ISSN 1233-1376

ZIMA 2005 q nr 43

Egzemplarz bezp³atny

Życzenia pogodnych świąt Narodzenia Pańskiego
i spełniania wszelkich zamierzeń w roku 2006
X

składa Przewodniczący Rady Miejskiej z Radnymi
oraz Burmistrz Miasta i Gminy z Pracownikami

100-lecie ZNP
(s. 2)
Bronis≥πw
Zybura
Patronem
Szko≥y w DÍbie
X

(s. 12)

Adam Asnyk
PRZYJŚCIE MESJASZA
Lud czekający na swego Mesjasza
Nie zwróci oczu na dziecinę małą
I do biednego nie zajrzy poddasza;
Mniema, że zbawcę, którego czekało
Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza
Od razu ziemską okrytego chwałą,
Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza —
Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało.
Że nawet głowy ugną się książęce,
Zdając mu władzę nad światem...
Więc jeśli usłyszy, że się narodził w stajence
I że mędrcowie dary mu przynieśli,
Pyta ze śmiechem: „Jak to? ten syn cieśli
Ma rządy świata ująć w swoje ręce?”
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DUMNY JUBILEUSZ
5 listopada b.r. w Samorzπdowym Oúrodku Kultury w Nowej DÍbie odby≥a siÍ uroczystoúÊ ÑJubileuszu
100-lecia dzia≥alnoúci Zwiπzku Nauczycielstwa Polskiegoî. AkademiÍ poprzedzi≥a Msza úwiÍta w intencji
øyjπcych oraz zmar≥ych nauczycieli, pracownikÛw
oúwiaty i ich rodzin, celebrowana przez ks. dziekana
Mieczys≥awa Wolanina, ks. pra≥ata Eugeniusza Nycza,
ks. pp≥k. Waldemara RawiÒskiego.
W uroczystoúci wziÍli
udzia≥ zaproszeni goúcie: Anna
Banaszak ñ cz≥onek Zarzπdu
G≥Ûwnego ZNP, Halina StÍpieÒ ñ wiceprezes Podkarpackiego Zarzπdu OkrÍgu ZNP,
Jerzy Sudo≥ - wicestarosta
Powiatu Tarnobrzeskiego,
Andrzej Chejzdral ñ przewodniczπcy Rady Miejskiej
w Nowej DÍbie, Stanis≥aw
Skimina ñ przewodniczπcy
Komisji Oúwiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia, Renata Bal
ñ dyrektor BOJS, Alicja Suska ñ dyrektor SOK, Barbara
Sudo≥ ñ kierownik Referatu
Organizacyjnego UMiG, Irena
Cios ñ przewodniczπca Sekcji
OkrÍgowej EmerytÛw i RencistÛw.
W uroczystoúci uczestniczyli dyrektorzy placÛwek
oúwiatowych, cz≥onkowie
Zwiπzku Nauczycielstwa Polskiego, emeryci i renciúci ñ nauczyciele, pracownicy administracji i obs≥ugi. Serdecznie
witani byli cz≥onkowie ZNP
legitymujπcy siÍ 50ñletniπ
przynaleønoúciπ do ZNP.
Okolicznoúciowe przemÛwienie wyg≥osi≥ kol. Kazimierz
Wπsik ñ prezes Zarzπdu Oddzia≥u ZNP. Myúlπ przewodniπ
spotkania by≥y s≥owa Wincentego Witosa ÑDzia≥alnoúÊ
nauczyciela ñ wychowywanie
innych jest czynnoúciπ godnπ
prawdziwego szacunkuî.
W 100ñletniej historii
dzia≥ania Zwiπzku Nauczycielstwa Polskiego ñ to walka
o niepodleg≥oúÊ, wolnπ polskπ
szko≥Í, zapewnienie zawodowi

nauczycielskiemu moøliwie
najkorzystniejszej sytuacji
prawnoñs≥uøbowej, ustawiczne pobudzanie nauczycieli do
samokszta≥cenia i podnoszenia
swoich kwalifikacji zawodowych, ZNP zabiega≥ o wypoczynek oraz godny poziom
egzystencji materialnej. Dzia≥alnoúÊ niepodleg≥oúciowa w
nauczycielskich organizacjach
doby zaborÛw i w pÛüniejszym
Zwiπzku Nauczycielstwa Polskiego zajmowa≥a miejsce naczelne. Tak by≥o w 1905 roku,
tak teø by≥o w okresie II wojny
úwiatowej, kiedy przysz≥o
organizowaÊ tajne nauczanie
ñ powo≥ano do øycia Tajnπ
OrganizacjÍ Nauczycielskπ.
OfiarnoúÊ nauczycieli by≥a
olbrzymia. Wiedzieli i zdawali sobie sprawÍ z tego, co
ich czeka po zdemaskowaniu
dzia≥alnoúci, a mimo wszystko
tysiπce nauczycieli prowadzi≥o
komplety tajnego nauczania
na wszystkich poziomach.
Nauczyciele Ñtajnego nauczaniaî kszta≥cili w poczuciu
dumy narodowej i wielkiego
patriotyzmu.
Najnowsza historia
Zwiπzku Nauczycielstwa Polskiego osadza siÍ na historii ca≥ego 100ñlecia. Wiek
istnienia ZNP to 100 lat w
s≥uøbie polskiej szko≥y i jej
pracownikÛw. Dziú szczegÛlnie zwiπzek akcentuje swojπ
obecnoúÊ stajπc na straøy tego,
co s≥uøy unowoczeúnianiu
polskiej szko≥y.
Dzisiaj Zwiπzek Nauczycielstwa Polskiego staje w

Odznaczenia dla nauczycieli.
obronie edukacji publicznej
prowadzonej przez samorzπdy
terytorialne i finansowanej z
budøetu paÒstwa. ZNP kaødego szczebla deklaruje chÍÊ
niesienia pomocy w rozwiπzywaniu trudnych problemÛw
oúwiatowych.
Uroczystym momentem
akademii by≥o wrÍczenie nauczycielom odznaczeÒ za 50
ñ letniπ przynaleønoúÊ do
ZNP. Na wniosek Zarzπdu
Oddzia≥u ZNP w Nowej DÍbie,
Zarzπd G≥Ûwny ZNP ÑOdznakπ za 50ñletniπ przynaleønoúÊ
do ZNPî odznaczy≥ MariÍ Tomasik, Jana Tomasika, MariÍ
Kosiorowskπ, GenowefÍ Sawu≥Í, BarbarÍ Flis, FilomenÍ
Rzucid≥o, TeresÍ Kwolek, MariÍ £azowskπ, HalinÍ Kwaúny,
IrenÍ Nowak, JuliÍ NagÛrny.
Odznaki wrÍczy≥a kol. Anna
Banaszak ñ cz≥onek Zarzπdu
G≥Ûwnego ZNP. W imieniu
odznaczonych g≥os zabra≥a i
podziÍkowa≥a kol. Maria Kosiorowska.
Na uroczystoúci s≥owa
podziÍkowania zosta≥y skierowane rÛwnieø do dyrektorÛw
szkÛ≥ i przedszkoli, placÛwek
oúwiatowych za wspÛ≥pracÍ i
pracÍ na rzecz rozwoju i umacniania dzia≥alnoúci oúwiatowo
ñ wychowawczej nad powierzonπ m≥odzieøπ.
Prezes Zarzπdu Oddzia≥u
K. Wπsik skierowa≥ podziÍkowanie do w≥adz samorzπdowych szczebla powiatowego,
miejsko ñ gminnego i gmin-

nego. Listy - podziÍkowania
otrzymali: Zbigniew RÍkas
ñ starosta tarnobrzeski, Jerzy
Sudo≥ ñ wicestarosta, JÛzef
Czekalski ñ burmistrz miasta
i gminy Nowa DÍba, Andrzej
Chejzdral ñ przewodniczπcy
rady, Eugeniusz Galek ñ wÛjt
Gminy Cmolas, Wies≥aw Ordon ñ sekretarz gminy, Renata
Bal ñ dyrektor BOJS, Stanis≥aw Skimina ñ przewodniczπcy Komisji Oúwiaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu, Alicja Suska
ñ dyrektor SOK.
W czasie spotkania o roli
nauczyciela, nauczycielskich
zwiπzkÛw zawodowych mÛwi≥y m.in. Anna Banaszak i Halina StepieÒ, a z gratulacjami
dla Zwiπzku pospieszyli: Jerzy
Sudo≥, Andrzej Chejzdral i
Stanis≥aw Skimina.
UroczystoúÊ uúwietni≥
wystÍp Zespo≥u Pieúni i TaÒca
ÑDÍbianieî z SOK-u, ktÛrego
choreografem i opiekunem jest
Maria £πczna, oraz m≥odzieø
Gimnazjum Nr 1, ktÛrej opiekunem jest Maria Krakowska.
Uroczystoúci towarzyszy≥a
wystawa prac malarskich i
rÍkodzie≥a artystycznego nauczycieli: Stanis≥awa Mityka,
Ireny ZieliÒskiej, Wies≥awy Radziejowskiej, Reginy
SumiÒskiej ñ Mita≥, Marty
Dudy.
UroczystoúÊ zakoÒczy≥o
spotkanie towarzyskie.
KAZIMIERZ W•SIK
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ÑDziÍki kulturze cz≥owiek staje siÍ bardziej ludzkiî

„Myśląc Ojczyzna”

Juø po raz Ûsmy organizujemy w naszej parafii tzw. dni kultury
patriotyczno-chrzeúcijaÒskiej, obejmujπce takøe obchody åwiÍta
Niepodleg≥oúci. W pierwszym dniu (8 listopada) dr Tadeusz Zych z
Tarnobrzega w swoim wyk≥adzie przedstawi≥ nam trudne drogi do
Niepodleg≥oúci w naszym regionie i rolÍ Koúcio≥a w budzeniu úwiadomoúci narodowej, zw≥aszcza wúrÛd ch≥opÛw, a takøe rolÍ komendanta
JÛzefa Pi≥sudskiego w odzyskaniu Niepodleg≥oúci przez PolskÍ.
W dyskusji po wyk≥adzie podkreúlano wielkoúÊ i znaczenie 11
listopada 1918 r. åwiÍto zwiπzane z
tπ datπ dawa≥o wielu ludziom si≥Í do
przetrwania ciemnej nocy okupacji
hitlerowskiej. Wszak za wywieszenie
flagi narodowej Niemcy rozstrzeliwali.
Drugiego dnia przeøywaliúmy
uroczystπ MszÍ úwiÍtπ w intencji naszej Ojczyzny, ktÛrej przewodniczy≥
J. E. ks. biskup Edward Frankowski,
a w ktÛrej uczestniczy≥a Kompania
Honorowa Wojska Polskiego z Rzeszowa, orkiestra wojskowa, druøyna
Bractwa Rycerskiego, przedstawiciele
samorzπdu miasta i gminy Nowa DÍba
i licznie przyby≥a ludnoúÊ i m≥odzieø
szkolna.

Po po≥udniu zaú odby≥a siÍ
wieczornica, w ktÛrej przedstawiono
poemat Karola Wojty≥y pt. ÑMyúlπc
OjczyznaÖî. S≥owom poematu towarzyszy≥a muzyka Fryderyka Chopina
i pieúni patriotyczne w wykonaniu
chÛru parafialnego. Karol Wojty≥a w
swoim poemacie pisze, øe Ñta polska
ziemia ñ nasza Ojczyznaî w swojej
historii mia≥a okresy wielkoúci i s≥awy, ale i cierpieÒ, i zagroøeÒ. Mi≥oúÊ
Ojca åwiÍtego do Ojczyzny dobrze
odda≥ piÍkny gest i dowÛd mi≥oúci
(przypomniany na ekranie) ñ poca≥unek polskiej ziemi na poczπtku Jego
pierwszej pielgrzymki do Polski.
Gest ten wtedy wywo≥a≥ zaskoczenie
i zdziwienie, ale dla nas by≥ piÍknπ
lekcjπ patriotyzmu.

Prelekcja dr. Tadeusza Zycha.
WolnoúÊ, ktÛra jest g≥Ûwnym
motywem utworu, musi byÊ ciπgle
zdobywana i trzeba za niπ p≥aciÊ
ca≥ym sobπ, iúÊ ku niej przez pokolenia. ÑWolnoúÊ to dar i zmaganieî.
Obok wolnoúci znaczπcym motywem
poematu jest Ñpolskie s≥owo i myúl
polskaî, bo Ñnie przeøyje narÛd , co
swÛj jÍzyk zaniedba i splugawiî.
11 listopada natomiast uczciliúmy modlitwπ rÛøaÒcowπ pamiÍÊ
wszystkich, ktÛrzy oddali swoje
øycie za wolnoúÊ ojczyzny, zmar≥ych

bohaterÛw narodowych, ktÛrzy jak
Romuald Traugutt mÛwili Ñwolimy
zag≥adÍ niø haniebnπ niewolÍî.
KrÛlowo Polski mÛdl siÍ za
nami, abyúmy umieli doceniÊ wolnoúÊ,
ktÛrπ obecnie mamy, abyúmy umieli
kochaÊ siebie wzajemnie i OjczyznÍ
naszπ wspomagaÊ i jej s≥uøyÊ.
OjczyznÍ wolnπ pob≥ogos≥aw
Panie!
MARIA ZYBACZY—SKA
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ÑKto nie szanuje ani nie ceni swojej przesz≥oúci, ten nie jest godzien szacunku
teraüniejszoúci ani nie ma prawa do przysz≥oúci.î JÛzef Pi≥sudski

W HOŁDZIE WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ

Daty, wydarzenia, zmuszajπ do oglπdania siÍ wstecz,
siÍgania do korzeni polskoúci. Czy nam zwyk≥ym ludziom potrzebne sπ refleksje historyczne? Moøe jednak warto pokusiÊ
siÍ o chwilÍ zadumy - nad tym co by≥o, i nad tym, co jest.
Jak to zwykle co roku bywa,
udzia≥ w uroczystoúciach z okazji
åwiπt Narodowych sprzyja temu,
by znaleüÊ czas na refleksjÍ, øeby
krzewiÊ wúrÛd mieszkaÒcÛw
Gminy Nowa DÍba tÍ odrobinÍ
uczuÊ patriotycznych.
ÑTym wszystkim, ktÛrzy
po 123 latach niewoli doprowadzili do odrodzenia niepodleg≥ej
Rzeczypospolitejî ho≥d z≥oøyli 9
listopada przedstawiciele w≥adz
gminy, honorowi goúcie, øo≥nierze, straøacy, kombatanci,
dzieci i m≥odzieø szkolna oraz
mieszkaÒcy.
UroczystoúÊ rozpoczÍ≥a
Msza åwiÍta za OjczyznÍ w
Koúciele Podwyøszenia Krzyøa
åwiÍtego, ktÛrej przewodniczy≥
ks. biskup Edward Frankowski.
W kazaniu ks. biskup przypomnia≥ tak waøne dla kaødego
Polaka fakty, ktÛre mimo tego, øe
sπ tak czÍsto powtarzane - czÍsto
sπ zapominane. W wyg≥oszonej
homilii przedstawi≥ szczegÛ≥owo
historiÍ Polski w okresie rozbiorÛw, odzyskania Niepodleg≥oúci
i miÍdzywojnia, a takøe odniÛs≥
siÍ do czasÛw wspÛ≥czesnych.
By≥a to wspania≥a lekcja historii
Polski. Uroczysty charakter Mszy
podkreúli≥a obecnoúÊ Kompanii

Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, pocztÛw sztandarowych
szkÛ≥, OSP, NSZZ ÑSolidarnoúÊî oraz SpÛ≥dzielni InwalidÛw
ÑZjednoczenieî.
Po Mszy uczestnicy uroczyúcie przemaszerowali rÛwnym
szykiem pod tablicÍ upamiÍtniajπcπ uczestnika walk na Westerplatte - mjr Jana Gryczmana,
gdzie delegacje samorzπdowcÛw,
øo≥nierzy i policjantÛw, kombatantÛw i zak≥adÛw pracy, uroczyúcie z≥oøy≥y wiπzanki kwiatÛw.
Na tarasie przed Samorzπdowym Oúrodkiem Kultury burmistrz JÛzef Czekalski wyg≥osi≥
okolicznoúciowe przemÛwienie,
podkreúlajπce rangÍ úwiÍta. Nawiπza≥ w nim do 11 listopada
1918 roku - odzyskania przez
PolskÍ Niepodleg≥oúci, kiedy to
mimo trudnoúci zewnÍtrznych
(obrona granic) i wewnÍtrznych
(organizowanie administracji na
terenach trzech zaborÛw), Ojczyzna wygra≥a, bowiem Ñ...nade
wszystko mia≥a ideowych politykÛw, mÍøÛw stanu europejskiego
formatu, ludzi bez kompleksÛw i
uprzedzeÒ, ludzi bezinteresownych, oddanych Polsceî.
ÑNiepodleg≥oúÊ to wolnoúÊ
dokonywania wyborÛw. To co-

Wystπpienie burmistrza JÛzefa Czekalskiego.
dzienna odpowiedzialnoúÊ przejÍta po przodkach. To mπdroúÊ i
odwaga kszta≥towania przysz≥oúci
dla siebie, dla najbliøszych i dla
swojej Ojczyzny.î
Salwa honorowa øo≥nierzy
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz krÛtki koncert
Orkiestry Wojskowej zakoÒczy≥
pierwszy dzieÒ obchodÛw.
W czwartek 10 listopada
czÍúÊ artystyczna zamknÍ≥a obchody åwiÍta Niepodleg≥oúci w
Nowej DÍbie. Z koncertem ÑEcha
patriotyczne w piosenceî w sali
domu kultury wystπpili artyúci filharmonii lwowskiej. Moøna by≥o
us≥yszeÊ ÑBogurodzicÍî, ÑRotÍî i
poloneza OgiÒskiego. Na scenie
SOK wystπpi≥ owacyjnie przyjÍty

NOCNE CZUWANIE NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

Oprawa liturgiczna Mszy na åwiÍtym Krzyøu.

17 wrzeúnia ñ pamiÍtna
dla wszystkich PolakÛw data.
Data napaúci Zwiπzku Radzieckiego na PolskÍ i kolejnego rozbioru Polski, tym razem przez
hitlerowskie Niemcy i Zwiπzek
Radziecki.
I w≥aúnie w nocy z 16/17
wrzeúnia br., w 66 rocznicÍ tego
zbrodniczego wydarzenia, Akcja
Katolicka podjÍ≥a kolejny raz
nocne czuwanie w Sanktuarium
åw. Krzyøa.
Apel JasnogÛrski i patriotycznπ DrogÍ Krzyøowπ przygotowali i poprowadzili cz≥onkowie
AK z diecezji kieleckiej, a pÛüniej

zespÛ≥ úpiewaczy i taneczny z
Suhowoli, Bielowianie z Rozalina
oraz DÍbianie.
Mi≥oúÊ do Ojczyzny to jest
najprostszy rodzaj mi≥oúci. To
jest coú, z czym siÍ rodzimy, i
co trzeba tylko w odpowiedniej
chwili w sobie odnaleüÊ. Bo jak
pisa≥ Leopold Staff w ÑWierszu
o Polsceî:
A patrz:
przecieø jest prosta Nie wiem, czy jest ma≥π,
czy teø wielkπ rzeczπ;
Wiem tylko - codzienna
i konieczna
Jak powietrze.
MARYLA SIUDEM
czuwali przedstawiciele AK diecezji rzeszowskiej.
Nasza parafia pw. Podwyøszenia Krzyøa åw., reprezentujπc
diecezjÍ sandomierskπ, podjÍ≥a
trud prowadzenia modlitwy pokutnej, obs≥ugÍ liturgicznπ Mszy
úw. celebrowanej o pÛ≥nocy przez
J. E. ks. biskupa ordynariusza
diecezji sandomierskiej Andrzej
DziÍgÍ, ktÛry skierowa≥ do nas
s≥owo pasterskie.
Przedstawiciele wszystkich
grup duszpasterskich dzia≥ajπcych
przy naszej parafii prowadzili czuwanie do godz. 4.00, a uúwietnia≥
je chÛr parafialny pod kierownictwem ks. proboszcza Eugeniusza
Nycza.
MARIA KASAK
Fot. ANNA WRONA
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LEKCJA O DZIEJACH NARODOWYCH ZMAGAŃ

Uroczyúcie obchodzono 87-rocznicÍ odzyskania Niepodleg≥oúci Polski w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli. 11
Listopada dla kaødego Polaka ñ patrioty - to dzieÒ szczegÛlnej
wdziÍcznoúci Bogu i bohaterskim rodakom walczπcym za wolnπ
i niepodleg≥π ojczyznÍ.

