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NS: Czy po 20 latach od powstania Solidarnoci, mo¿e
Pan stwierdziæ, ¿e idee Sierpnia zosta³y wcielone w ¿ycie?
Kazimierz Chwesiuk: ¯yjemy dzisiaj w niepodleg³ym i demokratycznym pañstwie, mamy
wolne zwi¹zki zawodowe, które
maj¹ broniæ pracownika - to s¹
niezaprzeczalne osi¹gniêcia ruchu spo³eczno-niepodleg³ociowego, jakim jest Solidarnoæ.
Tych podstaw funkcjonowania
ka¿dego wolnego kraju nie by³oby bez wydarzeñ z sierpnia
1980 i póniejszych zmagañ
Solidarnoci z komunistycznym re¿imem.
NS: Jakie by³y pocz¹tki Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ w Nowej Dêbie.
K.Ch.: Jego dzieje zaczê³y
siê oczywicie w Dezamecie,
sk¹d wywodzi³a siê grupa inicjuj¹ca powstanie NSZZ S.
Jednak spotkanie za³o¿ycielskie, zwo³ane przez kolegê Jana
Krycha, odby³o siê w padzierniku 1980 r. w klubie Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego, na ul.
Mickiewicza. Tam powo³ano
Komitet Za³o¿ycielski, na czele którego stan¹³ Krych, a ja
zosta³em jego wiceprzewodnicz¹cym. Prawdê mówi¹c, by³o
to du¿ym zaskoczeniem dla
mnie. Po pó³rocznej dzia³alnoci kolega Krych przekaza³ szefowanie zwi¹zkowi mnie, uznaj¹c, ¿e nale¿y go ukierunkowaæ
w stronê etyki chrzecijañskiej.
NS: Czym zajmowa³ siê
zwi¹zek w pocz¹tkach jego
dzia³alnoci?
K.Ch.: To by³o organizowanie struktur zak³adowych, przy
niechêtnej postawie dzia³aczy
PZPR i SB; pomoc szeregowym cz³onkom zwi¹zku w pokonywaniu codziennych k³opo-

tów w tym trudnym ekonomicznie okresie (p³ace, mieszkania, sprawy socjalne).
Wspieralimy równie¿ kolegów z terenu miasta, którzy
organizowali swoje struktury w
Owiacie, S³u¿bie Zdrowia,
Spó³dzielni Inwalidów czy

zwi¹zek, za ludzi, którzy chcieli zmiany tego ob³êdnego systemu, powodowa³a, ¿e esbeckie
prowokacje nie by³y mnie w stanie odwieæ od dalszej dzia³alnoci zwi¹zkowej.
NS: Ale potem przyszed³
stan wojenny...

PGKiM. Bardzo mocno zaczêlimy równie¿ stawiaæ sprawê
budowy kocio³a w Nowej Dêbie na górce. Zwi¹zek stawia³ sobie równie¿ za cel budowê os. Pó³noc.
NS: Solidarnoæ z tego
okresu to równie¿ radykalne
akcje strajkowe.
K.Ch.: Bylimy radykalni, bo
obroñcy re¿imu tak naprawdê to
czekali tylko sposobnoci, aby
siê z nami rozprawiæ. Najwiêkszy strajk w Dezamecie mia³
miejsce jesieni¹ 1981 roku, kiedy to stanêlimy solidarnie z
ca³ym regionem, domagaj¹c siê
poprawy sytuacji ekonomicznej
województwa i odejcia ówczesnego wojewody. Przed
strajkiem gro¿ono mi anonimowymi listami. A by³y one bardzo perfidne, gdy¿ uderza³y w
moj¹ rodzinê - straszono mnie,
¿e moje dzieci spotka krzywda.
Jednak odpowiedzialnoæ za

K.Ch.: Po pó³nocy z 12 na 13
grudnia 1981 r. zosta³em pod
eskort¹ zabrany z domu i przewieziony do Komendy Rejonowej Milicji w Tarnobrzegu.
Myla³em, ¿e to kolejna rutynowa akcja milicji, ale od kolegów,
którzy ju¿ tam byli dowiedzia³em siê, ¿e Jaruzelski wprowadzi³ stan wojenny i zdelegalizowa³ Solidarnoæ. A ja zosta³em internowany za nawo³ywanie do niepokojów spo³ecznych. Powoli dociera³a do
mnie wiadomoæ tego co siê
sta³o - przez kilkanacie miesiêcy ¿y³em pe³ni¹ wolnoci i tê
wolnoæ ludzie spod znaku
wrony zd³awili. D³ugo rozmyla³em o tym w wiêzieniu w
Za³ê¿u. Te trudne chwile uda³o
siê przetrzymaæ dziêki pos³udze
kapelana, dziêki temu, ¿e koledzy pomogli mojej rodzinie.
NS: Czy godzi siê Pan z opini¹ Lecha Wa³êsy, ¿e gdyby

nie stan wojenny dzi bylibymy ju¿ w innym miejscu.
K.Ch.: Na pewno tak. Po powrocie z internowania widzia³em w zak³adzie jeszcze wielk¹
solidarnoæ miêdzyludzk¹,
która trwa³a do zakoñczenia stanu wojennego. Po 1983 r. pracownicy i ca³a nasza spo³ecznoæ pod wp³ywem agresywnej
kampanii dzia³aczy komunistycznych wpad³a w apatiê,
która tak kontrastowa³a z pierwszymi miesi¹cami po powstaniu
Solidarnoci. I do tego problemy dnia codziennego, które powodowa³y, ¿e wielu zaczê³o ¿yæ
swoimi sprawami, jakby godz¹c
siê na to, co siê sta³o. Stan wojenny przed³u¿aj¹c agoniê komunizmu, spowodowa³, ¿e dzisiaj trudniej jest nam doganiaæ
wiat.
NS: Czym Pan siê zaj¹³ w
tym czasie?
K.Ch.: Budow¹ kocio³a na
górce i tworzeniem podziemnej struktury Solidarnoci.
Uda³o siê nam uzyskaæ pozwolenie na budowê kocio³a i stworzyæ bardzo aktywn¹ grupê ludzi pracy z Dezametu, ZBRu, PGKiM-u, Spó³dzielni Inwalidów, która podjê³a siê tego
wielkiego dzie³a. Przy wielkim
zaanga¿owaniu ca³ej spo³ecznoci Nowej Dêby w 1984 r. koció³ zosta³ oddany wiernym.
Za w bocznej kaplicy jako wotum za wywalczenie kocio³a
na górce i uwolnienie internowanych, nowodêbscy robotnicy
umiecili obraz matki Boskiej
Kodeñskiej - Królowej Podlasia, która sta³a siê nasz¹ patronk¹ - Ludzi Pracy. Obraz ten 19
czerwca 1983 r. powiêci³ na
Jasnej Górze Jan Pawe³ II.
NS: Czy ³atwo by³o ponownie odbudowywaæ Solidarnoæ?
K.Ch.: Trzeba by³o wielkiego
zaanga¿owania i powiêcenia, w
zwi¹zku z czym zrezygnowa³em
z kilku kolejnych lat pracy in¿ynierskiej. Czêæ ludzi z pierwszej
Solidarnoci przesz³a do
zwi¹zków bran¿owych i to niew¹tpliwie by³ cios. Ale wielu
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wytrwa³o i gdy odtwarzalimy zwi¹zek by³a aktywna grupa ludzi, która dostrzeg³a ponown¹ szansê na
to, by byæ gospodarzem w swoim domu. Solidarnoæ sta³a siê znowu znacz¹cym zwi¹zkiem w Dezamecie i innych rodowiskach pracy.
NS: Kolejne wcielenie Solidarnoci to wspieranie przemian samorz¹dowych.
K.Ch.: Pojawienie siê samorz¹du by³o wielk¹
szans¹ dla ma³ych ojczyzn, dlatego Solidarnoæ
zaanga¿owa³a siê w budowanie nowych struktur w
gminie. Od 10 lat ludzie spod znaku S bardzo skutecznie pracuj¹ w naszym samorz¹dzie poprawiaj¹c warunki ¿ycia mieszkañców: wodoci¹gi, oczyszczalnia, telefonizacja, szko³y, drogi - to kilka przyk³adów ze znacz¹cego ju¿ dorobku nowodêbskiego
samorz¹du.
NS: Ostatnie lata to równie¿ trudne czasy dla
ludzi pracy z Nowej Dêby i okolic.
K.Ch.: Rzeczywicie tak jest i to musi boleæ ka¿dego dzia³acza ruchu spo³eczno-niepodleg³ociowego. Trudne przemiany gospodarcze nie ominê³y równie¿ naszego orodka przemys³owego i wielu ludzi
utraci³o pracê. Ale te¿ zwi¹zek stara³ siê, aby minimalizowaæ te skutki. D¹¿ylimy do tego, aby Dezamet znalaz³ siê na licie przedsiêbiorstw zbrojeniowych, co te¿ siê uda³o; wsparlimy starania zak³adu o odzyskanie nale¿noci z PMG za lata 19901991;wprowadzony zosta³ zbiorowy uk³ad pracy.
Jednym z dzia³añ prowadzonych wspólnie Dyrekcj¹ ZM Dezamet oraz Zarz¹dem i Rad¹ Miejsk¹
by³o utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Na pewno zaowocuje to miejscami
pracy, które z³agodz¹ nasz¹ trudn¹ sytuacjê.
NS: Czym wed³ug Pana powinna byæ dzisiaj
Solidarnoæ?
K.Ch.: Obecnie Solidarnoæ winna byæ przede
wszystkim zwi¹zkiem zawodowym i nasiliæ swoj¹
dzia³alnoæ we wszystkich nowych firmach, zak³adach pracy, urzêdach. Dzia³ania maj¹ byæ skierowane na ochronê interesów ludzi pracy, przy rewolucyjnej przemianie naszej gospodarki rynkowej.
Dodam, ¿e na Zachodzie czy USA ludzi nale¿¹cych
do zwi¹zków zawodowych jest trzykrotnie wiêcej.
Obok spraw zwi¹zkowych Solidarnoæ powinna wspieraæ tak¹ partie polityczn¹, która bêdzie
umacniaæ rozwój kraju, tworzyæ nowe miejsca pracy, a przy tym kierowaæ siê spo³eczn¹ nauk¹ Kocio³a Katolickiego.
Dzi, gdy w Polsce podwa¿a siê autorytet Kocio³a, Solidarnoæ winna pokazaæ m³odym ludziom
znaczenie etyki chrzecijañskiej dla wiata pracy.
NS: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Wies³aw Ordon
Kazimierz Chwesiuk - in¿ynier, przewodnicz¹cy
nowodêbskiej Solidarnoci w latach 1980-1998;
cz³onek Regionu Ziemia Sandomierska, wielokrotny delegat na Zjazd Krajowy NSZZS, cz³onek Sekcji Krajowej Przemys³u Zbrojeniowego; radny Rady Miejskiej w latach 1990-1996, delegat do
Sejmiku Tarnobrzeskiego, radny Rady Powiatu Tarnobrzeskiego od 1998 r.; w latach 1990-1996 cz³onek Wojewódzkiej i Rejonowej Rady Zatrudnienia;
cz³onek Rady Nadzorczej ZM DEZAMET S.A. w
latach 1995-1998

20 lat temu, tak jak w ca³ym kraju,
tak i w Nowej Dêbie powsta³ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ.
Miejscem jego powstania by³o pomieszczenie Klubu Wêdkarskiego na ul.
Mickiewicza. Pierwszymi za³o¿ycielami
S byli Jan Krych i Kazimierz Chwesiuk z gronem kolegów z pracy, wród
których byli: Wac³aw Wróbel (obecny
burmistrz), Gra¿yna Wierzbicka, Stanis³aw £êgowski oraz wielu pracowników
z wydzia³ów produkcyjnych.
Powsta³y na pocz¹tku Komitet Za³o¿ycielski z przewodnicz¹cym Janem Krychem zosta³ przekszta³cony po wyborach w
Komisjê Zak³adow¹
NSZZ S, a na jej przewodnicz¹cego wybrano
Kazimierza Chwesiuka.
Siedzib¹ by³y oczywicie Zak³ady Metalowe.
Okres nastêpnych
miesiêcy by³ okresem
tworzenia zwi¹zku Solidarnoæ w zak³adach
na terenie miasta. Powsta³y Komisje Zak³adowe NSZZ S Owiaty, ZOZ-u,
PGKiM-u oraz Spó³dzielni Inwalidów.
Niezale¿ny zwi¹zek, który powsta³
w wyniku masowego protestu Polaków
z istniej¹cej w kraju w latach 70-tych
sytuacji, zosta³ odczytany jako du¿e zagro¿enie dla ówczesnych w³adz, które
nie zamierza³y tego zwi¹zku tolerowaæ.
Pamiêtam jak w 1980 r. ca³¹ Now¹
Dêbê oklejono has³ami o dorobku Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych,
gdy na miecie pojawi³y siê ulotki z postulatami Solidarnoci.
Powsta³y w roku 1980 Zwi¹zek Solidarnoæ w Nowej Dêbie wzi¹³ na siebie
wiele zadañ, jakie nale¿a³o wykonaæ.
G³ównymi celami by³y: udzia³ w tworzeniu Regionu Ziemia Sandomierska;
walka o budowê nowego kocio³a w Nowej Dêbie, któr¹ w³adze blokowa³y przez
kilkadziesi¹t lat; wród inicjatorów tej
budowy byli ks. proboszcz Henryk £agocki oraz ks. bp Ignacy Tokarczuk; budowa Osiedla Pó³noc przy ul. Kociuszki; udzia³ w akcjach strajkowych na
rzecz zmian w³adz wojewódzkich; umacnianie i rozwój naszych struktur.
Te owocne dzia³ania zosta³y jednak
przerwane 13 grudnia 1981 r. przez
wprowadzenie w kraju stanu wojenne-

go. Wszelkie dzia³ania Zwi¹zku zosta³y przerwane, zaczê³y siê represje wielu dzia³aczy zwi¹zkowych.
Internowano cz³onków Komisji Zak³adowej, miêdzy innymi: Kazimierza
Chwesiuka, Wies³awa Meldnera, Stanis³awa Piechotê, Wies³awa Nêdziego.
S³u¿by bezpieczeñstwa, ca³a masa
ubeków, szykanowa³y rodziny i znajomych za rzekome kontakty i pomoc dla
osób najbli¿szych internowanym.
Odrodzenie Solidarnoci nast¹pi³o
w roku 1989, po ponownych protestach
i strajkach wielu zak³adów, w tym Huty

