykorzystania starej
kot≥owni w Nowej DÍbie.
Dla przedstawicieli naszego
samorzπdu waøniejsze jednak
by≥y rozmowy zarÛwno z Francuzami, jak i Irlandczykami, na
temat moøliwoúci poszerzenia

wspÛ≥pracy. Francuzom z≥oøona
zosta≥a oferta wys≥ania w tym
roku wraz z badmintonistami
grupy m≥odych pi≥karzy. Oferta
ta zostanie przestawiona przez zaprzyjaüniony klub Amicale Laiqe
de Ploemeur klubom sportowym
z Ploemeur. Poniewaø termin
moøe byÊ dla FrancuzÛw juø doúÊ
pÛüny, zaproponowano im, aby
w przysz≥ym roku przys≥ali wraz
z badmintonistami jakπú innπ
grupÍ, niekoniecznie sportowπ,
co dawa≥oby szansÍ na poszerzenie wspÛ≥pracy z partnerskim
miastem Ploemeur.
Bardzo pozytywnie na propozycjÍ wymiany miÍdzy mieszkaÒcami gmin Nowa DÍba i Fermoy zareagowali Irlandczycy.
Sπ zainteresowani przys≥aniem
w przysz≥ym roku grupy swoich
mieszkaÒcÛw do Nowej DÍby.
W takiej sytuacji juø teraz nowodÍbskie stowarzyszenie Komitet
Miast Bliüniaczych rozpocznie
poszukiwanie rodzin, u ktÛrych
moøna by przyjπÊ IrlandczykÛw.
Wydaje siÍ, øe dzia≥ania
w sprawie wymiany trÛjstronnej
pÛjdπ w dobrym kierunku. Moøe
nie od razu, bo jak powiedzia≥
mer Ploemeur Loic Le Meur, na
takie kontakty, jakie sπ obecnie
miÍdzy Irlandczykami a Francuzami, potrzeba by≥o blisko 20 lat
wspÛ≥pracy.
WO
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ODNAWIALNE èR”D£A ENERGII
19 lat temu ca≥π PolskÍ sparaliøowa≥a wiadomoúÊ o awarii elektrowni atomowej w Czernobylu. Refleksje i wnioski, jakie wÛwczas nasunÍ≥y siÍ w obliczu
zagroøenia spowodowa≥y, øe szereg osÛb zintensyfikowa≥o prace nad alternatywnymi ürÛd≥ami energii.
26 kwietnia w Samorzπdowym Oúrodku Kultury
w Nowej DÍbie odby≥o siÍ
seminarium nt.: "Odnawialne
ürÛd≥a energii" pod patronatem
Marsza≥ka WojewÛdztwa Podkarpackiego. Organizatorem
spotkania by≥ Burmistrz Miasta i Gminy Nowa DÍba oraz
Prezes PrzedsiÍbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowej
DÍbie. Na spotkanie przybyli
m.in.: Jolanta MyúliÒska z WojewÛdzkiego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki
Wodnej, W≥adys≥aw SzczÍch,
dyrektor Departamentu Rolnictwa i årodowiska, prelegenci, wystawcy i osoby
zainteresowane. Wszystkich
przyby≥ych w imieniu organizatorÛw powita≥ burmistrz
JÛzef Czekalski.
Kierownik projektu z organizacji "Partnerstwo dla
årodowiska" Ziemowit Pochitonow by≥ prowadzπcym
seminarium, a zarazem pierwszym prelegentem. Przedstawi≥ zgromadzonym podstawy
teorii odnawialnych ürÛde≥
energii. SzczegÛlnπ uwagÍ

zwrÛci≥ na ürÛd≥a, ktÛre majπ
szanse byÊ zastosowane w Polsce, np. kolektory s≥oneczne
i biomasa. Szerzej omÛwiony
temat sposobÛw pozyskiwania
biomasy pozwoli≥ zainteresowanym zapoznaÊ siÍ z tym
zagadnieniem.
Profesor Waldemar Martyn z Instytutu Nauk Rolniczych z Zamoúcia skupi≥ siÍ
na temacie "Uprawy wierzby
i moøliwoúci jej wykorzystania". Waldemar Martyn od
d≥ugiego czasu zajmuje siÍ
uprawπ wierzby energetycznej,
ktÛra jest spoúrÛd wielu roúlin
nieøywnoúciowych najbardziej
obiecujπcym ürÛd≥em energii.
Spostrzeøenia z prowadzonych badaÒ i cenne praktyczne
wskazÛwki pozwoli≥y zweryfikowaÊ pewne mity dotyczπce
uprawy wierzby energetycznej. OtÛø, jeøeli wierzba ma
byÊ produktywna, dajπca konkretne plony, a nie uprawiana
w celach ozdobnych, wymaga
od plantatora pewnego nak≥adu pracy, mniej niø inne
roúliny uprawne, ale niezbÍdne
jest prawid≥owe przygotowanie plantacji, doøywianie

upraw i zabiegi agrotechniczne. Wierzba energetyczna jest
roúlinπ "plastycznπ", ktÛra
przystosowuje siÍ do rodzaju
gleby, lecz na glebach gorszej
jakoúci uzyskane plony bÍdπ
niøsze.
Marek JoÒca w swoim
wystπpieniu przedstawi≥ zagadnienia dotyczπce op≥acalnoúci uprawy wierzby energetycznej. Zaprezentowane uwarunkowania finansowe opracowane zosta≥y dla za≥oøenia
plantacji wierzby na uøytkach
zielonych, czasowo wy≥πczonych z produkcji rolnej (od≥ogujπcych), o zrÛønicowanych
stosunkach wodnych oraz
ubogiej glebie i zniszczonych
w≥aúciwoúciach fizycznych,
chemicznych i biologicznych.
Da≥o to obraz co do wielkoúci
zasobÛw finansowych, jakie
potencjalny producent musi
wy≥oøyÊ na za≥oøenie plantacji
i jakie korzyúci moøe osiπgnπÊ
w kolejnych latach uprawy.
Kolejny prelegent Karol Teliga przedstawi≥ ofertÍ
kot≥Ûw dla gospodarstw rolnych. Bardzo szczegÛ≥owo
omÛwi≥ zalety kot≥Ûw na biomasÍ i zasady
ich doboru dla
poszczegÛlnych
odbiorcÛw.
W czasie
przerwy wszyscy
zainteresowani
mogli zapoznaÊ
siÍ z ofertπ wystawcÛw. Firma
TEKNAMOTOR z Ostrowca oferowa≥a
swoje rÍbaki do
drewna, RMS
POLSKA - kolektory s≥oneczne, Stanis≥aw
WÛjcik z Kielc
ca≥π gamÍ ko-

minkÛw na biomasÍ, F.M.U.
"TAJMEX" z Niska - kocio≥
na zrÍbki drewniane, a UMiG
MiechÛw - kocio≥ na owies.
Po przerwie dyrektor
Maria Stankiewicz ze Stowarzyszenia Gmin Polska SieÊ
"Energie Cites" zaprezentowa≥a dzia≥alnoúÊ stowarzyszenia,
osiπgniÍcia oraz projekty,
w ktÛrych stowarzyszenie
uczestniczy≥o.
Natomiast burmistrz Miechowa W≥odzimierz Mielus
zaprezentowa≥ konkretne przyk≥ady wykorzystania energii
odnawialnej w swojej gminie.
Gmina MiechÛw od lat prÛbuje
wdroøyÊ energie odnawialne
w "systemie rozproszonym",
tzn. za pomocπ ma≥ych inwestycji, ktÛre majπ za zadanie
przekonaÊ mieszkaÒcÛw gminy do zastosowania tego typu
energii. W ubieg≥ym roku
w Gminie MiechÛw zainstalowano 50 kolektorÛw s≥onecznych w indywidualnych
gospodarstwach domowych.
Po≥owÍ kosztÛw kaødej instalacji pokryto z funduszu
SAPARD.
Na zakoÒczenie seminarium Anna JaskÛ≥a ze SGPS
"Energie Cites" przedstawi≥a
program RUSE, tj. "RozwÛj
obszarÛw zurbanizowanych
w kierunku zrÛwnowaøonego wykorzystania energii".
Od pierwszego maja 2004
r. Fundusze Strukturalne sπ
dostÍpne w nowych krajach
cz≥onkowskich UE. DziÍki ich
wykorzystaniu moøliwe staje
siÍ po≥πczenie dzia≥aÒ w zakresie zrÛwnowaøonej energii
i rozwoju terenÛw miejskich
przez integrowanie przedsiÍwziÍÊ energetycznych z politykπ regionalnego i miejskiego
rozwoju z uwzglÍdnieniem
jej wp≥ywu na úrodowisko
naturalne.
Po wyk≥adach wszyscy
zainteresowani zwiedzili ekologicznπ kot≥owniÍ opalanπ
zrÍbkami drewna dla Nowej
DÍby, magazyn oraz plantacje
wierzby energetycznej w okolicach miasta.
MARYLA SIUDEM
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SUKCES W KONKURSIE
EKOLOGICZNYM
8 kwietnia uczestniczyliúmy w XII Sesji popularno ñ naukowej z cyklu ÑFizyka a Ekologiaî, ktÛra
odby≥a siÍ w Zespole SzkÛ≥ Ponadgimnazjalnych nr 3
w Tarnobrzegu. Celem sesji by≥o zachÍcenie m≥odego
pokolenia, aby dba≥o o úrodowisko ekologiczne i bra≥o
czynny udzia≥ w segregacji odpadÛw.
Sesja mia≥a charakter konkursu polegajπcego na przygotowaniu i prezentacji tematu
ÑSegregacja odpadÛw ñ czy
warto to robiÊ?î
Skorzystaliúmy z Ñofertyî
i jak kilka innych szkÛ≥ przygotowaliúmy prezentacjÍ, sk≥adajπcπ siÍ w znacznej mierze
ze zdjÍÊ i filmÛw opatrzonych
na øywo naszym komentarzem.
ZawartoúÊ prezentacji zawiera≥a
informacje, ktÛre udostÍpni≥
nam dyrektor PGKiM w Nowej
DÍbie Marian Lis, za co bardzo
dziÍkujemy. Materia≥ zosta≥
opracowany na przyk≥adzie
naszej gminy, laureatki nagrodzonej przez Ministra årodowiska tytu≥em ÑLider Polskiej
Ekologii 2004 r.î.
SpoúrÛd wielu przyczyn
wybrania za przyk≥ad Gminy

