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Od 10 do 12 listopada w parafii Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego w Nowej Dêbie odbywa³y siê kolejne ju¿ - III Dni Spo³eczne
Akcji Katolickiej, których myl¹ przewodni¹ sta³y siê s³owa Z
Jezusem Chrystusem i m³odzie¿¹ w Trzecie Tysi¹clecie.
Dni te by³y czêci¹ imprez towarzysz¹cych obchodom wiêta
Niepodleg³oci w naszym miecie. Rozpoczê³a je 10 listopada
msza w. w intencji Ojczyzny, w której udzia³ wziê³a kompania honorowa Jednostki Wojskowej, Orkiestra Dêta, chór parafialny, poczty sztandarowe szkó³ i organizacji, przedstawiciele w³adz gminnych, uczniowie i licznie zgromadzeni mieszkañcy Nowej Dêby. Po mszy w. wszyscy chêtni, w towarzystwie ¿o³nierzy i orkiestry, przeszli do Domu Kultury, gdzie

Msza w kociele Na Górce
odby³a siê okolicznociowa wieczornica poprzedzona pokazem
sztucznych ogni.
W sobotê, 11 listopada o godz. 15 w Domu Katolickim Na
Górce Antoni Leniak z Instytutu Edukacji Narodowej w Lublinie wyg³osi³ wyk³ad na temat: Unia Europejska - koniec

P

o 36 latach od za³o¿enia Cmentarza Komunalnego w Nowej Dêbie
msza wiêta w Dzieñ Wszystkich
wiêtych mog³a odbyæ siê w miejscu specjalnie do tego przygotowanym:
obok postawionego du¿ego Krzy¿a Cmentarnego.
Na wnioski wielu mieszkañców
Nowej Dêby, zg³aszane od kilku lat,
z inicjatywy Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Zarz¹d Miasta a
nastêpnie Rada Miejska podjê³y we
wrzeniu stosowne uchwa³y o posadowieniu Krzy¿a i wykonaniu
podwy¿szenia pod o³tarz.
Do koordynowania prac zobowi¹za³ siê
Przewodnicz¹cy Rady, gdy¿ ca³oæ ich mia³a byæ wykonana spo³ecznie. Projekt zago-

Europy Ojczyzn. Wyk³ad by³ bardzo ciekawy i aktualny, bior¹c pod uwagê nasze starania o przyjêcie Polski do Unii Europejskiej i ró¿ne w zwi¹zku z tym obawy i w¹tpliwoci dotycz¹ce naszej to¿samoci narodowej. Szkoda tylko, ¿e tak niewiele osób z naszego miasta chcia³o z niego skorzystaæ. Skorzystali natomiast mieszkañcy D¹browicy i
Tuszowa Narodowego.
Tego samego dnia o godz. 18 w naszym kociele wyst¹pi³ klerycki zespó³ Michael z Krakowa. Klerycy najpierw szybko rozbawili dzieci i m³odzie¿, a w koñcu do
zabawy wci¹gnêli doros³ych. Wystêp cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem mieszkañców Nowej Dêby i okolic. O
akceptacji i popularnoci zespo³u wiadczy du¿a iloæ
sprzedanych tam i p³yt.
12 listopada, w niedzielê, w kociele zorganizowana zosta³a wystawa ilustruj¹ca walkê m³odych ludzi
na przestrzeni wieków o wolnoæ Ojczyzny. Natomiast
wieczorem nasi mieszkañcy zostali zaproszeni do kina
na projekcjê filmu pan Tadeusz. Film wywietlany
nieodp³atnie cieszy³ siê tak du¿ym zainteresowaniem,
¿e koniecznym by³o powtórzenie seansu jeszcze w poniedzia³ek, a i tak nie wszyscy mogli go obejrzeæ.
Dziêkujemy serdecznie wszystkim ,którzy chcieli uczestniczyæ w proponowanych przez Parafialny Oddzia³
Akcji katolickiej sposobach uczczenia wiêta Niepodleg³oci.
Zapraszamy na comiesiêczne wyk³ady formacyjne, które odbywaj¹ siê zawsze w drug¹ sobotê miesi¹ca o godz. 15 w naszym
Domu Katolickim.
Maria Kasak

wyla³o postument pod Krzy¿. Materia³ na
Krzy¿ drewniany, tj. dêbowe bale, ofiarowa³o Nadlenictwo Buda Stalowska.
Krzy¿ drewniany wykona³ Zak³ad Remontowo-Budowlany, za renowacjê Krzy¿a metalowego i monta¿ drewnianego P.W. OMEGA
S.C. Pracami dwigowymi czyli
ustawieniem Krzy¿a na cmentarzu zaj¹³ siê Zak³ad Czynników
Energetycznych.
Wszystkie te dzia³ania zosta³y
wykonane nieodp³atnie, za co nale¿¹ siê szczególne podziêkowania,
jako krzy¿ misyjny w Kociele p.w. które sk³adam na rêce prezesów tych firm.
Podwy¿szenia Krzy¿a w.
Tadeusz Gêgotek
PGKiM przygotowa³o teren, wykonaPrzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
³o podwy¿szenie wraz ze schodami oraz
spodarowania terenu oraz wygl¹d Krzy¿a i
podwy¿szenia wykona³ pan Piotr Adamczyk, metalowy Krzy¿ ofiarowa³ ks. pra³at
Eugeniusz Nycz. Krzy¿ ten sta³ do tej pory
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Swoich po¿ytków zapomniawszy s³u¿y³ uczciwie... ca³ej spo³ecznoci wsi Alfredówka
Piotr Skarga

