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Wesołych
Świąt!

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary,
nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego
nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja”
życzy
Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi
oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba wraz z Pracownikami

Sygnatariusze partnerstwa.
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lokalne
przeciw
bezrobociu
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Jan Pawe≥ II

Str. 2

Został z nami...

2 kwietnia przeøywaliúmy pierwszπ rocznicÍ úmierci
Jana Paw≥a II. Te chwile przynios≥y wiele zamyúleÒ nad
spuúciznπ Tego, ktÛry nas opuúci≥ i poszed≥ do domu
Ojca. ZamyúleÒ dotyczπcych wartoúci, ktÛre przekazywa≥ nam przez ca≥y swÛj pontyfikat, drogowskazÛw
na nasze øycie. Ale trzeba powiedzieÊ, øe ta rocznica
jedynie uwypukli≥a to, co tli siÍ w nas od pamiÍtnego
kwietnia ubieg≥ego roku.
Bo On zosta≥ z nami, tak
jak wo≥aliúmy w czasie kaødej
pielgrzymki na ojczystπ ziemiÍ.
Nie tπ fizycznπ obecnoúciπ, do
ktÛrej przyzwyczailiúmy siÍ
przez 27 lat. Ale tπ obecnoúciπ
duchowπ, ktÛra obecnie mocniej
i g≥Íbiej wchodzi w nasze øycie.
Moøe nie zdajemy sobie z tego
sprawy, moøe nie siÍgamy
w g≥πb tego nauczania, ktÛre
nam zostawi≥ w swojej spuúciünie, ale Jego duch przenika
naszπ rzeczywistoúÊ. Wydaje

siÍ, øe nawet mocniej, niø wtedy, gdy do nas przybywa≥. Bo
zamiast s≥uchaÊ wielokrotnie
przerywaliúmy mu w pÛ≥ zdania
naszym uwielbieniem, oklaskami, okrzykami. Moøe obecnie
jest tak, jak napisa≥ m≥ody cz≥owiek w wadowickiej ksiÍdze
pielgrzyma: s≥ucha≥em Ciebie,
ale nie s≥ysza≥em, teraz Ciebie
nie s≥yszÍ, ale s≥ucham.
Gdy umiera≥ Jan Pawe≥
II wyrzek≥ znamienne s≥owa:
Ñszuka≥em was, a teraz wy

przyszliúcie do mnieî. Czy dziú
nie jest odwrotnie, czy to nie
my szukamy Jego nauki, s≥Ûw,
wskazaÒ? Czy nie pojawia siÍ
w nas ta nutka zawstydzenia, øe
mieliúmy za swego øycia úwiÍtego, ktÛrego nie umieliúmy
wys≥uchaÊ, zrozumieÊ?
Uczy≥ nas rÛwnieø o umieraniu, o chorobie, swym przyk≥adem ostatnich tygodni Jego
øycia. I znamienne jest to, øe
w tych trudnych momentach
najwiÍcej by≥o przy nim m≥odych ludzi ñ z pokolenia JP II.
To dowÛd na to, øe jego mπdra
nauka nie zna granic. A przy
tym, jakøe to przemijanie by≥o
innym spojrzeniem na cz≥owieka, doúwiadczaniem w tym úwiecie pe≥nym hedonizmu istoty
choroby, cierpienia, umierania.
To jeszcze jedna Jego nauka,
bardzo istotna.
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Kiedy rok temu zjednoczeni øegnaliúmy Papieøa Polaka
wydawa≥o siÍ nam, øe teraz
bÍdzie inaczej, chociaø socjologowie wrÛøyli, øe ten entuzjazm
nie bÍdzie zbyt d≥ugi. Ale pod
jakπú postaciπ trwa do dziú. Wystarczy≥o rozejrzeÊ siÍ po ca≥ej
Polsce, aby zobaczyÊ jak miasta,
wioski, rÛøne stany na powrÛt
przypomina≥y tamto wydarzenie
kwietniowe. A wiÍc jest w nas
ta chÍÊ szerszego otwierania
naszego serca, naszego ducha
na s≥owa, ktÛre do nas kierowa≥.
Moøe przes≥aniajπ nam te nauki
sprawy dnia codziennego, ale
gdy nadchodzi chwila refleksji,
znajdujemy w Jego s≥owach
przes≥anie, ktÛre jest kierowane, do mnie, do ciebie, do
kaødego z nas. I to pozwala nam
podejmowaÊ wyzwania, ktÛre
codziennie stajπ przed naszym
øyciem rodzinnym, czy zawodowym. Bo On zosta≥ z nami!
WIES£AW ORDON

Jan Pawe≥ II - Papieøem åwiata
Pod takim tytu≥em powstaje w Cyganach Izba
PamiÍci poúwiÍcona Janowi Paw≥owi II.
Towarzystwo Wspierania
Inicjatyw Spo≥ecznych ìInicjatywaî pragnie zgromadziÊ w niej
jak najwiÍcej pamiπtek o Ojcu
åwiÍtym z wszystkich zakπtkÛw
úwiata.
W chwili obecnej w zbiorach przygotowywanych do
Izby PamiÍci znajdujπ siÍ juø
materia≥y otrzymane od: Ambasady RP w Nigerii, Instytutu
Polski w Sofii, Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie,
Ambasady RP w Budapeszcie,
Ambasady RP w Canberze
ñ Australia, Ambasady RP
w Chinach, Stowarzyszenia
Kulturalnego PolakÛw na Cyprze, Arcybiskupa Tomasza
Peta Metropolity w Astanie
ñ Kazachstan, Ambasady RP
w Irlandii oraz wiele innych,
zarÛwno od instytucji, jak i
osÛb prywatnych, z zagranicy
oraz z Polski.
OprÛcz Izby PamiÍci po-

wstanie takøe Biblioteka Papieska, ktÛra bÍdzie zawieraÊ ksiπøki o Janie Pawle II, jak rÛwnieø
dzie≥a Jego autorstwa.
Ca≥oúÊ przedsiÍwziÍcia
zostanie nazwana najprawdopodobniej jako Instytut Papieski
i bÍdzie to I etap ca≥ej inicjatywy,
ktÛrego otwarcie przewidywane
jest na paüdziernik 2006 roku.
W drugim etapie przewidywane sπ dzia≥ania przybliøajπce øycie Jana Paw≥a II
poprzez wyúwietlanie filmÛw,
przygotowywanie prelekcji,
jak rÛwnie utworzenie oficyny
wydawniczej.
G≥Ûwnym celem ca≥ej inicjatywy jest podtrzymywanie
pamiÍci o tym najúwiÍtszym i
najznakomitszym Papieøu Polaku, ktÛry nie ba≥ siÍ walczyÊ o wolnoúÊ, demokracjÍ, sprawiedliwoúÊ
i ludzkπ godnoúÊ, ktÛry wszystkim
ludziom wskazywa≥ drogÍ øycia,
uczy≥ mi≥oúci, pozostawi≥ po
sobie wspania≥e dziedzictwo.
Dziedzictwo to powinniúmy rozwijaÊ i przekazywaÊ go przysz≥ym
pokoleniom, ktÛre nie mia≥y tyle

szczÍúcia, aby
øyÊ razem z tym
Wielkim Cz≥owiekiem.
TWISîInicjatywaî zwraca
siÍ z proúbπ do
wszystkich ludzi
posiadajπcych
jakiekolwiek
pamiπtki po
Ojcu åwiÍtym
Janie Pawle II:
czy to zdjÍcia
osobiste, zdjÍcia z pielgrzymek Papieøa do
Polski, ksiπøki,
itp., o przekazanie ich (o ile
jest to moøliwe)
do tworzonej
I z b y P a m i Íci. Bylibyúmy
rÛwnieø bardzo wdziÍczni jeúli
Wszystkich tych ktÛrzy
znalaz≥yby siÍ osoby mogπce mogliby przekazaÊ nam powyøpodzieliÊ siÍ swoimi osobistymi sze materia≥y prosimy o kontakt
wspomnieniami i przeøyciami na numer tel. 846 14 51.
zwiπzanymi z osobπ Ojca åwiÍMARIAN TOMCZYK
tego.
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PIERWSZA SESJA W NOWYM ROKU
Pierwszπ sesjÍ w 2006 roku rozpoczÍ≥o uroczyste
wrÍczenie serduszek oraz podziÍkowaÒ dla sponsorÛw
tegorocznej Wielkiej Orkiestry åwiπtecznej Pomocy.
Podczas Orkiestry zlicytowano 14 serduszek, wÛz straøacki oraz wiele innych fantÛw. Pieniπdze z orkiestry
tym razem by≥y przeznaczona na pomoc dzieciom
poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Po mi≥ym wstÍpie radni
przeszli do podejmowania
uchwa≥. Pierwsza dotyczy≥a
zmian w uchwale w sprawie Wieloletnich ProgramÛw
Inwestycyjnych dla Gminy
Nowa DÍba na lata 2005-2007. Zmiana zwiπzana by≥a
z koniecznoúciπ dostosowania
WPI do wniosku o úrodki ze
ZPORR, a konkretnie chodzi≥o
o realizacjÍ budowy Regionalnego Centrum Rekreacji i
Rehabilitacji.
W zwiπzku z pismem Wojewody Podkarpackiego dotyczπcym nieúcis≥oúci w uchwale
Rady Miejskiej dotyczπcej
braku w gminnym programie
profilaktyki i rozwiπzywania
problemÛw alkoholowych zasad wynagradzania cz≥onkÛw
komisji rozwiπzywania problemÛw alkoholowych, radni
podjÍtπ uchwa≥π zaakceptowali
stosowne zmiany.
NastÍpnym tematem,
z ktÛrym zmierzyli siÍ radni by≥
budøet miasta i gminy Nowa
DÍba na rok 2006. Skarbnik
gminy ñ Alicja Furga≥ ñ przedstawi≥a strukturÍ budøetu: dochody i zak≥adane wydatki. Po
zapoznaniu siÍ z za≥oøeniami
budøetu niektÛrzy z radnych
mieli wπtpliwoúci co do wysokoúci kredytÛw, jakie gmina zamierza zaciπgnπÊ w roku 2006.
Obawiali siÍ, øe uniemoøliwiπ
one przeprowadzenie nowych
inwestycji w przysz≥ych latach.
Wyjaúnienia do tej problematyki, a zw≥aszcza dotyczπcych
przysz≥ych planÛw inwestycyjnych, z≥oøy≥ wieceburmistrz
Krzysztof Micha≥Ûw. Po nich
budøet zosta≥ zatwierdzony
przy jednym g≥osie wstrzymujacym siÍ.
Uchwa≥a nastÍpna doty-

czy≥a ustalenia regulaminÛw
okreúlajπcych niektÛre zasady wynagradzania za pracÍ
oraz zasady przyznawania
nauczycielom zatrudnionym
w szko≥ach i placÛwkach
oúwiatowo-wychowawczych
na terenie gminy Nowa DÍba
dodatkÛw do wynagrodzenia i
nagrÛd. Regulamin taki, zgodnie z Kartπ Nauczyciela, jest
uchwalany corocznie przez
RadÍ Miejskπ.
Podczas sesji zajÍto siÍ
rÛwnieø okreúleniem warunkÛw odp≥atnoúci oraz zasad
zwrotu wydatkÛw na úwiadczenia z pomocy spo≥ecznej
w zakresie doøywiania. Pomoc
w formie posi≥kÛw przyznawana jest w zaleønoúci od sytuacji
dochodowej rodziny w oparciu
o kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawπ o pomocy
spo≥ecznej. W uruchomionym
w Miejsko-Gminnym Oúrodku
Pomocy Spo≥ecznej punkcie
wydawania posi≥kÛw, dziennie wydawanych jest przesz≥o

60 ciep≥ych posi≥kÛw osobom
kwalifikujπcym siÍ do takiej
pomocy. Proponowana uchwa≥a zwiπzana jest z ustanowieniem wieloletniego programu
ÑPomoc PaÒstwa w zakresie
doøywianiaî.
NastÍpna uchwa≥a dotyczy≥a zezwolenia na sprzedaø
nieruchomoúci w drodze przetargu po≥oøonych w osiedlu
DÍba. Sprawa ta mimo sporu wewnπtrz osiedla zosta≥a
przedstawiona radzie zgodnie
z okreúlonπ procedurπ. CzeúÊ
mieszkaÒcÛw zapowiedzia≥a, øe wszelkimi sposobami
postara siÍ nie dopuúciÊ do
sprzedaøy terenÛw, ktÛre majπ
wartoúÊ rekreacyjno-wypoczynkowπ dla mieszkaÒcÛw
osiedla DÍba.
PodjÍto rÛwnieø uchwa≥Í
przed≥uøajπcπ czas obowiπzywania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodÍ i odprowadzania úciekÛw na terenie
Nowej DÍby, Tarnowskiej
Woli, Rozalina, AlfredÛwki
i Budy Stalowskiej z roku 2005
na okres jednego roku. Zgodnie
z tπ uchwa≥π stawki op≥at za 1
m3 wody (2,94 z≥) oraz za 1
m3 úciekÛw (3,52 z≥) nie ulegnπ zmianie do 28.02.2007 r.
Analogicznπ uchwa≥Í podjÍto
w stosunku do so≥ectw ChmielÛw, Cygany i Jadachy.

Radni zajÍli siÍ rÛwnieø
uchwaleniem korekty Planu
rozwoju i modernizacji urzπdzeÒ wodociπgowych so≥ectw
Cygany, Jadachy, ChmielÛw,
bÍdπcych w posiadaniu PrzedsiÍbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.
o. w Nowej DÍbie, zwiπzanego
ze zmianπ ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÍ
i zbiorowym odprowadzaniu
úciekÛw. Nowe przepisy zobligowa≥y przedsiÍbiorstwo do:
prowadzenia kontroli jakoúci
wody i úciekÛw (minimum 10
analiz), rozbudowy urzπdzeÒ
wodociπgowych i urzπdzeÒ
kanalizacyjnych, okreúlenia
warunkÛw dostarczenia wody
na cele przeciwpoøarowe, okreúlenia warunkÛw usuwania
awarii przy≥πczy stanowiπcych
w≥asnoúÊ odbiorcy.
Ostatnia uchwa≥a dotyczy≥a zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania úciekÛw
dla podmiotÛw gospodarczych
majπcych swoje siedziby na
terenie Tarnobrzeskiej Strefy
Ekonomicznej Podstrefa Nowa
DÍba, zgodnie z ktÛrπ stawka
op≥at za 1 m3 wody bÍdzie
rÛwna 4,60 z≥ brutto. Stawki
obowiπzujπ przez okres jednego
roku od 1 marca 2007 roku.
MS

TANIE MIESZKANIA
W dniu 1 marca b.r.
wesz≥a w øycie uchwa≥a nr
XLVII/328/05 Rady Miejskiej
w Nowej DÍbie z dnia 24 listopada 2005 r., umoøliwiajπca
wykup lokalu mieszkalnego z
bonifikatπ 95 % ceny lokalu
pod warunkiem jednoczesnego dokonania wykupu przez
wszystkich najemcÛw lokali
mieszkalnych w budynku oraz
jednorazowej wp≥aty naleønoúci za lokal przed zawarciem
aktu notarialnego.
Zgodnie z treúciπ uchwa≥y
wszczÍcie procedury wykupu

mieszkaÒ z 95 % bonifikatπ
czyli wykup mieszkaÒ za 5 %
ich wartoúci, nastÍpuje w chwili
z≥oøenia wnioskÛw rÛwnoczeúnie przez wszystkich g≥Ûwnych
najemcÛw (lub ich pe≥nomocnikÛw) pozosta≥ych nie wykupionych w danym bloku mieszkaÒ
oraz wp≥aceniu przez kaødego
z wnioskodawcÛw zaliczki na
wykonanie operatu szacunkowego lokalu. Dodatkowym
kosztem wykupu mieszkania
sπ koszty zwiπzane ze sporzπdzeniem aktu notarialnego.
Do chwili obecnej wp≥ynÍ≥y

wnioski od mieszkaÒcÛw bloku
przy ul. Koúciuszki 7, ktÛrzy w
ten sposÛb chcπ wykupiÊ swoje
mieszkania.
Natomiast, zgodnie z zasadami przyjÍtymi przez gminÍ,
cena nabycia lokalu zostaje
zmniejszona o podlegajπcπ
zwrotowi zwaloryzowanπ kaucjÍ mieszkaniowπ.
Informujemy rÛwnoczeúnie, øe wczeúniej obowiπzujπce
zasady wykupu mieszkaÒ na
wnioski indywidualne nie uleg≥y zmianom.
WITOLD BAL, UMiG
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SESJA W OPS

