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REFLEKSJE Z UDZIA£U W PAPIESKICH
PIELGRZYMKACH
Ojciec úwiÍty Jan Pawe≥ II w czasie swojego stosunkowo d≥ugiego pontyfikatu
odby≥ w sumie osiem pielgrzymek do Ojczyzny. Mia≥y one miejsce w latach: 1979,
1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002.
Kaødπ z nich przeøywa- Ñtroskiî by≥o unikanie pokazy- ÑMaryjo KrÛlowo Polski, jestem
≥em, zresztπ nie tylko ja, ale wiele wania t≥umÛw i osÛb m≥odych na przy Tobie, pamiÍtam, czuwam.î
osÛb, bardzo radoúnie i emocjonalnie. W≥aúciwie podczas kaødej
z nich by≥em obecny w jakimú
miejscu, przynajmniej jeden raz
na spotkaniu z papieøem. Nie
by≥o istotne zmÍczenie czy niewygody. Waøne by≥o tylko to, aby
uczestniczyÊ w spotkaniu z G≥owπ
Chrystusowego Koúcio≥a. Kaøda
z pielgrzymek ma≥a nieco inny
wymiar i charakter w zaleønoúci
od zmieniajπcych siÍ warunkÛw
spo≥eczno politycznych w Ojczyünie.

1. PIELGRZYMKA
W ROKU 1979
Pierwsza w nieca≥y rok po
wyborze kard. Karola Wojty≥y na
stolicÍ Piotrowπ odznacza≥a siÍ
ogromnym entuzjazmem i spontanicznoúciπ. WiÍkszoúÊ naszego
spo≥eczeÒstwa widzia≥a w Papieøu
Polaku znak Boøej opieki i Opatrznoúci w odniesieniu do Narodu.
Wielka radoúÊ, prze≥amywanie
lÍku i obaw. Nabieranie wiary
w siebie i w moøliwoúÊ przemian
w kraju, mimo iø urzÍdowo robiono wszystko, aby zminimalizowaÊ oddzia≥ywanie papieøa na
spo≥eczeÒstwo. Wyrazem takiej

spotkaniu z Janem Paw≥em II.
Znamienne by≥y jego s≥owa
wypowiedziane podczas homilii
na Placu ZwyciÍstwa w Warszawie kiedy mÛwi≥: ÑI wo≥am, ja,
syn polskiej ziemi, a zarazem ja:
Jan Pawe≥ II papieø, wo≥am z ca≥ej g≥Íbi tego tysiπclecia, wo≥am
w przeddzieÒ úwiÍta Zes≥ania,
wo≥am wraz z wami wszystkimi:
Niech zstπpi Duch TwÛj! Niech
zstπpi Duch TwÛj! I odnowi oblicze ziemi.Tej ziemi ! Amen.î

2. PIELGRZYMKA
W ROKU 1983
W czasie pielgrzymki
w 1983 r. by≥em wraz z m≥odzieøπ
akademickπ, jako ich duszpasterz,
w CzÍstochowie na Jasnej GÛrze.
Przyjechaliúmy stosunkowo licznπ
grupπ pociπgiem znacznie wczeúniej. Na placu byliúmy przed úwitem, a spotkanie mia≥o siÍ odbyÊ
dopiero pÛünym wieczorem. Nikt
nie narzeka≥ , øe trzeba praktycznie
ca≥y dzieÒ czekaÊ. Wszyscy byli
zadowoleni, øe sπ juø na miejscu
i øe bÍdziemy mogli zobaczyÊ
i pos≥uchaÊ Jana Paw≥a II.
W przemÛwieniu rozwaøa≥
s≥owa Apelu JasnogÛrskiego:

S≥owa te brzmiπ w moich uszach
do dziú. ÑCo to znaczy +czuwam
+? To znaczy, øe staram siÍ byÊ
cz≥owiekiem sumienia. Øe tego
sumienia nie zag≥uszam i nie zniekszta≥cam. Nazywam po imieniu
dobro i z≥o, a nie zamazujÍ. Wypracowuje w sobie dobro, a ze z≥a
staram siÍ poprawiaÊ, przezwyciÍøajπc je w sobie. To taka bardzo
podstawowa sprawa, ktÛrej nigdy
nie moøna pomniejszaÊ, zepchnπÊ
na dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest
wszÍdzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaú tym waøniejsza,
im wiÍcej okolicznoúci zdaje siÍ
sprzyjaÊ temu, abyúmy tolerowali
z≥o, abyúmy siÍ ≥atwo z niego
rozgrzeszali. Zw≥aszcza, jeøeli
tak postÍpujπ inni. Moi drodzy
przyjaciele! Do was, do was naleøy
po≥oøyÊ zdecydowana zaporÍ demoralizacji ñ zaporÍ tym wadom
spo≥ecznym, ktÛrych ja tu nie bÍdÍ
nazywa≥ po imieniu, ale o ktÛrych
wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagaÊ, nawet
gdyby inni od was nie wymagali.
Doúwiadczenia historyczne mÛwiπ
nam o tym, ile kosztowa≥a ca≥y narÛd okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy siÍ o przysz≥y kszta≥t naszego øycia
spo≥ecznego, pamiÍtajcie,
øe ten kszta≥t zaleøy od
tego, jaki bÍdzie cz≥owiek.
A wiÍc: czuwajcie!î

3. PIELGRZYMKA
W ROKU 1987

Poøegnanie Jana Paw≥a II na plantach.

koúcio≥a. Sprawy lokalizacji i
wszystkich zezwoleÒ by≥y juø na
ukoÒczeniu. Zosta≥ takøe zaakceptowany projekt prof. Witolda
CÍckiewicza, ktÛry obecnie jest
juø zrealizowany. WÛwczas teø
zosta≥a beatyfikowana Karolina
KÛzka. ÑI oto, padajπc pod rÍkπ
napastnika, Karolina daje ostatnie
na tej ziemi úwiadectwo temu
øyciu, ktÛre jest w niej. åmierÊ
cielesna go nie zniszczy. åmierÊ
oznacza nowy poczπtek tego,
ktÛre jest z Boga, ktÛre staje siÍ
naszym udzia≥em przez Chrystusa,
za sprawπ Jego úmierci i zmartwychwstania.î

4. PIELGRZYMKA
W ROKU 1991
SzczegÛlnπ by≥a dla mnie
pielgrzymka w roku 1991 z racji,
øe papieø dotar≥ do Rzeszowa, do
koúcio≥a NajúwiÍtszego Serca Jezusowego, obecnej katedry, gdzie
przed przyjúciem do Nowej DÍby
pracowa≥em ze studentami. Fakt
tych wiÍzÛw zaowocowa≥ tym, øe
to w naszej wspÛlnocie parafialnej
by≥y szyte wszystkie ornaty do
mszy papieskiej, podczas ktÛrej
zosta≥ beatyfikowany bp JÛzef Sebastian Pelczar. Takøe pieczywo
na stÛ≥ papieski by≥o dostarczone
z piekarni Stefana Busia. ÑåwiÍci
i b≥ogos≥awieni to chrzeúcijanie
w najpe≥niejszym tego s≥owa znaczeniu. Chrzeúcijanami nazywamy
siÍ my wszyscy, ktÛrzy jesteúmy
ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Juø w samej tej nazwie
zawarte jest wzywanie Imienia
PaÒskiego. Drugie przykazanie
Boøe powiada: + Nie bÍdziesz
bra≥ Imienia Pana Boga twego
nadaremno +. Zatem jeúli jesteú
chrzeúcijaninem, niech to nie bÍdzie wzywanie Imienia PaÒskiego
nadaremno. Bπdü chrzeúcijaninem
naprawdÍ, nie tylko z nazwy,
nie bπdü chrzeúcijaninem byle
jakim.î

PielgrzymkÍ w 1987
roku przeøywa≥em, moøna tak powiedzieÊ, jakby podwÛjnie: osobiúcie
i parafialnie. Osobiúcie
jako cz≥owiek wierzπcy i
5. PIELGRZYMKA
ksiπdz, a parafialnie dlaW ROKU 1995
tego, iø w Tarnowie by≥
W 1995 roku papieø, zagoúci≥
poúwiÍcony KAMIE—
W GIELNY do majπcego tylko na krÛtko na polskiej ziemi
byÊ budowanego nowego z racji kanonizacji Jan Sankandra.

Nawiedzi≥ wÛwczas SkoczÛw,
gdzie nowy úwiÍty siÍ urodzi≥,
BielskoñBia≥π i Øywiec. S≥owa
wÛwczas powiedziane podczas
mszy úw. odprawionej na wzgÛrzu
ÑKaplicÛwkaî sπ bardzo aktualne
i obecnie: Ñ Nasza ojczyzna stoi
dzisiaj przed wieloma trudnymi
problemami spo≥ecznymi, gospodarczymi, takøe politycznymi.
Trzeba je rozwiπzywaÊ mπdrze
i wytrwale. Jednak najbardziej
podstawowym problemem pozostaje sprawa ≥adu moralnego.
Ten ≥ad jest fundamentem øycia
kaødego cz≥owieka i kaødego
spo≥eczeÒstwa. Dlatego Polska
wo≥a dzisiaj nade wszystko o ludzi
sumienia.!î

6. PIELGRZYMKA
W ROKU 1997
Pielgrzymka z roku 1997 to
m.in. pobyt Ojca úw. w Kroúnie
i Dukli, terenach zwiπzanych z
osobπ Jana z Dukli, ktÛry wÛwczas zosta≥ wyniesiony do chwa≥y
o≥tarzy jako úwiÍty.
W Kroúnie, uwzglÍdniajπc
wπtek bardziej osobisty, zosta≥
poúwiÍcony, po wymianie ram i
renowacji, obraz Patronki naszej
parafii - Matki Boøej KrÛlowej
Polski oraz figura Matki Boøej
Fatimskiej. ÑObejmujπc sercem
tÍ ziemiÍ, pragnÍ teø podziÍkowaÊ
wam za trud budowania úwiπtyÒ.
CzÍsto z waszego rolniczego
mozo≥u umieliúcie wydobywaÊ
Ûw wdowi grosz, by Chrystus w
tym zakπtku Polski mia≥ swoje
miejsce. BÛg wam zap≥aÊ za te
piÍkne koúcio≥y ñ owoc pracy rπk
waszych i owoc waszej wiary.
Jakøe g≥Íbokiej wiary!î

7. PIELGRZYMKA
W ROKU 1999
I rok 1999. Jan Pawe≥ II
przybywa do Sandomierza. Tak
blisko na spotkanie jeszcze nigdy
nie by≥o. Wielkie rzesze ludzi z
naszego terenu skorzysta≥y z tej
moøliwoúci. Pamiπtkπ tej obecnoúci to poúwiÍcone: kielich,
puszka, krzyø i okolicznoúciowa
tablica. Myúlπ przewodniπ by≥y
s≥owa: + B≥ogos≥awieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglπdaÊ
bÍdπ+. ÑCzystoúÊ serca jest zatem
cz≥owiekowi zadana. Musi on
stale podejmowaÊ trud opierania
siÍ si≥om z≥a, tym dzia≥ajπcym z
zewnπtrz i tym z wewnπtrz - ktÛre
chcπ go od Boga oderwaÊ. I tak
w sercu ludzkim rozgrywa siÍ

nieustanna walka o
prawdÍ i szczÍúcie.
Aby zwyciÍøyÊ w tej
walce cz≥owiek musi
siÍ zwrÛciÊ ku Chrystusowi. Moøe zwyciÍøyÊ tylko umocniony Jego mocπ, mocπ
Jego Krzyøa i Jego
zmartwychwstania.
´StwÛrz, o Boøe, we
mnie serce czysteª (Ps.
51, 12) - wo≥a Psalmista, ktÛry úwiadomy
jest swojej s≥aboúci i
wie, øe aby byÊ sprawiedliwym wobec
Boga, nie wystarczy
sam ludzki wysi≥ek.
Tak øegna≥y Jana Paw≥a II dzieci z P1.
Drodzy Bracia i
Siostry, to orÍdzie o
wiary wiele kosztuje, ale wy nie
czystoúci serca dziú staje siÍ bar- moøecie przegraÊ mi≥oúci! Nie
dzo aktualne. Cywilizacja úmierci dajcie siÍ zniewoliÊ! Nie dajcie
chce zniszczyÊ czystoúÊ serca. siÍ uwieúÊ u≥udom szczÍúcia, za
Jednπ z metod tego dzia≥ania jest ktÛre musielibyúcie zap≥aciÊ zbyt
celowe podwaøanie wartoúci tej wielkπ cenÍ, cenÍ nieuleczalnych
postawy cz≥owieka, ktÛrπ okreúla- czÍsto zranieÒ lub nawet z≥amamy cnotπ czystoúci. Jest to zjawi- nego øycia! PragnÍ wam powtÛsko szczegÛlnie groüne, gdy celem rzyÊ to, co kiedyú juø powieataku stajπ siÍ wraøliwe sumienia dzia≥em do m≥odzieøy: ´Tylko
dzieci i m≥odzieøy. Cywilizacja, czyste serce moøe w pe≥ni kochaÊ
ktÛra w ten sposÛb rani lub nawet Boga! Tylko czyste serce moøe
zabija prawid≥owπ relacjÍ cz≥owie- w pe≥ni dokonaÊ wielkiego dzie≥a
ka do cz≥owieka, jest cywilizacjπ mi≥oúci, jakim jest ma≥øeÒstwo!
úmierci, bo cz≥owiek nie moøe øyÊ Tylko czyste serce moøe w pe≥ni
bez prawdziwej mi≥oúci. MÛwiÍ s≥uøyÊ drugiemu. Nie pozwÛlcie,
te s≥owa do wszystkich obecnych aby zniszczono waszπ przysz≥oúÊ.
na tej Eucharystycznej Ofierze, Nie pozwÛlcie odebraÊ sobie
ale w szczegÛlny sposÛb kierujÍ bogactwa mi≥oúci. BroÒcie waje do licznie zgromadzonej tu szπ wiernoúÊ; wiernoúÊ waszych
m≥odzieøy, do øo≥nierzy s≥uøby przysz≥ych rodzin, ktÛre za≥oøycie
zasadniczej i do harcerzy. G≥oúcie w mi≥oúci Chrystusaª (AsunciÛn,
úwiatu ´dobrπ nowinÍª o czystoúci 18.05.1988). Zwracam siÍ rÛwnieø
serca i przekazujcie mu swoim do naszych polskich rodzin - do
przyk≥adem øycia orÍdzie cywi- was, ojcowie i matki. Trzeba, aby
lizacji mi≥oúci. Wiem, jak bardzo rodzina stanÍ≥a zdecydowanie w
jesteúcie wraøliwi na prawdÍ i obronie czystoúci swoich progÛw
piÍkno. Dziú cywilizacja úmierci domowych, w obronie godnoúci
proponuje wam miÍdzy innymi kaødej osoby. Strzeøcie wasze
tak zwanπ ´wolnπ mi≥oúÊª. Do- rodziny przed pornografiπ, ktÛra
chodzi w tym wypaczeniu mi≥oúci dzisiaj pod rÛønymi postaciami
do profanacji jednej z najbardziej wdziera siÍ w úwiadomoúÊ cz≥odrogich i úwiÍtych wartoúci, bo wieka, zw≥aszcza dzieci i m≥odzierozwiπz≥oúÊ nie jest ani mi≥oúciπ, øy. BroÒcie czystoúci obyczajÛw
ani wolnoúciπ. ´Nie bierzcie wiÍc w waszych ogniskach domowych
wzoru z tego úwiata, lecz prze- i spo≥eczeÒstwie. Wychowanie
mieniajcie siÍ przez odnawianie do czystoúci jest jednym z wielumys≥u, abyúcie umieli rozpoznaÊ, kich zadaÒ ewangelizacyjnych,
jaka jest wola Boøa, co jest dobre, jakie stojπ obecnie przed nami.
co Bogu przyjemne i co dosko- Im czystsza bÍdzie rodzina, tym
na≥eª (Rz 12, 2) - napomina zdrowszy bÍdzie narÛd. A chcenas úwiÍty Pawe≥. Nie lÍkajcie my pozostaÊ narodem godnym
siÍ øyÊ wbrew obiegowym opi- swego imienia i chrzeúcijaÒskiego
niom i sprzecznym z Boøym powo≥ania.î
prawem propozycjom. Odwaga

8. PIELGRZYMKA
W ROKU 2002
I ostatni pobyt papieøa na
ojczystej ziemi to sierpieÒ 2002
r. po≥πczony z beatyfikacjπ abpa
Zygmunta SzczÍsnego FeliÒskiego, o. Jana Beyzyma, ks.
Jana Balickiego i s. Sancji Janiny
Szymkowiak oraz konsekracjπ
sanktuarium Mi≥osierdzia Boøego w £agiewnikach. ÑW tym
samym duchu wiary przyby≥em
do £agiewnik, aby konsekrowaÊ
tÍ nowπ úwiπtyniÍ. Jestem bowiem przekonany, øe jest to takie
szczegÛlne miejsce, ktÛre BÛg
obra≥ sobie, aby tu wylewaÊ ≥askÍ
swego mi≥osierdzia. ModlÍ siÍ, by
ten koúciÛ≥ by≥ zawsze miejscem
g≥oszenia orÍdzia o mi≥osiernej
mi≥oúci Boga; miejscem nawrÛcenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej
- ürÛd≥a mi≥osierdzia; miejscem
modlitwy - wytrwa≥ego b≥agania o
mi≥osierdzie Boøe dla nas i ca≥ego
úwiata.î
Osobiúcie jestem przekonany
o tym, øe Ojciec úw. Jan Pawe≥
II w úwiadomoúci bardzo wielu
osÛb zostawi≥ swÛj úlad. W dniu
2 kwietnia 2005 r., w I sobotÍ
miesiπca, a rÛwnoczeúnie w wigiliÍ åwiÍta Boøego Mi≥osierdzia
odszed≥ do domu Ojca. SiÍgajmy
do jego przes≥aÒ i ubogacajmy
siÍ wewnÍtrznie, abyúmy wszyscy stawali siÍ coraz lepszymi
- chrzeúcijanami z prawdziwego
zdarzenia.

ks. MIECZYS£AW WOLANIN
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DLACZEGO NIE SPOTKA£AM
SI Z OJCEM åWI TYM ?!
Jestem prostπ, 82-letniπ, wiejskπ kobietπ. Wiara
by≥a od zawsze dla mnie bardzo waøna. W trudnych
dla Koúcio≥a w Polsce latach 50-tych otrzyma≥am broszurkÍ z tekstem modlitwy w intencji Ojca åwiÍtego,
z zachÍtπ do codziennego jej odmawiania.
PodjÍ≥am tÍ modlitwÍ w
intencji Ojca åwiÍtego Piusa
XII i spe≥nia≥am jπ kaødego
dnia. Po czasie zmieni≥o siÍ imiÍ
Ojca åwiÍtego na Jan XXIII.
W tym czasie moja wiedza na
temat Watykanu by≥a znikoma,
bo i skπd mia≥a byÊ duøa? Ta
modlitwa przyczyni≥a siÍ jednak
do mojego zainteresowania siÍ
problematykπ papiestwa i poszerzenia mojej wiedzy w tym
zakresie. I znowu zmienia≥o siÍ
imiÍ Papieøa w mojej modlitwie na Pawe≥ VI, a pÛüniej Jan
Pawe≥ I.
I szybko nadszed≥ b≥ogos≥awiony dzieÒ 16 paüdziernika
1978 r. Co wtedy czu≥am nie
sposÛb opisaÊ. Do pierwszych
wiadomoúci podanych przez
radio i telewizjÍ nasze dzieci,
wtedy studenci Politechniki
Krakowskiej, doda≥y g≥oúno
Ñto nasz Kardyna≥î i po chwili
jeszcze s≥owa Ñto juø w tym
roku nie podzieli siÍ z nami
op≥atkiem przed Wigiliπ!î. Po
tym zdaniu jakby coú we mnie
uderzy≥o. Jak to? Kardyna≥, ktÛrego znajπ moje dzieci, papieøem? Ojcem åwiÍtym ñ Polak?
A mπø dopowiedzia≥: ÑTo teraz
siÍ w Polsce zmieni!î. I zmieni≥o siÍ, tylko mÛj mπø tego nie
doczeka≥. Nied≥ugo zmar≥ nagle.
Ale wtedy, gdy to wszystko
dotar≥o do mojej úwiadomoúci,
zabrak≥o mi tchu. KlÍknÍ≥am
pod najbliøszym drzewem przy
domu i wybuchnÍ≥am p≥aczem.
By≥y to ≥zy radoúci i szczÍúcia.
O, jakøe serdeczna od tego dnia
by≥a moja codzienna modlitwa
w intencji Ojca åwiÍtego.
Ale nadszed≥ dzieÒ 13 maja
i grom uderzy≥ w serce Koúcio≥a.
Pod tym samym drzewem, po-