Nowa Dêba w sieci istnieje ju¿ od ponad pó³tora roku, bo od kwietnia 1999 r. Na stronie internetowej - nowadeba.npl.pl (bez www)mo¿na znaleæ informacje dotycz¹ce historii gminy, po³o¿enia geograficznego z dok³adn¹ mapa regionu i gminy, informacje o podstrefie Nowa Dêba w TSSE, czy ciekawostki przyrodnicze. Mo¿emy siê
te¿ dowiedzieæ kto piastuje jakie funkcje w Urzêdzie Miasta i Gminy
oraz poznaæ radnych Rady Miejskiej. Strona internetowa jest na bie¿¹co aktualizowana, wiec mo¿emy poczytaæ, o tym, co siê dzieje w
gminie oraz przegl¹dn¹æ ostatni numer Naszych Spraw. Dla chêtnych znajduje siê równie¿ Ksiêga Goci, do której mo¿na siê wpisaæ.
Od niedawna na stronie internetowej pojawi³ siê nowy rodzaj
informacji przeznaczonej przede wszystkim dla mieszkañców gminy
oraz dla osób, które planuj¹ za³atwiaæ jakie sprawy w Urzêdzie
Miasta i Gminy, a mianowicie Katalog Us³ug. Jest to zbiór informacji dla potencjalnego klienta Urzêdu, który nie wychodz¹c z domu
dowiaduje siê co, jak i gdzie za³atwiæ w Urzêdzie oraz jakie dodatkowe dokumenty bêd¹ mu do tego potrzebne. Us³ugi Urzêdu
podzielone s¹ na 13 dzia³ów tematycznych. I mamy tu alfabetycznie: Akty Stanu Cywilnego, Dokumenty, Zawiadczenia; Budownictwo; Dzia³alnoæ Gospodarcza; Geodezja; Gospodarka Nieruchomociami; Gospodarka Przestrzenna; Komunikacja Samochodowa, Kolejowa; Lokale U¿ytkowe; Ochrona rodowiska; Podatki; Sprawy Mieszkaniowe; Ulice i Place; Zwierzêta. Ka¿dy z dzia³ów podzielony jest na mniejsze poddzia³y, czyli na konkretne sprawy, które potencjalny klient musi w Urzêdzie za³atwiæ. Obok znajduj¹ siê znaki graficzne wraz z objanieniami, które oznaczaj¹:
Miejsce za³atwienia sprawy - zawiera informacje na temat tego,
jaki referat zajmuje siê dan¹ spraw¹ oraz numer pokoju, piêtro i
numer telefonu, gdzie siê j¹ za³atwia
Wymagane dokumenty- to informacja na temat tego, jakie s¹
potrzebne dokumenty czy zawiadczenia, aby mo¿na by³o dan¹
sprawê za³atwiæ
Czas za³atwienia sprawy - informacja, jak d³ugo trzeba bêdzie
czekaæ, aby ostatecznie za³atwiæ sprawê
Sposób za³atwienia sprawy - zawiera wiele informacji, najczêciej mówi o tym, jak dana sprawa bêdzie za³atwiana, ale te¿ kto
i w jakim terminie powinien za³atwiaæ dan¹ sprawê
Op³aty - informacja na temat iloci pieniêdzy, które trzeba bêdzie wydaæ, aby za³atwiæ dan¹ sprawê
Inne informacje - zawiera dodatkowe informacje na temat za³atwiania danej sprawy, jeli takowe s¹ potrzebne.
Spróbujmy zatem dowiedzieæ siê za porednictwem internetu jak
za³atwiæ jak¹ sprawê w Urzêdzie. Przypuæmy, ¿e urodzi³o nam
siê dziecko i musimy ten fakt zg³osiæ w Urzêdzie. Wchodzimy wiêc
na stronie internetowej w Katalog Us³ug. Wywietla nam siê lista
dzia³ów. Wiemy, ¿e jest nam potrzebny akt stanu cywilnego klikamy wiêc na Akty Stanu Cywilnego, Dokumenty, Zawiadczenia.
Szukamy czego na temat rejestracji urodzeñ. Znajdujemy tak¹ w³anie rubrykê i klikamy mysz¹ na Akt urodzenia dziecka. Wywietla nam siê tabela, z której dok³adnie dowiadujemy siê gdzie, jak i
co musimy za³atwiæ oraz jak¹ op³atê musimy wnieæ.
Podobnie postêpujemy ze wszystkimi sprawami, które chcemy za³atwiæ w Urzêdzie. Klient zaopatrzony w tak¹ wiedzê na pewno du¿o
szybciej trafi do odpowiedniego pokoju w Urzêdzie i nie bêdzie nara¿ony na donoszenie dokumentów. Skróci to czas jaki powiêcamy na
za³atwienie danej sprawy oraz usprawni pracê Urzêdu. Zachêcamy
zatem do czêstego odwiedzania strony internetowej nowadeba.npl.pl.
Magdalena Pytel-Wójtowicz

Zbigniew Ordon by³ so³tysem w latach: 1994-2000
w tym czasie zrealizowano kilka powa¿nych inwestycji na terenie Alfredówki. Ustêpuj¹cy so³tys ma w tym
du¿y udzia³. S¹ to: budowa wodoci¹gu, remont szko³y,
owietlenie dróg, telefonizacja wsi, melioracje i utrzymanie dróg gminnych.
Serdecznie dziêkujê p. Z. Ordonowi za harmonijne i
skuteczne wspó³dzia³anie dla dobra wspólnego.
Robert T³usty
Radny wsi Alfredówka

SAMORZ¥DOWY ORODEK KLUTURY
Zaprasza dzieci i m³odzie¿ do uczestniczenia
w nastêpuj¹cych zajêciach:
Poniedzia³ek
15.00 - Teatrzyk Bajdurek
15.30 - Zespó³ Tañca Ludowego Dêbianie
16.00 - Rêkodzie³o Artystyczne
17.00 - Zespó³ Ma³ych Form Tanecznych
17.30 - Teatr M³odzie¿owy
18.00 - Zespó³ Tañca Ludowego Dêbianie
Wtorek
16.00 - Ceramika
roda
16.00 - Dzieciêce Warsztaty Plastyczne
16.00 - Orkiestra Dêta
18.00 - M³odzie¿owa Sekcja Plastyczna
18.00 - Grupa Paleta
18.30 - Zespó³ Ma³ych Form Teatralnych
Czwartek
15.30 - Zespó³ Tañca Ludowego Dêbianie
16.30 - Zespó³ Ma³ych Form Teatralnych
17.00 - Rysunek i Malarstwo dla Doros³ych
17.30 - Zespó³ Ma³ych Form Tanecznych
18.00 - Teatr M³odzie¿owy
18.30 - Zespó³ Tañca Ludowego Dêbianie
Pi¹tek
17.00 - M³odzie¿owa Sekcja Plastyczna
Codziennie
7.00 - 15.00 Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych
OD REDAKCJI
W uzupe³nieniu artyku³u Z historii nowodêbskiej Solidarnoci podajemy wykaz wszystkich internowanych z Komisji Zak³adowej: Kazimierz Chwesiuk, Piotr Drozdowski, Wies³aw Meldner, Adam Mulawa, Wies³aw Nêdzi, Stanis³aw Piechota. Przez kilka
dni wiêziony by³ Antoni Kula.
NS

PODZIÊKOWANIE

rodowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dêbie serdecznie
dziêkuje wszystkim, którzy okazali nam wsparcie w postaci artyku³ów niezbêdnych do prowadzenia zajêæ terapeutycznych dla osób
niepe³nosprawnych
Ofiarodawcy: B. i J. Miko³ajczykowie, A.£uczak, K. Micha³ow,
B. Pabian- Mini Market, J. Styga- Nova Club, D. £eptuch, A. Wojnarowska- Sklep Papierniczy, L. Styka- Zak³ad Szklarski, S. £êgowski - Zak³ad Remontowo-Budowlany
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PAPIEROS
DO TRUMNY
A w³aciwie papieros w trumnie, bowiem samochód z tak¹
w³anie zawartoci¹ jedzi³ po
Nowej Dêbie dnia 16 listopada,
w wiatowy Dzieñ Rzucania Palenia. Lekarze specjalici prowadzili wyk³ady, by³y stoiska z materia³ami edukacyjnymi i najwa¿niejsze - bardzo widowiskowe,
oficjalne gaszenie wielkiego papierosa przez nowodêbskich stra¿aków. Wszystko odbywa³o siê
pod has³em Rzuæ palenie razem
z nami, a organizatorem by³ koordynator ds. Promocji Zdrowia
przy SP ZZOZ pani Barbara Moskalewicz.
Impreza rozpoczê³a siê o godz.
10.00 w Samorz¹dowym Orodku Kultury. W holu zosta³y rozstawione stoiska z materia³ami
edukacyjnymi w formie ulotek i
informatorów dotycz¹cych istniej¹cych poradni antynikotynowych. By³o te¿ stoisko z lekami
wspomagaj¹cymi rzucanie palenia. Chêtni mogli sobie zmierzyæ
cinienie, za wiadomi w³asnego b³êdu palacze mogli podpisaæ