Na sesjÍ 23 lutego radni zostali zaproszeni do Miejsko-Gminnego Oúrodka
Pomocy Spo≥ecznej. Tu w Ñt≥usty czwartekî radni mogli dowiedzieÊ siÍ z ust
burmistrza JÛzefa Czekalskiego o realnej moøliwoúci uruchomienia trasy ÑszynobusÛwî relacji RzeszÛw ñ Ocice. Juø 1 wrzeúnia ma byÊ uruchomiony odcinek
trasy RzeszÛw ñ Kolbuszowa, a w przysz≥ym roku pozosta≥y do Ocic. Wznowione
bÍdzie rÛwnieø po≥πczenie kolejowe z Rzeszowa do Warszawy. Samorzπdy majπ
pomÛc w tej inwestycji w≥πczajπc siÍ w przygotowanie trasy.
Radni podjÍli uchwa≥Í dotyczπcπ zgody dla burmistrza na
wystawienie weksla Ñin blancoî.
Wystawienie weksla zwiπzane
jest z przydzieleniem naszej gminie dofinansowania projektu pn.
ÑBudowa sali gimnastycznej z
≥πcznikiem przy SP w Jadachach
ñ II etapî z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach dzia≥ania 3.5 ÑLokalna
infrastruktura spo≥ecznaî, gdzie
jednym z warunkÛw realizacji
umowy jest jej zabezpieczenie
miÍdzy innymi w formie weksla
in blanco.
Drugπ waønπ sprawπ
by≥a uchwalenie prze radnych
Gminnego Programu Przeciw-

dzia≥ania Narkomanii na rok
2006. Prowadzenie dzia≥aÒ
zwiπzanych z profilaktykπ i
rozwiπzywaniem problemÛw
dotyczπcych narkomanii naleøy do zadaÒ w≥asnych gminy.
Realizacja zadaÒ zawartych w
Programie uchwalana jest przez
radÍ gminy. Na dzia≥ania dotyczπce zapobiegania narkomanii
w budøecie gminy sπ zabezpieczone úrodki w kwocie 10 000
z≥. årodki te przeznaczone sπ
na: dofinansowanie kosztÛw
przejazdu na leczenie i terapiÍ
uzaleønienia od narkomanii
(1000 z≥); wspÛ≥pracÍ z lokalnym úrodowiskiem w zakresie
zapobiegania narkomanii (4000

z≥); zakup materia≥Ûw edukacyjnych w zakresie zapobiegania
narkomanii (1000 z≥); zakup
sprzÍtu sportowego (4000 z≥).
3 kolejne uchwa≥y dotyczy≥y w zasadzie jednej sprawy,
zwiπzanej z dzia≥kπ przekazanπ
w wieczyste uøytkowanie NowodÍbskiej SpÛ≥dzielni Mieszkaniowej. Dzia≥kÍ przekazano
NSM w dniu 28 kwietnia 2005
roku uchwa≥π Rady Miejskiej
nr XXXVIII/269/05 w formie
bezprzetargowej w wieczyste
uøytkowanie. WspÛ≥w≥aúciciele
dzia≥ki graniczπcej z dzia≥kπ przekazanπ NSM z≥oøyli
wniosek o dokonanie podzia≥u
ich dzia≥ki i zamianÍ z czÍúciπ

PARTNERSTWO LOKALNE
PRZECIW BEZROBOCIU
2 marca b.r. w Nowej
DÍbie w Hotelu Szypowski,
instytucje rynku pracy dzia≥ajπce na terenie powiatu
tarnobrzeskiego dokona≥y

podpisania ÑDeklaracji
WspÛ≥pracyî, tj. dokumentu regulujπcego zasady
wspÛ≥dzia≥ania i wspÛ≥realizacji inicjatyw oraz pro-

jektÛw na rzecz rynku pracy
finansowanych ze úrodkÛw
Unii Europejskiej.

Urzπd Miasta i Gminy
Nowa DÍba reprezentowa≥
zastÍpca burmistrza
Krzysztof Micha≥Ûw,
a M-G OPS kierownik Leszek Mirowski.
Zawiπzywane Partnerstwo jest
czÍúciπ projektu pt.
ÑPartnerstwo na
Rzecz Aktywizacji
Zawodowej ANIMATOR” realizowanego w ramach
Programu EQUAL,
(jednej z Inicjatyw
WspÛlnotowych UE).
Przyby≥ych goúci
powita≥ Piotr Pastu≥a
Podpisanie deklaracji partnerstwa - z prawej zastÍpca burmistrza Krzysztof ñ kierownik LokalneMicha≥Ûw.

dzia≥ki bÍdπcej w≥asnoúciπ gminy, a przeznaczonej dla spÛ≥dzielni. W zwiπzku z tym, øe
wnioskowany teren by≥ przedmiotem wczeúniejszej uchwa≥y
Rady Miejskiej, radni musieli
w pierwszej kolejnoúci uchyliÊ dotychczasowπ uchwalÍ, a
nastÍpnie podjπÊ uchwa≥y ñ zezwalajπcπ na zamianÍ dzia≥ek
oraz zezwalajπcπ na przekazanie
w uøytkowanie wieczyste w
trybie bezprzetargowym nieruchomoúci sk≥adajπcej siÍ ze
zmienionych numerÛw dzia≥ek.
Wszystkie trzy uchwa≥y zosta≥y
przeg≥osowane.
Kolejnymi punktami sesji
by≥y sprawozdania: z dzia≥alnoúci w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w mieúcie i gminie
za rok 2005, z dzia≥alnoúci
Miejsko- Gminnego Oúrodka
Pomocy Spo≥ecznej oraz z prac
Komisji Rewizyjnej. Wszystkie
trzy sprawozdania zosta≥y przyjÍte przez radnych.
MS
go Biura Projektu przy Stowarzyszeniu WSPARCIE. Przedstawi≥
pokrÛtce cele partnerstwa, a nastÍpnie odda≥ g≥os Stanis≥awowi
Basce, ktÛry poprowadzi≥ wyk≥ad
inauguracyjny ÑPartnerstwo Lokalne ñ zasady wspÛ≥dzia≥aniaî.
Po tym wprowadzeniu nastπpi≥o
uroczyste podpisanie Deklaracji WspÛ≥pracy. Sygnatariusze
wyrazili nadziejÍ, øe podjÍcie
wspÛ≥pracy zaowocuje inicjatywami na rzecz rynku pracy
gdyø wszyscy podpisani sπ
øywotnie zainteresowani powodzeniem przedsiÍwziÍcia.
Celem Partnerstwa ÑANIMATORî jest wyrÛwnywanie
szans na rynku pracy wojewÛdztwa podkarpackiego, poprzez wspÛlne wypracowanie
i przetestowanie efektywnych
mechanizmÛw aktywizacji zawodowej, przy wspÛ≥dzia≥aniu
z pracodawcami, instytucjami
szkoleniowymi, badawczymi
oraz instytucjami rynku pracy.
Jednym z zaplanowanych
w ramach projektu etapÛw
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jest utworzenie Partnerstwa
Lokalnego, ktÛre dziÍki úcis≥ej wspÛ≥pracy, wymianie
doúwiadczeÒ, po≥πczeniu rÛønorodnych struktur organizacyjnych, metod pracy, jak
rÛwnieø wykorzystaniu posiadanych zasobÛw technicznych
i kadrowych przyczyni siÍ do
rozwiπzywania problemÛw
rynku pracy.
Od momentu powo≥ania
Partnerstwa ANIMATOR zosta≥y wytypowane - ze wzglÍdu
na obszar ich dzia≥ania - instytucje tworzπce zalπøek dla
Partnerstwa Lokalnego: Miejsko-Gminny Oúrodek Pomocy
Spo≥ecznej w Nowej DÍbie,
Miejsko -Gminny Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej w Baranowie
Sandomierskim, Powiatowy
Urzπd Pracy w Tarnobrzegu,
oraz Stowarzyszenie WSPARCIE w Nowej DÍbie.
Dotychczas w pracach
nad powo≥aniem Partnerstwa,
jak rÛwnieø swÛj akces do
uczestniczenia w nim zg≥osi≥y
takøe nastÍpujπce instytucje:
Agencja Rozwoju Przemys≥u
S.A w Warszawie - Oddzia≥ w
Tarnobrzegu, Zak≥ad Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie-Oúrodek Kszta≥cenia
Zawodowego w Tarnobrzegu,
Wyøsza Szko≥a Handlowa w
Kielcach - Wydzia≥ Zamiejscowy w Tarnobrzegu, Gmina
BaranÛw Sandomierski, Gmina
GrÍbÛw, Gmina Gorzyce, Gmina Nowa DÍba.
Zawiπzujπce siÍ Partnerstwo Lokalne w poczπtkowym
okresie swojego stopniowego
rozwoju bÍdzie mog≥o liczyÊ
na wsparcie w zakresie wypracowania: strategii rozwoju partnerstwa, opracowania
programÛw operacyjnych, jak
rÛwnieø wdroøenia strategii
marketingowej i pozyskiwania úrodkÛw finansowych dla
realizowanych przedsiÍwziÍÊ.
Dodatkowo zaistnieje moøliwoúÊ nawiπzania nowych
miÍdzynarodowych kontaktÛw
w wyniku podpisanych umÛw
ponadnarodowych w ramach
Partnerstwa ANIMATOR.
STOWARZYSZENIE
ÑWSPARCIEî

  
W VI edycji plebiscytu na najlepszego lekarza Podkarpacia w kategorii lekarza stomatologa,
II miejsce zajÍ≥a Renata Kaczmarek ñ lekarz stomatolog z Nowej DÍby.
Celem konkursu by≥ wybÛr
lekarzy cieszπcych siÍ najwiÍkszym autorytetem wúrÛd
pacjentÛw osÛb, ktÛre swÛj
zawÛd i powo≥anie traktujπ jako
misjÍ. Niezwykle wiÍc mi≥ym
by≥ fakt, øe statuetkÍ ÑEskulapaî
otrzyma≥a pani doktor z Nowej
DÍby.
Renata Kaczmarek po
ukoÒczeniu studiÛw na Akademii Medycznej w Lublinie
w 1987 roku podjÍ≥a pracÍ
w Przychodni MiÍdzyzak≥adowej Zak≥adÛw Metalowych
w Nowej DÍbie. W trakcie
swej pracy mia≥a okazjÍ bardzo
dobrze poznaÊ mieszkaÒcÛw naszej gminy, pracowa≥a bowiem
w Poradni Stomatologicznej
w Chmielowie, gabinecie stomatologicznym w Przychodni
Rejonowej w Nowej DÍbie, poradni stomatologicznej Zespo≥u
SzkÛ≥ nr 1. Obecnie od paru
lat pracuje tylko w prywatnym
gabinecie stomatologicznym.
W 2001 roku pani Renata ukoÒczy≥a specjalizacjÍ I stopnia
z chirurgii stomatologicznej.

Kariera zawodowa doktor
R. Kaczmarek to nie tylko solidne przygotowanie fachowe,
ale i niepodwaøalny autorytet
wúrÛd jej pacjentÛw, bowiem to
w≥aúnie oni oddali na niπ swoje
g≥osy. Plebiscyt trwa≥ przez trzy
ostatnie miesiπce ubieg≥ego
roku, tzn. od 11 paüdziernika do
koÒca grudnia. Do popularyzacji
plebiscytu czynnie w≥πczy≥y siÍ
zarÛwno regionalne rozg≥oúnie
radiowe, jak i prasa regionalna.
W obecnej edycji plebiscytu
pacjenci oddali swÛj g≥os na 799
lekarzy. Komisja konkursowa
postanowi≥a wyrÛøniÊ po trzech
lekarzy, ktÛrzy w poszczegÛlnych kategoriach zdobyli najwiÍkszπ iloúÊ g≥osÛw. Obecny
klimat w ochronie zdrowia
niezbyt sprzyja przebiegowi
plebiscytu, gdyø s≥uøba zdrowia
nadal przeøywa transformacjÍ,
co dotyka rÛwnieø pacjentÛw,
jak i lekarzy, ale w≥aúnie dlatego naleøy uhonorowaÊ lekarzy,
ktÛrzy nie szczÍdzπc si≥ i staraÒ
dobrze i wszechstronnie troszczπ siÍ o swoich pacjentÛw.

Doktor Renata Kaczmarek - czwarta z prawej - w gronie laureatÛw.

Ranga plebiscytu jest wysoka, honoruje bowiem lekarzy, ktÛrych dzia≥ania odnoszπ
siÍ do zdrowia i øycia, a wiÍc
do jednych z najwaøniejszych
i najbardziej cenionych przez
spo≥eczeÒstwo wartoúci. Na kuponie konkursowym zamieszczono dodatkowe pytanie: ÑJaka
cecha (zdaniem g≥osujπcych)
jest najwaøniejsza u lekarza, na
ktÛrego g≥osujπ. Na pierwszym
miejscu pacjenci wyrÛønili
ÑøyczliwoúÊ i wyrozumia≥oúÊî,
a nastÍpnie Ñzaufanie do ich
wiedzy medycznejî.
Gratulujemy pani doktor
i øyczymy dalszych sukcesÛw!
MS
"ZostaÊ laureatem plebiscytu Eskulap, w ktÛrym wyboru
dokonujπ sami pacjenci, to niewπtpliwie wielkie wyrÛønienie
i zobowiπzanie na przysz≥oúÊ.
Jestem ogromnie zaskoczona,
a jednoczeúnie bardzo siÍ cieszÍ,
øe moi pacjenci zechcieli oddaÊ
na mnie tak duøπ iloúÊ swoich
g≥osÛw. Korzystajπc z okazji
chcia≥abym, na ≥amach Naszych
Spraw, serdecznie podziÍkowaÊ
wszystkim g≥osujπcym na mnie
w tym plebiscycie." - Renata
Kaczmarek.
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ABYŚMY TYLKO ZDROWI BYLI!
Zdrowie niewπtpliwie jest wielkπ wartoúciπ. Jest wartoúciπ popularnπ i upowszechnionπ. Sk≥adajπc øyczenia jubilatom, solenizantom czy teø z innej okazji,
oprÛcz wielu rzeczy wartoúciowych, uwzglÍdniajπcych okolicznoúci, nigdy nie
pominiemy øyczenia dobrego zdrowia. Zdrowie bowiem to stan pe≥nej sprawnoúci
fizycznej, psychicznej i spo≥ecznej umoøliwiajπcy aktywnoúÊ zawodowπ i poczucie
pe≥nego zadowolenia z øycia.
Obecnie mimo ogromnych
osiπgniÍÊ nauk medycznych,
przy produkcji bardzo wielu
doskona≥ych lekÛw daje siÍ zauwaøyÊ rosnπce zainteresowanie
tak zwanπ medycynπ naturalnπ.
Zdobywa sobie popularnoúÊ
zio≥olecznictwo, roúnie zainteresowanie paralekami. NastÍpuje
zwrot ku produktom wytworzonym przez naturÍ, a majπcym
wp≥yw na zdrowie cz≥owieka.
O ile wiek miniony nazywany by≥ wiekiem syntezy
chemicznej, to wiek, w ktÛrym
obecnie øyjemy ma szansÍ byÊ
nazwanym wiekiem zdrowej
øywnoúci. Powaønym mankamentem w tym zakresie moøe
byÊ pojawienie siÍ tak zwanej
øywnoúci genetycznie zmodyfikowanej. Jej wytwÛrcy upatrujπ
w tym procesie wzrost wydajnoúci, ale zdeklarowani przeciwnicy obawiajπ siÍ negatywnego
wp≥ywu tej øywnoúci na organizm ludzki. Up≥ywajπcy czas
i prowadzone badania w tym
zakresie rozstrzygnπ niewπtpliwie ten problem.

Pasieka na wrzosowisku.