åwiÍto Niepodleg≥oúci to
takøe okazja, by przekazywaÊ
dzieciom i m≥odzieøy narodowe
dzieje zmagaÒ z zaborcami o
nowπ, wolnπ PolskÍ. Taka idea
przyúwieca≥a okolicznoúciowej
akademii.
Zasadniczy trzon scenariusza opiera≥ siÍ na rozmowie trzech

uczennic, ktÛre podjÍ≥y siÍ przygotowaÊ uroczysty apel z okazji
åwiÍta Niepodleg≥oúci. W toku
rozmÛw i poszukiwaÒ w podrÍcznikach historii ustalajπ najwaøniejsze wydarzenia od rozbiorÛw,
aø do zakoÒczenia I wojny úwiatowej. Forma koleøeÒskiej pogadanki pozwala≥a dzieciom - bez

wiÍkszego znuøenia i obciπøenia
intelektualnego ñ uczestniczyÊ
w szczegÛlnej Ñlekcji historiiî.
By≥a ona tak zaplanowana, by
wszystkie dzieci od klasy Ñ0î do
VI mog≥y z niej skorzystaÊ. Dla
najm≥odszych duøπ pomocπ w
zrozumieniu przekazywanych
treúci by≥a wymowna dekoracja,
na ktÛrπ sk≥ada≥y siÍ nastÍpujπce elementy: bia≥o ñ czerwone
p≥Ûtno, has≥o i trzy krzyøe. Na
rozpiÍtym p≥Ûtnie umieszczony
by≥ nastÍpujπcy cytat: ÑNarÛd,
ktÛry nie umie walczyÊ o wolnoúÊ
staje poniøej swej godnoúciî, autorstwa S≥ugi Boøego Kardyna≥a
Stefana WyszyÒskiego ñ wielkiego rzecznika pe≥nej wolnoúci
ojczyzny i Koúcio≥a w czasach
komunizmu w Polsce.
Wymownym znakiem by≥y
trzy krzyøe po≥πczone wspÛlnπ
mogi≥π, symbolizujπce powstanie
koúciuszkowskie, listopadowe
i styczniowe oraz powstaÒcÛw,
ktÛrzy oddali w nich øycie.
Obrazowoúci przeøywanej
uroczystoúci dope≥nia≥y dobrane
stroje i rekwizyty, ktÛre wnosili
uczniowie podczas przedstawie-

nia. Uczennice ubrane na czarno
mia≥y tabliczki z nazwami paÒstw
zaborczych, tabliczki z datami
zaborÛw oraz symboliczny ≥aÒcuch, ktÛrym oplot≥y kontury
zagarniÍtej Polski.
Wniesienie przez ucznia
tabliczki z datπ 1918 i rozerwanie ≥aÒcuchÛw to kulminacyjny
moment uroczystoúci.
Bardzo wymowne by≥o
takøe miejsce wystawianej akademii - kπcik patrona hrabiego
Stanis≥awa Tarnowskiego. Takie
umiejscowienie 87-rocznicy rocznicy Odzyskania Niepodleg≥oúci
sta≥o siÍ dla dyrektor Ma≥gorzaty
KamiÒskiej okazjπ do ukazania
najwaøniejszych momentÛw
dzia≥alnoúci naszego Patrona na
rzecz wolnej Polski.
Na szczegÛlne uznanie zas≥uguje montaø muzyczny przygotowany przez Jana SkurÍ. Duøy
udzia≥ w przygotowaniu scenerii
mia≥a Alina LeÒczuk ze Stalowej
Woli. AkademiÍ z tej okazji przygotowa≥ niøej podpisany
ks. ROBERT ZYNWALA

    
10 listopada w Szkole
Podstawowej w Rozalinie,
jak co roku, obchodziliúmy
uroczystoúÊ Odzyskania Niepodleg≥oúci przez PolskÍ.
RozpoczÍliúmy wystÍpem artystycznym przygotowanym
przez AgnieszkÍ Macha≥Í i
ZofiÍ Furtak, na ktÛry zostali
zaproszeni rÛwnieø rodzice.
Dzieci zaprezentowa≥y inscenizacjÍ po≥πczonπ z piosenkami
patriotycznymi. Po czÍúci artystycznej nastπpi≥o uroczyste
otwarcie wystawy pod has≥em:
ÑWojsko i higiena XIX/XX
wiekuî. WystawÍ przygotowa≥
Szkolny ZespÛ≥ Szko≥y Promujπcej Zdrowie. Uczniowie
z wielkim zapa≥em gromadzili
rodzinne starodawne eksponaty
zwiπzane z has≥em wystawy.
By≥o to wyposaøenie øo≥nierza,

mundury, medale, dokumenty,
zdjÍcia i rodzinne Ñøo≥nierskieî
pamiπtki. Nie zabrak≥o rÛwnieø
przedmiotÛw zwiπzanych ze
s≥uøbπ medycznπ z Ûwczesnego
okresu, jak np. stara øo≥nierska
apteczka i przybory szpitalne.
Wszystkie eksponaty zosta≥y
opisane, ze wzglÍdu na ich
zastosowanie i zapomniane
juø przez m≥odsze pokolenie
nazwy. Przedstawione zosta≥y
rÛwnieø informacje dotyczπce
stosowanych dawniej zabiegÛw
higienicznych i leczniczych.
Uczniowie i rodzice z duøym
zainteresowaniem oglπdali
wystawÍ i s≥uchali wyjaúnieÒ
nauczycieli dotyczπcych zgromadzonych eksponatÛw i higieny XIX i XX wieku. Wielu
uczniÛw doceni≥o to, øe øyjπ w
obecnych czasach, w ktÛrych

higiena stoi na duøo wyøszym
poziomie. Wystawa by≥a trafnym pomys≥em. Zaciekawi≥a,
zainspirowa≥a do poszukiwaÒ,
zdobywania wiedzy i uúwiadomi≥a zarÛwno uczniom jak

i rodzicom, jak waøna jest
higiena w øyciu cz≥owieka
dla prawid≥owego rozwoju i
zdrowia.
JOLANTA JAKUBOWSKA
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WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY.

ÑHEJ TAM, GDZIEå ZNAD CZARNEJ WODY...î
... przyjechali do Nowej
DÍby goúcie z naszej partnerskiej gminy Suhowola na
Ukrainie. Goúcili u nas od 9
do 11 listopada i mieli okazjÍ
uczestniczyÊ w obchodach
åwiÍta Niepodleg≥oúci. W
nasze progi zjecha≥o 7 przedstawicieli w≥adz Suhowoli oraz
20 m≥odych ludzi, naleøπcych
do zespo≥u artystycznego.
Suhowola to duøa wieú
leøπca na granicy Lwowa, liczπca 4100 mieszkaÒcÛw (ok.
1100 gospodarstw). DatÍ jej
powstania szacuje siÍ na 1453
rok. Strukturπ zarzπdzajπcπ jest
Suhowolska Wiejska Rada. W
Suhowoli nie ma rozwiniÍtego
przemys≥u. MieszkaÒcy dojeødøajπ do pracy do Lwowa lub
zajmujπ siÍ rolnictwem. Ze
swojej dzia≥alnoúci znany jest
dom kultury, w ktÛrym dzia≥ajπ
kÛ≥ka taneczne i choreograficzne, plastyczne oraz kilkupokoleniowy chÛr. Dominujπce
wyznania to: grecko-katolickie,
prawos≥awne i autokefaliczne. Suhowola posiada piÍkny
stadion sportowy, na ktÛrym
trenuje klub, plasujπcy siÍ na
czele lokalnej ligi.
Goúcie podczas pobytu w
Nowej DÍbie zwiedzili nasze
miasto. Z duøym zainteresowaniem wys≥uchali informacji
prezesa PGKiM-u Mariana

Lisa, ktÛry opowiedzia≥ goúciom o nowodÍbskiej kot≥owni
ekologicznej. Kot≥ownia nieustannie wzbudza zainteresowanie zwiedzajπcych, dlatego
teø i tym razem posypa≥y siÍ
pytania dotyczπce eksploatacji i technologii wytwarzania
energii z biomasy. Duøe uznanie wúrÛd goúci wzbudzi≥ stan
úwiadomoúci ekologicznej
wúrÛd mieszkaÒcÛw Nowej
DÍby. Dotyczy≥o to zarÛwno
selektywnej zbiÛrki odpadÛw,
jak rÛwnieø czystoúci w mieúcie i w pobliskich lasach.
Duøπ atrakcjπ dla m≥odzieøy by≥y zorganizowane warsztaty komputerowe w Zespole
PlacÛwek Oúwiatowych. Szko≥y w Suhowoli w minimalnym
stopniu sπ skomputeryzowane
i tylko nieliczni mieli dotychczas kontakt z nowoczesnym
technologiami informatycznymi i Internetem. ZajÍcia by≥y
wiÍc nie tylko interesujπce, ale
i edukujπce. Goúcie mogli rÛwnieø sprawdziÊ swoje zdolnoúci
artystyczne. Zwiedzali zak≥ad
produkcji ozdÛb choinkowych
i w≥aúciciel zak≥adu - Janusz
BiliÒski - nie tylko pokaza≥,
jak wyglπda produkcja bajecznie kolorowych bombek, ale
zachÍci≥ goúci do Ñzrobieniaî
swojej, w≥asnorÍcznie pomalowanej.

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
Sesja ( 27.10) rozpoczÍ≥a siÍ od wystπpienia przewodniczπcego rady Andrzeja
Chejzdrala z oúwiadczeniem, w
ktÛrym odniÛs≥ siÍ do zarzutÛw
skierowanych przeciwko niemu
przez SpÛ≥dzielniÍ Mieszkaniowπ ÑEnergetykî. W swoim wystπpieniu podwaøy≥ te zarzuty
oraz skomentowa≥ toczπce siÍ

na ≥amach prasy dyskusje na
temat jego dzia≥aÒ na szkodÍ
spÛ≥dzielni. Pokaza≥ rÛwnieø
dokumenty, ktÛre majπ uwiarygadniaÊ jego oúwiadczenie.
W dalszej czÍúci sesji radny Wojciech Serafin wystπpi≥
rÛwnieø z oúwiadczeniem, w
ktÛrym uzna≥, øe A. Chejzdral
winien ustπpiÊ ze stanowiska

DziewczÍta z zespo≥u z Suchowoli.
W trakcie pobytu m≥odzieø z zespo≥u taneczno-wokalnego z Suhowli mia≥a moøliwoúÊ zaprezentowania swoich
zdolnoúci podczas uroczystej
akademii z okazji 11 Listopada ñ åwiÍta Niepodleg≥oúci.
WystÍp wzbudzi≥ podziw publicznoúci, ktÛra dok≥adnie
wype≥ni≥a salÍ widowiskowπ
naszego domu kultury. Dziewczyny pokaza≥y ukraiÒskie
taÒce ludowe, wspÛ≥czesne
aranøacje uk≥adÛw tanecznych,
a takøe profesjonalne wykonanie utworÛw wokalnych.
Swoim wystÍpem podbi≥y serca

mieszkaÒcÛw Nowej DÍby. Po
wystÍpach wspÛlna dyskoteka
z cz≥onkami zespo≥u DÍbianie
pozwoli≥a na integracjÍ m≥odzieøy polsko-ukraiÒskiej, w
czym nie przeszkadza≥a nawet
bariera jÍzykowa.
Na zakoÒczenie wizyty
w Polsce goúcie mieli moøliwoúÊ zwiedzenia naszego
urokliwego, pe≥nego zabytkÛw
Sandomierza. Poøegnaniu towarzyszy≥a obietnica rewizyty
przedstawicieli naszej spo≥ecznoúci w po≥owie stycznia
w naszej partnerskiej gminie
ñ Suhowoli.
MS

przewodniczπcego rady. ZwrÛci≥ siÍ o tÍ decyzjÍ do radnych,
wychodzπc z za≥oøenia, øe osoba na tak waønym stanowisku
przewodniczπcego rady nie
powinna byÊ posπdzana o dzia≥ania niezgodne z prawem.
W odpowiedzi na wystπpienie radnego Halina Drπgowska, przewodniczπca Komisji
Statutowo-Organizacyjnej,
Spraw Spo≥ecznych i Etyki,
stwierdzi≥a, iø ten organ rady

zajmowa≥ siÍ tylko wnioskiem
spÛ≥dzielni o wyraøenie zgody na rozwiπzanie stosunku
pracy i do tego siÍ przychyla.
Natomiast komisja nie jest
od prowadzenia dochodzenia
i wymierzania kary, od tego
jest sπd.
Po tej doúÊ emocjonujπcej
czÍúci sesji radni przeszli do
podejmowania 8 uchwa≥. Dokonali zmian w budøecie oraz
ustalili stawki op≥aty targowej
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z podzia≥em na czeúÊ miejskπ i
wiejskπ gminy, ze wzglÍdu na
starania o otwarcie targowiska
w Chmielowie.
PrzyjÍte zosta≥y rÛwnieø
nowe uchwa≥y okreúlajπce
wzory deklaracji i informacji
na podatek od nieruchomoúci,
podatek rolny i leúny, ktÛre
bÍdπ obowiπzywaÊ od nastÍpnego roku. Nie rÛøniπ siÍ one
znaczπco od obecnie obowiπzujπcych, nie mniej moøna
siÍ bÍdzie z nimi zapoznaÊ na
stronie internetowej urzÍdu.
W zwiπzku ze zwiÍkszeniem wp≥ywÛw úrodkÛw z
op≥at za sprzedaø napojÛw alkoholowych dokonane zosta≥y
zmiany w gminnym programie
profilaktyki i rozwiπzywania
problemÛw alkoholowych.
W dalszej kolejnoúci radni

zajÍli siÍ zbyciem dzia≥ek przy
ul. Wczasowej w trybie bezprzetargowym na powiÍkszenie
dzia≥ek juø istniejπcych. G≥Ûwny specjalista ds. infrastruktury
Aleksander Mokrzycki wyjaúni≥, øe po analizie wniosku
mieszkaÒcÛw ul. Wczasowej
skorygowane zosta≥y plany
przebudowy tej ulicy pod kπtem pozostawienia jej przebiegu w istniejπcym kszta≥cie.
Uchwa≥a zezwalajπca na zbycie
zosta≥a podjÍta.
Na zakoÒczenie rada wyrazi≥a zgodÍ na rozwiπzanie
stosunku pracy radnego A.
Chejdrala z rzeszowskπ SpÛ≥dzielniπ Mieszkaniowπ ÑEnergetykî. PodjÍcie tej uchwa≥y
wynika≥o z przepisÛw ustawy
o samorzπdzie gminnym. Jej
odpowiednie artyku≥y mÛwiπ

o tym, øe pracodawca zatrudniajπcy radnego w przypadku
chÍci zwolnienia go z pracy
musi uzyskaÊ na to zgodÍ rady.
Rada zgody tej nie udziela w
przypadku, gdy zwolnienie ma
zwiπzek z pe≥nieniem funkcji
radnego, czego w omawianej
sytuacji nie by≥o.
W czÍúci dotyczπcej zapytaÒ podniesiona zosta≥a ponownie sprawa zagospodarowania terenÛw przy ul. Wojska
Polskiego i PodgÛrze w os.
DÍba. Przedstawiciele grupy
mieszkaÒcÛw nie godzπcych
siÍ na rozwiπzanie przygotowane przez urzπd i konsultowane
z mieszkaÒcami na Zebraniu
Osiedlowym, chcieli, aby rada
odstπpi≥a od omÛwionej na
wiosnÍ na jej posiedzeniu
koncepcji zagospodarowania.

G≥os zabra≥a takøe prezes UNIDEZU Halina Wilk. Wyrazi≥a
ona chÍÊ spotkania z Komisjπ
Budøetowπ, aby przedstawiÊ
problemy spÛ≥ki, ktÛra przy
wsparciu gminy ma szansÍ
poprawiÊ swojπ sytuacjÍ finansowπ.
MieszkaÒcy poruszyli rÛwnieø sprawÍ budynku mieszkalnego 110 przy ul. Koúciuszki.
ZwrÛcili siÍ do zarzπdcy budynku (PGKiM), aby lepiej
gospodarowaÊ oúwietleniem korytarzy, naprawiÊ dach i orynnowanie, zdopingowaÊ lokatorÛw
do szklenia wybitych szyb, gdyø
majπ miejsce duøe straty ciep≥a
przez takie nierozsπdne zachowania niektÛrych lokatorÛw.
Jak zapewni≥ prezes Marian Lis
na kolejnej sesji, wiÍkszoúÊ tych
spraw zosta≥a uregulowana.
NS

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
XLVII sesjÍ Rady Miejskiej w Nowej DÍbie w dniu
24 listopada, jak wiÍkszoúÊ
sesji koÒczπcych dany rok
kalendarzowy, zdominowa≥y
sprawy dotyczπce ustalania stawek poszczegÛlnych
op≥at na nastÍpny rok. Radni
podjÍli uchwa≥Í ustalajπcπ
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodÍ odbiorcÛw
przemys≥owych majπcych
swoje siedziby na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Podstrefa Nowa DÍba oraz dla
celÛw przeciwpoøarowych.
Stawka op≥at w roku 2006 za
1 m3 dostarczonej wody bÍdzie rÛwna 2,93 z≥ brutto dla
odbiorcÛw przemys≥owych,
czyli wyøsza o 0,20 z≥ niø w
roku 2005, a dla gminy za
wodÍ pobranπ na cele ppoø
rÛwna bÍdzie 2,61 z≥, czyli
o 0,23 z≥ wyøsza niø w roku
2005. Stawki powyøsze nie
dotyczπ mieszkaÒcÛw.
UwagÍ radnych zaprzπtnÍ≥o rÛwnieø okreúlenie wysokoúci stawek podatku od

úrodkÛw transportu. Na rok
2006 zaplanowano wzrost
podatku w zaleønoúci od rodzaju pojazdu úrednio od 30
do 50 z≥. Wzros≥a rÛwnieø
wysokoúÊ stawek od nieruchomoúci i tak np. podatek
od gruntÛw zwiπzanych z
prowadzeniem dzia≥alnoúci
gospodarczej bÍdzie wynosi≥
0,65 z≥/1m2 od pozosta≥ych
0,18 z≥/1m2; od budynkÛw
mieszkalnych 0,53 z≥/1m2, a
od budynkÛw zwiπzanych z
prowadzeniem dzia≥alnoúci
gospodarczej oraz budynkÛw
mieszkalnych lub ich czÍúci zajÍtych na prowadzenie
dzia≥alnoúci gospodarczej
17,20 z≥ od 1 m powierzchni
uøytkowej. Sprzeciw radnych
spowodowa≥ obniøenie propozycji podatku od pozosta≥ych
budynkÛw (garaøe, stodo≥y u
ÑnierolnikÛwî). Zaproponowana kwota 4,20 z≥/1m2 powierzchni uøytkowej zosta≥a
zmniejszona do 4,10 z≥.
Rada zaakceptowa≥a rÛwnieø wysokoúÊ stawki op≥aty
administracyjnej za wyda-

wanie wypisÛw i wyrysÛw
ze studium uwarunkowaÒ i
kierunkÛw zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sporo emocji wzbudzi≥a uchwa≥a dotyczπca zezwolenia na sprzedaø lokali
mieszkalnych w budynkach
stanowiπcych w≥asnoúÊ gminy
z jednoczesnym oddaniem w
uøytkowanie wieczyste u≥amkowej czÍúci gruntu, a dok≥adnie moøliwoúÊ wykupu lokalu
za 5% wartoúci w przypadku
jednoczesnego wykupu przez
wszystkich najemcÛw lokali
mieszkalnych w budynku,
oraz jednorazowej wp≥aty
naleønoúci za lokal przed
zawarciem aktu notarialnego.
Po d≥ugich dyskusjach Rada
podjÍ≥a uchwa≥Í.
Radni zajÍli siÍ rÛwnieø
okreúleniem zasad i warunkÛw uøywania herbu Gminy
Nowa DÍba. Herbu mogπ
uøywaÊ organy Gminy oraz
jednostki organizacyjne Gminy Nowa DÍba dla celÛw
zwiπzanych z realizacjπ zadaÒ
statutowych, natomiast inne
jednostki i instytucje oraz

przedsiÍbiorcy za uprzedniπ
zgodπ Burmistrza.
Radnych zainteresowa≥y
rÛwnieø informacje Burmistrza dotyczπce m.in. rozpoczÍcia budowy Regionalnego
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji, odebrania Ñgimbusaî
ñ jaki gmina dosta≥a na dowÛz
dzieci do szkÛ≥, realnej szansy
na dofinansowanie budowy
sali gimnastycznej w Jadachach w ramach z≥oøonego
wniosku do ZPORR oraz
propozycja Kopalni MachÛw
dotyczπcej przekazania terenÛw, mostÛw i drÛg w zamian
za zobowiπzania podatkowe
jakie Kopalnia jest winna
Gminie Nowa DÍba.
Przewodniczπcy rady
wystπpi≥ z wnioskiem do
Komisji Statutowo-Organizacyjnej o sprawdzenie w
ZUS-ie czy radny W. Serafin
podczas pobytu na zwolnieniu
lekarskim w IV kw. 2000 i I
kw. 2001 przez pobieranie
diet za udzia≥ w posiedzeniach
Zarzπdu i sesjach rady nie
naruszy≥ zasad wydawania
zwolnieÒ lekarskich.
NS
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40 lat piekarni Stefana Busia.