≥ykajπc ≥zy, pyta≥am Ñdlaczego,
dlaczego?!î. PÛüno po pÛ≥nocy,
po komunikacie, øe operacja
siÍ uda≥a, moje serce wype≥ni≥a
nadzieja. Wtedy zapisa≥am w
moim pamiÍtniku takie s≥owa:
ÑTe strza≥y do Ojca åw. w planach Boøych by≥y przewidziane
i one przyniosπ w swoim czasie
owoceî. S≥owa te potwierdzi≥y
siÍ rych≥o.
O, z jakπ radoúciπ úledzi≥am kaødπ pielgrzymkÍ Ojca
åw. do Ojczyzny! Spotkania
z Janem Paw≥em II oglπda≥am
zwykle na ekranie telewizora.
Przeøywa≥am je jednak zawsze
bardzo g≥Íboko.
Wybra≥am siÍ na spotkanie
z Nim do Radomia. By≥am tuø
przy alejce, ktÛrπ mia≥ przejeødøaÊ. Wreszcie mia≥am spotkaÊ
siÍ z Nim twarzπ w twarz! Jakøe
by≥am szczÍúliwa! Tuø przed
przejazdem papieøa obok mnie,
stanπ≥ przede mnπ wysoki,
barczysty policjant. Ja, drobna
kobieta zniknÍ≥am za jego plecami. Moje oczy nie spotka≥y
siÍ z pe≥nym mi≥oúci wzrokiem
Papieøa. Nie widzia≥am nic, tylko barczyste plecy. Jakøe by≥am
nieszczÍúliwa i zawiedziona.
Wreszcie, po latach, moje
marzenie wydawa≥o siÍ spe≥niaÊ. Ojciec åwiÍty przybywa
do mojej diecezji, do Sandomierza! Tu juø na pewno spotkam
siÍ z Nim. BÍdÍ blisko. Mam
bilet do sektora Akcji Katolickiej. W przeddzieÒ spotkania
mÛj syn przekona≥ mnie jednak,
abym zrezygnowa≥a z wyjazdu
do Sandomierza w tak wielkie
upa≥y, gdyø üle znoszÍ wysokie
temperatury, a za dwa dni pojedziemy do Krakowa. Zgodzi≥am
siÍ. Odda≥am bilet i na drugi

dzieÒ pojechaliúmy
do Krakowa. Rano,
w deszczu, úpieszymy na krakowskie
B≥onia. Czekamy
trzy godziny na rozpoczÍcie liturgii. I
nagle ñ komunikat:
Ojciec åwiÍty chory!, nie bÍdzie spotkania. £zy w oczach.
Kolejny zawÛd. Ale
myúli szybko biegnπ
do Niego. Przecieø
Jemu jest jeszcze
bardziej przykro,
øe nie spotka siÍ ze Przed tablicπ Jana Paw≥a II w SP Cygany.
swoim ukochanym
Krakowem! I przychodzi spo- Po pÛ≥nocy w≥πczy≥am radio i
kÛj. Modlitwa ≥agodzi smutek. us≥ysza≥am, øe juø Go nie ma z
W kolejnych latach wciπø nami øyjπcymi. I znÛw ≥zy, øe
pilnujÍ programu TV i ze wzru- nie by≥am blisko Niego, choÊ w
szeniem patrzÍ na s≥abnπce si≥y modlitwie, w tej ostatniej chwii cierpienie, ktÛrego nie da siÍ li! Czy On tego nie chcia≥? Czy
ukryÊ. I te ostatnie chwile, w ja nie zas≥uøy≥am na to?
ktÛrych tyle cierpienia i ofiary,
Teraz modlÍ siÍ do Niego
i wiary do koÒca. To nauka i w intencji Jego nastÍpcy Beneúwiadectwo dla nas wszystkich. dykta XVI. Pozostaje mi zaú
I w tej ostatniej chwili, ktÛra wiara i nadzieja, øe On patrzy
nieub≥aganie nadchodzi≥a, po na mnie z okna domu naszego
Apelu JasnogÛrskim, wy≥π- Ojca i tam wreszcie kiedyú Go
czy≥am telewizjÍ Trwam i mo- spotkam.
dli≥am siÍ o ulgÍ w cierpieniu
WERONIKA JACHYRA
dla naszego Ojca åwiÍtego.
Nowa DÍba

POLONIA POØEGNA£A
PAPIEØA
åmierÊ Jana Paw≥a II
by≥a przyjÍta z wielkim bÛlem rÛwnieø przez PolakÛw
mieszkajπcych w rÛønych
zakπtkach úwiata. Trudne
rozstanie przeøywa≥a Polonia w Gruzji. Polacy nie
zapomnieli wizyty papieøa
w tym kraju, co by≥o dla
nich wielkim przeøyciem.

i rosyjskim ÑKaukaska Poloniaî
w numerze 18 kilkanaúcie stron
poúwiÍcono Janowi Paw≥owi
II. Znalaz≥ siÍ tu tekst redakcyjny o papieøu Polaku, jego
biografia, zapis z dziÍkczynnej
mszy na B≥oniach krakowskich,
odprawionej w przeddzieÒ pogrzebu Ojca åwiÍtego, w ktÛrej
uczestniczyli Polacy z Gruzji,
oraz fragmenty papieskiego
testamentu.
W wydawanym w Tbilisi
NS
czasopiúmie w jÍzyku polskim
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ÑSZUKA£EM WAS, TERAZ WY
PRZYSZLIåCIE DO MNIEî
åmierÊ papieøa Jana Paw≥a
II by≥a dla wszystkich ogromnym
przeøyciem. ZarÛwno doroúli
i m≥odzieø zdali sobie sprawÍ, jak
waøne miejsce w naszym øyciu
zajmowa≥a osoba Ojca åwiÍtego.
W sposÛb zupe≥nie spontaniczny
podejmowano rÛøne dzia≥ania
upamiÍtniajπce i oddajπce czeúÊ
Wielkiemu Polakowi.
RÛwnieø w tym okresie m≥odzieø Gimnazjum nr 1 w Nowej
DÍbie zaproponowa≥a, aby ich
szko≥a nosi≥a imiÍ Karola Wojty≥y. Wtedy postanowiono poznaÊ
miejsca szczegÛlnie bliskie sercu
papieøa. Stπd teø w czerwcu tego
roku grupa liczπca oko≥o 100
osÛb uda≥a siÍ na wycieczkÍ,,åladami Karola Wojty≥yî. Na naszej
trasie najwaøniejszymi miejscowoúciami by≥y Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, KrakÛw.
W Wadowicach uczniowie ze
szczegÛlnym zainteresowaniem
oglπdali zdjÍcia i eksponaty znajdujπce siÍ w domu rodzinnym papieøa. Wtedy to przypomnieliúmy
sobie s≥owa: ,,...W Wadowicach
wszystko siÍ zaczÍ≥o. I øycie siÍ
zaczÍ≥o, i szko≥a siÍ zaczÍ≥a, i
studia siÍ zaczÍ≥y, i teatr siÍ zaczπ≥, i kap≥aÒstwo siÍ zaczÍ≥o...î
Waønym akcentem pobytu w

papieskim mieúcie by≥o sprÛbowanie s≥ynnych wadowickich
kremÛwek.
Kolejny etap szkolnej wycieczki to Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ojciec
åwiÍty od dziecka by≥ bardzo
mocno zwiπzany z Matkπ Boskπ
Kalwaryjskπ i ca≥ym sanktuarium.
Do dziú w kruøgankach klasztoru
moøna oglπdaÊ zdjÍcia rodziny
Wojty≥Ûw. To tutaj w 1979 r.
pad≥y znamienne s≥owa: ÑI o to
proszÍ, abyúcie siÍ za mnie modlili za øycia mojego i po úmierciî.
To tutaj Papieø odprawia≥ drÛøki
i modli≥ siÍ za ca≥y narÛd polski.
Teraz my mieliúmy moøliwoúÊ
przynajmniej ze wzgÛrza spoglπdaÊ na úcieøki, ktÛre wielokrotnie
przemierza≥ Ojciec åwiÍty.
W naszej wÍdrÛwce Ñåladami Karola Wojty≥yî nie mogliúmy
pominπÊ Sanktuarium Boøego
Mi≥osierdzia w £agiewnikach.
To miejsce, szczegÛlnie bliskie
papieøowi, czÍsto znajdowa≥o siÍ
na trasie Jego pielgrzymek do Polski. W roku 2002 Ojciec åwiÍty
zawierzy≥ úwiat Mi≥osierdziu Boøemu. BÍdπc w tym sanktuarium,
czuliúmy ducha modlitwy i g≥ÍbiÍ
boskiego mi≥osierdzia.
W Krakowie m≥odzieø po-

M≥odzieø przed oknem na FranciszkaÒskiej 3.
zna≥a wiÍkszoúÊ miejsc zwiπzanych z osobπ Karola Wojty≥y jako
studenta, kap≥ana, naukowca i g≥owy Koúcio≥a rzymskokatolickiego.
Trasa naszej wÍdrÛwki prowadzi≥a
do koúcio≥Ûw zwiπzanych z Jego
øyciem i dzia≥alnoúciπ. U stÛp
o≥tarzy modliliúmy siÍ w intencji
papieøa tak, jak wielokrotnie
prosi≥ nas o to podczas licznych
pielgrzymek do Polski.
Ogromnym przeøyciem dla
wszystkich by≥o spoglπdanie w
puste juø teraz okno w Pa≥acu
Biskupim przy FranciszkaÒskiej
3. W wielu miejscach w Krakowie

JAN PAWE£ II
W ÑNASZYCH SPRAWACHî
Wizyta Jana Paw≥a II w ojczystym kraju zawsze wywo≥ywa≥a duøe poruszenie w mediach.
Relacje z ich przebiegu, opisy
przeøyÊ duchowych, znajdowa≥y
rÛwnieø wyraz na ≥amach ÑNaszych Sprawî
W roku 1997 pielgrzymkÍ
papieskπ komentowa≥ w ÑNSî nr
12 na 3 stronie ks. Mieczys≥aw
Wolanin. Jak w pigu≥ce zawar≥
w okolicznoúciowym artykule najwaøniejsze treúci tej wizyty. Uzna≥
ten przyjazd papieøa do Polski

jako narodowe rekolekcje, przygotowujπce nas do wejúcia w trzecie
tysiπclecie chrzeúcijaÒstwa.
Poniewaø wizyta Jana Paw≥a
II w Polsce w roku 1999 obejmowa≥a stolicÍ naszej diecezji
Sandomierz, tak wiÍc w ÑNSî
nr 19 tekstÛw dotyczπcych tego
wydarzenia by≥o zdecydowanie wiÍcej. Tym razem temu
spotkaniu z wiernymi Koúcio≥a
sandomierskiego poúwiÍciliúmy
6 stron. By≥y wiÍc wspomnienia
ÑPielgrzymaî z pobytu Ojca åw.

w Sandomierzu, a takøe relacje ze
spotkania ks. M. Wolanina z Janem Paw≥em II. Bardzo ujmujπce
by≥o øo≥nierskie wyznanie przeøycia tej wizyty pod sandomierskπ
skarpπ. Zamieúci≥em w tym numerze rÛwnieø relacjÍ z otwarcia
wystawy ÑPiotr naszych czasÛwî,
ktÛra mia≥a miejsce w domu kultury. By≥ takøe tekst o montaøu
Krzyøa Walecznych na miejscu
papieskiej celebry w Sandomierzu, ktÛry zosta≥ ufundowany
jako wotum wdziÍcznoúci przez

czuje siÍ wszechobecnoúÊ osoby
Jana Paw≥a II. åwiadczπ o tym
liczne pomniki, tablice pamiπtkowe, kwiaty i p≥onπce znicze.
M≥odzieø naszego gimnazjum nie pozosta≥a obojÍtna
na s≥owa Papieøa ,,Szuka≥em
Was...î, wiÍc takøe przysz≥a do
miejsc, ktÛre Go przypominajπ. I
chociaø Ojca åwiÍtego nie ma juø
wúrÛd øywych, zawsze pozostanie
w sercach wszystkich PolakÛw.
BARBARA GOCLAN,
ANNA GURDAK,
MARIA KRAKOWSKA

Zak≥ady Metalowe DEZAMET,
a w ktÛrym mia≥ udzia≥ rÛwnieø
Powiat Sandomierski. Strony
te by≥y okraszone zdjÍciami,
wykonanymi przez mieszkaÒcÛw naszej gminy, ktÛrzy udali
siÍ na spotaknie z papieøem do
Sandomierza.
DodaÊ naleøy, øe w dzie≥o
przygotowania wizyty w≥πczy≥a
siÍ rÛwnieø nasza gmina, co
zosta≥o zaznaczone w specjalnej
ksiπøeczce dla pielgrzymÛw.
Radni podjÍli rÛwnieø okolicznoúciowπ uchwa≥Í wyraøajπcπ
radoúÊ z tej apostolskiej wizyty
(opublikowana na str. 5).
WIES£AW ORDON
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Wiersze dla Papieża
3 KWIETNIA
MOST
Powoli zapalam úwieczkÍ spokoju
Zamykam po cichu drzwi niewiary
I przestraszona zas≥aniam okno gniewu.
Co teraz, co dalej Ojcze åwiÍty?
Nie ma CiÍ tu wúrÛd nas,
Lecz ja wierzÍ, øe jesteú z nami.
Przecieø nie mog≥eú odejúÊ ot tak,
Nie mog≥eú, bo kocha≥eú Boøπ Mi≥oúciπ.
ChoÊ czasem w me serca wdziera siÍ øal
To ja wciπø o Tobie pamiÍtam.
Nawet gdy me myúli b≥πdzπ bez celu
I gdy wzrok ucieka w niewiadomπ.
Ja pamiÍtam Twe dobre s≥owa
Uúmiech co niejednπ osuszy≥ ≥zÍ.
Gdy kiedyú ktoú zapyta kim by≥eú - odpowiem, øe jesteú mostem nad zwπtpieniem.
Mostem, ktÛry chce po≥πczyÊ nas z Bogiem.

tak mi brak myúli
s≥Ûw
wiatr z Watykanu rozwia≥ wszystkie
zimny podmuch
jak mÛg≥? Ö choÊ wiem
øe wype≥ni≥y siÍ prawdy øyciowe
tak mia≥o byÊ
tak jest najlepiej
dziwneÖniebo promienieje blaskiem
Jego uúmiechÛw
s≥oÒce kwietnie jego duszπ
dumne
tyle lat nam zazdroúci≥o
øe On jest z nami
teraz
sta≥o siÍ
mÛj lÍk wype≥ni≥ øycie
Karol Wojty≥a
juø jest z Bogiem
Papieø z dalekiego kraju
sta≥ siÍ úwiÍtym w pobliskim niebie
KAROLINA BZOREK

KINGA ZBYRAD

OJCZE åWI TY

SMUTEK ROåLIN

Pocztπ internetowπ kontaktujÍ siÍ
Dziú z Tobπ
Po≥πczenie jest ekspresowe
WykrÍcÍ numer do Ciebie
I juø rozmawiamy sobie
Dziú pragnÍ z≥oøyÊ Ci podziÍkowanie
Za TwÛj pontyfikat
Bo jesteú juø w niebie
A za Twym wstawiennictwem
UzyskaÊ moøna ≥ask wiele
Jesteú mi osobπ bardzo bliskπ
Bo powierzam Ci wszystko
Swe radoúci i smutki
A Ty s≥uchasz mnie uwaønie Ö
I mÛwisz
ZadzwoÒ jeszcze dzieciÍ, zadzwoÒ Ö
Porozmawiamy powaønie.

nawet
agawy szybciej zakwita≥y
bardzo siÍ úpieszy≥y
bardzo chcia≥y
by je zobaczy≥
by zdπøy≥
biedne teraz moknπ
we ≥zach
gdy odszed≥ zachodem ten
co nauczy≥
wschodziÊ wiarÍ
w serca ludzi
biedne
spÛünione
przekwit≥y
umar≥y
posz≥y za nim
Obyúmy my nie zapomnieli
i podπøali
tylko w kierunku jego s≥Ûw

MAGDALENA KAWALEC

KAROLINA BZOREK

Wiersze u≥oøyli uczniowie Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1

Str. 7

JESIE— 2005

POWSTANIE I DZIA£ALNOå∆ NSZZ
ÑSOLIDARNOå∆î W NOWEJ D BIE 1980-2005
Wydarzenia sierpnia 1980
roku nie ominÍ≥y Nowej DÍby.
Na wieúÊ o tym, øe w ca≥ej Polsce
powstajπ Komitety Za≥oøycielskie NSZZ rÛwnieø w naszej
miejscowoúci tak siÍ sta≥o.
Duøym oúrodkiem pracowniczym by≥y wÛwczas Zak≥ady
Metalowe ÑDezametî, gdzie
pracowa≥o oko≥o 5 tys. ludzi. 7
paüdziernika w Klubie WÍdkarza
powo≥ano Komitet Za≥oøycielski
NSZZ ÑSolidarnoúÊî przy Zak≥adach Metalowych ÑDezametî w
Nowej DÍbie. Tworzy≥o go 17
osÛb. WúrÛd nich byli m.in.: Jan
Krych, Kazimierz Chwesiuk,
Wac≥aw WrÛbel, Stanis≥aw Piechota.
Pierwszym przewodniczπcym Komitetu Za≥oøycielskiego
NSZZ ÑSolidarnoúÊî zosta≥ wybrany Jan Krych. 14 listopada
Komitet Za≥oøycielski podpisa≥
porozumienie o wspÛ≥pracy ze
Zwiπzkiem MetalowcÛw dzia≥ajπcym w ÑDezamecieî. Trzy
dni pÛüniej zwiπzkowcy z ÑSolidarnoúciî (Zak≥ady Metalowe)
przystπpili do akcji wyborczej.
Akcja w trzech etapach: I
ñ wybÛr mÍøÛw zaufania w podstawowych komÛrkach przedsiÍbiorstwa, II ñ 26.11. wybÛr
komisji wydzia≥owych i reprezentantÛw zwiπzku na walne
zebranie komisji zak≥adowej,
III ñ Walne Zebranie Wyborcze
Komisji Zak≥adowej NSZZ ÑSolidarnoúÊî przy Zak≥adach Metalowych ÑPredom-Dezamet w
Nowej DÍbie. Mia≥o ono miejsce
4 stycznia 1981 r. Przez 9 godzin
w hali Zespo≥u SzkÛ≥ Zawodowych 148 delegatÛw aktywnie
uczestniczy≥o w obradach. Na
przewodniczπcego Zak≥adowej
Komisji NSZZ ÑSolidarnoúÊî
wybrano Kazimierza Chwesiuka
, z-cπ Jana Krycha, przewodniczπcym Komisji Rewizyjnej
KrystynÍ Maúlπg . Od 19 marca
w zak≥adzie trwa≥a gotowoúÊ
strajkowa w zwiπzku z wyda-

rzeniami Ñbydgoskimiî, strajk
mia≥ miejsce 27 marca. W dniach
25-26 kwietnia 1981 r. odby≥ siÍ
I Walny Zjazd DelegatÛw NSZZ
ÑSolidarnoúÊî zak≥adÛw pracy
wojewÛdztwa tarnobrzeskiego,
gdzie delegatami z Zak≥adÛw
Metalowych byli Kazimierz
Chwesiuk i Stanis≥aw Piechota.
8 maja w Nowej DÍbie z okazji
obchodÛw ÑDnia ZwyciÍstwaî z
inicjatywy NSZZ ÑSolidarnoúÊî
na placu obok LO odby≥a siÍ
pierwsza w dziejach Nowej DÍby
ÑMsza åwiÍta Polowaî, ktÛrπ
koncelebrowa≥ pra≥at ks. Henryk
£agocki. Na placu wzrok zgromadzonych przykuwa≥ polowy
o≥tarz i gÛrujπcy nad wszystkim
brzozowy krzyø opleciony koronπ z drutu kolczastego (zosta≥
on po zakoÒczonej mszy przeniesiony na tzw. ÑGÛrkÍî, miejsce,
na ktÛrym zosta≥ pÛüniej wybudowany koúciÛ≥). W zwiπzku z
katastrofalnym zaopatrzeniem
ludnoúci wojewÛdztwa tarnobrzeskiego w dniach 23.10.- 3.11.
mia≥a miejsce najwiÍksza akcja
protestacyjna, do ktÛrej przy≥πczy≥a siÍ Komisja Zak≥adowa Zak≥adÛw Metalowych ÑDezametî
(by≥ to strajk organizowany przez
Region Ziemia Sandomierska).
W roku 1981 zwiπzek zawodowy
ÑNSZZ ÑSolidarnoúÊî obwÛd
Nowa DÍba liczy≥ 6435 cz≥onkÛw.
W nocy z 12 na 13 grudnia
1981 roku gen. W. Jaruzelski
wprowadzi≥ stan wojenny w
Polsce. Z Nowej DÍby zostali
wÛwczas internowani: Kazimierz
Chwesiuk, Stanis≥aw Piechota,
Wies≥aw Meldner, Wies≥aw
NÍdzi i Piotr Drozdowski. W
tym trudnym okresie cz≥onkom
zwiπzku i ich rodzinom pomaga≥
ks. Henryk £agocki (internowanych odwiedzi≥ w Za≥Íøu). Da≥ siÍ
on wÛwczas poznaÊ jako opiekun
robotnikÛw i ich rodzin.
Po zdelegalizowaniu ÑSolidarnoúciî cz≥onkowie zwiπzku