deklaracjê o zerwaniu z na³ogiem,
która bra³a udzia³ w ogólnopolskim losowaniu atrakcyjnych nagród oraz nagrody g³ównej-wycieczki do Rzymu i Wenecji. Od
rana po miecie jedzi³ czarny samochód, obklejony ze wszystkich
stron kolorowymi ulotkami i plakatami antynikotynowymi. Wozi³
ze sob¹ trumnê, ob³o¿on¹ wieñcami i kwiatami z wielkim papierosem, który opatrzony zosta³ napisem: Skutek Na³ogu to mieræ.
W sali widowiskowej odby³y siê
dwa wyk³ady poprowadzone
przez lekarzy specjalistów: dr n.
med. spec. pediatrii J. Józefczuka na temat dzieci chorych wskutek wymuszonego biernego palenia oraz lek. med. Z. Warcho³a,
dotycz¹cy palenia papierosów
przez kobiety w czasie ci¹¿y. G³os
zabra³ równie¿ proboszcz mgr M.
Wolanin. - ¯yczy³bym m³odym
ludziom - mówi³ ksi¹dz - ¿eby nie
ulegali psychozie g³upoty i ¿eby
nie podejmowali ¿adnych dzia³añ,
które kiedy mog¹ zaszkodziæ
zdrowiu. Przez ca³y czas wyk³a-

ORGANIZATORZY DZIÊKUJ¥:
Starocie Powiatu Tarnobrzeg, Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa
Dêba, firmie IWEX- A. Szawarze-Rozmus, Piekarni - S. Busiowi, Biurze Techniczno-Reklamowemu MiM katalog,- B. Moskalewicz, Zak³adowi Cukierniczemu - B. Lombarze, K. Paszcie, K. Stró¿owi Komisji
Socjalnej przy SPZZOZ Nowa Dêba, NSZZ Solidarnoæ przy SPZZOZ
Nowa Dêba, Zwi¹zkowi Zawodowemu Pielêgniarek i Po³o¿nych przy
SPZZOZ Nowa Dêba, Towarzystwu Wsparcie

daj¹cym na scenie towarzyszy³y
le¿¹ce, przykryte bia³ym suknem
dzieci. - Mia³y one symbolizowaæ
liczbê umieraj¹cych na skutek
palenia tytoniu - objania B. Moskalewicz. By³ te¿ znacz¹cy napis: W samej Warszawie codziennie umiera 18 osób na raka
p³uc.
- Celem naszej akcji- mówi
organizatorka -jest przede wszystkim upowszechnienie mody
na niepalenie wród m³odzie¿y,
ale te¿ i wród doros³ych. Zale¿y nam na edukacji kobiet w ci¹¿y na temat skutków zdrowotnych wynik³ych z palenia tytoniu w trakcie ci¹¿y i na ochronie ma³ych dzieci, które niejednokrotnie s¹ biernymi palaczami. Chcielimy, ¿eby w tej akcji wziê³o udzia³ jak najwiêcej
dzieci, ¿eby potem mog³y, mo¿e
szybciej, przekonaæ swoich rodziców do zerwania z na³ogiem.
-Ja tak w³anie rzuci³em palenie - opowiada jeden z uczestników imprezy- pewnego dnia córka powiedzia³a do mnie: tatusiu
nie pal, wiêc musia³em rzuciæ.

zowana jest zawsze ostatniego
maja i w trzeci czwartek listopada. W tym roku to jest w³anie 16
listopada. Nasz program jest realizowany na postawie akcji przedstawicieli Sanepidu z Wadowic,
która odby³a siê 31 maja tego roku.
Po wyk³adach nast¹pi³o rozdanie nagród w konkursie plastycznym pod has³em My
chcemy ¿yæ w wiecie wolnym
od dymu tytoniowego, który
wczeniej by³ zorganizowany
we wszystkich szko³ach na terenie Nowej Dêby. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
kolorowe kubki, które wrêczy³a Barbara Moskalewicz i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Gegotek. Zebrani mogli
te¿ ogl¹dn¹æ wystawê prac plastycznych w holu SOK-u. Dla
nikogo nie zabrak³o smacznych
i zdrowych jab³ek , którymi
mo¿na by³o siê poczêstowaæ w
trakcie imprezy.
Na koniec wszyscy wyszli na
plac przed SOK, gdzie z wyciem syreny zajecha³ wóz stra¿acki i wyskoczy³o z niego paru

Samochód, który wozi³ trumnê po miecie
- Nasza akcja ma, ¿e tak powiem, pod³o¿e historyczne - dodaje organizatorka. - Otó¿ na pocz¹tku 1999 r w Genewie z inicjatywy WHU odby³o siê Miêdzynarodowe Spotkanie Konsultacyjne
pod has³em Bierne palenie tytoniu a zdrowie dziecka. Na spotkaniu uznano, ¿e wymuszone,
bierne palenie tytoniu stanowi rzeczywiste i znacz¹ce zagro¿enie
zdrowie dziecka. Zapobieganie
kontaktom z dymem tytoniowym
powoduje poprawê zdrowia dzieci, m³odzie¿y, a potem doros³ych,
zmniejszenie liczby zgonów i znacz¹ce oszczêdnoci w wydatkach
na s³u¿bê zdrowia. St¹d powsta³
pomys³ takiej akcji, która organi-

stra¿aków w pe³nym uzbrojeniu
i gotowych do gaszenia po¿aru.
Pali³ siê tam te¿ wielki papieros, który wczeniej objecha³
parê razy ca³e miasto. Stra¿acy
odkrêcili wodê i zgasili symbolicznego papierosa. Wszystko
skoñczy³o siê ogólnym biciem
brawa. - Akcja ta na pewno nie
bêdzie ostatnia - zapewnia organizator - Mylê, ¿e za rok powtórzymy nasze gaszenie papierosa. Przy okazji chcia³abym
serdecznie podziêkowaæ wszystkim sponsorom naszych nagród i sponsorom ca³ej akcji.
Bez Was to wszystko po prostu
nie odby³o by siê.
Magdalena Pytel-Wójtowicz
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Pierwszy Krok w liczbach: z programem dotarlimy
do ponad 500 m³odych osób; odby³o siê 6 czterodniowych warsztatów dla m³odzie¿y; przeszkolono grupê 6
instruktorów z terenu Nowej Dêby; odby³y siê dwie debaty M³odzie¿ na Rynku Pracy; wród uczestników
warsztatów rozlosowano 4 bezp³atne kursy dokszta³caj¹ce oraz 20 nagród ksi¹¿kowych; przeprowadzona
zosta³a ankieta dotycz¹ca sytuacji m³odzie¿y na rynku
pracy (z udzia³em bezrobotnych i pracodawców).