HISTORIA Z CHLEBEM SIĘ TOCZY
Stefan Buú naleøy do najbardziej znanych i cenionych rzemieúlnikÛw w okolicy. Od 40 juø lat wypieka w swojej piekarni chleb,
ktÛrego jakoúÊ obros≥a legendπ. Zajeødøajπ po ten chleb nie tylko
miejscowi, ale teø kierowcy i pasaøerowie samochodÛw z rÛønymi
rejestracjami, warszawskich nie wy≥πczajπc.
Wszystko zaczÍ≥o siÍ w
lipcu 1965 r., kiedy to m≥ody
p. Stefan przyjecha≥ do DÍby w
poszukiwaniu miejsca na za≥oøenie piekarni. By≥ juø fachowcem
w swej dziedzinie po okresie
terminowania w Tarnowie i
w jednej z dÍbickich piekarni,
najlepszej, jak mÛwi, wtedy na
po≥udniowo-wschodniπ PolskÍ.
UkoÒczy≥ kursy rzemieúlnicze i
zda≥ egzamin mistrzowski. Zdecydowa≥ siÍ pomyúleÊ o w≥asnej
dzia≥alnoúci w dziedzinie wypieku chleba. A nadarzy≥a siÍ taka
okazja w DÍbie, gdyø od jakiegoú
czasu sta≥a nieczynna piekarnia
u p. NowiÒskiego. Tak wiÍc by≥
obiekt i moøna by≥o rozpoczπÊ
tÍ dzia≥alnoúÊ. A wymaga≥o to
dalszych niema≥ych zabiegÛw,
choÊby o mπkÍ, ktÛrπ wtedy reglamentowano piekarniom, tym
bardziej prywatnym.
Przez rok ciasto by≥o wyrabiane rÍcznie, dopiero po
jakimú czasie uda≥o siÍ zdobyÊ
miesza≥kÍ mechanicznπ. Przy
piekarni otwarty zosta≥ sklep z
pieczywem, ktÛre szybko znalaz≥o uznanie wúrÛd mieszkaÒcÛw
DÍby i Nowej DÍby oraz sπsiednich wsi. Tym bardziej, øe sklep
otwierano wczeúnie rano, by
pracownicy jadπcy do zak≥adÛw
i rolnicy w pole mieli úwieøπ
dostawÍ. Po jakimú czasie, mimo
rÛønych perypetii, p. Stefan
otworzy≥ kiosk z pieczywem na
osiedlu. Nie by≥o to ≥atwe, bo
by≥a to konkurencja zarÛwno dla
GS-u, jak i PSS-u, ale ostatecznie
zgodÍ na sprzedaø w tym kiosku
wydano. Poszerza≥ siÍ wiÍc rynek zbytu, zwiÍksza≥a siÍ iloúÊ
przerabianej mπki, ktÛra w najlepszym okresie siÍgnÍ≥a 4 ton
dziennie (obecnie 800 kg).
Po kilku latach trzeba by≥o

oddaÊ dzierøawionπ piekarniÍ
i wydawa≥o siÍ, øe przygoda
z piekarnictwem w DÍbie siÍ
skoÒczy. Wtedy mieszkaÒcy
DÍby wskazali p. Stefanowi
stojπcy naprzeciwko zniszczony
m≥yn, ktÛry uda≥o siÍ wykupiÊ.
Wymaga≥ jednak wielu prac
ñ chociaøby postawienia i wypalenia pieca, w ktÛrych wspierali
go bezinteresownie sπsiedzi. Po
jakimú czasie m≥yn zosta≥ przystosowany na piekarniÍ oraz
mieszkanie. Znowu po paru
tygodniach ruszy≥a piekarnia,
wypiekajπca chleb, rÛøny asortyment bu≥ek, pπczki, droødøÛwki.
Po kilu latach zakupione zosta≥y
silosy na mπkÍ, co usprawnia≥o
produkcjÍ.
W najlepszym czasie w
piekarni pracowa≥o ponad 50
osÛb, dziú w piekarni, wraz z
uczniami, pracuje 36 osÛb. Wypiek ma nieco inny charakter niø
przed laty, gdyø zwiÍkszy≥a siÍ
rÛønorodnoúÊ wypiekanych artyku≥Ûw, piecze siÍ je w krÛtkich
seriach i ciπgle trzeba zdobywaÊ
klienta. A konkurencja na rynku
jest duøa. W samej Nowej DÍbie
pracuje 4 piekarnie, na rynek
wchodzπ teø wypieki spoza
Nowej DÍby. A w tej walce o
klienta, jak zauwaøa p. Stefan,
nie moøna zagubiÊ pracownika
i schodziÊ nieustannie z cenami
ich kosztem.
Piekarnia po 40 latach
zmieni pewnie w≥aúciciela,
gdyø p. Stefan zamierza przejúÊ
na emeryturÍ. SchedÍ po nim
przejmie ktÛryú z synÛw, ktÛrzy
juø od lat pomagajπ mu w prowadzeniu tego zak≥adu. Myúli
wiÍc, øe dalej tradycja, jakoúÊ,
dba≥oúÊ o klienta trwaÊ bÍdzie
w tej piekarni.
Pan Stefan Buú udziela siÍ

nie tylko w swojej piekarni, ale
teø w Cechu Rzemios≥ RÛønych
w Tarnobrzegu, ktÛrego jest
cechmistrzem od 20 lat oraz w
Izbie Rzemieúlniczej w Kielcach, w ktÛrej pe≥ni funkcjÍ
wiceprzewodniczπcego. Szkoli
w swojej piekarni uczniÛw,
ktÛrzy w 80 procentach znajdujπ
pÛüniej pracÍ w zawodzie. Jak
podkreúla, praca z uczniami sprawia mu wielkπ satysfakcjÍ, gdy
dostrzega, jak z tego nieobrobionego m≥odzieÒca wyrasta po
jakimú czasie piekarz z zami≥owaniem do tego zwodu. ChÍtnie
przyjmuje teø do siebie szkolne
wycieczki, ktÛre po wizycie w
wytwÛrni ozdÛb choinkowych
zaglπdajπ do piekarni, aby poznaÊ pracÍ ludzi przyprÛszonych
mπkπ.

bem, zwraca uwagÍ na to, øe
jakoú szczegÛlnie czuwa≥a nad
nim OpatrznoúÊ przez te wszystkie lata. Za takie znaki opieki
uznaje m.in. to, øe dostarcza≥
swoje pieczywo na stÛ≥ papieski
w czasie wizyty Jana Paw≥a II
w Rzeszowie i Sandomierzu
czy pielgrzymki rowerowe do
Rzymu, z ktÛrych pierwsza
mia≥a miejsce zaledwie po paru
miesiπcach od momentu, gdy siÍ
wydawa≥o, øe jego krÍgos≥up odmÛwi pos≥uszeÒstwa. A w czasie
tych pielgrzymek 3 razy wrÍcza≥
chleb papieøowi, ktÛry ostatni raz
juø nie mÛwi≥, tylko bi≥ brawo, a
pÛüniej b≥ogos≥awi≥. Wspomina
rÛwnieø, øe przez kilka lat w jego
domu przechowywana by≥a Matka Boska KodeÒska, opiekunka
ludzi pracy z Nowej DÍby, ktÛrπ

Stefan Buú przed piekarniczym piecem.
DÍbski piekarz znany by≥ w
okolicy ze swych filantropijnych
dzia≥aÒ. W najlepszym okresie
dzia≥alnoúci swojej piekarni fundowa≥ nawet ksiπøeczki mieszkaniowe dla podopiecznych
domÛw dziecka, obecnie wspiera
tarnobrzeskie hospicjum, dostarczajπc tam pieczywo. Od czasu
do czasu obdarzy pπczkami czy
bu≥kami ktÛrπú z miejscowych
organizacji czy organizatora jakiejú imprezy dobroczynnej.
Pan Stefan w swojej opowieúci o jego przygodzie z chle-

jego pracownik samochodem z
firmy wiÛz≥ do CzÍstochowy na
poúwiÍcenie przez Jana Paw≥a
II w 1983 r. A pÛüniej czasami
codzienny pokÛj stawa≥ siÍ niecodziennπ kaplicπ.
Piekarz z Nowej DÍby ma
nadziejÍ, øe przez te 40 lat dzia≥alnoúci piekarni na tym terenie
nie przyniÛs≥ nies≥awy Nowej
DÍbie.
Panie Stefanie! Pan jπ promowa≥ swoimi wypiekami!
WIES£AW ORDON
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5 LAT INNOWACJI NA RYNKU
SpÛ≥ka Innowacja otrzyma≥a zezwolenie na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ÑEuro-Park WIS£OSANî 22 grudnia 2000 r. W≥aúcicielem SpÛ≥ki sπ Zak≥ady Porcelany Elektrotechnicznej ÑZAPELî
S.A. w Boguchwale.
W stosunkowo krÛtkim
okresie czasu INNOWACJA,
dziÍki usilnym zabiegom marketingowym swojego w≥aúciciela
oraz wysokiej jakoúci wyrobÛw,
zdoby≥a ugruntowanπ pozycjÍ na
europejskim rynku energetycznym. W chwili obecnej spÛ≥ka
wiÍkszπ czÍúÊ swej produkcji
eksportuje do tak renomowanych
firm jak ABB, SCHNEIDER
ELECTRIC, ALSTOM czy VATECH. Zdobycie nowych rynkÛw
zbytu zaowocowa≥o takøe bardzo
znacznym wzrostem produkcji.
Przed 5 laty odlewnia sprzedawa≥a niespe≥na 4 tony obrobionych mechanicznie odlewÛw
miesiÍcznie, podczas gdy obecnie
wytwarza ich ok. 20 ton (ponad
200 ton rocznie). Zmieni≥y siÍ
takøe rodzaje produkowanych
wyrobÛw. Na poczπtku dzia≥alnoúci firmy by≥y to tylko okucia
izolatorÛw porcelanowych, natomiast obecnie sπ to odlewy o
z≥oøonej obrÛbce skrawaniem i
wysokich wymaganiach jakoúciowych. Duøa czÍúÊ odlewÛw
podlega badaniom szczelnoúci, a
w ostatnich 2 latach uruchomiono
produkcjÍ 8 odlewÛw bÍdπcymi
de facto zbiornikami ciúnieniowymi, majπcymi bardzo wysokie
wymagania odnoúnie wytrzyma≥oúci mechanicznej materia≥u
uøytego do ich wytworzenia.
Kaødy z tych odlewÛw podlega
wytrzyma≥oúciowemu badaniu
ciúnieniem l,4 Mpa (14 atm.).
Wielkim atutem firmy okaza≥ siÍ fakt, øe INNOWACJA jest
w stanie podjπÊ siÍ uruchomienia
wyrobÛw od podstaw. SpÛ≥ka sama przygotowuje projekt
techniczny oprzyrzπdowania
technologicznego (w tym form
odlewniczych i modeli) oraz sama
wykonuje to oprzyrzπdowanie
dziÍki istniejπcej w jej strukturach
narzÍdziowni oraz modelarni.
KoniecznoúÊ ciπg≥ej walki
o klienta spowodowa≥a, øe obok
dzia≥aÒ inwestycyjnych trzeba
by≥o podjπÊ takøe energiczne
dzia≥ania zwiπzane z poprawπ
zarzπdzania zak≥adem. Dlatego
w 2005 r. Zarzπd INNOWACJI
podjπ≥ decyzjÍ o rozpoczÍciu

wdraøania Systemu Zarzπdzania Jakoúciπ zgodnego z normπ
PN-EN ISO 9001:2001. W rekordowo krÛtkim okresie czasu,
krÛtszym niø l rok, taki system
uda≥o siÍ wdroøyÊ. We wrzeúniu b.r. INNOWACJA przesz≥a
pomyúlnie proces certyfikacji
Systemu Zarzπdzania Jakoúciπ
przez Polskie Centrum BadaÒ i
Certyfikacji w Warszawie.
W ciπgu piÍciu lat od rozpoczÍcia dzia≥alnoúci spÛ≥ka INNOWACJA sta≥a siÍ nowoczesnπ
firmπ zatrudniajπcπ ponad 78
osÛb, produkujπcπ odlewy ze stopÛw AL-Si kompletnie obrobione
mechanicznie. W produkcji odlewÛw wykorzystywana jest zarÛwno technologia grawitacyjnego
odlewania do form metalowych
(tzw. kokil), jak i technologia
odlewania piaskowego. Firma posiada takøe moøliwoúÊ odlewania
ciúnieniowego. Wszystkie odlewy
poddawane sπ obrÛbce cieplnej w piecu wg≥Íbnym. Proces
sztucznego starzenia odlewÛw,
stanowiπcy czÍúÊ procesu obrÛbki
cieplnej, przeprowadzany jest w
suszarce komorowej. Odlewy w
zaleønoúci od wymagaÒ klienta
poddawane sπ oczyszczaniu strumieniowo-ciernemu w procesie
piaskowania lub úrutowania.
Jeøeli klient sobie tego øyczy odlewy mogπ byÊ pomalowane i to
zarÛwno farbami proszkowymi,
jak i ciek≥ymi. W zaleønoúci od
zastosowania odlewy poddawane sπ dodatkowym badaniom,
takim jak np. badanie szczelnoúci
sprÍøonym powietrzem w wodzie
czy badanie ciúnieniowe poprzez
wt≥oczenie do odlewu wody pod
zadanym ciúnieniem.
FunkcjÍ prezesa Zarzπdu
- dyrektora naczelnego firmy od
poczπtku rozpoczÍcia dzia≥alnoúci
gospodarczej do chwili obecnej
pe≥ni Roman Leúniak. Od tego
roku cz≥onkami zarzπdu zostali:
Adam Pelczarski - dyrektor ds.
technicznych oraz Robert Ciuba dyrektor ds. handlowych. Dyrektorem ds. produkcji od poczπtku
rozpoczÍcia dzia≥alnoúci przez
spÛ≥kÍ jest Roman åwider.
NS

Zalewanie formy metalowej (kokili) ciek≥ym aluminium.

SOŁTYS W ALFREDÓWCE

WYBRANY

W niedzielÍ 11 grudnia
odbywa≥y siÍ juø drugi raz
wybory so≥tysa so≥ectwa AlfredÛwka, po rezygnacji z tej
funkcji Danuty Wo≥osz. Tym
razem mieszkaÒcy dokonali
wyboru (poprzednio - 30 paüdziernika nie by≥o kandydata).
Jedynym kandydatem na
tÍ funkcjÍ by≥ Edward KopeÊ.
W tajnym g≥osowaniu uzyska≥
30 g≥osÛw, na 32 osoby g≥osujπce. Zosta≥ wiec nowym

so≥tysem, trzecim juø w tej
kadencji.
Poniewaø so≥tys Edward
KopeÊ by≥ cz≥onkiem Rady
So≥eckiej a teraz zostaje jej
przewodniczπcym z urzÍdu,
dosz≥o wiÍc do uzupe≥nienia
wakatu w radzie. Miejsce to
w tajnym g≥osowaniu zajπ≥
Wojciech Kapusta, ktÛry by≥
takøe jedynym kandydatem do
tej funkcji.
WO

Edward KopeÊ w rozmowie z Eløbietπ Goclan z urzÍdu.
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Sztuka w fabryce

sokπ jakoúÊ wyrabianych odlewÛw.
Utrzymaniu jej ma s≥uøyÊ wdroøony w≥aúnie system zarzπdzania
jakoúciπ.
A czy za≥oga odczuwa te korzyrozmowa z Romanem LEåNIAKIEM, prezesem Zarzπdu
úci wynikajπce z ugruntowujπcej siÍ
INNOWACJA Sp. z o.o. w Nowej DÍbie
pozycji na rynku?
ludziom
nieobce
sta≥y
siÍ
najnowoWIES£AW ORDON: INMoøe nasze p≥ace nie sπ najNOWACJA juø piÍÊ lat dzia≥a na czeúniejsze technologie oraz zasady wyøsze, ale staramy siÍ systemarynku. Czy obecne produkty, to ten projektowania kokili czy innych tycznie je podnosiÊ, w miarÍ moøliwyrÛb, z ktÛrym wiπøe szansÍ na urzπdzeÒ do odlewania. Czasami, jak woúci firmy. Wzorem spÛ≥ki-matki
patrzÍ na ich pracÍ, to dostrzegam zachowaliúmy ca≥π otoczkÍ socjalnπ.
dalszy rozwÛj.
w nich rzeübiarzy, ktÛrzy potrafiπ Istnieje fundusz socjalny, regulaROMAN LEåNIAK: Kiedy
wydobyÊ z tego roztopionego metalu min jego stosowania, dop≥acamy
w pewnym momencie zauwaøywrÍcz Ñdzie≥a sztukiî.
do obozÛw, koloni dla dzieci, co
liúmy, øe wytwarzane przez nas
przecieø nie wszÍdzie jest normπ.
Czy
te
zamÛwienia,
ktÛrymi
wyroby, jak chociaøby szk≥o, nie
Wyp≥acamy wysokie jubileusze.
dysponujecie
obecnie
pozwalajπ
zapewniπ nam bytu na rynku, zaczÍliúmy poszukiwaÊ swojej niszy. wam spokojnie planowaÊ produkcjÍ W czasie zwiÍkszonych zamÛwieÒ
pracownicy mogπ dorobiÊ do pensji.
PodpiÍliúmy siÍ do firmy-matki na kolejne okresy?
Waøna jest teø stabilizacja w zakre(ZAPEL S.A. Boguchwa≥a ñred.),
Na dziú nasze moøliwoúci
ktÛra kooperuje z wielkimi koncer- przerobowe sπ w pe≥ni wykorzysta- sie zatrudnienia. Dodam tylko, øe
nami krajowymi i zagranicznymi. ne. Moglibyúmy zdobywaÊ dalsze ogromna wiÍkszoúÊ za≥ogi pochodzi
A firmy te potrzebowa≥y odlewÛw rynki, ale potrzebujemy zainwestoaluminiowych do izolatorÛw, ≥πcz- waÊ w nowe urzπdzenia. Tu jednak
nikÛw, roz≥πcznikÛw.
moøliwoúci na szybkie powiÍkszenie
Ale w Nowej DÍbie nie by≥o czy unowoczeúnienie parku maszytradycji odlewania kokilowego czy nowego uzaleønione sπ od ZAPEpiaskowego? Jak uda≥o siÍ przygo- LU, ktÛry rÛwnieø musi inwestowaÊ
w maszyny, aby konkurowaÊ na
towaÊ do tej produkcji za≥ogÍ?
rynkach úwiatowych.
Tak, w Nowej DÍbie by≥y
Pracujecie w takiej branøy,
tradycje odlewania ciúnieniowego,
gdzie
jakoúÊ
waszych wyrobÛw musi
a kokilowe czy piaskowe to juø inna
byÊ
bardzo
wysoka.
technologia. Nie mniej jednak trzeba

by≥o coú z ludümi robiÊ po likwidacji
linii do produkcji szk≥a. Postanowiliúmy robiÊ to, co kontrahenci
ZAPELU kupowali na Litwie czy
S≥owacji. Nie by≥o to ≥atwe zadanie,
ale pracownicy zdali egzamin. W
piÍÊ lat zdobyliúmy uznanie firm, z
ktÛrymi wspÛ≥pracujemy, a naszym

z gminy Nowa DÍba i najbliøszych
okolic. A to powinno mieÊ niebagatelne znaczenie dla tego regionu.
A czy jakieú problemy trapiπ
szefa INNOWACJI?
O tych, z ktÛrymi zmagajπ siÍ
na co dzieÒ szefowie wielu firm,
nie bÍdÍ mÛwi≥. Innym problemem
jest potÍøna hala, ktÛrπ przejÍliúmy,
kiedy wchodziliúmy do strefy. W
tamtych warunkach ona nie by≥a dla
nas problemem. Dziú, gdy musimy
od niej p≥aciÊ podatek od nieruchomoúci, jej powierzchnia jest dla nas
duøym obciπøeniem finansowym.
Dlatego cieszÍ siÍ, øe czÍúÊ hali
uda≥o siÍ wydzierøawiÊ krakowskiej
firmie, ktÛra tnie granity.
DziÍkujÍ za rozmowÍ i øyczÍ,
by firma na trwale juø wpisa≥a siÍ w
nasz przemys≥owy krajobraz.