Stalowa Wola. Nast¹pi³o to jednak
dopiero po niemal 8-letnim okresie kolejnego zniewolenia naszego Narodu.
By³ to okres terroru, mordów w³adzy
ludowej i s³u¿b bezpieczeñstwa. Struktury naszej S musia³y siê tworzyæ od
zera, poniewa¿ w³adza zabra³a zwi¹zkowi wszystko, co by³o jego w³asnoci¹.
Nowa Komisja Zak³adowa powsta³a
ponownie w Zak³adach Metalowych w
Nowej Dêbie. Nastêpnie swoj¹ dzia³alnoæ wznowi³y komisje zrzeszone obecnie w Miêdzyzak³adowej Komisji
Zwi¹zkowej, tj. Owiaty, ZOZ-u, PGKiM-u, Spó³dzielni Inwalidów.
Dzia³anie NSZZ Solidarnoæ mia³o i ma wielostronny wymiar, poniewa¿
oprócz dzia³alnoci zwi¹zkowej, jako
sprawca przemian ustrojowych, jest niejako przemiany te zobowi¹zany wspieraæ. Jest to bardzo trudne zadanie, bo
wiele dzia³añ, które maj¹ miejsce dzisiaj, uderzaj¹ w nas. Jest to skutkiem
wielu okolicznoci. W czêci oprócz
okresu minionego, równie¿ pewnego zakresu nieudolnoci lub z³ej woli. Jednak
zdaniem wielu z nas nie ma od tej drogi
odwrotu, lecz trzeba w tym co jest dzi,
dokonywaæ zmian na lepsze.
Julian Chmielowiec
Przewodnicz¹cy MKZ NSZZ S
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...Ojcu wiêtemu Janowi
Paw³owi II powiêcona zosta³a
tablica, któr¹ 21 wrzenia ods³oni³ na frontonie kocio³a pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego
ks. bp Edward Frankowski.
Idea ufundowania tablicy powiêconej naszemu wielkiemu
Rodakowi zrodzi³a siê w ubieg³ym
roku z inicjatywy ówczesnej przewodnicz¹cej RM Marii Mroczek
i Komisji Owiaty. Kontynuowania tego dzie³a i wsparcia komisji
podj¹³ siê obecny przewodnicz¹cy rady Tadeusz Gêgotek.
Prace projektowe nabra³y
tempa w tym roku. Model tablicy przygotowa³ nowodêbski
plastyk Piotr Adamczyk. W treci tablicy nawi¹za³ do ubieg³orocznej wizyty Jana Paw³a II w
Sandomierzu, tytu³uj¹c j¹ Potê¿ni wiar¹. Dalsza treæ tablicy, przygotowana przez inicjatorów, brzmi nastêpuj¹co:
Ojcu wiêtemu Janowi Paw³owi II, najwiêkszemu z Rodu
Polaków, wdziêczni za jego
pontyfikat oraz wizytê w Diecezji Sandomierskiej u progu
III Tysi¹clecia. Tablicê ufundo-
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wali mieszkañcy miasta i gminy Nowa Dêba - 2000. Tablicê ozdobi³y dwa herby: papieski i gminny. Koszt wykonania
tablicy pokryli radni z prywatnych rodków oraz nowodêbscy przedsiêbiorcy.
Po os³oniêciu tablicy w kociele odby³a siê uroczysta msza
w., w której uczestniczyli
przedstawiciele powiatu ze starostami Zbigniewem Rêkasem
i Jerzym Sudo³em wraz z radnymi; w³adze gminy z burmistrzem Wac³awem Wróblem
oraz radni; przedstawiciele
miejscowych instytucji i firm;
m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i rednich
wraz z opiekunami; wierni z
miejscowych parafii.
Mszê wraz z ks. bp. Frankowskim koncelebrowali ks. Eugeniusz Nycz i ks. Antoni Sanecki z Tarnowskiej Woli. Uroczystoæ uwietni³ chór parafialny
i Orkiestra Dêta oraz m³odzie¿
Gimnazjum Nr 1.
Na pocz¹tku nabo¿eñstwa
sylwetkê Jana Paw³a II przybli¿y³a radna Maria Mroczek, uj-

- Niech ten samochód jedzi d³ugo i
szczêliwie - mówi³ burmistrz Wac³aw
Wróbel przekazuj¹c kluczyki do nowego radiowozu komendantowi Komisariatu Policji w Nowej Dêbie S³awomirowi Gospodarczykowi - niech przyczyni siê do jeszcze
intensywniejszej pracy na rzecz poprawy
bezpieczeñstwa, niech s³u¿y jak najlepiej

muj¹c j¹ w dwóch aspektach:
naszego wielkiego Rodaka i
Pasterza Kocio³a Katolickiego.
Do nauczania Jana Paw³a II
nawi¹za³ ks. bp Frankowski w
swojej homilii. Zwróci³ uwagê
na to, ¿e papie¿ wskaza³ Polakom drogê, jak¹ winni siê poruszaæ, w swoich 500 przemówieniach do nich skierowanych. Jest to droga prawdy,
sprawiedliwoci, odwo³ywania
siê do korzeni polskoci. A te
korzenie silnie tkwi¹ w religii
chrzecijañskiej. Przypomnia³
przy tym zas³ugi narodu polskiego dla Europy, dla której
dzisiaj stajemy siê petentami. To
Polska w³anie by³a przedmurzem chrzecijañskiej Europy i
broni³a j¹ przed tureckim zniewoleniem w 1683 r. Z kolei w
1920 r. Europa zosta³a ochronio-

nam wszystkim.
30 sierpnia
bie¿¹cego roku
na placu przed
Urzêdem Miasta
i Gminy w Nowej Dêbie odby³o siê oficjalne i
uroczyste przekazanie radiowozu marki polonez caro Komisariatowi Policji w Nowej
Dêbie. Przyby³
starosta tarnobrzeski Zbigniew Rêkas,
komendant Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu Zbigniew Matys, burmistrz Wac³aw Wróbel, zastêpca burmistrza Pawe³
Grzêda, przewodnicz¹cy RM Tadeusz Gêgotek oraz radni z gminy. Licznie dopisa³y te¿ lokalne media: prasa i radia. Samochód ufundowa³y (koszt 28 tys. z³) w³adze samorz¹dowe Nowej Dêby wspólnie

na przed zalewem bolszewizmu
po zwyciêskiej bitwie warszawskiej. A dwadziecia lat temu
Solidarnoæ zapocz¹tkowa³a
upadek komunizmu w Europie.
I zawsze w tych chwilach Polska by³a wierna Bogu i dlatego
by³a wielka.
Dzisiaj Polacy winni pamiêtaæ o tych wydarzeniach i nie biæ
pok³onów w Nowym Jorku czy
Brukseli, tak jak przez 50 lat w
Moskwie.
Jak mówi³ biskup Frankowski
- Nie mo¿emy byæ petentami w
Europie, ale jej znacz¹cym
ogniwem, zakorzenionym w religii chrzecijañskiej. Tak¹
wiadomoæ winna mieæ zw³aszcza nasza m³odzie¿, która nied³ugo bêdzie kszta³towaæ oblicze naszej Ojczyzny.
Wies³aw Ordon

z Komend¹ G³ówn¹ Policji, która we wrzeniu przekaza³a nowodêbskim policjantom
jeszcze jeden samochód. Wczeniej w³adze Nowej Dêby zakupi³y dla Komisariatu kserokopiarkê, niszczarkê do dokumentów, telefon z ³¹czem ISDN, które umo¿liwia identyfikacjê rozmówcy. Finansowa³y te¿ zakup paliwa do radiowozów. - Bardzo cieszy nas fakt, ¿e wspó³praca z lokalnym samorz¹dem uk³ada siê tak dobrze
- powiedzia³ na uroczystoci nadkom. S.
Gospodarczyk - widaæ tu zrozumienie problemów z jakimi boryka siê policja. Dzi
kiedy przestêpcy dysponuj¹ lepszym technicznie sprzêtem, taka pomoc jest bardzo
wa¿na. Ze swojej strony obiecujê, ¿e podarowany radiowóz przyczyni siê do
zwiêkszenia bezpieczeñstwa w naszej
gminie. Samochód zosta³ powiêcony
przez ks. Mieczys³awa Wolanina. M³odszy inspektor Zbigniew Matys zwróci³
uwagê wszystkich na drzwi radiowozu pomalowane na bia³o co jest wymogiem
przepisów unijnych - dziêki takiemu zestawieniu barw samochody s¹ bardziej
widoczne na ulicy.
(m)
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W zasadzie tak nale¿a³oby okreliæ inwestycjê jaka 12
padziernika zosta³a oddana do u¿ytku. Chodzi oczywicie o kanalizacjê sanitarn¹ w Tarnowskiej Woli, obejmuj¹c¹ na razie zachodni¹ czêæ wsi. W³anie w tym
dniu wykonawca tej inwestycji Ryszard Hoffman przekaza³ gminie do u¿ytku kanalizacjê o wartoci 1,4 mln z³.

szkañców nale¿a³o do³o¿yæ ok.
400 tys. z³. W ten sposób zbilansowana zosta³a ca³a inwestycja i
mo¿na by³o przyst¹piæ do jej realizacji.
Jak podkreli³ wykonawca tej
inwestycji Ryszard Hoffman,
bardzo dobrze uk³ada³a siê
wspó³praca z mieszkañcami w
trakcie jej realizacji, dziêki czemu mo¿na by³o pokonaæ ró¿ne
przeszkody. Dopisywa³a równie¿
pogoda, która pozwoli³a przejæ

Starania o ziszczenie siê tego
zadania podjête zosta³y przez
Spo³eczny Komitet Budowy Kanalizacji w Tarnowskiej Woli w
1991 r., kiedy jeszcze trwa³o wodoci¹gowanie wsi. Wtedy ju¿
zdawalimy sobie sprawê, podobnie jak inne so³ectwa, ¿e kanalizacja jest nieodzowna po wykonaniu wodoci¹gu. Realizacji tego
zadania mo¿na by³o siê jednak
podj¹æ po wykonaniu oczyszczalni cieków w Nowej Dêbie, do
której pop³yn¹ nasze cieki. Budowa w³asnej oczyszczalni by³aby niepotrzebna z ekonomicznego punktu widzenia.
Krokiem prze³omowym by³o
pozyskanie w 1999 r. przez burmistrza miasta i gminy Wac³awa
Wróbla oraz podleg³y mu zespó³
z kierownikiem Andrzejem Ko³omycewem rodków z programu PHARE-INRED, wspieraj¹cego dotacjami inwestycje w zakresie infrastruktury na wsi.
Wniosek z³o¿ony do tego pro-

inwestycji przez mokrad³a praktycznie such¹ nog¹. Nie zawiedli równie¿ kooperatorzy, czyli
podwykonawca czêci elektrycznej in¿. Czernik i przedstawiciele firmy KORDES, którzy zainstalowali przepompowniê g³ówn¹ i przepompownie przydomoJan Baracz
we. Dziêki tak zorganizowanej
Przewodnicz¹cy Spo³ecznego
wspó³pracy wykonawcy, podwy- Komitetu Budowy Kanalizacji
konawców i oczywicie mie- w Tarnowskiej Woli

XXVIII sesja Rady Miejskiej
zdominowana zosta³a przez sprawy owiaty. Na pierwszy ogieñ
posz³a uchwa³a ustalaj¹ca regulaminy okrelaj¹ce zasady wynagradzania i przyznawania dodatków do wynagrodzeñ i nagród. A
poniewa¿ tych regulaminów by³o
6, tote¿ debata by³a dosyæ d³uga.
Wziêli udzia³ w niej przedstawiciele owiatowych zwi¹zków zawodowych - El¿bieta Koz³owska
z Solidarnoci i Kazimierz
W¹sik ze Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Zwi¹zkowcy nie
wnosili wiêkszych uwag do zapisów merytorycznych projektów
uchwa³y, które zaopiniowali ju¿
wczeniej. Starali siê natomiast o
zmianê zapisów przy wysokociach poszczególnych dodatków,
co w niektórych przypadkach
przynios³o pewien sukces, zw³a-

gramu dosta³ dofinansowanie w
wysokoci ok. 50% wartoci inwestycji (bez podatku), czyli ok.
650 tys. z³. Dodatkowo uda³o siê
pozyskaæ Urzêdowi ok. 325 tys.
z³ z bud¿etu Wojewody Podkarpackiego, wspieraj¹cego rodkami pañstwowymi inwestycje dotowane pieniêdzmi z Unii Europejskiej. Tak wiêc z bud¿etu
gminy wspartego wp³atami mie-

OWIATOWE PORZ¥DKI

szcza tam , gdzie wnioskowa³a o
to równie¿ Komisja Owiaty.
Debacie tej przys³uchiwa³a siê
du¿a rzesza nauczycieli (dawno
ju¿ sala nie by³a tak wype³niona).
Z t¹ pierwsz¹ uchwa³¹ wi¹za³a siê kolejna, dotycz¹ca zaci¹gniêcia kredytu na realizacjê
ustawowych zmian w Karcie Nauczyciela (co ju¿ nie wywo³a³o
takie zainteresowania rodowiska nauczycielskiego). Poniewa¿
do sesji nie znana by³a jeszcze
wysokoæ rodków, jakie gmina
mia³a otrzymaæ z bud¿etu pañstwa na realizacjê ustawowych
zapisów, Zarz¹d zaproponowa³
radzie wziêcie kredytu na wyp³atê wynagrodzeñ do wysokoci 1

mln z³. Oszacowano, ¿e skutki
wdra¿anych podwy¿ek od 1
stycznia to ok. 1, 2 mln z³, a z
bud¿etu mo¿emy liczyæ najwy¿ej na po³owê tej kwoty, ze
wzglêdu na niedostosowan¹ sieæ
szkoln¹ do wymogów reformy
owiatowej. Debata nad t¹
uchwa³¹ by³a doæ gor¹ca, ale
radni ostatecznie j¹ podjêli przy
jednym g³osie sprzeciwu.
Rada ustali³a równie¿ sk³ad
Komisji Konkursowej, której
zadaniem by³o wy³onienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej nr 2 w
Nowej Dêbie.
Radni wyrazili równie¿ zgodê na zmniejszenie terenu na-

szkañców Tarnowskiej Woli
mo¿liwe by³o zrealizowanie tej
inwestycji w czasie okrelonym
przez program PHARE-INRED
(do 31.10). Dodaæ nale¿y, ¿e tok
jej realizacji by³ ca³y czas kontrolowany przez Wojciecha Pomajdê, dyrektora Programów
Pomocowych dla Rolnictwa
FAPA, który dysponowa³ rodkami unijnymi na ten cel, przeznaczonymi dla naszej wsi.
W ramach tej inwestycji zbudowano 4810 mb ró¿nych kolektorów, przepompowniê
g³ówn¹, 24 przepompownie
przydomowe, 4055 mb przykanalików. Dodaæ tu nale¿y równie¿ zasilanie elektryczne o
³¹cznej d³ugoci 2482 mb i stacjê trafo. Dziêki tej inwestycji
do kanalizacji pod³¹czonych zosta³o 98 gospodarstw domowych. Jest to pierwszy etap tej
inwestycji w Tarnowskiej Woli
i mamy nadziejê, ¿e w roku
przysz³ym druga czêæ wsi zostanie skanalizowana. Mylê, ¿e
jest to proces nieuchronny i tak¹
wiadomoæ maj¹ w³adze gminy. Znaczenie tej inwestycji dla
mieszkañców naszej wsi wskazuje, ¿e w³adze gminy okreli³y
w strategii jej rozwoju w³aciwe priorytety w zaspokajaniu
potrzeb mieszkañców so³ectw.