Losowanie cennych nagród.
30 listopada odby³a siê deba- mawiaæ z pracodawc¹, nie da nic jak siê dobrze zaprezentowaæ,
ta M³odzie¿ na Rynku Pracy je¿eli nie bêdzie ofert pracy. Od- jak przygotowaæ wymagane dostanowi¹ca podsumowanie pro- powiadaj¹c na te pytania trzeba kumenty, czy te¿ jakie zagadnienia zwi¹zane z prawem
pracy musz¹ koniecznie
znaæ. Pracuj¹c z m³odzie¿¹ sami musielimy siê
du¿o nauczyæ. Jakie metody nauczania zastosowaæ? Jak zachêcaæ, a nie
zmuszaæ? Jak dotrzeæ z
informacj¹ do m³odych
ludzi? Jak wspó³pracowaæ z urzêdami czy szko³ami? I to chyba w tym
wszystkim by³o najwa¿niejsze. Bo chc¹c nauczyæ innych, najpierw
sami musimy nauczyæ siê
pomagaæ. I jest to wiedza
jakiej nie da siê zdobyæ
teoretycznie.
Uczestnicy warsztatów
CO DALEJ?
jektu Pierwszy Krok. W spo- po pierwsze za³o¿yæ, ¿e praca
Jak mówi¹ specjalici w przytkaniu udzia³ wziêli przedstawi- jest, tylko trzeba j¹ umieæ zna- sz³ym roku czeka nas olbrzymia
ciele wszystkich instytucji zaan- leæ (jeli nie w Nowej Dêbie, to fala m³odych ludzi, którzy rozga¿owanych w realizacjê. Ce- gdzie indziej). Po drugie, nawet poczn¹ poszukiwanie pracy. Bêlem debaty by³o podsumowanie jeli nie wiemy czy nasze szko- dzie wiêc na pewno mo¿liwoæ i
efektów projektu realizowane- lenia komukolwiek pomog¹, to
go od lutego 2000 r. oraz zapla- na pewno nie pomo¿enowanie wspólnych dzia³añ in- my, jeli nic nie bêdziestytucji zaanga¿owanych w po- my robiæ.
moc dla bezrobotnych.
Realizacja projektu
Pierwszy Krok trwa³a
PO CO SZKOLENIA?
prawie przez ca³y rok. W
Przygotowuj¹c siê do prowa- tym czasie odby³o siê 6
dzenia szkoleñ dla m³odzie¿y warsztatów dla m³odzieoraz ju¿ zachêcaj¹c m³odzie¿ do ¿y, z których ka¿dy trwa³
udzia³u w tych zajêciach czêsto cztery dni. Równolegle
spotykalimy siê z pytaniami: przeprowadzone zosta³y
Co to wszystko da?, Przecie¿ krótkie zajêcia w szkoi tak nie dacie nikomu pracy ³ach, które mia³y zachêitd., itp. Trudno jest odpowie- ciæ m³odzie¿ do przemydzieæ na takie pytania. Przecie¿ lenia w³asnej sytuacji
nawet najlepsze szkolenie na rynku pracy. W trakmówi¹ce o tym jak szukaæ pra- cie tych zajêæ m³odzi luDyplomy, nagrody, zdjêcia...
cy, pisaæ listy motywacyjne i roz- dzie dowiadywali siê,

potrzeba prowadzenia szkoleñ
dla tej m³odzie¿y - szkoleñ dotycz¹cych bardzo ró¿norodnych
zagadnieñ. Mylimy, ¿e w Nowej Dêbie powinna zaistnieæ sta³a forma pomocy m³odzie¿y w
postaci szkoleñ i doradztwa. Na
pewno jest to mo¿liwe. Realizuj¹c projekt Pierwszy Krok spotkalimy siê z du¿¹ ¿yczliwoci¹
i pomoc¹ ze strony wielu instytucji czy te¿ osób. Stwarza to
dogodny klimat do wspó³pracy i
dalszej dzia³alnoci.
Program Pierwszy Krok
przygotowali: Orodek Promowania Przedsiêbiorczoci w Sandomierzu i Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i M³odzie¿y
Wsparcie w Nowej Dêbie przy
wspó³pracy UMiG, PUP, CIiPKZ w Stalowej Woli i Tarnobrzegu, szkó³ rednich z terenu
gminy oraz wietlicy Szkolnej.
Wszystkim którzy nam w tym
pomogli serdecznie dziêkujemy.
Instruktor Pierwszego Kroku
Marcin Flis
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la ,,Cyganianek ten
rok by³ równie pracowity jak poprzednie. Wczesn¹ wiosn¹ zajê³y
siê dzia³alnoci¹ kulturalnorozrywkow¹. Wspólnie ze stra¿akami zorganizowa³y kilka
dyskotek po³¹czonych z wystêpami artystycznymi. Nale¿y
podkreliæ, ¿e wspó³praca zespo³u z OSP uk³ada siê bardzo
dobrze, zw³aszcza na niwie
kulturalnej. W maju zespó³ w
znacznie poszerzonym sk³adzie
wyst¹pi³ podczas ,,Prezentacji
Twórczoci Ludowej w kolbuszowskim Skansenie. Zaprezentowa³ tam przedstawienie pt.
,,Wesele Lasowiackie. Podczas
wiêta Ludowego zespó³ wyst¹pi³ w Chmielowie, równie¿ z
weselem. Nastêpnie ,,Cyganianki wziê³y udzia³ w III Ogólnopolskich Prezentacjach Regionalnych Obrzêdów Sobótkowych w Dukli, gdzie pokaza³y
widowisko pt. ,,Sobótka u lasowiaków, za które otrzyma³y
wyró¿nienie. W sierpniu uczestniczy³y w Powiatowym Pikniku Folkloru w Grêbowie. W tym
roku wie Cygany mia³a zaszczyt
reprezentowaæ gminê na do¿ynkach powiatowych w Gorzycach. Wieniec i oprawê artystyczn¹ przygotowa³y Cyganianki. Rolê gospodarzy podczas do¿ynek pe³nili: Czes³awa

Zych - radna i Jerzy Kozio³ - komendant OSP.
Równie¿ w sierpniu zespó³
wyst¹pi³ w SOK z programem
dla goci przyby³ych do Nowej
Dêby z Francji. Niedawno, bo

nych, tote¿ mo¿na by³o poznaæ
wiele ró¿norodnych tañców,
a tak¿e doskonaliæ umiejêtnoci taneczne u boku najwspanialszych tancerzy. Obecnie zespó³ otrzyma³ zaproszenia na

w padzierniku, ,,Cyganianki
zadebiutowa³y w ,,XVI Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tañca Ludowego w
Rzeszowie. Ten konkurs by³
szczególnie ciekawy, gdy¿ bra³y w nim udzia³ zespo³y z ró¿nych regionów etnograficz-

kolejne imprezy, z czego cz³onkowie bardzo siê ciesz¹, bo
ka¿dy wyjazd mobilizuje do
dalszego doskonalenia siê i jest
okazj¹ do przygotowania nowych programów artystycznych. Zespó³ nie wystêpuje dla
korzyci materialnych czy dla