Juø w zamierzch≥ej przesz≥oúci Hipokrates, zwany ojcem
medycyny, stwierdzi≥, øe najpierwszym zadaniem medycyny
jest nie szkodzenie choremu.
Uwaøa≥ rÛwnieø, øe waønym zadaniem medycyny jest pomaganie uzdrawiajπcym si≥om natury.
Ten wielki uczony sformu≥owa≥
teø waønπ tezÍ, z ktÛrej wynika,
øe poøπdanym jest aby pokarm
by≥ lekarstwem, a lekarstwo
mog≥o byÊ pokarmem.
Takie w≥aúnie w≥aúciwoúci
posiadajπ miÍdzy innymi produkty pszczele, a wúrÛd nich
wyrÛøniÊ naleøy miÛd i py≥ek
pszczeli. Najwaøniejszy jednak
jest miÛd. WyrÛøniamy miody
w zaleønoúci od tego z czego
pochodzπ. Jest wiÍc miÛd nektarowy, ktÛry powstaje z nektaru
kwiatÛw rÛønych roúlin, jest
miÛd spadziowy powstajπcy
z substancji wydzielanych przez
mszyce øerujπce na drzewach
oraz moøna spotkaÊ miÛd nektarowo ñ spadziowy.
MiÛd jest cenny jako produkt odøywczy, bowiem jest wy-

sokokaloryczny i lekko strawny. Posiada w swym sk≥adzie
wszystko, co jest niezbÍdne do
utrzymania aktywnoúci i wydolnoúci fizycznej i umys≥owej
cz≥owieka, a takøe uodparnia
jego organizm na wszelkie patogeny i toksyny. Zawiera cukry
proste ñ glukozÍ i fruktozÍ, kwasy organiczne, mikroelementy
i oko≥o 28 pierwiastkÛw, z ktÛrych najcenniejsze w dzia≥aniach
terapeutycznych sπ: øelazo,
magnez, mangan i kobalt.
G≥Ûwnπ si≥π biotycznπ miodu sπ enzymy. Sπ to bia≥ka produkowane przez pszczo≥y. Pe≥niπ
one role substancji neutralizujπcych i wiπøπcych toksyny wprowadzone do organizmu. MiÛd
oddzia≥uje teø na uk≥ad immunologiczny cz≥owieka wzmacniajπc
i modulujπc jego si≥y obronne
w stosunku do czynnikÛw chorobotwÛrczych. Cechπ jednak
najwaøniejszπ, ktÛrπ ma miÛd
w porÛwnaniu z innymi lekami
przeciwbakteryjnymi jest jego
dzia≥anie zapobiegawcze. Swojπ
aktywnoúciπ antybiotycznπ miÛd
hamuje bπdü
niszczy rozwÛj bakterii,
grzybÛw, wirusÛw, pierwotniakÛw i
paciorkowcÛw.
MiÛd
miodowi
nie jest rÛwny. OprÛcz
wspomnianego juø
podzia≥u na
miody nektarowe i spadziowe naleøy jeszcze
wspomnieÊ
o zrÛønico-

waniu miodÛw nektarowych
na miody odmianowe takie jak:
rzepakowy, akacjowy, gryczany,
wrzosowy i lipowy. Popularnym
i cenionym miodem jest miÛd
wielokwiatowy. Kaødy z tych
miodÛw rÛøni siÍ od siebie
kolorem, zapachem, smakiem i
sk≥adem chemicznym.
CzÍsto pszczelarzom zadawane jest pytanie, ktÛry miÛd
jest najlepszy i gdzie naleøy
kupowaÊ dobry miÛd. Odpowiadajπc na nie trzeba stwierdziÊ, øe kaødy miÛd jest dobry,
bo pszczo≥y tylko takie miody
wytwarzajπ. Pszczo≥y miodu
nie psujπ. To zdarza siÍ tylko
cz≥owiekowi, ktÛry potrafi miÛd
popsuÊ poprzez nieumiejÍtne
obchodzenie siÍ z nim i w≥asnπ
chciwoúÊ. W 2004 roku zdarzy≥
siÍ przypadek koniecznoúci
wycofania z pÛ≥ek sklepÛw
wielkopowierzchniowych duøej
iloúci miodÛw importowanych
z Chin. MiÛd ten by≥ niedrogi,
ale w swoim sk≥adzie zawiera≥
chloramfenikal ñ pozosta≥oúÊ po
úrodkach stosowanych do opryskÛw ochronnych. Substancja ta
przyczynia siÍ do zachorowania
na raka.
KtÛry wiÍc miÛd jest dobry? MiÛd dobry to taki, ktÛry
nam najlepiej smakuje, taki,
ktÛry akurat dla naszego zdrowia jest najbardziej potrzebny.
KupowaÊ go naleøy najpewniej
prosto z pasieki od zaprzyjaünionego pszczelarza, do ktÛrego
mamy pe≥ne zaufanie, øe ma
ambicjÍ zaopatrywaÊ swoich
klientÛw w dobry miÛd, øe zna
i stosuje zasady czystoúci w postÍpowaniu z miodem, øe go
nie Ñwzbogacaî sacharozπ dla
osiπgania dodatkowego zysku.
Pszczelarz powinien teø umieÊ
doradziÊ jaki miÛd na jakie
dolegliwoúci jest najbardziej
poøπdany i skuteczny.
Jeúli znajdziemy juø takie
ürÛd≥o nabycia miodu, zakupimy
s≥oik czy dwa dla siebie, a byÊ
moøe kolejne s≥oiki z przeznaczeniem na prezenty, to przy
ich wrÍczaniu nasze øyczenia
dobrego zdrowia bÍdπ na pewno
bardziej skuteczne.
J”ZEF SAWU£A
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WIZYTA NA UKRAINIE
Na zaproszenie w≥adz samorzπdowych z Ukrainy, a konkretnie wÛjta gminy
Suchowola Romana Struka, 26 osobowa grupa przedstawicieli nowodÍbskiego samorzπdu w osobach: burmistrza JÛzefa Czekalskiego, radnych Haliny Piekarz, Ryszarda
JaÒczyka, Marii Mroczek, grupy z zespo≥u ,,DÍbianieî z opiekunem Mariπ £πcz i dyrektorem SOK Alicjπ Suskπ oraz 3 osobowπ grupπ sportowcÛw z trenerem Andrzejem
HorodeÒskim, przebywa≥a w dniach 13 - 15 stycznia tego roku na Ukrainie.
Program, jaki zosta≥ przygotowany przez stronÍ ukraiÒskπ dla strony polskiej, by≥
bardzo ciekawy, urozmaicony i
trafiony w gusta naszej m≥odzieøy. Mieliúmy moøliwoúÊ podziwiaÊ kulturÍ, zwyczaje, tradycje
mieszkaÒcÛw Suchowoli.
Uczestniczyliúmy w niepowtarzalnej Mszy w cerkwi
Iwana Borysowa, ktÛra na d≥ugo
pozostanie w naszych wspomnieniach, jak teø dwukrotne
powitanie Nowego Roku. Podziwialiúmy piÍknπ panoramÍ
Lwowa, kolebkÍ kultury polskiej i ukraiÒskiej. Zwiedziliúmy Cmentarz na £yczakowie.
Pierwsze co rzuca siÍ w oczy
to po≥oøenie. Jest to niezwykle
malowniczy zakπtek, ktÛry sta≥
siÍ klasycznym cmentarzem
krajobrazowo- parkowym o
falistej rzeübie terenu i wielu
tarasowo spadajπcych zboczach.
Cmentarz £yczakowski zyska≥
opiniÍ jednej z najciekawszych
nekropolii w Europie.

Na wieczorze folkloru pol- stÍpnej wizyty. Wydaje siÍ, øe
skiego i ukraiÒskiego szczegÛl- dzia≥ania w sprawie wymiany
ny zachwyt budzi≥y kolorowe idπ w dobrym kierunku i, jak
stroje nowodÍbskiej m≥odzieøy powiedzia≥ wÛjt gminy Sucho- naszych ÑDÍbianî. Ich wystÍp woli, ,,dobrze mieÊ swojπ rodzizosta≥ przyjÍty bardzo owacyj- nÍ, ale waønym mieÊ dobrego
nie, na stojπco. M≥odzieø zosta≥a sπsiada.î
doceniona przez mieszkaÒNiech wypowiedzi m≥ocÛw Suchowoli. Wieczorek
taneczny by≥
formπ integracji
grupy polskiej i
ukraiÒskiej.
W czasie
pobytu byliúmy
zakwaterowani
w Seminarium
w Suchowoli,
gdzie rektorem
jest duchowny
pochodzπcy z
Przemyúla.
Odjeødøajπc 15 stycznia
z Ukrainy m≥odzieø juø snu≥a
plany co do na- M≥odzieø pod pomnikiem Marii Konopnickiej.

 
23 grudnia, w przeddzieÒ Wigilii, w nowodÍbskim
Oúrodku Pomocy Spo≥ecznej otwarty zosta≥ punkt wydawania posi≥kÛw.
Miejscem tym jest gustownie wyremontowana sala
na parterze budynku OPS przy
ul. Reja, w ktÛrym Oúrodek
funkcjonuje od lata.
Punkt zosta≥ otwarty przez
burmistrza JÛzefa Czekalskiego, kierownika Leszka Mirowskiego i ks. Eugeniusza Nycza,
ktÛry rÛwnieø poúwiÍci≥ ca≥y
obiekt, w≥πcznie z pomieszczeniami OPS na I piÍtrze.
NastÍpnie duøa grupa podopiecznych Oúrodka, uczest-

nikÛw årodowiskowego Domu
Samopomocy, mieszkaÒcÛw
miasta przesz≥a do miejsca wydawania posi≥kÛw. Pensjonariusze åDS-u zaprezentowali
siÍ w okolicznoúciowym programie úwiπtecznym, na ktÛry
z≥oøy≥y siÍ wiersze i kolÍdy,
do úpiewania ktÛrych zachÍca≥ ks. pra≥at E. Nycz.
Po poúwiÍceniu obiektu
przyszed≥ czas na posi≥ek
wigilijny dla zgromadzonych.
Po modlitwie i ≥amaniu siÍ

op≥atkiem, w role kucharzy
wcieli siÍ J. Czekalski i L.
Mirowski. Wszystkim zgromadzonym podawali postny
barszcz i pierogi z kapustπ.
Na sto≥ach czeka≥y placki.
Atmosfera zrobi≥a siÍ iúcie
úwiπteczna.
Zasadπ dzia≥ania punktu
jest to, øe nie bÍdπ tu przygotowywane posi≥ki, a jedynie
wydawane po uprzednim
zakupieniu posi≥ku od jednej
z firm úwiadczπcych us≥ugi
sprzedaøy daÒ na zewnπtrz.
Kierownik OPS-u Leszek
Mirowski poinformowa≥, øe
dziennie wydaje siÍ 60 po-

dzieøy bÍdπ poparciem moich
s≥Ûw: ,,W czasie naszego pobytu na Ukrainie spotkaliúmy
siÍ z bardzo duøπ øyczliwoúciπ,
zw≥aszcza podczas wystÍpu,
ktÛry by≥ czÍúciπ obchodÛw
Nowego Roku. MieszkaÒcy
Suchowoli przybyli t≥umnie i
nagrodzili nas gromkimi brawami. Mieliúmy takøe okazjÍ
zwiedziÊ szko≥Í w Suchowoli
oraz LwÛw, ktÛry okaza≥ siÍ
przepiÍkny. DziÍki pani przewodnik poznaliúmy historiÍ
miasta i jego zabytkÛw. Mamy
nadziejÍ, øe nie by≥a to nasza
ostatnia wizyta na Ukrainieî.
MARIA MROCZEK

si≥kÛw, a warunki sprzyjajπ powiÍkszeniu tej liczby
3-krotnie. W grÍ wchodzπ
podopieczni Oúrodka, ktÛrzy
decyzjπ majπ przyznane te
posi≥ki, jak teø i te osoby,
ktÛre zechcπ zakupiÊ posi≥ek
i spoøyÊ go w tej jad≥odajni.
Ze wzglÍdÛw organizacyjnych winni wczeúniej umÛwiÊ
siÍ z OPS-em co do realizacji
tego przedsiÍwziÍcia.
DodaÊ naleøy, øe punkt
zosta≥ wyremontowany przez
ekipÍ z UrzÍdu Miasta i Gminy, w sk≥ad ktÛrej wchodzili
pracownicy i osoby bezrobotne, skierowane przez Powiatowy Urzπd Pracy. årodki na
remont przekaza≥ OPS.
WO
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KAROLINA

Nowa DÍba to niewielkie miasteczko, ktÛrego mieszkaÒcy nawet nie
przypuszczajπ, øe wúrÛd
nich mieszka tak zdolna m≥odzieø. Karolina
Warcho≥, uczennica Gimnazjum nr 2 w Zespole
PlacÛwek Oúwiatowych,
úpiewaÊ lubi≥a od zawsze.

W szkole podstawowej
swoje umiejÍtnoúci doskonali≥a
pod kierunkiem Haliny Wπsik i
Anny Wojdacz, i juø wtedy zaczÍ≥a zdobywaÊ swoje pierwsze
sukcesy. Trzykrotnie dosz≥a do
fina≥u konkursu piosenki ÑWygraj sukcesî, zajÍ≥a III miejsce w
przeglπdzie ÑPieúni Patriotycznejî, dwukrotnie zajÍ≥a czo≥owe
miejsce w konkursie Ñåpiewamy
kolÍdy i pastora≥kiî.
W 2004 roku, dziÍki wakacyjnym warsztatom, tra-

fia do Studium Wokalnego
ÑPrymkaî w Stalowej Woli
pod skrzyd≥a Barbary Myúliwiec. W listopadzie tego roku
zajÍ≥a III miejsce w Warszawie na konkursie piosenki
o stolicy. Rok 2005 to dla
Karoliny pasmo sukcesÛw. Ponownie odnios≥a zwyciÍstwo
w konkursie ÑWygraj sukcesî,
co zaowocowa≥o nagraniem
piosenki ÑBÍdÍ graÊ w zieloneî w jej wykonaniu na 10
edycji p≥yty ÑWygraj sukcesî.
Zdoby≥a ponadto wyrÛønienie
na XIV MiÍdzynarodowym
Festiwalu Piosenki ÑMajowa
nutkaî w CzÍstochowie, III
miejsce na OgÛlnopolskim
Festiwalu KolÍd i Pastora≥ek
w BÍdzinie i w Jaúle i wiele
innych nagrÛd i wyrÛønieÒ.
Wiosnπ ubieg≥ego roku
wystπpi≥a, na zaproszenie
s≥awnego pianisty Konrada
Masty≥o, w Krakowie w s≥aw-

nej ÑPiwnicy pod Baranamiî,
úpiewajπc w duecie, wraz z
koleøankπ ze studia ÑPrymkaî, ÑPch≥Í i s≥oniaî. Goúcie
ÑPiwnicyî byli zachwyceni
wystÍpem m≥odej artystki.
Karolina, jako jedna z
niewielu m≥odych wokalistek,
mia≥a moøliwoúÊ zaúpiewania
ÑAbba Ojczeî na koncercie
poúwiÍconemu pamiÍci Ojca
åwiÍtego w Wadowicach,
transmitowanego przez TelewizjÍ Polskπ. Wystπpi≥a u
boku takich s≥aw jak Justyna

SUKCESY NA OLIMPIADACH
W IV Misyjnej Olimpiadzie Znajomoúci Afryki na
szczeblu wojewÛdzkim w Rzeszowie 9 stycznia tego roku
bra≥o udzia≥ dwÛch uczniÛw Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1 Nowej
DÍbie. Zdobywajπc 24 punkty Damian Sudo≥ zajπ≥ siÛdme miejsce, a z 23,5 punktami Rafa≥ Kusiak uplasowa≥
siÍ na Ûsmym miejscu.

kich szko≥ach úrednich naszej
Ojczyzny, mia≥ miejsce szkolny
etap XVI Olimpiady Teologii
Katolickiej. WziÍ≥o w niej udzia≥
35 uczniÛw. Do dalszego etapu
zakwalifikowa≥y siÍ trzy osoby
z klas drugich: Iwona Serafin,
Rafa≥ Kusiak i Damian Sudo≥. I to
Natomiast w dniu 13 stycz- Zespole SzkÛ≥ nr 1 w Nowej
oni reprezentowali godnie naszπ
nia we wspomnianym wyøej DÍbie, jak rÛwnieø we wszystszko≥Í w Sandomierzu.
WúrÛd laureatÛw etapu diecezjalnego znalaz≥a siÍ Iwona Serafin
zajmujπc trzecie miejsce, zdobywajπc tym samym prawo i zaszczyt
reprezentowania diecezji sandomierskiej w etapie ogÛlnopolskim,
ktÛry odbÍdzie siÍ w GdaÒsku.
Ponadto jako nagrodÍ otrzyma≥a
sfinansowanie 40 % kosztÛw pielgrzymki do Rzymu na spotkanie
m≥odzieøy úwiata z Ojcem úw.
Benedyktem XVI w NiedzielÍ Palmowπ. Zaú Rafa≥ Kusiak uplasowa≥
siÍ na miejscu czwartym.
Tym osiπgniÍciem ca≥a trÛjka godnie reprezentowa≥a Nowπ
DÍbÍ i ZespÛ≥ SzkÛ≥ nr 1. Ten
dotychczasowy sukces, a Iwona
jeszcze nie powiedzia≥a ostatniego
Iwona Serafin, Rafa≥ Kusiak i Damian Sudo≥.

Steczkowska, Anna Maria
Jopek, Krzysztof Krawczyk,
Grzegorz Turnau czy Janusz
Radek. W listopadzie 2005
roku wziÍ≥a udzia≥ w III OgÛlnopolskim Festiwalu Piosenki DzieciÍcej ÑNad Wiernπ
Rzekπî w Ma≥ogoszczy, na
ktÛrym, po przes≥uchaniu 50
solistÛw z ca≥ej Polski, jury
przyzna≥o GRAND PRIX
w≥aúnie Karolinie.
Ostatnim sukcesem (26
marca) by≥o zajÍ≥a III miejsce
w kategorii wiekowej 13-17
lat na MiedzywojewÛdzkim
Przeglπdzie Piosenki Ñåpiewaj
razem z namiî w Przemyúlu.
Jak widaÊ po dotychczasowych osiπgniÍciach, Karolina ma juø plany na swojπ przysz≥oúÊ i sukcesywnie dπøy do
ich spe≥nienia. Øyczymy wiÍc
wspania≥ej kariery artystycznej, by coraz g≥oúniej by≥o
s≥ychaÊ o Karolinie Warcho≥,
zdolnej i uroczej wokalistce z
Nowej DÍby.
MS
zdania, bo ma szansÍ w GdaÒsku,
sprawi≥ mi jako katechecie wielkπ osobistπ radoúÊ i satysfakcjÍ.
Chcia≥em im pogratulowaÊ publicznie tego sukcesu i øyczyÊ
nastÍpnych w øyciu. Koledzy
powiedzieli , øe trzymajπ za niπ
kciuki i czekajπ na dobre wiadomoúci z nad morza.
Aby nasi uczestnicy olimpiad w Rzeszowie i Sandomierzu
doúwiadczyli mojej radoúci z ich
sukcesÛw zobowiπza≥em siÍ zasponsorowaÊ im wycieczkÍ do
Lwowa. Niech te osiπgniÍcia
bÍdπ dla nich bodücem do podejmowania nieustannych wysi≥kÛw
zmierzajπcych do pokonywania
codziennych przeciwnoúci losu,
trudnoúci i zadaÒ jakie niesie kaødy dzieÒ. Wszystko to co dobre
i cenne rodzi siÍ w mozole i poúwiÍceniu. Niech smak sukcesu
wlewa w ich serca nowy zapa≥
i gorliwoúÊ w zdobywaniu wiedzy
i w≥aúciwego kszta≥towaniu swoich charakterÛw. Niech to bÍdzie
takøe wyraz ich wdziÍcznoúci
wobec RodzicÛw i Nauczycieli za
trud i poúwiÍcenie jaki wk≥adajπ
w ich wychowanie.
ks. MIECZYS£AW WOLANIN
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INWESTYCJE, REMONTY I ZAKUPY W GMINIE NOWA DBA W 2005 ROKU
Lp. Zakres robót zrealizowanych
w poszczególnych miejscowociach

1.