szej podstrefy TSSE o ok. 15 ha,
na rzecz gminy Gorzyce, która
rozpoczê³a starania o utworzenie takiej podstrefy na terenie
WSK. Sta³o siê to po uzyskaniu
przyzwolenia na tak¹ operacje
od ZM DEZAMET.
Gmina naby³a równie¿ nieodp³atnie od Agencji W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa dzia³ki
z oczyszczalni¹ cieków w Budzie Stalowskiej oraz dzia³kê
pod przepompowniê cieków w
Tarnowskiej Woli.
Na wniosek Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony rodowiska radni zobowi¹zali Zarz¹d do przygotowania projektu uchwa³y, okrelaj¹cej jako
priorytety inwestycyjne w przysz³ym roku remonty dróg i melioracje.
NS
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NASI WYBRAÑCY

Ju¿ po raz trzeci w NASZYCH SPRAWACH przedstawiamy Pañstwu sylwetki radnych
Rady Miejskiej w gminie Nowa Dêba. Radni opowiadaj¹ o sobie, o problemach swoich
okrêgów wyborczych, o sposobach ich rozwi¹zywania. Oto kolejna dwójka:

JAN
FLIS

- Proszê siê zaprezentowaæ naszym czytelnikom.
- W tym roku skoñczy³em
50 lat. Posiadam wykszta³cenie zawodowe. Obecnie, po 35
latach pracy, przebywam na
zasi³ku przedemerytalnym.
Mam córkê, która w tym roku
ukoñczy³a studia z dyplomem
magistra filologii polskiej. Jestem te¿ dziadkiem - mam wspania³ego wnuka. Radnym jestem ju¿ trzeci¹ kadencjê. Piastuje
te¿ funkcjê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, czyli jak to
siê pospolicie mówi: jestem so³tysem.
- Z jakimi problemami najczêciej zwracaj¹ siê do Pana
Pañscy wyborcy?
- Problemem mojego jak i innych okrêgów wyborczych jest
brak rodków finansowych w bud¿ecie gminy. Na gminê nak³adane s¹ coraz to wiêksze zobowi¹zania, co nie pokrywa siê
z posiadanymi przez gminê pieniêdzmi. A najbardziej, nas radnych z osiedli i so³ectw, niepokoi fakt, ¿e coraz mniej mamy
rodków na inwestycje. Wiem, ¿e g³ównymi problemami moich wyborców, z którymi stykaj¹ siê na co dzieñ jest brak utwardzonych dróg na osiedlu. Du¿¹ bol¹czk¹ w ostatnich latach
jest te¿ brak odwodnienia terenów lenych, z których przy obfitych opadach sp³ywaj¹ strumienie wody wprost na osiedle.
Powoduje to niejednokrotnie zatapianie zabudowañ.
- A co Pan chcia³by osi¹gn¹æ w najbli¿szej przysz³oci?
- Bêdê bardzo zadowolony jak uda nam siê ukoñczyæ szko³ê
w os. Dêba. Choæ nauka tam ju¿ trwa od jakiego czasu, teren wokó³ szko³y jest jeszcze niezagospodarowany i jeszcze
sporo pracy trzeba w³o¿yæ, ¿eby ostatecznie zakoñczyæ tê budowê. Chcia³bym te¿, aby ca³kowicie skanalizowaæ osiedle.
Zale¿y mi te¿ na zalesieniu 4 ha mienia gminnego.
- Jak bêdzie siê Pan stara³ zaradziæ problemom w gminie?
- Problemy ³atwo siê rozwi¹zuje, gdy jest wystarczaj¹ca
iloæ rodków finansowych w bud¿ecie. Kiedy tych pieniêdzy brakuje sytuacja bardzo siê komplikuje. Ja ze swojej strony bêdê stara³ siê je rozwi¹zywaæ tak jak do tej pory - poprzez sta³e dr¹¿enie u w³adz gminy.
- Jakie plany na przysz³oæ?
- Przede wszystkim dokoñczyæ ca³kowicie i doczekaæ otwarcia
szko³y na osiedlu, dokoñczyæ kanalizacjê, wykonaæ odwodnienie
lasów i intensywnie w³¹czyæ siê w budowê ulic na osiedlu.
- Jak Pan ocenia pracê Rady Miejskiej w Nowej Dêbie?
- Dotychczasowe dzia³ania Rady Miejskiej oceniam pozytywnie. Wa¿ne jest to, ¿e wród nas radnych nie ma podzia³ów politycznych. Ca³a Rada wspólnie rozwi¹zuje sprawy, które dotycz¹
spo³ecznoci naszej gminy. Oczywicie, ostateczna ocena bêdzie
nale¿eæ do tych , którym s³u¿ymy, czyli naszych wyborców.
- Dziêkujê bardzo za rozmowê.

ZBIGNIEW
G£ADYSZ

- Proszê opowiedzieæ w kilku s³owach o sobie naszym
czytelnikom.
- Mam 28 lat. Mieszkam w
Chmielowie. Wykszta³cenie
mam rednie techniczne. Pracujê w Po³añcu, w firmie Enrem sp. z o.o. Moja ¿ona ma
na imiê Barbara. Mam dwójkê ma³ych dzieci: córkê Katarzynê, która ma 3 lata i 9 miesiêcznego synka Andrzeja. W radzie reprezentujê so³ectwo
Chmielów.
- Jakie s¹ najwa¿niejsze problemy so³ectwa Chmielów?
- Mylê, ¿e jedn¹ z wa¿niejszych spraw Chmielowa jest
stan naszej szko³y. Szko³a jest w trakcie remontów. Wspólnym wysi³kiem i przy du¿ej pomocy rodziców uda³o siê poprawiæ jej wygl¹d. Jest to bardzo wa¿ne, poniewa¿ szko³a,
oprócz wietnych pedagogów, ma uczniów, którzy odnosz¹
sukcesy w sporcie, wiêc takie remonty, szczególnie sali gimnastycznej, na pewno mog¹ je wesprzeæ. Bardzo uci¹¿liwy
jest te¿ stan naszych dróg. S¹ odcinki, ¿e naprawdê jest on
beznadziejny. Bardzo przyda³aby siê te¿ u nas kanalizacja.
- Z jakimi problemami najczêciej zwracaj¹ siê do Pana
wyborcy?
- Moi wyborcy maj¹ bardzo du¿o problemów. Najbardziej chyba boli ich to, ¿e tak ma³o jest inwestycji na terenie naszego
so³ectwa. Czêsto spotykam siê wrêcz z opiniami, ¿e w Radzie
jest z³e zarz¹dzanie ekonomiczne na rzecz so³ectwa Chmielów.
Wiem, ¿e mieszkañcy chcieliby, aby wiêcej rodków by³o przeznaczanych na rozwój kultury i owiaty na terenie Chmielowa.
Przyda³aby siê te¿ pomoc finansowa na rozwój sportu.
- Jak Pan bêdzie siê stara³ zaradziæ tym problemom?
- Przede wszystkim planujê dalsz¹ pracê nad pozyskiwaniem
rodków. Zdajê sobie sprawê, ¿e bud¿et gminy jest niski, a
wydatków du¿o. Jednak mylê, ¿e pewne sprawy musz¹ byæ
na bie¿¹co rozwi¹zywane. Przede wszystkim chodzi tu o stan
dróg w gminie. Wa¿na jest te¿ kwestia wysypiska mieci, a
konkretnie znalezienia jego bli¿szej lokalizacji. Za priorytetow¹ sprawê uznaje te¿ kontynuacjê budowy kanalizacji w so³ectwach. Jej brak jest bardzo uci¹¿liwy. Wiem, ¿e wszystkie
te zadania wymagaj¹ nak³adów pieniê¿nych i czasu. Na pewno te¿ nie uda siê nam wszystkiego zrealizowaæ, jednak s¹ to
zadania, które wyznaczaj¹ kierunki naszej dzia³alnoci.
- Jakie jest Pana zdanie na temat dzia³añ obecnego samorz¹du?
- No, có¿ moje zdanie nie jest tu najwa¿niejsze. Ocena naszych dzia³añ nale¿y przede wszystkim do mieszkañców, do
tych których w radzie reprezentujemy, którym swoimi dzia³aniami staramy siê pomóc. Zobaczymy jak oni nas oceni¹.
- Dziêkujê za rozmowê.
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POWAKACYJNE
PORZ¥DKI
24 sierpnia radni po
dwumiesiêcznej przerwie
spotkali siê na XXVI sesji. Okres przerwy wakacyjnej spowodowa³ nagromadzenie na sesji a¿
13 uchwa³. Nie by³o to dla
radnych jakim problemem, gdy¿ uporali siê z
nimi bardzo szybko.
Uchwa³y mia³y charakter
porz¹dkuj¹cy bie¿¹c¹
dzia³alnoæ gminy (zmiany w bud¿ecie, zezwolenia na nabycie nieruchomoci, dopasowanie wynagrodzenia burmistrza,
które siê nie zmieni³o, do
obowi¹zuj¹cych przepisów, realizacji strategii).
Pewne o¿ywienie wnios³a uchwa³a wnioskuj¹ca
do Rady Powiatu Tarnobrzeskiego o przekazanie powiatowej czêci
szko³y w os. Dêba naszej
gminie. Sprawa jest rozpatrywana przez powiat.
Rada zdecydowa³a siê
na przyst¹pienie do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorz¹dów Terytorialnych, które ma reprezentowaæ wspólne interesy samorz¹dowe
wobec innych gremiów.
Przedstawicielem gminy
w PSST zosta³ burmistrz
Wac³aw Wróbel. Radni
ustalili równie¿ obwody
wyborcze dla wyborów
Prezydenta RP.
Du¿o czasu zajê³y radnym wolne wnioski i zapytania, co nie dziwi po
dwumiesiêcznej przerwie. Pytano o poprawê
stanu dróg i melioracji
(zw³aszcza w kontekcie
lipcowo-sierpniowych
podtopieñ), owietlenia
naszych ulic, stanu miejskich chodników; bardzo
mocno poruszano sprawê w³aciwego u³o¿enia
chodnika na ul. Jana
Paw³a II po przeprowadzonej nitce cieplnej.

K

rótko trwa³a XXVII sesja,
co by³o zwi¹za-ne z nastêpuj¹c¹ po niej uroczystoci¹ ods³oniêcia tablicy powiêconej Janowi Paw³owi II (o czym piszemy w numerze). Radni podjêli
uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ wdziêcznoæ Ojcu wiêtemu za jego pontyfikat oraz wizytê w Diecezji

UROCZYCIE NA XXVII SESJI
Sandomierskiej w 1999 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Gêgotek zaprosi³ na tê
sesjê równie¿ ofiarodawców,
którzy przyczynili siê do ufundowania tablicy. W ten sposób
wyrazi³ podziêkowanie miejsco-

wym przedsiêbiorcom za w³¹czenie siê do tego dzie³a.
Radni podjêli równie¿ deklaracjê o posadowieniu krzy¿a na
terenie cmentarza komunalnego
w Nowej Dêbie.
NS

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP W GMINIE NOWA DÊBA
Uprawnionych do g³osowania - 14 463, Wziê³o udzia³ w g³osowaniu 8 260, tj. 57,11%
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yj¹tkowo niesprzyjaj¹ca aura tego lata
da³a siê nam we
znaki szczególnie na prze³omie
lipca i sierpnia. Nas¹czona du¿ymi opadami deszczu ziemia
nie by³a w stanie przyj¹æ kolejnych opadów, kiedy pola³o jak
z cebra w sobotê 28 lipca. Rowy,
kana³y, rzeczki zupe³nie siê wype³ni³y i woda zaczê³a siê wylewaæ na pola, a w niektórych
rejonach podchodziæ do zagród.
Szczególnie trudna sytuacja wytworzy³a siê w Alfredówce,
gdzie przez ca³¹ niedzielê stra¿acy z OSP Alfredówka i Tarnowska Wola, przy wsparciu
sprzêtowym z PGKiM-u, ratowali gospodarstwa przed podto-

JESIEÑ 2000
Trudno by³o
równie¿ w os.
Dêba,
gdzie
nadmiar wody
sp³ywaj¹cy z lasów grozi³ podtopieniem kilku domów. Podjêta w
nocy z soboty na
niedzielê przez
przewodnicz¹cego komitetu przeciwpowodziowego
Wac³awa
Wróbla i jego zastêpcê Paw³a
Grzêdê akcja,
spowodowa³a
przystopowanie
sp³ywu nadmiaru

pieniem przez rzekê Dêbê. Niestety, woda dotar³a na podwórza
kilku gospodarstw, na szczêcie
nie podesz³a pod domy, bo straty mog³yby byæ wtedy wiêksze.
Kiedy usta³y deszcze i wydawa³o siê, ¿e woda zacznie opadaæ,
okaza³o siê, ¿e wody z rzeki

wód poprzez jej czêciowe rozlanie na lasy i obejcie domostw.
Niemniej jednak du¿a iloæ wody
pop³ynê³a ul. Jagodow¹, ponownie j¹ niszcz¹c.
Olbrzymie iloci wód pop³ynê³y równie¿ Trzeniówk¹ i
Mokrzyszówk¹. Niesprawny