Obraz Matki Boøej KodeÒskiej. Stojπ od lewej: Kazimierz Chwesiuk, Wies≥aw Meldner, Jerzy Bus.
zaangaøowali siÍ w budowÍ
koúcio≥a na tzw. ÑGÛrceî, ktÛrπ
rozpoczπ≥ ks. Henryk £agocki
w lipcu 1982 roku. 19 czerwca
1983 roku w CzÍstochowie na
Jasnej GÛrze zosta≥ poúwiÍcony
przez Ojca åw. Jana Paw≥a II
obraz Matki Boøej KodeÒskiej,
ufundowany z inicjatywy NSZZ
ÑSolidarnoúÊî ñ przez Ludzi
Pracy naszego úrodowiska. W
czerwcu 1985 roku bp. Ignacy
Tokarczuk, ordynariusz przemyski, dokona≥ podzia≥u pierwotnej
nowodÍbskiej parafii Matki Boøej
KrÛlowej Polski, tworzπc parafiÍ
p.w. Podwyøszenia Krzyøa åwiÍtego w Nowej DÍbie z koúcio≥em
na ÑGÛrceî. Proboszczem w parafii Matki Boøej KrÛlowej Polski
zosta≥ ks. Mieczys≥aw Wolanin,
a przy koúciele Podwyøszenia
Krzyøa åw. zosta≥ mianowany
ks. Eugeniusz Nycz.
Ponownπ dzia≥alnoúÊ zwiπzek rozpoczπ≥ po obradach Okrπg≥ego Sto≥u i zarejestrowaniu
przez Sπd WojewÛdzki w Warszawie (17 kwietnia 1989 roku).
W dniu 3 kwietnia 1989 roku na
terenie Zak≥adÛw Metalowych
ÑDezametî utworzona zosta≥a
Komisja Wykonawcza NSZZ
ÑSî, ktÛrej za≥oøycielami byli
m.in.: Kazimierz Chwesiuk,
Jan Krych, Stanis≥aw Piechota,
Wies≥aw Meldner. W Zak≥a-

dach Metalowych ÑDezametî
reaktywowano KomisjÍ Zak≥adowπ na II Walnym Zebraniu
13 paüdziernika 1989 roku,
ktÛrej kadencja zakoÒczy≥a siÍ
14 stycznia 1992 roku. FunkcjÍ
Przewodniczπcego zwiπzku zawodowego NSZZ ÑSolidarnoúÊî
do roku 1997 pe≥ni≥ Kazimierz
Chwesiuk, nastÍpnie na przewodniczπcego wybrany zosta≥
Julian Chmielowiec (od 25 marca
1998 roku), ktÛry pe≥ni tÍ funkcjÍ
do dnia dzisiejszego (jego kadencja up≥ywa 31.12. 2005 roku).
W Nowej DÍbie kilkakrotnie
z wizytπ przebywa≥ Ûwczesny
przewodniczπcy NSZZ ÑSolidarnoúÊî Marian Krzaklewski.
SzczegÛlny charakter mia≥a jego
wizyta z 23 wrzeúnia 1995 roku
(15-lecie powstania zwiπzku).
Wtedy to Marian Krzaklewski
spotka≥ siÍ w Zak≥adach Metalowych ÑDezametî z przedstawicielami wszystkich organizacji
zwiπzkowych z terenu Nowej
DÍby. W trakcie spotkania wraz
z przewodniczπcym Regionu
Ziemia Sandomierska Andrzejem Kaczmarkiem wrÍczyli
oni kilkudziesiÍciu zas≥uøonym
przedstawicielom ÑSolidarnoúciî
pamiπtkowe dyplomy i zegarki.
24 paüdziernika 1995 roku w
Majdanie KrÛlewskim cz≥onkowie
cd. na str. 8

Str. 8
cd. ze str. 7
zwiπzku spotkali siÍ z prezydentem RP Lechem Wa≥Ísπ.
Po roku 1989 kiedy powsta≥y
samorzπdy gminne cz≥onkowie
zwiπzku zaangaøowali siÍ w
dzia≥alnoúÊ samorzπdowπ pe≥niπc
funkcje radnych i burmistrza
(Stanis≥aw Piechota 1990-94,
Wac≥aw WrÛbel 1994-2002 ). 31
sierpnia 1997 roku w Koúciele
Podwyøszenia Krzyøa åwiÍtego
w Nowej DÍbie mia≥a miejsce
podnios≥a uroczystoúÊ poúwiÍcenia sztandaru NSZZ ÑSolidarnoúÊî Nowej DÍby i MajdaÒszczyzny przez J.E. ks. biskupa
Edwarda Frankowskiego.
Lata 1989-2004 by≥y dla
zwiπzku burzliwe i trudne. To
czas niespotykanych zmian w≥asnoúciowych, strukturalnych i
osobowych w zak≥adach. Zwiπzek stanπ≥ przed takimi problemami jak: zwolnienia pracownikÛw, upadek przedsiÍbiorstw,
niewyp≥acalnoúÊ pracodawcÛw,
≥amanie praw pracowniczych,
utrata úrodkÛw do øycia przez
rodziny cz≥onkÛw zwiπzku. W
obronie praw pracowniczych
cz≥onkowie zwiπzku brali udzia≥
wielokrotnie w akcjach protestacyjnych (kilkakrotnie brali
udzia≥ w ogÛlnopolskich akcjach
protestacyjnych w Warszawie).
Obecnie zwiπzek zawodowy
ÑSolidarnoúÊî i jego cz≥onkowie w ca≥ej Polsce stojπ przed
wieloma problemami, z ktÛrych
najwiÍkszym sπ zwolnienia pracownikÛw i bezrobocie.
MAREK SOBCZY—SKI
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SAMORZ•D UCZCI£
ROCZNIC POWSTANIA
ÑSOLIDARNOåCIî
Uroczysta czÍúÊ sesji 18 sierpnia zwiπzana by≥a
z obchodami 25. rocznicy powstania ÑSolidarnoúciî.
RozpoczÍ≥a siÍ mszπ úw. koncelebrowanπ przez ks.
Mieczys≥awa Wolanina i ks. Eugeniusza Nycza. Ks. E.
Nycz w swoim kazaniu nawiπza≥ do s≥Ûw Jana Paw≥a
II mÛwiπcych o tym, czym byÊ powinna solidarnoúÊ
(Ñjedni drugich brzemiona noúcieî).
Powraca≥ takøe pamiÍciπ do wydarzeÒ sprzed 25
laty, kiedy to nowodÍbscy robotnicy stanÍli w obronie
swojej godnoúci, ale teø upomnieli siÍ o obecnoúÊ krzyøa w øyciu publicznym. Efektem tej walki jest koúciÛ≥,
w ktÛrym odprawiana by≥a ta msza úw.
Dalsza czÍúÊ uroczystoúci odby≥a siÍ w domu kultury. Otworzy≥
jπ przewodniczπcy Rady Miejskiej
Andrzej Chejzdral, ktÛry w swoim
wystπpieniu podkreúli≥ zas≥ugi
zwiπzku zawodowego ÑSolidarnoúÊî dla niepodleg≥oúci Polski.
MÛwi≥ rÛwnieø o zasadach sprawiedliwoúci, bezinteresownoúci,
jakie winny przyúwiecaÊ kaødej
w≥adzy samorzπdowej, a co wynika z idea≥Ûw o jakie walczy≥a ÑSî.
(Wystapienie na str. 11)
G≥os zabra≥ rÛwnieø Kazimierz Chwesiuk, jeden z twÛrcÛw
i przywÛdcÛw nowodÍbskiej
ÑSolidarnoúciî. Przypomnia≥
o piÍknym okresie tworzenia
zwiπzku i ludzkiej solidarnoúci,
ktÛrπ wtedy moøna by≥o wszÍdzie
zauwaøyÊ. Wspomnia≥ wielkie
wydarzenie, jakim by≥a msza úw.

odprawiona w maju 1981 r. na
placu obok liceum, na ktÛry úciπgnÍ≥y rzesze ludzi, ale stawili siÍ
takøe przedstawiciele Ûwczesnych
w≥adz, dyrekcje zak≥adÛw pracy,
dowÛdztwo jednostki. To by≥
jeden z piÍkniejszych momentÛw
pierwszego okresu ÑSolidarnoúciî.
K. Chwesiuk przypomnia≥ takøe
okres internowania w Za≥Íøu,
ktÛry by≥ dla niego ciÍøkim okresem. Ale dziÍki wierze, wsparciu
kolegÛw, uda≥o siÍ go przetrwaÊ.
Na koniec podziÍkowa≥ w≥adzom
miasta za to, øe w≥πczy≥y siÍ w
organizacjÍ rocznicy powstania
zwiπzku i zaprosi≥y jego dzia≥aczy
na tÍ uroczystoúÊ. A wúrÛd nich
moøna by≥o dostrzec cz≥onkÛw
pierwszej Komisji Zak≥adowej,
takøe tych ktÛrzy aktywnie przez
lata w≥πczali siÍ w øycie lokalnych

OBCHODY 25-LECIA
ÑSOLIDARNOåCIî W NOWEJ D BIE

O Solidarnoúci mÛwi≥ Kazimierz
Chweúciuk.
spo≥ecznoúci, w dzia≥ania samorzπdu gminnego.
Dalsza czÍúÊ spotkania to
uroczyste podpisanie umowy pomiÍdzy Nowπ DÍba a Suhowolπ
(Ukraina). Aktu tego dokonali
burmistrz JÛzef Czekalski i wÛjt
Roman Struk. Burmistrz J. Czekalski wyrazi≥ nadziejÍ, øe po
umowach z miastami z Francji i
Irlandii to otwarcie na WschÛd
bÍdzie rÛwnieø korzystne dla
naszych mieszkaÒcÛw. WÛjt R.
Struk nawiπza≥ do wydarzeÒ w
Polsce sprzed 25 laty i do pomaraÒczowej rewolucji na Ukrainie.
Wierzy, øe ta wspÛ≥praca z Nowπ
DÍbπ bÍdzie korzystna dla Suhowoli, bo nasze miasto ma juø wiele
doúwiadczeÒ i osiπgniÍÊ, z ktÛrych
warto czerpaÊ.
SesjÍ zakoÒczy≥ wystÍp zespo≥u ÑDÍbianieî w taÒcach narodowych, lasowiackich, lubelskich
i rzeszowskich.
NS

stwa polskiego w dekadzie
lat 70-tych, ktÛre mia≥o doúÊ
czekania na rozwiπzanie problemÛw Polski przez WschÛd
czy ZachÛd. Dlatego robotnicy
postanowili sami upomnieÊ siÍ
28 sierpnia nowodÍbska ÑSolidarnoúÊî rozpoczÍ≥a úwiÍtowanie 25-lecia wy- o swoje prawa, o godnoúÊ, o
darzeÒ z sierpnia 1980 r. Uroczystoúci rozpoczÍ≥y siÍ od mszy úw. pod przewodnic- lepsze warunki pracy i øycia.
twem biskupa Edwarda Frankowskiego, ktÛrego w Koúciele Podwyøszenia Krzyøa Dosz≥o do rewolucji, ktÛra
åw. powita≥ Julian Chmielowiec, przewodniczπcy MiÍdzyzak≥adowej Organizacji mia≥a bezkrwawy charakter i
oparta by≥a na wierze w Boøπ
Zwiπzkowej NSZZ ÑSolidarnoúÊî Nowa DÍba. MszÍ úw. koncelebrowali nowo- pomoc przy za≥atwianiu tak
dÍbscy proboszczowie i ksiÍøa, a uúwietni≥ jπ ChÛr Parafialny i Orkiestra DÍta. waønych spraw dla Polski.
Robotnicy odrzucili walkÍ
Swojπ homiliÍ bp Edward wieniu wydarzeÒ sprzed 25 ca≥ej Polsce. Ukaza≥ dojrzeklas na rzec dialogu z w≥adzπ,
Frankowski poúwiÍci≥ omÛ- laty, ktÛre rozgrywa≥y siÍ w wanie úwiadomoúci spo≥eczeÒprzy twardym akcentowaniu
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swoich postulatÛw. Nie moøna dziú nie dostrzegaÊ tego
dobra, ktÛre nios≥a rewolucja
ÑSolidarnoúciî. Ludzie tamtego okresu zrobili to, co by≥o
wtedy moøliwe. Ale pÛüniej
wiele idea≥Ûw tamtej ÑSolidarnoúciî zaprzepaszczono, wielu
wyjecha≥o na barkach robotnikÛw po urzÍdy i zaszczyty.
Zapomniano zaú o tych, ktÛrzy byli podstawπ tego ruchu
spo≥ecznego. Te b≥Ídy trzeba
bÍdzie naprawiaÊ.
Bp Frankowski wspomnia≥ znaczenie Jana Paw≥a
II dla zmian, jakie zaczÍ≥y
zachodziÊ w roku 1980 w
Polsce. Zaú na tym terenie
przypomnia≥ rolÍ biskupa
Ignacego Tokarczuka, ktÛry
by≥ osobπ inspirujπcπ, pomagajπcπ i uczπcπ, dla tych,
ktÛrzy walczyli o przestrzeÒ
wolnoúci. Wspomnia≥ waønπ
rolÍ, jakπ bp Tokarczuk odegra≥ dla tworzenia zaplecza
modlitewno-formacyjnego dla
ca≥ego ruchu ÑSolidarnoúÊî.
KoÒczπc swojπ homiliÍ
bp Edward powiedzia≥, øe
po 25 latach przed polskim
narodem stajπ ponownie waøne wyzwania, jak chociaøby
przysz≥e wybory. Polacy winni
podjπÊ siÍ tych nowych wyzwaÒ i wtedy Polska bÍdzie

sprawiedliwa i wolna, albo jej
nie bÍdzie.
Po mszy úw. Orkiestra
DÍta i Straø Grobowa z DÍby
w towarzystwie pocztÛw
sztandarowych z ca≥ej gminy
poprowadzi≥y uczestnikÛw
rocznicowej uroczystoúci do
Samorzπdowego Oúrodka
Kultury. Spotkanie w domu
kultury rozpoczÍ≥o siÍ od
otwarcia wystawy poúwiÍconej historii ÑSolidarnoúciî w
Nowej DÍbie. Znalaz≥y siÍ na
niej unikatowe dokumenty dotyczπce tworzenia tego ruchu
zwiπzkowego, internowanie
cz≥onkÛw NSZZ ÑSî z Nowej
DÍby, zdjÍcia z budowy koúcio≥a na ÑGÛrceî czy z wizyty
przywÛdcÛw zwiπzkowych na
naszym terenie.
Na sali widowiskowej,
gdzie goúci powita≥a orkiestra hymnem narodowym,
moøna by≥o dostrzec senator
JaninÍ Sagatowskπ, starostÛw
Zbigniewa RÍkasa i Jerzego
Sudo≥a, wiceprezydenta Tarnobrzega Wiktora Stasiaka,
wÛjta Majdanu KrÛlewskiego
Jerzego Wilka, burmistrza
JÛzefa Czekalskiego, przewodniczπcego rady Andrzeja
Chejzdrala, przewodniczπcego
Sekcji Krajowej Przemys≥u
Zbrojeniowego Stanis≥awa

Wystawa poúwiÍcona 25 rocznicy Solidarnosci,

G≥owackiego, przewodniczπcego Zarzπdu Regionu
ÑZiemia Sandomierskaî Andrzeja Kaczmarka, twÛrcÛw
nowodÍbskiej ÑSolidarnoúciî,
osoby internowane, dzia≥aczy
zwiπzkowych, dyrektorÛw
miejscowych instytucji i zak≥adÛw pracy, sympatykÛw
ruchu.
O poczπtkach solidarnoúciowego ruchu w Nowej
DÍbie mÛwi≥ przewodniczπcy
Julian Chmielowiec. Wspomina≥ dzia≥aczy, ktÛrzy zak≥adali
zwiπzek, a pÛüniej za niego
trafiali do miejsc internowania. ZwrÛci≥ uwagÍ na to, jak
mog≥aby wyglπdaÊ Polska
dziú, gdyby w≥adze zechcia≥y
przed 25 laty wdraøaÊ w øycie postulaty ÑSolidarnoúciî.
Andrzej Kaczmarek mÛwi≥ o
tworzeniu siÍ niezaleønego
zwiπzku w regionie, wspominajπc strajki w Stalowej Woli,
Siarkopolu, Sandomierzu i Nowej DÍbie. Wspomina≥ takøe
odwagÍ ludzi pracy, gdy po
13 grudnia 1981 r. przerwali
pracÍ i upomnieli siÍ o internowanych kolegÛw.
Waønym punktem
uroczystoúci by≥o wrÍczenie dyplomÛw dla dzia≥aczy
zwiπzku: tych sprzed 25 laty,
jak i tych, ktÛrzy obecnie pra-

fot. W. Szczur.