2.

3.

Rozbudowa stranicy OSP
budowa garau
Roboty melioracyjne i wykonanie
przepustów
Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej
Konserwacja rowów : Nr 12/8 ; Nr 2 i
14
Prace remontowe terenu szkolnego
Remont dróg gruntowych na długoci
640 mb (profilowanie,
uzupełnienie materiałem kamiennym,
wałowanie)
Ogółem :

Prace remontowo-porzdkowe
/przystanek, cmentarz/
Dofinansowanie Stowarzyszenia
Kulturalnego „Cyganianki”
Dofinansowanie prac remontowych
Zespołu Szkół
Zakupy na rzecz OSP, LZS,
Biblioteki
Uzupełnienie owietlenia ulicznego
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego w Cyganach

Poniesione
Wykonawca
nakłady w
robót
2005r
w zł..
ALFREDÓWKA
55.030,50
FHU „WAMIX”
Tarnobrzeg
4.160,00
RZSW Tarnobrzeg

8.478,00

mieszkacy sołectwa

9.515,00

RZSW Tarnobrzeg

4.388,02
20.668,22

Rodzice uczniów
Przedsib. Robót
Drogowych w Stalowej
Woli

Pochodzenie
rodków

budet gminy,
rodki sołectwa,
budet szkoły

102.239,74

CYGANY
1.050,00
Mieszkacy sołectwa

1.000,00

2.200,00

4.090,00

6.000,00
2.928,00

Dobudowa owietlenia ulicznego

8.173,50

Remont dróg gruntowych na długoci
320 mb
Przebudowa owietlenia ulicznego
„kapliczka”
-opracowanie dokumentacji
Remont drogi dojazdowej do gruntów
rolnych na długoci
536 mb
Prace remontowe w budynku
Zespołu Szkół
Zakupy na potrzeby pracowni
internetowej
Projekt budowlany budowy drogi
Jadachy-Cygany
Ogółem :

11.073,93

Podkarpackie Biuro
Planowania
Przestrzennego
Instalatorstwo
Elektryczne-Jadachy
133
PRD Stalowa Wola

3.500,00

NOT Tarnobrzeg

32.160,00

PRD DROKAMPIASECZNO

14.116,00

Pracownik szkoły,
rodzice uczniów

55.858,64

7.383,99

NOT Tarnobrzeg

CHMIELÓW

149.534,06

budet gminy,
rodki sołectwa
budet szkoły,
fundusz Rady
Rodziców,
prowizja PZU,
rodki Kuratorium
Owiaty

Str. 10

4.

5.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego-areszt ledczy-

2.828,00

Prace remontowe budynku Zespołu
Szkół
Dobudowa owietlenia ulicznego

12.610,00

Opracowanie dokumentacji
budowlanej pn. ”Kanalizacja sanitarna
w Chmielowie + tranzyt”
Wymiana stolarki okiennej w
budynku Zespołu Szkół
Remont czstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych
(wykonany mas mineralno-asfaltow
na powierzchni 205,1m2)
Remont dróg gruntowych na długoci
254 mb (profilowanie, uzupełnienie
materiałem kamiennym, wałowanie)
Prace remontowo-modernizacyjne w
stranicy OSP
Ogółem :

8.173,50

79.692,98

52.973,22

12.511,71

Podkarpackie Biuro
Planowania
Przestrzennego
Rodzice uczniów,
pracownik szkoły
Instalatorstwo
Elektryczne -Jadachy
133
EKO-PROJEKT
Przeworsk

Firma „Drebud”
Huta Komorowska
PRD Stalowa Wola

8.238,19

PRD DREKOMPIASECZNO

3.500,00

straacy

180.527,60
JADACHY
500,00
Mieszkacy wsi Jadachy

Remont budynku sklepu KROKUS
/wymiana rynny/
Remont mostu na rzece
320,00
Mieszkacy wsi
Trzeniówka
Jadachy
Remont przystanków autobusowych
2.000,00
Mieszkacy wsi Jadachy
Remont w budynku Zespołu
3.600,00
Mieszkaniec wsi
Szkół
Jadachy
Prace przygotowawcze do remontu
500,00
Pracownia projektowasanitariatów w budynku szkoły
Tarnobrzeg
Budowa sali gimnastycznej z
654.611,36
Firma STALBUD
łcznikiem przy Szkole Podstawowej
Stalowa Wola
w Jadachach – etap II cz.1.
Remont dróg gruntowych na długoci 7.751,98
RPD Stalowa Wola
242 mb (profilowanie, uzupełnienie
materiałem kamiennym, wałowanie)
Prace remontowo-modernizacyjne w 12.000,00
straacy
stranicy OSP(remont kapitalny
pomieszczenia sali narad i korytarza)
Ogółem :
681.283,34
NOWA DBA – osiedle Dba

Koncepcja programowoprzestrzenna w osiedlu Dba
Wykonanie dokumentacji
geodezyjnej „Dba I”
Budowa kanalizacji sanitarnej
etap II

budet gminy,
budet szkoły,
fundusz Rady
Rodziców,
Stowarzyszenie
SpołecznoOwiatowe,
praca skazanych,
rodki sołectwa,
KG PSP

1.837,00

1.830,00

456.824,94

Władysław Gurdak,
Robert Sudoł
GEOMETER s.c.
Tarnobrzeg
Zakład Wod.-Kan. I
C.O. Staszów

rodki sołectwa,
budet gminy,
budet szkoły,
fundusz Rady
Rodziców,
KG PSP

budet gminy,
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Budowa drogi dojazdowej do
kompleksu szkolno-przedszkolnego
przy ul.Zybury
Budowa boiska trawiastego z
systemem nawadniajcym przy
kompleksie szkolno-przedszkolnym
przy ul. Zybury
Budowa ogrodzenia boiska
trawiastego i terenu szkolnego od
strony ul. Zybury-etap I
Opracowanie projektów przebudowy
ulic: Wczasowa,
Kiliskiego, Wojska Polskiego
Budowa chodnika przy ul.
Łagockiego /lewa strona/- na
powierzchni 1.083m2,
plantowanie terenu, wytyczenie
chodnika, ułoenie obrzey
trawnikowych, wykonanie podłoa,
ułoenie kostki brukowej, prace
porzdkowe).Materiał brukowy w
postaci kostki brukowej oraz obrzey
trawnikowych przekazała w ramach
zadania wspólnego GDDKiA
o/Kolbuszowa.
Budowa chodnika przy ul.
Łagockiego /prawa strona/ na
powierzchni 176m2- zakres robót j.w.
Zadanie wspólne z GDDKiA
Budowa chodnika przy ul.
Kwiatkowskiegochodnik o pow.576m2 z kostki
brukowej
Remont czstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych na
powierzchni 24,54m2 ( wykonany
mas mineralno-asfaltow)
Remont dróg gruntowych na długoci
220 mb (profilowanie, uzupełnienie
materiałem kamiennym, wałowanie)
Remont nawierzchni ulic na
powierzchni 5.050 m2:
Tetmajera, Podgórze, Zarzecze,
Nadole (profilowanie, ułoenie
mieszanki mineralno-asfaltowej,
uzupełnienie poboczy)
Prace inwestycyjne i zakupy
Zespołu Placówek Owiatowych przy
ul.Zybury

28.094,00

35.650,00

10.000,00

9.942,03

86.640,00,00

Zakład U-P
„FRASTAN”
Nowa Dba
Firma „FLORENA”
Kolbuszowa,
przy udziale ołnierzy
JW.
Zakład Rem.-Bud.
K.lczka

Pracownia Proj.
Drogownictwa
”KaDro”Mielec
Pracownicy UMiG,
grupy
interwencyjnej,
robót publicznych przy
współudziale PGKiM.
Zadanie wspólne z
GDDKiA- koszt
materiału 32.490,0zł

14.080,00

jw.
GDDKiA- koszt
materiału –5.280,0zł

46.080,00

Pracownicy UMiG,
grupy interwencyjnej,
robót publicznych

1.496,94

PRD Stalowa Wola

7.018,81

PRD Stalowa Wola

203.628,51

PRD Stalowa Wola

43.812,44

Usługowy Zakład
Rem.Bud.K.lczka
Zakład U-P „Frastan”
firma „Walmar”
firma „Pamo-Plast”
Ustrzyki Dolne

rodki zarzdu
osiedla,
budet szkoły,
fundusz Rady
Rodziców
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Dofinansowanie prac remontowo12.010,00
inwestycyjnych, zakup sprztu
straackiego, wykonanie pielgnacji
lasu, wykonanie rowu
melioracyjnego, modernizacja „górki”
przy ul. Konopnickiej,
zakup krzesełek do Biblioteki
Publicznej/rodki Zarzdu Osiedla/
Ogółem :
958.944,67
NOWA DBA – miasto
Opracowanie projektu budowlanego
12.806,00
Zadanie wspólne z
przebudowy owietlenia ulic :
Rejonem
1 Maja, Krasickiego, Mickiewicza,
Energetycznym
Jana Pawła II
w Tarnobrzegu
Dobudowa kanalizacji deszczowej
28.659,28
Zakład Wod.-Kan.
Staszów
Budowa pływalni krytej –etap I
789.435,74
ABM SOLID -Tarnów
w ramach Regionalnego Centrum
Rekreacji i Rehabilitacji
Remont trybun na stadionie przy ul.
63.652,00
PH-U „PROM”
Sportowej
Leszek Styka
Roboty remontowe przy budynku
4.427,00
PH-U „PROM”
SOK
Leszek Styka
50.959,65
Pracownicy UMiG i
Prace remontowo-inwestycyjne
budynku UMiG /monitoring, remont
grupy interwencyjnej
III pietra, zakupy sprztu
komputerowego, wyposaenia/
Prace remontowo-adaptacyjne
34.610,61
Pracownicy UMiG,
I pitra budynku przy ul.Reja 3 dla
grupy interwencyjnej,
potrzeb M-G OPS
robót publicznych przy
współpracy z PGKiM
Remont elewacji budynku
6.475,22
Firma prywatna
mieszkalnego przy
ul. Broniewskiego 2
Adaptacja pomieszcze na parterze
100.000,00
Pracownicy UMiG,
budynku przy ul. Reja 3 na potrzeby
grupy interwencyjnej,
punktu wydawania posiłków
robót publicznych przy
współpracy z PGKiM
Prace remontowe prowadzone przez
44.494,40
Pracownicy SOSiR
SOSiR
Prace remontowe i zakupy
11.468,00
Pracownicy SOK
prowadzone przez SOK
Prace remontowo-inwestycyjne
75.761,81
Pracownicy szkoły ,
prowadzone przez Publiczn Szkoł
rodzice, PGKiM ,
PR-B „PROM”
Podstawow Nr 2 przy ul.Lenej
Wymiana stolarki okiennej w
14.831,54
Firma „DREBUD”
budynku SP 2
Huta Komorowska
Prace remontowe w budynku
170,00
Pracownicy wietlicy
wietlicy przy ul. Reja 1
Prace remontowe prowadzone przez
18.265,71
Pracownicy szkoły
Gimnazjum Nr 1 przy ul. Reja 7
P.H.” Domex”
Nowa Dba
Prace remontowe prowadzone w
14.500,00
UsługowyZakład Rem.
budynku Przedszkola Nr
–Bud. K.lczka

WIOSNA 2006

budet gminy,
budet placówek
owiatowych,
fundusze Rady
Rodziców,
budet SOK,
budet SOSiR,
budet M-G OPS

WIOSNA 2006

7.

17.563,36
Zakład Bud.-Rem. Sp.z
Prace remontowe prowadzone w
budynku Zespołu Placówek przy ul.
o.o. ul. Szypowskiego
w Nowej Dbie
Lenej
Zakup komputera przez BOJS
1.850,00
Firma Gambit
Autobus szkolny GIMBUS
320.000,00
AUTOSAN Sanok
Prace remontowe wykonane przez
6.500,00
Mieszkacy przy
Zarzd osiedla przy ul.
udziale PGKiM
Broniewskiego
Remont chodników przy budynku
37.291,30
Pracownicy UMiG,
Rzeszowska 7 i Rzeszowska 9.
grupy interwencyjnej,
Chodnik przy ul. Rzeszowska 7
robót publicznych przy
o powierzchni 144m2, a przy ul.
współpracy z PGKiM
Rzeszowska 9 o pow.112m2 - z
.Udział PGKiM w
kostki brukowej. Zadanie wspólne z
wysokoci-29.611,30zł.
PGKiM.
11.200,00
jw. Przy współpracy z
Remont chodnika przy zbiegu ulic
Rzeszowskiej i 1 Maja ,obok kiosku
PSS.
Udział PSS w
PSS (profilowanie, ułoenie kostki
wysokoci 4.200zł.
brukowej na powierzchni
2
140m )zadanie wspólne z PSS
Remont dróg gruntowych na długoci 488,00
PRD Stalowa Wola
25 mb (profilowanie, uzupełnienie
materiałem kamiennym, wałowanie)
Remont czstkowy nawierzchni
29.467,27
bitumicznych dróg gminnych
PRD Stalowa Wola
wykonany mas mineralno-asfaltowa
na powierzchni 481,1m2
Remont nawierzchni ulic na
136.424,39
powierzchni 3.715 m2 : Lena,
PRD Stalowa Wola
połczenie ul. Słowackiego ze
Sportow, ul.Kociuszki (dojazd do
Posterunku Energetycznego), ul.
Poniatowskiego, ul. Korczaka , ul.
Broniewskiego (dojazd do garaynawierzchnia asfaltowa)
Zakup materiałów betonowych do
79.201,92
remontu chodników , parkingów i
alejek na ‘plantach”
w roku 2006.
Ogółem :
1.910.503,20
NOWA DBA –osiedle Porby Dbskie
Miejscowy Plan Zagospodarowania
1.830,00
Podkarpackie Biuro
Przestrzennego przy ul. Podlenej
Planowania
Przestrzennego
Konserwacja rowów Porby Dbskie 3.116,50
RZSW Tarnobrzeg
Opracowanie projektu budowlanego
41.979,63
„Teger” Tarnobrzeg
przebudowy owietlenia ulicy
Sucharskiego
i ulicy Hubala wraz
z wykonawstwem
Wykonanie dokumentacji projektowej 12.985,38
Firma „PROJ-SAN”
kanalizacji sanitarnej ulic: Zawiszy,
Strzelniczej, Bieszczadzkiej
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budet gminy,
budety placówek
owiatowych,
fundusz Rady
Rodziców,
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Dobudowa owietlenie ulicznego ul.
Podlenej –etap II
Wykonanie przyłczy kanalizacji
sanitarnej
Remont czstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych
wykonany mas mineralno-asfaltow
na powierzchni 123,80m2.
Remont dróg gruntowych na długoci
210 mb (profilowanie, uzupełnienie
materiałem kamiennym, wałowanie)
Remont nawierzchni ulic na
powierzchni 3.020 m2:
Strzelnicza,Smugowa, Pszczelarska
(profilowanie, wyrównanie
istniejcego podłoa, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralnoasfaltowych, uzupełnienie poboczy)
Prace remontowe w budynku Szkoły
Filialnej przy ul. Bieszczadzkiej 2
Prace remontowo-modernizacyjne
stranicy OSP
Ogółem :

WIOSNA 2006
43.134,04

2.399,80

7.553,02

Instal.Elektr. i Pomiary - rodki Zarzdu
osiedla,
Suchorzów
KG PSP
Zakład
Wod.Kan.Staszów

PRD Stalowa Wola

6.443,74

144.247,39

PRD Stalowa Wola

PRD Stalowa Wola

1.177,00

6.000,00

Pracownik szkoły,
rodzice
Straacy

270.866,50
ROZALIN
Konserwacja rowu Nr 1
3.150,50
RZSW Tarnobrzeg
Remont dróg gruntowych na długoci 2.393,20
90 mb (profilowanie, uzupełnienie
materiałem kamiennym, wałowanie)
PRD Stalowa Wola
Remont nawierzchni drogi Bardo na
84.144,47
powierzchni 2.450 m2
-wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych, uzupełnienie
PRD Stalowa Wola
poboczy
Dofinansowanie prac remontowo11.600,00
inwestycyjnych (prace porzdkowe,
remiza OSP, szkoła)
Prace remontowo-inwestycyjne
16.028,00
Pracownik szkoły ,
prowadzone przez Publiczn Szkoł
rodzice
Podstawow
Konserwacja rowów melioracyjnych / 1.000,00
Mieszkacy sołectwa
nie ujtych w ewid.RZSW/
Ogółem :
118.316,17

budet gminy
rodki sołectwa,
budet szkoły,
fundusz Rady
Rodziców

TARNOWSKA WOLA
3.871,06

Remont czstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych mas
mineralno-asfaltow na powierzchni
63,46m2
Remont nawierzchni drogi Sztymber 95.706,44
o powierzchni 2.340 m2 (profilowanie,
wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej, uzupełnienie
poboczy)

PRD Stalowa Wola

PRD Stalowa Wola

budet gminy,
rodki sołectwa,
budet szkoły,
fundusz Rady
Rodziców
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Remont dróg gruntowych na długoci 6.661,64
210 mb
(profilowanie, uzupełnienie
materiałem kamiennym, wałowanie)
27.721,80
Prace remontowo-inwestycyjne
prowadzone przez Publiczn Szkoł
Podstawow
Dofinansowanie prac remontowych
8.867,00
(porzdkowe, szkoła, cmentarz,
przystanki)
Ogółem :

PRD Stalowa Wola

Pracownicy szkoły,
ołnierze, rodzice,
mieszkacy wsi

142.827,94

PRZEDSIBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o. ul. Lena 1 Nowa Dba

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nazwa zadania
Szczegółowy opis wykonywanych prac
Zakup piaskarko - solarki cignikowej RWD
2500
Zakup urzdzenia (pielnika) do pielgnacji
upraw wierzby energetycznej
Zakup Kontenerowej stacji paliw poj. 5000 l.