Dêba nie mia³y ujcia, gdy¿
przepe³niony by³ £êg i jego dop³ywy. Woda sp³ywaj¹ca z Nowej Dêby w Alfredówce zaczê³a wzbieraæ podtapiaj¹c tym razem znaczne po³acie pól. Sytuacja w tym rejonie zaczê³a siê
stabilizowaæ dopiero po kilku
dniach.

system blokady dop³ywów do
tych rzek spowodowa³, ¿e
wody podtopi³y olbrzymie obszary ziemi uprawnych na terenie Chmielowa, Jadachów i
Cyganów, co mo¿na by³o jeszcze go³ym okiem obejrzeæ
po dwóch tygodniach. Mo¿na
tu jeszcze dodaæ, ¿e w pozo-

sta³ych wsiach (Tarnowska
Wola, Rozalin) we znaki da³y
siê ma³e kana³y i cieki wodne
(Stawidza), które niszczy³y
drogi i zalewa³y tegoroczne
uprawy.
Poniewa¿ tegoroczne podtopienia by³y ju¿ kolejnymi na
przestrzeni
kilku lat, rozgorza³y dyskusje o odpowiedzialnoci, o
sposobach zapobiegania takim sytuacjom. Wynika
z nich, ¿e
wiêkszoæ zarzutów winni
wzi¹æ na siebie zarz¹dcy
wód,
do
których nale¿¹
Skarb Pañstwa, spó³ki
wodne czy na
ciekach podstawowych
gmina. Jednak¿e sprawa nie jest tak prosta i oczywista, jakby siê wydawa³o. rodki jakie mog¹
zgromadziæ zarz¹dcy pozwalaj¹ jedynie na odmulanie niewielkich odcinków, nawet nie
na pog³êbianie z umacnianiem
brzegów, co by³oby dobrym
rozwi¹zaniem. I ta sytuacja nie

ulegnie du¿ej poprawie w kolejnych latach, jeli nie bêdzie
znacz¹cej pomocy bud¿etu
pañstwa. Spó³ki wodne twierdz¹, ¿e za sk³adki p³acone przez
rolników mog¹ wykonaæ jedynie po³owê najpotrzebniejszych
prac melioracyjnych. Nie bez
winy s¹ równie¿ sami rolnicy,
którzy przez suche lata zaniedbywali czy rozje¿d¿ali robione
przez ich ojców rowy, co zmieni³o stosunki wodne.
Okaza³o siê równie¿ jednak,
¿e w tym roku, gdyby system
melioracyjny by³ bardzo wydolny i tak nie by³by w stanie
poradziæ sobie z tak¹ iloci¹
wody, które przetoczy³y siê
przez nasz¹ i s¹siednie gminy.
W dyskusji nad tym tematem
w czasie prac nad studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowani przestrzennego
wynik³o, ¿e szans¹ na poprawê
sytuacji s¹ albo zbiorniki retencyjne (np. stawy w Alfredówce - Pañska £¹ka), albo naturalne poldery, które wyranie
uwidoczni³y siê w czasie tegorocznej powodzi. Ich przystosowanie do potrzeb gromadzenia du¿ych iloci wód na pewien okres czasu mog³oby zapobiegaæ stratom, jakie dotknê³y ponownie (po majowej suszy) naszych rolników. Jest to
kolejny temat przed jakim stanie nasz samorz¹d. Dodaæ tu jeszcze mo¿na, ¿e straty, jakie
ponios³a nasza gmina, wyszacowane zosta³y na 1mln 400
tys. z³.
NS
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INWESTYCJE, REMONTY,
MODERNIZACJE

Druga po³owa roku up³ywa pod znakiem znacznego zaawansowania w pracach inwestycyjnych
na terenie gminy. Pokrótce przedstawiamy ich
realizacjê.
DROGI
W Nowej Dêbie zakoñczona
zosta³a budowa ulicy Kwiatkowskiego, ³¹cz¹ca os. Pó³noc
z budownictwem jednorodzinnym w okolicach Zalewu. Wartoæ tej inwestycji, wykonanej
przez firmê DROKAM z Piaseczna, wynios³a 203 tys. z³.
W Cyganach oddano do
u¿ytku wyasfaltowan¹ tzw.
ma³¹ uliczkê, u³atwiaj¹ca
przejazd przez ruchliw¹ czêæ
wsi (w tym w stronê kocio³a). Inwestycjê wykona³o

Olenicy w oparciu o dokumentacjê techniczn¹ przygotowan¹ przez Biuro Projektowe
INTERIOR z Sandomierza. W
ramach tych prac docieplono
ciany styropianem, wykañczaj¹c elewacjê tynkiem akrylowym. Wymieniono drzwi,
dokonano kompleksowej
obróbki blacharskiej oraz wykonana zosta³a instalacja odgromowa. Firma realizowa³a
równie¿ takie same prace na
budynku przystanku dworcowego. Wartoæ prac wynios³a

Nowa elewacja Przychodni Zdrowia
koñczenia pozostaje jeszcze
wykonanie asfaltowej nawierzchni na parkingu za Urzêdem.
Plac na ulicy 1 Maja
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych ze Stalowej Woli.
Wartoæ tej inwestycji wynios³a 111 tys. z³.
W Chmielowie modernizowane by³y drogi na Lipce, dziêki czemu poprawi¹ siê dojazdy
do pól. Remont w wykonano
poprzez nawiezienie pospó³ki,
za kwotê 46 tys. z³.
BUDYNKI
Nowy wygl¹d zyska³a Przychodnia Zdrowia, któr¹ do tej
pory z ³atwoci¹ mo¿na by³o
okreliæ, jako budynek posiadaj¹cy najmniej ciekaw¹
elewacjê w zasobach komunalnych. W ramach tej inwestycji budynek zosta³ docieplony
oraz zyska³ interesuj¹c¹ kolorystykê. Prace wykona³a Spó³dzielnia Rzemielnicza z

OWIATA
Zakoñczona zosta³a budowa
szko³y w os. Dêba. Ci¹gn¹ca
154 tys. z³, a rodki zosta³y za- siê do wielu lat inwestycja
anga¿owane zarówno z bud¿e- przechodzi³a ró¿ne koleje
tu gminy, jaki i z PGKiM.
losu. Jej budowê zaczyna³ spo³eczny komitet, nastêpnie
PLACE
przejê³a j¹ gmina, która
Zakoñczone zosta³y prace podzieli³a siê budynkiem z
przed budynkiem Urzêdu Miasta i Gminy oraz przy budynku
1 Maja 1 w ramach projektu
Zagospodarowanie terenów
wokó³ budynków komunalnych. Mimo, ¿e na pocz¹tku
budzi³y one wiele ró¿nych komentarzy (i akcji) ze strony mieszkañców, obecnie wiêkszoæ z
nich przyznaje, ¿e estetyka tego
terenu zyska³a na urodzie. Prace wykonywa³a firma MOLTER
z Rudnej Ma³ej k. Rzeszowa za
kwotê 273 tys. z³ Ca³oæ prac realizowano w oparciu o opracowanie projektowe biura PROKEM z Sandomierza. Do za- Ma³a uliczka w Cyganach

kuratorium, od którego przejê³o tê czêæ starostwo tarnobrzeskie. Nie mniej wk³ad finansowy gminy by³ zawsze
bardzo du¿y, tote¿ nie dziwi
chêæ przejêcia od powiatu czêci, która obecnie do niego
nale¿y, a która zosta³a wykoñczona za rodki gminne. W
tym roku z bud¿etu gminy wydatkowano na tê inwestycjê
kwotê 565 tys. z³, a jej wykonawc¹ by³ firma NOWBUD z
Nowej Dêby.
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Zarz¹d Miasta i Gminy Nowa
Dêba przyst¹pi³ do opracowania
i sporz¹dzenia studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowej
Dêby. W wyniku przetargu zosta³
wybrany wykonawca opracowania, mianowicie Firma COWI
Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Warszawie. W dniu 3 kwietnia br.
zosta³a podpisana umowa. W celu
zapewnienia wspó³pracy ze spo³eczeñstwem przy opracowywaniu studium, Zarz¹d Miasta i
Gminy Nowa Dêba powo³a³ dwie
komisje ds. studium, w sk³ad
których wchodz¹ mieszkañcy
gminy: dla miasta - 18 osób i dla
gminy - 21 osób.
Zadaniem studium jest przeanalizowanie oraz omówienie aktualnego stanu gospodarczego i

P

o raz pierwszy 10 gospodarstw z gminy Nowa
Dêba, a konkretnie z Rozalina,
wziê³o udzia³ w konkursie Piêkna i bezpieczna zagroda. Organizatorem tego konkursu by³ Wojewódzki Orodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w Opatowie oraz Zarz¹d
Miasta i Gminy Nowa Dêba.
Jego celem jest zaanga¿owanie mieszkañców wsi w poprawê estetyki, funkcjonalnoci zagród oraz bezpieczeñstwa pracy w gospodarstwach rolnych.
W konkursie ocenia siê: funkcjonalne zagospodarowanie zagrody poprzez wydzielenie czêci gospodarczo-u¿ytkowej od
czêci mieszkalno-wypoczynkowej; estetykê zagrody (rabaty kwiatowe, trawniki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, ¿ywop³otów); wa¿ne jest
bezpieczeñstwo pracy w gospodarstwie rolnym, prawid³owe
gromadzenie i oczyszczanie
cieków, segregowanie odpadów.
Zasad¹ jest udzia³ w konkursie minimum 10 gospodarstw z
jednej lub kilku wsi. Odbywa siê
on w dwóch etapach - na szcze-
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przyrodniczego gminy Nowa
Dêba. Nastêpnie wa¿ne jest wytyczenie mo¿liwych kierunków
i celów rozwoju, czyli sformu-

³owanie polityki przestrzennego
zagospodarowania miasta i
gminy. Trzeba ustaliæ te¿
sposoby dzia³ania, które poprowadz¹ do ich osi¹gniêcia. Wszystko to ma s³u¿yæ wyci¹gniêciu
ogólnych wniosków dotycz¹cych

W trakcie pracy nad studium.

generalnych dyspozycji zagospodarowania przestrzeni i rozwoju przestrzennego.
Zosta³a opracowana ju¿ pierwsza czêæ dokumentu tj. Diagnoza uwarunkowañ stanu istniej¹cego zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy
Nowa Dêba. Odby³y siê ju¿ dwa
posiedzenia Komisji, w których
uczestniczy³ wykonawca - Firma
COWI z Warszawy.
Zakoñczenie prac nad ca³oci¹ dokumentu nast¹pi w styczniu 2001r. Rada Miejska przyjmie uchwa³¹ studium, które bêdzie niezbêdnym dla Rady i Zarz¹du Miasta i Gminy instrumentem do sterowania polityk¹
przestrzenn¹ w gminie oraz
zbiorem informacji wejciowych do wykorzystania w procesie sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te w³anie
plany, jako przepisy gminne,
bêd¹ stanowiæ podstawê do
dzia³alnoci decyzyjnej .
Barbara Duda

kowi KRUZ z Opatowa. Wrêczenie nagród i podsumowanie
konkursu odby³o siê 13 padziernika w Rozalinie. Wydaje
siê, ¿e tegoroczny udzia³ gospodarstw z gminy Nowa Dêba w
blu gminnym, a póniej w Bo- gdzie dziêki zapa³owi i wspar- konkursie Piêkna i bezpieczna
guchwale, gdzie ocenia siê naj- ciu pani Czes³awy Rêbisz zagroda by³ zaczynem i w nalepszych w gminach. Ka¿de go- (przew. KGW), ³atwiej by³o na- stêpnych latach prace upiêkszaspodarstwo jest oceniane przez
stosown¹ komisjê dwukrotnie raz w maju, a drugi raz we wrzeniu.
Konkurs w gminie Nowa
Dêba odby³ siê, jak ju¿ wspomnia³am, na terenie so³ectwa
Rozalin. Komisja I miejsce
przyzna³a pañstwu Genowefie i
Marianowi Krz¹stkom. Ale nale¿y powiedzieæ, ¿e sukces odnios³y wszystkie gospodarstwa,
gdy¿ dokona³y siê w nich pozytywne zmiany, zarówno w zakresie estetyki, jak i bezpieczeñstwa. Pewn¹ rolê odegra³y równie¿ nasze porady, których
udzielalimy w czasie trwania
Wrêczenie nagród w konkursie na naj³adniejsz¹ zagrodê.
konkursu.
Zapewne taki konkurs ³atwiej k³oniæ mieszkañców do udzia³u j¹ce nasze domostwa, poprawiajest prowadziæ w grupie mie- w konkursie.
j¹ce warunki pracy, chroni¹ce
szkañców jednej lub s¹siaduj¹Podziêkowania nale¿¹ siê rodowisko bêd¹ tutaj kontynucych wsi, albo wród cz³onkiñ równie¿ sponsorom nagród - owane.
Kó³ Gospodarstw Wiejskich. Zarz¹dowi Miasta i Gminy oraz
Maria Drzazga
Tak by³o w³anie w Rozalinie, Dariuszowi Kupcowi, kierowniTZDR Tarnobrzeg
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szklane pojemniki musz¹ byæ
pozbawione czêci metalowych
b¹d plastikowych
nie wrzucamy - butelek fajansowych, porcelanowych, z two-

rzyw sztucznych, luster, szk³a
zbrojonego, okiennego, ¿aroodpornego, szyb samochodowych,
opakowañ po lekach, szk³a zabrudzonego farbami lub smarami

Szkolenia dla nauczycieli
1. Ponowne wykorzysta-nie
makulatury chroni nasze lasy
- sk³adaj¹c metrowy stos gazet i oddaj¹c je do ponownego przetworzenia ratujesz 6metrow¹ sosnê.
2. Butelki plastikowe typu
PET, których u¿ywamy na co

dzieñ, nadaj¹ siê do ponownego przetworzenia na daj¹cy
siê zagospodarowaæ granulat
- wyrzucone rozk³adaj¹ siê
oko³o 10 000 lat.
3. Zebrane puszki metalowe
pozwalaj¹ na ponowne ich
u¿ycie do produkcji nowych
puszek - wyrzucone zanieczyszczaj¹ rodowisko przez 15
lat.
4. St³uczka szklana s³u¿y do
ponownego wykorzystania w
produkcji nowych opakowañ
szklanych - wyrzucona brudzi
i zanieczyszcza rodowisko.

gramu selektywnej zbiórki odpadów. Nie by³o to ³atwe. Po
d³ugich staraniach firma LEM
Projekt z Krakowa, z któr¹ gmina nawi¹za³a wspó³pracê, otrzyma³a z programu LGPP, finansowanego przez amerykañsk¹
fundacjê USAID, grant w wysokoci 105 tys. z³. Za te pieni¹dze zosta³ opracowany program selektywnej zbiórki odpadów, wydane zosta³y ulotki, plakaty, kalendarzyki, plany lekcji
i podrêczniki do szkó³. Odby³
siê równie¿ cykl dwudniowych
szkoleñ dla nauczycieli z terenu gminy i z poza gminy, które
podpowiedzia³y pedagogom jak
w najciekawszy sposób przekazaæ swoj¹ wiedzê z zakresu ekologii i segregacji odpadków
uczniom. Starostwo Powiatowe
w Tarnobrzegu dofinansowa³o
zakup kontenerów na mieci.
Jest ich 99 sztuk. S¹ widoczne
w Nowej Dêbie przy ka¿dej
praktycznie pergoli mietnikowej. Wszystkie s¹ opatrzone
herbem Nowej Dêby, logiem
LGPP, LEM Projekt oraz przede
wszystkim zawieraj¹ informacjê
co nale¿y do nich wrzucaæ:

ZIELONY - szk³o
wrzucamy do niego - szklane
DLATEGO...
butelki, s³oiki, szklane opako...gmina Nowa Dêba zdecydo- wania po artyku³ach spo¿ywwa³a siê na wprowadzenie pro- czych, flakony. Wszystkie

NIEBIESKI- papier
i makulatura
wrzucamy - gazety, ksi¹¿ki,
czasopisma, zeszyty, kartony z
opakowañ, tekturê, torby papierowe, pud³a papierowe

nie wrzucamy -opakowañ po
mleku, napojach, sokach i papierosach, kalki, celofanu, tapet,
zat³uszczonego papieru, papieru powleczonego foli¹
¯Ó£TY
- puszki, tworzywa sztuczne
wrzucamy - wszystkie opakowania plastikowe tzn. butelki
typu PET, folie, torby plastiko-

we. Butelki musz¹ byæ pozbawione czêci plastikowych
nie wrzucamy - butelek po
olejach, szamponach i rodkach
chemicznych, naczyñ jednorazowych, styropianu, zakrêtek,
puszek po konserwach.