W

dniu 9 grudnia
odby³o siê w Samorz¹dowym
Orodku Kultury spotkanie miko³ajkowe dla dzieci z pora¿eniem mózgowym oraz dzieci z
rodzin patologicznych. Organizatorem by³ Zarz¹d MiejskoGminny Towarzystwa Przyjació³ Dzieci i Ko³o Przyjació³
Dzieci Niepe³nosprawnych Ruchowo w Nowej Dêbie. M³odzie¿ z SOK przygotowa³a inscenizacjê pt. Zimowa przygoda oraz oprawê muzyczn¹.
Za spraw¹ miejscowych sponsorów, na suto zastawionych
sto³ach znalaz³y siê kanapki,
ciasta i napoje. Dzieci zosta³y
obdarowane przez Miko³aja
paczkami ze s³odyczami. Impreza mia³a charakter otwarty.
Przez dobrych kilka godzin
dzieci chore i z rodzin patologicznych mog³y uczestniczyæ we

wspólnej zabawie. Po spotkaniu
z Miko³ajem dzieci wziê³y udzia³
w zabawie prowadzonej przez
m³odzie¿ z Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y z Kocio³a
Podwy¿szenia Krzy¿a w.
Spotkanie by³o te¿ okazj¹ do
wrêczenia dyplomów i odznaczeñ Przyjaciel Dziecka. Dyplomy otrzymali: Zarz¹d Miejsko-Gminnej TPD w Nowej Dêbie, Katolickie Stowarzyszenia
M³odzie¿y i Janusz Biliñski wytwórca ozdób choinkowych.
Odznakê Przyjaciel Dziecka
za pracê spo³eczn¹ i pomoc finansow¹ na rzecz Ko³a odebra-

li równie¿: Ireneusz Przerwa,
Jerzy Brzuszek, Dariusz Karnat,
Zbigniew Zugaj, Wies³aw Sielski, Jadwiga Szula, Halina Chojnacka, Barbara Lombara, Jerzy
Miko³ajczyk.
Spotkanie odby³o siê dziêki
ludziom dobrej woli, którzy czêciowo sfinansowali paczki, jak
równie¿ dziêki Januszowi Biliñskiemu, który udostêpni³ po ni¿szych cenach zakup ozdób choinkowych. Cz³onkowie Zarz¹du
rozprowadzaj¹c ozdoby, uzyskali dodatkowe fundusze na poczêstunek i paczki dla swoich podopiecznych...
(m)

zaszczytów, wystêpuj¹ bo lubi¹
nieæ radoæ innym, bo kochaj¹ folklor. Pomimo ró¿nych
osobistych spraw i problemów,
znajduj¹ czas na dzia³alnoæ
spo³eczn¹. Wielkie uznanie nale¿y siê mieszkañcom naszej
wsi, którzy w razie potrzeby
wystêpuj¹ razem z zespo³em na
scenie, po¿yczaj¹ rekwizyty,
s³u¿¹ rad¹ i pomoc¹.
Wraz z ,,Cyganiankami w
tym roku w widowiskach obrzêdowych wystêpowali: Tadeusz
£¹cz, Jerzy Kozio³, Mieczys³aw Kozdêba, Jacek Ordon,
Grzegorz Samojeden, Edward
Marek, Jan Marek, Jan Madej.
Zespó³ ,,Cyganianki serdecznie wszystkim dziêkuje, a szczególnie kapeli, która wyst¹pi³a
gocinnie w sk³adzie: Stanis³aw
Biela - skrzypce, Henryk Trzaska - tr¹bka , Marian Zych - bêben oraz akordeonicie - Józefowi Durtce.
Szkoda, ¿e nie wszyscy rozumiej¹ potrzebê kultywowania
dawnych tradycji i nie chc¹ siê
dzieliæ swoimi umiejêtnociami i wiedz¹. S¹ te¿ tacy, którzy
nie sk¹pi¹ s³ów krytycznych i
z³oliwych uwag pod adresem
,,Cyganianek. Ale, podobno ³atwiej jest krytykowaæ nic nie
robi¹c, ni¿ dzia³aæ nie oczekuj¹c nic w zamian.
Zofia Sêdyka

Ko³o Przyjació³ Dzieci
Niepe³nosprawnych
Ruchowo
Pragnie serdecznie
podziêkowaæ
funkcjonariuszom
Komisariatu Policji
w Nowej Dêbie
za odzyskanie
skradzionego sprzêtu,
który s³u¿y
do rehabilitacji dzieci
z pora¿eniem
mózgowym
Zarz¹d Ko³a
Przyjació³ Dzieci
Niepe³nosprawnych Ruchowo
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SENS POMAGANIA
Budynek, wyposa¿enie, nawet, gdy s¹
³adne i dobre, to tylko elementy dobrze zorganizowanej instytucji. Dom Pomocy Spo³ecznej to przede wszystkim ludzie. To mieszkañcy Domu, jego pracownicy, to otaczaj¹ca nas spo³ecznoæ. I w tym aspekcie,

powstaniu Domu, tak jak ka¿dym narodzinom, towarzyszy³y ból i radoæ. G³osy przeciwne powstaniu placówki powoli milk³y
przy zadowoleniu z widocznych efektów.
Przybywali kolejni mieszkañcy. Powsta³ Dom tworzony przez ludzi i dla ludzi- przecie¿ takich samych jak my. Jak
najlepiej przybli¿yæ Dom czytelnikom
Naszych Spraw? Mo¿e pos³u¿ê siê jednym z tekstów z prezentacji Naszego
Domu podczas przegl¹dów twórczoci artystycznej mieszkañców domów pomocy
spo³ecznej:
....Bo najprociej mówi¹c, ¿ycie jest takie jak ta nasza lokomotywa ¿ycia - serce.
Serce pe³ne mi³oci, ale i rozterki, goryczy
i nadziei. W jego rytmie ukazuj¹ siê kolejne obrazki naszego i innych ¿ycia. Dzieciñstwo to obrazek pierwszy. Naiwna m³odoæ i szaleñcza mi³oæ to obrazek drugi. I
lokomotywa zwalnia, dyszy i sapie, zmêczony i stary cz³owiek ociera pot z czo³a,
ukazuje siê obrazek trzeci. Ukazuj¹ siê seniorzy, ludzie starzy, wymagaj¹cy wsparcia i pomocy. Ukazuj¹ siê mieszkañcy
Domu Pomocy. Nastêpuje powolne hamowanie. Wagony siê t³ocz¹. Naje¿d¿aj¹ na
siebie, popychaj¹ siê, s³ychaæ zgrzyty. Powstaje nat³ok serc, serc rozdartych, serc radosnych, serc wspomnieñ i nadziei, serc kochaj¹cych i oczekuj¹cych. Bo przecie¿ takie jest ¿ycie...
Leszek Mirowski
KRÓTKO O HISTORII
W dniu 20 listopada 1990 r, zarz¹dzeniem
Wojewody Tarnobrzeskiego zosta³ powo-
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³any do ¿ycia Pañstwowy Dom Pomocy
Spo³ecznej w Nowej Dêbie. Opuszczony
budynek po by³ym hotelu Zorza wówczas
znalaz³ swoje przeznaczenie. Mocno zniszczony i bardzo zaniedbany obiekt w rêkach nowego gospodarza szybko zmienia³
siê, dos³ownie piêkniej¹c w oczach. Nowa
elewacja, remont dachu,
wymiana okien, dobudowa
windy i schodów ewakuacyjnych i wiele innych
prac, w krótkim czasie
nada³y schludny wygl¹d i
odpowiedni do wymagañ
standard. Obecnie dobrze
wyposa¿ona placówka, posiadaj¹ca zaplecze kuchenne i pralniê, przeznaczona
jest dla osób doros³ych
przewlekle somatycznie
chorych (nale¿y dodaæ: i w
mocno podesz³ym wieku).
Stale przebywa tu i mieszka 42 mieszkañców. W 10-letniej dzia³alnoci, nigdy nie
zdarzy³o siê, aby sta³o wolne miejsce.
Pierwszym dyrektorem pe³ni¹cym t¹ funkcjê, który organizowa³ i uruchamia³ Dom,
zosta³ Leszek Mirowski, powo³any na to
stanowisko przez obecnego senatora RP,
pani¹ Janinê Sagatowsk¹ (w ówczesnym
czasie wicewojewoda tarnobrzeski), zawsze wra¿liw¹ i czu³¹ na potrzeby spo³eczne i los cz³owieka.
Poród wielu ¿yczliwych osób zaanga¿owanych w powstanie i utworzenie Domu,
równie¿ ze szczególnym uznaniem nale¿y
wymieniæ ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Zespo³u Pomocy Spo³ecznej w
Tarnobrzegu, pani¹ Felicjê Jakimowicz,
która z ramienia inwestora zabiega³a o zabezpieczenie odpowiednich rodków finansowych na realizacjê tej inicjatywy.
Dba³oæ o prawid³owy rozwój i funkcjonowanie jednostki wykazywali na równi
wszyscy kolejni wojewodowie.
Od dnia 1 stycznia 1999 roku troska ta w
szczególnym wymiarze spad³a na Radê Powiatu i Starostê Tarnobrzeskiego. Zachodz¹ce trudne przemiany spo³eczno-gospodarcze s¹ tym determinantem, który jeszcze
bardziej pozwala doceniæ ogromny wysi³ek i wk³ad starostwa (w tym wsparcia finansowego) w zabezpieczenia pomocy na
rzecz najbardziej potrzebuj¹cym, starym i
chorym ludziom.
Informacja w³asna DPS
MIESZKAÑCY MÓWI¥
Toczy³o siê ¿ycie
Toczy³o z mozo³em