Nowa DÍba w aspekcie ekologicznym naleøy podkreúliÊ
dwie: - jest to dobry przyk≥ad
zmiany úwiadomoúci spo≥ecznej
w zakresie koniecznoúci dbania
o úrodowisko naturalne cz≥owieka, - promocja dobrych rozwiπzaÒ w dziedzinie ekologii.
Prace nad przygotowaniem
prezentacji konkursowej, pod
czujnym okiem Marii Mroczek,
trwa≥y oko≥o jednego tygodnia. ÑStworzenieî prezentacji
z pozoru by≥o ≥atwe. Jednak
w trakcie konstruowania materia≥Ûw ciπgle nasuwa≥y siÍ nowe
pytania i problemy. W miejsce
juø zapisanych informacji pojawia≥y siÍ nowe. Ciπg≥e obawy:
Ñczy zawarliúmy wszystko, co
potrzebne?î, Ñczy moøna to
zrobiÊ inaczej?î, Ñczy przyjÍta
forma przekazu bÍdzie zro-

DOTACJE DLA ORGANIZACJI
POZARZ•DOWYCH
Po raz pierwszy organizacje
pozarzπdowe musia≥y ubiegaÊ
siÍ o úrodki z budøetu gminy
poprzez konkurs na zadania
okreúlone w rocznym programie wspÛ≥pracy. Na konkurs
w obszarze profilaktyki alkoholowej wp≥ynÍ≥y 24 wnioski.
Komisja Opiniujπca ( sk≥adajπca
siÍ z przedstawicieli burmistrza
i organizacji pozarzπdowych)
wy≥oni≥a 18 projektÛw, ktÛry
uzyska≥y akceptacjÍ burmistrza
JÛzefa Czekalskiego.
Dotacje z budøetu gminy
uzyska≥y nastÍpujπce organizacje: Stowarzyszenie NowodÍbski Klub Abstynenta otrzyma≥
na dzia≥alnoúÊ klubu abstynenta
5 000 z≥; Spo≥eczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu

w Nowej DÍbie na Program
psychoterapii dla wspÛ≥uzaleønionych 5000 z≥; Stowarzyszenie
Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na åwietlicÍ
socjoterapeutycznπ 7000 z≥;
Stowarzyszenie WSPARCIE
na åwietlicÍ úrodowiskowπ
ÑKlub pod chodnikiemî 8000
z≥; Stowarzyszenie M≥odzieøy
Katolickiej Wolni od UzaleønieÒ
ñ Zaleszany na program ÑDzia≥amy...dzia≥amy ...dzia≥amy
ñ organizacja programÛw profilaktycznych poprzez og≥oszenie
konkursÛw grantowychî 5000
z≥; Spo≥eczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu
w Nowej DÍbie na KampaniÍ
antynikotynowπ z Okazji åwiatowego Dnia Bez Papierosa

zumia≥a?î, itp., powodowa≥y,
øe powstawa≥y coraz to nowe
wersje naszej prezentacji . Dobrze, øe nadszed≥ czas konkursu, a tym samym zakoÒczenia
przygotowaÒ. Chociaø pewnie
i dzisiaj Ñto i owoî zmienilibyúmy, zarÛwno w samej treúci
zebranych materia≥Ûw, jak i w
sposobie samej prezentacji. Ale
tak to juø jest, fakt powstawania
kolejnych wersji prezentacji
pozwala≥ nam na doskonalenie
treúci i formy.
Pierwszym punktem Sesji
by≥ wyk≥ad wprowadzajπcy
w tematykÍ ekologii przygotowany przez organizatorÛw.
Po zakoÒczeniu dyskusji plenarnej poszczegÛlni uczestnicy
konkursu przedstawiali swoje
prezentacje. Tak siÍ z≥oøy≥o,
øe my ÑwystÍpowaliúmyî jako
pierwsi. Trzeba przyznaÊ, øe
mieliúmy tremÍ, gdyø zupe≥nie
nie wiedzieliúmy, co i jak ma
przygotowane konkurencja.
Odpowiedziπ na nasze obawy
i rozterki by≥y wyniki konkursu
ñ prezentacja przygotowana
przez Jakuba Bala, Tomasza
1500 z≥; Stowarzyszenie na
Rzecz Ekorozwoju i Promocji
Wsi Jadachy na Imprezy kulturalno ñ sportowe 1500 z≥; Klub
Kyokushin Karate na Turnieje
i pokazy karate 1500 z≥; NowodÍbskie Towarzystwo Spo≥eczno
ñ Kulturalne na Biegi uliczne
2000 z≥; Ko≥o PZW w Nowej
DÍbie na WÍdkarski rok 2000
z≥; Towarzystwo Wspierania
Inicjatyw Sportowych i Turystycznych TWIST w Nowej DÍbie na Cykl imprez sportowych
dla dzieci i m≥odzieøy 3000 z≥;
Caritas Diecezji Sandomierskiej,
Oddzia≥ Jadachy na OrganizacjÍ
wypoczynku letniego dla dzieci
i m≥odzieøy (Mszana Dolna)
4200 z≥; Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddzia≥ ChmielÛw na
KoloniÍ letniπ (Skordone) 5 300
z≥; Parafia Rzymsko ñ Katolicka
p.w. Matki Boøej KrÛlowej Polski w Nowej DÍbie na Wakacje
z Bogiem bez uzaleønieÒ 6720

Kosiorowskiego i Macieja Mirowskiego, uczniÛw klasy III
b Gimnazjum nr 1 w Nowej
DÍbie, zajÍ≥a pierwsze miejsce.
W kuluarach dotar≥y do nas
informacje, øe nie tylko materia≥ w swej treúci by≥ obszerny
i uwzglÍdniajπcy rÛønorakie
problemy zwiπzane z ekologiπ,
ale i sama prezentacja w swej
formie by≥a Ñnowoczesnaî,
wykorzystywa≥a komputerowe
techniki audiowizualne, co
z uwagi na poziom atrakcyjnoúci prezentacji ma niebagatelne znaczenie. Moøna powiedzieÊ zatem, øe nie tylko same
treúci, ale i formy przekazu
decydujπ o skutecznoúci oddzia≥ywania i dotarcia z informacjπ. Bardzo ucieszyliúmy
siÍ z tego wszystkiego, a najbardziej chyba z tego, øe nasza praca nie posz≥a na marne.
Zadowolenia nie ukrywa≥a teø
nasza nauczycielka geografii,
tu nasz opiekun konkursowy
Maria Mroczek.
W nagrodÍ otrzymaliúmy
pamiπtkowe dyplomy oraz
wielkie s≥owniki do jÍzyka
angielskiego ufundowane
przez Jacka Sadraku≥Í, dyrektora Euro ñ Szko≥y BIS
w Tarnobrzegu.
MACIEJ MIROWSKI