Rozbudowa placów i drogi wewntrznej na bazie
PGKiM ul. Lena
Zakup samochodu osobowo - dostawczego
PEUGOT do obsługi urzdze komunalnych
Modernizacja pompowni cieków przy ul.
Kwiatkowskiego - zmiana systemu pompowego
oraz przebudowa układu sterowania zasilania
Wymiana urzdze technologicznych na
Oczyszczalni cieków - falownika oraz
podzespołów towarzyszcych
Przebudowa nitki wodocigowej z rur stalowych
na PCV dł. 219 mb w sołectwie Chmielów
Dostosowanie pod wzgldem technologicznym
magistrali wodocigowej Alfredówka Chmielów
- celem zaopatrzenia sołectw Jadachy Chmielów
Cygany w wod wodocigow wyłcznie z
ujcia wody w Nowej Dbie. Zakres prac
obejmował: Modernizacja komory redukcyjnej monta reduktora fi 150 wraz z armatur na
magistrali Alfredówka - Chmielów wykonanie
komory redukcyjnej w Cyganach wraz z
montaem reduktora fi 100
Zakup podwozia do przejezdnego agregatu
prdotwórczego
Przebudowa ogrodzenia na Cmentarzu
komunalnym - wykonanie nowego odcinka
ogrodzenia w technologii klinkierowo- stalowej
Budowa osłony mietnikowej przy budynkach
komunalnych Jana Pawła II 10,12,8
Budowa osłony mietnikowej przy budynkach

Warto zadania
[zł]
25.716,00

3.540,00

17.690,00

41.807,00

37.950,82

25.694,89

8.724,00

6.570,00

22 555,36

16.000,00

65.155,00

11.292,09

11.373,62

Nazwa wykonawcy

Dostawca AGROMA
Rzeszów
Dostawca H.U.
Sandomierz
BLUMAR
Rzeszów
PGKiM
Nowa Dba
Salon PEUGOT

Firma EBEX Rzeszów +
PGKiM
rodki własne
PGKiM
Nowa Dba

PGKiM
Nowa Dba
PGKiM
Nowa Dba

PHU
Mielec
PGKiM

PGKiM
Nowa Dba
PGKiM
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komunalnych Jana Pawła 11,5,9,7
komunalnych
Jana
Pawładachowych
11,5,9,7 14. Remont
kapitalny
pokry
14. wykonanie
Remont kapitalny
pokry dachowych
nowych pokry
dachowych -metoda
wykonanie
nowych
pokry
dachowych
metoda –
termozgrzewaln na budynkach
gospodarczych
na
budynkach
gospodarczych
–
termozgrzewaln
osiedle Broniewskiego
osiedle
Broniewskiego
15. Modernizacja budynku socjalno warsztatowego
15. dlaModernizacja
budynku
socjalnoi warsztatowego
potrzeb Zakładu
Gospodarki
dla potrzeb Zakładu Gospodarki i
Mieszkaniowej
Mieszkaniowej
16. Rozwój systemów komputerowych do obsługi
16. Rozwój systemów komputerowych do obsługi
usług komunalnych w PGKiM
usług komunalnych w PGKiM
komunalnych Jana Pawła 11,5,9,7
Nowa Dba
RAZEM:
RAZEM:

16.927,85
16.927,85

Nowa Dba
Nowa
Dba
PGKiM
PGKiM
Nowa Dba
Nowa Dba

196.611,19
196.611,19

PGKiM
PGKiM
Nowa Dba
Nowa Dba

5.445,38
5.445,38

TARAN
TARAN
Mielec
Mielec

513.053,20

513.053,20
Remont kapitalny pokry dachowych 16.927,85
PGKiM
wykonanie nowych pokry dachowych metoda
Nowa Dba
termozgrzewaln na budynkach gospodarczych –
osiedle Broniewskiego
TARNOBRZESKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
TARNOBRZESKA
Modernizacja budynku socjalno warsztatowego 196.611,19
PGKiMSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Kociuszki 12
12
Administracja
osiedla
dla potrzeb Zakładu Gospodarki i
DbawwNowej
ul. Kociuszki
AdministracjaNowa
osiedla
Nowej Dbie,
Dbie, ul.
Mieszkaniowej
Rozwój systemów komputerowych do obsługi
5.445,38
TARAN
Wartorobót
robót
Wyszczególnienie
robót
Lp.Lp.
Warto
usług komunalnych w
PGKiM Wyszczególnienie robót
Mielec
w
zł
w zł
RAZEM:
513.053,20

Lp.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

1. 1. Wymiana
pokrycia
Wymiana
pokryciadachowego
dachowegonanabudynku
budynkuprzy
przy ul.
ul.
Jana
Pawła
II
28
wraz
z
obróbkami
blacharskimi
Jana
Pawła
II
28
wraz
z
obróbkami
blacharskimi
TARNOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
2. Malowanie
Malowanie
schodowych
budynku
przy ul.
ul.
2.Administracja
wwbudynku
przy
osiedlaklatek
w klatek
Nowejschodowych
Dbie,
ul. Kociuszki
12
Jana
Pawła
Jana
Pawła
II II
2424
Warto robót
Wyszczególnienie robót
Wymiana
drzwi
klatekschodowych-10szt.
schodowych-10szt.
3. 3. Wymiana
drzwi
dodoklatek
w zł
Wymiana
stolarki
budynkach–510szt.
–510szt.
Wymiana pokrycia
na budynku
przy okiennej
ul.okiennejwwbudynkach
30.000,00
4. 4.dachowego
Wymiana
stolarki
Jana Pawła II 28
wraz
z
obróbkami
blacharskimi
5.
Asfaltowanie
parkingu
i
drogi
dojazdowej
przy budynku
budynku
5.
Asfaltowanie parkingu i drogi dojazdowej przy
Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul.
14.000,00
Kociuszki
12
Kociuszki 12
Jana Pawła II 24
Wykonanie
parkinguprzy
przybudynku
budynku
Kociuszki 12
12
Wymiana drzwi6.do6.
klatek
schodowych-10szt.
26.000,00
Wykonanie
parkingu
Kociuszki
Wymiana stolarki okiennej
w budynkach –510szt.
205.000,00
7.
Wykonanie
owietlenia
parkowego
i
parkingu
przy
budynku
7.
Wykonanie
owietlenia
parkowego
i parkingu przy budynku
Asfaltowanie parkingu i drogi
dojazdowej 12
przy budynku
36.600,00
Kociuszki
Kociuszki 12
Kociuszki 12
8.
Wykonanie
chodnika
kostkibrukowej
brukowejprzy
przybudynkach
budynkach
Wykonanie parkingu
przy
budynku
Kociuszki
12 z z
24.000,00
8.
Wykonanie
chodnika
kostki
Kociuszki
2 – przy
4 - 5budynku
Wykonanie owietlenia parkowego
i parkingu
15.000,00
Kociuszki 2 – 4 - 5
Kociuszki 12
9.
Docieplenie budynków przy ul. Jana Pawła II 24 i 34
9. z Docieplenie
budynków
Jana Pawła II 24 i 34
Wykonanie chodnika
kostki brukowej przy
budynkachprzy ul.30.000,00
Ogółem :
Kociuszki 2 – 4 - 5
Ogółem :
Docieplenie budynków przy ul. Jana Pawła II 24 i 34
Ogółem :

335.000,00
715.600,00

30.000,00
30.000,00

14.000,00
14.000,00
26.000,00
26.000,00
205.000,00
205.000,00
36.600,00
36.600,00
24.000,00
24.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
335.000,00
335.000,00
715.600,00
715.600,00

OGÓŁEM NAKŁADY w 2005 roku NA REALIZACJ W/W ZADA
OGÓŁEM NAKŁADY w 2005 roku NA REALIZACJ W/W ZADA

OGÓŁEM NAKŁADY w 2005 roku NA REALIZACJ W/W ZADA

Jednostka

Jednostka
Nakłady w zł.
Jednostka
Alfredówka
Alfredówka
102.239,74
Alfredówka
Cygany 149.534,06
Cygany
Cygany
Chmielów
180.527,60
Chmielów
Jadachy
Chmielów
Jadachy 681.283,34
Nowa Dba –osiedle Dba
958.944,67
Jadachy
Nowa Dba
–osiedle Dba
Nowa Dba - miasto
1.910.503,20
Nowa Dba-osiedle Porby
Dbskie
270.866,50
Nowa
Dba
–osiedle
Nowa
Dba
- miastoDba
Rozalin
118.316,17
Nowa
Dba-osiedle
Nowa
Dba
- miasto Porby Dbskie
Tarnowska Wola
142.827,94
Rozalin
Nowa
Dba-osiedle
PGKiM
513.053,20 Porby Dbskie
TSM
Tarnowska
Wola00
Rozalin 715.600,
OGÓŁEM: PGKiM
5.743.696,42

Tarnowska Wola
TSM
PGKiM
OGÓŁEM:
TSM
OGÓŁEM:

Nakłady w zł.
Nakłady
w zł.
102.239,74
102.239,74
149.534,06
149.534,06
180.527,60
180.527,60
681.283,34
681.283,34
958.944,67
958.944,67
1.910.503,20
270.866,50
1.910.503,20
118.316,17
270.866,50
142.827,94
118.316,17
513.053,20
142.827,94
715.600,
00
513.053,20
Budowa basenu.
715.600, 00 5.743.696,42
5.743.696,42
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BUDØET 2006
DOCHODY
Planowane wp≥ywy do budøetu wyniosπ 29.980.310 z≥.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

WyszczegÛlnienie
Dochody w≥asne:
- podatek rolny
- podatek od nieruchomoúci
- podatek leúny
- podatek od úrodkÛw transportowych
- podatek dochodowy od osÛb fizycznych op≥acany w formie karty podatkowej od dzia≥alnoúci gospodarczej
- podatek od spadkÛw i darowizn
- op≥ata skarbowa
- podatek od czynnoúci cywilno-prawnych
- op≥ata targowa
- zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych
- udzia≥y we wp≥ywach w podatku dochodowym od osÛb prawnych
- udzia≥y we wp≥ywach w podatku dochodowym od osÛb fizycznych
- dochody z majπtku gminy: dzierøawy, sprzedaøy, wieczystego uøytkowania
Subwencja ogÛlna :
- czÍúÊ oúwiatowa
- czÍúÊ wyrÛwnawcza
- czÍúÊ rÛwnowaøπca
Dotacje celowe na:
- pomoc spo≥ecznπ, w tym úwiadczenia rodzinne
- realizacjÍ zadaÒ administracji rzπdowej
- rejestr wyborcÛw
Pozosta≥e dochody (w≥asne, odsetki i inne m.in. dotacje celowe na zadania inwestycyjne), w tym m.in.:
- na budowÍ sali gimnastycznej przy SP Jadachy
- us≥ugi SOSiR
- us≥ugi przedszkoli (odp≥atnoúÊ za wyøywienie)
RAZEM
Gminny Fundusz Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota (z≥)
14.028.462
136.000
7.750.000
83.000
65.000
40.000
20.000
60.000
210.000
140.000
200.000
50.000
3.977.462
1.297.000
8.657.265
7.256.985
695.649
704.631
5.537.684
5.413.850
120.804
3.030
1.756.899
1.100.100
60.085
378.700
29.980.310
250.000

WYDATKI
Planowane wydatki wyniosπ 37.465.310 z≥. èrÛd≥em pokrycia deficytu w wysokoúci 7.485.000 z≥ bÍdπ poøyczki.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

WyszczegÛlnienie
Wydatki oúwiatowe ñ utrzymanie szkÛ≥, ÑzerÛwekî, obs≥ugi,
Utrzymanie przedszkoli
Wydatki na pomoc spo≥ecznπ,
w tym úwiadczenia rodzinne
Utrzymanie kultury fizycznej ñ SOSiR-u, dotacje na sport
Utrzymanie kultury ñ Samorzπdowego Oúrodka Kultury, dotacje
Utrzymanie administracji samorzπdowej, w tym zadania zlecone i powierzone, Rada Miejska,
Straø Miejska
BezpieczeÒstwo publiczne ñ utrzymanie OSP, OC
Wydatki komunalne ñ remonty drÛg gminnych, chodniki, zieleÒ, dotacja do wody, melioracje
Oúwietlenie miasta i gminy
Opracowania geodezyjne, plany zagospodarowania
Profilaktyka alkoholowa, przeciwdzia≥anie narkomanii dofinansowanie dzia≥alnoúci organizacji pozarzπdowych i instytucji
Obs≥uga d≥ugu
Rezerwa ogÛlna i oúwiatowa
Nabycie udzia≥Ûw Zak≥adu Produkcji Wody Sp. z o.o.
Inwestycje i remonty
RAZEM

Kwota (z≥)
9.478.800
1.969.200
7.431.250
4.107.000
616.677
740.000
3.281.904
237.500
255.700
1.194.680
420.000
90.000
200.000
120.000
200.000
600.000
10.629.599
37.465.310

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2006 R.
Lp.

WyszczegÛlnienie inwestycji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przebudowa drogi gminnej Cygany - Jadachy
Przebudowa drÛg gminnych w mieúcie i gminie
Wykup gruntÛw i nieruchomoúci
Zakupy inwestycyjne w UMiG
Budowa garaøu przy OSP AlfredÛwka
Budowa Domu Ludowego w Cyganach
Budowa sali gimnastycznej w Jadachach
Budowa kanalizacji w Chmielowie wraz z magistralπ
Oúwietlenie uliczne
Basen kryty w ramach Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji
Razem

WartoúÊ (w z≥)
270.500
1.203.700
20.000
20.000
30.000
112.500
1.443.899
5.189.000
40.000
2.300.000
10.629.599

Dotacje lub poøyczki (w z≥)
1.200.000 (poøyczka)

1.099.899 (dotacje)
5.000.000 (poøyczka)
1.285.000 (poøyczka)
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JUŻ 5 LAT NOWODĘBSKIEJ
SCENY HIP-HOP!!! (cz. I)
RYMOWA∆ KAØDY
MOØE? CZYLI,
POCZ•TKI S• D£UGIEÖ
Poczπtki kultury Hip Hop
w Nowej DÍbie to rok 1998/99
kiedy to powsta≥ pierwszy zespÛ≥ hip-hopowy NDS. Podczas
swojej rocznej dzia≥alnoúci - bo
tyle istnia≥ zespÛ≥ - zagrali wiele
koncertÛw, a takøe nagrali kasetÍ
demo w miejscowym domu kultury. Po zawieszeniu dzia≥alnoúci
w 1999r. przez d≥ugi czas nic siÍ
nie wydarzy≥o.
Dwa lata pÛüniej, bo pod koniec 2001 r., powsta≥ zespÛ≥ hip-hopowy AKCEPTACJA, ktÛry
podobnie jak NDS nagra≥ swojπ
pierwszπ demÛwkÍ w SOK-u.
Grupa sk≥ada≥a siÍ z trzech osÛb
- dziewczyna i dwÛch ch≥opakÛw
ñ w tym sk≥adzie zagra≥a wÛwczas wiele koncertÛw, promujπc
nagrany materia≥, a jej znakiem
rozpoznawczym by≥ utwÛr Ñ
Huútawkaî. To wydarzenie by≥o
prze≥omowe nie tylko od strony
muzycznej, ale rÛwnieø z punktu
widzenia ca≥ej sceny hip-hop w
Nowej DÍbie.
Juø chwilÍ po tych wydarzeniach powsta≥y sk≥ady promujπce
nowe brzmienie i w≥asne spojrzenie na codziennoúÊ. Na poczπtku

Ka2.