Toczy³o siê têdy, siêdy
A¿ dotoczy³o siê do Nowej Dêby
A w tej Nowej Dêbie
Czy w dzieñ czy w nocy
Ju¿ z dala widaæ
Nasz Dom Pomocy
B³ogos³awione myli
i poczynania tego
Co doprowadzi³
Do powstania Domu tego
Tu³ali siê ludzie
Starzy i bezdomni
Bo o starym cz³owieku
Czêsto m³ody zapomni
Nie jeden by³
Na rozstajach ¿ycia dróg
Krokami w to miejsce
Pokierowa³ nam dobry Bóg!
Dzisiaj jest nam dobrze
Mamy tutaj wszystko
Ka¿dy ¿yje spokojnie
Jak jakie panisko
Upior¹ nam, ugotuj¹
I na stó³ podadz¹
Jak zdrowie szwankuje
Te¿ serdecznie radz¹
Starszy pan
Nasz lekarz domowy
Zdrowie ratowaæ
Ka¿demu jest gotowy
Pielêgniarzy trudy
S¹ nie ma³e
Kr¹¿¹ poród nas
Jak anio³y bia³e
Mamy te¿ kaplicê
Ksi¹dz staruszek zabiega
By ka¿dego z nas
Wprowadziæ do nieba
Wy¿ywienia do syta
I bardzo po¿ywne
Narzekaæ na kuchniê
To by by³o dziwne
A kto chce wiêcej
Do tego
To dostanie jeszcze
Pajdkê chleba razowego
Wszyscy o nas dbaj¹
Ile maj¹ mocy
Pomagaj¹ we dnie
Pomagaj¹ w nocy
Nasz dyrektor to
Cz³owiek wspania³y
Swoim podopiecznym
Jest oddany ca³y
Tu pomo¿e, tam pouczy
Jak przys³owie mówi
Pañskie oko
Konia tuczy
Wdziêcznoci za to wszystko
Wypowiedzieæ nikt nie zdo³a
Bóg wam zap³aæ kochani
W podziêce chylimy czo³a
Janina Czajkowska
Zawilanka
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Staraniem Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów w Nowej Dêbie oraz wspó³organizatorów - Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej, a tak¿e Dyrekcji Technikum
Mechanicznego i Samorz¹dowego Orodka Kultury w dniu 18
listopada odby³a siê uroczysta biesiada z okazji Dnia Senioraw
hali sportowej przy Technikum Mechanicznym. Przyby³o oko³o
500 emerytów i rencistów z terenu gminy.
Chór Klubu Seniora (m³odego duchem).
Wród zaproszonych goci byli: przewodnicz¹ca okrêgu
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów w Rzeszowie Alicja Nazimek,
9. Bank Spó³dzielczy w Nowej Dêbie - pan Zygmunt Kamiñski
wicestarosta Jerzy Sudo³, burmistrz Wac³aw Wróbel, przewo10. Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców Spo³em w Nowej
dnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Gêgotek, proboszczowie na- Dêbie - pani Maria Pysz
szych parafii.
11. Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Nowej
Uczestnikom czas umila³y: Orkiestra Dêta, chór Klubu Senio- Dêbie - pan Jan Drozd
ra, zespó³ Dêbianie oraz Cyganianki.
12. Piekarnia - pan Stefan Bu
13. Apteka - pani Jadwiga Szula
14. B³achowicz Krystyna - zak³ad kamieniarski w Nowej Dêbie
15. Bogdan Adam i Halina - sklep spo¿ywczy w Jadachach
16. Durda Lidia - sklep spo¿ywczy w Chmielowie
17. Flis Genowefa - kwiaciarnia w Nowej Dêbie
18. G³adysz Kazimierz - sklep spo¿ywczy w Chmielowie
19. G³adysz Zbigniew - sklep spo¿ywczy w Chmielowie
20. G³owacki Andrzej - sklep spo¿ywczo-przemys³owy w Chmielowie
21. Górecki Stanis³aw - mechanika pojazdowa
22. Grosicki Marian - sklep spo¿ywczy w Nowej Dêbie
23. Jêczmyk Grzegorz - sklep motoryzacyjny w Nowej Dêbie
24. Kopeæ Kazimierz - sklep spo¿ywczy w Nowej
Dêbie
25. M¹czka Jaros³aw, Zieliñski W³adys³aw - kantor w
Uhonorowani przez seniorów.
Nowej Dêbie
26. Micha³ów Krzysztof - Przedsiêbiorstwo Kama
Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Emerytów i Rencistów uhonorowa³ w Nowej Dêbie
Z³ot¹ Odznak¹ Mariana Lisa - prezesa PGKiM oraz Nataliê
27. Mucha Stanis³aw - protetyk
Mas³yk i Janinê Rode.
28. Nowak Danuta - Radca Prawny
Dodatkowo dyplomami zostali wyró¿nieni: Przedsiêbiorstwo
29. Obara Zygmunt, Wargacki Tadeusz - Restauracja Nad ZaGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Genowefa Flis.
lewem w Nowej Dêbie
Po obiedzie mo¿na by³o spróbowaæ si³ na parkiecie, gdzie do
30. Piekarz Marian - Przedsiêbiorstwo Handlowe w Nowej Dêbie
tañca przygrywa³ zespó³ muzyczny.
31. Rak Tadeusz - zak³ad kamieniarski w Nowej Dêbie
***
32. Strojek Krystyna - sklep Rzemielnik w Nowej Dêbie
Tradycyjnie ju¿ spotkanie emerytów i rencistów mog³o odbyæ
33. Strzelczyk Anna - zak³ad fryzjerski w Nowej Dêbie
siê dziêki wsparciu wielu sponsorów, którym t¹ drog¹ pragniemy
34. Styga Jolanta - Kawiarnia Nova Club w Nowej Dêbie
z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie:
35. Szwakop Piotr - Przedsiêbiorstwo Handlowe Jaromex
1. Urz¹d Miasta i Gminy w Nowej Dêbie
36. Szypu³a Czes³aw - Sklep Wszystko dla Domu N.Dêba
2. Spó³dzielnia Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dêbie 37. Tomczyk Marian - Warsztat Samochodowy
pan Pi³at Kazimierz
38. Tomczyk Marzena - sklep spo¿ywczy w Jadachach
3. Gmina w Majdanie Królewskim - wójt Tadeusz Cebula
39. Turek Zbigniew - sklep spo¿ywczy w Cyganach
4. PGKiM w Nowej Dêbie - pan Marian Lis
40. Urbaniak Krystyna - sklep spo¿ywczy w Cyganach
5. UNIDEZ - pan Marian Ziajor
41. Warcho³ Zbigniew - prywatny gabinet lekarski w Nowej Dêbie
6. DEZAMET - pan Stanis³aw Wójcik
42. Wi¹ckowska Irena - sklep spo¿ywczy w Cyganach
7. Zak³ad Czynników Energetycznych - pan Jan Jachyra
43. Wierzbicka Gra¿yna - kiosk wielobran¿owy w Nowej Dêbie
8. Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemys³u Elektromaszy44. Wolan Czes³aw - sklep spo¿ywczy w Cyganach
nowego - pan Aleksander Kizior
OPS
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NASI WYBRAÑCY
SAMI O SOBIE