z≥; Parafia Rzymsko ñ Katolicka
p.w. NajúwiÍtszego Serca Pana
Jezusa w Tarnowskiej Woli na
Wakacje z Bogiem ñ Bartkowa
k. GrÛdka nad Dunajcem 1680
z≥; Ko≥o PrzyjaciÛ≥ Dzieci Niepe≥nosprawnych Ruchowo przy
Zarzπdzie Miejsko ñ Gminnym
TPD w Nowej DÍbie na Turnus
rehabilitacyjny w G≥azie 4100
z≥; Klub KYOKUSHIN Karate
w Nowej DÍbie na Wakacyjnπ
integracjÍ dzieci szkÛ≥ podstawowych i gimnazjalnych 1000
z≥; Samorzπdowy Oúrodek Kultury w Nowej DÍbie na Wakacje
2005 - 2000 z≥.
Naleøy jeszcze wyjaúniÊ,
øe Stowarzyszenie z Zaleszan
úrodki uzyskane z naszej gminy
podwoi i przeznaczy je na programy realizowane przez nasze
organizacje i instytucje. O czym
jeszcze poinformujemy.
KT
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STRA¯ACY MAJ¥ NOW¥
STRA¯NICÊ
Mimo zmiennej pogody,
kaødy nowodÍbski straøak powie, øe 12 to jeden z bardziej
udanych dni maja. W tym dniu
straøacy obchodzili ÑDzieÒ
Straøakaî i uroczystoúÊ oficjalnego przekazania do uøytku
rozbudowanej straønicy dla
miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaúniczej PSP. UroczystoúÊ
zaszczycili przedstawiciele
w≥adz, goúcie honorowi i sympatycy dzielnych straøakÛw,
m.in. komendanci miejscy i powiatowi PSP wojewÛdztwa podkarpackiego, przedstawiciele
w≥adz samorzπdowych powiatu
tarnobrzeskiego, prezesi i komendanci zarzπdÛw oddzia≥Ûw

gminnych i miejskich ZOSP
RP oraz emerytowani funkcjonariusze poøarnictwa i PSP
w przesz≥oúci pe≥niπcy s≥uøbÍ
w jednostce w Nowej DÍbie.
Po poúwiÍceniu obiektu przez kapelana KW PSP
w Rzeszowie ks. kpt. Jana Krynickiego, symbolicznego przeciÍcia wstÍgi w rozbudowanej
straønicy dokonali: pose≥ RP
W≥adys≥aw StÍpieÒ, wicewojewoda podkarpacki Stanis≥aw
D≥ugosz, wicemarsza≥ek wojewÛdztwa podkarpackiego Julian
Ozimek, podkarpacki komendant wojewÛdzki PSP bryg.
Kazimierz G≥adysz, prezydent
Tarnobrzega Jan DziubiÒski,

Raport przed rozbudowanπ straønicπ.
wicestarosta tarnobrzeski Jerzy
Sudo≥, burmistrz JÛzef Czekalski oraz komendant miejski PSP
w Tarnobrzegu m≥. bryg. Jerzy
Rajtar. W trakcie uroczystoúci
wyrÛøniajπcym siÍ w s≥uøbie
straøakom KM PSP wrÍczone
zosta≥y odznaczenia paÒstwowe, resortowe MSWiA i MON,

  

Od kilku miesiÍcy trwa≥ remont budynku przy ulicy M. Reja 3 w Nowej DÍbie,
ktÛry zosta≥ przeprowadzony miÍdzy innymi w celu przeniesienia siedziby Miejsko Gminnego Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej w Nowej DÍbie z dotychczasowej siedziby przy
ulicy Koúciuszki 110. Zmiana ta niesie za sobπ jeszcze inne pozytywne aspekty.
Przez kilka lat, z wielu niewykorzystywany i niezagoprzyczyn, budynek pozostawa≥ spodarowany. Plany co do jego
zagospodarowania ulega≥y co chwilÍ
zmianie. Z≥y
i pogarszajπcy
siÍ stan techniczny budynku, w tym
przede wszystkim pokrycia
dachowego
i obrÛbek
blacharskich,
brak odpowiedniego zabezpieczenia,
brak gospodarza sprawi≥y,
øe ulega≥ on
dewastacji,
w duøej mierze ze strony
Prace wykoÒczeniowe.

wandali, ktÛrzy w godzinach
nocnych plπdrowali budynek
ze wszystkiego co da≥o siÍ
ukraúÊ lub zniszczyÊ. Okaza≥y
budynek usytuowany w úrodku
miasta popada≥ w ruinÍ.
Obecnie na I piÍtrze (powierzchnia ok. 233m2) mieúciÊ
siÍ bÍdzie siedziba Miejsko-Gminnego Oúrodka Pomocy
Spo≥ecznej w Nowej DÍbie,
przeniesiona z budynku przy
ulicy Koúciuszki 110. Pozosta≥a czÍúÊ budynku, tj. parter,
pozostaje do zagospodarowania wed≥ug potrzeb. Budynek
zyska wiÍc gospodarza, ktÛry
zatroszczy siÍ o niego i przyleg≥y teren.
DziÍki koncepcji zagospodarowania budynku dokonano jego kompleksowego
remontu, ktÛry obejmowa≥
miÍdzy innymi: pokrycie da-

odznaczenia korporacyjne oraz
nominacje na wyøsze stopnie
s≥uøbowe- oficerskie, aspiranckie i podoficerskie. Nowa
straønica, spe≥niajπca standardy
europejskie bÍdzie natomiast
godnym wizerunkiem nowodÍbskiej straøy poøarnej.
MS
chu papπ termozgrzewalnπ
wraz z wymianπ rynien i rur
spadowych, remont instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
(wraz z wymianπ grzejnikÛw),
remont ≥azienek wraz z przystosowaniem jednej z nich
(na parterze) dla potrzeb osÛb
niepe≥nosprawnych, wymianÍ stolarki okiennej i stolarki wewnÍtrznej na I piÍtrze,
wykonanie wewnÍtrznej instalacji telekomunikacyjnej
i komputerowej, odnowienie
i malowanie úcian i sufitÛw.
W perspektywie, o ile znajdπ
siÍ odpowiednie úrodki finansowe, naleøa≥oby odnowiÊ elewacjÍ, ktÛra nada budynkowi
estetyczny wyglπd.
Prace zwiπzane z remontem pokrycia dachowego,
instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania zosta≥y zlecone firmom specjalistycznym, natomiast pozosta≥a, wiÍksza czÍúÊ robÛt
remontowo-adaptacyjnych,
zosta≥a wykonana w systemie
gospodarczym przez grupÍ
osÛb zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych i robÛt
publicznych, pod nadzorem
pracownikÛw urzÍdu. Od po-
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czπtku remontu, tj. od po≥owy
grudnia 2004 r., do dnia dzisiejszego na remont i adaptacjÍ wydatkowano kwotÍ ok.
104 tys. z≥.
DziÍki usytuowaniu budynku w centrum miasta podopieczni Miejsko-Gminnego
Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej
bÍdπ mieli u≥atwiony dostÍp
do us≥ug úwiadczonych przez
OPS. Zmniejszy siÍ odleg≥oúÊ
do Oúrodka, ktÛra starszym
i schorowanym osobom sprawia≥a wiele k≥opotÛw. Wyremontowane, s≥oneczne pomieszczenia Oúrodka Pomocy
Spo≥ecznej to dla pracownikÛw
poprawa warunkÛw pracy, ktÛra ze wzglÍdu na swojπ specyfikÍ jest bardzo stresogenna.
W miejscu dotychczasowej siedziby M-G OPS
przy ulicy Koúciuszki 110
powstanπ po remoncie lokale socjalne, przeznaczone
dla osÛb, ktÛre znajdujπ siÍ
w trudnej sytuacji materialnej
i mieszkaniowej, a jednoczeúnie zakwalifikowane sπ do
przydzia≥u lokalu przez komisjÍ mieszkaniowπ. W obecnie
bardzo trudnej sytuacji na
rynku mieszkaniowym w Nowej DÍbie pozyskanie kilku
lokali socjalnych to duøy
krok w zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych.
MAREK POWR”ZEK

ZAWIADOMIENIE
MiejskoñGminny Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej
w Nowej DÍbie uprzejmie
informuje, øe na prze≥omie
lipca i sierpnia br.nastπpi
zmiana siedziby Oúrodka
z dotychczasowej przy ul. Koúciuszki 110 na zlokalizowanπ
przy ul. M. Reja 3 (tzw. Ñma≥a
szkÛ≥kaî, pomiÍdzy Zespo≥em
SzkÛ≥ Nr 1 ñ Liceum, a Przedszkolem Nr 1). Numery telefonÛw pozostajπ bez zmian:
846 34 94, 846 34 93.
OPS