Nie tylko wysoka, ale i trwale
powtarzalna. Bo jakiú pojedynczy
b≥πd moøe nas wyrugowaÊ z energetycznego rynku. Na to nie moøemy
sobie pozwoliÊ. Nasi technolodzy
potrafiπ tak przygotowaÊ kokile i
pisaÊ programy na maszyny, ktÛre Prezes Roman Leúniak (drugi od prawej) i dyr. Roman åwider
posiadamy, øe zapewniajπ nam wy- (trzeci od prawej) odbierajπ certyfikat jakoúci.

DZIE— PRACOWNIKA SOCJALNEGO
21 listopada w Polsce obchodzone jest úwiÍto pracownika socjalnego. G≥Ûwnym zadaniem pracownika socjalnego jest dzia≥alnoúÊ majπca na celu pomoc osobom bπdü ca≥ym rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoúci do funkcjonowania w
spo≥eczeÒstwie. Pracownik socjalny udziela informacji i wskazÛwek, ktÛre pomagajπ w samodzielnym uporaniu siÍ z problemem
- przyczynπ trudnej sytuacji øyciowej, m.in. informuje o przepisach prawnych, udziela porad dotyczπcych moøliwoúci rozwiπzywania
problemÛw i udzielania pomocy przez w≥aúciwe instytucje paÒstwowe, samorzπdowe i organizacje pozarzπdowe, dysponuje pe≥nπ
informacjπ o przys≥ugujπcych úwiadczeniach i dostÍpnych formach pomocy.
W gminie kojarzymy ich
zazwyczaj z pracownikami Miejsko-Gminnego Oúrodka Pomocy
Spo≥ecznej. Ale teø znajdziemy
ich w årodowiskowym Domu
Samopomocy czy Domu Pomocy
Spo≥ecznej. Mimo, øe udzielajπ pomocy, nie sπ jakimiú szczegÛlnymi
bohaterami. NajczÍúciej pozostajπ
anonimowi dla ogÛ≥u mieszkaÒcÛw, ze swojπ wolπ naprawiania
krzywd i wspierania tych, ktÛrzy
pomocy potrzebujπ.

W Miejsko-Gminnym Oúrodku Pomocy Spo≥ecznej (z ktÛrym
organizacyjnie zwiπzany jest årodowiskowy Dom Samopomocy)
pracuje 42 pracownikÛw. S≥uøπ
oni swojπ pomocπ blisko 1600
rodzinom z ca≥ej gminy.
Z okazji ich úwiÍta z ca≥π
ekipπ gminnej pomocy spo≥ecznej spotkali siÍ przedstawiciele
nowodÍbskiego samorzπdu. Na
okazjonalne spotkanie stawili siÍ:
przewodniczπcy rady Andrzej

Chejzdral, burmistrzowie JÛzef
Czekalski i Krzysztof Micha≥Ûw.
Spotkanie rozpoczπ≥ kierownik
M-G OPS Leszek Mirowski. PodziÍkowa≥ swoim pracownikom za
ich ciÍøkπ, czasami niewdziÍcznπ
pracÍ. Jednoczeúnie bardzo wysoko oceni≥ tÍ pracÍ, uznajπc kadrÍ
nowodÍbskiego OPS-u za bardzo
dobrze przygotowanπ do swojej
roli.
Burmistrz JÛzef Czekalski
przekaza≥ na rÍce kierownika L

Mirowskiego okolicznoúciowy list
gratulacyjny z podziÍkowaniami od
samorzπdu dla wszystkich pracownikÛw socjalnych za pracÍ, ktÛrπ
obejmujπ wielu ludzi z terenu ca≥ej
gminy. Jak doda≥, ludzi starszych,
niepe≥nosprawnych, bezdomnych,
z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, dotkniÍtych
bezrobociem czy niezaradnych
øyciowo. Po tej czÍúci oficjalnej
pracownicy spÍdzili kilka mi≥ych
chwil przy kominku.
NS
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SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI
POZARZ•DOWYMI - PODSUMOWANIE ROKU
DoúÊ licznie zgromadzeni uzyska≥ dotacjÍ w wysokoúci 2
cz≥onkowie organizacji po- 100 z≥; 4) konkurs na udzielezarzπdowych z terenu gminy nie dotacji z obszaru promocja
Nowa DÍba spotkali siÍ z gminy ñ úrodki do dyspozycji
przedstawicielami burmistrza, 10 000 z≥: do konkursu zg≥oszow Samorzπdowym Oúrodku no 5 wnioskÛw, ktÛre uzyska≥y
Kultury, by omÛwiÊ konkursy dotacje w wysokoúci 9 500 z≥,
dotacyjne przeprowadzone w organizacje nie wykona≥y 3
roku 2005 oraz projekt Pro- zadaÒ; 5) konkurs na udzielenie
gramu WspÛ≥pracy Gminy dotacji z obszaru pomoc spoNowa DÍba z organizacja- ≥eczna ñ úrodki do dyspozycji 5
mi pozarzπdowymi na
rok 2006. Wies≥aw Ordon, sekretarz gminy,
w pierwszej kolejnoúci omÛwi≥ dotychczas
realizowane konkursy,
ktÛrych podsumowanie
przedstawia siÍ nastÍpujπco: 1) konkurs na
udzielenie dotacji z obszaru ochrona zdrowia
(profilaktyka) ñ úrodki
do dyspozycji 80 000 z≥:
do konkursu zg≥oszono
27 wnioskÛw, 19 wnioskÛw uzyska≥o dotacje
w wysokoúci 66 750 z≥;
nie wszystkie zadania
zosta≥y zrealizowane; 2)
konkurs na udzielenie
dotacji z obszaru ochrona zdrowia (p≥ywanie Dyskusja nad programem wspÛ≥pracy.
ñ omÛwi≥ przewodniczπcy Miejsko-Gminnej Komisji 000 z≥: do konkursu zg≥oszono
Rozwiπzywania ProblemÛw 5 wnioskÛw, z ktÛrych 2 nie
Alkoholowych Adam Szurgo- spe≥nia≥y wymogÛw formalciÒski): do konkursu zg≥oszono nych, organizacje uzyska≥y
1 wniosek, ktÛry uzyska≥ dota- dotacje w wysokoúci 3 500 z≥.
Po podsumowaniu docjÍ w wysokoúci 2 250 z≥; 3)
tychczas
sk≥adanych ofert i
konkurs na udzielenie dotacji
omÛwieniu
najczÍúciej poz obszaru kultura ñ úrodki do
pe≥nianych
b≥ÍdÛw,
zebrani
dyspozycji 5 000 z≥: do konkurzajÍli
siÍ
omawianiem
projeksu zg≥oszono 2 wnioski, ktÛre

tu Programu WspÛ≥pracy na
2006 rok. W stosunku do roku
ubieg≥ego proponuje siÍ nastÍpujπce zmiany: tegoroczne
obszary dzia≥alnoúci pozosta≥y,
ale zmniejszono iloúÊ zadaÒ,
≥πczπc niektÛre ze sobπ, dziÍki
czemu zachowany zosta≥ zakres obszaru, a moøna bÍdzie
przeznaczyÊ wiÍksze úrodki na
poszczegÛlne zadanie. W wyni-

ku pracy Zespo≥u WspÛ≥pracy
zg≥oszona zosta≥a propozycja
nowego obszaru dzia≥alnoúci, a mianowicie: ekologii i
ochrony zwierzπt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.
Podyktowane to by≥o wzglÍdami kszta≥cenia ekologicznego
spo≥eczeÒstwa, jak rÛwnieø
logicznπ kontynuacjπ dzia≥aÒ

DŁUGI LOT Z MAGDEBURGA
Oddzia≥ Tarnobrzeg
PZHGP organizowa≥ loty z Magdeburga zaliczane do Mistrzostw
Polski i Mistrzostw Oddzia≥u,
w ktÛrych bra≥y udzia≥ go≥Íbie
hodowcÛw z Sekcji nr 2 z Nowej
DÍby. Odby≥y siÍ dwa loty. 16

lipca go≥Íbie pokona≥y trasÍ 731
km z przeciÍtnπ prÍdkoúciπ 1310
metrÛw na minutÍ. Lot trwa≥
oko≥o 9 godzin. Pierwsze go≥Íbie
zameldowa≥y siÍ u Mariana S≥owika oraz S≥awomira Szpyta.
Drugi lot zorganizowano

30 lipca. Tym razem pierwszy
by≥ go≥πb Zygmunta Sorbala, a
kolejne JÛzefa Buczka, Micha≥a
WrÛblewskiego i Eugeniusza
Drozdowskiego. Go≥Íbie osiπgnÍ≥y przeciÍtnπ szybkoúÊ 1248
m/min.

gminy, ktÛra jest przecieø ÑLiderem Polskiej Ekologiiî. Zbyt
pÛüne wypracowanie nowego
obszaru dzia≥alnoúci uniemoøliwi≥o jednak odpowiednio
wczesne zabezpieczenie úrodkÛw finansowych w budøecie
gminy na 2006 rok. Kolejna
zmiana by≥a podyktowana
zmianπ przepisÛw dotyczπcπ
sportu kwalifikowanego, ktÛry
dotychczas mÛg≥ byÊ dotowany przez jednostkÍ
organizacyjnπ gminy,
natomiast teraz musi zdobywaÊ úrodki finansowe
na drodze og≥aszanych
konkursÛw. Powsta≥ wiÍc
kolejny obszar dzia≥alnoúci - upowszechniania
kultury fizycznej i sportu,
przeznaczony dla organizacji pozarzπdowych
zajmujπcych siÍ krzewieniem kultury fizycznej.
Do konkursÛw og≥aszanych przez burmistrza
bÍdπ musia≥y wiÍc stanπÊ np. wszystkie kluby
sportowe. Propozycje
kwot przeznaczonych
na poszczegÛlne obszary
dzia≥alnoúci i zadania
zosta≥y przedstawione
Komisji Budøetowej. Wszelkie
proponowane zmiany w projekcie Programu WspÛ≥pracy na
2006 rok zosta≥y zaakceptowane
przez zebranych, wobec czego
na grudniowej sesji radni bÍdπ
mogli zapoznaÊ siÍ z proponowanymi zmianami i podjπÊ
stosownπ uchwa≥Í.
MS
W miÍdzyczasie zorganizowany zosta≥ lot szybkoúciowy z
Wroc≥awia (23 lipca). Go≥Íbie-sprinterzy pokona≥y trasÍ z
przeciÍtnπ z prÍdkoúciπ 1500
m/min. Pierwsze zameldowa≥y
siÍ go≥Íbie S≥awomira Szpyta i
Mariana S≥owika.
PZHGP
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BRONIS£AW ZYBURA PATRONEM SZKO£Y W D BIE
PiÍkny i nieczÍsty to czyn - nadanie szkole imienia nauczyciela, dlatego nieprzypadkowo uroczystoúÊ ta zbieg≥a siÍ z Dniem
Edukacji Narodowej.
Od 14 paüdziernika Szko≥a
Podstawowa nr 3 w Nowej DÍbie
(os. DÍba) oficjalnie nosi imiÍ
Bronis≥awa Zybury. Z tej okazji
dyrektor szko≥y Dariusz Siudem
zaprosi≥ honorowych goúci: wnuka Patrona - profesora Adama
ZyburÍ oraz wnuczki Bogus≥awÍ
Klusek i DorotÍ Go≥Íbiowskπ z
rodzinami.
Bronis≥aw Zybura urodzi≥
siÍ 10 marca 1890 roku w Wo≥oczynie. W 1919 r. wspÛlnie z
øonπ objπ≥ posadÍ nauczyciela
w DÍbie. Okoliczni mieszkaÒcy
byli ludümi lasÛw, potomkami
jeÒcÛw dawnych wojen polskich,
obojÍtni dla oúwiaty. Dlatego
Bronis≥aw Zybura i jego øona
musieli w≥oøyÊ wiele wysi≥ku,
aby ÑzapaliÊ kaganek tutejszej
oúwiatyî. Swπ dzia≥alnoúÊ rozpoczÍli od remontu budynku
szkolnego i wyposaøenia go w
sprzÍt i pomoce naukowe.
W 1920 roku zorganizowali
doøywianie najbiedniejszych
dzieci. AkcjÍ tÍ wznowiono w
latach 1934-1937. Powo≥ali do
øycia Ko≥o M≥odzieøy i Ko≥o
Mi≥oúnikÛw Czytania Ksiπøek,
stworzyli bibliotekÍ. DziÍki tej
pracy, w cichej i biednej miejscowoúci coú siÍ zaczÍ≥o dziaÊ,
ludzie jakby obudzili siÍ ze snu
i przy≥πczyli do dzia≥aÒ na rzecz
oúwiaty i kultury. Organizowano
liczne imprezy zwiπzane ze úwiÍtami paÒstwowymi i religijnymi.
Wraz z m≥odzieøπ opracowa≥ i
wystawia≥ amatorskie przedstawienia teatralne, ktÛre cieszy≥y
siÍ duøym zainteresowaniem
mieszkaÒcÛw. Angaøowa≥ siÍ
we wszystkie sprawy wsi. Z jego
inicjatywy powsta≥y: Ochotnicza
Straø Poøarna (1927 r.), Orkiestra
DÍta (1929 r.), Zwiπzek Strzelecki (1932 r.), Ko≥o Rolnicze, Ko≥o
GospodyÒ Wiejskich. Bronis≥aw
Zybura w pe≥ni sprosta≥ wymaganiom stawianym nauczycielowi wiejskiemu w szerzeniu
oúwiaty.

Osobny rozdzia≥ w jego
øyciu stanowi≥ okres okupacji.
Podczas II wojny úwiatowej prowadzi≥ dzia≥alnoúÊ konspiracyjnπ
(nas≥uch radiowy). Po jej wykryciu przez gestapo, Bronis≥aw
Zybura uciek≥ i przy≥πczy≥ siÍ do
partyzantÛw. W paüdzierniku
1941 roku hitlerowcy aresztowali jego syna Mieczys≥awa.
Pan Bronis≥aw chcπc go ratowaÊ
bez wahania odda≥ siÍ w rÍce
okupantÛw. Mieczys≥awa uwolniono, natomiast ojca wywieziono do obozu koncentracyjnego
w OúwiÍcimiu, gdzie zginπ≥ 7
kwietnia 1943 r.
W pamiÍci ludzi z nim zwiπzanych, pozosta≥ jako cz≥owiek
szlachetny, wspania≥y nauczyciel
i wychowawca, ktÛry troszczy≥
siÍ o m≥odzieø i o jej przysz≥oúÊ.
Szlachetne czyny cz≥owieka sπ
nieúmiertelne. Sπ chlubπ dla jego
úwiÍtej pamiÍci, dla rodziny i spo≥ecznoúci, w ktÛrej øy≥ i pracowa≥.
Mamy szczÍúcie i moøemy byÊ
dumni, øe taki cz≥owiek jest øywo
zwiπzany z historiπ naszej szko≥y
w jej zaraniu.
åwiÍto nadania imienia
rozpoczÍ≥a uroczysta Msza úw.
w Koúciele p.w. Matki Boskiej
KrÛlowej Polski w Nowej DÍbie,
w trakcie ktÛrej ks. proboszcz
Mieczys≥aw Wolanin dokona≥
poúwiÍcenia sztandaru. Po Mszy
zaproszeni goúcie, nauczyciele i
uczniowie prowadzeni przez nowodÍbskπ OrkiestrÍ DÍtπ przemaszerowali na plac szkolny, gdzie
nastπpi≥o ods≥oniÍcie i poúwiÍcenie pamiπtkowych tablic. Dalsza
czÍúÊ uroczystoúci odbywa≥a siÍ
na sali gimnastycznej. Dyrektor
szko≥y Dariusz Siudem oficjalnie
przywita≥ przedstawicieli w≥adz
powiatowych, gminnych, oúwiatowych i zgromadzonych goúci.
ZastÍpca przewodniczπcego Rady
Miejskiej Aleksander Sawicki
odczyta≥ przyjÍtπ jednomyúlnie
uchwa≥Í Rady Miejskiej w Nowej
DÍbie z dnia 2 czerwca tego roku

Sztandar z wizerunkiem B. Zybury.
o nadaniu Szkole Podstawowej
nr 3 imienia Bronis≥awa Zybury
i pogratulowa≥ nauczycielom i
uczniom w imieniu swoim oraz
ca≥ej rady.
Waønym punktem imprezy
by≥o przekazanie dyrektorowi
szko≥y sztandaru ufundowanego
przez RadÍ RodzicÛw, na ktÛrym oprÛcz wizerunku Patrona,
Or≥a Bia≥ego, widnieje sentencja trzech s≥Ûw: Wiara, Nauka,
Ojczyzna. Dyrektor przekaza≥
go przedstawicielom spo≥ecznoúci uczniowskiej. Po ceremonii
wrÍczenia sztandaru nastπpi≥o
úlubowanie, do ktÛrego przystπpili reprezentanci poszczegÛlnych
klas. W trakcie uroczystoúci
ÑZas≥uøeni Szkoleî zostali poproszeni o wbicie w pamiπtkowπ
tablicÍ symbolicznych gwoüdzi.
Impreza ta by≥a wspania≥π okazjπ do wyrÛønienia osÛb, ktÛre
szczegÛlnie angaøowa≥y siÍ w
budowÍ i ciπg≥y rozwÛj placÛwki.
Czternastu wyrÛønionym osobom
wrÍczono dyplomy Honorowego
Obywatela Szko≥y.
CzÍúÊ artystycznπ przygotowali i zaprezentowali uczniowie
szko≥y oraz zaproszone zespo≥y:
ÑDÍbianieî z Samorzπdowego
Oúrodka Kultury w Nowej DÍbie
oraz ÑBielowianieî - ludowy zespÛ≥ z Rozalina. Ca≥a inscenizacja
poúwiÍcona by≥a øyciu i dzia≥alnoúci pedagogicznej i spo≥ecznej
Bronis≥awa Zybury, przeplatana
utworami wokalnymi i taÒcami.