HALINA KOPEÆ
Mam 33 lata. Od urodzenia
mieszkam w Porêbach Dêbskich. Do szko³y podstawowej
uczêszcza³am w Majdanie
Królewskim, natomiast liceum
ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³am w

Nowej Dêbie. Rodzice moi równie¿ pochodz¹ st¹d. Od zawsze
wa¿ne i bliskie by³y mi problemy rodowiska, w którym ¿yjê.
Od 12 lat pracujê w Publicznej Szkole Podstawowej i od

Po raz trzeci w NASZYCH SPRAWACH przedstawiamy Pañstwu sylwetki radnych Rady Miejskiej w Nowej Dêbaie. Radni opowiadaj¹ o sobie,
o problemach swoich okrêgów wyborczych, o sposobach ich rozwi¹zywania. Oto kolejna trójka:

roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Majdanie
Królewskim. Ukoñczy³am studia w Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej w
Radomiu na wydziale
mechanicznym, kierunek
wychowanie techniczne
w zakresie informatyki
oraz studia podyplomowe z informatyki organizowane przez WSP Kraków, a odbywaj¹ce siê w
ODP w Tarnobrzegu.
Bardzo lubiê pracê z
dzieæmi, wiêc w miarê
mo¿liwoci, oprócz zajêæ
obowi¹zkowych, prowadzê zajêcia pozalekcyjne
dla chêtnych uczniów w
pracowni komputerowej.
Z w³asnej inicjatywy prowadzê edukacjê informatyczn¹ dla klas 0.
Moje zainteresowania to turystyka górska i podró¿e. Niesamowitym prze¿yciem dla mnie
by³a pielgrzymka do Rzymu,
spotkanie z Ojcem wiêtym na
prywatnej audiencji. W wybo-

M

am 39 lat, dwóch synów: Mateusza - lat 16,
ucznia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowej Dêbie oraz Piotra,
10 lat, ucznia Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowej Dêbie. Wywodzê siê z Ziemi Sandomierskiej.
Posiadam wykszta³cenie wy¿sze
w zakresie prawa administracyjnego. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³em w FSC Lublin. Od 1984 r
mieszkam i pracujê w Nowej Dêbie. Od 11 lat pracujê jako prezes Zarz¹du Nowodêbskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Pe³niê te¿
funkcjê specjalisty ds. marketingu w nowodêbskim Zapelu- Zak³adzie Produkcji Szyb Zespolonych. Mam du¿¹ satysfakcjê, ¿e
kieruj¹c prac¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej, pomimo skromnego
bud¿etu, inicjujê pionierskie zadania inwestycyjne, których realizacja przyczynia siê do uniezale¿nienia od innych kooperantów.

ANDRZEJ CHEJZDRAL
Jako pierwszy w naszym miecie,
przy aprobacie mieszkañców
NSM, wybudowa³em lokaln¹ kot³ownie gazow¹ oraz siedzibê
Spó³dzielni wed³ug najnowoczeniejszej technologii wiatowej.

Interesujê siê polityk¹ i sportem.
Biorê udzia³ w licznych rozgrywkach i turniejach sportowych w
dru¿ynie NSM. Podejmuj¹c decyzjê o starcie w wyborach do Rady
Miasta, kierowa³em siê ³aciñsk¹

rach do samorz¹du kandydowa³am z ramienia AWS, ale nie
nale¿ê do ¿adnej partii politycznej.
Problemy mojego okrêgu wyborczego nie odbiegaj¹ do problemów mieszkañców innych
okrêgów. Do wa¿nych nale¿¹:
wykonanie kanalizacji na osiedlu Porêby Dêbskie, remont
dróg, wykonanie owietlenie
ulicznego, budowa stacji transformatorowych na ul. Ni¿añskiej
i przy linii LHS, modernizacja
gazoci¹gu na ul. Sarniej, uregulowanie gospodarki wodnej na
dzia³kach przy ul. Podlenej. W
ka¿dej chwili jestem do dyspozycji moich wyborców, s³u¿ê im
swoj¹ rad¹ i pomoc¹. Staram
siê poznaæ problemy nurtuj¹ce
mieszkañców. Jako radna pracujê w Komisji Rewizyjnej i w
Komisji Owiaty. Rada w swojej pracy napotyka na ró¿ne problemy i rozwi¹zuje je w miarê
mo¿liwoci. Moim zdaniem
dzia³alnoæ rady przynosi wymierne efekty, które mo¿emy zauwa¿yæ na co dzieñ.
sentencj¹Non sordidi lucri causa, co w t³umaczeniu znaczy
Nie dla brudnej sprawy i zysków. W swych dzia³aniach zawsze bezinteresownie pomagam
ludziom w rozwi¹zywaniu ich ¿yciowych problemów.
Problemy nurtuj¹ce moich wyborców s¹ bardzo dobrze znane,
a zwi¹zane s¹ z lokalnym rynkiem pracy, migracj¹ zawodow¹
m³odej, ambitnej inteligencji nowodêbskiej, brakiem ¿ycia kulturalnego i ubo¿eniem lokalnego
spo³eczeñstwa. Ocena pracy
Rady Miejskiej nale¿y do wyborców i mieszkañców, a o tym najlepiej dowiedzieæ siê mo¿na w
rozmowie z mieszkañcami, czêsto nawet na ulicach naszego
miasta. Od dawna mam opracowan¹ koncepcjê inwestycji i rozwoju miasta Nowej Dêby, co do
celowoci realizacji której przekonujê mieszkañców.
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O

d 41 lat jestem mieszkañcem Naszego Miasta, a
to oznacza, ¿e od urodzenia mieszkam w Nowej Dêbie. Moja
¿ona Barbara równie¿ jest rodowit¹ mieszkank¹ Nowej Dêby.
Posiadamy troje dzieci: syn
Piotr studiuje, córka Barbara
jest uczennic¹ LO, syn Maciej
jest uczniem SP nr 2.
Posiadam wykszta³cenie wy¿sze, ukoñczone studia na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Legitymujê siê 19-letnim
sta¿em pracy w pomocy spo³ecznej, a od 10 lat kierujê Domem
Pomocy Spo³ecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Poród licznych zainteresowañ osobistych i zawodowych najistotniejsze miejsce zajmuje praca w
samorz¹dzie na rzecz Naszej Spo³ecznoci Lokalnej.
Wielolorakoæ problemów, z
którymi siê spotykamy ka¿dego
dnia w pracy samorz¹dowca,
mo¿na generalnie podzieliæ na
dwie grupy. Pierwsza grupa
zwi¹zana jest z sytuacj¹ unormowañ prawnych i kompetencyjnych Gminy, wynikaj¹cych z
obecnie maj¹cych miejsce prze-