cujπ na jego rzecz. Dyplomy
te szefowie ÑSolidarnoúciî
wrÍczyli ponad 50 osobom.
UroczystoúÊ taka nie mog≥a odbyÊ siÍ bez g≥osu osÛb,
ktÛre tworzy≥y ruch zwiπzkowo-spo≥eczny ÑSolidarnoúÊî.
MÛwili o tym ruchu i nadziejach jakie on niÛs≥ Stanis≥aw
G≥owacki i Wiktor Stasiak
(by≥y senator). D≥uøej g≥os zabra≥ wieloletni przewodniczπcy
i twÛrca nowodÍbskiej ÑSolidarnoúciî Kazimierz Chwesiuk.
ZwrÛci≥ uwagÍ na to, øe jednym
z najwaøniejszych spo≥ecznych
zadaÒ tego ruchu by≥a budowa
w robotniczym mieúcie koúcio≥a, co po kilku latach sta≥o
siÍ faktem. Odtworzona takøe
zosta≥a audycja, ktÛrπ zwiπzek
wyemitowa≥ przez radiowÍze≥
Zak≥adÛw Metalowych PREDOM-DEZAMET w I rocznicÍ
podpisania UmÛw GdaÒskich.
UroczystoúÊ by≥a okazjπ
do z≥oøenia gratulacji i øyczeÒ
dla cz≥onkÛw ÑSolidarnoúciî,
ktÛre pop≥ynÍ≥y na rÍce J.
Chmielowca i A. Kaczmarka. Zrobili to starostwie Z.
RÍkas i J. Sudo≥, przekazujπc
okolicznoúciowe grawertony; burmistrz J. Czekalski i
przewodniczπcy A. Chejzdral
przekazali okolicznoúciowe
listy; prezes Stanis≥aw WÛjcik
z DEZAMETU wrÍczy≥ nowodÍbskiemu zwiπzkowi grafikÍ,
doceniajπc w ten sposÛb jego
wsparcie dla trudnego procesu
restrukturyzacji zak≥adu.
Niedzielne spotkanie by≥o
takøe okazjπ do wrÍczenia
przez sekretarza generalnego
Zwiπzku PowiatÛw Polskich
Rudolfa Borusiewicza podziÍkowania dla starosty Zbigniewa RÍkasa za jego zaangaøowanie w rozwÛj samorzπdÛw
powiatowych.
Uroczysta akademia nie
mog≥a by siÍ odbyÊ bez naleøytej oprawy, ktÛrπ zapewnili recytowanymi wierszami
uczniowie Zespo≥u SzkÛ≥ nr
1, ktÛre przeplatane by≥y piosenkami Jacka Kaczmarskiego
ñ barda ÑSolidarnoúciî.
WIES£AW ORDON
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WARTO BY£O PRACOWA∆
DLA ZWI•ZKU, DLA POLSKI rozmowa z JANEM KRYCHEM, pierwszym
przewodniczπcym Komitetu Za≥oøycielskiego NSZZ
ÑSolidarnoúÊî w Nowej DÍbie.
Marek SOBCZY—SKI:
Panie Przewodniczπcy kiedy po
raz pierwszy pomyúla≥ Pan o za≥oøeniu zwiπzku zawodowego
ÑSolidarnoúÊî w Nowej DÍbie
oraz w jakich okolicznoúciach
dosz≥o do jego za≥oøenia?
Jan KRYCH: O za≥oøeniu
zwiπzku zawodowego ÑSolidarnoúÊî myúla≥em od dawna kiedy
tylko powsta≥ w GdaÒsku. Jako
pracownik Zak≥adÛw Metalowych (wydzia≥ remontowy)
we wrzeúniu 1980 roku rozmawia≥em z Kazimierzem Chwesiukiem o za≥oøeniu takiego
zwiπzku w naszym zak≥adzie.
Kilkakrotnie rozmawialiúmy na
ten temat, jednak nie mieliúmy
øadnego statutu i nie wiedzieliúmy od czego zaczπÊ. Na poczπtku paüdziernika 1980 roku
przyjecha≥ do mnie Jan Jadach,
wÛwczas pracownik Huty Stalowa Wola (wczeúniej mieszka≥ w Nowej DÍbie), ktÛrego
zna≥em z widzenia i pyta≥ mnie
dlaczego tutaj nie zak≥adamy
wolnego zwiπzku zawodowego
ÑSolidarnoúÊî. Ja odpowiedzia≥em mu, øe myúlimy o tym
lecz nie mamy øadnych dokumentÛw. WÛwczas wrÍczy≥ mi
wszystkie dokumenty potrzebne

do utworzenia zwiπzku. Potem
spotka≥em siÍ z K. Chwesiukiem i poinformowa≥em go
o tym, øe mam wszystkie dokumenty potrzebne do za≥oøenia
zwiπzku zawodowego ÑSolidarnoúÊî. Wtedy to wspÛlnie
postanowiliúmy poinformowaÊ
pracownikÛw w zak≥adzie, øe
chcemy za≥oøyÊ wolny zwiπzek
zawodowy ÑSolidarnoúÊî. Duøπ
pomocπ s≥uøy≥ nam wtedy Czes≥aw Frok, ktÛry ze wzglÍdu na
rodzaj wykonywanej pracy mia≥
kontakt z pracownikami wszystkich wydzia≥Ûw. Po rozmowach
z zaufanymi pracownikami
postanowiliúmy zorganizowaÊ
spotkanie. Mia≥o ono miejsce 7
paüdziernika 1980 r. w ÑKlubie
WÍdkarzaî na ulicy Mickiewicza. Wtedy to grupa 17 osÛb,
wúrÛd ktÛrych byli m.in.: Kazimierz Chwesiuk, Stanis≥aw
Piechota, Stanis≥aw £Ígowski,
Adam Mulawa, Wac≥aw WrÛbel, Graøyna Wierzbicka, Ku≥aga, utworzy≥a Komitet Za≥oøycielski NSZZ ÑSolidarnoúÊî.
Na przewodniczπcego wybrano
mnie. NastÍpnego dnia rano poszed≥em do pracy i powiadomi≥em dyrektora zak≥adu Jerzego
Panka, øe zosta≥em wybranym

przewodniczπcym KZ NSZZ
ÑSolidarnoúÊî. Dyrektor nie
robi≥ øadnych przeszkÛd, zosta≥
nam udostÍpniony zak≥adowy
radiowÍze≥, w ktÛrym nadano
komunikat o powstaniu nowego
zwiπzku w zak≥adzie. ZaczÍ≥a
siÍ praca.
Na czym polega≥a dzia≥alnoúÊ zwiπzku w pierwszych
miesiπcach istnienia?
Otrzymaliúmy oddzielne
pomieszczenie, ja zosta≥em
oddelegowany do pracy zwiπzkowej. Robiliúmy zebrania na
poszczegÛlnych wydzia≥ach,
w zak≥adowym radiowÍüle
nadawano audycje zwiπzkowe.
W krÛtkim czasie do grudnia
1980 r. zwiπzek w zak≥adzie
liczy≥ oko≥o 3 tys. cz≥onkÛw.
Za≥atwiano sprawy bieøπce,
wspÛ≥praca z dyrekcjπ zak≥adu
odbywa≥a siÍ bez przeszkÛd. 4
stycznia 1981 roku przy udziale
148 delegatÛw przez oko≥o 9
godzin w hali Zespo≥u SzkÛ≥ Zawodowych odbywa≥o siÍ Walne
Zebranie Wyborcze Komisji Zak≥adowej NSZZ ÑSolidarnoúÊî
przy Zak≥adach Metalowych
ÑPredom-Dezametî w Nowej
DÍbie. Zebranie to zatwierdzi≥o
szeroki program dzia≥ania oraz
wybrano w≥adze zwiπzku. Przewodniczπcym zosta≥ Kazimierz
Chwesiuk, na zastÍpcÍ wybra≥o
mnie, przewodniczπcym komisji rewizyjnej zosta≥a Krystyna
Maúlπg. Po tym wyborze moja
dzia≥alnoúÊ jako wiceprzewodniczπcego polega≥a m.in.
na przygotowywaniu audycji
na radiowÍze≥, ktÛre by≥y dwa
razy w tygodniu, opiniowaniu
rÛønych spraw.
Kiedy w zak≥adzie mia≥y
miejsce najwiÍksze akcje protestacyjne?

By≥o to wiosnπ i jesieniπ
1981 roku. SzczegÛlnie utkwi≥
mi w pamiÍci strajk paüdzierJan Krych odbiera podziÍkowanie od Juliana Chmielowca i An- nikowy, ktÛry trwa≥ kilkanadrzeja Kaczmarka,
fot. W. Szczur
úcie dni (strajkowa≥ wÛwczas

ca≥y region).Wtedy zak≥ad nie
pracowa≥, cz≥onkowie zwiπzku
pilnowali porzπdku na wydzia≥ach. W tym czasie w zak≥adzie by≥y odprawiane msze
úwiÍte. G≥Ûwnym postulatem
strajkujπcych by≥a poprawa
zaopatrzenia w artyku≥y spoøywcze i przemys≥owe sklepÛw
wojewÛdztwa tarnobrzeskiego.
Dopiero przyjazd Lecha Wa≥Ísy
do Stalowej Woli i rozmowy
w regionie pozwoli≥y zakoÒczyÊ
ten strajk.
Kto by≥ inicjatorem zorganizowania w maju 1981 roku
polowej mszy úw.?
Zwiπzek zawodowy NSZZ
ÑSolidarnoúÊî. Aby zorganizowaÊ tÍ mszÍ naleøa≥o otrzymaÊ
zgodÍ I sekretarza Komitetu
Miejskiego PZPR. Po pewnych
perypetiach uzyskano zgodÍ
lokalnych w≥adz. 8 maja 1981
roku spo≥eczeÒstwo Nowej
DÍby zgromadzi≥o siÍ na placu
za budynkiem Liceum OgÛlnokszta≥cπcego. MszÍ úwiÍtπ
koncelebrowa≥ pra≥at tutejszej
parafii ks. Henryk £agocki.
Jaka sytuacja panowa≥a
w zak≥adzie w listopadzie 1981
roku?
Wyczuwa≥o siÍ pewne
napiÍcie, by≥o kilku genera≥Ûw,
wicepremier Jedynak. Prowadzili oni rozmowy z w≥adzami
zwiπzku, aby nie strajkowaÊ,
sondowano jakie nastroje panowa≥y wúrÛd za≥ogi.
Gdzie Pana zasta≥ stan
wojenny?
12 grudnia 1981 roku po
prÛbie chÛru wieczorem wrÛci≥em do domu. Do pÛünych
godzin nocnych nie mog≥em
zasnπÊ, przeglπda≥em tygodniki
ÑSolidarnoúciî, mia≥em jakieú
z≥e przeczucia. 13 grudnia 1981
r. rano o godzinie 6.00. obudzi≥o
mnie mocne stukanie do drzwi.
Kiedy otworzy≥em do mieszkania wesz≥o 6 milicjantÛw,
kazano siÍ ubraÊ i uda≥em siÍ
na komisariat w Nowej DÍbie.
Jeszcze nie wiedzia≥em co siÍ
wtedy dzieje, podczas rozmowy dowiedzia≥em siÍ, øe ktoú
siÍ za mnπ ujπ≥ i nie zostanÍ
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internowany. Po po≥udniu 13
grudnia przyszed≥ do mnie Ku≥aga i mÛwi, øe z Nowej DÍby
internowano: K. Chwesiuka,
St. PiechotÍ, W. Meldnera i
W. NÍdziego. Kiedy nazajutrz
poszed≥em do pracy podczas
rozmowy z dyrektorem naczelnym zapyta≥em siÍ, czy nie wie
co siÍ sta≥o z moimi kolegami,
ktÛrych zabra≥a milicja ñ nie
wiedzia≥. PÛüniej poszed≥em
do naszego biura zak≥adowej
ÑSolidarnoúciî, drzwi by≥y zaplombowane. Po jakimú czasie
przysz≥a milicja i pospisywa≥a
co by≥o w pomieszczeniu zwiπzkowym. Kiedy zdelegalizowano

zwiπzek powrÛci≥em na swoje
stanowisko pracy. By≥ to wydzia≥ remontowy, gdzie pracowa≥em jako szlifierz.
Jakπ rolÍ odegra≥ zwiπzek w budowie koúcio≥a na tzw.
ÑGÛrceî.
Pod koniec kwietnia 1981
r. majπc upowaønienie ks. £agockiego wspÛlnie z K. Chwesiukiem udaliúmy siÍ do Warszawy, gdzie w Ministerstwie
Rolnictwa i Leúnictwa po pewnych perypetiach i dwudniowych rozmowach uzyskaliúmy
zgodÍ na lokalizacjÍ koúcio≥a
na tzw. ÑGÛrceî. Natomiast 22
lipca wspÛlnie z ks. E. Nyczem
i K. Chwesiukiem udaliúmy siÍ

do Kurii biskupiej w Przemyúlu, gdzie po rozmowach z ks.
biskupem uzyskaliúmy zgodÍ na
rozdzia≥ parafii Majdan KrÛlewski
i powstanie nowej, ktÛrej proboszczem zosta≥ ks. Henryk £agocki.
W latach 1982-1989 ludzie ÑSolidarnoúciî bardzo zaangaøowali
siÍ budowÍ koúcio≥a na ÑGÛrceî.
W czerwcu 1983 roku delegacja
ÑSolidarnoúciî z K. Chwesiukiem
uda≥a siÍ do CzÍstochowy, gdzie
przez papieøa Jana Paw≥a II zosta≥
poúwiecony obraz Matki Boøej
KodeÒskiej, patronki ludzi pracy
Nowej DÍby.
Jak Pan uwaøa, czy z perspektywy tych minionych 25
lat warto by≥o siÍ angaøowaÊ w
dzia≥alnoúci zwiπzkowπ?

Nie øa≥ujÍ tej decyzji. Warto by≥o pracowaÊ dla zwiπzku,
dla Polski. Moja przygoda ze
zwiπzkiem trwa≥a od 1980
do jesieni 1989 roku kiedy to
odszed≥em na emeryturÍ (w
zak≥adzie pracowa≥em w latach
1963-1989). Wtedy rÛwnieø
skoÒczy≥a siÍ I kadencja w≥adz
zwiπzku, w ktÛrej pe≥ni≥em
funkcjÍ wiceprzewodniczπcego.
Nasza dzia≥alnoúÊ wÛwczas
skupia≥a siÍ na obronie praw
pracowniczych.
DziÍkujÍ za rozmowÍ.
Rozmawia≥
MAREK SOBCZY—SKI

WYST•PIENIE ANDRZEJA CHEJZDRALA
ñ PRZEWODNICZ•CEGO RADY MIEJSKIEJ Z OKAZJI
25-LECIA NSZZ ÑSOLIDARNOå∆î
Szanowni PaÒstwo!
Mija dwadzieúcia piÍÊ lat
od Sierpnia 1980 r. To szczegÛlne waøne i wyjπtkowe wydarzenie w najnowszych dziejach
naszej Ojczyzny i Europy. Dzisiaj pragniemy uczciÊ rocznicÍ
powstania ÑSolidarnoúÊî. Od
chwili powstania ÑSolidarnoúÊî przyjÍ≥a na siebie rolÍ
wyraziciela dπøeÒ spo≥ecznych.
StanÍ≥a do walki o wspÛlne dobro ca≥ego narodu i ojczyzny.
W s≥owie ÑSolidarnoúÊî zosta≥o
zawarte przekonanie o w≥asnej
godnoúci, o prawie narodu do
øycia jako gospodarza w≥asnej
ojczyzny, o prawie do w≥asnej
historii, pe≥nej wolnoúci i niepodleg≥oúci, do samostanowienia i samorzπdnoúci. Protest,
ktÛry zrodzi≥ siÍ wobec krzywdy, poniøenia i niesprawiedliwoúci mia≥ poparcie ca≥ego
narodu i z niego wyros≥a ta
wielka si≥a spo≥eczna, ktÛra znalaz≥a swÛj wyraz w powstaniu
Niezaleønego Samorzπdnego
Zwiπzku Zawodowego ÑSolidarnoúÊî. Sta≥a siÍ ona ruchem
spo≥ecznym nie tyle w walce
o sprawiedliwoúÊ spo≥ecznπ,

o ile podstawowπ zasadπ tej
sprawiedliwoúci jest prawda.
Tam gdzie nie ma prawdy, nie
jest moøliwa sprawiedliwoúÊ.
Mamy úwiadomoúÊ, øe dziÍki
Solidarnoúci moøliwe by≥y i sπ
w Polsce wielkie przemiany.
Dzisiaj rÛwnieø pragniemy
przywo≥aÊ mieszkaÒcÛw naszej
gminy, ktÛrzy podczas ogÛlnopolskich strajkÛw protestowali
w Nowej DÍbie. Robili to czÍsto
naraøajπc siÍ na utratÍ pracy,
przeúladowania ze strony w≥adz,
szykany wiÍzienie czy utratÍ
zdrowia. Pragniemy wspomnieÊ
tych pracownikÛw Ûwczesnych
Zak≥adÛw Metalowych ÑDezametî, SpÛ≥dzielni InwalidÛw
ÑZjednoczenieî i wszystkich
innych zak≥adÛw pracy, ktÛrzy
przez swojπ odwagÍ i zdecydowanie przyczynili siÍ do zwyciÍstwa ÑSolidarnoúciî w skali
ca≥ego kraju. Doceniamy ich
trud i poúwiÍcenie dla naszego
wspÛlnego dobra.
Dzisiaj pragniemy nie tylko przypomnieÊ sobie czym
by≥o dla naszej Ojczyzny i Gminy powstanie ÑSolidarnoúciî,
ale pragniemy przede wszyst-

kim jej idea≥y realizowaÊ w naszej gminie. Idea≥y: pracy dla
wspÛlnego dobra, sprawiedliwoúci spo≥ecznej, rÛwnowagi,
otwartoúci dla najs≥abszych
obywateli naszej spo≥ecznoúci,
poúwiÍcenia, odwaønego wyraøania wielkich idea≥Ûw. BezinteresownoúÊ i samozaparcie nie
sπ nam obce. Chcemy wcielaÊ
je w øycie przez uczciwπ pracÍ
na rzecz dobra ca≥ej gminy,
podejmowanie sprawiedliwych
decyzji, ws≥uchanie siÍ w g≥os
wszystkich mieszkaÒcÛw naszej
ÑMa≥ej Ojczyznyî. Chcemy byÊ
otwarci na g≥osy wszystkich
i wcielaÊ w øycie najlepsze
pomys≥y, ktÛre s≥uøyÊ bÍdπ
ca≥ej gminie. Pomimo przemian spo≥eczno-gospodarczych
mamy gospodarkÍ, ktÛra nie jest
w kryzysie.
Mimo, øe wiele naszych
zak≥adÛw pracy jest w trudnym stanie, to gospodarka siÍ
rozwija. Spodziewany wzrost
gospodarczy szacowany jest na
poziomie 2- 2,5%, a u zachodnich sπsiadÛw wzrost kszta≥tuje
siÍ w wysokoúci 0,5 %. Chociaø mamy wzrost wydajnoúci

pracy nie moøemy zapomnieÊ
o wysokim bezrobociu, co jest
dramatem szczegÛlnie ludzi
m≥odych. KoÒczπ siÍ øyczenia o zachowaniu stanu za≥Ûg
przedsiÍbiorstw prywatyzowanych. PamiÍtaÊ naleøy o reformach zapoczπtkowanych przez
ÑSolidarnoúÊî, o tym co robimy.
Podobnie jak dzia≥acze ÑSolidarnoúciî lat 80-tych czuwamy
nad sprawiedliwoúciπ spo≥ecznπ, rozkradaniem wspÛlnego
majπtku, prywatπ czy g≥upotπ
niektÛrych ludzi, ktÛra niszczy
wszystko to na co razem ciÍøko pracowaliúmy i pracujemy.
Pragniemy to jednak czyniÊ nie
przez strajki i demonstracje,
ale przez osobistπ uczciwoúÊ
w øyciu prywatnym i zawodowym, rozsπdne i przemyúlne
podejmowanie decyzji oraz
roztropnoúÊ i umiarkowanie.
PamiÍtajmy, øe nasza misja jest s≥uøbπ dla wspÛlnego
dobra, bo na tym w≥aúnie polega
polityka od poczπtku swojego
istnienia, od staroøytnej Grecji
i tak w≥aúnie jπ pojÍ≥a SolidarnoúÊ 25 lat temu.
Nowa DÍba, 18 sierpnia 2005 r.
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"POWINNOåCI• NARODU JEST CZCI∆
PAMI ∆ BOHATER”W"
Bohaterem jest niewπtpliwe pu≥kownik Jan
Szypowski ps. "Leúnik", od 1 lipca patron Oúrodka
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lπdowych w Nowej
DÍbie. WybÛr osoby Jana Szypowskiego na patrona
Oúrodka by≥ decyzjπ gruntownie przemyúlanπ. By≥
to cz≥owiek nietuzinkowy, ktÛry nieustannie wzbudza szacunek swoim bohaterstwem i patriotyzmem.
Jan Szypowski urodzi≥
siÍ w 1889 roku w zaborze rosyjskim. Studiowa≥ w
Sankt-Petersburgu na wydziale fizyko-matematycznym.
NastÍpnie zosta≥ powo≥any
do s≥uøby wojskowej, gdzie
uzyska≥ stopieÒ chorπøego. Po
wojnie polsko-bolszewickiej
pozosta≥ w s≥uøbie czynnej
w Departamencie Uzbrojenia
Ministerstwa Spraw Wojskowych. By≥ delegowany do
Polskiej Misji Wojskowej w
Paryøu. Tam teø ukoÒczy≥
wyøszy kurs amunicyjny. By≥
jednym z twÛrcÛw COP-u,
kierownikiem WytwÛrni
Amunicji Nr 3 w DÍbie. We
wrzeúniu 1939 roku dowodzi≥
obronπ DÍby. Podczas okupacji wyjecha≥ do Warszawy,
dzia≥a≥ w konspiracji - w Armii Krajowej, zosta≥ szefem
S≥uøby Uzbrojenia. Dzia≥a≥
pod pseudonimem "Leúnik",
zorganizowa≥ zgrupowanie o
tej samej nazwie. Pu≥kownik
"Leúnik" by≥ dowÛdcπ szczegÛlnym, wzbudza≥ respekt, by≥
stanowczy, surowy, niezwykle
odwaøny, dowodzi≥ zawsze
w pierwszej linii. Osobiúcie
unieszkodliwi≥ niemieckπ,
zdalnie sterowanπ minÍ samobieønπ "Goliat", stosowanπ do niszczenia umocnieÒ,
zapÛr i barykad. Opracowa≥
instrukcjÍ unieruchamiania i
wykorzystywania tych niebezpiecznych maszyn. Po klÍsce
powstania zosta≥ osadzony w
oflagu w Sandbostel i Altengrabow, potem przeniesiony
do obozu koncentracyjnego
w Neungammen. Uratowany