Po zakoÒczeniu czÍúci artystycznej g≥os zabrali zaproszeni
goúcie: profesor Adam Zybura,
burmistrz JÛzef Czekalski, by≥a
uczennica Patrona Weronika
Jachyra, przewodniczπcy Osiedla
DÍba W≥adys≥aw Flis, reprezentujπcy Zak≥ady Metalowe Marian
Piechota, starosta tarnobrzeski
Jerzy Sudo≥, wizytator KO w
Rzeszowie Danuta Fiutowska,
prezes zarzπdu ZNP Kazimierz
Wπsik oraz przedstawiciele Rady
RodzicÛw. Wszyscy w swoich
wystπpieniach podkreúlali wagÍ
uroczystoúci i trafny wybÛr Patrona. NajwiÍcej wzruszeÒ i emocji
wzbudzi≥y wspomnienia pani
Weroniki Jachyry, po wys≥uchaniu ktÛrych w niejednym oku
zakrÍci≥a siÍ ≥za. CzÍúÊ oficjalna
zosta≥a zakoÒczona odúpiewaniem nowego hymnu szko≥y,
do ktÛrego s≥owa napisa≥a Genowefa Sadecka (emerytowana
nauczycielka), natomiast muzykÍ
skomponowa≥ Jan Skura. Po tej
czÍúci zaproszeni goúcie udali siÍ
na przygotowany poczÍstunek,
w trakcie ktÛrego mogli obejrzeÊ
wystawÍ poúwiÍconπ øyciu i
dzia≥alnoúci Patrona.
Podejmujπc decyzjÍ o przyjÍciu imienia Bronis≥awa Zybury,
chcemy iúÊ drogπ, ktÛrπ przed laty
wytyczy≥ nasz Patron.
JOLANTA CZAMARA
RENATA NAROLSKA
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WIECZÓR WSPOMNIEŃ O TADEUSZU ŚMIŚNIEWICZU
NowodÍbskie Towarzystwo Spo≥eczno-Kulturalne by≥o
organizatorem spotykania z Witoldem åmiúniewiczem, synem
Tadeusza åmiúniewicza, kierownika Dzia≥u Technicznego WytwÛrni Amunicji Nr 3 w DÍbie (WA3).
Gospodarzem wieczoru 23
wrzeúnia by≥ prezes Jerzy Sudo≥, ktÛry na sali powita≥ nie tylko syna, ale i
wnuka inø. T. åmiúniewicza. Zaprezentowa≥ takøe ksiπøki historyczne
opracowane przez W. åmiúniewicza,
ktÛre poruszajπ tematykÍ militarnπ
okresu II wojny úwiatowej.
Witold åmiúniewicz by≥ wzruszony zabierajπc g≥os w miejscowoúci, gdzie bardzo waøne lata w
swoim øyciu spÍdzi≥ T. åmiúniewicz,
lata waøne takøe dla samej fabryki.
By≥o to pierwsze wiÍksze spotkanie
zorganizowane w celu upamiÍtnienia postaci Tadeusza åmiúniewicza,
kiedy to od uruchomienia fabryki
minÍ≥o ponad 60 lat. Syn przypomnia≥ historiÍ odtwarzania øyciorysu
ojca, w oparciu o nieliczne dokumenty krajowe i zagraniczne.
Tadeusz åmiúniewicz urodzi≥ siÍ w 1893 r., by≥ øo≥nierzem
LegionÛw Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej. W okresie
miÍdzywojennym by≥ øo≥nierzem,
ktÛry do rezerwy przeszed≥ w roku
1934 w stopniu kapitana artylerii.
Z wojska zosta≥ oddelegowany do
przemys≥u, jako øe by≥ fachowcem
w dziedzinie materia≥Ûw wybuchowych. Z tematykπ tπ spotyka≥ siÍ w
Genewie (przed I wojnπ) na studiach
naukowo-fizycznych. Po wojnie
studiowa≥ na Politechnice Warszaw-

skiej (w mundurze øo≥nierza Wojska
Polskiego) i uzyska≥ tytu≥ inøyniera
chemii. By≥ wiÍc wykszta≥cony w
tej dziedzinie i dlatego pracowa≥ w
firmach z uzbrojeniem zwiπzanych.
Najpierw by≥a PaÒstwowa Fabryka
Prochu w Pionkach, pÛüniej w WA3
w DÍbie. W czasie okupacji zajmowa≥ siÍ rÛwnieø produkcjπ konspiracyjnπ materia≥Ûw wybuchowych.
W roku 1936 utworzono w
Warszawie Biuro Budowy WA3 w
DÍbie, zaú jego kierownikiem by≥
T. åmiúniewicz, ktÛry organizowa≥
biuro od poczπtku. Biuro mia≥o opracowaÊ pod nadzorem MON plan i
projekt budowy nowej wytwÛrni.
Istnia≥o ono do 1939 r., zajmujπc siÍ
w dalszym ciπgu sprawami architektonicznymi. By≥o jakby przedstawicielstwem w Warszawie WytwÛrni
Amunicji Nr 3. W marcu 1937 r.
T. åmiúniewicz zosta≥ mianowany
kierownikiem Dzia≥u Technicznego
WA3 w DÍbie. To by≥ poczπtek
budowy zarÛwno wytwÛrni, jak i
pobliskiego osiedla. Kierownik pionu technicznego by≥ nieformalnym
zastÍpcπ p≥ka Jana Szypowskiego,
dyrektora WytwÛrni Amunicji Nr
3, gdyø w tamtych czasach nie
by≥ zastÍpcÛw dyrektorÛw. Dzia≥
Techniczny by≥ bardzo waøny, gdyø
decydowa≥ o funkcjonowaniu fabryki. W dziale tym by≥y trzy wydzia≥y

Witold åmiúniewicz wspomina swojego ojca.
produkcyjne: amunicji artyleryjskiej,
zapalnikÛw i sp≥onek. W sierpniu
1939 uruchomiono produkcjÍ wydzia≥u zapalnikÛw, od ktÛrej to daty
liczy siÍ uruchomienie fabryki.
Na poczπtku wojny uciek≥ do
Warszawy w ostatniej chwili przed
niemieckimi s≥uøbami bezpieczeÒstwa, gdyø by≥ znany Niemcom. W
zasadzie powinien uciekaÊ za granicÍ, gdyø taka kadra by≥a w krÍgu
zainteresowaÒ Gestapo, ale postanowi≥ pozostaÊ w kraju. Nie zmieni≥
nazwiska, ani nie wyprowadzi≥ siÍ
z domu. Oficjalnie zajmowa≥ siÍ
handlem chemikaliami, gdyø na tym
siÍ dobrze zna≥, bÍdπc jednoczeúnie
w konspiracji. W roku 1940 nawiπza≥ kontakt z pp≥k. Szypowskim i
wszed≥ do S≥uøby Uzbrojenia AK.

By≥ organizatorem pierwszej fabryki
materia≥Ûw wybuchowych w Warszawie, ktÛra zajmowa≥a siÍ produkcjπ szedytu ñ prostego materia≥u do
wype≥niania granatÛw. Wytwarza≥
teø bomby termitowe z opÛünionym
zap≥onem, do wysadzania transportu
i samolotÛw. Tych wytwÛrni za≥oøy≥
kilka. Niestety, 13 kwietnia 1943 r.
T. åmiúniewicz zosta≥ aresztowany
w ≥apance. Po pobycie na Pawiaku
zosta≥ rozstrzelany w 1943 r.
Jak mÛwi≥ o nim syn, kierownik T. åmiúniewicz by≥ cz≥owiekiem
o wysokiej kulturze, upartym w
zdobywaniu wiedzy szeroko pojÍtej,
bo nieodleg≥e mu by≥y rejony humanizmu. Dobrze, øe przypomnia≥a
sobie o nim Nowa DÍba.
WO

TO ÑMI£Oå∆ ZWYCI ØA CZASî

raÒ, ale to nie úmierÊ jest waøna, tylko
narodziny i mi≥oúÊ, ktÛra wybiega
poza úmierÊ.
Tysiπc lat Koúcio≥a w Polsce
jest jak jedna Wielka-Noc czuwania
przy grobie Chrystusa!
Oto nieudolne streszczenie
tego poematu, ktÛrego autorem jest
polski poeta, filozof, biskup wyniesiony na tron papieski.
Poemat ten przedstawiliúmy
zgromadzonym w kaplicy domu
katechetycznego przy parafii Podwyøszenia Krzyøa åwiÍtego w
Nowej DÍbie przy udziale chÛru
parafialnego i przy portrecie naszego
Wielkiego, ukochanego i nieodøa≥owanego Ojca åwiÍtego w dniu Jemu
poúwiÍconym ñ 16.10.2005 r.
Wczeúniej modliliúmy siÍ
w czasie wszystkich Mszy úw. i
specjalnego naboøeÒstwa rÛøaÒcowego o Jego szybkπ beatyfikacjÍ i
kanonizacjÍ.

Szesnasty paüdziernika ñ DzieÒ Papieski ñ to juø 27-ma rocznica wyboru Karola Wojty≥y
na papieøa, a pierwsza bez tego, ktÛry by≥ wybrany. Trudno czasem uwierzyÊ w fakty. CiÍøko
wspominaÊ dzieÒ Jego odejúcia. Tyle bowiem wokÛ≥ Niego zdjÍÊ, filmÛw o Nim. S≥yszymy Jego
przemÛwienia, cytaty, nauki, tak jakby z nami wciπø by≥. To Ñmi≥oúÊ zwyciÍøa czasî i przed≥uøa
Jego obecnoúÊ. Zosta≥y s≥owa i myúli, takøe te zawarte w poezji, poezji trudnej, ale i piÍknej.
Postanowiliúmy na DzieÒ Papieski podjπÊ trud zag≥Íbienia siÍ
w poemat Karola Wojty≥y ÑWigilia
Wielkanocna 1966î. W kontekúcie
tysiπclecia Chrztu Polski Karol
Wojty≥a poszukuje w nim korzeni
w≥asnego Ñdrzewaî, zg≥Íbia tajemnicÍ naszej historii, tajemnicÍ narodzin
i úmierci. Widzi w tym jednoúÊ wciπø
odradzajπcπ siÍ, jak pieÒ drzewa i
szczepy. Konieczna jest rana w korze, aby mog≥o przesπczyÊ siÍ øycie.
Cz≥owiecze soki to natchnienia i
s≥owa skupione w toøsamoúci przekazywanej przez przodkÛw wraz z
øyciem. S≥owa BÛg, ojciec, Ojczyzna
przenikajπ przez pokolenia ñ historia
jest bowiem ciπgiem ludzkich umie-

MARIA ZYBACZY—SKA
Fot. Anna Wrona
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ODNOWIONY PAMIĄTKOWY KRZYŻ
W styczniu 2005 r. na spotkaniu Parafialnego Oddzia≥u Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Boøej KrÛlowej Polski poruszono
sprawÍ krzyøa znajdujπcego siÍ przy drodze krajowej niedaleko ronda. W wyniku podniesienia i modernizacji drogi krzyø znalaz≥ siÍ
w rowie, na dodatek postument by≥ przechylony, a sam krzyø zas≥oniÍty z jednej strony przez tablicÍ informacyjnπ. W czasie dyskusji
postanowiono krzyø odnowiÊ i ustawiÊ dalej od drogi, by dojúcie do niego by≥o bezpieczniejsze i by by≥ bardziej widoczny.
Na apel Akcji Katolickiej
odpowiedzia≥o wiele osÛb, ktÛre zaangaøowa≥y siÍ w prace.
InicjatywÍ tÍ wsparli rÛwnieø
cz≥onkowie NowodÍbskiego
Towarzystwa Spo≥eczno-Kulturalnego. Po uzgodnieniu
dzia≥aÒ z ksiÍdzem dziekanem
Mieczys≥awem Wolaninem i
burmistrzem JÛzefem Czekalskim, rozpoczÍto prace, ktÛrymi
kierowa≥ najpierw Marian Lis,
prezes Zarzπdu PGKiM, do czasu kiedy przebywa≥ na leczeniu
w szpitalu, a pÛüniej prace koordynowa≥ Tadeusz Plaskota, wi-

ceprezes Zarzπdu PGKiM, ktÛry
sprawdzi≥ podk≥ady geodezyjne,
uzgodni≥ prace z dyrekcjπ drÛg
krajowych i wytyczy≥ miejsce
przesuniÍcia krzyøa. Projekt
nowego usytuowania krzyøa
wykona≥ Mariusz Moskalewicz.
Krzyø zosta≥ oczyszczony, zabezpieczony i pomalowany, zaú
renowacjÍ zabytkowej kapliczki
wykona≥ Arkadiusz Ømuda.

Pracami budowlanymi kierowa≥ Czes≥aw Gurdak. KostkÍ
brukowπ chodnika u≥oøy≥ Piotr
KamiÒski, zaú obejmÍ krzyøa
wykona≥ Zbigniew Lewicki.
P≥yty granitowe przekaza≥ JÛzef
Nowak z firmy kamieniarskiej.
WspomnieÊ tu naleøy o Tadeuszu GÛreckim, znanym mi≥oúniku historii naszej miejscowoúci i regionu, ktÛry ze starej
fotografii z 1957 r. spisa≥ tekst
mÛwiπcy o historii krzyøa.
A dzieje tego znaku nauki
Chrystusa siÍgajπ roku 1890,
kiedy to artysta ludowy z pobliskich Porπb
MajdaÒskich Antoni KopeÊ
wykona≥ z
drewna figurkÍ Pana
Jezusa Frasobliwego i
zawiesi≥ w
kapliczce
na przydroønej
soúnie. Po
latach kapliczkÍ zawieszono w
tym samym
miejscu na
drewnianym krzyøu, ktÛry
trzykrotnie
zmieniano.
Figurka sta≥a siÍ
przedmiotem czci ludu okolicznego i podrÛønych. W 1957 r.
mieszkaÒcy osiedla i wsi DÍba
ufundowali nowy øelazny krzyø,
odnowiono takøe kapliczkÍ i
figurkÍ. Ich renowacjÍ przeprowadzono na Ziemiach Odzyskanych. Krzyøyk na zwieÒczeniu
kapliczki wykonany z blachy
cynowej pozosta≥ ten sam.
W latach szeúÊdziesiπtych

figurka zosta≥a skradziona, a w
kapliczce umieszczono odlew
g≥owy Pana Jezusa.
Kiedy zdjÍta zosta≥a kapliczka, zastanawialiúmy siÍ,
czy nie zmieniÊ jej pokrycia, ale
okaza≥o siÍ, øe blacha cynowa,
bardzo gruba, jest w bardzo
dobrym stanie. Trzeba by≥o jednak wymieniÊ pewne elementy
drewniane, wykonaÊ nowe
mocowanie do ramion krzyøa
i ca≥oúÊ zabezpieczyÊ. Bardzo
oryginalne i ≥adne drewniane
dzwoneczki u gÛry kapliczki
nie wymaga≥y zmian, zosta≥y
jedynie pomalowane.
Ca≥y tekst z 1957 r. spisany
z pamiπtkowej fotografii przez
T. GÛreckiego zosta≥ wygrawerowany na p≥ycie granitowej w
zak≥adzie kamieniarskim Tade-

usza Raka, a pÛüniej umieszczony u stÛp krzyøa.
5 sierpnia tego roku pracownicy PrzedsiÍbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ustawili krzyø na
nowym miejscu. W postumencie zosta≥a umieszczona tuba
zawierajπca opis prac wykonanych w 2005 r. i nazwiska osÛb
zaangaøowanych w to dzie≥o.
Obecnie koÒczone sπ prace przy
ok≥adaniu postumentu granitem.
W otoczeniu krzyøa posadzone
zostanπ ozdobne krzewy. Projekt zieleni wykona≥a Eløbieta
Mazur.
Ten krzyø to cenna pamiπtka ñ úwiadectwo g≥Íbokiej
mi≥oúci Boga, poszanowania
naszej chrzeúcijaÒskiej tradycji
i wiary.
JERZY SUDO£

wilyja
Dzisiaj jest wilyja. We wilyjÍ nie wolno siÍ z≥oúciÊ,
≥obrozaÊ, gniwaÊ, turbowaÊ. Trza byÊ pogodnem, pos≥usnem i pracowitem. Kaødy ma wiedziÊ, co ma robiÊ.
Ch≥opy na ≥obrzπdku, a baby w izbie. We wilyjÍ
tata, albo brat idπ do lasu øeby przyniú jakπú zyrdkÍ, bo
jak siÍ udo, øe go nich nie z≥apie, to tak ca≥y rok mogπ
chodziÊ i nie boÊ siÍ øe ich co spotko.
Do izby trza przyniú ma≥y snopek s≥omy øytni, ma
staÊ w kπcie izby. Po poúniku rzuco siÍ üdzieb≥em s≥omy
do belkÛw na powale - ile siÍ s≥omy wbije i ≥ostanie w
belku, to siÍ lycy, øe tyle kopÛw zboøo urodzi siÍ na
przysz≥y ok. Ta s≥oma co spad≥a to siÍ nie sprzπto przez
ca≥e Boøe Narodzenie, bo nie wolno sprzπtaÊ w takie
úwiÍto, dopiro w úw. Scepona rano siÍ siÍ zamiato, øeby
ch≥opoki nie przysz≥y na úmiecie i s≥omÍ wynosi siÍ w
pole, øeby ≥oset nie rÛs.
We wilyjÍ tyø tata i brat idπ pod stodo≥Í z palÍmy i
bÍdπ biÊ we wrota stodo≥y, øeby wszystkie myszy wygoniÊ ze stodo≥y. Do izby trza tyø we wilyjÍ przyniú wiπzkÍ
siana pod stÛ≥, to na pamiπtkÍ, ze Pan Jezus urodzi≥ siÍ
na sianie
KRYSTYNA KOPER
Rozalin
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NAGRODY I AWANSE
12 paüdziernika burmistrz miasta i gminy Nowa
DÍba JÛzef Czekalski spotka≥ siÍ z nauczycielami
z gminnych jednostek oúwiatowych z okazji zbliøajπcego siÍ Dnia Edukacji Narodowej.
W spotkaniu, ktÛre odby≥o
siÍ w Samorzπdowym Oúrodku
Kultury udzia≥ wziÍli dyrektorzy
przedszkoli, szkÛ≥ podstawowych i gimnazjÛw, nauczyciele
otrzymujπcy stopieÒ nauczyciela
mianowanego, przedstawiciele
zwiπzkÛw zawodowych oraz
nagrodzeni nagrodπ Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa DÍba.
Spotkanie rozpoczÍ≥o siÍ od przywitania wszystkich zebranych
goúci przez dyrektora BOJS-u
RenatÍ Bal, a nastÍpnie podziÍkowaÒ burmistrza dla wszystkich
pracownikÛw oúwiaty za ich
codziennπ pracÍ, trud uczenia

i wychowywania m≥odego pokolenia.
Po tych øyczeniach nastπpi≥
uroczysty akt úlubowania nauczycieli, ktÛrzy uzyskali awans na
stopieÒ nauczyciela mianowanego. RotÍ úlubowania wypowiedzieli nastÍpujπcy nauczyciele:
Agata Kotulska (ZS ChmielÛw),
Magdalena Krzπstek (G2), Marta
Rzπsa (ZPO), Anastazja Sa≥ek
(G2). Po úlubowaniu burmistrz
wrÍczy≥ nauczycielom akty mianowania i kwiaty.
Kolejnym krokiem by≥o
wrÍczenie nagrÛd Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa DÍba.

GIMBUS DLA UCZNI”W
18 listopada nasza gmina otrzyma≥a fabrycznie nowy i kompletnie wyposaøony autobus szkolny ÑSmykî o wartoúci 323 tys.
z≥. Autobus do przewozu dzieci do szkÛ≥ o iloúci miejsc siedzπcych
41, miejscu dla kierowcy i miejscu na wÛzek inwalidzki, wyprodukowany w sanockim ÑAutosanieî, otrzymaliúmy bezp≥atnie z
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach úrodkÛw
tegorocznej rezerwy celowej budøetu paÒstwa ÑDofinansowanie
kosztÛw wdraøania reformy oúwiatyî. Gimbus rozpocznie swojπ
pracÍ od stycznia 2006 r.
BOJS

Gimbusa odbierajπ burmistrzowie JÛzef Czekalski i Krzysztof
Micha≥Ûw oraz dyr. Renata Bal.

Tegoroczne nagrody burmistrza
otrzymali: Aldona Bal (SP2),
Graøyna BiliÒska (ZPO), Marta
Duda (SP Tarnowska Wola),
Bernarda G≥owacka (ZS Jadachy), Eløbieta Guga≥a-JagodziÒska (SP2), Urszula Karwas (ZS
ChmielÛw), Ewa Koper (SP
AlfredÛwka), Teresa Kordas (SP
Tarnowska Wola), Zbigniew
Wolwowicz (G1), Teresa Winiarska (SP2).