JAKOå∆ I NOWOCZESNOå∆ - KLUCZEM
DO SUKCESU ÑDEZAMETî S.A.
Po pomyúlnym zakoÒczeniu procesu przezwyciÍøenia skutkÛw g≥Íbokiego kryzysu, jaki
SpÛ≥ka przeøywa≥a w latach dziewiÍÊdziesiπtych, kiedy to grozi≥o jej widmo upad≥oúci, przyszed≥
czas na jej rozwÛj. Zak≥ady Metalowe ÑDEZAMETî SpÛ≥ka Akcyjna, ktÛre w paüdzierniku 2003
roku zosta≥y skonsolidowane i dzia≥ajπ w Grupie BUMAR, majπ jasno sprecyzowanπ misjÍ -ÑbyÊ
znanym i znaczπcym producentem nowoczesnej amunicji na potrzeby Wojska Polskiego i na
eksport; dzia≥aÊ w Grupie BUMAR w powiπzaniu z innymi producentami z branøy; umacniaÊ
rozwÛj produkcji cywilnej na rynek krajowy i eksportî.
W sposÛb ciπg≥y realizowany jest w SpÛ≥ce proces
dokapitalizowania, g≥Ûwnie
poprzez celowe inwestycje,
unowoczeúnianie parku maszynowego, stawianie na wykwalifikowanπ kadrÍ i nowe
metody organizacji produkcji oraz zdobywanie cennych
certyfikatÛw gwarantujπcych
wysokπ jakoúÊ produkowanych
wyrobÛw. Pierwszy taki certyfikat jakoúci SpÛ≥ka zdoby≥a
w 2000 roku - PN-ISO 9001,
kolejny w 2001- AQAP 110 na
zgodnoúÊ z wymogami NATO
i w 2002 certyfikat wewnÍtrznego systemu kontroli . DziÍki
temu moøliwe sta≥o siÍ osiπganie úwiatowych standardÛw
w zakresie jakoúci produkcji
i uruchomienie zupe≥nie nowych
wyrobÛw, w odniesieniu do produkcji zarÛwno wojskowej, jak
i cywilnej. Wdroøenie nowych
wyrobÛw i asortymentÛw w zakresie produkcji wojskowej (w
tym amunicji inteligentnej) jest
jednym z zasadniczych zadaÒ,
okreúlonych w programie rozwoju SpÛ≥ki na najbliøsze lata.
Na poczπtku 2004 roku
rozpoczÍto proces wdraøania
Zintegrowanego Systemu Zarzπdzania. W efekcie przeprowadzonego w dniach 18 i 19
maja auditu certyfikujπcego
przez Zak≥ad SystemÛw Jakoúci i Zarzπdzania oraz Polskie
Centrum BadaÒ i Certyfikacji
pozytywnie oceniajπcego dzia≥ania w tym zakresie, w dniu 27
kwietnia br. przyznano ÑDEZAMETî S.A. certyfikat na
ZINTEGROWANY SYSTEM
ZARZ•DZANIA integrujπcy
procedury w zakresie: zarzπdzania jakoúciπ, úrodowiskiem,
bezpieczeÒstwem i higienπ pracy,
wewnÍtrznego systemu kontroli
obrotu towarami i znaczeniu
strategicznym oraz wymagaÒ

NATO dotyczπcych zapewnienia
jakoúci w projektowaniu, pracach
rozwojowych i produkcji.
WrÍczenia certyfikatu dokona≥ przyby≥y na tÍ uroczystoúÊ do
ÑDEZAMETî S.A. sekretarz stanu ñ I zastÍpca Ministra Obrony
Narodowej Janusz Zemke, ktÛremu towarzyszyli genera≥owie WP,
parlamentarzyúci, przedstawiciele
w≥adz wojewÛdztwa, powiatu
i gminy. Na uroczystoúÊ przybyli
rÛwnieø przedstawiciele jednostek
certyfikujπcych.
Wiceminister Zemke podczas spotkania z za≥ogπ stwierdzi≥, øe firma, ktÛra zdobywa
waøne certyfikaty, inwestuje
w nowe technologie i zapewnia
produkcjÍ wysokiej jakoúci ma
dobrπ przysz≥oúÊ. Podkreúli≥,
øe sukces ÑDezametuî tkwi
rÛwnieø w umiejÍtnoúci przewidywania przez jej kierownictwo
potrzeb wojska na produkowane wyroby. ZachÍca≥, aby
SpÛ≥ka nadal z determinacjπ
walczy≥a o rynki eksportowe
i wspÛlnie ze SpÛ≥kπ dominujπcπ BUMAREM poszukiwa≥a
nowych moøliwoúci w tym
zakresie. Wiceminister doda≥,
øe ÑDEZAMETî S.A. moøe
liczyÊ na dalsze zamÛwienia na
wyroby wojskowe, szczegÛl-

nie, øe SpÛ≥ka systematycznie
wprowadza do produkcji nowe
bπdü zmodernizowane rodzaje
amunicji.
Prezes SpÛ≥ki Stanis≥aw
WÛjcik powiedzia≥, øe otrzymane certyfikaty úwiadczπ
nie tylko o wysokiej jakoúci
produkowanych wyrobÛw, ale
sπ rÛwnieø potwierdzeniem, øe
firma pracuje w odpowiednich
warunkach i jest przyjazna úrodowisku naturalnemu, spe≥nia
warunki BHP, ktÛre sπ zgodne
ze úwiatowymi wymogami.
Certyfikaty z pewnoúciπ u≥atwiajπ wspÛ≥pracÍ i poszukiwanie kontrahentÛw.
DEZAMETî S.A. majπc d≥ugofalowe plany rozwoju i zamierzajπc konkurowaÊ
z czo≥owymi producentami,
z duøπ konsekwencjπ odnawia
asortyment i wdraøa do produkcji ca≥kowicie nowe wyroby.
Tylko w bieøπcym roku uruchomionych zostanie kilkanaúcie
rodzajÛw nowych wyrobÛw
wojskowych.
Wiceminister J. Zemke
oraz wojewoda podkarpacki Jan
Kurp wrÍczyli rÛwnieø wyrÛøniajπcym siÍ pracownikom medale ÑZa zas≥ugi dla obronnoúci
cd na str. 20

Zarzad SpÛ≥ki odbiera certyfikat od ministra J. Zemke.
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PROGRAM OBCHOD”W
XXV-LECIA NSZZ
W NOWEJ D BIE
28 sierpnia
r Uroczysta Msza úw. w koúciele Podwyøszenia Krzyøa åw. - godz. 10.00
r Msza úw. w koúciele Matki
Boøej KrÛlowej Polski
ñ godz. 12.00
r Otwarcie wystawy poúwiÍconej Solidarnoúci
w SOK-u ñ godz. 11.45
r
Akademia s≥owno-muzyczna w wykonaniu
m≥odzieøy szkÛ≥ z Nowej
DÍby oraz Orkiestry DÍtej
- godz. 12.00
3 wrzeúnia
r Biegi uliczne dzieci i m≥odzieøy ñ godz. 10.00
r Mini-koszykÛwka dla m≥odzieøy ñ godz. 12.00
r Zawody strzeleckie ñ godz.
15.00
r Festyn ludowy nad Zalewem ñ godz.16.00
Zapraszamy wszystkich
cz≥onkÛw Zwiπzku, sympatykÛw oraz wszystkich mieszkaÒcÛw miasta i gminy, a takøe
gmin sπsiednich.
KOMITET OBCHOD”W
cd. ze str. 19
krajuî przyznane przez Ministra
Obrony Narodowej w uznaniu
zas≥ug w dziadzienie rozwoju
i umacniania obronnoúci kraju.
Srebrne medale otrzymali: Boles≥aw PierÛg i Wojciech Wilk,
a brπzowe: Jerzy Bystrzyk,
Eløbieta Chmielowiec, Teresa
Chmielowiec, Julian Piekarski,
Jerzy Rzeszutek, Marzena Samisz, Krzysztof Serafin, Krzysztof Twardowski.
Prezes SpÛ≥ki - Stanis≥aw
WÛjcik - za swojπ wieloletniπ
pracÍ na rzecz obronnoúci kraju
decyzjπ Prezydenta RP odznaczony zosta≥ Krzyøem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
MARIAN PIECHOTA
Szef Biura Obs≥ugi SpÛ≥ki
Fot. Rajmund Ponikowski
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MOJE WSPOMNIENIA
WOJENNE (CZ.II)
Jednakøe rozpoczÍ≥y siÍ
aresztowania i zsy≥ki do obozÛw
koncentracyjnych. Represje dotknÍ≥y wielu moich krewnych,
w tym wujkÛw Jana Mazura
i W≥adys≥awa Bry≥Í zes≥anych
do KL Auschwitz, ktÛrym na
szczÍúcie uda≥o siÍ przeøyÊ.
Ustanowiono godzinÍ policyjnπ,
wprowadzono niemieckie prawo,
marki oraz kartki øywnoúciowe
i ubraniowe dla PolakÛw. Jako
uczeÒ, nie majπcy 16 lat, pracowa≥em na trzy zmiany po 8
godzin, ale po zniszczeniu noøa
tokarskiego oraz za kradzieø
100 gram oleju lnianego, skierowano mnie do wydzielonego
i zamkniÍtego wydzia≥u Traktory,
nadzorowanego przez úlπskich
straønikÛw, gdzie pracowa≥em
po 12 godzin na dwie zmiany,
rÛwnieø w soboty i dwie niedziele
w miesiπcu, przy wynagrodzeniu
5-10 marek miesiÍcznie, czyli
tyle, by wykupiÊ kartki øywnoúciowe i odzieøowe.
W fabryce pracowa≥em
z m≥odzieøπ z Generalnej Guberni, zatrudnionπ na wydziale
produkcji pociskÛw do moüdzierzy. Przy tej produkcji po 1941
r. zatrudniano, na najbardziej
trujπcych stanowiskach, jeÒcÛw
sowieckich, ktÛrych Niemcy
traktowali gorzej niø zwierzÍta.
Staraliúmy siÍ im nieraz pomagaÊ,
podajπc odrobinÍ øywnoúci, surowe ziemniaki, ktÛre by≥y dla nich
przed≥uøeniem øycia. CiÍøka praca przy malowaniu skorup pociskÛw farbπ i miniπ dziesiπtkowa≥a
takøe m≥ode dziewczÍta z GG,
ktÛre przy marnym wyøywieniu
i zakwaterowaniu w zimnych
barakach, czÍsto zapada≥y na
gruülicÍ i ginÍ≥y z wycieÒczenia.
W takich to warunkach,
mimo wszystkich trudnoúci i poniøenia, m≥odzieø nie poddawa≥a
siÍ okupantowi i rwa≥a siÍ do
jakiegokolwiek czynu, do walki
i odwetu na hitlerowskich draniach. 16 lat to wiek, kiedy by≥o
nam wtedy wszystko jedno, w jakiej organizacji bÍdziemy dzia≥aÊ.
Osobiúcie mia≥em okupantom za
co zap≥aciÊ: za obelgi i poniøenia,
za wyrzucenie rodziny z domu