W so³ectwach, ka¿de gospodarstwo domowe (domki jednorodzinne) po zg³oszeniu takiej
chêci, dostanie zestaw trzech
kolorowych worków, które równie¿ s¹ opatrzone informacjami
co nale¿y do nich wrzucaæ.
Chcesz segregowaæ odpady,
mieszkasz w domu jednorodzinnym, dzwoñ - tel.
846 26 41. Dostaniesz kolorowe worki.
Worki od mieszkañców bêdzie odbiera³ nowodêbski PGKiM. W oznaczone dni przed
ka¿dy dom podjedzie samochód, który zabierze wystawione worki. Kontenery za bêd¹
opró¿niane w miarê potrzeb.
Dalej mieci te bêd¹ przywo¿one do PGKiM, gdzie s¹ ju¿ wybudowane specjalne boksy, w
których posegregowane odpadki bêd¹ sk³adowane. Nastêpnie
firmy specjalizuj¹ce siê w przetwarzaniu danego typu odpadków, bêd¹ od nas te posegregowane mieci odbiera³y.
Wniosek nasuwa siê sam:
Segreguj¹c odpady zmniejszamy górê mieci. Zostaj¹ nam
ju¿ tylko te mieci, których nie
da siê zaklasyfikowaæ do ¿adnej
z wymienionych wy¿ej grup. Posegregowane odpady s¹ cennym
surowcem wtórnym, z którego
da siê wyprodukowaæ pe³nowartociowe produkty (recykling).
Nowodêbski PGKIM nawi¹za³ te¿ kontakt z fundacj¹ RECAL, która zajmuje siê dzia³alnoci¹ ekologiczn¹. Przy ich
pomocy bêd¹ organizowane
ekologiczne konkursy dla m³odzie¿y szkolnej i doros³ych.
Ka¿dy z nas chcia³y mieszkaæ
w czystej i zdrowej Nowej Dêbie. Segregacja odpadów jest
krokiem w tym w³anie kierunku. Dlatego pamiêtajmy:
1. Kupujmy napoje w wymienialnych butelkach.
2. Kupujmy towary pakowane w papier, nie w foliê.
3. Do przenoszenia zakupów
u¿ywajmy siatek i koszyków,
nie foliowych reklamówek.
4. Kompostujmy odpadki.
Wiêcej informacji na tematy
zwi¹zane z segregacj¹ odpadów:
1. El¿bieta Pa³asz (UMiG) tel.
846 26 71 w. 151
2. Tadeusz Plaskota (PGKiM)
tel. 846 26 41 w. 36
Magdalena Pytel-Wójtowicz
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Przedsiêbiorcy ³¹czcie siê

W gminie Nowa Dêba powstaje Stowarzyszenie Przedsiêbiorców. - Chcemy promowaæ przedsiêbiorczoæ w pe³nym tego s³owa znaczeniu - mówi Marian Piechota, przewodnicz¹cy Komitetu Za³o¿ycielskiego - nie tylko wród wielkiego biznesu czy przemys³u. Zale¿y nam na tym, ¿eby dotrzeæ z t¹ ide¹ do szkó³ rednich, a nawet podstawowych.
Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji w S¹dzie Rejestrowym
w Tarnobrzegu. Posiada statut, który okrela rodzaj, formy oraz
kierunki dzia³alnoci organizacji. Nakrela te¿ cele i sposoby dzia³ania nowodêbskich przedsiêbiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu. Rozwijanie przedsiêbiorczoci, inicjatyw i dzia³añ sprzyjaj¹cych szerzeniu przedsiêbiorczoci na terenie gminy to g³ówne cele
Stowarzyszenia. Nale¿y do nich równie¿ doradztwo Radzie Miej-

skiej w sprawach dotycz¹cych przedsiêbiorczoci, wspó³praca i
wymiana dowiadczeñ pomiêdzy przedsiêbiorcami oraz przeciwdzia³anie przejawom nieuczciwej konkurencji. Swoje cele Stowarzyszenie bêdzie realizowaæ przez organizowanie konkursów, konferencji, szkoleñ, spotkañ, wystaw w celu promowania przedsiêbiorczoci; wystêpowanie do organizacji pañstwowych i samorz¹dowych w sprawach dotycz¹cych interesów nowodêbskich przedsiêbiorców; opiniowanie rozwi¹zañ prawnych oraz przedsiêwziêæ
dotycz¹cych rozwoju gospodarczego gminy. Do wa¿nych zadañ
bêdzie nale¿a³o te¿ nawi¹zanie i sta³e rozszerzanie wspó³pracy ze
szko³ami oraz promowanie pomys³owych i z inicjatyw¹ m³odych
ludzi.
Odby³y siê ju¿ dwa spotkania przedsiêbiorców, na których powo³ano Komitet Za³o¿ycielski oraz przyjêto projekt statutu. Powo³any Komitet, oprócz opracowania projektu statutu stowarzyszenia i stosownych uchwa³, obecnie zajmuje siê rejestracj¹ organizacji w s¹dzie. - Dziêki tym spotkaniom wiemy czego najbardziej brakuje naszym przedsiêbiorcom - mówi szef Komitetu szczególnie ma³ym i rednim firmom bardzo potrzebna jest pomoc prawna. Nie maj¹ oni swoich radców prawnych i czêsto pozostaj¹ sami ze swoimi problemami. Ju¿ teraz do stowarzyszenia nale¿y 30 osób z terenu gminy Nowa Dêba. S¹ to ludzie zarz¹dzaj¹cy du¿ymi firmami, jak równie¿ w³aciciele wiêkszych i
mniejszych prywatnych biznesów. Przede wszystkim jednak s¹
to osoby z inicjatyw¹, którym zale¿y na rozwoju gospodarczym
gminy i tworzeniu nowych miejsc pracy. Idea powstania stowarzyszenia zapisana jest w Strategii Rozwoju Gospodarczego
Gminy Nowa Dêba.
Wszystkich przedsiêbiorców z terenu gminy zachêcamy do przyst¹pienia i aktywnego uczestnictwa w dzia³alnoci Stowarzyszenia.
Informacje na temat Stowarzyszenia Przedsiêbiorców w Nowej Dêbie - ul. Rzeszowska 3. p. 105
M. P.W
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Zawiadamiamy, ¿e w Przedszkolu nr 1 organizowane bêd¹ zajêcia z dzieæmi w wieku przedszkolnym pod has³em Radoæ Dzieciom
Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w soboty (co dwa tygodnie) w godz. 9.00-14.00.
Zapewniamy dzieciom weso³¹ zabawê, przeplatan¹ ró¿norodnymi zajêciami dydaktyczno-wychowawczymi, konkursami, grami i zabawami ruchowymi na wie¿ym powietrzu. Prosimy rodziców o
zg³aszanie dzieci chêtnych do udzia³u u Dyrektora
lub nauczycielek Przedszkola nr 1.
Zajêcia prowadzone bêd¹ nieodp³atnie

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

W Urzêdzie Miasta i Gminy
z okazji wiêta Komisji Edukacji Narodowej odby³o siê spotkanie z nauczycielami, którym
zosta³y wrêczone nagrody
Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Miasta i Gminy Nowa Dêba za
wybitne osi¹gniêcia w pracy
dydaktycznej i wychowawczej.
Nagrody otrzymali: Jolanta
Or³owska z Przedszkola nr 1,
Józef Czekalski ze Szko³y Podstawowej w Rozalinie, Wac³aw
Karp -Szko³a Podstawowa nr 2
w Nowej Dêbie, Renata Ro¿ek
i Julia Skimina ze Szko³y Podstawowej w Chmielowie i
Anna Lipska ze Szko³y Podstawowej w Jadachach. Gratulacje nauczycielom sk³adali burmistrz Wac³aw Wróbel, zastêpca Pawe³ Grzêda, przewodnicz¹cy RM Tadeusz Gêgotek
oraz dyrektor Biura Obs³ugi
Jednostek Samorz¹dowych
Zygmunt ¯o³¹d. W trakcie
spotkania g³os zabra³a El¿bieta Hodór z Zarz¹du Solidarnoci, która pogratulowa³a nauczycielom wyró¿nieñ oraz Kazimierz W¹sik z ZNP.

- ¯yczê Radom Pedagogicznym wszystkich placówek
owiatowych w dniu ich wiêta - mówi³ Kazimierz W¹sik ¿eby z radoci¹ przekazywali
swoj¹ wiedzê nastêpnym pokoleniom i byli wzorem do naladowania dla m³odych ludzi.
Do ¿yczeñ przy³¹czy³ siê równie¿ Przewodnicz¹cy Komisji
Kultury, Owiaty i Sportu Kazimierz Skimina.
Z terenu gminy Nowa Dêba
zostali te¿ wyró¿nieni nauczyciele przez Ministra Edukacji
Narodowej, którego nagrodê
dosta³a El¿bieta Koz³owska z
Zespo³u Szkó³ w Nowej Dêbie.
Nagroda Kuratorium Owiaty
zosta³a wrêczona Barbarze Mazurek ze Szko³y Podstawowej
nr 2. Ma³gorzata Cherbetko nauczyciel w Zespole Szkó³
otrzyma³a Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, za medal Komisji Edukacji Narodowej - Wac³aw
Karp ze Szko³y Podstawowej
nr 2. Redakcja Naszych
Spraw równie¿ przy³¹cza siê
do gratulacji.
(m)

CORAZ MOCNIESZY SKOK

Istniej¹ca od 5 lat Spó³dzielcza Kasa OszczêdnociowoKredytowa przy ZM DEZAMET S.A. wiadczy swoje us³ugi ludziom pracy, emerytom, rencistom z terenu Nowej Dêby
i Majdanu Królewskiego. Nale¿¹ do nich po¿yczki kosumpcyjne, po¿yczki dyskontowe i chwilowe. SKOK prowadzi
równie¿ lokaty terminowe, specjalne, a«vista oraz lokaty na
indywidualnych kontach sk³adkowych (IKS). Ostatnio uruchomiona zosta³a mo¿liwoæ zak³adania rachunków oszczêdnociowo-rozliczenioych (ror). Kasa ma swoj¹ siedzibê w budynku Dyrekcji DEZAMET-u (tel. 8462601, w. 12-18).
(-)
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- My serce tu zostawiamy - mówi³a w
dniu odjazdu Giselle Violues, ¿ona trenera
francuskiej sekcji badmintona - przyjechalimy do was przede wszystkim trenowaæ,
ale nawi¹zalimy takie wspania³e przyjanie, ¿e teraz ¿al odje¿d¿aæ. - Dziêkujemy
za tak dobr¹ organizacjê - dodawali inni