Eugeniusz Nycz. Z ust kap≥anÛw pad≥o wiele s≥Ûw o
wartoúciach, jakimi powinien kierowaÊ siÍ øo≥nierz
i patriota, a ktÛre by≥y tak
bliskie pu≥kownikowi Szypowskiemu. Po mszy wszyscy
udali siÍ na uroczysty apel,
podczas ktÛrego odczytano
decyzjÍ Ministerstwa Obrony
Narodowej o nadaniu Oúrodkowi Szkolenia Poligonowego
Wojsk Lπdowych w Nowej
DÍbie imiÍ p≥ka Jana Szypowskiego - "Leúnika".
Niezwyk≥ych wzruszeÒ
dostarczy≥o uczestnikom uroczystoúci wystπpienie honorowego goúcia, syna patrona,
Miros≥awa Szypowskiego. Jego
opowiadanie o ojcu by≥o bardzo
osobiste, pe≥ne szacunku i podziwu dla wielkiego cz≥owieka,
jakim by≥ dyrektor WytwÛrni
Amunicji Nr 3 w DÍbie.
G≥os zabra≥ rÛwnieø Tadeusz Koss, przewodniczπcy
Spo≥ecznego Komitetu Uczczenia PamiÍci p≥ka Jana Szypowskiego w Warszawie. Podkreúli≥, øe mieszkaÒcy Warszawy
pamiÍtajπ postaÊ ÑLeúnikaî i
w najbliøszym czasie odbÍdzie
siÍ uroczyste otwarcie parku
miejskiego w Warszawie w

zostaje w ostatniej chwili
dziÍki interwencji hr. Bernadotte, przedstawiciela Czerwonego Krzyøa. Po wojnie
pu≥kownik wrÛci≥ do Polski.
Jego sytuacja, jako oficera
sanacyjnego, by≥a trudna.
Marsza≥ek Rola-Øymierski
proponowa≥ mu awans na
genera≥a Ludowego Wojska
Polskiego, ale Jan Szypowski
go nie przyjπ≥. Pracowa≥ w
Zarzπdzie Przemys≥u Zbrojeniowego nad zabezpieczeniem
poniemieckich fabryk. Zmar≥
w 1950 roku. Za walkÍ w AK,
a szczegÛlnie za udzia≥ w Powstaniu Warszawskim, zosta≥
odznaczony krzyøem Virtuti
Militari kl. V oraz otrzyma≥
awans na stopieÒ pu≥kownika.
Odznaczony ponadto Z≥otym
Krzyøem Zas≥ugi, Oficerskim
Krzyøem Francuskiej Legii
Honorowej, Komandorskim
Krzyøem Korony RumuÒskiej
oraz innymi
odznaczeniami polskimi i
zagranicznymi.
UroczystoúÊ rozpoczÍ≥a Msza
åwiÍta w intencji patrona,
ktÛrπ koncelebrowali ks.
p≥k Stanis≥aw
SzymaÒski,
ks. p≥k Bogus≥aw Romankiewicz,
ks. mjr Piotr
Sroka oraz
ks. proboszcz UroczystoúÊ nadania imienia.

dzielnicy GrochÛw, ktÛremu
nadano imiÍ w≥aúnie p≥ka Jana
Szypowskiego. Na tπ uroczystoúÊ zostali zaproszeni przedstawiciele Jednostki i w≥adz
miasta.
"Wracajπ ludzie skazani
na niepamiÍÊ" - te s≥owa,
wicestarosty Jerzego Sudo≥a
podkreúlajπ s≥uszny wybÛr
patrona Oúrodka. Gratulacje i
øyczenia z≥oøyli rÛwnieø: pp≥k
Tadeusz ChoiÒski z Wydzia≥u
Szkolenia ålπskiego OkrÍgu
Wojskowego, burmistrz JÛzef
Czekalski, Urszula Krakowska, cz≥onek zarzπdu Zak≥adÛw Metalowych DEZAMET,
dyrektor ZOZ-u Wies≥awa
Barzycka, prezes Zak≥adu Produkcji Wody Wanda Bareja,
prezes zarzπdu SANFARM-u
Zbigniew Michno. Uroczysty apel zakoÒczy≥ pokaz
musztry w wykonaniu cz≥onkÛw Bractwa Rycerskiego.
NastÍpnie komendant
Oúrodka p≥k Marek Gmurski
wraz z synem patrona dokonali uroczystego ods≥oniÍcia
tablicy pamiπtkowej, po czym
Miros≥aw Szypowski wraz z
przedstawicielem DowÛdcy
ålπskiego OkrÍgu Wojskowego - p≥k. Tadeuszem ChoiÒskim - uroczyúcie otworzyli
salÍ tradycji Oúrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lπdowych.
MARYLA SIUDEM
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SierpieÒ jest miesiπcem
szczegÛlnym w historii naszej
Ojczyzny. 1 sierpnia 2005r. minÍ≥a
61 rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego, ktÛre wpisa≥o
siÍ w historiÍ jako jedno z najbardziej tragicznych wydarzeÒ,
wywo≥ujπcych wiele øywych
emocji i kontrowersji. Jan Pawe≥
II wspominajπc je w ubieg≥ym
roku napisa≥:
ÑCałym sercem jednoczę
się z mieszkańcami stolicy i ze
wszystkimi rodakami uroczyście
wspominającymi dramatyczne dni,
które stanowiły niejako apogeum
oporu, jaki podczas okupacji cały
naród stawiał hitlerowskiemu najeźdźcy. Jako syn tego narodu pragnę złożyć hołd poległym i żyjącym
bohaterom sierpniowego zrywu.
Chylę głowę przed powstańcami,
którzy w nierównej walce nie
szczędzili krwi i własnego życia
dla Ojczyzny. Choć w ostatecznym
rozrachunku na skutek braku
odpowiednich środków i z powodu zewnętrznych uwarunkowań
ponieśli militarną klęskę, ich czyn

na zawsze pozostanie w narodowej
pamięci jako najwyższy wyraz
patriotyzmu”.
Z tej okazji w koúciele Podwyøszenia Krzyøa åwiÍtego w
Nowej DÍbie odprawiona zosta≥a
z inicjatywy ks. pra≥ata Eugeniusza Nycza uroczysta msza úw.
w intencji poleg≥ych i øyjπcych
jeszcze uczestnikÛw Powstania.
Okolicznoúciowπ dekoracjÍ i s≥owo wprowadzajπce przygotowali
cz≥onkowie Akcji Katolickiej. We
wprowadzeniu do mszy úw. przypomniano okolicznoúci wybuchu
Powstania, jego przebieg oraz
ogromne straty wúrÛd øo≥nierzy
powstania oraz ludnoúci cywilnej.
Straty te wynika≥y m.in. z biernoúci Armii Czerwonej i naszych
zachodnich sojusznikÛw. Do dzisiaj wúrÛd politykÛw i historykÛw
toczy siÍ spÛr o to, czy powstanie
by≥o potrzebne. Znamienne w
kontekúcie tych dyskusji sπ s≥owa
Prymasa Tysiπclecia, kardyna≥a
Stefana WyszyÒskiego, zacytowane przez wprowadzajπcego:
ÑStraszne to by≥y dni, ale

jakøe wspania≥e! Okry≥y StolicÍ
Narodu, ktÛry chcia≥ byÊ wolny,
nowπ chwa≥π, albowiem NarÛd
ñ przez synÛw swoich walczπcych
w Warszawie ñ zaúwiadczy≥, øe
pragnie wolnoúci i ma do niej ca≥kowite prawo. Warszawa ñ Miasto
Nieujarzmione! Chociaøby mia≥o
ufaÊ przeciwko nadziei ñ NiezwyciÍøone! Bo nawet wtedy, gdy
padnπ wszyscy, pozostanie jeszcze
Sprawa i prawo do wolnoúci. I chociaøby pozosta≥y gÛry cia≥, przykryte gruzami, to jeszcze ofiary te sπ
ma≥e w porÛwnaniu do wielkiego
prawa, jakie ma cz≥owiek, narÛd i
ludzkoúÊ ñ prawa do wolnoúci.î
MszÍ úw. celebrowa≥ ksiπdz
pra≥at Eugeniusz Nycz, ktÛry
wyg≥osi≥ rÛwnieø homiliÍ. Przypomnia≥ w niej wartoúci, jakimi
kierowali siÍ walczπcy z okupantem, w tym takøe PowstaÒcy
Warszawscy. ZwrÛci≥ uwagÍ,
øe wartoúci te kszta≥towane by≥y
m.in. w rodzinach i w szkole.
Dzisiaj widzimy wyraüny zanik
tych wartoúci w naszym spo≥eczeÒstwie. Wynika to z kryzysu

jaki przechodzπ rodziny, z polityki oúwiatowej, w ktÛrej g≥Ûwny
nacisk k≥adzie siÍ na dydaktykÍ ,
a sprawy wychowawcze schodzπ
na drugi plan. Zanik tych wartoúci
widoczny jest bardzo wyraünie
wúrÛd naszych elit politycznych,
wúrÛd rzπdzπcych naszym krajem,
dla ktÛrych liczπ siÍ korzyúci osobiste, a nie dobro kraju. åwiadczπ
o tym liczne afery.
Uczestnicy mszy úw. modlili siÍ o wieczne zbawienie dla
wszystkich poleg≥ych za OjczyznÍ, za mπdroúÊ PolakÛw w czasie
wyborÛw do w≥adz paÒstwowych
i samorzπdowych, by rzπdzπcy
Polskπ kierowali siÍ dobrem kraju
a nie osobistym.
Po mszy úw. jej uczestnicy
przeszli do kaplicy Matki Boøej,
gdzie proszono Jπ o dalszπ opiekÍ
nad naszym Narodem i odúpiewano ÑBoøe coú PolskÍî.
J”ZEF ANTO—CZYK

JUBILEUSZ ORKIESTRY
55 lat dzia≥alnoúci Orkiestry
DÍtej w Nowej DÍbie, to zarazem
55 lat pracy najstarszej formy
kulturalnej na naszym terenie.
SzczegÛ≥owπ historiÍ orkiestry
publikowaliúmy w ÑNaszych
Sprawachî 5 lat temu. Przypomnijmy Orkiestra DÍta w latach
1950 ñ 1998 dzia≥a≥a przy Zak≥adach Metalowych ÑDezametî. Od
6 ñciu lat finansowana jest przez
Samorzπd Miasta i Gminy. Ponad 30 lat orkiestrπ niezmiennie
dyryguje kapelmistrz W≥adys≥aw
Bober ñ dyrektor artystyczny
ds. orkiestr Polskiego Zwiπzku ChÛrÛw i Orkiestr Oddzia≥
w Rzeszowie.
3 lipca w godzinach popo≥udniowych w Samorzπdowym Oúrodku Kultury odby≥ siÍ
koncert jubileuszowy orkiestry.
Orkiestra wystπpi≥a w sk≥adzie:
W≥adys≥aw Bober, JÛzef Cebula,

Jurek JÛzef, Sebastian Trela,
Adam Lasek, Jan Marut, Leszek
Trela, £ukasz Sa≥ek, Damian Sorbal, Wies≥aw MichoÒ, Krzysztof
Skrzypek, Tomasz Marut, Jerzy
Wrona, £ukasz Wrona, W≥adys≥aw ZiÍtek, JÛzef BieleÒ,
Ryszard K≥osowski, Kazimierz
Marczyk, Marian Pude≥ko, W≥adys≥aw Lewkowicz, Piotr Wilk,
Kazimierz Kosiorowski, Edward
Grzelak, Henryk Krakowski,
Tadeusz £πcz, Zbigniew cieplik,
Filip Kodyra, Pawe≥ Kodyra. Do
udzia≥u w koncercie zaproszono
znanπ juø mieszkaÒcom naszej
gminy solistkÍ SylwiÍ Wojnar.
Niezwyk≥ym akcentem koncertu
by≥ wystÍp, a zarazem debiut 10-letnich solistek SOK ñ Martyny
Koblak i Patrycji Wilk. Owacjom
nie by≥o koÒca.
Kilka minut pÛüniej z rπk
prezesa PZCHiO Oddzia≥ Rze-

szÛw Grzegorza Oliwy oraz
wiceprezesa Aleksandry Niezgody Orkiestra DÍta przyjÍ≥a
najwyøszπ odznakÍ zwiπzkowπ
ñ OdznakÍ Honorowπ Z≥otπ z
Laurem za szczegÛlnπ dzia≥alnoúÊ
organizacyjnπ i artystycznπ w
spo≥ecznym ruchu muzycznym.
Uhonorowano rÛwnieø cz≥onkÛw
orkiestry. OdznakÍ Honorowπ
Z≥otπ z Laurem otrzymali: Ryszard K≥osowski, Adam Lasek;
OdznakÍ Honorowπ Z≥otπ: JÛzef
Cebula, Krzysztof Skrzypek;
OdznakÍ Honorowπ Srebrnπ:
Zbigniew Cieplik, Wies≥aw MichoÒ; OdznakÍ Honorowπ Brπzowπ: Sebastian Trela, £ukasz
Sa≥ek, Damian Sorbal. Pozostali
Cz≥onkowie otrzymali dyplomy
pamiπtkowe.
Osobiúcie gratulacje i podziÍkowania z≥oøyli orkiestrze
starostowie Zbigniew RÍkas

i Jerzy Sudo≥, wiceburmistrz
Krzysztof Micha≥Ûw, wiceprzewodniczπcy Rady Miejskiej
Aleksander Sawicki. Dowody
uznania dla Orkiestry nap≥ynÍ≥y
z WojewÛdzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie podpisane przez dyrektora Marka JastrzÍbskiego.
SOK
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Z HISTORII PRZEDSZKOLA
NR 4 W NOWEJ DĘBIE
Poczπtki Przedszkola Nr 4 w Nowej DÍbie siÍgajπ
roku 1947. Budynek, w ktÛrym znajduje siÍ przedszkole,
wybudowano w XIX w., jako budynek szkolny, w ktÛrym
odbywa≥a siÍ nauka. Zaraz po zakoÒczeniu II wojny úwiatowej zosta≥ zajÍty przez wojska sowieckie, a nauka odbywa≥a siÍ w domach na wsi. Taki stan trwa≥ do 25 X 1946 r.,
tj. do czasu, kiedy wojska sowieckie opuúci≥y DÍbÍ. Szko≥Í
wÛwczas przeniesiono do budynku na Osiedlu.
Wielu mieszkaÒcÛw wsi
zaczÍ≥o pracÍ w rozbudowujπcych siÍ Zak≥adach Metalowych,
zaistnia≥a wiÍc koniecznoúÊ za≥oøenia przedszkola, w ktÛrym
przebywa≥yby dzieci pracujπcych
rodzicÛw. W 1947 roku powsta≥o
poczπtkowo 5-godzinne przedszkole, ktÛrego organizatorkπ
by≥a Zofia Wilk.
W latach piÍÊdziesiπtych
kierownictwo przedszkola objÍ≥a
Zofia Pustelak. WÛwczas by≥o
to jednooddzia≥owe przedszkole,
czynne dziewiÍÊ godzin dziennie, w ktÛrym przebywa≥o oko≥o
30 dzieci. MieszkaÒcy wioski
wszczÍli starania u w≥adz oúwiatowych w celu zorganizowania
szko≥y podstawowej dla dzieci
klas poczπtkowych w DÍbie.
Starania te zosta≥y uwieÒczone
sukcesem i 1.IX.1958 r. powsta≥a
we wsi decyzjπ Wydzia≥u Oúwiaty i Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Tarnobrzegu Szko-

Budynek P4.

≥a Podstawowa z dwoma oddzia≥ami. Znalaz≥a ona pomieszczenie
w dawnym budynku szkolnym,
w ktÛrym mieúci≥o siÍ rÛwnieø
przedszkole. Odtπd w budynku mieszczπ siÍ obie instytucje.
W latach piÍÊdziesiπtych funkcjÍ
kierowniczπ pe≥ni≥a rÛwnieø Genowefa DziÍbor, ktÛra prowadzi≥a
przedszkole do 1960 r. W tym teø
roku obowiπzki te przejÍ≥a Stanis≥awa Moryc. W 1962 r. zajmujπcy s≥uøbowe mieszkanie w szkole
podinspektor Oúwiaty Doros≥ych
Zbigniew Hawrylinko zwolni≥
zajmowane dotπd pomieszczenia.
Przeniesiono tam przedszkole,
a szko≥a zajÍ≥a po≥owÍ budynku
z oddzielnym wejúciem.
Jesieniπ 1967 r. z inicjatywy
kierownika szko≥y W≥adys≥awa
Bajdy zosta≥ utworzony Komitet
Rozbudowy Szko≥y, w sk≥ad ktÛrego wesz≥o 13 osÛb z przewodniczπcym W≥adys≥awem Kosiorem.
Komitet postanowi≥ zaktywizo-

waÊ mieszkaÒcÛw wioski i w
czynie spo≥ecznym przy poparciu
w≥adz oúwiatowych rozbudowaÊ
budynek szko≥y. Przy tej okazji
rÛwnieø przedszkole mia≥oby
otrzymaÊ dwa pomieszczenia na
drugi oddzia≥. Na wiosnÍ 1970 r.
rozpoczÍ≥y siÍ prace przy budowie úcian przybudÛwki, a tuø po
zakoÒczeniu roku szkolnego po≥πczono stary budynek z nowym.
Przez okres wakacji trwa≥y prace
przy stropodachu. Przedszkole
na czas remontu zosta≥o przeniesione do budynku Gromadzkiej
Rady Narodowej. W 1971 r.
wrÛci≥o do wyremontowanego
budynku szko≥y. Na koniec lipca 1973 r. stan personelu przedstawia≥ siÍ nastÍpujπco: kierownik
przedszkola - Stanis≥awa Moryc,
nauczyciel- Helena Radek oraz
personel obs≥ugowy.
l wrzeúnia 1973 r. dyrektorem przedszkola zosta≥a Julia
Stradomska, wÛwczas to utworzono drugi oddzia≥ przedszkolny.
ZwiÍkszy≥a siÍ rÛwnieø liczba
personelu (poza dyrektorem):
Stanis≥awa Moryc - zastÍpca
dyrektora, Helena Radek oraz
personel obs≥ugowy. Pomieszczenia przedszkolne ogrzewane
by≥y przez piece kaflowe, brak
by≥o kanalizacji, bieøπcej wody
i gazu. W tym okresie przedszkole
czynnie uczestniczy≥o w rÛønego
rodzaju zawodach sportowych,
konkursach recytatorskich, piosenkarskich i innych, organizowano wiele uroczystoúci dla dzieci
przedszkolnych i ich rodzicÛw.
1 paüdziernika 1984 r. dyrektor przedszkola Julia Stradomska przesz≥a na emeryturÍ,
a na jej miejsce przysz≥a Zofia Gπsiorowska, ktÛra do dnia
dzisiejszego pe≥ni≥a tÍ funkcjÍ.
W latach 1984-89 liczba uczÍszczajπcych do przedszkola dzieci
by≥a bardzo duøa - oko≥o 48-50
dzieci. Corocznie czÍúÊ podaÒ
o przyjÍcie dzieci do przedszkola
by≥o odrzucanych ze wzglÍdu na
ograniczone warunki lokalowe.