Gratulacje i kwiaty dla
nowo mianowanych nauczycieli,
nagrodzonych oraz za poúrednictwem dyrektorÛw dla wszystkich
pracownikÛw oúwiaty z≥oøyli:
Stanis≥aw Skimina, przewodniczπcy Komisji Oúwiaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu, Kazimierz
Wπsik, prezes Oddzia≥u ZNP i
Eløbieta HodÛr, przedstawiciel
MKO NSZZ ÑSolidarnoúÊî.
BOJS

POSIŁEK
DLA NAJMŁODSZYCH
Uczniowie Szko≥y Filialnej w PorÍbach DÍbskich majπ niema≥y powÛd do radoúci .Od wrzeúnia na terenie szko≥y prowadzone
jest doøywianie uczniÛw w formie ciep≥ego posi≥ku.
Wczeúniej nie by≥o to moøliwe, poniewaø szko≥a nie posiada≥a sto≥Ûwki. Wydawa≥o siÍ to ma≥o realne rÛwnieø w momencie
zapoznania siÍ z planami dotyczπcymi doøywiania uczniÛw na
terenie szko≥y czyli dowoøeniem posi≥kÛw. PowÛd by≥ prosty - brak
pomieszczenia, w ktÛrym dzieci mog≥yby spokojnie zjeúÊ obiad.
Z pomocπ szkole przyszed≥ Miejsko ñGminny Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej w Nowej DÍbie, ktÛry postanowi≥ sfinansowaÊ zakup
stolikÛw i krzese≥ek. Z czÍúci duøego holu szko≥y wyodrÍbniono
zaciszne miejsce z przeznaczeniem na Ñsto≥ÛwkÍî.
Dzieci bardzo chÍtnie korzystajπ z obiadÛw i ich liczba stale
roúnie, zw≥aszcza teraz, kiedy na dworze jest coraz zimniej.
ELØBIETA KACZAK
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ROWER
CZY U¯YWKA

Tegoroczny DzieÒ Walki z Cukrzycπ Ma≥opolskie Stowarzyszenie Chorych na CukrzycÍ w Nowej DÍbie obchodzi≥o dwa
tygodnie przed terminem. Tak sytuacja wynika≥a stπd, iø na 14
listopada cukrzycy zaplanowali bezp≥atne pomiary poziomu
Kszta≥towanie dojrza≥ej wolnoúci wymaga skutecznego
cukru, pomiary ciúnienia, porady lekarza diabetologa dla miesz- zabezpieczenia dzieci i m≥odzieøy przed warunkami zekaÒcÛw ca≥ej gminy.
wnÍtrznymi i wewnÍtrznymi, ktÛre niszczπ ludzkπ wolnoúÊ.
Nie mniej na okoliczno- kurczom miÍúni, uczucie mro- Chodzi tu zw≥aszcza o ochronÍ m≥odego pokolenia przed
úciowe spotkanie 27 paüdzierni- wienia i k≥ucia w nodze. Wy- negatywnymi wp≥ywami dominujπcych obecnie trendÛw
ka do siedziby Stowarzyszenia glπd stopy jest rÛwnieø doúÊ obyczajowych i kulturowych oraz b≥Ídnymi sposobami
w piwnicach Jana Paw≥a II 4 charakterystyczny. SkÛra staje rozumienia ludzkiej wolnoúci. Nieodzownym warunkiem
przyby≥o kilkadziesiπt osÛb. siÍ cienka, sucha, ≥uszczπca promowania ludzkiej wolnoúci jest wprowadzenie wychoPrezes W≥adys≥aw Niedzia≥ek siÍ, pozbawiona ow≥osienia, wanka w úwiat prawdy i mi≥oúci.
zaprosi≥ na spotkanie przed- w okolicy piÍty i na innych
stawiciela Stowarzyszenia z wystajπcych czÍúciach stopy
Ignorancja, k≥amstwa, lajπ, rozpieszczajπ i ulegajπ
Rzeszowa Janusza Beresia. pojawiajπ siÍ licznie pÍkniÍcia b≥Ídne przekonania, iluzje
zachciankom. Na drugim
GoúÊ przypomnia≥, øe obcho- z towarzyszπcymi ogniskami czy inne zaburzenia sfery
koÒcu tego kija jest ciπg≥y lÍk
dy 14 listopada wziÍ≥y siÍ martwicy i owrzodzeniami. poznawczej uniemoøliwiajπ
o zdrowie, bezpieczeÒstwo,
od daty urodzin wynalazcy Tkanki miÍkkie koÒczyny zani- osiπgniÍcie wolnoúci, gdyø
hamowanie aktywnoúci i
insuliny. Zastanawia≥ siÍ nad kajπ, paznokcie z powodu zabu- wypaczajπ ludzkπ úwiadosamodzielnoúci, nak≥adanie
celowoúciπ úwiÍtowania tej rzeÒ wzrostu sπ zdeformowane, moúÊ.
ograniczeÒ ñ podobno dla
daty, bo cukrzyca to bardzo a ca≥a stopa jest niedoøywiona
A skπd siÍ to bierze?
dobra dziecka. Nie dajemy
powaøny problem. Uzna≥ jed- i sina. KoÒczyÊ siÍ to moøe
PowodÛw takiego stanu farb, plasteliny, kredek (od
nak, øe naleøy siÍ spotykaÊ, amputacjπ koÒczyny. Prezes jest kilka. Jednym z nich sπ
najm≥odszych lat) ñ Ñbo siÍ
wymieniaÊ poglπdy, mÛwiÊ o J. Bereú zachÍca≥ do rozmÛw tzw. b≥Ídne postawy doropobrudzπî. Nie pozwalamy
tej chorobie ca≥emu spo≥eczeÒ- z lekarzami na ten temat w s≥ych wobec dzieci i m≥ostwu, by umia≥o reagowaÊ w przypadku jakichkolwiek po- dzieøy. Postawa perfekcjo- bawiÊ siÍ z innymi dzieÊmi,
nie pozwalamy jeüdziÊ na
nag≥ych sytuacjach. A samym dejrzeÒ.
nizmu: stawianie dziecku rowerze, na rolkach, ≥yøwach
cukrzykom przypomnia≥, øe nie
Do tych spotkaÒ z lekarza- zbyt duøych wymagaÒ, nieñ Ñbo siÍ przewrÛci, bo siÍ
choroba jest dolegliwoúciπ, bo z mi zachÍca≥a rÛwnieø doktor
aprobowanie jego zachowaÒ, uderzyî. Przez to dziecko
niπ sobie juø umiejπ radziÊ, ale Beata SoboÒ z Poradni Diaobwinianie je z b≥ahych po- staje siÍ d≥ugo zaleøne od
powik≥ania po niej.
betologicznej. Jak zauwaøy≥a,
wodÛw. Ambicjπ doros≥ych rodzicÛw, zbyt silnie z nimi
Takim na przyk≥ad jest cukrzycy nie za czÍsto zaglπjest wychowanie dziecka na zwiπzane emocjonalnie lub
Ñstopa cukrzycowaî, ktÛra jest dajπ do tej poradni, a powinien
doskona≥ego cz≥owieka, a teø szybko buntuje siÍ przy
tematem tegorocznego Dnia to byÊ nawyk pacjentÛw po
konsekwencjπ takiej postawy pierwszej nadarzajπcej siÍ
Walki z Cukrzycπ. Proble- wyjúciu ze szpitala, by lepiej
bywa czÍsto przeøywanie okazji, zrywa ciπøπce mu
my wynikajπ z pogorszenia przygotowaÊ siÍ do codzienprzez dziecko stanÛw fru- zwiπzki. A wychowanie na
ukrwienia w obrÍbie stopy. nego funkcjonowania. Ludzie
stracyjnych, brak zaufania egoistÍ odp≥aca siÍ rodzicom
SkÛra, tkanki miÍkkie, miÍúnie, zaczynajπ siÍ angaøowaÊ w
we w≥asne si≥y, poczucie obojÍtnoúciπ lub wzgardπ i
nerwy i koúci stopy ulegajπ kontakt z lekarzem wtedy,
przewlek≥emu niedotlenieniu. gdy cukrzyca zdecydowanie winy, lÍki i obsesje. T≥umi lekcewaøeniem. Raniπc inSpowodowane jest to z jednej zaczyna zagraøaÊ ich øyciu siÍ objawy jakiejkolwiek nych rani siebie. To przeøystrony uszkodzeniem naczyÒ czy zdrowiu. Naleøy jednak samodzielnoúci, wtrπca siÍ cie bÛlu, ciÍøaru i tÍsknoty za
tÍtniczych o rÛønym przekroju, postawiÊ na profilaktykÍ, bo to do wszystkich jego spraw, doúwiadczaniem ulgi, za ktÛnak≥ada zbyt wiele ograni- rπ jest gotowe zap≥aciÊ kaødπ
ich stopniowym zarastaniem, jest taÒsze.
zmniejszaniem elastycznoúci
Po tej dyskusji z diabety- czeÒ. Taka postawa prowadzi cenÍ, jest poczπtkiem koÒca
i nasilonπ miaødøycπ, z dru- kami pani doktor przeprowadzi- do opÛünienia dojrza≥oúci, do m≥odego cz≥owieka. Zaczyna
giej zaú znacznie zwiÍkszonπ ≥a prelekcjÍ na temat cukrzycy, braku inicjatywy i do nieza- braÊ, bo chce uciec od siebie,
od bolesnej rzeczywistoúci,
lepkoúciπ krwi i sk≥onnoúciπ diet, jakie winny byÊ stosowane radnoúci øyciowej dziecka.
P o s t a w a n a d m i e r n i e aby zapewniÊ sobie dobre
p≥ytek krwi do agregacji (zle- w tej chorobie, dzia≥aniach propiania), a tym samym do two- filaktycznych. Z kolei przedsta- ochraniajπca: charaktery- samopoczucie i nastrÛj.
rzenia zakrzepÛw i zatorÛw. wiciel firmy BIOTON mÛwi≥ o zuje siÍ eliminowaniem lub
Dolegliwoúci, ktÛre informujπ stosowaniu insuliny ludzkiej w znaczπcym ograniczaniem
EDYTA JURASZ
stosunkÛw spo≥ecznych z ino postÍpujπcym procesie, to bÛl walce z cukrzycπ.
nymi ludümi. Z jednej strony
nasilajπcy siÍ zwykle w nocy,
towarzyszπcy czÍsto bolesnym
WO na wszystko dziecku pozwa-
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LEPIEJ ØY∆ ÑBLIØEJ SIEBIEî
ÑBliøej siebieî to has≥o ogÛlnopolskiej kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdzia≥ania Narkomanii, a bliøej siebie, to
po prostu dalej od uzaleønieÒ. Statystyki bijπ na alarm! Coraz
wiÍcej m≥odych ludzi siÍga po úrodki odurzajπce. Jednym z
powodÛw tego zjawiska jest poúwiÍcanie dzieciom zbyt ma≥o
naszej uwagi i czasu, a przecieø to one sπ dla nas najwaøniejsze.
Naleøa≥oby przypomnieÊ niektÛrym rodzicom, aby na chwilÍ
zatrzymali siÍ i zadali sobie pytanie - kiedy ostatnio rozmawiali
ze swoim dzieckiem.
Z ogÛlnopolskich badaÒ
OBOP wynika, øe ocena czÍstotliwoúci dobrych kontaktÛw
rodzice ñ dzieci jest rozbieøna.
Tylko jedna czwarta gimnazjalistÛw bardzo czÍsto rozmawia
z rodzicami i jest z tych rozmÛw zadowolona. Analizujπc
badania m≥odzieøy w naszej
gminie, jakie przeprowadzone
by≥y w 2003 roku, dochodzimy
do podobnych wnioskÛw: 70%
badanych uczniÛw potrzebuje
czÍstszego kontaktu z rodzicami.
ChoÊ nastolatki buntujπ
siÍ, manifestujπ swojπ doro-

s≥oúÊ i niezaleønoúÊ, to bardzo
potrzebujπ bliskoúci rodzicÛw.
Czujπ siÍ osamotnieni i pozostawieni sami sobie. Autorytetem staje siÍ dla nich grupa rÛwieúnicza, dlatego tym bardziej
potrzebna jest im mπdra mi≥oúÊ
rodzicielska. Akceptacja i poszanowanie praw m≥odzieøy w
duøym stopniu niwelujπ pojawiajπce siÍ negatywne formy
zachowaÒ. Dorastajπce dzieci
potrzebujπ dyskretnej obecnoúci rodzicÛw, potrzebujπ
poczucia wiÍzi i przynaleønoúci
do rodziny, przekonania o w≥asnej wartoúci, sprawiedliwego
traktowania.

Aøeby wzmacniaÊ wiÍzi rodzinne rozmawiajmy z
naszymi dzieÊmi zawsze i o
wszystkim, nie zapominajπc,
øe podstawπ rozmowy jest
s≥uchanie, nie lekcewaømy
problemÛw dziecka. Bπdümy
przyjaciÛ≥mi, przyk≥adem,
wzorem, stawiajmy rozsπdne
wymagania, bπdümy konsekwentni i dotrzymujmy s≥owa
ñ konsekwencja daje dziecku
oparcie i poczucie bezpieczeÒstwa. Pozbπdümy siÍ nadmiernej opiekuÒczoúci. Zaufajmy
naszym dzieciom, uwierzmy
w ich si≥y, pozwÛlmy podejmowaÊ decyzje i ponosiÊ
konsekwencje pomy≥ek, jasno
okreúlmy zasady dotyczπce
zakazu stosowania úrodkÛw
odurzajπcych.
PoúwiÍcajmy dzieciom
jak najwiÍcej czasu i uwagi,
bπdümy zawsze blisko, by mÛc
s≥uøyÊ swojπ radπ, podzieliÊ siÍ
doúwiadczeniem, doceniajmy
otwartoúÊ i uczciwoúÊ.

Na koniec przytoczÍ s≥owa dr Teresy WereøyÒskiej,
specjalisty ds. narkomanii jednego z warszawskich szpitali:
ÑRodzice sπ w stanie uchroniÊ
dziecko przed narkomaniπ.
Warunkiem jest utrzymanie
bliskiej wiÍzi emocjonalnej
w rodzinieî. ChoÊ mowa tu
o problemie narkomanii, to
s≥owa te moøna odnieúÊ do
wszystkich uzaleønieÒ: tych
od nikotyny, alkoholu, internetu czy gier komputerowych.
WiÍü emocjonalna w rodzinie
to g≥Ûwny czynnik chroniπcy
przed zachowaniami ryzykownymi, wiÍc moøe warto podjπÊ
noworoczne postanowienie,
øe bÍdziemy wiÍcej czasu spÍdzaÊ z najbliøszymi i wiÍcej
rozmawiaÊ?
KATARZYNA TYCZKA

DZIA£AJ LOKALNIE
ZespÛ≥ SzkÛ≥ w Chmielowie w ubieg≥ym roku szkolnym wziπ≥ udzia≥ w Lokalnym
Konkursie Grantowym w ramach programu Polsko-Ame-

rykaÒskiej Fundacji Wolnoúci szeniem M≥odzieøy Katolicrealizowanym przez AkademiÍ kiej ÑWolni od UzaleønieÒî.
Rozwoju Filantropii w Polsce
W zwiπzku z tym w szkole
we wspÛ≥pracy ze Stowarzy- powsta≥a organizacja o nazwie
ÑImpulsî skupiajπca ludzi,
ktÛrym leøy na
sercu los wiejskiej m≥odzieøy.
Koordynatorem
prac zosta≥a Agata Kotulska. Organizacji uda≥o
siÍ uzyskaÊ w ramach konkursu
dotacjÍ w wysokoúci 4123 z≥.
DziÍki dzia≥a ln oúci gr upy
m≥odzi ludzie
mogπ rozwijaÊ
pod okiem instruktorÛw swe
zainteresowania
muzyczne, pla-

styczne i teatralne. Zakupiono sprzÍt muzyczny. Uda≥o
siÍ takøe zorganizowaÊ dla
m≥odzieøy kilka wyjazdÛw
do teatru i filharmonii. Trwa
remont pomieszczenia, w ktÛrym wszyscy zainteresowani
bÍdπ mogli siÍ spotykaÊ.
Podsumowaniem
dzia≥alnoúci ÑImpulsuî by≥a
wieczornica pt.: ÑTym, ktÛrzy
zginÍli za ojczyznÍî, na ktÛrπ
m≥odzieø zaprosi≥a mieszkaÒcÛw swej miejscowoúci. Na
program z≥oøy≥y siÍ utwory
poetyckie i muzyczne o latach
przeúladowaÒ, wojny i okupacji. Widzowie mogli w zadumie oddaÊ ho≥d tym, ktÛrym
zawdziÍczajπ wolnπ PolskÍ.
WIES£AWA HALAT
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JELENIE
DOBRA PRAKTYKA
ROLNICZA
W ZIEMNIAKACH
W ostatnim roku wp≥ynÍ≥o do naszego urzÍdu
kilka sygna≥Ûw o szkodach w uprawach polowych,
na ktÛrych tracπ nasi mieszkaÒcy, a ktÛrych przyczynπ jest zwierzyna ≥owna. Sygna≥y takie zg≥aszali nam rolnicy z DÍby, Tarnowskiej Woli, CyganÛw, a z informacji prasowych naleøy wnosiÊ, øe
jest to problem dotykajπcy wszystkie miejscowoúci
gminy.
MieszkaÒcy podnosili w
tym informacjach problem
szacowania szkÛd przez
ko≥a ≥owieckie, ktÛre w ich
odczuciu nie przynoszπ
zwrotu nak≥adu úrodkÛw i
prac w≥oøonych w uprawionπ ziemiÍ.
W tym miejscu naleøy poinformowaÊ naszych
mieszkaÒcÛw, øe reakcja,
ktÛra do nas dociera po
przeprowadzeniu szacowania i ustaleniu wartoúci odszkodowania, jest spÛünionπ, jeúli chodzi o wsparcie
urzÍdu dla rolnikÛw. Zgodnie bowiem z odpowiednimi przepisami, w przypadku sporu o wysokoúÊ odszkodowania mieszkaÒcy
mogπ siÍ zwrÛciÊ do urzÍdu o udzia≥ w mediacjach
pomiÍdzy zarzπdcπ obwodu ≥owieckiego a nimi, lub
w polubownym za≥atwieniu
sporu.
Jednakøe wczeúniej,
przy szacowaniu szkÛd,
mogπ prosiÊ o udzia≥ przedstawiciela Izby Rolniczej w
tym dzia≥aniu. Przypominamy, øe w naszej gminie delegatami do Izby Rolniczej
sπ Jan Baracz z Tarnowskiej Woli i Henryk Tutka z
CyganÛw. Oczywiúcie naleøy pamiÍtaÊ, øe odpowiedni
wniosek o udzia≥ przedstawiciela Izby Rolniczej naleøy z≥oøyÊ do zarzπdcy obwodu ≥owieckiego.

Poniewaø sprawy te naleøπ do zakresu spraw cywilnoprawnych ostateczne
rozwiπzanie sporu moøe nastπpiÊ na drodze sπdowej.
O tym, øe przepisy nie
sπ zbyt przyjazne dla w≥aúcicieli gruntÛw rolnych,
wspomnia≥ w swoim wystπpieniu do Ministra årodowiska Rzecznik Praw
Obywatelskich. Jak pisano
wyøej, sposoby szacowania
szkÛd wyrzπdzonych przez
dziki, ≥osie, jelenie, sarny
i daniele nie gwarantujπ
pokrycia strat, a tym bardziej utraconych korzyúci.
Rzecznik zwrÛci≥ uwagÍ na
obiektywnoúÊ szacunkÛw,
ktÛrych dokonujπ osoby zainteresowane wyp≥aceniem
moøliwie niskiego odszkodowania. Zdarzajπ siÍ rÛwnieø sytuacje, øe poszkodowani sπ informowani o
szacowaniu ze zbyt ma≥ym
wyprzedzeniem, co moøe
rodziÊ problem udzia≥u w
tym szacowaniu bπdü zaproszenie do niego innych
osÛb. Te i inne problemy
rzecznik proponuje rozwaøyÊ przez ministra i odnieúÊ
siÍ do nich w zmienionych
przepisach. O tym, jaki bÍdzie odzew ministra, poinformujemy naszych CzytelnikÛw na ≥amach ÑNSî.
WIES£AW ORDON

W dniach 25 paüdziernika oraz 4 listopada w
UrzÍdzie Miasta i Gminy Nowa DÍba odby≥y siÍ
szkolenia, ktÛrych tematem by≥a ÑZwyk≥a Dobra
Praktyka Rolniczaî. Szkolenie zorganizowa≥o Konsorcjum ÑWsparcie wsi w zakresie oúwiaty rolniczejî z≥oøone z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Podkarpackiego Oúrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpackiej Izby
Rolniczej w Boguchwale, Stowarzyszenia Rozwoju
PrzedsiÍbiorczoúci i Inicjatyw Lokalnych w Zπbkowicach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt
ten zrealizowano w ramach Dzia≥ania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego ÑRestrukturyzacja i
modernizacja sektora øywnoúciowego oraz rozwÛj
obszarÛw wiejskich 2004-2006î.
Zakres tematyczny
szkoleÒ obejmowa≥ nastÍpujπce zagadnienia: Dobra
praktyka rolnicza ñ ochrona úrodowiska w produkcji, zachowanie biorÛønorodnoúci oraz ochrona
krajobrazu rolniczego; Zarzπdzanie gospodarstwem
rolnym w rolnictwie zrÛwnowaøonym; Ochrona wÛd,
gruntÛw rolnych i powietrza; Propagowanie zasad
Zwyk≥ej Dobrej Praktyki
Rolniczej na obszarach
ONW oraz wúrÛd rolnikÛw
realizujπcych programy
rolnoúrodowiskowe; èrÛd≥a finansowania przedsiÍwziÍÊ, wymagajπcych

przestrzegania Kodeksu
Dobrych Praktyk Rolniczych w gospodarstwach
rolnych.
Udzia≥ w szkoleniu jest
spe≥nieniem jednego z celÛw czπstkowych, do ktÛrych realizacji zobowiπzali siÍ rolnicy sk≥adajπcy wnioski o wsparcie dla
gospodarstw niskotowarowych. ZnajomoúÊ realizowanej na szkoleniach
tematyki jest teø obowiπzkiem rolnikÛw, ktÛrzy
ubiegajπ siÍ o wsparcie do
dzia≥alnoúci rolniczej na
obszarach o niekorzyst-

cd. na str. 19
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RUSZYŁA
BUDOWA BASENU

cd. ze str. 18
nych warunkach gospodarowania /LFA ñ ONW/.
Oni teø g≥Ûwnie byli uczestnikami szkolenia.
Uczestnicy szkoleÒ
otrzymali materia≥y w postaci broszur, w ktÛrych
streszczone zosta≥y zagadnienia omawiane na szkoleniach.