i zmuszenie jej do przymusowej
pracy, za wywÛzki krewnych
do obozÛw koncentracyjnych.
Dlatego chÍtnie zgodzi≥em siÍ,
gdy wuj W≥adys≥aw, u ktÛrego
mieszka≥em, a ktÛry naleøa≥ do
grupy ÑTwardegoî w ZWZ-AK, zaproponowa≥ mi nocny
nas≥uch BBC i robienie t≥umaczeÒ z angielskiego, ktÛry nieco
pozna≥em w szkole. PrzysiÍgÍ
z≥oøy≥em w obecnoúci wujka
i wybra≥em pseudonim ÑZenekî,
czasami uøywa≥em rÛwnieø pseudo ÑZbychî. Zadanie nie by≥o
takie proste, wbrew pozorom.
Nas≥uch odbywa≥ siÍ nieraz i dwa
razy w nocy, a rano do pracy na
12 godzin.
Latem 1941 zaproponowano
mi w mieszkaniu rodzicÛw przet≥umaczenie listu angielskiego
jeÒca wojennego Toma, a pÛüniej
Harolda, ktÛry pracowa≥ razem
z ojcem. Wynika≥o z nich, øe
potrzebujπ pomocy w dostarczeniu im map, rozk≥adÛw jazdy,
kompasÛw, cywilnej odzieøy.
W zamian chcieli dostarczyÊ
papierosÛw, czekolady, a nawet
biøuterii. Wyrazi≥em zgodÍ na
zorganizowanie pomocy, a nawet zaczπ≥em siÍ na gwa≥t uczyÊ
angielskiego, aby chociaø potocznie siÍ z nimi porozumieÊ. Tak
zaczÍ≥a siÍ moja konspiracyjna
dzia≥alnoúÊ na rzecz aliantÛw,
ktÛrπ rozszerzy≥em o moich kilku
kolegÛw (m.in. naleøa≥ do nich
juø nie øyjπcy Bronek Ku≥ach).
Wspomniani angielscy jeÒcy
wojenni byli przetrzymywani
w obozie w åwiÍtoch≥owicach.
MÛj kontakt z nimi odbywa≥ siÍ
przez mojego ojca i nigdy ich nie
spotka≥em.
Natomiast szersze kontakty
mia≥em z jeÒcami angielskimi
osadzonymi w obozie w Monowicach-Dworach (spod ktÛrych
by≥o widaÊ kominy krematoryjne Auschwitz). OprÛcz zorganizowanych przesy≥ek i grypsÛw przyjeødøa≥em trzykrotnie
do Monowic, w tym raz nawet
z nieúwiadomπ niczego Zosiπ
RokÛwnπ oraz z Jankiem Lipπ
i ze wspomnianym Bronkiem Ku≥achem. Moje wyjazdy do Mono-

wic w lecie 1943 roku mia≥y daÊ
szansÍ poznania nas przez Victora
i Aleksa, ktÛrzy przygotowywali
siÍ do ucieczki z obozu. Rozpoznanie mnie przez AnglikÛw by≥o
potwierdzone w grypsie.
Bronek zorganizowa≥
ucieczkÍ jesieniπ 1943 r. Moim
zadaniem by≥o wykupiÊ bilet do
Mys≥owic, dokπd mia≥em eskortowaÊ uciekinierÛw, skπd mia≥
ich ktoú przejπÊ i przeprowadziÊ
przez Czechy. Mimo nasilonej
kontroli we wrzeúniowπ niedzielÍ pojecha≥em do Monowic
i w godzinach popo≥udniowych
wrÍczy≥em bilety Anglikom. Zamiast Aleksa by≥ jakiú inny rudy
jeniec. Po pewnym momencie
zaczπ≥ siÍ ruch na dworcu i zablokowano wszystkie wyjúcia.
ZaczÍto sprawdzaÊ wszystkim
dokumenty i bilety, a po chwili
policja kolejowa wyprowadzi≥a
z dworca angielskich jeÒcÛw i odwioz≥a do obozu. By≥y to bardzo
dramatyczne dla mnie momenty,
pojawi≥a siÍ obawa o wsypÍ. Jak
siÍ pÛüniej okaza≥o, zamiast chorego Aleksa, w≥πczono do grupy
uciekinierÛw owego rudego Anglika. Jego to rozpozna≥ niemiecki majster, ktÛry spowodowa≥
zatrzymanie obydwu jeÒcÛw.
Uda≥o siÍ im jednak wy≥gaÊ, øe
chcieli siÍ spotkaÊ z francuskimi
znajomymi. Nie obesz≥o siÍ jednak bez karceru i zmiany obozu
dla jednego.
Druga ucieczka, juø bez
mojego udzia≥u, zakoÒczy≥a siÍ
wsypπ w Szczecinie, przez ktÛry
Anglicy prÛbowali przedostaÊ siÍ
do Szwecji. To by≥ mÛj ostatni
bezpoúredni udzia≥ w dzia≥aniach.
Nie mniej jednak, aø do likwidacji
obozÛw w 1944 r. przerzucaliúmy
na ich teren wszelkie potrzebne
materia≥y. Prowadzπc tÍ dzia≥alnoúÊ nie myúla≥em o wpadkach czy wsypach, a przecieø
za kontakt z jeÒcami wojennymi
grozi≥ w najlepszym razie obÛz
koncentracyjny. Na szczÍúcie nie
zawiod≥a mnie moja szczÍúliwa
gwiazda i przeøy≥em okrutne
czasy II wojny úwiatowej.