16 XII 1988 r. zosta≥ zawiπzany Komitet Rozbudowy Szko≥y, ktÛrego przewodniczπcym
zosta≥ W≥adys≥aw Flis. Komitet
ten postanowi≥ dobudowaÊ czÍúÊ
szko≥y w celu poprawienia warunkÛw lokalowych. WkrÛtce
jednak postanowiono wybudowaÊ nowπ szko≥Í, a dobudowaÊ czÍúÊ budynku od strony
przedszkola. Pierwsze prace budowlane: wykopy i fundamenty
wykonali rodzice oraz øo≥nierze
z Jednostki Wojskowej z Nowej
DÍby w czynie spo≥ecznym, pod
nadzorem cz≥onkÛw Komitetu
Rozbudowy. Duøy wk≥ad w budowÍ wnieúli: W≥adys≥aw Flis,
Stefan Buú, Zbigniew Jamrozik,
Feliks Wilk, W≥odzimierz Grabowski, Stanis≥aw Rojek, a takøe
radny dzielnicy DÍba Jan Flis. 1
listopada 1991 r. przyjÍto dzieci
juø do nowych pomieszczeÒ.
W tym roku z dniem 1 wrzeúnia przedszkole wraz ze szko≥π
podstawowπ i gimnazjum w DÍbie wesz≥o w sk≥ad Zespo≥u PlacÛwek Oúwiatowych. W chwili
obecnej przedszkole wyposaøone
jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, bibliotekÍ, sprzÍt RTV,
komputery, co w znacznym stopniu przyczynia siÍ do prawid≥owego funkcjonowania placÛwki.
Przedszkole osiπga pozytywne
wyniki pracy dydaktyczno ñ wychowawczej poparte przez kontrole
i wizytacje z Kuratorium Oúwiaty
w Rzeszowie. Dzieci przedszkolne uczestniczπ w konkursach,
przeglπdach organizowanych na
terenie miasta odnoszπc znaczπce
sukcesy. Rodzice informowani sπ
o wszelkich wydarzeniach przedszkolnych w wydawanym przez
RadÍ Pedagogicznπ kwartalniku
ÑCzwÛreczkaî.
Dziú uczÍszcza do przedszkola oko≥o 46 dzieci. Jest to dla
dzieci drugi dom, wiÍc starania
ca≥ej kadry idπ w kierunku stworzenia mi≥ej atmosfery w przedszkolu, utrzymania funkcjonalnoúci i estetyki pomieszczeÒ, aby
kaøde dziecko z chÍciπ przychodzi≥o do naszej placÛwki.
ZOFIA G•SIOROWSKA
WRAZ Z ZARZ•DEM
OSIEDLA
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KOLEJNY WYJAZD
DO PLOEMEUR
Po raz szÛsty do Ploemeur udali siÍ badmintoniúci STALI Nowa DÍba oraz
przedstawiciele nowodÍbskiego samorzπdu. W tegorocznej wymianie, trwajπcej
od 17 do 26 sierpnia udzia≥ wziÍli radni Stanis≥aw Skimina i JÛzef Sadecki oraz
przedstawiciel burmistrza Aleksander Mokrzycki z UMiG.
Poza przedstawicielami
samorzπdu ekipÍ sportowπ
tworzyli: trener badmintonistÛw
Adam Bunio wraz z 13 podopiecznymi, kierownik sekcji
badmintona Tadeusz Kowalczyk, trener druøyny juniorÛw
w pi≥ce noønej Grzegorz Bia≥ek
wraz z trzema zawodnikami,
zawodnik sekcji lekkiej atletyki oraz t≥umacz Stanis≥aw
Truchan.
W Ploemeur ekipa doros≥ych zosta≥a zakwaterowana w
internacie miejscowego liceum,
zaú grupa badmintonistÛw w
rodzinach francuskich.
Delegacja naszej gminy
by≥a przyjmowana przez mera
Ploemeur Loica Le Meura, a
takøe zapoznawa≥a siÍ z funkcjonowaniem kilku gminnych
instytucji, w tym kuchni centralnej, przedszkola, szko≥y.
Zwiedzi≥a takøe centrum reha-

Spotkanie u mera Ploemeur.

bilitacyjne w Kerpape i muzeum
regionalne w Quimper. Bardzo
mi≥e by≥y spotkania z naszymi
z rodakami mieszkajπcymi w
Bretanii, ktÛre umoøliwili nam
nasi gospodarze. W trakcie
rozmÛw z merem uzgodniono
przyjazd ekipy samorzπdowcÛw z bretoÒskiego miasta do
Nowej DÍby na wiosnÍ 2006 r.
Nasza delegacja z≥oøy≥a rÛwnieø propozycje rozszerzenia
wymiany o inne grupy sportowe, a takøe zespo≥y regionalne
czy m≥odzieø szkolnπ. Rozmowy te majπ byÊ kontynuowane
w czasie wizyty goúci z Francji
w przysz≥ym roku.
Takim wstÍpem do rozszerzenia wymiany by≥ udzia≥
w tegorocznym wyjeüdzie
kilku m≥odych pi≥karzy, ktÛrzy
wziÍli udzia≥ w treningach z
ich francuskimi rÛwieúnikami.
RÛwnieø wyjúcia na plaøÍ

po≥πczone by≥y z treningami
pi≥karskimi.
Badmintoniúci przebywali
w Ploemeur w ramach trwajπcej juø 13 lat miÍdzynarodowej
wymiany sportowo-m≥odzieøowej, ktÛrej twÛrcami sπ Didier
Le Priol z Amicale Laique de
Ploemeur i Adam Bunio ze
Stali Nowa DÍba. Trenowali
oni tam 2 razy dziennie oraz
uczestniczyli w miÍdzynarodowym turnieju badmintona,
a takøe rozegrali towarzyski
mecz z miejscowπ druøynπ.
Turniej badmintona rozegrany
zosta≥ w formule Open w kat.
gier podwÛjnych (mieszane na
zasadzie Polak-Francuz, Polka-Francuzka) oraz w kat. juniorÛw m≥odszych w formule gier
pojedynczych. W turnieju debli
kolejnoúÊ by≥a nastÍpujπca: kobiety: 1. Kamilla Sagan (Stal)/
Carole Roye (Amicale); 2.

Monika ØarÛw (Stal)/Clemense
Peres (Amicale); 3-4. Agnieszka SkowroÒska/Sara Peres oraz
Sarah Vioules/Deborah Vioules
(Amicale); wúrÛd mÍøczyzn
triumfowali: 1. Dawid Gπsior
(Stal)/Romain Verschoore
(Amicale); 2. Piere Legadec/
William Anthony (Amicale);
3-4. Kamil Krukowski (Stal)/
Yannick Jean (Amicale) oraz
Krzysztof Kaczor (Stal)/Anthony Guidoux (Amicale).
W kat. juniorÛw m≥odszych
1 miejsce wywalczy≥ Dawid
Rzπsa, a na 3 miejscu uplasowa≥ siÍ Oskar Pe≥ka (obaj
Stal).
W sparingu Stal pokona≥a
Amicale Laique de Ploemeur
5:0, a punkty dla nowodÍbian zdobyli: Kamilla Sagan i
Krzysztof Kaczor w singlach,
Monika ØarÛw/Kamilla Sagan
oraz Dawid Gπsior/Kamil
Krukowski w deblach, Kamil
Krukowski/Monika ØarÛw w
mikúcie.
Prasa francuska w samych superlatywach recenzowa≥a pobyt m≥odych badmintonistÛw Stali Nowa DÍba
w Bretanii.
ALEKSANDER
MOKRZYCKI
ADAM BUNIO
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NOWA SALA JU¯
WE W£ADANIU M£ODZIE¯Y
DzieÒ 2 wrzeúnia pewnie na d≥ugo zapadnie w pamiÍci
uczniÛw Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Nowej DÍbie. Tego dnia bowiem zosta≥a im przekazana do uøytkowania
sala gimnastyczna, ktÛra spe≥nia ich sportowe marzenia.
Do tej pory kilkuset
uczniÛw musia≥o zadowoliÊ
siÍ niewielkπ salkπ, gdzie linie
boiska do pi≥ki siatkowej musia≥yby wychodziÊ na úciany.
Dlatego spo≥ecznoúÊ
szkolna w 2001 r. z duøπ radoúciπ przyjÍ≥a decyzjÍ w≥adz
Powiatu Tarnobrzeskiego i
Gminy Nowa DÍba o podjÍciu
siÍ realizacji tego zadania. Na
zakoÒczenie jednak trzeba by≥o
parÍ lat poczekaÊ, bo zarÛwno
jeden, jak i drugi samorzπd, mia≥y
rÛwnieø inne zadania na g≥owie
(powiat ñ usuwanie skutkÛw powodzi, gmina- budowÍ kot≥owni,
kanalizacji). Jednakøe pozyskanie dofinansowania Marsza≥ka
WojewÛdztwa Podkarpackiego
oraz Podkarpackiego Kuratora
Oúwiaty pozwoli≥o oddaÊ w
dzieÒ po rozpoczÍciu tego roku
szkolnego salÍ o wartoúci blisko
2,4 mln z≥. Sala sportowa to w≥aúciwie hala o wymiarach 20x44m,
z widowniπ na blisko 200 osÛb.
Znajdujπ siÍ tutaj boiska do pi≥ki
rÍcznej, halowej pi≥ki noønej, pi≥ki

Sala we w≥adaniu koszykarek.

koszykowej wraz z niezbÍdnym
oprzyrzπdowaniem.
Uroczystoúci oddania nowego obiektu do uøytku rozpoczÍ≥y
siÍ mszπ úw. w Koúciele Matki
Boøej KrÛlowej Polski, ktÛrπ
koncelebrowa≥ ordynariusz ks.
biskup Andrzej DziÍga. Po mszy
m≥odzieø szkolna, nauczyciele,
w≥adze samorzπdowe i zaproszeni
goúcie udali siÍ wraz z Orkiestrπ
DÍtπ do nowego budynku sportowego.
PrzeciÍcia wstÍgi dokonali
kolejno wojewoda Jan Kurp, wicemarsza≥ek Julian Ozimek, kurator Stanis≥aw Rusznica, starosta
Zbigniew RÍkas, burmistrz JÛzef
Czekalski, wicestarosta Jerzy
Sudo≥ i Eliza Urbaniak, uczennica
Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1.
Dalszπ czÍúÊ uroczystoúci
poprowadzili dyrektorzy obu
szkÛ≥: Eløbieta Koz≥owska (ZS1)
i Zbigniew Wolwowicz (G1).
Powitali oni zaproszonych goúci, wúrÛd ktÛrych, obok wyøej wymienionych byli radni
obu samorzπdÛw, wÛjt Majdanu

KrÛlewskiego Jerzy Wilk, radni
minionej kadencji, pracownicy
samorzπdowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, zak≥adÛw
pracy, instytucji, projektanci i
budowniczy nowej sali, emerytowani nauczyciele. Dyrektorzy
wyrazili radoúÊ i dumÍ z tego,
øe ich m≥odzieø bÍdzie ÊwiczyÊ
w tak piÍknej sali i rozwijaÊ
swoje sportowe pasje. NastÍpnie
poprosili biskupa A. DziÍgÍ o
poúwiÍcenie nowego obiektu.
Jerzy Sudo≥, wicestarosta
tarnobrzeski, krÛtko omÛwi≥ dzieje tej budowy, podkreúlajπc udzia≥
wszystkich stron finansujπcych to
zadanie. ZwrÛci≥ jednak uwagÍ, øe
Ñnie masz zas≥ug, te co zowiπ siÍ
zas≥ugi, to ojczyünie wyp≥acone
d≥ugiî.
Wojewoda Jan Kurp nazwa≥
salÍ pomnikiem úwiadczπcym
o rozumieniu przez samorzπdy
problemÛw oúwiaty. Powiedzia≥,
øe jest to inwestycja w m≥odzieø,
co s≥uøyÊ bÍdzie kiedyú rozwojowi kraju. W podobnym duchu
wypowiadali siÍ wicemarsza≥ek
Julian Ozimek i kurator Stanis≥aw
Rusznica.
Zbigniew RÍkas zwrÛci≥
uwagÍ na postawÍ radnych powiatowych, ktÛrzy w obliczu
klÍski powodzi w gminie Gorzyce podnieúli jednak
rÍce za podjÍciem
siÍ tego zadania. Cichym bohaterem tej
inwestycji nazwa≥
wicestarostÍ Jerzego
Sudo≥a, ktÛry nadzorowa≥ pracÍ, a przede
wszystkim zabiega≥ o
úrodki zewnÍtrzne.
Wraz z przewodniczπcym Rady Powiatu Tadeuszem
Durdπ wrÍczyli podziÍkowanie Zofii
BoryÒskiej, by≥ej dyrektorce ZS1, ktÛra
rozpoczyna≥a prace
przy tym obiekcie.
PodziÍkowania wraz

z ksiπøkami i pi≥kami pop≥ynÍ≥y
takøe na rÍce E. Koz≥owskiej.
Przy tej okazji Zarzπd Powiatu
z≥oøy≥ podziÍkowanie d≥ugoletniej nauczycielce wychowania
fizycznego Wiktorii AntoÒczyk.
Z kolei burmistrz JÛzef Czekalski podkreúli≥ dobrπ wspÛ≥pracÍ z samorzπdem powiatowym
przy realizacji tego duøego dzie≥a.
MÛwi≥ rÛwnieø o potrzebie budowy dla obu szkÛ≥ zaplecza boiskowego na powietrzu. Podkreúli≥,
øe po wybudowaniu niedaleko
basenu krytego powstanie w tej
czÍúci miasta piÍkny kompleks
sportowy. PodziÍkowa≥ takøe
firmie budujπcej salÍ - NOWBUDOWI, ktÛrπ reprezentowa≥ jej
szef Edward Wnuk (czÍúÊ zadania
wczeúniej realizowa≥ TARBUD).
A na zakoÒczenie wrÍczy≥ dyrektorowi Z. Wolwowiczowi czek na
10 tys. z≥ na zakup sprzÍtu sportowego, za co zebra≥ duøo oklaskÛw
od uczniÛw.
Spotkanie to by≥o takøe
okazjπ do wrÍczenia odznaczeÒ
paÒstwowych dla osÛb zaangaøowanych w budowÍ sali i rozwÛj
sportu na terenie miasta. Przyznany przez Prezydenta RP Z≥oty
Krzyø Zas≥ugi z rπk wojewody
otrzymali W≥adys≥aw Gurdak
- przewodniczπcy Rady Powiatu
minionej kadencji oraz Krzysztof
Zych - d≥ugoletni nauczyciel ZS1
i przewodniczπcy MKO NSZZ
ÑSolidarnoúÊî. Srebrny Krzyø Zas≥ugi wrÍczony zosta≥ Mieczys≥awowi Dziemiance, nauczycielowi
wf w ZS1. Medale Komisji Edukacji Narodowej kurator oúwiaty
wrÍczy≥ staroúcie Z. RÍkasowi
oraz Eløbiecie Wojciechowskiej,
skarbnikowi powiatu.
PodziÍkowania od dyrektorÛw obu placÛwek zosta≥y
wrÍczone kilkunastu osobom,
ktÛre mia≥y swojπ Ñcegie≥kÍî w
tej budowie.
PodziÍkowali teø uczniowie
dwoma wierszami, nawiπzujπcymi do ducha sportowej rywalizacji oraz taÒcami narodowymi
w wykonaniu ÑDÍbianî. Ca≥oúÊ
zakoÒczy≥ sympatyczny mecz
koszykÛwki dziewczπt z obu nowodÍbskich szkÛ≥ úrednich.
WIES£AW ORDON
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SPRAWDZIAN OPERACYJNO-TECHNICZNY
JEDNOSTEK OSP
5 sierpnia przeprowadzony zosta≥ sprawdzian operacyjno-techniczny
jednostek Ochotniczych Straøy Poøarnych z terenu miasta i gminy Nowa
DÍba. W sprawdzianie ogÛ≥em udzia≥ wziÍ≥o 8 jednostek OSP.
G≥Ûwnym za≥oøeniem
sprawdzianu by≥o wykonanie
na czas Êwiczenia bojowego
polegajπcego na zbudowaniu linii
gaúniczej na torze Êwiczebnym,
na ktÛrym ustawione by≥y przeszkody oraz wykonanie na czas
Êwiczenia w konkurencji technicznej polegajπcego na wykonaniu stanowiska oúwietleniowego,
uwolnienia zablokowanego rannego oraz przetransportowaniu
go do punktu medycznego.
Sprawdzian przeprowadzony zosta≥ na stadionie Ludowego
Klubu Sportowego w Tarnowskiej Woli. Za przygotowanie
techniczne obiektu oraz toru
odpowiedzialna by≥a jednostka

OSP w Tarnowskiej Woli pod
dowÛdztwem naczelnika OSP dh.
Stanis≥awa Baracza. Z na≥oøonego zadania jednostka wywiπza≥a
siÍ w sposÛb perfekcyjny. Mimo
ma≥o sprzyjajπcej pogody na
stadionie zgromadzi≥o siÍ bardzo
wielu mieszkaÒcÛw z okolicznych
wiosek. GoúÊmi honorowymi
sprawdzianu byli: z-ca komendanta miejskiego w Tarnobrzegu Antoni Lewandowski, przewodniczπcy Rady Miejskiej w Nowej DÍbie
Andrzej Chejzdral wraz ze swoimi
zastÍpcami Aleksandrem Sawickim oraz Stanis≥awem Zbyradem,
a takøe przedstawiciele Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa DÍba: Wies≥aw Ordon, sekretarz gminy oraz

Aleksander Mokrzycki,
g≥Ûwny specjalista ds.
infrastruktury.
Wyniki sprawdzianu operacyjno-technicznego przedstawiajπ siÍ nastÍpujπco: I
Sprawdzian operacyjno - techniczny.
miejsce ñ OSP Jadachy,
- ≥πczny wynik 102,6
KoÒcowym akcentem
pkt.; II miejsce - OSP Tarnowska sprawdzianu by≥o wrÍczenie
Wola - 117,3 pkt.; III miejsce - wszystkim druøynom pamiπtOSP Nowa DÍba - 120,3 pkt; IV kowych dyplomÛw. ZwyciÍzmiejsce - OSP AlfredÛwka - 121,9 cy otrzymali ponadto puchary
pkt.; V miejsce - OSP ChmielÛw ufundowane przez Burmistrza
- 127,4 pkt.; VI miejsce ñ OSP Miasta i Gminy. Po oficjalnym
zakoÒczeniu wszyscy udali siÍ na
Cygany - 130,2 pkt; VII miejsce
tradycyjnπ straøackπ grochÛwkÍ.
- OSP Rozalin - 132,9 pkt; VIII
JERZY KONEFA£
miejsce - OSP PorÍby DÍbskie
- 135,4 pkt.

Piknik na zakoÒczenie wakacji
W holu Samorzπdowego
27 sierpnia w sobotÍ odby≥ siÍ organizowany po raz
Oúrodka Kultury swoje prace
pierwszy DzieÒ Organizacji Pozarzπdowych po≥πczony plastyczne prezentowali peniz Piknikiem ÑBliøej siebie ñ dalej od narkotykÛwî.
tencjariusze Aresztu åledczego

Pierwsza czÍúÊ imprezy by≥a skierowana do najm≥odszych. z Niska Oddzia≥ ZewnÍtrzny w
Chmielowie.
Konkursy i zabawy na wiele malowanie pude≥ek, lepienie
Patrzπc na iloúÊ zarejestrogodzin zajÍ≥y naszych milusiÒ- Ñdziabπgaî, rysowanie z zawiπ- wanych organizacji pozarzπdoskich, ktÛrzy mogli wykazaÊ siÍ zanymi oczami, jak rÛwnieø wych, niewiele z nich wyrazi≥o
artystycznie i sprawnoúciowo. pantomima, taniec z balonami chÍÊ uczestniczenia w imprezie.
By≥y wiÍc takie konkursy jak czy robienie mumii.
By≥y to: Towarzystwo Pomocy
Humanitarnej dla Ubogich i
Cierpiπcych, Ko≥o GospodyÒ z
Rozalina, Ko≥o PrzyjaciÛ≥ Dzieci
Niepe≥nosprawnych Ruchowo,
Caritas ñ Oddzia≥ ChmielÛw,
Klub Karate KYOKUSHIN,
Spo≥eczny Komitet Pomocy
Szpitalowi Powiatowemu w
Nowej DÍbie, NowodÍbski Klub
Abstynenta, Ma≥opolskie Stowarzyszenie Chorych na CukrzycÍ,
Polski Zwiπzek EmerytÛw, RencistÛw i InwalidÛw. NiektÛre z
nich przygotowa≥y stanowiska,
na ktÛrych prezentowa≥y swÛj
dorobek lub materia≥y reklamowe organizacji, inne wykorzystaMlodzieø z Karanu na estradzie.