2003 r. powsta≥ zespÛ≥ KA2,
ktÛry w ciπgu dwÛch lat nagra≥
3 p≥yty, a z kaødπ nastÍpnπ ich
twÛrczoúÊ zyskiwa≥a coraz szersze grono odbiorcÛw, co da≥o siÍ
zauwaøyÊ na koncertach.
Jeszcze w tym samym roku,
swπ dzia≥alnoúÊ solowπ rozpoczÍli tacy emce jak Yoogi i DeUDeI.
Efektem pracy tego pierwszego
sπ dwie p≥ytki, ktÛre cechowa≥y
siÍ dzikim stylem, barwπ g≥osu i
szczerym do granic moøliwoúci
luzem i dynamizmem prezentowanym na scenie przez wykonawcÍ podczas koncertÛw. Jeúli
chodzi o DeUDeI-ego, to nagra≥
on rÛwnieø dwie p≥ytki Ñdemoî,
ktÛre w przeciwieÒstwie do
Yoogi-ego przepe≥nione by≥y
spokojem, g≥Íbokim przemyúleniem, a takøe sporπ dawkπ
emocji. ZarÛwno pierwszy wokalista, jak i drugi, zagrali wiele
koncertÛw w Nowej DÍbie i w
innych miastach.
Kolejny rok, a mianowicie
2004, pokaza≥, øe muzyczna
czÍúÊ sceny hip-hop zyska≥a
na sile, a to za sprawπ solisty,
ktÛry wystÍpowa≥ pod nazwπ
EKAZET. W ciπgu dwÛch lat zagra≥ wiele koncertÛw na terenie
miasta i nie tylko. Na prze≥omie

2005-2006 r. nagra≥ i wyda≥ w≥asnym sumptem swÛj pierwszy
d≥ugo oczekiwany przez jego
fanÛw krπøek, ktÛry rozszed≥ siÍ
w duøym nak≥adzie.
Pod koniec 2005 r. po d≥uøszej ciszy, a takøe zapowiedziach
ukaza≥o siÍ juø drugie wydawnictwo zespo≥u AKCEPTACJA pod tytu≥em ÑArchiwumî.
PrÛcz sta≥ego sk≥adu wokalnego
moøna us≥yszeÊ wiele innych
osobowoúci goszczπcych na
p≥ycie. Dojrzalsze teksty, bardzo
staranne wydanie i praca, aø
trzech producentÛw muzycznych
doprowadzi≥y do zyskania przez
grupÍ nowego grona odbiorcÛw,
szczegÛlnie wúrÛd Polonii w
Stanach Zjednoczonych. P≥yta
rozesz≥a siÍ w ≥πcznym nak≥adzie
oko≥o 150 sztuk!
W tym samym czasie dosz≥o do reaktywacji sk≥adu NDS,
w ktÛrym dosz≥o do zmian personalnych. Nowe oblicze prezentowane przez grupÍ, to po≥πczenie
øywio≥owego rapu, z ulicznym
przekazem, co przek≥ada siÍ na
trafnoúÊ spostrzeøeÒ zawartych
w tekstach. PrÛcz koncertowania
zespÛ≥ powolutku zbiera materia≥ na swojπ demÛwkÍ, ktÛrπ
miejmy nadziejÍ us≥yszeÊ juø
niebawem.
Na obecnπ chwilÍ
najaktywniej
dzia≥a grupa
KA2, ktÛra
zaskakuje co
jakiú czas nowymi nagraniami, a takøe licznymi
koncertami,
choÊ ostatnio
g≥Ûwnie poza
Nowπ DÍbπ.
Klimat prezentowany
obecnie przez
wykonawcÛw znacznie
odbiega od

tego, ktÛry promowali jeszcze
dwa lata temu, co z pewnoúciπ
wysz≥o na dobre grupie. Jest to
mieszanka luünego, imprezowego rapu z elementami reggae
i dancehallu.
Wszystkie nowodÍbskie
zespo≥y i soliúci chÍtnie brali
udzia≥ w koncertach, gdyø
kaødy widzia≥ w nich szansÍ
pokazania siÍ szerszemu gronu.
I tak od 2001 do 2006r. odby≥o siÍ mnÛstwo imprez tych
typowo hip-hopowych, jak i
innych, okolicznoúciowych,
tj: 5-cio lecie Stowarzyszenia
Wsparcie, Party Kultury Hip
Hop, Dni Nowej DÍby, Fina≥y
WOåP, koncerty charytatywne,
a takøe koncerty w miejscowych klubach i wielu innych
miastach.
Na tych koncertach prÛcz
naszych zespo≥Ûw, moøna by≥o
rÛwnieø us≥yszeÊ takie gwiazdy
polskiego rapu jak: O.S.T.R.,
HEM P GRU, FORT-E, BIT
FABRYKA i inne.
TROCH BARW DLA
SMAKUÖ
PrÛcz sceny muzycznej
od oko≥o 2002 r. zaczÍ≥a siÍ
formowaÊ scena graffiti reprezentowana przez takie grupy
jak: NGS (Nie Gap SiÍ), KLW
(Klan LW), PG crew (Pro-Gram), NDS (Nowa DÍba
Sk≥ad), ATE crew i UBS.
Najaktywniej malujπcπ ekipπ
by≥ NGS, czego nie da≥o siÍ
nie zauwaøyÊ na mieúcie. Miejscem dzia≥alnoúci wrajterÛw,
by≥a nie tylko Nowa DÍba, ale
takøe mnÛstwo innych miast takich jak: Tarnobrzeg, Stalowa
Wola, Kolbuszowa, Warszawa,
Nowy Jork, LwÛw, Rudnik
nad Sanem, OpatÛw, BaranÛw
Sandomierski itd.
NowodÍbscy grafficiarze
brali udzia≥ w wielu imprezach
i konkursach graffiti, czego
efektem by≥o zajÍcie przez
dwÛch Ñmalarzyî pierwszych
miejsc na konkursach w Nowej DÍbie i Kolbuszowej. Na
obecnπ chwilÍ wiele z tych
grup nie istnieje, a nowe prace
graffiti pojawiajπ siÍ na murach
sporadycznie.
TOMASZ ZIELI—SKI
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ZMIERZYLI CHOLESTEROL
Ma≥opolskie Stowarzyszenie Chorych na CukrzycÍ w Nowej DÍbie by≥o organizatorem akcji mierzenia
cholesterolu dla mieszkaÒcÛw. Przebiega≥a ona przez
dwa marcowe dni (7-8) i mimo sporego mrozu zg≥osi≥o
siÍ wielu chÍtnych, ktÛrzy byli zainteresowani poziomem cholesterolu.

4). Kaøde badanie trwa≥o kilka
minut, gdyø samo odczytywanie wynikÛw z aparatu trwa≥o
3 minuty. To nie by≥o jednak
øadnπ przeszkodπ dla tych, co
chcieli zbadaÊ swÛj cholesterol.
£πcznie przebadano 120 osÛb.

Akcja stowarzyszenia mog≥a siÍ odbyÊ dziÍki dotacji
z budøetu gminy, ktÛrπ ÑCukrzycyî otrzymali po wygranym konkursie. Za otrzymane
úrodki zakupiony zosta≥ aparat
do mierzenia cholesterolu oraz
paski niezbÍdne do wykonania
tego pomiaru. Z pomocπ stowarzyszeniu pospieszy≥a rÛwnieø
dyrektor szpitala Wies≥awa
Barzycka, ktÛra do tej akcji
oddelegowa≥a doktor BeatÍ
SoboÒ-BanieckÍ, specjalistÍ
diabetologa. Zaú mierzenia
dokonywa≥ personel pomocniczy w osobach pielÍgniarek:
Boøeny Rojek, Anny KÍpy,
Marty Wachel. Wspiera≥a ich
administracyjnie Zofia Strzelczyk ze stowarzyszenia. Panie
te 8 marca otrzyma≥y za swπ
pracÍ kwiaty od panÛw ze stowarzyszenia.

Potocznie Ñcholesterolemî nazywa siÍ popularnie
pokrewne substancje lipidowe
wystÍpujπce w osoczu krwi
- lipoproteiny, w sk≥ad ktÛrych, miÍdzy innymi wchodzπ
grupy cholesterolowe. Tzw.

Badanie cholesterolu.
Akcja cieszy≥a siÍ duøym
zainteresowaniem, o czym
úwiadczy≥ spory t≥umek chÍtnych czekajπcych na swojπ
kolejkÍ przed siedzibπ stowarzyszenia ( w piwnicach
przychodni na ul. Jana Pa≥a II

XIV FINA£ WOåP
ÑXIV Fina≥ by≥ okazjπ, Samorzπdowym Oúrodkiem
by mÛwiÊ o nauce udziela- Kultury. Jak zwykle by≥o gorπco,
mimo 15 - stopniowego mrozu!
nia pierwszej pomocy.
Tak jak w przypadku powszechnoúci prowadzenia programÛw medycznych chcielibyúmy,
aby nauka pierwszej pomocy sta≥a siÍ zjawiskiem powszechnym,
aby zaczÍ≥a siÍ od najm≥odszych
klas szko≥y podstawowej i aby
stycznoúÊ z niπ mia≥ kaødy mieszkaniec Polski.î
XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Polsce zakończył się niebagatelną sumą 30,6 mln zł. årodki
z ubieg≥orocznego fina≥u Wielkiej
Orkiestry åwiπtecznej Pomocy
przeznaczone zosta≥y na ratowanie øycia dzieci poszkodowanych
w wypadkach, w tym na naukÍ
udzielanie pierwszej pomocy.
W Nowej DÍbie tradycyjnie
juø fina≥ odby≥ siÍ na scenie przed

≥a siÍ Ñåwiate≥kiem do niebaî,
pokaz sztucznych ogni juø po raz
kolejny przygotowali dla nas w≥aúciciele hurtowni ÑWeronkaî.
Ten kolejny fina≥ i reakcje
ludzi úwiadczπ, øe Orkiestra w
sposÛb niezwyk≥y wpasowuje
siÍ w naszπ codziennoúÊ, przeliczanπ ogromnπ iloúciπ sprzÍtu
medycznego zakupionego dla

W pracÍ przy organizacji imprezy zaangaøowanych by≥o ponad
150 osÛb. Uda≥o siÍ nam zebraÊ
rekordowπ kwotÍ 24 350, 62 z≥.
Licytowane by≥y przerÛøne gadøety przekazane przez
licznych sponsorÛw i FundacjÍ
WOåP, duøym zainteresowaniem cieszy≥y siÍ serduszka
ÑPrzyjaciel Wielkiej Orkiestry
åwiπtecznej Pomocyî, jedno z
nich zosta≥o wylicytowane za
700 z≥! Uda≥o siÍ nam sprzedaÊ
rÛwnieø wÛz straøacki, przekazany na fina≥ przez Ochotniczπ
Straø Poøarnπ w Rozalinie.
Na scenie, oprÛcz uczniÛw
z naszych szkÛ≥ wystπpi≥ zespÛ≥ TABASCOO z Rzeszowa,
gwiazdπ wieczoru by≥ zespÛ≥
ZIYO. Ca≥a impreza zakoÒczy- WOåP - 2006 r.

z≥y (niskiej gÍstoúci - LDL) i
dobry (wysokiej gÍstoúci - HDL)
cholesterol to w rzeczywistoúci
lipoproteiny - czyli doúÊ z≥oøone
polipeptydy zawierajπce cholesterol wolny i zestryfikowany. Sπ one formπ transportowπ
cholesterolu i udowodniono, øe
zaburzenia gospodarki lipidowej
(a co za tym idzie g≥Ûwnie wzrost
stÍøenia cholesterolu w surowicy
krwi) jest istotnym czynnikiem
ryzyka wystπpienia miażdżycy
i chorÛb uk≥adu sercowo-naczyniowego takich jak choroba wieÒcowa i zawał serca, udar mózgu
i miażdżyca zarostowa koÒczyn
dolnych (za ÑWikipediπî).
To nie by≥a jedyna akcja
stowarzyszenia w tym roku.
ÑCukrzycyî planujπ przeprowadzenia akcji mierzenia cukru
we krwi. Jeszcze w czasie tej
akcji zmierzono poziom cukru
i ciúnienie 26 osobom. Badania
cukru i ciúnienia odbywaÊ siÍ
jeszcze w nastÍpujπcych terminach: 11 maja i 24 paüdziernika. Porad w tym czasie udzielaÊ
bÍdzie lekarz diabetolog.
Jeúli uda siÍ pozyskaÊ sponsorÛw, to takie akcjÍ powtÛrzone
zostanπ na terenach wiejskich.
NS
szpitali dzieciÍcych, rÛwnieø w
Nowej DÍbie. Dlatego sk≥adam
serdeczne podziÍkowania wszystkim sponsorom, wolontariuszom
i nauczycielom, ktÛrzy w≥πczyli
siÍ w organizacjÍ tej charytatywnej akcji.
Szef sztabu WOåP
w Nowej DÍbie
ADAM SZURGOCI—SKI
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SPORTOWE INFORMACJE TWIST-a 2006
HALOWY TURNIEJ
ÑDZIKICH DRUØYNî
FERIE 2006
W dniach 9 i 10 lutego br.
po raz kolejny rozegrano Turniej
Dzikich Druøyn w halowej pi≥ce
noønej w ramach akcji ÑFerie
2006î. Turniej zorganizowa≥y: Towarzystwo Wspierania
Inicjatyw Sportowych i Turystycznych w Nowej DÍbie oraz
Urzπd Miasta i Gminy Nowa
DÍba. Jak corocznie turniej
cieszy≥ siÍ ogromnym zainteresowaniem o czym úwiadczy
liczba chÍtnych ñ 34 druøyny, tj.
ok. 270 zawodnikÛw. Zg≥oszone druøyny zosta≥y rozstawione
do czterech grup wiekowych, tj.
grupa I ñ szko≥y podstawowe
klasy I ñ III, grupa II ñ szko≥y
podstawowe klasy IV ñ VI,
III grupa ñ gimnazja, grupa
IV ñ szko≥y úrednie. W pierwszym dniu rozgrywek, w grupie
pierwszej (dopuszczonej po raz
pierwszy w tym roku ) pomimo
wczeúniejszego zainteresowania
rodzicÛw nie dokonano øadnego
zg≥oszenia. W grupie II do turnieju zg≥oszonych zosta≥o 6 druøyn: Or≥y, Barsa, Gerwazy, FC
Døπderki, Diab≥y, Waøniaki.
Po fazie eliminacyjnej
w walce o III miejsce spotka≥y
siÍ FC Døπderki i Gerwazy,
wygrali ci drudzy i zdobyli III
miejsce w turnieju . W meczu
fina≥owym spotka≥y siÍ dwie
faktycznie najlepsze druøyny
w tej grupie, czyli Or≥y i Barsa.
Druøyna Barsy pomimo staraÒ

Turniej feryjny.

i bardzo dobrej gry nie zdo≥a≥a
pokonaÊ przeciwnikÛw i tym
samym zajÍ≥a II miejsce. Finalistom tegorocznego turnieju
zosta≥a juø po raz kolejny druøyna Or≥Ûw w sk≥adzie: Sebastian
Pabian, Wojciech Wolan, Grzegorz Przech, Konrad StepieÒ,
£ukasz Rzepiela, Robert Bia≥o,
Pawe≥ Bujak, Artur Jurek (druøyna Or≥Ûw to w wiÍkszoúci
zawodnicy z Tarnobrzega).
W gimnazjalnej grupie III
do udzia≥u zg≥osi≥o siÍ 9 druøyn:
Øabki, Parapety, Bπki, Koúciuszki 9 , Gabonki, Wa≥karze,
Niewnikaj, Teletubisie i Piraci
(druøyna z Majdanu KrÛlewskiego). Zg≥oszone druøyny rozstawiono w trzech grupach. Po
wyrÛwnanych meczach w fazie
fina≥owej spotka≥y siÍ trzy druøyny, z ktÛrych III miejsce zajÍli Piraci, II miejsce przypad≥o
Parapetom , natomiast I miejsce
wywalczy≥y Øabki w sk≥adzie:
Artur Pogoda, Micha≥ Sudo≥,
Maciej Wilk, Krzysztof Wyka,
Kacper Horodelski, Kamil KaÒka. Najlepszym zawodnikiem
turnieju w tej grupie wybrany
zosta≥ Maciej Wilk z druøyny
Øabki.
W drugim dniu turnieju
rywalizowa≥y druøyny z grupy
szkÛ≥ úrednich, ktÛrych zg≥osi≥o
siÍ 19: Bia≥o-Czerwoni, Gibony,
Kiwacze, Sπsiedzi, Haklerzy,
Kryminalni, Dominatorzy, Banda, Øπd≥a, Wiatraki, Byleco,
Leszcze, Blokersi, Prosto, Or≥y,
KrÛlewscy, GSE, Ko≥paki,