Dla tych, ktÛrzy z rÛønych wzglÍdÛw nie wziÍli udzia≥u w szkoleniach,
zorganizowano trzecie i
7 listopada burmistrz JÛzef Czekalski podpisa≥ umowÍ z
ostatnie na terenie gminy przedstawicielami firmy ABM SOLID z Tarnowa umowÍ na
Nowa DÍba szkolenie, ktÛ- wykonanie I etapu budowy Regionalnego Centrum Rekreacji i
re odby≥o siÍ 9 grudnia.
Rehabilitacji. Etap ten ma byÊ zakoÒczony 30 czerwca 2006 r.

DOROTA PAWLIK
Przewiduje siÍ, øe w ramach
TZDR Tarnobrzeg tej umowy wykonane zostanie
nastÍpujπcy zakres rzeczowy
zadania: fundamenty, zbrojenie
elementÛw øelbetowych, wykonanie piwnic, stropÛw i izolacji na
tychøe piwnicach, úciany parteru
i antresoli, strop parteru z podciπgami, belkami i schody, elementy
5 grudnia dokonano odbioru koÒcowego II etapu zadania
betonowe zewnÍtrzne, wiÍüba
inwestycyjnego pn. ÑBudowa sali gimnastycznej z ≥πcznikiem
dachowa z urzπdzeniami na poprzy Szkole Podstawowej w Jadachachî. Zadanie realizowane
≥aci dachowej, ocieplenie stropu i
by≥o przez FirmÍ ÑSTALBUDî Kazimierz M≥ynarski ze Stalowej
krycie dachu. WartoúÊ tych robÛt
Woli. FunkcjÍ inspektora nadzoru pe≥ni≥ Jaros≥aw Buczek.
wyceniono na 2,8 mln z≥.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
W JADACHACH

W okresie od 8 sierpnia
br.(przekazanie placu budowy)
do 28 listopada (zawiadomienie
o zakoÒczeniu prac) wykonany
zosta≥ nastÍpujπcy zakres prac:
stan surowy zamkniÍty sali:
úciany konstrukcyjne, s≥upy,
stropodach i pokrycie, obrÛbki
blacharskie, pod≥oøa w czÍúci
komunikacyjnej i sali, úcianki
dzia≥owe, stolarka okienna i
drzwiowa oraz fundament ≥πcznika. W miesiπcach lipiec/sierpieÒ wykonano przebudowÍ
odcinka sieci wodociπgowej i
linii telefonicznej kolidujπcych
z ≥πcznikiem.
Zadanie zamknÍ≥o siÍ
kwotπ ñ 654 tys. z≥ brutto.
Inwestycja uzyska≥a dofinansowanie ze úrodkÛw Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu w wysokoúci 400 tys. z≥, p≥atne w
nastÍpujπcych transzach: w
roku 2005 ñ 100 tys. z≥, w 2006
r. ñ 100 tys. z≥, w roku 2007
ñ 200 tys. z≥.
Z≥oøyliúmy takøe wniosek
w ramach ZPORR o przyznanie dofinansowania ze úrodkÛw EFRRñ dzia≥anie 3.5.1.
Wniosek przeszed≥ pozytywnie
dwustopniowπ ocenÍ panelu
ekspertÛw, obecnie oczekujemy na ostateczne stanowisko
o dofinansowaniu. Zamierzeniem naszym na rok 2006 jest
oddanie do uøytku sali gimna- Prace przy basenie.
stycznej.
W ramach centrum przewiduje siÍ wykonanie basenu
MARZENNA BOGDAN krytego z dwoma nieckami: sportowπ (12,5x25m, o g≥Íbokoúci
1,3:8m) i szkoleniowo-rekeracyjno-rehabilitacyjnπ (3,5x8,7m,
o g≥. 0,6:1,2m) z torami do nauki
p≥ywania, urzπdzeniem rekreacyjnym oraz moøliwoúci prowadzenia ÊwiczeÒ rehabilitacyjnych w
wodzie. Wykonana zostanie takøe
zjeødøalnia o d≥ugoúci 80 m.
W obiektach Centrum przewidziano lokalizacjÍ Poradni
Rehabilitacyjnej (kilkanaúcie
rodzajÛw zabiegÛw, zaplecze
administracyjno-techniczne, sanitarno-szatniowe oraz szereg
pomieszczeÒ wielofunkcyjnych.

Ca≥y obiekt z obiema nieckami
przystosowany bÍdzie do wykorzystania przez osoby niepe≥nosprawne.
OprÛcz zabiegÛw rehabilitacyjnych i rekreacji wodnej w
obiekcie bÍdzie moøna skorzystaÊ
z zajÍÊ terapeutycznych, integracyjnych dla niepe≥nosprawnych
oraz sportowych (na antresoli
przewidziano montaø trybun
sk≥adanych).
Basen bÍdzie mia≥ wymiary
61,64x38,76m, powierzchnia

netto budynku to 3408,75 m2,
kubatura 17262 m3, powierzchnia duøego basenu 313 m, ma≥ego 115,6 m 2. Maksymalne
obciπøenie basenu duøego to 69
osÛb/h. Niecki majπ byÊ wykonane w technologii øelbetowej,
zaú stropodach na düwigarach z
drewna klejonego. Obok Centrum
znajdowaÊ siÍ bÍdzie parking
i ciπgi komunikacyjne, zespÛ≥
boisk sportowych, plac zabaw dla
dzieci, skate-park. Przewidziano
miejsce dla przyjeødøajπcego
cyrku i weso≥ego miasteczka.
ALEKSANDER
MOKRZYCKI
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ZMODERNIZOWANA
„ZERÓWKA”

Wakacje to dla jednych nauczycieli czas odpoczynku, a dla
drugich czas pracy. Dyrektor SP Tarnowska Wola Ma≥gorzata
KamiÒska poúwiÍci≥a wakacje, by maluchom z ÑzerÛwkiî stworzyÊ
jak najlepsze warunki do nauki i zabawy. Pomieszczenia oddzia≥u przedszkolnego zosta≥y odnowione i zmodernizowane. DziÍki
pomocy rodzicÛw uda≥o siÍ pomalowaÊ salÍ do zajÍÊ lekcyjnych,
korytarz i szatniÍ. Odnowiono takøe szafki, stoliki i krzese≥ka.
Pomocπ przy malowaniu s≥uøyli Czes≥awa i Dariusz Jaskotowie
oraz: Mariola Sudo≥ i Marzena Gurdak.
Gruntowny remont i modernizacjÍ przeprowadzono w
pomieszczeniach sanitarnych.
Wymieniono w ca≥oúci instalacjÍ
wodno-kanalizacyjnπ, dostosowano sanitariaty do wzrostu korzystajπcych z nich przedszkolakÛw.
Wymurowana úcianka pozwoli≥a
na stworzenie oddzielnych kabin
dla ch≥opcÛw i dziewczynek.
Nowo po≥oøona na úcianach i
pod≥odze glazura podnosi estetykÍ
pomieszczeÒ, u≥atwia utrzymanie
ich w czystoúci.
Wszystkie te prace remontowo-modernizacyjne wykonano ze
úrodkÛw, ktÛre uda≥o siÍ dyrektorowi wygospodarowaÊ z budøetu
szko≥y. Rodzice i mieszkaÒcy
Tarnowskiej Woli z kolei swoimi

darami wzbogacili wyposaøenie
sali zabaw, a wykonane przez
Les≥awa Tomczyka tablice úcienne s≥uøπ do dekoracji i podnoszπ
estetykÍ sal.
Otwarcie wyremontowanych
i zmodernizowanych pomieszczeÒ
odby≥o siÍ 1 wrzeúnia b. r. Na
uroczystoúci tej byli obecni: wiceprzewodniczπcy Rady Miejskiej
Aleksander Sawicki, ktÛry dokona≥
uroczystego przeciÍcia wstÍgi,
dyrektor BOJS Renata Bal, g≥Ûwna
ksiÍgowa BOJS Teresa Fila. Sale
ÑzerÛwkiî poúwiÍci≥ proboszcz
parafii w Tarnowskiej Woli ks.
Antoni Sanecki.
Wykonane prace sprawi≥y,
øe sale oddzia≥u przedszkolnego
sπ bardzo estetyczne, przytulne i

bezpieczne. Przedszkolaki z ochotπ
przychodzπ na zajÍcia i dobrze siÍ
czujπ w kolorowych, bajkowych
salach. Oddzia≥ przedszkolny
chÍtnie odwiedza teø m≥odsze
rodzeÒstwo przedszkolakÛw. To
dla nich dyrektor szko≥y zaplanowa≥a od nowego semestru raz w
tygodniu dwugodzinne spotkania,
ktÛre poprowadzi nauczyciel oddzia≥u przedszkolnego Ma≥gorzata
Niezgoda. W tym czasie uczniowie
ÑzerÛwkiî bÍdπ uczyÊ siÍ jÍzyka
angielskiego i mieÊ zajÍcia w pracowni komputerowej.
Wszystkie te dzia≥ania podejmowane sπ z myúlπ o stworzeniu w naszej szkole oddzia≥u
przedszkolnego dla dzieci 3˜5
lat. Przedszkole to dzia≥a≥oby w

WNIOSKI O åRODKI FINANSOWE
Ze z≥oøonych w po≥owie
roku wnioskÛw na dotacje do
gminnych inwestycji na razie
pozytywnie przyjÍto w Ministerstwie Edukacji Narodowej i
Sportu wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w
Jadachach. Inwestycja otrzyma
wsparcie w wysokoúci 400 tys. z≥,
roz≥oøone na 3 lata. Wniosek na
tÍ samπ inwestycjÍ do Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego (úrodki
z UE) zosta≥ wysoko oceniony
przez panel ekspertÛw ñ zajπ≥ 6
lokatÍ na 70 wnioskÛw. Daje to
szansÍ na úrodki w wysokoúci 1
mln z≥ dotacji, gdyø do dyspozycji marsza≥ka wojewÛdztwa jest
8,5 mln z≥.
Nie znalaz≥ uznania wniosek
na remont drÛg w mieúcie, natomiast waøπ siÍ losy wnioskÛw na
budowÍ drogi Cygany-Jadachy i

kanalizacji w Chmielowie (etap
II).
Na koniec listopada kolejne wnioski zosta≥y z≥oøone w
zwiπzku z rozpoczÍciem budowy
basenu. Wnioski te z≥oøono do
PFRON w Rzeszowie i Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG w Warszawie.
RozstrzygniÍcia w tej sprawie
zapadnπ w przysz≥ym roku.
Wniosek do PFRON dotyczy

ramach Fundacji KomeÒskiego,
ktÛrej celem jest wyrÛwnywanie
szans dzieci wiejskich. Mamy
nadziejÍ, øe podjÍta z Fundacjπ
wspÛ≥praca zaowocuje w przysz≥ym roku szkolnym. W planach
dotyczπcych rozwoju oddzia≥u
dla przedszkolakÛw ujÍto takøe
stworzenie Ñekologicznej, zielonej
sali zabawî, w ktÛrej znajdzie siÍ
piaskownica, drabinki, huútawki,
altana.
Liczymy, øe nasze plany i
marzenia uda siÍ zrealizowaÊ, co
bÍdzie z poøytkiem dla najm≥odszych mieszkaÒcÛw Tarnowskiej
Woli.
MA£GORZATA NIEZGODA

czÍúci rehabilitacyjnej obiektu,
zaú do NMF dotyczy wyposaøenia rehabilitacyjnego, wykonywania nieodp≥atnych zabiegÛw
rehabilitacyjnych w Centrum
Rekreacji i Rehabilitacji, utworzenia ogÛlnodostÍpnych stref
rekreacji dzieciÍcej (boiska do
pi≥ki noønej, siatkÛwki i koszykÛwki oraz skate-parku) i prowadzenia integracyjnych zajÍÊ
pozalekcyjnych dla m≥odzieøy
niepe≥nosprawnej.
NS

BUDOWA KANALIZACJI W DÊBIE ZAKOÑCZONA
1 grudnia oficjalnie oddano do uøytku II etap budowy kanalizacji w os. DÍba (bez przy≥πczy domowych), w wyniku
ktÛrego ca≥e osiedle ma dostÍp
do oczyszczalni úciekÛw.
Wykonawcπ zadania by≥a
firma Ryszarda Hoffmana ze

Staszowa, a wartoúÊ wykonanych robÛt wynios≥a 350 tys.
z≥. Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmowa≥: rurociπgi
grawitacyjne Ø 200 o d≥ugoúci
3,3 km, rurociπgi t≥oczne Ø 63
i 75 o d≥ugoúci 950 mb. Zadanie obejmowa≥o wykonanie 3

przepompowni úciekÛw w raz
z zasilaniem elektrycznym.
Wykonano rÛwnieø roboty dodatkowe, ktÛre objÍ≥y u≥oøenie
rurociπgÛw grawitacyjnych Ø
200 o d≥ugoúci 524 mb, Ø 160
o d≥. 102 mb; rurociπgi t≥oczne
Ø 63 o d≥. 85 mb i Ø 75 o d≥. 30

mb. Prace dodatkowe kosztowa≥y 62 tys. z≥.
Zadanie realizowane by≥o
od koÒca lipca i zakoÒczone
zosta≥o przed terminem okreúlonym w umowie.
WANDA KOPE∆
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Panorama wsi.

Cygany naleøπ do starszych
wsi z terenu naszej gminy. Wieú
powsta≥a na obrzeøach Puszczy
Sandomierskiej, jako przysiÛ≥ek
Chmielowa. Ale poczatki osadnictwa na tym terenie siÍgajπ
epoki kamienia, czego dowodem
sπ wykopaliska pochodzπce z ok.
8300 p.n.e.
Swojπ nazwÍ wieú
wywodzi bπdü od osadnika
imieniem Cygan, bπdü od wÍdrownych CyganÛw, ktÛrzy tu
mogli siÍ osiedliÊ. W ürÛd≥ach
nazwa wsi zostaje odnotowana
w 1649 r.
W roku 1890 powsta≥a w
Cyganach pierwsza szko≥a zimowa, mieszczπca siÍ w prywatnej
izbie. PÛüniej wybudowano
budynek drewniany, gdzie obok
szko≥y by≥a kancelaria i mieszkanie. W roku 1986 oddano do
uøytku nowπ szko≥Í, ktÛra od
18 maja 1995 r. nosi imiÍ Jana
Paw≥a II.
W 1981 r. rozpoczÍto budowÍ koúcio≥a, zaú dwa lata
pÛüniej wydzielono parafiÍ pod
wezwaniem úw. Jadwigi. W latach 1991-93 wzniesiono nowπ
plebaniÍ, zaú w 1992 r. za≥oøono
cmentarz parafialny. W miejscowym koúciele w roku 2003
otwarta zosta≥a Izba PamiÍci im.
Marii Koz≥owej, ktÛra ma gromadziÊ zabytki kultury materialnej i duchowej LasowiakÛw.
Od po≥owy lat 90-tych
trwa budowa Domu Ludowego i
Remizy OSP. Obiekt ten ma byÊ

CYGANY

centrum kulturalnym wsi, ale teø
centrum folkloru lasowiackiego
w regionie.
Przy wjeüdzie do wsi
od strony Chmielowa stoi krzyø-pomnik poúwiÍcony øo≥nierzom
polskim poleg≥ym w latach
1914-1920. Na úcianie frontowej
wyryto nazwiska 29 øo≥nierzy.
Pod tablicπ z inskrypcjπ ÑNie
umiera ten, kto trwa w pamiÍci
øywychî umieszczono kolejna z
nazwiskami dwÛch poleg≥ych za
OjczyznÍ w 1939 r.
Wieú o powierzchni 10,8
km2 po≥oøona jest w pÛ≥nocno-wschodniej czÍúci gminy Nowa
DÍba. Leøy na uboczu, co sprawia, øe przejeødøajπ przez niπ
nieliczne autobusy. Powoduje to
problem z dojazdem do Nowej
DÍby.Podobnie jak ca≥a gmina,
Cygany po≥oøone sπ w granicach
dawnej Puszczy Sandomierskiej,
ktÛrej pozosta≥oúci moøe spotkaÊ
w okolicznych lasach. Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz
Ekorozwoju Wsi utworzona
zosta≥ úcieøka rowerowa, wiodπca w≥aúnie przez lasy do Budy
Stalowskiej.
Przez teren CyganÛw przep≥ywa rzeczka TrzeúniÛwka,
obok ktÛrej po≥oøony jest najniøej zlokalizowany punkt na
terenie gminy ñ na wysokoúci
148 m n.p.m. TrzeúniÛwka i
Stara Rzeka stanowiπ zlewniÍ
dla podmok≥ych okolicznych terenÛw (o czym úwiadczπ nazwy
przysiÛ≥kÛw: Grπdki, Mokre,

ZajÍczy £ug, GadÛw £ug, Pod
Mokrem).
Jadπc drogπ z Nowej DÍby
do Tarnobrzega, za Chmielowem, po prawej stronie moøemy
dostrzec duøy zbiornik wÛd
powierzchniowych, jakim jest
dawny osadnik poflotacyjny Kopalni ÑMachÛwî, o pow. 21,7 ha.
Jego rekultywacja doprowadzi≥a
do obniøenia lustra wody oraz
wykonania nasadzeÒ roúlinnych
na wa≥ach i wewnπtrz zbiornika.
Dzisiaj jest on miejscem, gdzie
moøna spotkaÊ wÍdkujπcych
zapaleÒcÛw.
Wieú zamieszkuje 1104
mieszkaÒcÛw i liczba ta utrzymuje siÍ na podobnym poziomie
od kilku lat. Dzieci i m≥odzieøy
do lat 17 zamieszkuje tu 256
osÛb, osÛb w wieku do 64 lat
ñ 662, zaú powyøej ñ 186.
Na terenie wsi zarejestrowanych by≥o 25 podmiotÛw
gospodarczych, g≥Ûwnie ma≥ych,
koncentrujπcych zatrudnienie w
ramach samego przedsiÍbiorcy
i jego rodziny. Rolnictwo w tej
wsi nie odgrywa waøniejszej roli.
Charakterystyczne jest duøe rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
Zaledwie 1 gospodarstwo ma 9
ha; 9 gospodarstw ma od 5 do 7
ha, 135 gospodarstw od 2 do 5
ha, zaú aø 167 to malutkie gospodarstwa 1-2-hektarowe.
Przez teren wsi przebiega
droga powiatowa Stale-ChmielÛw-Dabrowica o nawierzchni
asfaltowej. Ten g≥Ûwny szkielet

komunikacyjny pozwala w sposÛb poúredni dojechaÊ zarÛwno
do Nowej DÍby, jak i Tarnobrzega. NawierzchniÍ asfaltowπ posiadajπ takøe drogi gminne Ma≥a
Uliczka i Piaski o d≥ugoúci 1750
m. Pozosta≥e drogi gminne (15
km) sπ drogami gruntowymi.
Wieú korzysta z wodociπgu,
doprowadzajπcego wodÍ z ujÍcia
w Nowej DÍbie. Pod≥πczono do
niego 261 gospodarstw. Cygany
nie posiadajπ jeszcze kanalizacji,
ale ujÍte sπ juø w koncepcji
kanalizowania pÛ≥nocnej czÍúci
gminy. Gaz ziemny gazociπgiem
dostarczany jest przez RozdzielniÍ Gazu w Tarnobrzegu do 257
gospodarstw.
Szko≥a Podstawowa wraz z
gimnazjum tworzπ ZespÛ≥ SzkÛ≥,
do ktÛrego ogÛ≥em uczÍszcza blisko 130 dzieci. OpiekÍ
zdrowotnπ nad mieszkaÒcami
CyganÛw roztacza NZOZ w
Chmielowie.
MieszkaÒcy wsi starajπ siÍ
kultywowaÊ kulturÍ lasowiackπ.
Znany jest ZespÛ≥ åpiewaczy
ÑCyganiankiî, ktÛry w tym
celu powo≥a≥ stowarzyszenie.
OprÛcz pieúni i piosenek zespÛ≥
opracowa≥ scenariusze obrzÍdÛw
i obyczajÛw (ÑWielki Piπtekî,
ÑRÛzgowiny, rozpleciny, oczepinyî, ÑNoc kupa≥yî). Inna
organizacja ñ Stowarzyszenie na
Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany
zrealizowa≥o dwa projekty dotyczπce utworzenia z CyganÛw
centrum kultury lasowaickiej w
regionie. OprÛcz wspomnianej
izby pamiÍci wyda≥o tomik poezji M. Koz≥owej, biuletyny ÑØycie lasowiackieî. Towarzystwo
Wspierania Inicjatyw Spo≥ecznych ÑInicjatywaî zorgnizowπ≥o
wystawÍ ÑPolacy ñ to nie tylko
Polskaî. We wsi dzia≥ajπ rÛwnieø
Ko≥o GospodyÒ Wiejskich, Ko≥o
CARITAS, LZS i OSP, ktÛra od
roku posiada wÛz bojowy.
Orgaznizacje te we
wspÛ≥pracy z Radπ So≥eckπ organizujπ jedyne w gminie dni wsi
pod nazwπ ÑPiknik CygaÒskiî.
WIES£AW ORDON
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POØEGNANIE
TRENERA
W maju 2005 r. poøegnaliúmy Zdzis≥awa Szpunara, wybitnego szkoleniowca, twÛrcÍ I ligowego zespo≥u siatkÛwki kobiet,
ktÛry rozs≥awi≥ nasz klub sportowy ZKS ÑStalîi Nowπ DÍbÍ na
arenach sportowych regionu i Polski.