ZYGMUNT MAZUR
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NOWA MATURA I CO DALEJÖ?
- rozmowa z dyrektor Eløbietπ Koz≥owskπ z Zespo≥u SzkÛ≥ ciele bardzo powaønie traktowali
nr 1 w Nowej DÍbie
proces przygotowania uczniÛw
Nasze Sprawy: Pani dyNS: Jakie by≥y odczucia
rektor proszÍ przybliøyÊ naszym uczniÛw po zakoÒczeniu egCzytelnikom rÛønice pomiÍdzy zaminu dojrza≥oúci w nowej
nowπ a stara maturπ.
formule? To by≥ wymagajπcy
Eløbieta Koz≥owska: RÛø- egzamin?
nic pomiÍdzy starπ a nowπ maturπ jest tak wiele, øe nie sposÛb
w kilku zdaniach o tym mÛwiÊ.
WymieniÍ kilka z nich. Egzamin
dojrza≥oúci, czyli stara matura
zaczyna≥ siÍ ok. 10 maja i trwa≥
do 15 czerwca. W naszej szkole
zwykle koÒczy≥ siÍ ok. 28 maja,
biorπc pod uwagÍ liczbÍ maturzystÛw. Obecnie znacznie wyd≥uøy≥
siÍ zakres czasowy nowego egzaminu, myúlÍ, øe na niekorzyúÊ
maturzystÛw. Natomiast zaletπ
nowej matury jest to, øe rozumienie tekstu sta≥o siÍ waøniejsze,
niø pamiÍciowe wkuwanie. Ta
matura chyba przekona≥a takøe
wszystkich zdajπcych, øe nie
op≥aca siÍ úciπgaÊ

EK: Odczucia uczniÛw
by≥y rÛøne. Jedni uwaøali, øe
by≥ ≥atwiejszy niø dawniej, inni
byli przeciwnego zdania. Z pewnoúciπ by≥ to wymagajπcy egzamin.
NS: KtÛry z przedmiotÛw
maturalnych sprawia≥ im najwiÍkszπ trudnoúÊ?

do nowej matury, nie zawsze
rozumieli to niektÛrzy uczniowie,
bez powodu nie uczestniczπcy
w dodatkowych zajÍciach pozalekcyjnych. Moim zdaniem dwa
i pÛ≥ roku nauki w szkole úredniej
nie daje moøliwoúci ugruntowania posiadanej wiedzy. Poza
tym uczeÒ zbyt krÛtko przebywa
w szkole úredniej, nie czuje siÍ
mocno zwiπzany z kolegami
i nauczycielami. Naleøy takøe
wspomnieÊ o okrojonej iloúci
godzin przedmiotÛw maturalnych
w 3- letnim cyklu nauczania.
NS: Czy szko≥a nie mia≥a
problemÛw technicznych z przeprowadzeniem egzaminu dojrza≥oúci?

EK: Trudno jednoznacznie
na to pytanie odpowiedzieÊ. Dla
jednych tym przedmiotem by≥a
matematyka, inni twierdzπ, øe
wiedza o spo≥eczeÒstwie.
EK: Nie mieliúmy probleNS: Jak ocenia Pani proces mÛw technicznych z przeprowaprzygotowania uczniÛw do nowej dzeniem egzaminu maturalnego.
matury?
Nie by≥o problemÛw z powoEK: Powiem tak: nauczy- ≥aniem zespo≥Ûw nadzorujπ-

PORADNIA LECZENIA B”LU
Od poczπtku bieøπcego
roku w ramach SPZ ZOZ w Nowej DÍbie dzia≥a Poradnia Leczenia BÛlu. Poradnia mieúci
siÍ przy ul. M.C.Sk≥odowskiej
i czynna jest 3 razy w tygodniu
(poniedzia≥ek, úroda, piπtek)
w godz. 12.30 ñ 14.30. Przyjmujπ
w niej lekarze anestezjolodzy,
ktÛrzy zwalczaniem bÛlu zajmujπ siÍ na co dzieÒ podczas
pracy w szpitalu. Poradnia s≥uøy
pomocπ wszystkim pacjentom,

Poradnia leczenia bÛlu.

ktÛrzy cierpiπ z powodu bÛlu
przewlek≥ego, niezaleønie od
jego przyczyny.
Lekarze anestezjolodzy
prowadzπ g≥Ûwnie objawowe leczenie bÛlu, skupiajπc siÍ przede
wszystkim na ≥agodzeniu dolegliwoúci poprzez optymalne kojarzenie lekÛw przeciwbÛlowych
i wspomagajπcych. Poniewaø bÛl
przewlek≥y obecnie traktowany
jest tak, jak inne choroby chroniczne (np. nadciúnienie tÍtnicze,
cukrzyca),
podejúcie do
jego leczenia
jest takie, aby
zminimalizowaÊ dyskomfort pacjenta
zwiπzany
z terapiπ i w
miarÍ moøliwoúci uniknπÊ objawÛw
ubocznych
lub je znacznie ograni-

czyÊ. Takie podejúcie skutkuje
zalecaniem terapii g≥Ûwnie drogπ
doustnπ ewentualnie przezskÛrnπ
(transdermalnπ). DziÍki temu
pacjent przewlekle chory nie jest
naraøony na dodatkowy bÛl i stres
powodowany np. iniekcjami czy
blokadami. Udowodniono, øe
u ok. 80% pacjentÛw z bÛlem
przewlek≥ym taka nieinwazyjna
terapia jest skuteczna. Niestety
ok. 20% pacjentÛw nie reaguje
dostatecznie na leczenie doustne
czy teø przezskÛrne .
W takiej sytuacji konieczne
jest zastosowanie metod inwazyjnych. Na miejscu w Poradni moøliwe jest wykonanie
drobnych blokad diagnostyczno
ñ prognostycznych i leczniczych
(np. blokady stawÛw, nerwÛw
miÍdzyøebrowych).
W razie koniecznoúci wykonania wiÍkszych zabiegÛw
jak np. neurolizy splotÛw i pni
nerwowych, pacjenci mogπ uzyskaÊ skierowanie do wyspecjalizowanych oúrodkÛw dysponu-

cych przebieg egzaminu dziÍki
uprzejmoúci i zrozumieniu Zbigniewa Wolwowicza - dyrektora
Gimnazjum Nr 1 i Marii Napieracz - dyrektora Gimnazjum Nr
2 oraz nauczycieli gimnazjÛw,
za co wszystkim serdecznie
dziÍkujÍ.
NS: Jakie wnioski p≥ynπ
dla uczniÛw, nauczycieli i dyrekcji szko≥y z tegorocznej matury
w perspektywie kolejnych egzaminÛw dojrza≥oúci?
EK: MyúlÍ, øe tegoroczna
matura wykaøe wiele niedociπgniÍÊ, ktÛre bÍdπ stopniowo
eliminowane. Moim zdaniem
najwaøniejsze jest to, by w≥adze
oúwiatowe mia≥y wiÍcej zaufania
do nauczycieli - egzaminatorÛw,
ktÛrzy mogliby w swojej szkole
o wiele wczeúniej zakoÒczyÊ proces poprawiania prac pisemnych,
a tym samym zaoszczÍdziÊ nerwowej atmosfery oczekiwania na
wyniki maturzystom i ich rodzicom, a takøe nauczycielom.
NS: DziÍkujÍ za rozmowÍ.

jπcych odpowiednim zapleczem
diagnostyczno ñ terapeutycznym
(np. Zak≥ad Badania i Leczenia
BÛlu w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie czy teø Poradnia Leczenia BÛlu w Centrum Onkologii
w Warszawie).
Zdarza siÍ rÛwnieø, øe do
Poradni Leczenia BÛlu trafiajπ
pacjenci cierpiπcy z powodu bÛlu
o nieustalonej przyczynie. Lekarze
przyjmujπcy w Poradni majπ moøliwoúÊ skierowania takich chorych
na badania specjalistyczne takie
jak tomografia komputerowa,
rezonans magnetyczny czy dodatkowe szczegÛ≥owe testy laboratoryjne. W razie potrzeby pacjenci
kierowani sπ rÛwnieø do innych
poradni specjalistycznych na konsultacje i niezbÍdne leczenie.
Aby byÊ przyjÍtym w Poradni Leczenia BÛlu naleøy posiadaÊ
skierowanie od lekarza rodzinnego albo od innego lekarza
specjalisty. W razie trudnoúci
z uzyskaniem skierowania moøliwe jest jego wystawienie przez
lekarza ambulatorium Izby PrzyjÍÊ w szpitalu.
SPZZOZ
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INFORMACJA O åWIADCZENIACH RODZINNYCH
ORAZ O ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ
Od 1 wrzeúnia 2005r.
Urzπd Miasta i Gminy bÍdzie przyznawa≥ i wyp≥aca≥ úwiadczenia rodzinne:
1)
osobom, ktÛrym wyp≥aca≥ od 1 maja 2004r.,
2) pracownikom zak≥adÛw
pracy zatrudniajπcym
w dniu 31 lipca 2005r.
mniej niø 20 pracownikÛw,
3) w s z y s t k i m o s o b o m
ubiegajπcym siÍ od
wrzeúnia o dodatek
do zasi≥ku rodzinnego
z tytu≥u podjÍcia nauki
poza miejscem zamieszkania i o dodatek z tytu≥u
wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej
- tj. na trzecie i nastÍpne
dzieci uprawnione do zasi≥ku rodzinnego (zak≥ady
pracy nie sπ uprawnione
do wyp≥aty tych dodatkÛw),
4) osobom, ktÛre do tej
pory otrzymywa≥y
úwiadczenia rodzinne
i zasi≥ki pielÍgnacyjne
w Zak≥adach Ubezpie-