Nygusy. Druøyny rozstawione
zosta≥y w szeúÊ grup, z ktÛrych
awansowa≥o 6 druøyn, nastÍpnie
do fazy fina≥owej wchodzi≥o
trzy druøyny, spoúrÛd ktÛrych
na III miejscu uplasowa≥y siÍ
Gibony, II miejsce wywalczy≥a Banda, natomiast tak
jak podczas ostatniego turnieju miko≥ajkowego w grudniu
2005 r. I miejsce zajÍ≥a druøyna
HaklerÛw w sk≥adzie: Pawe≥
Adamczyk, Jakub Bal, Mariusz
Dziuba, £ukasz Winiarski, Pawe≥ SzurgociÒski, Marcin Lis,
Damian Mysiak.
Organizatorzy sk≥adajπ
podziÍkowania wszystkim osobom, ktÛre pomog≥y w organizacji turnieju: Burmistrzowi
Miasta i Gminy Nowa DÍba,
Pani Dyrektor Zespo≥u SzkÛ≥ Nr
1, Pracownikom ZS Nr 1, Straøy Miejskiej w Nowej DÍbie,
sÍdziom: Jackowi Grykielowi,
Ryszardowi Mokrzyckiemu,
Witoldowi Balowi; Jurkowi
Nowakowi i jego synowi Norbertowi za ca≥oúciowπ, perfekcyjnπ obs≥ugÍ oraz wszystkim
pozosta≥ym , ktÛrzy w≥πczyli siÍ
organizacjÍ turnieju.
III TURNIEJ PI£KI
SIATKOWEJ O PUCHAR
PRZEWODNICZ•CEGO
RADY MIEJSKIEJ W
NOWEJ D BIE
3 marca po raz trzeci pod
siatkπ spotka≥y siÍ amatorskie
druøyny z terenu miasta i gminy
Nowa DÍba, aby rywalizowaÊ
w Turnieju o puchar Przewod-

niczπcego Rady Miejskiej w Nowej DÍbie. Tego roku, podobnie
jak w latach poprzednich, do
rywalizacji zg≥osi≥o siÍ 6 druøyn: Gazownicy, DÍbianka,
Oldboje, Nauczyciele, Leúnicy
oraz Nowa Team, chociaø chÍtnych do rywalizacji by≥o wiÍcej.
Niestety z przyczyn techniczno-organizacyjnych ograniczono
liczbÍ uczestniczπcych druøyn
do 6. Druøyny zosta≥y podzielone w drodze losowania na dwie
grupy, w ktÛrych gra≥y Ñkaøda
z kaødπî. Z grupy awansowa≥y
dwie druøyny, ktÛre pÛüniej
w zaleønoúci od miejsca w grupie walczy≥y o III lub I miejsce.
Po demokratycznym losowaniu
w grupie A znalaz≥y siÍ druøyny: Oldboje, DÍbianka, Gazownicy. Po zaciÍtych meczach
druøyna OldbojÛw zakoÒczy≥a
rywalizacjÍ grupowπ na III
miejscu, II miejsce w tej grupie
wywalczyli Gazownicy (wygrana z Oldbojami, przegrana
z DÍbiankπ) szykujπc siÍ do
walki o III miejsce w turnieju.
I miejsce w grupie z kompletem
punktÛw wywalczy≥a DÍbianka
i to oni znaleüli siÍ jako pierwsi
w finale. W grupie B walczy≥y
ze sobπ: Nowa Team, Leúnicy
i Nauczyciele. Po rÛwnie zaciÍtych i pasjonujπcych meczach
na III miejscu uplasowa≥a siÍ
druøyna, ktÛra po raz pierwszy
wystÍpowa≥a w takim turnieju
- Nowa Team, II miejsce wywalczyli Leúnicy (rÛwnieø po
raz pierwszy w turnieju; 1 mecz
wygrany z Nowa Team). Natomiast na I miejscu z kompletem
punktÛw i setÛw uplasowali siÍ
Nauczyciele, tym samym zapewniajπc sobie wystÍp w meczu fina≥owym z DÍbiankπ.
W meczu o III miejsce
spotka≥y siÍ ze sobπ Gazownicy (finaliúci ubieg≥orocznego
turnieju) i Leúnicy ñ druøyna
debiutantÛw. Mecz ten rozgrywany by≥ pod dyktando
GazownikÛw, ktÛrzy sπ juø
mocno zaprawieni w tego typu
turniejach. Dwa wygrane przez
GazownikÛw sety da≥y im III
miejsce w turnieju. W meczu fi-
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na≥owym zmierzy≥y siÍ ze sobπ
druøyny DÍbianki i Nauczycieli.
Mecz ten od poczπtku zapowiada≥ spore emocje, bo obie druøyny od poczπtku gra≥y bardzo
dobrze, wygrywajπc wszystkie
mecze grupowe. Po pierwszych
kilku minutach przewagÍ osiπgnÍli Nauczyciele i pomimo
staraÒ DÍbianki utrzymali jπ do
koÒca, wygrywajπc pierwszy set
do 19. W drugim secie meczu
fina≥owego Nauczyciele zagrali
naprawdÍ dobrze, niektÛre akcje
wydawa≥y siÍ jak wyjÍte z katalogu, u≥oøone, przemyúlane i
wykonane perfekcyjnie. Duøπ
zas≥ugπ w takim graniu by≥

udzia≥ w druøynie Jacka Szpunara, na co dzieÒ trenera sekcji
pi≥ki siatkowej MKS Stal Nowa
DÍba, jak rÛwnieø pozosta≥ych
zawodnikÛw- nauczycieli WF
na co dzieÒ czynnie zwiπzanych
ze sportem. Druøyna Nauczycieli wystπpi≥a w sk≥adzie: Robert
Suska, Jacek Szpunar, Grzegorz
Trela, Dariusz HorodeÒski,
Hubert Krasowski, Rafa≥ Lewandowwski, Wojciech Dudek,
Grzegorz Byrka, Arkadiusz
Tereszkiewicz, Adam Szpunar.
Duøo dobrych s≥Ûw naleøy siÍ
rÛwnieø druøynie DÍbianki,
ktÛra w konsekwencji zajÍ≥a II
miejsce i w trakcie rozgrywek

pokaza≥a dobrego, sportowego
ducha walki (wystÍpujπc z
dwoma dziewczÍtami).
SzczegÛlne wyrazy uznania za odwagÍ i bardzo dobrπ
postawÍ naleøπ siÍ wszystkim
dziewczÍtom, ktÛre uczestniczy≥y w turnieju, a by≥o
ich trzy w druøynie Nowa
Team: Urszula Nowak, Alicja
Gurdak i Jadwiga Mπczka i
wspomniane dwie w druøynie
DÍbianki ñ Marta Buú i Magda
Krzπstek.
Za udany turniej organizatorzy sk≥adajπ podziÍkowania
przede wszystkim zawodnikom
i kibicom, Przewodniczπcemu

Rady Miejskiej za patronat i
wspÛ≥organizacjÍ, pani Dyrektor Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 1 za
udostÍpnienie hali sportowej,
sÍdziom, pani Agnieszce za
zabezpieczenie medyczne i
pomoc organizacyjnπ oraz
sponsorom imprezy: Restauracji ÑDÍbiankaî, Zak≥adowi
Produkcji Wody, Paw≥owi
Busiowi, jak rÛwnieø wszystkim innym przychylnym i
pomocnym przy organizacji
turnieju. Miejmy nadziejÍ na
kontynuacjÍ tej imprezy w
latach nastÍpnych bo naprawdÍ
warto.
MAREK POWR”ZEK

NOWE SUKCESY KARATEKÓW
Zawodnicy naszego Klub Kyokushin Karate z
Nowej DÍby úwietnie rozpoczÍli starty w roku 2006.
12 lutego do Rzeszowa na Puchar Podkarpacia pojecha≥o 5 zawodnikÛw.

odbÍdπ siÍ w Kielcach. Dwoje
naszych juniorÛw m≥odszych to
rewelacyjny start Kamila Szeli,
ktÛry swoje cztery walki wygrywa≥ przez ippon (trafienie

M≥odzieøy, ktÛra odbÍdzie siÍ
w Olsztynie.
Na wszystkich tych zawodach sÍdziπ, opiekunem grupy i
kierowcπ by≥ trener sensei Kiper

W kategorii kumite ñ walka wystartowali: Mateusz ToroÒ
(m≥odzik), -60 kg Damian ToroÒ
(junior m≥odszy), -70 kg Kamil
Szela (junior m≥odszy) - zajπ≥
III miejsce, +70 kg £ukasz SÍk
(junior m≥odszy) ñrÛwnieø zajπ≥
III miejsce, w kategorii senior
-75 kg wystπpi≥ Pawe≥ KopeÊ.
W kategorii kata wystartowali bracia Mateusz i Damian
Toroniowie i obaj weszli do
tury fina≥owej - to dobry prognostyk przed Mistrzostwami
Podkarpacia .
19 lutego do Przeworska
pojecha≥a inna ekipa naszego
Klubu. CzwÛrka zawodnikÛw,
ktÛra uda≥a siÍ na zawody,
wrÛci≥a z szeúcioma pucharami
i to naleøy uznaÊ za sukces .W
kategorii ñ70 kg kumite senior
nasi zawodnicy, ktÛrzy sπ jeszcze juniorami Mateusz Warcho≥
i Rafa≥ Pawluk stanÍli na najniøszym stopniu podium zajmujπc
III miejsce. Dziewczyny w
kategorii juniorek m≥odszych
zdoby≥y po dwa puchary: w kumite I miejsce zajÍ≥a Ligia Serwinowska, a III Joanna Pawluk.
W kata swÛj poprzedni sukces
(I miejsce) powtÛrzy≥a Ligia,

nogπ przeciwnika w g≥owÍ) i
zosta≥ Mistrzem Polski Po≥udniowej w kat. ñ 65 kg. Ligia
Serwinowska powtÛrzy≥a zesz≥oroczny wynik zajmujπc I
miejsce w kumite ñ 55 kg oraz
II miejsce w kata juniorek
m≥odszych zostajπc Mistrzyniπ i V-ce Mistrzyniπ Polski
Po≥udniowej.
Tym startem, tak Ligia, jak
i Kamil, zapewnili sobie udzia≥
w OgÛlnopolskiej Olimpiadzie

Ryszard 3 dan. Z sentymentem
wspomina on swÛj start przed
20 laty, gdzie na parkiecie Hali
Sportowej TS Wis≥a KrakÛw w
MiÍdzynarodowych Zawodach
Wawelskiego Smoka wygra≥
jednπ walkÍ. Jego trener Andrzej
Byczkowski by≥ dumny, a w
druøynie reprezentujπcej malutki
oúrodek Nowa DÍba byli Ryszard
Wargacki i JÛzef Lombara.
NS

zaú Joanna
poprawi≥a
swojπ pozycjÍ zajmujπc
II miejsce.
4 marca to start
naszych zawodnikÛw
w Mistrzostwach Polski
Po≥udniowej
w Krakowie
. Na zawody pojechali
Ligia Serwinowska oraz
bracia Kamil
i Rafa≥ Szela. Prestiø
Mistrzostw oraz fakt, øe jest
to praktyczny sprawdzian i
eliminacje do najwaøniejszej
imprezy roku, podzia≥a≥ na
zawodnikÛw pozytywnie i dopingujπco. W kategorii senior
lekki kontakt Rafa≥ Szela choÊ
nie stanπ≥ na podium, pokaza≥
chÍÊ i ducha walki wygrywajπc swoje dwa pojedynki i
tym samym potwierdzi≥ swπ
gotowoúÊ do walk w Mistrzostwach Polski JuniorÛw, ktÛre
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WSPOMNIENIE O J”ZEFIE OLEJNIKU
10 stycznia tego roku
zmar≥ lek. med JÛzef Olejnik.
Urodzi≥ siÍ 13.03.1933 roku
w Oleszycach, gdzie ukoÒczy≥ szko≥Í podstawowπ.
Do szko≥y úredniej uczÍszcza≥ w Lubaczowie, ukoÒczy≥
jπ w 1952 r. Przez 2 lata po
ukoÒczeniu Liceum pracowa≥
w PrzedsiÍbiorstwie RobÛt
Kolejowych w Warszawie.
W 1954 zosta≥ przyjÍty na studia w Wojskowej Akademii
Medycznej w £odzi. Dyplom
ukoÒczenia studiÛw nr 259
o treúci ÑOb. JÛzef Olejnik
urodzony dnia 13.03.1933 roku
w Oleszycach ukoÒczy≥ studia
wyøsze w Wojskowej Akademii
Medycznej w latach 1954-1961
na Fakultecie Lekarskim i uzyska≥ tytu≥ lekarza uprawniajπcy do ubiegania siÍ o stopieÒ
doktora medycyny oraz prawo
wykonywania zawodu lekarza
w myúl przepisÛw prawnych
obowiπzujπcych w Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowejî
otrzyma≥ 1 marca 1961r.
Po ukoÒczeniu studiÛw
podjπ≥ pracÍ na terenie Jednostki
Wojskowej nr 2090 w Nowej
DÍbie. Tam by≥o Jego podstawowe miejsce zatrudnienia

i pracy, gdzie pe≥en poúwiÍcenia
s≥uøy≥ pomocπ zatrudnionej
kadrze oficerskiej ich rodzinom
oraz øo≥nierzom obywajπcym
Êwiczenia na tutejszym poligonie. Dodatkowym miejscem
s≥uøby chorym by≥ Ûwczesny
Szpital Miejski w Nowej DÍbie, gdzie rÛwnolegle pracowa≥
w oddziale chirurgicznym zdobywajπc w 1972 roku I stopieÒ
specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogÛlnej. W 1976 roku
pe≥ni≥ obowiπzki Ordynatora
Oddzia≥u Chirurgii, w latach
1979-1985 roku pe≥ni≥ obowiπzki ZastÍpcy Ordynatora.
W latach 1986-1990 sprawowa≥
funkcje Kierownika Przychodni
Rejonowej w Nowej DÍbie.
W czasie pracy w Szpitalu zaangaøowa≥ siÍ wspÛlnie
z lek. stomatologii Zdzis≥awem
Krasniodem w tworzenie ruchu
Honorowych DawcÛw Krwi.
W 1964 dziÍki Jego inicjatywie zosta≥o powo≥ane Ko≥o
Honorowych DawcÛw Krwi
przy Zak≥adach Metalowych
w Nowej DÍbie. OprÛcz tego,
øe utworzy≥ Ko≥o, by≥ rÛwnieø
czynnym dawcπ krwi. By≥ takøe
organizatorem Punktu Krwiodawstwa w Szpitalu, ktÛrego
by≥ pierwszym Kierownikiem.

Po raz kolejny kierownicze obowiπzki Punktu Krwiodawstwa
pe≥ni≥ w latach 1991-1994. Doktor J. Olejnik by≥ organizatorem krwiolecznictwa w Nowej
DÍbie. Przez ca≥y okres pracy
zawodowej uczestniczy≥ w kursach doskonalπcych, pog≥Íbia≥
wiedzÍ z pokrewnych dziedzin
chirurgii (anestezjologii, neurotraumatologii, ortopedii). W latach 60-tych pracowa≥ rÛwnieø
jako lekarz szkolny. Ca≥e swoje
øycie zawodowe zwiπza≥ ze úrodowiskiem Nowej DÍby. Jego
wielkπ pasjπ by≥o myúlistwo.
Poza pracπ w Jednostce
Wojskowej zwiπzany by≥ z oddzia≥em chirurgii, gdzie pe≥ni≥
stacjonarne dyøury lekarskie
i dyøury pod telefonem, dyøury
w Pogotowiu Ratunkowym,
Poradni Chirurgicznej przy ZM
w Nowej DÍbie, Baranowie
Sandomierskim, SpÛ≥dzielni
InwalidÛw ÑZjednoczenieî.
Zawsze øyczliwy dla pacjentÛw, ceniony przez personel.
By≥ cz≥owiekiem oddanym
swojemu zawodowi i s≥uøbie
dla ojczyzny. Z pracy w Jednostce Wojskowej odszed≥ na
w≥asnπ proúbÍ 11.10.1973 roku.
31.12.1994 roku przeszed≥ na
zas≥uøonπ emeryturÍ.