≥y moøliwoúÊ zaprezentowania
siÍ ze sceny, aby przedstawiÊ
swojπ dzia≥alnoúÊ oraz zachÍciÊ
mieszkaÒcÛw do wstπpienia w
swoje szeregi. Moøna by≥o bezp≥atnie zmierzyÊ sobie ciúnienie
czy poziom cukru we krwi, albo
nabyÊ fachowπ literaturÍ zwiπzanπ z tematykπ uzaleønieÒ.
NastÍpna czÍúÊ programu
by≥a skierowana do m≥odzieøy. Nastolatki mog≥y obejrzeÊ
ÑScenkiî w wykonaniu Teatrzyku ÑBajdurekî, nawiπzujπce
do tematyki antynarkotykowej.
ChÍtni wziÍli udzia≥ w konkursie
wiedzy zwiπzanej z problemami
uzaleønieÒ oraz mogli wys≥uchaÊ utworÛw w wykonaniu
m≥odzieøy ze Stowarzyszenia
KARAN z Rzeszowa, ktÛrzy po
negatywnych doúwiadczeniach z
narkotykami ostrzegali rÛwieúnikÛw przed tπ drogπ donikπd.
RozgrzewkÍ przed mocnym zakoÒczeniem dnia, czyli koncertem zespo≥u JARY
BAND, zaserwowa≥y zespo≥y
hip-hopowe: ÑKA 2î z Nowej
cd. na str. 18
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1 % DLA SZPITALA
POWIATOWEGO W NOWEJ DÊBIE
W 2000 roku z inicjatywy
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i Dyrekcji SPZZOZ w
Nowej DÍbie utworzone zosta≥o
Stowarzyszenie - Spo≥eczny
Komitet Pomocy Szpitalowi
Powiatowemu w Nowej DÍbie.
Jest to organizacja pozarzπdowa, ktÛrej celem jest gromadzenie úrodkÛw finansowych
na modernizacjÍ, rozbudowÍ i
zakup sprzÍtu dla Szpitala. W
roku 2004 powo≥ane do øycia
Stowarzyszenie otrzyma≥o status organizacji poøytku publicznego. Przywilej ten wiπøe siÍ z
moøliwoúciπ odpisu 1% podatku
dochodowego na rzecz Stowa-

rzyszenia. Po raz pierwszy w
ubieg≥ym roku apelowaliúmy
do PaÒstwa o przekazywanie
úrodkÛw finansowych dla naszej organizacji. Z moøliwoúci
tej skorzysta≥o grono osÛb,
ktÛrym tπ drogπ pragnÍ gorπco podziÍkowaÊ. Spo≥eczny
Komitet Pomocy Szpitalowi
Powiatowemu w Nowej DÍbie
zebra≥ i przekaza≥ dla Szpitala
5.107,93 z≥. Pieniπdze te przeznaczyliúmy na modernizacjÍ
bloku operacyjnego.
Korzystajπc z okazji mocno zachÍcam do przekazywania odpisu na Stowarzyszenie
rÛwnieø za rok bieøπcy. Mam

POSI£EK W SZKO£ACH
We wszystkich szko≥ach
naszej gminy prowadzone jest
doøywianie dzieci i m≥odzieøy
w formie ciep≥ego posi≥ku. Obecne,
wynikajπce z moøliwoúci Gminy
i potrzeb spo≥ecznych, rozwiπzanie
pozwala na prowadzenie doøywiania, zapewniajπc rÛwne traktowanie
uczniÛw wszystkich szkÛ≥.
Poprzednio w rÛønych szko≥ach dzieci korzysta≥y z rÛønych
form doøywiania (od kanapek po
obiad z dwÛch daÒ), co powodowa≥o
duøe zrÛønicowanie w dostÍpie do
wsparcia ze úrodkÛw publicznych.
Prawo do korzystania z doøywiania
w szko≥ach majπ wszyscy chÍtni
uczniowie. Cena oferowanego
ciep≥ego posi≥ku o kalorycznoúci
nie mniejszej niø 800 kcal wynosi
2,94 z≥ we wszystkich szko≥ach, a
posi≥ek jest taki sam. Jednoczeúnie
dzieci i m≥odzieø z rodzin, w ktÛrych we wspÛlnie prowadzonym
gospodarstwie domowym dochÛd
na osobÍ nie przekracza 474 z≥ majπ
moøliwoúÊ nieodp≥atnego korzystania z posi≥kÛw na podstawie decyzji
kierownika MiejskoñGminnego
Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej w
Nowej DÍbie. Decyzja taka podejmowana jest na wniosek rodzicÛw
dziecka (ew. opiekuna prawnego lub
w przypadkach tego wymagajπcych
na wniosek nauczyciela, dyrektora

szko≥y, pracownika socjalnego, a
nawet zg≥oszenia ze úrodowiska) po
przeprowadzeniu úrodowiskowego
ñ rodzinnego wywiadu spo≥ecznego, zgodnie z uregulowaniami
prawnymi wynikajπcymi z ustawy
o pomocy spo≥ecznej.
Jest to jedna z form pomocy
spo≥ecznej dla osÛb i rodzin wymagajπcych wsparcia. årodki na ten
cel pochodzπ zarÛwno z budøetu
paÒstwa jak i ze úrodkÛw w≥asnych
gminy. Przewidywane wydatki na
doøywianie przekroczπ 300 tys. z≥.
Warunki realizacji zadania
doøywiania w poszczegÛlnych
szko≥ach sπ bardzo rÛøne, a w niektÛrych wrÍcz trudne z uwagi na
istniejπcπ bazÍ lokalowπ i obecne
zagospodarowanie. Niemniej szko≥y
starajπ siÍ w moøliwie najlepszym
stopniu wywiπzaÊ z ciπøπcych na
nich obowiπzkÛw organizacyjnych.
Informacje na temat doøywiania
dzieci w szko≥ach wraz z bieøπcymi jad≥ospisami wywieszane sπ
w szko≥ach na tablicach og≥oszeÒ
w ogÛlnie dostÍpnych miejscach.
Na koniec miesiπca wrzeúnia z
posi≥ku w szkole finansowanego ze
úrodkÛw przeznaczonych na pomoc
spo≥ecznπ korzysta≥o 542 dzieci.
Na poczπtku roku szkolnego
dwukrotnie odby≥ siÍ objazd szkÛ≥
w zwiπzku z realizacjπ zadania do-

nadziejÍ, øe grono darczyÒcÛw
w nastÍpnym roku powiÍkszy
siÍ.
Szpital nasz zatrudnia
obecnie 450 osÛb, ktÛrzy pracujπ
w 10 oddzia≥ach szpitalnych, 15
poradniach specjalistycznych,
Oddziale Pomocy Doraünej.
Zatrudniamy g≥Ûwnie osoby z
terenu Miasta i Gminy Nowa
DÍba, Powiatu Tarnobrzeskiego, Gminy Majdan KrÛlewski.
Naszym obowiπzkiem jest, aby
Szpital by≥ modernizowany i
doposaøany w nowe urzπdzenia medyczne, rozwija≥ siÍ i
utrzymywa≥ wysoki poziom
úwiadczonych us≥ug, czego
øywiania dzieci z udzia≥em zastÍpcy
burmistrza, dyrektora i g≥. ksiÍgowego Biura Obs≥ugi Jednostek
Samorzπdowych, Komisji Oúwiaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu Rady
Miejskiej, kierownika MGOPS,
podczas ktÛrego omÛwiono bezpoúrednio z dyrektorami wszelkie
sprawy zwiπzane z organizacjπ doøywiania dzieci, dokonujπc jednoczeúnie wizji lokalnej istniejπcych
warunkÛw i moøliwoúci. Ustalono
rÛwnieø najpilniejsze potrzeby
zwiπzane z doøywianiem. CzÍúÊ z
tych potrzeb zosta≥a juø zrealizowana: zabezpieczenie i zakup stolikÛw
i krzese≥ek do szko≥y w AlfredÛwce
oraz Filii SP 2 (PorÍby DÍbskie),
zakup kompletÛw szafek bhp do
oúmiu szkÛ≥. Relacja z tego objazdu
i realizacji zadania zosta≥a przedstawiona Radzie Miejskiej na sesji w
dniu 22 wrzeúnia. W tym miejscu
naleøy podkreúliÊ, øe niebagatelne
znaczenie dla w≥aúciwego realizowania zadania doøywiania dzieci
i m≥odzieøy w szko≥ach ma dobrze
rozumiana kontrola spo≥eczna, w
tym szczegÛlnie za strony szkÛ≥,
rodzicÛw, dzieci.
Wszelkie informacje na temat doøywiania moøna uzyskaÊ w
szko≥ach oraz w Miejsko-Gminnym
Oúrodku Pomocy Spo≥ecznej w
Nowej DÍbie, ul. M. Reja 3, tel. 846
34 94, 846 34 93.

LESZEK MIROWSKI

úwiadectwem jest Certyfikat
Akredytacyjny. Zaleøy nam
rÛwnieø na tym, aby utrzymywaÊ i tworzyÊ nowe miejsca
pracy, szczegÛlnie dla osÛb
m≥odych, poprawiaÊ komfort
pobytu pacjentÛw w Szpitalu.
W imieniu w≥asnym, pacjentÛw i pracownikÛw serdecznie dziÍkujÍ za wsparcie
dla naszej placÛwki i zachÍcam
PaÒstwa do przekazywania
úrodkÛw pieniÍønych dla Stowarzyszenia. Ze swojej strony
gwarantujÍ, øe pieniπdze te
bÍdπ przekazywane na zakup
urzπdzeÒ dla bezpoúredniej obs≥ugi pacjentÛw oraz poprawÍ
warunkÛw pobytu pacjentÛw w
szpitalu, o czym bÍdπ PaÒstwo
na bieøπco informowani.
WIES£AWA BARZYCKA
Dyrektor SPZZOZ

Piknik ...
cd. ze str. 17
DÍby oraz zespÛ≥ ÑS≥owo Honoruî z Kolbuszowej.
Gwiazdą wieczoru był zespół JARY BAND, utworzony
w 1991 roku przez wieloletniego
lidera Oddziału Zamkniętego
– Krzysztofa „Jarego” Jaryczewskiego, tłumacza tekstów
Morissona, świetnego muzyka,
charyzmatycznego człowieka,
autora takich przebojÛw jak
"Party" czy "Andzia", ktÛre juø
na sta≥e wesz≥y do kanonÛw
polskiego rocka.
Mimo tego, øe publicznoúÊ
w Nowej DÍbie nie bardzo
dopisa≥a, ÑJaryî pokaza≥ klasÍ i
porywajπco zaúpiewa≥ utwory z
pierwszej p≥yty "DopÛki Masz
WybÛr", kilka z najnowszej pt.
ÑWinylî oraz niektÛre hity Oddzia≥u ZamkniÍtego, tj. ÑPartyî,
ÑObudü siÍî, ÑTwÛj kaødy krokî
czy ÑTen wasz úwiatî. Przes≥anie jakie ze sceny us≥yszeli
m≥odzi ludzie od Krzysztofa
Jaryczewskiego dobitnie podkreúla≥o, øe droga uzaleønieÒ ñ to
droga donikπd.
MARYLA SIUDEM
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WYR”ØNIENIE DLA ÑDEZAMETUî
Zak≥ady Metalowe ÑDEZAMETî SpÛ≥ka Akcyjna w Nowej DÍbie otrzyma≥y na odbywajπcym siÍ w dniach 29 VIII - 1
IX 2005 XIII MiÍdzynarodowym
Salonie Przemys≥u Obronnego
w Kielcach - wyrÛønienie Ministra Skarbu PaÒstwa Ñdla najbardziej dynamicznie rozwijajπcej
siÍ spÛ≥ki przemys≥u obronnegoî.
W ocenie komisji, ktÛra sprawdza≥a wyniki finansowe i inne
wskaüniki ÑDEZAMETî S.A.
osiπgnπ≥ 96 punktÛw na 100
moøliwych.

Na stoisku wystawowym
w Kielcach ÑDEZAMETî S.A.
zaprezentowa≥ ca≥y wachlarz
amunicji bÍdπcej juø w produkcji,
jak rÛwnieø i tej w fazie wdraøania
- m. in. amunicjÍ kalibru od 40 do
155 mm kasetowπ , moüdzierzowπ, granaty nasadkowe i rÍczne,
kasety bombowe.
BOS
Prezes St. WÛjcik odbiera wyrÛønienie od ministra skarbu Jacka
Sochy i dyr. Departamentu Spraw
Obronnych JÛzefa Nawolskiego,
fot. R. Kieler

JUBILEUSZ
GMINA ZBÊDZIE
ÑXV ñLECIAî UDZIA£Y W UNIDEZIE
SEiR RSW RPî Pod koniec 2001 r. sπ rozmowy z ARP dotyczπce

W dniu 20 sierpnia z inicjatywy Zarzπdu Ko≥a Stowarzyszenia EmerytÛw i RencistÛw
Resortu Spraw WewnÍtrznych
RP w Nowej DÍbie odby≥o siÍ
uroczyste Walne Zebranie po≥πczone z piknikiem dla emerytÛw
i rencistÛw RSW z terenu miasta
i gminy Nowa DÍba z okazji
uúwietnienia jubileuszu ÑXV-leciaî SEiR RSW RP.
WúrÛd zaproszonych honorowymi goúÊmi byli: pose≥ RP
W≥adys≥aw StÍpieÒ, wicemarsza≥ek wojewÛdztwa podkarpackiego Julian Ozimek, wiceprezes
Zarzπdu WojewÛdzkiego SEiR
RSW RP w Rzeszowie Tadeusz
Kagan, prezes Zarzπdu Ko≥a
Powiatowego SEiR RSW RP
w Tarnobrzegu Stanis≥aw Czachurski, komendant miejski Policji w Tarnobrzegu insp. Jan Øak,
komendant Komisariatu Policji
w Nowej DÍbie podinsp. S≥awomir Gospodarczyk, prezes Klubu
Seniora JÛzefa Kaczmarek.
Z okazji jubileuszu ÑZa
zas≥ugi dla SEiR RSW RPî
prezes Zarzπdu Ko≥a w Nowej
DÍbie Jerzy Bryl zosta≥ uhonorowany okolicznoúciowym
grawertonem.
JERZY BRYL

Gmina zawar≥a porozumienie z Zak≥adami Metalowymi o wygaúniÍciu
czÍúci zobowiπzaÒ finansowych na kwotÍ 1,1 mln z≥
oraz naleønych odsetek.
W zamian Dezamet zby≥ na
rzecz gminy 33 udzia≥y w spÛ≥ce
Zak≥ad Produkcji Wody Sp.
z o.o. o wartoúci 330 tys. z≥.
Podobnie gmina naby≥a od ZM
480 udzia≥Ûw w spÛ≥ce UNIDEZ o wartoúci umownej 480
tys. z≥ (po zmianach w umowie spÛ≥ki gmina posiada 240
udzia≥Ûw, o wartoúci nominalnej 144 tys. z≥).
Do chwili obecnej Gmina
Nowa DÍba pe≥ni≥a w kaødej z
tych spÛ≥ek funkcjÍ wspÛlnika,
jednak z mniejszoúciowym
udzia≥em. W ZPW udzia≥ ten
wynosi 10% (pozosta≥e udzia≥y
posiada Agencja Rozwoju Przemys≥u), zaú w UNIDEZIE 48%
(drugi udzia≥owiec to prezes
Zarzπdu Halina Wilk).
Posiadanie udzia≥Ûw w
ZPW jest dla gminy nieodzowne ze strategicznego punktu
widzenia ñ zaopatrzenie ca≥ej
gminy w wodÍ z ujÍcia z ZPW.
Dlatego obecnie prowadzone

wykupienia pozosta≥ych udzia≥Ûw.
Bycie wspÛlnikiem w UNIDEZIE mia≥o ze strony gminy
charakter wsparcia dla miejscowego zak≥adu pracy, ale do
momentu, gdy drugi wspÛlnik
nie zaczπ≥ øπdaÊ dop≥at do spÛ≥ki. Poniewaø wspÛlnik posiada
udzia≥y wiÍkszoúciowe (52%),
dlatego teø moøe na walnym
zgromadzeniu forsowaÊ takie
rozwiπzania, ktÛre sπ dla niego
korzystne. Poniewaø sytuacja
UNIDEZU od d≥uøszego okresu
jest doúÊ trudna ñ duøe straty na
dzia≥alnoúci operacyjnej, dlatego
wiÍkszoúciowy w≥aúciciel szuka
moøliwoúci poprawy tej sytuacji. Jego dzia≥ania przynoszπ
poma≥u rezultaty, ale nie sπ zadawalajπce. Na ostatnim walnym
zebraniu wiÍkszoúciowy udzia≥owiec wystπpi≥ z wnioskiem o
pokrycie straty na dzia≥alnoúci
gospodarczej powsta≥ej w roku
2004 poprzez dop≥aty zgodnie z
umowπ spÛ≥ki. Przewiduje ona w
takich sytuacjach pokrycie straty
przez wspÛlnikÛw do wartoúci
nominalnej udzia≥Ûw (w chwili
obecnej 144 tys. z≥ w przypadku
gminy).
Wobec takiej sytuacji

przedstawiciel gminy zawnioskowa≥, aby zwyczajne Zgromadzenie WspÛlnikÛw zosta≥o
zawieszone do momentu rozstrzygniÍcia o dop≥atach przez
RadÍ Miejskπ (zmiany w budøecie sπ jej kompetencjπ).
Na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy oraz Komisji
Budøetowej na sesji 18 sierpnia
zosta≥ przedstawiony projekt
uchwa≥y w sprawie zbycia
udzia≥Ûw w UNIDEZIE. Samorzπd uzna≥, øe nie moøe w ten
sposÛb finansowaÊ dzia≥ania
spÛ≥ki, ktÛrej zakres dzia≥ania nie leøy w zakresie zadaÒ
wyznaczanych przez ustawÍ o
samorzπdzie gminnym. Uznano
ponadto, øe byÊ moøe w wyniku
przetargu na udzia≥y pojawi siÍ
zainteresowany podmiot, ktÛry
zechce dokapitalizowaÊ spÛ≥kÍ,
albo wykupi te udzia≥y drugi
wspÛlnik, ktÛry ma prawo pierwokupu. W kaødym bπdü razie
stworzy siÍ szansÍ wsparcia
dla spÛ≥ki. Nie jest to dzia≥anie
na szkodÍ UNIDEZU, ale tworzenie innych moøliwoúci dla
poprawy sytuacji spÛ≥ki.
DodaÊ naleøy, øe gmina wspiera≥a UNIDEZ poprzez
umorzenia podatku od nieruchomoúci, ktÛre od 2001 r.
wynios≥y blisko 300 tys. z≥. I
to jest formu≥a w jakiej gmina
moøe pomagaÊ przedsiÍbiorcom, zamiast angaøowaÊ siÍ w
dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ.
(-)
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OSP JADACHY W KSRG
Ziúci≥y siÍ marzenia straøakÛw z OSP Jadachy o w≥πczeniu
ich jednostki do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaúniczego.Komendant G≥Ûwny
PaÒstwowej Straøy Poøarnej w
dniu 2 sierpnia 2005 r. podpisa≥ decyzjÍ Nr IX/92/KSRG o
w≥πczeniu ich jednostki do elitarnych jednostek w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaúniczym. Na tÍ decyzjÍ straøacy
z JadachÛw czekali od wiosny
2002 r.Wtedy to prezes OSP
dh W≥adys≥aw Pajπk wystπpi≥
z oficjalnym wnioskiem o rozpoczÍcie procedury w≥πczenia
do KSRG.W dniu 11 grudnia
2002 r. Komendant Miejski
PSP w Tarnobrzegu zawar≥
porozumienie z burmistrzem
miasta i gminy Nowa DÍba JÛzefem Czekalskim i Ochotniczπ
Straøπ Poøarnπ w Jadachach,
reprezentowanπ przez prezesa,
okreúlajπce prawa i obowiπzki
stron zwiπzane z w≥πczeniem
jednostki do KSRG.
Uroczyste przekazanie

decyzji Komendanta G≥Ûwnego
PSP odby≥o siÍ w dniu 17 wrzeúnia tego roku w straønicy OSP
w Jadachach. DecyzjÍ na rÍce
prezesa OSP W≥adys≥awa Pajπka przekaza≥ komendant miejski
PSP w Tarnobrzegu m≥. bryg.
Jerzy Rajtar. W uroczystoúci
udzia≥ wziÍli m.in. senator Grzegorz Lato, pose≥ W≥adys≥aw
StÍpieÒ, starosta tarnobrzeski
Zbigniew RÍkas, ponadto ca≥y
stan osobowy jednostki OSP
w Jadachach. Po okolicznoúciowych wystπpieniach oraz
gratulacjach wszyscy udali siÍ
na wspÛlny poczÍstunek.
W≥πczenie jednostki do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaúniczego daje wielkπ
satysfakcjÍ moralnπ, umoøliwia
rÛwnieø korzystanie z dofinansowania z budøetu Komendanta
G≥Ûwnego PSP. Trzeba rÛwnieø
pamiÍtaÊ, øe fakt znajdowania
siÍ w KSRG przede wszystkim
zwiÍksza zakres obowiπzkÛw
jednostki, czÍstotliwoúÊ dysponowania do akcji ratow-

W. StepieÒ i J. Rajtar wrÍczajπ decyzjÍ J. Czekalskiemu i W≥.
Pajπkowi.
niczo-gaúniczych, udzia≥ w
Êwiczeniach doskonalπcych,
zgrywajπcych itp.
Jednostka Ochotniczej
Straøy Poøarnej w Jadachach
jest z kolei 4. jednostkπ w≥πczonπ do KSRG po Nowej
DÍbie, Chmielowie, PorÍbach
DÍbskich. Z satysfakcjπ naleøy
podkreúliÊ, øe gmina Nowa
DÍba posiada 50% jednostek

w KSRG. Jest to 2 miejsce w
powiecie tarnobrzeskim po
gminie Gorzyce. Taka sytuacja
to niewπtpliwie efekt doskona≥ego zrozumienia potrzeb
ochrony przeciwpoøarowej
przez Burmistrz Miasta i Gminy oraz RadÍ Miejskπ w Nowej
DÍbie.
JERZY KONEFA£

ROZPOCZ £A SI BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ W JADACHACH
8 sierpnia nastπpi≥o
przekazanie placu budowy
pod realizacjÍ zadania
pn. ÑBudowa sali gimnastycznej z ≥πcznikiem
przy Szkole Podstawowej
w Jadachach ñ etap IIî.

Wykonawca po organizacji
placu budowy i uzgodnieniu
z Dyrekcjπ Szko≥y warunkÛw
korzystania z mediÛw, przystπpi≥
do wznoszenia úcian konstrukcyjnych sali gimnastycznej.