czeÒ Spo≥ecznych i w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Spo≥ecznego
UWAGA - Zasi≥ek rodzinny nie przys≥uguje osobie
samotnie wychowujπcej dziecko, jeøeli nie zosta≥o zasπdzone úwiadczenie alimentacyjne
na rzecz dziecka od drugiego
z rodzicÛw dziecka.
Wyjπtek stanowiπ sytuacje, gdy osobie samotnie wychowujπcej dziecko
nie zasπdzono úwiadczenia
alimentacyjnego poniewaø:
drugi z rodzicÛw nie øyje,
ojciec dziecka jest nieznany
lub powÛdztwo o ustalenie
úwiadczenia alimentacyjnego
od drugiego z rodzicÛw zosta≥o oddalone.
Zasi≥ek rodzinny z dodatkami przys≥uguje, jeøeli
dochÛd netto z roku 2004,
w przeliczeniu na osobÍ, nie
przekracza kwoty 504 z≥, a w
przypadku, gdy cz≥onkiem
rodziny jest dziecko niepe≥nosprawne - kwoty 583 z≥.
Do ustalenia dochodu
rodziny niezbÍdnym doku-

mentem jest zaúwiadczenie
z urzÍdu skarbowego o dochodach za 2004r.
Wnioski o ustalenie prawa do úwiadczeÒ rodzinnych
na nowy okres zasi≥kowy
od 1 wrzeúnia 2005r. do 31
sierpnia 2006r. wydawane bÍdπ od 11 lipca 2005r.
w UrzÍdzie Miasta i Gminy
w Nowa DÍba, ul. Rzeszowska 3, w Kancelarii OgÛlnej
pok. 102 na I piÍtrze oraz
w pok. 209 na II piÍtrze.
ZALICZKA ALIMENTACYJNA przys≥uguje od 1
wrzeúnia 2005r. osobie samotnie wychowujπcej dziecko gdy:
1) ma zasπdzone alimenty
na dzieci
2) osoba zobowiπzana do
alimentacji nie wywiπzuje siÍ z tego obowiπzku
3) prowadzona przez komornika egzekucja zasπdzonych alimentÛw jest
bezskuteczna
Egzekucja jest bezskuteczna, gdy nie zostanie wy-

ZNAKI BOØEGO DZIA£ANIA
Gdy to us≥ysza≥em zrobi≥em momentalnie w ty≥ zwrot
i poszed≥em prosto do jeszcze
otwartej bramy. Us≥ysza≥em
wewnÍtrzny g≥os, ktÛry mi
mÛwi≥, øeby uciekaÊ stπd.
Przez bramÍ przeszed≥em
szybkim krokiem i dalej szosπ
do miasta. Dopiero po chwili
oglπdnπ≥em siÍ i stwierdzi≥em, øe nikt nie poszed≥ w moje úlady. To mnie zastanowi≥o,

Pismo Samorz¹du
Miasta i Gminy Nowa Dêba

czy ja robiÍ dobrze ñ przecieø
polecenia SowietÛw s≥ysza≥o
wielu oficerÛw, a jednak nikt
poza mnπ nie wyszed≥. WnoszÍ z tego, ze bezsprzecznie
ostrzeg≥ mnie mÛj Anio≥ StrÛø
i ja tego g≥osu wewnÍtrznego
pos≥ucha≥em.
Kiedy na poczπtku 2005
r. otrzyma≥em pismo z Fundacji Golgoty Wschodu Pra≥ata Peszkowskiego, okaza≥o

siÍ, øe o tym zgrupowaniu
w £ucku nikt inny nie zg≥osi≥
informacji. Jestem wiÍc chyba
jedynym øyjπcym úwiadkiem sceny werbowania polskich oficerÛw w koszarach
w £ucku, z ktÛrych nikt nie
przeøy≥.
Nasuwa siÍ wiÍc pytanie,
czy ja by≥em taki mπdry, by
w ostatnim momencie wycofaÊ siÍ z tego zgrupowania

egzekwowana ca≥a naleønoúÊ
zasπdzonych alimentÛw.
Osoba pozostajπca
w zwiπzku ma≥øeÒskim moøe
przez okres jednego roku pobieraÊ zaliczkÍ alimentacyjnπ,
jeøeli z≥oøy≥a pozew do sπdu
o rozwÛd lub separacjÍ.
Zaliczka alimentacyjna przys≥uguje do
ukoÒczenia przez dziecko 18 lat, a jeúli siÍ uczy
w szkole lub w szkole wyøszej
do ukoÒczenia 24 roku øycia.
Zaliczka alimentacyjna przys≥uguje, gdy dochÛd
netto w rodzinie nie przekracza kwoty 583 z≥ na osobÍ.
Zaliczka alimentacyjna nie
jest dodatkiem do zasi≥ku
rodzinnego.
Wnioski o zaliczkÍ alimentacyjnπ wydawane bÍdπ
od 11 lipca 2005r. w UrzÍdzie
Miasta i Gminy Nowa DÍba,
ul. Rzeszowska 3 w Kancelarii OgÛlnej pok. 102 na
I piÍtrze oraz w pok. 209 na
II piÍtrze.
Wnioski o zaliczkÍ alimentacyjnπ sk≥ada siÍ u komornika prowadzπcego postÍpowanie egzekucyjne.
(-) JÛzef Czekalski
Burmistrz Miasta
i Gminy Nowa DÍba

ñ na pewno nie. Tam byli
prawnicy, sÍdziowie, wiÍkszoúÊ po studiach wyøszych,
powo≥ana z rezerwy. WierzÍ,
øe ten mÛj zbawienny krok
by≥ nastÍpstwem codziennego odmawiania rÛøaÒca
úw. przez mojπ matkÍ wraz
z m≥odszym piÍciorgiem
mego rodzeÒstwa, w intencji
mojego powrotu z wojny.
I powrÛci≥em.
KAZIMIERZ BOGACZ
ÑB£AWATî

Nasze Sprawy: Pismo Samorzπdu Miasta i Gminy Nowa DÍba. Wydawca: Prywatna
Agencja Informacji Regionalnej ÑMyjakpressî, Sandomierz, ul. L. Czarnego 22. Adres Redakcji: 39-460 Nowa DÍba, ul. Rzeszowska 3 ñ UMiG, tel. 8462671, w.202. Redaktor naczelny: Wies≥aw Ordon. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materia≥Ûw.
Sk≥ad i druk: Abakus s.c. 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Wiktora 21, tel. 017/ 2270 230.
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KRONIK A WYDARZEÑ
KWIECIE—
2 ñ Zmar≥ papieø Jan Pawe≥ II.
13 ñ Do CyganÛw przyjecha≥
attache kulturalny przy
ambasadzie USA w Polsce Patrick Lahey, na zaproszenie Towarzystwa
Wspierania Inicjatyw Spo≥ecznych ÑInicjatywaî.
14 ñ XXXVII sesja Rady Miejskiej
16 ñ Zebranie osiedlowe w PorÍbach DÍbskich.
17 ñ Zebranie osiedlowe w DÍbie.
20 ñ Podpisany zosta≥ akt
sprzedaøy ÑBelwederuî
w Chmielowie.
21 ñ Z inicjatywy SPZZOZ odby≥a siÍ w SOK-u akademia z okazji åwiatowego
Dnia Zdrowia.
25 ñ Podpisany zosta≥ akt
notarialny na przekazanie gruntÛw pod rozbudowÍ aresztu úledczego
w Chmielowie.
26 ñ W Samorzπdowym Oúrodku Kultury odby≥o siÍ
seminarium ÑOdnawialne

ürÛd≥a energiiî, ktÛremu
patronowa≥ Marsza≥ek
WojewÛdztwa Podkarpackiego.
27 ñ W Nowej DÍbie ñ w ZM
DEZAMET S.A. i na poligonie przebywa≥ wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke, ktÛry
wrÍczy≥ Stanis≥awowi
WÛjcikowi (prezesowi
DEZAMETU) Krzyø Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
28 ñ XXXVIII sesja rady Miejskiej
MAJ
2 ñ Uroczysta akademia
w przeddzieÒ 214 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
6 ñ ÑDni otwartych koszarî
w Oúrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lπdowych w Nowej DÍbie
w 60-rocznicÍ zakoÒczenia II wojny úwiatowej.
10 ñ UroczystoúÊ nadania
imienia hrabiego Stanis≥awa Tarnowskiego Szkole

Podstawowej w Tarnowskiej Woli.
12 ñ Podsumowanie w SOK-u
konkursu Ñåwiat w kolorach tÍczyî.
12 ñ W Jednostce Ratowniczo-Gaúniczej PSP w Nowej
DÍbie oddano uroczyúcie
do uøytku straønicÍ.
13 ñ Z wizytπ w naszej gminie
goúcili samorzπdowcy
z Ukrainy.
14 ñ ÑPo drugiej stronie obrazuÖî to tytu≥ wystawy fotograficznej Bractwa Rycerskiego Miasta
Nowa DÍba, ktÛrej wernisaø odby≥ siÍ w Hotelu
ÑSzypowskiî.
18 ñ 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej w Cyganach imienia Jana Paw≥a
II.
18 - Uroczysta sesja Rady
Miejskiej w ho≥dzie Janowi Paw≥owi II i w 15
rocznicÍ powstania samorzπdu gminnego.
29 ñ Zebranie wiejskie w Tarnowskiej Woli.