Trener francuskiej sekcji badmintona.
gocie z Francji - za fantastyczn¹ atmosferê i niesamowit¹ gocinnoæ.
W dniach 20-30 sierpnia tego roku w Nowej Dêbie przebywa³a 20-osobowa grupa
francuskich badmintonistów z klubu sportowego Amicale Laique z bretoñskiej miejscowoci Ploemeur we Francji. Pobyt Francuzów by³ rewizyt¹ - w tamtym roku Polacy gocili we Francji. Zagraniczni badmintonici æwiczyli 2 razy dziennie po 3 godziny. - Zajêcia by³y bardzo intensywne mówi Adam Bunio- trener Stali Nowa
Dêba - æwiczylimy wszystkie elementy gry
w badmintona: technikê, taktykê, pracê nóg
na korcie, wytrzyma³oæ, szybkoæ i gibkoæ. Ukoronowaniem treningów by³ Miêdzynarodowy Turniej Badmintona. By³ to
turniej mixtów. Pierwsze miejsce zaj¹³ Dawid Powêzka i Maud Jego, drugie Rafa³
Czachor i Sarah Vioules, za trzecie Witold Zarêba i Emilie Mateo. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i puchary. Odby³ siê równie¿ oficjalny mecz Stali
Nowa Dêba i Amicale Laique, na którym
gocie zostali pokonani 5:2.
Mimo, i¿ wizyta Francuzów mia³a wymiar przede wszystkim sportowy, mieli oni
mo¿noæ zwiedzenia Krakowa, Kolbuszowej, Sandomierza, Tarnobrzega oraz Zamocia. - W Krakowie najbardziej podoba³
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Rycerskie Miasta Nowa Dêba. - Staralimy
siê pokazaæ nasze korzenie, nasz¹ dawn¹
kulturê - mówi Alicja Suska, dyrektor SOK
- i, co by³o bardzo mi³e, mo¿na by³o zobaczyæ na ich twarzach zachwyt. Wspólnym
piewom i tañcom nie by³o koñca, biesiada
skoñczy³a siê dobrze po pó³nocy.
Du¿o emocji wywo³a³y te¿ pokazy sprzêtu wojskowego i strzelanie, które zakoñczy³y siê ogniskiem. We wszystkich przedsiêwziêciach uczestniczy³y ze strony polskiej
nowodêbskie rodziny badmintonistów.
- Jest to zgodne z duchem wymiany podkrela Adam Bunio - chcemy, ¿eby
oprócz wspólnych treningów, oprócz podnoszenia swoich umiejêtnoci sportowych,
m³odzie¿ mog³a poznawaæ inne obyczaje,
inn¹ kulturê i nawi¹zywaæ nowe przyjanie.
Cel ten zosta³ podczas tegorocznej wizyty
zrealizowany i to chyba z nawi¹zk¹. Badmintonici polscy i francuscy bardzo szybko nawi¹zali ze sob¹ kontakt, mimo du¿ej
bariery, jak¹ stanowi³ jêzyk. - Do tej pory
korespondujê z kole¿ank¹ z Francji - mówi
Iwona Karbowska, uczestniczka ze strony
polskiej - w tamtym roku, kiedy bylimy w
Ploemeur mieszka³am u niej, bardzo siê zaprzyjani³ymy. Przez ca³y rok pisa³ymy
do siebie listy. Mamy du¿o wspólnych zainteresowañ i nie s¹ to tylko zainteresowania sportowe. W trakcie tegorocznej wizyty - dodaje - bardzo zaprzyjani³am siê z
Maud. Od jej wyjazdu, pod koniec sierpnia, pisa³ymy do siebie ju¿ dwa razy.
Pobyt francuskich badmintonistów w Nowej Dêbie cieszy³ siê du¿ym zainteresowa-

nam siê Rynek i Sukiennice - opowiadaj¹
m³odzi francuscy badmintonici. - A ja siê
muszê przyznaæ - wyznaje Giselle Violues
- ¿e oprócz polskich zabytków, które s¹ naprawdê piêkne, najbardziej podoba mi siê
polskie srebro i wyroby rêkodzielnicze. S¹
bardzo oryginalne i unikatowe. We Francji
nie mamy takich wyrobów.
Francuzi zostali te¿ oprowadzeni po miejscowych zak³adach przemys³owych: Unidezie i Zapelu.
- Nasi gocie wszystkim bardzo siê interesowali - mówi Tadeusz Gêgotek, g³ówny organizator pobytu grupy francuskiej
w Nowej Dêbie - pytali o szczegó³y produkcji elementów
grzejnych, pozbawali proces
powstawania szk³a zespolonego i robili mnóstwo zdjêæ.
Grupa francuska zosta³a zaproszona przez w³adze samorz¹dowe Nowej Dêby na oficjalne
przyjêcie w Urzêdzie Miasta i
Gminy. By³y upominki dla goci,
nagrody i puchary dla zwyciêzców w zmaganiach badmintonowych. Zosta³
te¿ przekazany przez trenera sekcji francuskiej Jacquesa Violuesa oficjalny
list od mera miasta Ploemeur Loica Le Meura i
upominek - obraz dla burmistrza Nowej Dêby. Spotkanie zakoñczy³o siê uroczystym obiadem. Francuzi mieli mo¿noæ spotkaæ siê nie tylko z w³adzami Nowej Dêby. Przybyli
równie¿ do Tarnobrzega,
gdzie zostali przyjêci
przez starostê tarnobrzeskiego i oprowadzeni po
miecie.
Pami¹tkowe zdjêcie z Zamocia.
Du¿y wk³ad w organizacjê pobytu Francuzów mia³y polskie ro- niem ze strony mediów. Pisali o nas we
dziny, które zorganizowa³y dwa wieczory wszystkich lokalnych gazetach, odwiedzi³a
polsko-francuskie. Gocie z Francji byli te¿ nas telewizja, mo¿na by³o te¿ pos³uchaæ o
indywidualnie przyjmowani w polskich nas we wszystkich lokalnych radiach.
domach.
Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e obie stroNajwiêcej chyba jednak wra¿eñ dostar- ny: polska i francuska by³y z tej wizyty
czy³ wieczór folklorystyczny, który odby³ bardzo zadowolone i zgodnie stwierdzi³y,
siê w Samorz¹dowym Orodku Kultury. ¿e taka wymiana m sens i powinna byæ w
Przed francuskimi badmintonistami wyst¹- przysz³oci kontynuowana na jak najszerpi³y zespo³y, które pielêgnuj¹ polsk¹ tra- sz¹ skalê.
dycjê: Cyganianki, Dêbianie oraz Bractwo
Magdalena Pytel-Wójtowicz
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(M.P.W.) - Ju¿ prawie rok dzia³a wy- gram Pierwszy Krok, którego zadaniem
po¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjnego jest u³atwienie m³odzie¿y wejcie i poruszaprowadzona przez Wsparcie. Kto nie siê na rynku pracy. W formie warsztatomo¿e z niej korzystaæ?
wej m³odzie¿ przyswaja sobie wiadomoci
(Z.¯.) - Korzystaj¹ z niej g³ównie osoby z zakresu komunikacji interpersonalnej, plakwalifikowane przez Przychodniê Rehabi- nowania w³asnej cie¿ki kariery zawodowej,
litacyjn¹ kierowan¹ przez dr Jerzego Ko- sztuki rozmowy z pracodawc¹ oraz to co
zaka. Ale staramy siê pomóc, w miarê mo¿- niezbêdne ka¿demu - jak poprawnie napiliwoci, wszystkim potrzebuj¹cym, równie¿
tym zg³aszaj¹cym siê
bezporednio do nas.
Najwiêksze zapotrzebowanie jest na laski i
kule, ale posiadamy
równie¿ wózki inwalidzkie i chodziki.
- Jaka jest odp³atnoæ i na jaki okres
mo¿na wypo¿yczaæ
sprzêt?
- Wypo¿yczaj¹cy nie
ponosi ¿adnej odp³atnoci. Nie narzucamy
równie¿ okresu wypo¿yczenia. Zainteresowany korzysta tak d³ugo jak tego potrzebuje
lub jak d³ugo trwa
Uczestnicy zawodów p³ywackich.
okres rekonwalescencji. W szczególnych przypadkach istnieje saæ podanie o pracê, cv, list motywacyjny i
mo¿liwoæ przekazania sprzêtu na w³a- podstawy prawa pracy. Jestemy równie¿ w
snoæ. Nie jest to jedyna forma pomocy dla trakcie prac remontowych pomieszczeñ, w
spo³eczeñstwa prowadzona przez stowarzy- których pragniemy stworzyæ bazê dla wszelszenie. Prowadzimy równie¿ przy ul. Szo- kich inicjatyw m³odzie¿owych.
pena kiermasz z bardzo tani¹ odzie¿¹ u¿y- Czy to bêdzie co w rodzaju klubu?
wan¹. Cieszy siê on du¿ym zainteresowa- Mo¿na to tak nazwaæ, ale jego formu³a
niem. Uda³o nam siê pozyskaæ i przekazaæ ma znacznie odbiegaæ od tego co potoczdla Oddzia³u Dzieciêcego partiê od¿ywek nie rozumiemy pod tym pojêciem. Na radzieciêcych oraz opatrunki wyja³owione, a zie nie chcê zdradzaæ szczegó³ów, ¿eby nie
dla Oddzia³u Chirurgicznego partiê od¿y- zapeszyæ, ale mam nadziejê, ¿e wiêkszoæ
wek, dla pacjentów pooperacyjnych troszkê m³odych ludzi znajdzie tu bratnie dusze.
banda¿y. Równie¿ przekazalimy na rêce
- S³ysza³am te¿ co o nowym progradyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej par- mie z zakresu przedsiêbiorczoci.
tiê rodków higieny osobistej dla jego podo- Rzeczywicie otrzymalimy dotacjê z
piecznych.
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na
- A co z dzia³alnoci¹ na rzecz dzieci i szkolenie m³odzie¿y z zakresu przedsiêm³odzie¿y?
biorczoci. 13 wrzenia odby³a siê konfe- Jest to nasza podstawowa dzia³alnoæ i rencja inauguruj¹ca program. W trakcie
du¿o by tu wymieniaæ. Stale funkcjonuje jego trwania m³odzie¿ bêdzie mog³a doM³odzie¿owy Warsztat Garncarski utwo- wiedzieæ siê jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê, jak
rzony wspólnie z SOK, dziêki rodkom po- j¹ poprowadziæ i jak skonstruowaæ w³amocowym pozyskanym przez stowarzysze- sny biznes-plan. Nie zapominamy tak¿e o
nie z Unii Europejskiej, a konkretnie z pro- m³odzie¿y z terenów wiejskich, dla której
gramu M³odzie¿ dla Europy. Obecnie przygotowalimy program zajêæ dotycz¹wspó³realizujemy z Orodkiem Promowa- cych zmian w rolnictwie, prowadzenia nonia Przedsiêbiorczoci z Sandomierza pro- woczesnych gospodarstw rolnych, tworze-
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nia grup producenckich, rynkach zbytu czy
niekonwencjonalnych upraw i hodowli.
Poruszymy równie¿ bardzo aktualny temat
tj. podatek VAT w rolnictwie. Mam nadziejê, ¿e te warsztaty znajd¹ szerokie grono
odbiorców.
- Zakoñczylicie akcjê letni¹.
- Oj, du¿o siê dzia³o. Ale za najwiêkszy
sukces poczytujemy sobie organizacjê,
pierwszych od niepamiêtnych czasów, zawodów p³ywackich na basenie SOSiR.
By³o to mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu
nowodêbskiej dru¿yny WOPR z Andrzejem Gerwatowskim na czele. Równie¿
ogromn¹ atrakcj¹ by³y pierwsze w Nowej
Dêbie zawody w sieciowych grach komputerowych. Tutaj z kolei
firma BIUROKOMP stanê³a na wysokoci zadania,
gdy¿ udostêpni³a nieodp³atnie sprzêt komputerowy a SOK lokal.
- Wszystko to wygl¹da
dosyæ sielankowo. Czy
stowarzyszenie nie ma
¿adnych problemów?
- Niestety, jak wiêkszoæ
organizacji pozarz¹dowych, tak i my borykamy
siê z k³opotami finansowymi. Ograniczone rodki finansowe nie pozwalaj¹ zrealizowaæ wszystkich zamierzeñ. Jednak wierzymy,
¿e znajd¹ siê w naszym rodowisku osoby chc¹ce wesprzeæ nasz¹ dzia³alnoæ
choæby niewielkimi rodkami. Tym bardziej, ¿e wszystkie one dzia³aj¹
na korzyæ naszych i tylko naszych dzieci.
G³owy mamy pe³ne pomys³ów. Je¿eli uda
siê na nie pozyskaæ rodki bêdzie to na pewno z du¿ym po¿ytkiem dla naszego rodowiska m³odzie¿owego. Do chwili obecnej
znacznej pomocy udzielaj¹ nam Zak³ady
Metalowe DEZAMET oraz Spó³dzielnia
Inwalidów Zjednoczenie oraz prywatni
sponsorzy . Jednak nie wymieniê tu nazwisk,
gdy¿ nie zapyta³em ich o zgodê.
- ¯yczê stowarzyszeniu dalszych osi¹gniêæ oraz jak najwiêcej ofiarodawców.
Dziêkujê za rozmowê.
- Równie¿ dziêkujê i oby Pani ¿yczenia
by³y prorocze.
Rozmawia³a.: Magdalena
Pytel-Wójtowicz

Kontakt ze stowarzyszeniem:
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
i M³odzie¿y  WSPARCIE
ul. Rzeszowska 3,
39-460 Nowa Dêba, tel. 8462256
Konto: BS Nowa Dêba
94341083-488-27016-11
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WAKACJE W KLUBIE
OSIEDLOWYM TSM

Nasz Klub w miesi¹cach wakacyjnych dzia³a³ w oparciu o tygodniowy rozk³ad zajêæ, w którym znalaz³y siê propozycje zajêæ
plastycznych, Super G³owa, Kuchcik na 102 i wycieczki. Dla
wielu dzieci z naszego miasta, które nie wyjecha³y na wakacje,
propozycje te by³y ciekawym sposobem na spêdzenie wolnego
czasu. Najwiêkszym zainteresowaniem milusiñskich cieszy³y siê
zajêcia kulinarne i wycieczki. Odwiedzilimy w czasie wakacji
Opatów z jego atrakcyjn¹ tras¹ podziemn¹, £añcut, gdzie dzieci
zwiedzi³y pa³ac, powozowniê i ogród zimowy. Trzykrotnie bylimy w Stajni Rewia, gdzie dzieci zakosztowa³y jazdy na koniach i gdzie odbywa³y siê ogniska. Warto wspomnieæ, ¿e wszystkie propozycje klubu skierowane do najm³odszych by³y bezp³atne. Nasz klub by³ równie¿ organizatorem wakacyjnego konkursu plastycznego pod has³em Pozdrowienia z wakacji. Wziê³y w nim udzia³ dzieci i m³odzie¿ w wieku od 7 - 14 lat. Na konkurs wp³ynê³o 56 prac 34 autorów. Zosta³y one wykonane farbami plakatowymi i przedstawia³y ró¿ne miejsca, w których autorzy byli podczas wakacji. Rozstrzygniêcie konkursu po³¹czone z
rozdaniem nagród i wystaw¹ prac konkursowych odby³o siê w
klubie 18.08 2000 r. Nagrody w konkursie otrzymali: Klaudia
Tomczyk, Ewelina Urbaniak, Dawid Konefa³, Ewelina Kusiak,
Agata i Magdalena Para, Alicja Stró¿ i Joanna Malejak.
W imieniu dzieci i pracowników Klubu Osiedlowego sk³adamy serdeczne podziêkowania Zarz¹dowi MiG Nowa Dêba za
wsparcie finansowe naszej wakacyjnej dzia³alnoci oraz dziêkujemy Tarnobrzeskiemu Orodkowi Szkolenia Motorowego w Tarnobrzegu za ufundowanie nagród w konkursie plastycznym.
A. Bernaszewska