Zgodnie z prawem zamÛwieÒ publicznych w wyniku
przetargu nieograniczonego
wy≥oniono wykonawcÍ robÛt, tj.
firmÍ ÑSTALBUDî Kazimierz
M≥ynarski ze Stalowej Woli.

Zakres robÛt obejmuje: roboty ziemne ≥πcznika wraz z fundamentem, roboty budowlano-montaøowe sali gimnastycznej
ñ stan surowy zamkniÍty. WartoúÊ robÛt wyniesie 630 tys. z≥.
MB

BIURO RACHUNKOWE
KSI GOWOå∆ PE£NA I UPROSZCZONA

Budowa sali w Jadachach.

BEGG Sp. z o.o.
ul. Jasna 7
(budynek hotelu ÑSzypowskiî)
tel. 015/ 846 40 43
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NOWE OKNA
W SZKO£ACH
W dniach 26 i 27 wrzeúnia dokonano odbioru
koÒcowego zadania pn. ÑWymiana stolarki okiennej
w obiektach oúwiatowychî. Zadaniem objÍte by≥y dwie
szko≥y: Szko≥a Podstawowa w Chmielowie i Szko≥a
Podstawowa nr 2 przy ul. Leúnej w Nowej DÍbie.

Wymiana okien w SP ChmielÛw.
Zakres robÛt w Chmielowie
obejmowa≥ wymianÍ 33 okien
na drewniane koloru brπzowego wraz z wymianπ parapetÛw
zewnÍtrznych i wewnÍtrznych
oraz obrÛbkπ tynkÛw oúcieøy wymienionej stolarki. WartoúÊ robÛt
wynios≥a 53 tys. z≥. PodziÍkowania naleøπ siÍ Samorzπdowi Wsi
ChmielÛw za wsparcie finansowe
zadania w wysokoúci 5 tys. z≥.

W SP 2 wymieniono 13 starych okien na okna z PCV koloru
bia≥ego wraz z wyminπ parapetÛw zewnÍtrznych i obrÛbkπ
tynkÛw oúcieøy wymienianej
stolarki. WartoúÊ prac wynios≥a
15 tys. z≥. Wykonawcπ obu
zadaÒ by≥a firma ÑDREBUDî
z Huty Komorowskiej.
MB

PRZYSTANKI
w JADACHACH JAK NOWE

REMONTY I BUDOWA CHODNIK”W
NA TERENIE MIASTA
W roku bieøπcym,
tak jak w latach poprzednich, kontynuowane sπ
remonty chodnikÛw na
terenie miasta.
Jako zadanie pierwsze
rozpoczÍto budowÍ chodnika
przy ul. ks. £agockiego w
dzielnicy DÍba, na odcinku od
mostku przy remizie do ostatnich zabudowaÒ w kierunku
Tarnobrzega, o ≥πcznej d≥ugoúci 676 mb, ≥πczπcego osiedle
DÍba z dzielnicπ ÑOlszynaî.
Zadanie to realizowane by≥o
wspÛlnie z Generalnπ Dyrekcjπ DrÛg Krajowych i Autostrad, ktÛra przekaza≥a czÍúÊ
materia≥Ûw do budowy chodnika, natomiast Gmina Nowa
DÍba sfinansowa≥a projekt
budowlany oraz zabezpieczy≥a
pozosta≥π czÍúÊ materia≥Ûw
budowlanych. £πcznie u≥oøono 1.083m2 chodnika z kostki
brukowej.
Kolejnym zadaniem z
zakresu remontu chodnikÛw
by≥o wyremontowanie odcinka chodnika przy sklepie
PSS ÑSpo≥emî ≥πczπcego plac
przed UrzÍdem Miasta i Gminy z ciπgiem pieszym przy
ulicy 1 Maja. Ten odcinek
chodnika ze wzglÍdu na z≥y
stan techniczny i wzmoøony

DziÍki duøemu zaangaøowaniu czÍúci mieszkaÒcÛw JadachÛw oraz w znacznej mierze so≥tysa
Andrzeja Jadacha, uda≥o siÍ wyremontowaÊ w tej
miejscowoúci cztery przystanki autobusowe zlokalizowane przy drodze krajowej i powiatowej.
W≥aúnie dziÍki pracy spo≥ecznej kilku mieszkaÒcÛw
przystanki nabra≥y úwieøego
wyglπdu, a przede wszystkim
poprzez wymianÍ pokrycia dachowego na blaszane (poprzednio eternit) oraz urzπdzeÒ przynaleønych (≥awki, kosze) bÍdπ
mog≥y w≥aúciwie i bezpiecznie

s≥uøyÊ pasaøerom przez najbliøsze lata, a jednoczeúnie stanowiÊ wizytÛwkÍ miejscowoúci,
w ktÛrej mieszkaÒcy dbajπ
o porzπdek na swoim terenie.
To dobry wzÛr do naúladowania.
MP
Budowa chodnika w Olszynach.

ruch pieszy wymaga≥ szybkiego remontu. Remont ten zosta≥
wykonany rÛwnieø wspÛlnie,
tym razem z PSS ÑSpo≥emî w
Nowej DÍbie, ktÛra zakupi≥a
kostkÍ brukowπ, natomiast
Urzπd Miasta i Gminy zapewni≥ pozosta≥e materia≥y budowlane (obrzeøe trawnikowe,
kamieÒ, piasek cement) oraz
wykonawstwo robÛt. £πcznie
wyremontowano ok. 170 m2
chodnika.
Trzecim realizowanym
zadaniem by≥ remont chodnika
przyblokowego przy budynku
Rzeszowska 7. To zadanie wykonane zosta≥o rÛwnieø jako
wspÛlne, tym razem z kolei
z PGKiM Sp. z o.o. w Nowej
DÍbie, ktÛre zakupi≥o materia≥
(kostkÍ brukowπ, krawÍøniki,
obrzeøa, kamieÒ, piasek i
cement) oraz zabezpieczy≥o
sprzÍt mechaniczny, natomiast
Urzπd Miasta i Gminy zapewni≥ wykonawstwo robÛt. OgÛ≥em wyremontowany odcinek
chodnika to ok. 100 m2.
Wszystkie roboty prowadzone by≥y pod nadzorem
UrzÍdu Miasta i Gminy, a wykonawcπ by≥a grupa utworzona przez pracownikÛw UMiG
oraz robÛt publicznych i prac
interwencyjnych.
MAREK POWR”ZEK

REMONTY DR”G ROZPOCZ TE
W drugiej po≥owie
sierpnia rozpoczÍte zosta≥y prace remontowe
na drogach na terenie
miasta i gminy Nowa
DÍba, polegajπce na wykonaniu podbudowy oraz
po≥oøeniu dywanikÛw
asfaltowych.
Remont prowadzony jest
na piÍtnastu odcinkach drÛg
o ≥πcznej d≥ugoúci 4.070 m o
powierzchni 16.800 m2.
Remonty obejmujπ nastÍpujπce drogi na terenie
miasta oraz gminy: Sztymber
ñ Tarnowska Wola, ul. Nadole, ul. Zarzecze, ul. PodgÛrze, ul. Tetmajera (wszystkie

Ulicyî, wspÛ≥finansowany
przez Podkarpacki Zarzπd Melioracji i UrzπdzeÒ Wodnych w
wykonany zostanie remont 500 Rzeszowie z Fundusz Ochrony
mb drogi dojazdowej do grun- GruntÛw Rolnych.
EG
tÛw rolnych w so≥ectwie Cygany ñ przed≥uøenie tzw. ÑMa≥ej

os. DÍba), ul. Korczaka, ul.
Poniatowskiego, dojazd do
Posterunku Energetycznego
przy ul. Koúciuszki, ul. Leúna
(przed≥uøenie ñ od szko≥y do
koÒca zabudowy), po≥πczenie
ul. S≥owackiego z ul. Sportowπ,
dojazd do garaøy przy ul. Broniewskiego (wszystkie ulice i
odcinki w Nowej DÍbie), ul.
Pszczelarska, ul. Smugowa, ul.
Strzelnicza (os. PorÍby DÍbskie), Bardo w Rozalinie.
Wykonawcπ robÛt jest
PrzedsiÍbiorstwo RobÛt Drogowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Koszt wykonania
prac wyniesie ok. 700 tys. z≥
i pokryty zostanie ze úrodkÛw
w≥asnych budøetu gminy.
Ponadto w paüdzierniku Droga Sztymber w Tarnowskiej Woli.

  W OSIEDLU DÊBA BÊDZIE
BOISKO PRZYSZKOLNE
 
27 wrzeúnia rozpoczÍte zosta≥y prace przy
realizacji zadania pn.
ÑRemont trybun na stadionie przy ul. Sportowej
w Nowej DÍbieî.
W wyniku postÍpowania
przetargowego wy≥oniono wykonawcÍ robÛt remontowych,
ktÛrπ jest firma PHU ÑPROMî
Leszka Styki z Nowej DÍby.
Zakres robÛt obejmuje
remont czterech segmentÛw
trybun od strony wejúcia na

teren stadionu (od ul. Sportowej). W ramach tego remontu
wykonana bÍdzie p≥yta øelbetowa schodkowa o gruboúci 10
cm, zbrojona prÍtami ze stali.
Ponadto wykonane zostanπ
nowe schody øelbetowe (w
miejscu starych). P≥yta schodkowa zostanie oddzielona od
p≥yty trybun dylatacjπ z masy
plastycznej. WartoúÊ robÛt ñ 64
tys. z≥. Na wiosnÍ planowane
jest zainstalowanie siedzisk
plastikowych.
MB

23 sierpnia rozpoczÍte zosta≥y prace przy budowie boiska
trawiastego wielofunkcyjnego
na terenie kompleksu szkolnego
przy ul. Zybury w Nowej DÍbie.
Boisko o wymiarach 22x44m
zlokalizowane bÍdzie na terenie
pomiÍdzy salπ gimnastycznπ a ul.
Zybury.
Zakres robÛt obejmuje:
wytyczenie boiska, nawiezienie
ziemi- warstwa wyrÛwnawcza
nawierzchni, niwelacjÍ terenu,
po≥oøenie warstwy mineralnej
(torfu), system nawadniajπcy,
nawoøenie wapniowe i mineralne,
siew trawy.
Zakres robÛt okreúlonych w
punktach od 1 do 4 realizowany

PODZI

Remont trybun.

jest przez gminÍ przy wspÛ≥pracy
z wojskiem, natomiast pozosta≥y
zakres prac wykona firma ÑFLORENAî z Kolbuszowej. Wykonawca przewiduje, øe za kilka
dni wzejdzie trawa, zaú na wiosnÍ
boisko bÍdzie juø gotowe do wykorzystania przez m≥odzieø.
Na warstwÍ wyrÛwnawczπ boiska wykorzystano ziemiÍ
z wa≥u przy p≥ycie boiska na
stadionie SOSiR-u przy ul. Rzeszowskiej. Likwidacja wa≥u na
stadionie pozwoli na urzπdzenie
boiska w tym miejscu, ktÛre jest
niezbÍdne dla zwiÍkszajπcej siÍ
grupy trenujπcych pi≥karzy.
MARZENNA BOGDAN

K O WA N I E

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa DÍba sk≥ada serdeczne
podziÍkowanie gen dyw. Ryszardowi LAKNEROWI ñ dowÛdcy ålπskiego OkrÍgu Wojskowego, pp≥k. Krzysztofowi
SOBCZAKOWI - dowÛdcy JW
3538 z Niska oraz pp≥k. Markowi GMURSKIEMU ñ dowÛdcy OSPWL w Nowej DÍbie

za zaangaøowanie øo≥nierzy
w prace przy remoncie trybun
i budowie boiska na stadionie
SOSiR-u, za przygotowanie
stanowiska strzeleckich na
strzelnicy sportowej, za pomoc
w budowie boiska przy kompleksie szkolnym w os. DÍba
oraz likwidacjÍ Ñwysepkiî na
zbiorniku wodnym ÑZalewî.
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KRONIK A WYDARZEÑ
LIPIEC
1 ñ Oúrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lπdowych
w Nowej DÍbie otrzyma≥
imiÍ p≥k. Jana Szypowskiego ÑLeúnikaî.
9 ñ Zebranie wiejskie w AlfredÛwce.
10 ñ ÑPiknik cygaÒskiî w Cyganach.
12-13 ñ Wizyta delegacji samorzπdowej z Nowej DÍby
w Suhowoli na Ukrainie.
28 ñ Komisja Opiniujπca wytypowa≥a projekty organizacji pozarzπdowych do
udzielenia dotacji przez
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa DÍba.

5ñ

12

18
18

SIERPIE—
W Tarnowskiej Woli na
stadionie miejscowego
LKS-u odby≥ siÍ sprawdzian poøarniczo-sportowy gminnych jednostek
OSP. Najlepszπ okaza≥a siÍ
jednostka OSP Jadachy.
ñ W Oúrodku Szkolenia
Poligonowego w Nowej
DÍbie obchodzono uroczyúcie DzieÒ Wojska
Polskiego.
ñ Uroczysta sesja poúwiÍcona 25. rocznicy powstania ÑSolidarnoúciî.
ñ Podpisanie porozumienia o wspÛ≥pracy pomiÍdzy Nowπ DÍba a Suhowolπ (Ukraina).

28 ñ G≥Ûwne obchody 25
rocznicy powstania NSZZ
ÑSolidarnoúÊî w Nowej
DÍbie.
WRZESIE—
1 ñ 66. rocznica napaúci
Niemiec na PolskÍ.
1 ñ RozpoczÍcie nowego
roku szkolnego.
2 ñ Oddanie do uøytku sali
sportowej przy Zespole
SzkÛ≥ nr 1 i Gimnazjum
nr 1.
8 ñ Sesja nadzwyczajna
Rady Miejskiej w sprawie poprawek do wnioskÛw o úrodki pomocowe
z UE.
17 ñ 66. rocznica agresji Zwiπzku Radzieckiego na PolskÍ.

WYBORY 2005 DO SEJMU I SENATU
W GMINIE NOWA D BA
25 wrzeúnia tego
roku 40,4% mieszkaÒcÛw
uprawnionych do g≥osowania ñ czyli 6206 osÛb
-wrzuci≥o do urn swoje karty wyborcze w 16 komisjach
obwodowych w wyborach
parlamentarzystÛw do Sejmu i Senatu.
ZwyciÍskπ partiπ w tych
wyborach na terenie naszej gminy
okaza≥o siÍ Prawo i SprawiedliwoúÊ, ktÛre zdoby≥o 1986 g≥osÛw
(33%). Z tej partii najwiÍcej
g≥osÛw zebra≥ pierwszy na liúcie
Dariusz K≥eczek z Tarnobrzega
(968 g≥osÛw), ktÛry zosta≥ wybrany na pos≥a z okrÍgu rzeszowsko-tarnobrzeskiego. Drugim z tej
listy by≥ Jacek Roøek ze ålÍzakÛw
ñ347 g≥osÛw.
Drugie miejsce w wyborach
zdoby≥a Platforma Obywatelska

Pismo Samorz¹du
Miasta i Gminy Nowa Dêba

- 915 g≥osÛw (15,23%), ktÛrej
listÍ pociπgnπ≥ starosta Zbigniew
RÍkas (Sokolniki) z 385 g≥osami.
Tuø za PO uplasowa≥a siÍ Liga
Polskich Rodzin ñ 854 g≥osy
(14,22%). W tym przypadku
liderem by≥ Zygmunt Wrzodak
(Skierniewice), ktÛry zdoby≥ 397
g≥osÛw. On teø zdoby≥ mandat
poselski w naszym okrÍgu.
Dalsze miejsce zajÍ≥o Polskie Stronnictwo Ludowe ñ 691
g≥osÛw (11,50%), a listÍ pociπgnÍ≥a Danuta Serafin z CyganÛw,
ktÛra zdoby≥a 396 g≥osÛw. Za
PSL by≥ Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 636 g≥osy
(10,59%), a liderem na tej liúcie
by≥ W≥adys≥aw StÍpieÒ z Tarnobrzega 501 g≥osami, ktÛry na
kolejnπ kadencjÍ zosta≥ wybrany
na pos≥a.
ListÍ partii, ktÛre uzyska≥y miejsce w Sejmie zamyka≥a

Samoobrona z 517 g≥osami (8,
61%). W naszej gminie najlepsza
na liúcie by≥a liderka tej partii Maria Zbyrowska (Jaüwiny) ñ 194
g≥osy, ktÛra rÛwnieø zdoby≥a
mandat poselski.
W wyborach do Senatu
najwiÍcej g≥osÛw otrzyma≥ W≥adys≥aw Ortyl z Mielca, reprezentujπcy PiS. Zdoby≥ on w naszej
gminie 2109, a ca≥ym okrÍgu
133644 g≥osy, ktÛre zapewni≥y
mu fotel na Wiejskiej. Za nim
znalaz≥a siÍ dotychczasowa senator Janina Sagatowska (Stalowa

17 ñ W≥πczenie OSP Jadachy
do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaúniczego.
22 ñ 45. sesja Rady Miejskiej.
22 ñ Otwarcie wystawy Garyíego Monroe ÑJerozolimaî w Samorzπdowym Oúrodku Kultury,
zorganizowanej przez
SOK i Stowarzyszenie
ÑWSPARCIEî.
25 - W wyborach do Sejmu
na terenie naszej gminy
zwyciÍøy≥o Prawo i SprawiedliwoúÊ (33%), a do
Senatu Ortyl W≥adys≥aw
z Mielca (PiS) ñ 2109 g≥osÛw. Frekwencja wynios≥a
40,4%.
Wola, popierana przez PiS i PO)
z 1710 g≥osami, ktÛre tym razem
nie pomog≥y w wywalczeniu
mandatu senatorskiego. Trzecie
miejsce w gminie zajπ≥ lekarz
z Kolbuszowej Mieczys≥aw Maziarz z LPR, ktÛry otrzyma≥ 1573
g≥osy oraz wszed≥ do Senatu.
Kolejne miejsce zajπ≥ Grzegorz
Lato (Mielec, popierany przez
SLD) ñ 1493 g≥osy, ktÛry przegra≥
rywalizacjÍ o miejsce do Senatu
z Aleksandrem Bentkowskim
(PSL, MatysÛwka). A. Bentkowski u nas zajπ≥ piπte miejsce
z wynikiem 972 g≥osy.
SzczegÛ≥owe wyniki wyborÛw na stronie www.nowadeba.
npl.pl oraz www.pkw.gov.pl
NS

O G £ O S Z E N I E
Firma BEGG Sp. z o.o. z siedzibπ w Nowej DÍbie informuje o zamiarze budowy bloku wielorodzinnego
przy ul. Kwiatkowskiego. WielkoúÊ mieszkaÒ od 30 do 75 m2
(z moøliwoúciπ indywidualnych uzgodnieÒ z przysz≥ym w≥aúcicielem).

Kontakt z Paw≥em GrzÍdπ, tel. (015) 846 40 43
lub 505297701.
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Szczegółowych wyjaśnień lub bliższych informacji
udzielać będzie pracownik PGKiM Sp. z o.o. Pani
Elżbieta Mazur osobiście lub telefonicznie
tel. (15) 848-26-41 kom. 606-925-573.

Wychodząc naprzeciw zgłoszonym wnioskom
i propozycjom ze strony społeczności lokalnej
o wprowadzenie zmian urbanistycznych przy
zagospodarowywaniu dalszej części Cmentarza
Komunalnego i utworzenie tzw. zielonego sektora
grobów ziemnych. PGKiM
Sp. z o.o. wykonująca
czynności administratora w/w Cmentarza przedkłada
podkonsultacjęspołecznąkoncepcjęzagospodarowania
dalszej części Cmentarza, która uwzględnia utworzenie
tzw. zielonego sektora grobów ziemnych.
Koncepcja
zagospodarowania
przewiduje
lokalizację tego sektora w centralnej części Cmentarza
oznaczonej Nr 4 na załączonym planie.
Założenia projektowo - realizacyjne przy
zagospodarowywaniu tej kwatery nie przewiduje
żadnych trwałych budowli w postaci grobowców lub
nagrobków. Jedynym elementem symbolizującym
miejsce pochowania osób nam bliskim mogłyby
być trwałe tablice pamiątkowe o określonych
przez administratora Cmentarza minimalnych i
maksymalnych gabarytów.
Kwatera ta objęta byłaby stałym nadzorem
pielęgnacyjnym przez służby utrzymujące Cmentarz,
zachowując wysoki standard powierzchni zielonej w
formie trawnika.
Opinie, wnioski bądź inne propozycje z Państwa
strony (np. wymiary tablic) prosimy kierować do
PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie w terminie do
31.10.2005 r.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWEJ DĘBIE Z UWZGLĘDNIENIEM SEKTORA GROBÓW ZIEMNYCH