CZERWIEC
2-5 - Dni Nowej DÍby.
2 ñ UroczystoúÊ nadania imienia úw. Maksymiliana Marii Kolbego Gimnazjum nr
2 w Nowej DÍbie
2 ñ XL sesja Rady Miejskiej.
8 ñ 120. rocznicÍ nauczania,
100-lecie szko≥y, rocznicÍ
nadania imienia åwiÍtej
Jadwigi KrÛlowej Szkole
Podstawowej w AlfredÛwce obchodzi≥a spo≥ecznoúÊ tej miejscowoúci.
10 ñ Pokazy dla goúci w ramach
ÊwiczeÒ ÑEUFRAT Vî 2
Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa na poligonie
w Nowej DÍbie.
17 ñ Zawody karate szkÛ≥ podstawowych zorganizowa≥
w SOK-u Klub Kyukoshin
Karate.
18 - 50-lecie Przedszkola Nr 1.
22 ñ XLI sesja Rady Miejskiej.
22 ñ Otwarcie úcieøki rowerowej Nowa DÍba ñ Rozalin (w lasach Leúnictwa
Rozalin).
24 ñ Koniec roku szkolnego.

DNI NOWEJ DĘBY 2005
cd. ze str. 12
Po zaciÍtej walce II miejsce zdoby≥a druøyna TaraszkÛw,
ktÛra odpoczywaÊ bÍdzie w bieszczadzkiej miejscowoúci
Przys≥up. III miejsce i rÛwnie ciekawe nagrody otrzyma≥a
rodzina GurdakÛw. Na kolejnych miejscach znalaz≥y siÍ rodziny PaÒstwa: TomczykÛw, Bubrowskich, DulÛw, CetnarÛw
i HodorÛw.
Nie nudzi≥a siÍ takøe publicznoúÊ, dla ktÛrej w przerwach
przewidziane by≥y konkurencje - niespodzianki. Panowie rozciπgali sprÍøynÍ, panie uk≥ada≥y puzzle z podobiznπ znanego
polskiego aktora, dzieciaki sk≥ada≥y czapki z gazet na czas.
Mocnym zakoÒczeniem soboty by≥y koncerty zespo≥u
ÑKofi rockî , ÑNIE-BOî i Liama McMhurray`a. Zgromadzi≥y do
pÛünych godzin nocnych wielu fanÛw mocniejszych rytmÛw.
Ostatni dzieÒ obchodÛw Dni Nowej DÍby rozpoczπ≥ III
NowodÍbski Turniej KoszykÛwki Ulicznej ÑStreetball 2005î.
Zmagania koszykarzy odby≥y siÍ przy bardzo sprzyjajπcej, by≥a bardziej zaciÍta, druøyny walczy≥y w dwÛch grupach,
rÛwnieø w systemie Ñkaødy z kaødymî. WúrÛd najlepszych
w swoich grupach znalaz≥y siÍ druøyny 2,4,7 oraz OBOJ TNE
i to one walczy≥y w finale. Druøyna 2,4,7 wykaza≥a siÍ mocniejszymi nerwami i po piÍknej walce zosta≥a mistrzem w kategorii
open. W sk≥ad zwyciÍskiej druøyny wchodzili: Damian Ku≥aga,
Kacper Puzio, Robert Cetnar, Adam Mazur. Na III miejscu
znalaz≥a siÍ druøyna GLUSIE.
ÑMieÊ jak rzeka swoje ürÛd≥oî to juø tradycyjny punkt
obchodÛw Dni Nowej DÍby. V Przeglπd Zespo≥Ûw Folklorystycznych ma od lat grupÍ swoich fanÛw. Programy artystyczne
zaprezentowa≥y zespo≥y folklorystyczne z gminy Nowa DÍba: ZespÛ≥ Pieúni i TaÒca ÑDÍbianieî, ZespÛ≥ åpiewaczy ÑCyganiankiî
z Cygan, ZespÛ≥ åpiewaczy ÑBielowianieî z Rozalina. Wystπpili
rÛwnieø goúcie: ZespÛ≥ Ludowy ÑBogucanieî z Bogucic, Kapela
ÑRaniøowianieî z Raniøowa, DzieciÍcy ZespÛ≥ Taneczny ÑStaniszewiacyî ze Staniszewskiego, ZespÛ≥ åpiewaczy ÑKamieniacyî
z Kamienia, Kapela Ludowa ÑGÛrniacyî z Kolbuszowej GÛrnej,
ZespÛ≥ åpiewaczy ÑWolanieî z Woli Ma≥ej, ZespÛ≥ åpiewaczy
s≥onecznej pogodzie, na boisku asfaltowym na terenie ogrÛd- ÑJeøowianieî z Jeøowego i m≥odzieøowy zespÛ≥ folklorystyczny
ka ÑKozio≥ek Mato≥ekî. W tym roku do rywalizacji zg≥osi≥o ÑBandoskaî z Rzeszowa. ÑBandoskaî z miejsca podbi≥a serca
siÍ ≥πcznie 13 druøyn (4 druøyny w grupie gimnazjalnej i 9 nowodÍbian swoimi prezentacjami ludowych taÒcÛw polskich,
druøyn w grupie open), w sumie 50 zawodnikÛw. W grupie ukraiÒskich, s≥owackich czy miejskich.
szkÛ≥ gimnazjalnych w rywalizacji Ñkaødy z kaødymî najlepsi
W przerwach miÍdzy kolejnymi wystÍpami po raz pierwszy
okazali siÍ zawodnicy z druøyny PLASTUSIE w sk≥adzie: Piotr w szranki stanÍli so≥tysi i przewodniczπcy osiedli w turnieju
Adamczyk, Micha≥ Ømuda, Jan JÍczmyk, Maciej Pawlik, II o tytu≥ ÑSo≥tysa rokuî. 7 zawodnikÛw wykazywa≥o siÍ nie tylko
miejsce zajÍ≥a druøyna PELIKANY, natomiast III miejsce wiedzπ o swoich so≥ectwach, gminie i kulturze lasowiackiej, ale
przypad≥o druøynie LEOSIE. W kategorii open rywalizacja i zdolnoúciami w taÒcu i úpiewie. Pierwszym ÑSo≥tysem rokuî
zosta≥ Ryszard Samojeden, so≥tys z Cygan.
Ostatni dzieÒ obchodÛw Dni Nowej DÍby zakoÒczy≥
z werwπ zespÛ≥ szantowy ÑYank Shippersî, prezentujπc szereg
utworÛw úpiewanych przez braÊ wodnπ.
MARYLA SIUDEM, KATARZYNA TYCZKA, MAREK
POWR”ZEK
SPONSORZY Dni Nowej DÍby 2005: Zak≥ady Metalowe Dezamet,
Sanfarm, Zak≥ady Chemiczne Siarkopol, Tarnobrzeg, Fenix Metals
Tarnobrzeg, P.W. Karabela, PrzedsiÍbiorstwo Us≥ugowo ñ Transportowe
ÑMarek Travelî, Zak≥ad Produkcji Wody , Hotel Szypowski, Restauracja
DÍbianka, PSS Spo≥em, GS ÑSChî , Gam Bit, Tarnobrzeg, B. Lombara,
Cukiernia, Pizzeria Nova, Sklep obuwniczy ÑSandraî, Salon Meblowy
TAMAR, P.P.H.U. TOMAR, P.P.H.U. Poltap, Kwiaciarnia ÑGerberaî,
SpÛ≥dzielnia InwalidÛw ÑZjednoczenieî, DEZAL PLUS ,Sklep Spoøywczo-Przemys≥owy ÑU Kopciaî, Firma Handlowa Edward Placek,
Us≥ugi Foto Dariusz RÍbisz, Pasmanteria, Kompania Piwowarska,
przedstawiciel Rafa≥ Bednarski.