S

zesnastego czerwca
2000 r w siedzibie Wojewódzkiego Klubu
Techniki i Racjonalizacji w Rzeszowie odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród i wyró¿nieñ dla

zwyciêzców w dwóch presti¿owych turniejach: Turnieju Wiedzy o Wynalazczoci (TWoW)
oraz Turnieju M³odych Mistrzów Techniki (TMMT).
W TWoW po raz kolejny laureatem zosta³ uczeñ Technikum
Mechanicznego w Nowej Dêbie. W roku ubieg³ym by³ nim
Tomasz Puzio, obecnie absolwent Technikom. W TWoW
2000 I nagrodê zdoby³ Marcin
Ha³oñ, uczeñ III klasy. Marcin
ju¿ nie po raz pierwszy zdobywa laury w tym turnieju. W klasie III wywalczy³ sobie zwolnienie z egzaminu z przygotowania zawodowego (tzw. obrony

Ten pi³karski turniej dzikich dru¿yn przeznaczony dla dzieci i
m³odzie¿y z terenu miasta i gminy Nowa Dêba na sta³e wpisa³ siê
w amatorski kalendarz sportowy naszego miasta. W tym roku tak
jak w latach poprzednich zainteresowanie imprez¹ by³o du¿e o czym
wiadczy miêdzy innymi fakt uczestnictwa w turnieju 15 dru¿yn,
w tym po raz pierwszy dru¿yny dziewczêcej Diablice Rozalin z
Rozalina. Dru¿yny uczestnicz¹ce w turnieju podzielone zosta³y na
dwie grupy wiekowe: grupa starsza, w której wyst¹pi³y: Diablice
Rozalin, Tajfun 1-Jadachy, Potworne Borowiki, Z³ota 7-ka, Zorro,
Kiepscy. Zwyciêzc¹ tej grupy zosta³a dru¿yna Potwornych Borowików. W grupie m³odszej wyst¹pi³y: Wielkie Gwiazdy, Marsjanie, Byczki, Slamsy, Tajfun 2 -Jadachy, Gara¿owcy, Dziesiêciu
Kiepskich, Felusie, Gor¹ca 9-ka. W tej grupie najlepsz¹ okaza³a
siê dru¿yna Slamsów.
Organizatorem by³o Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Sportowych i Turystycznych w Nowej Dêbie (TWIST).
Marek Powrózek

Osi¹gniêcia uczniowskie

pracy dyplomowej) wraz z uzyskaniem najwy¿szej oceny z teW roku szkolnym 1999/2000 Podkarpacki Kurator Owiaty w Rzego¿ egzaminu.
W TMMT dwóch uczniów V szowie zorganizowa³ konkursy przedmiotowe, popularnie zwane olimklasy: Tomasz Puzio i £ukasz piadami, z 13 przedmiotów. Cieszy³y siê one du¿ym zainteresowaRachwa³ uzyskali wyró¿nienie niem uczniów szkó³ na terenie miasta i gminy Nowa Dêba.. Trzy uczennice Szko³y Podstawowej Nr 2 w Nowej Dêbie uzyska³y zaszczytny
tytu³ laureata konkursu przedmiotowego w województwie podkarpackim. S¹ to: Oliwia Nowak z jêzyka niemieckiego opiekun - Artur
Kumiêga, Sylwia Skrzypek z jêzyka niemieckiego, opiekun -Artur Kumiêga, Ma³gorzata Krakowska z biologii - opiekun Renata Przysiwek
Miniony rok szkolny obfitowa³ równie¿ w zawody i turnieje
sportowe, w których z powodzeniem startowali nasi uczniowie.
za swoj¹ pracê dyplomow¹, W klasyfikacji generalnej Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej Wojewódzktóra by³a wraz z innymi praca- twa Podkarpackiego gmina Nowa Dêba zosta³a sklasyfikowana
mi wystawiona do konkursu w na wysokim 10 miejscu wród 140 gmin, które uczestniczy³y w
Igrzyskach. Wród 550 sklasyfikowanych szkó³ Szko³a Podstaramach Turnieju.
Równolegle, wraz z ucznia- wowa Nr 2 w Nowej Dêbie zajê³a 9 miejsce, Szko³a Podstawowa
mi, zostali wyró¿nieni nauczy- w Chmielowie 42, Szko³a podstawowa w Cyganach 230, Szko³a
ciele przygotowuj¹cy uczniów podstawowa w Jadachach 289, Szko³a Podstawowa w Alfredówce 354. We wspó³zawodnictwie sportowym uczniów w wieku 14do ww. Turniejów:
za laureata TWoW - in¿. An- 15 lat, w którym rywalizowali uczniowie gimnazjów i VIII klas
szkó³ podstawowych, gmina Nowa Dêba uzyska³a 11 pozycjê
drzej Byczkowski
za wyró¿nionych w TMMT - wród 146 sklasyfikowanych gmin. W rankingu 645 szkó³ uczestnicz¹cych w rozgrywkach Szko³a Podstawowa Nr 2 w Nowej
mgr in¿. Andrzej Dziêgiel
Dyplomy i nagrody wrêcza³ Dêbie zosta³a umieszczona na 33 pozycji, Gimnazjum Nr 1 w
Podkarpacki Wicekurator Nowej Dêbie na 37, Szko³a Podstawowa w Chmielowie na 93,
Szko³a Podstawowa w Rozalinie na 100, Gimnazjum w ChmieloOwiaty.
Wszystkim nagrodzonym wie na 117, Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dêbie na 273, Szko³a Podstawowa w Alfredówce na 443, Szko³a Podstawowa w Jadachach
serdecznie gratulujemy!
NS
Andrzej Byczkowski na 482, a Szko³a Podstawowa w Cyganach na 486.
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WAKACYJNE WÊDRÓWKI
TURYSTYCZNE

RZUT DO TARCZY

Wzi¹æ rzutkê i z odpowiedniej odleg³oci trafiæ do tarczy, nie
takie to ³atwe zadanie, choæ zasady gry nie s¹ skomplikowane.
Zawodnik ma 501 punktów. Ka¿dy strza³ lotk¹ w tarczê automatu
powoduje odejmowanie punktów w zale¿noci od miejsca trafienia. Ostatni rzut musi osi¹gn¹æ pole, za które odejmuje siê podwójn¹ iloæ punktów. St¹d nazwa tej zasady: 501 double out.
W dniu 26 sierpnia br. w Samorz¹dowym Orodku Kultury w
Nowej Dêbie rozegrano I Otwarty Turniej American Dart o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dêba. W turnieju g³ównym wystartowa³o 44 graczy (w tym 8 kobiet). Do turnieju dzieci
zg³osi³o siê 9 maluchów. Uczestnicy turnieju g³ównego walczyli
nie tylko o punkty do rankingu, ale tak¿e o atrakcyjne nagrody.
Pula nagród pieniê¿nych wynosi³a 1100 z³, za nagrody rzeczowe by³y o wartoci 600 z³. Na turniej do Nowej Dêby przyjecha³a
czo³ówka polskiego darta. Obecnoæ wicemistrza Europy Adama
Sklaskiego i Paw³a Trzaski (obaj z klubu Vegas - Warszawa)
oraz braci Rydzików z Nowej Dêby sprawi³a, i¿ turniej od pierwszych pojedynków sta³ na wysokim poziomie. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ Adam Skalski przed Waldemarem Rydzikiem i Paw³em
Trzask¹. - Nie by³o to ³atwe zwyciêstwo - mówi³ po wygranej
Adam Skalski - Waldek zajmuje przecie¿ I miejsce na licie rankingowej w kraju. Skalskiemu w drodze do fina³u próbowali przeszkodziæ min. Tadeusz Rydzik i Dariusz Niedziela, obaj z Nowej
Dêby, którzy po przegranej z Adamem wywalczyli równorzêdne
V miejsce; klubowy kolega Pawe³ Trzaska, a w finale Waldemar
Rydzik. Zwyciêzca turnieju z r¹k Burmistrza odebra³ puchar, 500
z³ oraz nagrodê rzeczow¹. - Gratulujê zwyciêstwa - powiedzia³
Burmistrz Wac³aw Wróbel w trakcie wrêczania g³ównej nagrody
- dziêkujê równie¿ naszym sportowcom za propagowanie w Nowej Dêbie tej oryginalnej dyscypliny sportu. Po wrêczeniu nagród Burmistrz w kilku s³owach podziêkowa³ za dobr¹ organizacjê zawodów, które bardzo siê podoba³y zgromadzonej publicznoci. Obieca³ wpisaæ je do przysz³orocznego kalendarza imprez
z okazji 40-lecia Nowej Dêby.
Waldemar Rydzik
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ fundatorom nagród,
którymi s¹; Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dêba, Samorz¹dowy Orodek Kultury, firma Stamp- Warszawa, F.H
Kwan- Tarnobrzeg, PHP Drebud - Huta Komorowska, Gabinet Stomatologiczny - Marzena Struk, Klub
Nova Club, PPHiU Mebli TapicerskichPoltap, Sp.
Dezal, PPHU Doman, PH Domex - W³. Czachor,
sklep spo¿.-przem. Kazimierz Kopeæ, S.C. Aga, Pizzeria
Nova, MiM Katalog - M. Moskalewicz

Na zaproszenie Zarz¹du Oddzia³u PTTK Siarkopol Tarnobrzeg grupa turystyczno - górska z Nowej Dêby uczestniczy³a
w zwiedzaniu Kotliny K³odzkiej. W dniach 11 - 16 sierpnia 14
osób wêdrowa³o szlakami turystycznymi po jednym z najpiêkniejszych regionów po³udniowo-zachodniej Polski. Naj³adniejszy biwak by³ roz³o¿ony w miejscowoci Goszów k. Stronia
l¹skiego przy Orodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Raj
Pstr¹ga. Dnia 11 sierpnia na goszowskim wzniesieniu stanê³o
40 ró¿nokolorowych namiotów, które na zielonej ³¹ce wygl¹da³y bajecznie. W trakcie wycieczki zwiedzilimy Jaskiniê Niedwiedzi¹, wspielimy siê na nie¿nik, który ma 1426 m npm
oraz Czarn¹ Górê - 1205 m npm. Widzielimy równie¿ Igliczn¹
z kocio³em Marii nie¿nej, podziwialimy wodospad Wilczki
w Miêdzygórzu, Góry Sto³owe, bazylikê w Wambierzycach, oraz
Hutê Kryszta³ów Wioletta w Stroniu l¹skim. Odwiedzilimy
te¿ naszych po³udniowych s¹siadów Czechów. Trudno by³o
uwierzyæ, ¿e tak szybko min¹³ tydzieñ i trzeba wracaæ ju¿ do
domu. A jeszcze tak du¿o pozosta³o do zwiedzenia...
Kazimierz Paprot

W

e wrzeniu na kortach ziemnych SOSiR-u
w Nowej Dêbie rozegrany zosta³ turniej te
nisa ziemnego o Puchar burmistrza. W rozgrywkach wziê³o udzia³ 10 osób. Z dwóch losowo wybranych piêcioosobowych grup w drodze eliminacji

Zwyciêzca odbiera puchar z r¹k burmistrza.
wy³oniono czwórkê finalistów. W meczu o pierwsze
miejsce Marek Czerwiec pokona³ Witolda Zarêbê w
setach 2:0 (6:3,6:4). Trzecie miejsce w turnieju zaj¹³
Andrzej Szpala. By³ to ju¿ drugi turniej zorganizowany w tym roku na nowodêbskich kortach (zwyciêzc¹
pierwszego zosta³ Czes³aw Potyra³o). Wszyscy uczestnicy turnieju byli bardzo zadowoleni z mo¿liwoci
sprawdzenia swoich umiejêtnoci w konfrontacji z wybranymi losowo przeciwnikami. Stanowi to bodziec
do kontynuacji w przysz³ym sezonie tego typu rozgrywek.
NS
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iódmego padziernika 2000 r. na
stadionie sportowym w Nowej Dêbie rozegrano ostatni¹ kolejkê ligi
FIRM - Nowa Dêba 2000- pod honorowym
patronatem Zarz¹du Miasta i Gminy Nowa
Dêba. Tegoroczna edycja Ligi FIRM by³a
oparta na zasadach z poprzedniego roku; tak
wiêc by³a to Liga przeznaczona dla amatorów - dla entuzjastów pi³ki no¿nej w wydaniu pó³profesjonalnym, bo z jednej strony by³
to sport typowo amatorski, a z drugiej strony
umiejêtnoci i zaanga¿owanie zawodników
zas³ugiwa³y na najwy¿sz¹ sportow¹ ocenê.
Zainteresowanie rozgrywkami Ligi w roku
2000 by³o bardzo du¿e, a sonda¿e wskazuj¹,
¿e z roku na rok bêdzie ono jeszcze wiêksze.
Udzia³ w Lidze 10 dru¿yn (ponad 100 zawodników) wiadczy o rosn¹cej popularnoci tej
formy sportu amatorskiego, sportu praktycznie dla wszystkich. Amatorska formu³a rozgrywek nie wiadczy na pewno o braku umiejêtnoci sportowych i sportowej rywalizacji.
Ka¿da z dru¿yn mia³a opracowan¹ w³asn¹
taktykê, ka¿da mia³a swojego lidera i ka¿da
by³a w stanie sprawiæ przeciwnikowi niespodziankê. wiadcz¹ o tym wyniki, których prognozowanie ( jak z reszt¹ w ka¿dej lidze ) by³o praktycznie niemo¿liwe. Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê dru¿yna pod nazw¹ FORNAX w sk³adzie: Piotr Paku³a, Andrzej Sarama, Adam Harchut, Bogus³aw Fryc, Grzegorz Motyka, Mariusz Moskalewicz, Jacek
Sobañski, Maciej Wojtanowski, Pawe³ Ku-