Zdzis≥aw Szpunar urodzi≥
siÍ w Soninie ko≥o £aÒcuta 28
maja 1938 r. Przyby≥ do Nowej
DÍby w 1962 roku, gdzie podjπ≥
pracÍ w Zak≥adach Metalowych
ÑDezametî. Jego øyciowπ pasjπ
by≥ sport, a szczegÛlnie ukochanπ dyscyplinπ pi≥ka siatkowa.
Zwiπza≥ siÍ z niπ na wiele lat.
Po uzyskaniu wymaganych
uprawnieÒ szkoleniowych w
1967 roku zosta≥ trenerem pi≥ki
siatkowej. Przez 10 lat prowadzi≥ nowodÍbski zespÛ≥ w klasie
okrÍgowej ñ dzisiejsza III liga
- by w 1977 roku wywalczyÊ
awans do II ligi paÒstwowej.
Jako jeden z pierwszych w
regionie zaczπ≥ wprowadzaÊ
nowoczesne metody treningu i
taktyki. W sezonie 1989/1990
po trzynastu latach gry w II lidze
prowadzony przez Niego zespÛ≥
awansowa≥ do I ligi, w ktÛrej z
powodzeniem wystÍpowa≥ do
1995 r. Gra zespo≥u kobiet w I
lidze by≥a wielkim sportowym
osiπgniÍciem trenera Z. Szpunara. By≥a rÛwnieø znakomitπ
promocjπ naszego miasta i
regionu. Na skutek zaistnia≥ych
uwarunkowaÒ ekonomiczno-finansowych w 1995 r. I ligowy
zespÛ≥ pi≥ki siatkowej kobiet

przesta≥ istnieÊ. Dla cz≥owieka, ktÛry stworzy≥ podwaliny
nowodÍbskiej siatkÛwki oraz
budowa≥ jej si≥Í przez prawie 30
lat by≥ to cios bardzo bolesny.
Zdzis≥aw Szpunar by≥ rÛwnieø
d≥ugoletnim cz≥onkiem Zarzπdu
Zak≥adowego Klubu Sportowego ÑStalî Nowa DÍba, a w latach 1990-1996 jego prezesem.
W 1996 roku zdecydowa≥ siÍ
przejúÊ na emeryturÍ.
Za dzia≥alnoúÊ sportowπ
oraz wyniki zosta≥ odznaczony Brπzowπ, Srebrnπ i Z≥otπ
Odznakπ Polskiego Zwiπzku
Pi≥ki Siatkowej, a takøe Z≥otπ
Odznakπ Zas≥uøony Dzia≥acz
Kultury Fizycznej. Zmar≥ 3
maja 2005 r.
Odszed≥ od nas cz≥owiek,
ktÛry wniÛs≥ wiele pozytywnych
wartoúci w rozwÛj sportowy i
wychowawczy m≥odego pokolenia. Odszed≥ cz≥owiek bardzo
pracowity, obowiπzkowy, wymagajπcy od zawodniczek, ale i
od siebie, znakomity nauczyciel
i trener, znajπcy wszystkie tajniki siatkÛwki. Øegna go pokolenie, ktÛre szkoli≥ i wychowywa≥.
Øegna go takøe m≥ode pokolenie, ktÛre nie znajπc go wie, øe
dziÍki jego wytrwa≥oúci i pracy
moøe dzisiaj w≥aúnie w Nowej
DÍbie trenowaÊ pi≥kÍ siatkowπ.
Jego dzie≥o kontynuujπ ñ z
sukcesami ñ synowie Jacek i
Adam, rozwijajπc siatkarskie
talenty uczniÛw nowodÍbskich
szkÛ≥. Øegnamy Go wszyscy z
wdziÍcznoúciπ za niezapomniane wraøenia i emocje sportowe,
z nadziejπ, øe pamiÍÊ o nim na
zawsze pozostanie w naszym
úrodowisku.
JERZY SUDO£

WSPOMNIENIE
O ELØBIECIE KOPE∆
Eløbieta KopeÊ z domu
Szwarc 2-voto Wojnarowska urodzi≥a siÍ w roku 1920
(pokolenie ÑKolumbÛwî) w
Tarnowie. Podczas okupacji
mieszka≥a w Tarnowie i pracowa≥a w warsztatach kolejowych jako telefonistka. By≥a
≥πczniczkπ w Obwodzie DÍbica
AK. Na prze≥omie 1943/1944
roku zosta≥a wywieziona na
roboty do Niemiec. W po≥owie
1945 r. powrÛci≥a do Tarnowa
i nawiπza≥a kontakty konspiracyjne z ppor. Franciszkiem
Szaro.
Od 1946 roku zamieszka≥a we Wroc≥awiu, gdzie zosta≥a
≥πczniczkπ i kurierkπ Zarzπdu
OkrÍgu WiN. WspÛ≥pracowa≥a z F. Szaro i mjr. Ludwikiem Marsza≥kiem. Przewozi≥a
materia≥y organizacyjne do
K≥odzka, Bystrzycy, Wa≥brzycha, Brzegu, Zπbkowic
ålπskich, Poznania i Krakowa.
Z tych placÛwek odbiera≥a
sprawozdania przekazywane
do Wroc≥awia. By≥a takøe
kurierkπ ppor. B. Pietruchy.
Pod koniec tego roku zbieg≥a
z zasadzki zorganizowanej
przez WojewÛdzki Urzπd BezpieczeÒstwa Publicznego we
Wroc≥awiu.
Po ucieczce z Ñkot≥aî
wyjecha≥a na teren powiatu
tarnowskiego. Od grudnia
1947 r. do maja 1955 r. by≥a
usilnie poszukiwana przez
pracownikÛw WUBP z Wroc≥awia i Rzeszowa oraz PUBP
z Tarnowa. W tym czasie
mieszka≥a z F. Szaro w leúnej
ziemiance (zwanej ÑMa≥ym
domkiemî), wybudowanej w
lesie ko≥o Kamienicy GÛrnej
(pow. Jas≥o). Przez pÛ≥tora
roku øy≥a wspierana przez
mieszkaÒcÛw okolicznych
wsi. Po ob≥awach organizowanych przez oddzia≥y Korpusu
BezpieczeÒstwa Publicznego
w okolicznych lasach, od jesieni 1949 do 1954 r. korzysta≥a z

mieszkaÒ W≥adys≥awa Hajca i
WawrzyÒca Wolskiego ze wsi
Kowalowa (pow. TarnÛw), JÛzefa BielaÒskiego z Karczowic
(pow. MiechÛw) i Franciszka
Lutaka z Tarnowa.
W tym okresie organizowa≥a siatkÍ konspiracyjnπ
wúrÛd m≥odzieøy, zbierajπc
materia≥y o Zwiπzku M≥odzieøy Polskiej (ZMP), nastrojach
uczniÛw i nauczycieli szkÛ≥
úrednich, ruchach funkcjonariuszy UB i MO na terenie, na
ktÛrym przebywa≥a.
27 maja 1955 Eløbieta
KopeÊ zosta≥a aresztowana i
przewieziona do Rzeszowa.
RÛwnoczeúnie aresztowano
Franciszka Szaro. Po kilku
miesiπcach zosta≥a przekazana do Wroc≥awia, gdzie by≥a
sπdzona razem z F. Szaro
przez Sπd Wojskowy we Wroc≥awiu, w jednym z ostatnich
procesÛw dzia≥aczy WiN na
ålπsku. W roku 1956 zosta≥a
skazana na 5 lat wiÍzienia. Na
mocy amnestii z 1956 r. karÍ
darowano jej w ca≥oúci.
Po zwolnieniu przyjecha≥a do DÍby, gdzie przeøy≥a
zaledwie kilka lat. Zmar≥a 25
kwietnia 1962 r.
NS
Na podstawie: Zawo≥aÊ
po imieniu. KsiÍga kobiet
ñ wiÍüniÛw politycznych 1944-1958., t. II, PruszkÛw 2003.
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PAèDZIERNIK
ñ Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz
JÛzef Czekalski wrÍczy≥
akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz nagrody organu
prowadzπcego placÛwki
oúwiatowe.
ñ Szko≥a Podstawowa nr
3 w Nowej DÍbie (os.
DÍba) otrzyma≥a imiÍ
Bronis≥awa Zybury oraz
sztandar.
ñ Cz≥onkowie Ma≥opolskiego Stowarzyszenia
Chorych na CukrzycÍ w
Nowej DÍbie obchodzili
DzieÒ Walki z Cukrzycπ.
ñ XLVI sesja Rady Miejskiej.

LISTOPAD
5 ñ 100-lecie Zwiπzku Nauczycielstwa Polskiego
obchodzi≥ Oddzia≥ w Nowej DÍbie.
6 ñ Zebranie wiejskie w Jadachach.
7 ñ Podpisana zosta≥a umowa
na budowÍ Regionalnego Centrum Rekreacji i
Rehabilitacji w Nowej
DÍbie pomiÍdzy gminπ
a firmπ ABM SOLID z
Tarnowa.
9-10 ñ Obchody åwiÍta Niepodleg≥oúci.
9-11 ñ W naszej gminie goúci≥a grupa mieszkaÒcÛw
partnerskiej Suhowoli z
Ukrainy.
11 ñ åwiÍto Niepodleg≥oúci.
12 ñ 10 lat funkcjonowania
úwiÍtowa≥a SpÛ≥dzielcza
Kasa OszczÍdnoúciowo-Kredytowa przy ZM
DEZAMET S.A.

Pismo Samorz¹du
Miasta i Gminy Nowa Dêba

13 - Zebranie wiejskie w Cyganach i Chmielowie.
17 ñ W SOK-u odby≥a siÍ impreza zwiπzana z ÑDniem
rzucania paleniaî.
18 ñ Do gminy dojecha≥ GIMBUS z Sanoka, ktÛry gmina otrzyma≥a od Ministerstwa Edukacji i Nauki
19 ñ DzieÒ Seniora zorganizowa≥ Polski Zwiπzek
EmerytÛw RencistÛw i
InwalidÛw w Nowej DÍbie.
21 ñ DzieÒ Pracownika Socjalnego obchodzili pracownicy Miejsko-Gminnego
Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej i årodowiskowego Domu Samopomocy.
24 ñ XLVII sesja Rady Miejskiej.
27 ñ Zebranie osiedlowe w
PorÍbach DÍbskich.

GRUDZIE—
1 ñ Przedstawiciele organizacji
pozarzπdowych zapoznali
siÍ propozycjami programu wspÛ≥pracy z gminπ
w 2006 r.
1 ñ NowodÍbskie Towarzystwo
Spo≥eczno-Kulturalne
zorganizowa≥o spotkani
z Bogus≥awem Szwedo,
autorem s≥ownika biograficznego o ksiÍøach ñ kawalerach Virtuti Militarii
- ÑNa pierwszej liniiî.
1 ñ Zebranie osiedlowe mieszkaÒcÛw os. Broniewskiego
2 ñ 5-lecie dzia≥alnoúci obchodzi≥a spÛ≥ka INNOWACJA.
3 ñ Zebranie osiedlowe w
DÍbie.
3 ñ ÑMiko≥ajkiî Ko≥a PrzyjaciÛ≥

dzieci Niepe≥nosprawnych
Ruchowo przy TPD.
9 ñ Obchody 45-lecia Zespo≥u
SzkÛ≥ nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej DÍbie.
10 ñ Turniej Miko≥ajkowy w
pi≥kÍ noønπ dla dzieci i
m≥odzieøy na hali ZS 1.
11 ñ Nowym so≥tysem w AlfredÛwce zosta≥ Edward
KopeÊ.
12 ñ Posiedzenie Gminnego
Zespo≥u Reagowania na
temat stanu przygotowania gminy do zimy.
15 ñ XLVIII sesja Rady Miejskiej odby≥a siÍ w Jadachach.
29 ñ Na ten dzieÒ zaplanowano
ostatniπ sesjÍ Rady Miejskiej w tym roku.
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Jubileusz

Zespo³u Szkó³ Nr 2
w Nowej Dêbie

Cz≥owieka wspÛ≥czesnego cechuje niewπtpliwie poczucie
wyøszoúci wobec czasu minionego, wobec przesz≥oúci, ktÛra nie
moøe poszczyciÊ siÍ takim jak dziú poziomem rozwoju cywilizacyjnego, osiπgniÍciami myúli naukowej, a szczegÛlnie technicznej.
Dziedzictwo to wartoúÊ, wiÍc powinna byÊ przez nas obdarzona
szacunkiem i uznaniem. To depozyt przekazany nam przez przodkÛw, aby go chroniÊ, rozwijaÊ i wzbogacaÊ.
Czym jest szko≥a dla wspÛ≥czesnego cz≥owieka? Szko≥a jest
miejscem gdzie cz≥owiek ma szansÍ dorastaÊ do roli obywatela,
a dziÍki w≥asnemu zaangaøowaniu moøe wp≥ywaÊ na kszta≥t
rzeczywistoúci.
W bieøπcym roku ZespÛ≥ SzkÛ≥ nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego obchodzi jubileusz 45ñlecia powo≥ania do øycia.
Historia szko≥y, a zw≥aszcza jej poczπtki wiπøπ siÍ z Zak≥adami
Metalowymi ÑDezametî. Najstarsi nauczyciele jak i mieszkaÒcy
miasta pamiÍtajπ prowizorycznπ lokalizacjÍ szko≥y w budynku przy
stadionie sportowym. Jej pierwszym dyrektorem by≥ Piotr Cecerski.
Zadaniem tej placÛwki ñ najpierw by≥a to szko≥a zawodowa, a
trochÍ pÛüniej technikum ñ by≥o wykszta≥ciÊ robotnikÛw wykwalifikowanych w zawodach, ktÛre by≥y potrzebne przemys≥owi.
DzieÒ 12 grudnia 1991, by≥ datπ szczegÛlnπ w kronice szkolnej, gdyø szkole zosta≥o nadane imiÍ Polaka wielkiego formatu
ñ Eugeniusza Kwiatkowskiego. WybÛr patrona zosta≥ precyzyjnie
przemyúlany. ”w miÍdzywojenny polityk, mπø stanu, wicepremier,
minister skarbu, twÛrca Centralnego OkrÍgu Przemys≥owego,
niedoceniony i zapomniany w Polsce Ludowej, sta≥ siÍ niezaprzeczalnym autorytetem i wzorem dla m≥odego pokolenia.
Z okazji rocznicy 45ñlecia i dziÍki wsparciu naszych sponsorÛw, szko≥a wyda≥a GazetkÍ Jubileuszowπ, w ktÛrej dokonujemy
pewnych podsumowaÒ.
5 grudnia 2005r. m≥odzieø, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy
szko≥y i absolwenci uczestniczyli w uroczystej Mszy úw., odprawionej przez ks. dr Jerzego Dπbka w koncelebrze z proboszczami
parafii, z ktÛrych pochodzπ nasi uczniowie. NastÍpnie w szkole
odbywa≥y siÍ spotkania m≥odzieøy z absolwentami, ktÛrzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, a byli to Bogdan Gunia, Piotr

Pomoce dydaktyczne wykonane przez uczniÛw technikum.

Sπd nad Kwiatkowskim - program artystyczny uczniÛw ZS 2.
Kuliczkowski, Cezary Wypniewski, S≥awomir JarociÒski, Roman
Szaro, Julian ZiÍba, Jerzy Wilk, Adam SzurgociÒski, Zygmunt
Øo≥πdü, W≥odzimierz Samo≥yk, Marek Czachor, Szymon Dudek.
6 grudnia na hali sportowej odby≥ siÍ II Miko≥ajkowy Turniej
Tenisa Sto≥owego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Nowa DÍba. O puchar E. Kwiatkowskiego rywalizowali uczniowie
ze szkÛ≥ w mieúcie jak i gminie. DzieÒ Otwartych Dni WarsztatÛw
Szkolnych, ktÛry zosta≥ zorganizowany w ramach obchodÛw, cieszy≥ siÍ duøym powodzeniem zarÛwno ze strony uczniÛw tutejszych
i pobliskich szkÛ≥, jak rÛwnieø mieszkaÒcÛw miasta.
8 grudnia uczniowie i goúcie oglπdali widowisko pt. ÑTradycje
úwiπteczne krajÛw europejskichî, ktÛrego inspiracjπ by≥ program
ÑEuropa da siÍ lubiÊî. Kabaret dostarczy≥ wiele úmiechu. Goúciem
by≥a Stanis≥awa Serafin, ktÛra w sposÛb humorystyczny opowiada≥a
o polskiej tradycji åwiπt Boøego Narodzenia.
Kulminacjπ obchodÛw rocznicowych (w tym 14 rocznicy
nadania szkole imienia) by≥ dzieÒ 9 grudnia, na ktÛry przyby≥y
w≥adze kuratorium w osobie Adama Zyba≥y, w≥adze starostwa w
osobie Jerzego Sudo≥a i Eløbiety Wojciechowskiej, w≥adze miasta
w osobie JÛzefa Czekalskiego. Zaproszenie rÛwnieø przyjÍli dyrektorzy i przedstawiciele instytucji z terenu miasta i gminy.
W tym dniu odby≥a siÍ uroczysta akademia, podczas ktÛrej
centralnπ postaciπ by≥ patron szko≥y. Dokonano wrÍczenia nagrÛd
zwyciÍzcom II Miko≥ajkowego Turnieju Tenisa Sto≥owego, a
historiÍ szko≥y przedstawiono w prezentacji multimedialnej. Okolicznoúciowa wystawa zdjÍÊ przypomina≥a kolejnych dyrektorÛw
szko≥y, nauczycieli, uczniÛw i ludzi zwiπzanych z tπ placÛwka.
Natomiast druga wystawa przedstawia≥a prace dyplomowe uczniÛw
technikum na przestrzeni kilkunastu lat.
Za poúrednictwem ÑNaszych Sprawî Dyrekcja Zespo≥u SzkÛ≥
nr 2 w Nowej DÍbie dziÍkuje wszystkim tym, ktÛrzy przyczynili
siÍ do zorganizowania jubileuszu 45ñlecia szko≥y i 14 rocznicy
nadania szkole imienia, jak rÛwnieø wszystkim, ktÛrzy przyjÍli
zaproszenia i uczestniczyli w uroczystoúciach.
BOGUMI£A KUMI GA