   
13 lutego Cygany odwiedzi≥ Patrick Lahey, attache
kulturalny Ambasady USA. By≥a to poøegnalna wizyta
Ñprzyjacielaî kilku naszych organizacji pozarzπdowych,
ktÛre uzyskiwa≥y wsparcie finansowe AmerykanÛw. Towarzyszy≥ mu jego nastepca James Wolf.
Wizyta rozpoczÍ≥a
siÍ krÛtkim spotkaniem w
Izbie Regionalnej.
NastÍpnie
w szkole
w kameralnym
Patrick Lahey pozostawi≥ na pamiπtkÍ ksiπøkÍ o Po- g r o n i e
spotkali
lakach w USA.

siÍ przedstawiciele UMiG wraz z
burmistrzem JÛzefem Czekalskim
oraz cz≥onkowie organizacji pozarzπdowych z terenu CyganÛw:
Stowarzyszenie Kulturalne Cyganiankiî, Stowarzyszenie Na Rzecz
Ekorozwoju Wsi Cygany oraz Towarzystwo Wspierania Inicjatyw
Spo≥ecznych ÑINICJATYWAî.
Tematem spotkania by≥a
dzia≥alnoúÊ organizacji pozarzπdowych w ramach ÑPrzejrzystej
Gminyî. Przedstawiciele stowarzyszeÒ omÛwili co uda≥o siÍ im
do tej pory dokonaÊ, nad czym
pracujπ, co planujπ i jak dzia≥ajπ w
nowych, konkursowych realiach.
Rozmowa dotyczy≥a korzyúci jakie niosπ za sobπ otwarte
konkursy ofert: konkretne zada-

Za swojπ pracÍ by≥ kilkakrotnie odznaczany. W 1968
roku odznaczony zosta≥ srebrnym medalem ÑSi≥y zbrojne
w s≥uøbie ojczyznyî, w 1969
roku zosta≥ odznaczony brπzowym medalem ÑZa zas≥ugi
dla obronnoúci krajuî, odznakπ
ÑZas≥uøony Honorowy Dawca
Krwiî zosta≥ odznaczony w
1982 roku. 6 wrzeúnia 2004
roku zosta≥ odznaczony Krzyøem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
14 stycznia 2006 r. pracownicy Szpitala Powiatowego
i mieszkaÒcy miasta poøegnali
doktora JÛzefa Olejnika, ktÛry
spoczπ≥ na Cmentarzu Komunalnym w Nowej DÍbie.
WIES£AWA BARZYCKA

nia, zasady i wymogi, przep≥yw
informacji gmina ñ organizacje
pozarzπdowe, jak go usprawniÊ.
P. Laheyía interesowa≥o na
jakich zasadach gmina wspÛ≥pracuje z tzw. Ñtrzecim sektoremî.
Poruszony zosta≥ temat Karty
WspÛ≥pracy Gminy Nowa DÍba
z Organizacjami Pozarzπdowymi
oraz Roczny Program WspÛ≥pracy, efekty pracy przedstawicieli
stowarzyszeÒ, cz≥onkÛw Rady
Miejskiej i przedstawicieli urzÍdu.
Na pamiπtkÍ wizyty attache,
koÒczπcy swojπ funkcjÍ w Polsce,
przekaza≥ album dotyczπcy rdzennych mieszkaÒcÛw Ameryki. Album moøna obejrzeÊ w szkolnej
bibliotece w Cyganach.
KATARZYNA TYCZKA
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GRAND PRIX PODKARPACIA

KRONIK A
WYDARZEÑ

W Nowej DÍbie 25 lutego rozegrany zosta≥ turniej badmintona "GRAND
PRIX PODKARPACIA w BADMINTONIE". Na starcie zawodÛw stanÍ≥o
oko≥o 60 zawodniczek i zawodnikÛw z: Tarnobrzega, Kolbuszowej, Rzeszowa,
STYCZE—
Ropczyc, Dubiecka, Mielca, StraszÍcina i Nowej DÍby. Zawody zosta≥y roze- 15 ñ Zebranie wiejskie w AlfredÛwce.
grane w rÛønych kategoriach. Sta≥y one na bardzo wysokim poziomie spor- 22 ñ Zebrania wiejskie w Cyganach, Jadachach, Chmielowie i Tarnowskiej
towym i organizacyjnym, a rywalizacja przebiega≥a w duchu "fair play".
A oto wyniki zawodÛw. Singiel kobiet:
1. Sagan Kamilla (Stal Nowa DÍba), 2. Wolwowicz Dominika (RKB RzeszÛw), 3. ØarÛw
Monika (Stal Nowa DÍba), 4; Debel kobiet:
1. Sagan Kamilla(Stal)/Wolwowicz Dominika
(RKB RzeszÛw), 2. ØarÛw Monika/Tomczyk
Izabela (Stal), 3. BuczyÒska Karolina/Zaucha
Marcelina (UKS Orbitek StraszÍcin); Singiel
mÍøczyzn "open": 1. Baran Maciej (RKB
RzeszÛw), 2. Krukowski Kamil (Stal Nowa
DÍba), 3. Gπsior Dawid (Stal); Debel mÍøczyzn "open": 1. Gπsior Dawid/Krukowski
Kamil (Stal), 2. Ha≥ka Krzysztof(Stal)/Skrzek
Rafa≥ (Orbitek), 3. Czachor £ukasz/Dudziak
Pawe≥ (Stal); Singiel "runners up": 1. Dycha

£ukasz (Nowa DÍba), 2. Bielski Stanis≥aw
(Nowa DÍba), 3. Bogdan Adrian (Nowa
DÍba); "Old boys" kat. 41-55 lat singiel: 1. Bunio Adam (Nowa DÍba), 2. Rachwa≥ Andrzej
(StrszÍcin), 3. Karnasiewicz Robert (Mielec);
"Old boys" kat. powyøej 55 lat singiel: 1.
Malcharek Antoni (Nowa DÍba), 2. Krasowski
Zbys≥aw (Nowa DÍba), 3. Pryciak Zbigniew
(Nowa DÍba); Debel "old boys": 1. Bunio
Adam/Malcharek Antoni (Nowa DÍba), 2. Rachwa≥ Andrzej (StraszÍcin)/Koterba Roman
(RzeszÛw), 3. Krasowski Zbys≥aw/Pryciak
Zbigniew (Nowa DÍba). ZwyciÍzcy zostali
nagrodzeni pucharami i dyplomami.
NS

KOMUNIKAT

Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Rolnicy ñ w≥aúciciele gospodarstw,
wspÛ≥w≥aúciciele, uøytkownicy i dzierøawcy!
Og≥aszamy nabÛr WnioskÛw o przyznanie p≥atnoúci bezpoúrednich do gruntÛw
rolnych lub o przyznanie wsparcia dzia≥alnoúci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na
rok 2006.
TERMIN SK£ADANIA WNIOSK”W
q od 15 marca do 15 maja 2006 r.

MIEJSCE SK£ADANIA WNIOSK”W
q Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
q Urzπd Miasta i Gminy Nowa DÍba,
pok. 303, w godzinach pracy urzÍdu.
Dopuszczalne jest z≥oøenie wniosku
po terminie, ale nie pÛüniej niø do 9 czerwca 2006 r. Jednak za kaødy dzieÒ roboczy
opÛünienia naleøna rolnikowi p≥atnoúÊ
bÍdzie obniøana o 1%.
ARiMR

   

     
    
       
   



Pismo Samorz¹du
Miasta i Gminy Nowa Dêba

Woli.
26 ñ PiÍÊdziesiπta sesja Rady Miejskiej.
Uchwalony zosta≥ budøet gminy na
2006 r.
29 ñ Zebranie wiejskie w Rozalinie.
LUTY
13 ñ W Cyganach przebywa≥ attache
kulturalny ambasady USA w Polsce
Patrick Lahey.
23 ñ 51. sesja Rady Miejskiej odby≥a siÍ
w siedzibie OPS.
MARZEC
2 ñ Podpisany zosta≥ Akt Partnerstwa
instytucji z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego na rzecz przeciwdzia≥ania
bezrobocia.
12 ñ Zebranie osiedlowe w DÍbie.
14 ñ Gminny ZespÛ≥ Reagowania zajπ≥
siÍ problematykπ ptasiej grypy i zagroøenia powodziowego na terenie
gminy.
15 ñ Podkarpacki Oúrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizowa≥
w UMiG spotkanie dotyczπce Programu Rozwoju ObszarÛw Wiejskich.
16 - ∆wiczenia jednostek straøy poøarnej
na poligonie.
17 - W Zak≥adach Metalowych DEZAMET goúci≥ wiceminister obrony
narodowej Marek Zajπka≥a.
26 ñ Zebranie wiejskie w Cyganach.
28 ñ Odby≥ siÍ gminny etap turnieju wiedzy poøarniczej.
30 ñ Sesja absolutoryjna.
KWIECIE—
2 ñ I rocznica úmierci Jana Paw≥a II.
7 ñ Poøegnanie komendanta Oúrodka
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lπdowych pp≥ka Marka Gmurskiego.
7 ñ Wizyta dziennikarzy ukraiÒskich w kot≥owni miejskiej.

Nasze Sprawy: Pismo Samorzπdu Miasta i Gminy Nowa DÍba. Wydawca: Prywatna
Agencja Informacji Regionalnej ÑMyjakpressî, Sandomierz, ul. L. Czarnego 22. Adres Redakcji: 39-460 Nowa DÍba, ul. Rzeszowska 3 ñ UMiG, tel. 8462671, w.202. Redaktor naczelny: Wies≥aw Ordon. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materia≥Ûw.
Sk≥ad i druk: Abakus s.c. 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Wiktora 21, tel. 017/ 2270 230.
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Samodzielny Publiczny ZespÛ≥ Zak≥adÛw Opieki Zdrowotnej w Nowej DÍbie,
bo tak brzmi pe≥na nazwa Szpitala, dzia≥a
w rÛønych konfiguracjach organizacyjnych
od 1953 roku.
RÛøne by≥y przeobraøenia
organizacyjne na przestrzeni
lat, ale Szpital by≥ od zawsze.
Zawsze s≥uøy≥ i s≥uøy mieszkaÒcom Miasta i Gminy pomocπ
w kaødej chwili.
Aby utrzymaÊ miejsca pracy, tak jak wszyscy musimy inwestowaÊ w infrastrukturÍ, jak
rÛwnieø w wyposaøenie. W infrastrukturÍ inwestujemy z co
najmniej dwÛch powodÛw:
r po pierwsze: aby utrzymaÊ
stanowiska pracy,
r po drugie aby poprawiÊ
dobre warunki pobytu
pacjentÛw.
W roku 2005 inwestowaliúmy w budynki i infrastrukturÍ
szpitala. Pierwszπ inwestycjπ,
ktÛrπ zrealizowaliúmy w ubieg≥ym roku by≥o oddanie do uøytku czÍúci szatniowo- socjalnej,
úwietlicy i pokoju lekarskiego
dla Zak≥adu OpiekuÒczo- Leczniczego. NastÍpnπ inwestycjπ
by≥o oddanie do uøytku klimatyzacji i wentylacji na Bloku
Operacyjnym. Inwestycja o tyle
waøna, øe pozwala na utrzymanie sta≥ej temperatury na
BO, tak waønej dla organizmu
pacjenta operowanego. Dlaczego zdecydowaliúmy siÍ na takπ
inwestycje, ktÛrej na co dzieÒ
nie widaÊ? G≥Ûwnie dlatego, øe
temperatura w salach operacyjnych w dni zimowe spada≥a
poniøej 20 st. C. a dni upalne
wzrasta≥a powyøej 30 st. C.
Osoby, ktÛre majπ okazjÍ
obserwowaÊ wyglπd budynkÛw
szpitala zdπøy≥y zauwaøyÊ jak
wyglπda budynek przy ulicy
Koúciuszki. W minionym roku
ca≥y ciÍøar inwestowania przenieúliúmy na budynek przy ul.
Koúciuszki i budynek Oddzia≥u
Rehabilitacji. UkoÒczyliúmy remonty na Oddziale WewnÍtrznym i Oddziale ChorÛb P≥uc
i Gruülicy. W tych oddzia≥ach
powsta≥y nowe ≥azienki dla nie-

pe≥nosprawnych, wymieniona zosta≥a posadzka na korytarzach,
w gabinetach zabiegowych, wymieniona
zosta≥a stolarka okienna w ca≥ym budynku, stolarka drzwiowa
w oddzia≥ach szpitalnych, zamontowano
drzwi dymoszczelne Nowa elewacja budynku przy ul. Koúciuszki.
wraz z sygnalizacjπ
p/poøarowπ przez co zosta≥y i rozdzielni na potrzeby ca≥ego ska w Rzeszowie, Powiatowego
Funduszu Ochrony årodowiska
wyodrÍbnione przegrody stref budynku.
Drugim obiektem, w ktÛ- w Tarnobrzegu, Spo≥ecznego
przeciwpoøarowych, odnowione
zosta≥y úciany w oddzia≥ach, rym ponieúliúmy duøe nak≥ady Komitetu Pomocy Szpitalowi
wyremontowano klatki scho- finansowe s≥uøπce poprawie Powiatowemu w Nowej DÍbie.
dowe wraz z zamontowaniem komfortu pobytu pacjentÛw Do kaødej dotacji, aby mog≥a
sygnalizacji p/poøarowej oraz w oddziale jest budynek Oddzia- byÊ wykorzystana, potrzebny
kaplicÍ szpitalnπ . DziÍki tym ≥u Rehabilitacji. W obiekcie tym jest tzw. wk≥ad w≥asny. Pieniπinwestycjom budynek spe≥nia zosta≥ wybudowany i oddany dze na ten cel otrzymaliúmy od
wymogi bezpieczeÒstwa p/poøa- do uøytkowania szyb i düwig Starostwa Powiatowego w Tarrowego. Wyremontowano i od- dla osÛb niepe≥nosprawnych nobrzegu.
Rok 2005 by≥ dla Szpitala
dano do uøytku pomieszczenia wraz z podjazdem dla wÛzkÛw
szatniowo-socjalne dla potrzeb inwalidzkich. CzÍúÊ sal chorych jednym z bogatszych w inwestopersonelu w pomieszczeniach /4 sale/ zosta≥a zaadoptowana wanie w infrastrukturÍ, Jednakøe
laboratorium. Dla potrzeb znaj- w pe≥ni dla potrzeb pacjentÛw nie popadamy w samozadowoledujπcych siÍ poradni specjali- niepe≥nosprawnych wraz z ≥a- nie, gdyø zdajemy sobie sprawÍ,
stycznych wyremontowaliúmy zienkami. W ca≥oúci zosta≥a wy- øe wymogi sanitarno-higieniczne
pomieszczenie rejestracji i po- mieniona stolarka okienna, drzwi dla obiektÛw s≥uøby zdrowia sπ
wejúciowe oraz drzwi w adapto- bardzo surowe i restrykcyjne. Jeradni kardiologicznej.
steúmy w okresie przejúciowym,
Bardzo waønπ inwestycjπ wanych salach.
Ponadto zosta≥a wymienio- ktÛry trwaÊ bÍdzie do 2010 roku
w tym budynku jest nowa kot≥ownia. G≥Ûwnym motywem na stolarka okienna i drzwiowa i jest to czas na dostosowanie buwybudowania tej kot≥owni w pomieszczeniach Oddzia≥u dynkÛw do wymagaÒ narzucoby≥ z≥y stan techniczny linii Pomocy Doraünej. W 2005 roku nych Rozporzπdzeniem Ministra
przesy≥owej z kot≥owni g≥Ûwnej zosta≥ zakupiony dla potrzeb Zdrowia, a obiekty bÍdπ sukceSzpitala. DziÍki tej inwestycji Oddzia≥u Pomocy Doraünej sywnie zamieniaÊ siÍ w miejsca
pacjenci nie odczuli dyskomfor- ambulans przewozowy marki remontÛw i inwestycji. Czas, jaki
tu ciÍøkiej zimy i braku ciep≥ej ÑFiat Ducatoî z pe≥nym wypo- nam pozosta≥ na pewno wykorzywody. Na poprawienie komfortu saøeniem przedzia≥u medyczne- stamy na poprawianie warunkÛw
pobytu pacjentÛw wp≥ynÍ≥o go, ktÛry s≥uøy w miejsce karetki pobytu pacjentÛw w oddzia≥ach.
Jednakøe wszystko zaleøy od
rÛwnieø ocieplenie budynku marki ÑPolonezî.
Inwestycje i remonty zosta- wysokoúci pozyskanych úrodi stropu wraz z wykonaniem
elewacji, remontu dachu i wy- ≥y zrealizowane dziÍki dotacjom, kÛw finansowych. Na rok 2006
mianie obrÛbek blacharskich. o ktÛre zabiega≥a Dyrekcja wraz mamy zaplanowane dalsze prace
Inwestycje, ktÛre nie sπ widocz- ze Starostwem Powiatowym remontowe i inwestycyjne, ktÛre
ne, a bardzo waøne ze wzglÍdÛw w Tarnobrzegu. årodki finan- sπ konsekwencjπ prac z roku
bezpieczeÒstwa i by≥y przez nas sowe otrzymaliúmy z Minister- poprzedniego, gdyø mamy czÍúÊ
realizowane to: remont tlenowni stwa Zdrowia, Narodowego zabezpieczonych materia≥Ûw.
i wymiana zaworÛw tlenowych Funduszu Ochrony årodowiska
WIES£AWA BARZYCKA
oraz wymiana wewnÍtrznych li- w Warszawie, WojewÛdzkiego
Dyrektor SPZZOZ
nii energetycznych zasilajπcych Funduszu Ochrony årodowi-