WW - weryfikacja wyniku, W - walkower

Liga FIRM Nowa Dêba 2000 zakoñczona

FORNAX ZWYCIÊZC¥
nat, Konrad Rozmus, Bogdan Piercionek, Pawe³ Szczepan. Dru¿yna ta od pocz¹tku rozgrywek prezentowa³a wysoki poziom pi³karski, przegrywaj¹c tylko jeden mecz i remisuj¹c jeden mecz. ¯yczeniem naszym by³oby
na pewno, aby tak¹ formê prezentowa³a nasza narodowa reprezentacja - czego jej serdecznie ¿yczymy! Do ostatniego momentu
wa¿y³y siê losy drugiego miejsca, o które w
ostatniej kolejce zaciekle walczy³y dru¿yny
ZIÓL LECZNICZYCH I SPÓ£DZIELNI
INWALIDÓW ZJEDNOCZENIE- SIZ .T¹
rywalizacjê wygra³a dru¿yna ZIÓ£ LECZNICZYCH, która od pocz¹tku rozgrywek
upodoba³a sobie II miejsce i do koñca go nie
odda³a . Trzecie miejsce przypad³o w udziale
dru¿ynie SPÓ£DZIELNI INWWALIDÓW
ZJEDNOCZENIE, która chocia¿ mia³a
równ¹ iloæ punktów z II dru¿yn¹ Ligi, to jej
bilans w spotkaniach bezporednich by³ gorszy i to zdecydowa³o o klasyfikacji koñcowej (zgodnie z regulaminem Ligi). Dru¿yna
SIZ poza medalowym III miejscem mo¿e
siê jeszcze pochwaliæ innymi osi¹gniêciami:
jej zawodnik Tomasz MAJKA zosta³ najlep-

szym strzelcem Ligi zdobywaj¹c 20 bramek
, a ca³a dru¿yna zdoby³a najwiêcej bramek w
Lidze. Szczegó³owe zestawienie miejsc oraz
osi¹gniêæ poszczególnych dru¿yna zawiera
tabela. Uroczyste zakoñczenie Ligi odby³o siê
13 padziernika (pi¹tek) i w brew powszechnej opinii (o pechowym pi¹tku) by³a ona bardzo udana i sympatyczna - wrêczenia nagród
dokona³ Zastêpca Burmistrza Pan Pawe³ Grzêda , a fundatorem pucharów pami¹tkowych by³
Zarz¹d Miasta i Gminy Nowa Dêba. Organizatorem tegorocznej edycji Ligi by³o Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Sportowych i
Turystycznych w Nowej Dêbie ( TWIST) . Jak
twierdz¹ wszyscy - na wiosnê spotkamy siê
ponownie, aby stan¹æ do rywalizacji w Lidze
FIRM-Nowa Dêba 2001 - tak z pewnoci¹
siê stanie bo impreza jest tego warta. Wczeniej jednak TWIST planuje przeprowadzenie
(w okresie zimowym) halowej ligi pi³karskiej
oraz halowego Miko³ajkowego turnieju pi³karskiego. O szczegó³ach bêdziemy informowaæ
na bie¿¹co.
Marek Powrózek
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WRZENIOWE POJEDYNKI STRZELECKIE

Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Nowa Dêba - 9 wrzenia 2000 r.
Coroczn¹ imprez¹ wpisan¹
w kalendarz strzelecki w Nowej Dêbie s¹ zawody strzeleckie o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta i Gminy Nowa

wa³ 3 strza³y w serii próbnej
oraz 10 strza³ów w serii punktowanej. Trzy najlepsze wyniki sumowane by³y jako wynik koñcowy dru¿yny. Najlepszymi strzelcami okazali siê
zawodnicy dru¿yny UMiG
(212 punktów), na drugim miej-

Dêba dla zak³adów pracy z terenu miasta i gminy.
W tym roku do rywalizacji
strzeleckiej stanê³o 11 reprezentacji zak³adów pracy oraz
firm z naszego miasta. Zasady
konkurencji by³y proste: ka¿dy
z zawodników dru¿yny odda-

scu uplasowa³a siê dru¿yna
UNIDEZ (205), a na trzecim
dru¿yna SPZZOZ (196). Kolejne miejsca zajê³y: STRA¯
MIEJSKA, JEDNOSTKA
WOJSKOWA 2090, RADA
MIEJSKA, ¯ANDARMERIA
WOJSKOWA, SIZ, POLICJA,

DEZAMET, BRACTWO RYCERSKIE. Indywidualnie zwyciê¿yli: I-Roman Kumiñski
(UNIDEZ), II- Lidia Olejnik
(UMiG) - jedyna kobieta uczestnicz¹ca w turnieju, III-Witold
Bal (UMiG). Organizatorem
zawodów by³o Ko³o strzeleckie
LOK przy UMiG Nowa Dêba
oraz Zarz¹d Rejonowy LOK w
Nowej Dêbie.
Puchar Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie 30 wrzenia 2000 r.
Ogólne zasady pojedynku s¹
nastêpuj¹ce: 3 osobowa dru¿yna ma za zadanie w jak najkrótszym czasie (z dobiegniêciem
na stanowisko strzeleckie) zestrzeliæ kr¹¿ki przeciwnika. Rywalizacja przebiega wed³ug zasady ka¿dy z ka¿dym, a dru¿yna która zdobêdzie najwiêksz¹
liczbê punktów (wygra³a najwiêcej pojedynków) wygrywa.
We wspomnianym pojedynku
strzeleckim bêd¹cym zaleg³¹
imprez¹ z okazji 10 lecia Samorz¹du-puchar pami¹tkowy
ufundowa³ Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie
Pan Tadeusz Gêgotek, który
jednoczenie by³ reprezentan-

tem dru¿yny Rady Miejskiej.
Do tych zawodów przyst¹pi³o
tym razem 9 dru¿yn z terenu
naszej gminy. Wyniki wygl¹da³y nastêpuj¹co : I miejsce dru¿yna UMiG w Nowej Dêbie w
sk³adzie: Lidia Olejnik , Witold
Bal, Marek Powrózek (8 pojedynków wygranych (0 przegranych),II miejsce STRA¯ MIEJSKA (6/2), III miejsce DEZAMET (5/3), kolejne miejsca zajê³y: UNIDEZ I, UNIDEZ II,
JRG-PSP, SIZ, RADA MIEJSKA, JEDNOSTKA WOJSKOWA. Bior¹c pod uwagê
atrakcyjnoæ tej konkurencji i
zainteresowanie zawodników,
bêdzie ona z pewnoci¹ organizowana czêciej na nowodêbskiej strzelnicy w nastêpnych
latach. Na zakoñczenie Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej wrêczy³ puchar oraz pami¹tkowe
dyplomy.
Organizatorem pojedynku
by³o Towarzystwo Wspierania
Inicjatyw Sportowych i Turystycznych
w Nowej Dêbie (TWIST)
oraz Zarz¹d Rejonowy LOK w
Nowej Dêbie.
Marek Powrózek

Tak wiêc do remontu zakwalifikowano drogi Sztymberek i Szubienica w Tarnowskiej Woli, drogê w Chmielowie (po lewej stronie
drogi do Cyganów). Jeli chodzi o cieki wodne to Zarz¹d wytypowa³
do remontu Stawidzê w Tarnowskiej Woli i Przyrwê w Jadachach.
W przypadku dróg w Tarnowskiej Woli remont polega³ na wykonaniu podbudowy t³uczniowej; w przypadku drogi w Chmielowie wykonano podbudowê pospó³k¹. Koszt wykonania remontu
dróg wyniós³ ogó³em 64 tys. z³.
Jeli chodzi o kana³y, to remonty polega³y na mechanicznym i
rêcznym odmulaniu dna rowu, wykoszeniu porostów ze skarp,
odmuleniu namu³u z przepustów i rozplantowaniu wydobytego
mu³u i ziemi. Prace kosztowa³y 57 tys. z³.
NS
Potok Przyrwa w Jadachach

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI
W dwa lata po pamiêtnych wylewach naszych rzek, które dokona³y wielu zniszczeñ, uda³o siê pozyskaæ rodki na poprawê zniszczonej infrastruktury. W czasie wizyty burmistrza Wac³awa Wróbla w
Biurze Usuwania Skutków Powodzi w Krakowie uda³o siê wynegocjowaæ dla gminy kwotê 100 tys., które mo¿na by³o przeznaczyæ na
naprawê tych dróg i cieków wodnych, które uleg³y zniszczeniu w
1998 r. By³y one wykazane w operacie szacunkowym, jaki sporz¹dzony zosta³ wtedy po powodzi. Aby pozyskaæ owo 100 tys. z³ nale¿a³o tylko z w³asnych rodków wy³o¿yæ 20 tys. z³.

Droga Szubienica w Tarnowskiej Woli
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ewnego kwietniowego wieczoru zgromadzi³em w szkole w Nagnajowie omiu partyzantów, zaopatrzonych w
rydle, którzy mieli wydobyæ z ziemi beczki i za³adowaæ je na pojazd, którym z Mielca mia³ przyjechaæ Kuwaka.
Punktem kontaktowym mia³a byæ w³anie szko³a (przerobiona
w latach 90-tych na koció³). Jakie¿ przera¿enie i zdumienie
nas ogarnê³o, gdy z samochodu zatrzymanego przed szko³¹
wysiad³ kierowca - autentyczny podoficer niemiecki i Kuwaka. Ale ju¿ na tyle zna³em Kuwakê, ¿e musia³em mu ufaæ,
aczkolwiek z pewnymi oporami.

Wszyscy z przyniesionymi rydlami wsiedli do skrzyni wozu,
a ja z Kuwak¹ do szoferki i ruszylimy w stronê nagnajowskiego pastwiska. Niemiec zgasi³ wszystkie wiat³a wozu i jecha³ powoli po pastwisku za mn¹, id¹cym na przodzie ze wiat³em latarki do zakopanych beczek.
Gdy znalelimy siê na miejscu ukrytego skarbu, w odleg³oci ok.
1 km od szosy, przyst¹pilimy do odkopania beczek i za³adowania
ich na samochód. By³a to operacja bardzo mozolna, bo nie mielimy
¿adnych urz¹dzeñ, by wydwign¹æ pó³tonowe beczki na wóz. Jednak po dwóch godzinach operacja siê uda³a. Wtedy powsta³ nowy
problem - pojazd nie móg³ ruszyæ z miejsca. Po liskiej, lessowej
nawierzchni, ko³a tylko siê obraca³y - buksowa³y, a pojazd sta³. Ca³y
zespó³ ludzi napracowa³ siê tej nocy, by wyprowadziæ wóz do szosy.
I wreszcie ulga - samochód z pastwiska wyjecha³ na szosê, zapali³
wiat³a i znikn¹³ w oddali. Poczulimy ogromn¹ ulgê, ¿e mamy spokój ze spirytusem i wielk¹ radoæ, ¿e mieszkañcy Siedleszczan nie
maj¹ k³opotu, i ¿e po tak powa¿nym sabota¿u nie by³o ¿adnych represji. Teraz pozosta³a nam tylko ciekawoæ, czy otrzymamy jakie
pieni¹dze. I wreszcie, po kilku tygodniach, dosta³em od Kuwaki
8800 z³, za które nasz punkt przebitkowy wzbogaci³ siê o potrzebne
materia³y do produkcji prasowej.
Opowieæ o tym wydarzeniu d³ugo by³a podawana z ust do
ust i podbudowywa³a umêczonego Ducha Narodu.
Kazimierz Bogacz
ps. B³awat

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA
S£U¯Y POMOC¥ OSOBOM:

* z problemem uzale¿nienia (zarówno dla osób uzale¿nionych jak i ich rodzin)
* z problemami emocjonalnymi
* w trudnych sytuacjach ¿yciowych
* z niepowodzeniami szkolnymi (dzieci i m³odzie¿)
* potrzebuj¹cym pomocy psychologicznej
Pod podanym ni¿ej numerem telefonu dy¿uruj¹:
psycholog i pedagog przeszkoleni w zakresie
profilaktyki i terapii uzale¿nieñ oraz pomocy psychologicznej.
POTRZEBUJESZ POMOCY - ZADZWOÑ:
RODA: 15.00 - 17.00
POD NUMER: 846-28-45
MiejskoGminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych
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KRONIKA WYDARZEÑ
12.07-17.08 - W Urzêdzie Miasta i Gminy prowadzona by³a
kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Festyn z Radiem Rzeszów na stadionie SOSiR-u.
16.07 Pogotowie przeciwpowodziowe w gminie.
29.07 Zawody sportowo-po¿arnicze jednostek OSP w
06.08 Cyganach
W Nowej Dêbie przebywa³a grupa badmintoni20-30.08 stów z francuskiego miasta Ploemeur.
XXVI sesja Rady Miejskiej.
24.08 Ogólnopolski turniej Darta o puchar Burmistrza
26.08 Miasta i Gminy w SOK-u.
Komisariat Policji w Nowej Dêbie otrzyma³ od
30.08 w³adz gminy radiowóz.
61 rocznica wybuchu II wojny wiatowej uczczo01.09 na z³o¿eniem kwiatów przez kombatantów pod
tablic¹ powiêcon¹ mjr. Gryczmanowi.
Inauguracja nowego roku szkolnego.
01.09 Zebranie wiejskie w Jadachach.
03.09 W powiatowych zawodach po¿arniczych w Go03.09 rzycach sukces odnios³a jednostka OSP z Tarnowskiej Woli.
Nowym przewodnicz¹cym Zarz¹du Osiedla
10.09 Broniewskiego zosta³ Tadeusz Dziobak.
61 rocznica agresji Zwi¹zku Sowieckiego na
17.09 Polskê.
Na spotkaniu Komisji Doradczych ds. studium
18.09 uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego firma COWI przedstawi³a diagnozê naszej gminy.
XXVII uroczysta sesja Rady Miejskiej - ods³o21.09 niêcie tablicy powiêconej Janowi Paw³owi II w
kociele Podwy¿szenia Krzy¿a w.
Zebranie wiejskie w Alfredówce. Z funkcji so³tysa
23.09 zrezygnowa³ Zbigniew Ordon.
W kociele Matki Bo¿ej Królowej Polski w No26.09 wej Dêbie odby³a siê msza w. w 61 rocznicê powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego i 56
rocznicê bohaterskiej mierci 4 akowców dêbskiej
ziemi. Organizatorem uroczystoci by³o Ko³o
wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej.
W SOK-u odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Sto26.09 warzyszenia Przedsiêbiorców.
Na spotkaniu w Baranowie Sandomierskim oma27.09 wiano sposoby dostarczania wody dla Chmielowa, Cygan i Jadachów z nowego ujêcia wody w
lêzakach.
XXVIII sesja Rady Miejskiej.
28.09 W Rzeszowie odby³o siê Walne Zgromadzenie
30.09 Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorz¹dów Terytorialnych, którego nasza gmina jest cz³onkiem.
W Urzêdzie odby³o siê spotkanie na temat zwal05.10 czania procederu sprzeda¿y alkoholu nieletnim.
Wybory prezydenckie.
08.10 Wrêczenie nagród w konkursie Piêkna i bez13.10 pieczna zagroda
Zebrania wiejskie w Cyganach i Tarnowskiej
15.10 Woli.
Wrêczenie nagród Przewodnicz¹cego Zarz¹du
18.10 Miasta i Gminy dla 6 nauczycieli.