LESZEK MIROWSKI
mian spo³ecznych i gospodarczych. Oczekiwana i potrzebna
samorz¹dnoæ lokalna znajduje swój wymiar tylko w czêci
powierzania gminom: zadañ,
obowi¹zków i kompetencji, bez
przygotowania i przekazywania
na realizacjê rodków. Powoduje to zrozumia³¹ sytuacjê postrzegania samorz¹du jako w³adzy niekompetentnej. Dosyæ czêsto spotykam siê w³anie z tak¹
sytuacjê. I wówczas trzeba poczuwaæ siê do odpowiedzialno-

W trakcie listopadowej sesji radni zajêli siê inicjatyw¹
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma³opolskich z Krakowa, dotycz¹c¹ wytypowania kandydatów do uhonorowania tytu³em Samorz¹dowca Dziesiêciolecia Gminy
oraz Samorz¹dowca Dziesiêciolecia Ma³opolski.
W pierwszym przypadku nale¿a³o wytypowaæ osobê z
terenu gminy, za w drugim osobê dzia³aj¹c¹ w wymiarze
regionalnym.
Na wniosek Komisji Statutowo-Organizacyjnej rada
wytypowa³a do uhonorowania tytu³em Samorz¹dowca
Dziesiêciolecia Gminy burmistrza Wac³awa Wróbla, bêd¹cego ju¿ trzeci¹ kadencjê radnym. Oczywicie na to nominowanie z³o¿y³o siê nie tylko bycie radnym, ale ca³oæ
spraw realizowanych w gminie, zw³aszcza w okresie sprawowania przez niego funkcji burmistrza. Informacje o tych
dzia³aniach sukcesywnie przedstawiamy na ³amach NS.
Kandydatem do tytu³u Samorz¹dowca Dziesiêciolecia
Ma³opolski zosta³ senator Mieczys³aw Janowski. W latach 1991-99 by³ prezydentem Rzeszowa. Przez dwie kadencje by³ cz³onkiem Zarz¹du Zwi¹zku Miast Polskich, a
tak¿e delegatem do Izby Lokalnej Kongresu W³adz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. Wiceprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia Liga Krajowa. Cz³onek Rady S³u¿by Cywilnej.
NS

ci za osi¹ganie kompromisów
pomiêdzy mo¿liwociami, które
s¹ mocno ograniczone, a zawsze
wa¿nymi potrzebami spo³ecznymi. W tym miejscy ujawnia siê
druga grupa problemów; tych
artyku³owanych bezporednio
przez mieszkañców. Nie ma jednak spraw mniej lub bardziej
wa¿nych. Wszystkie s¹ istotne,
co nie oznacza, ¿e mo¿liwe do
szybkiej realizacji. Dla jednych
wa¿ne s¹ sprawy bardziej ogólne np. wysypisko mieci, a dla

innych przyk³adowy krzywy krawê¿nik uprzykszajacy ¿ycie.
Niestety, istnieje koniecznoæ
dokonania wyborów. Jest to naturalne i nie do unikniêcia. Za
te decyzje Rada obowi¹zana jest
ponosiæ odpowiedzialnoæ jako
ca³oæ, a ka¿dy radny winien
umieæ siê identyfikowaæ z prac¹ Rady. Szczególnie maj¹c na
wzglêdzie, i¿ sam zabiega³ o
cz³onkostwo we wspólnych w³adzach samorz¹dowych. Jest to
trudna rola rzecznika wielu ró¿nych interesów wyborców wobec Rady i innych radnych, i jeszcze trudniejsza rola emisariusza trudnych decyzji i uchwa³
wobec mieszkañców, których
oczekiwania s¹ bardzo zró¿nicowane.
Weryfikacji, na ile siê to udaje: i naszej Radzie, i Zarz¹dowi, i poszczególnym radnym,
dokonuj¹ nasi wyborcy co 4
lata. Moj¹ szczególn¹ trosk¹ s¹
osoby starsze, niepe³nosprawne, wymagaj¹ce wsparcia i pomocy, o czym wiadczy moja
praca zawodowa, która z pewnoci¹ uczy dobrze rozumianej
pokory intelektualnej przed ¿yciem i losem cz³owieka.

U C H W A £ A Nr XXX/221/2000
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie z dnia 27 listopada 2000 r.
w sprawie ustalenia op³at za wodê i cieki na terenie Miasta i Gminy Nowa Dêba
Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9, poz.43 z 1997r. z pón. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz.74 z 1996 r. z
pón. zm.) Rada Miejska w Nowej Dêbie uchwala , co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê za 1 m3 dostarczonej wody w wysokoci 2,35 z³ + vat .
2. Ustala siê miesiêczn¹ op³atê sta³¹ w wysokoci :
a) 2,20 z³
+ vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem
∅ 15,
b) 2,50 z³
+ vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem
∅ 20,
c) 3,80 z³
+ vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem
∅ 25,
d) 9,20 z³
+ vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem
∅ 32,
e) 13,00 z³ + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem
∅ 40,
f) 15,00 z³
+ vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem
∅ 50,
g) 20,00 z³ + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem
∅ 65,
h) 25,00 z³ + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem
∅ 80.
§2
Ustala siê op³atê za 1 m3 cieków w wysokoci 2,00 z³ + vat.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Nowa Dêba, za nadzór
nad jej wykonaniem sprawuje Komisja Bud¿etowa Rady Miejskiej.
§4
Trac¹ moc:
1. Uchwa³a Nr XV/115/99 Rady Miejskiej w Nowej Dêbie z dnia 29 listopada 1999r.
w sprawie ustalenia op³at za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i za cieki wprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych miasta Nowa Dêba.
2. Uchwa³a Nr XVI/127/99 Rady Miejskiej w Nowej Dêbie z dnia 15 grudnia 1999r.
w sprawie ustalenia op³at za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ wodoci¹gowych wsi Jadachy, Chmielów i Cygany.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001r. i podlega og³oszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ Zarz¹du Miasta i Gminy Nowa Dêba.
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XXIX SESJA
RADY MIEJSKIEJ

BURZLIWIE
W LISTOPADZIE

W czasie padziernikowej sesji radni ustalili wysokoæ najni¿szego wynagrodzenia oraz wartoæ jednego punktu w z³otych, które s¹ podstaw¹ do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników obs³ugi w jednostkach owiatowych oraz w pozosta³ych jednostkach samorz¹dowych (poza SOK-iem). Uchwa³a
ta by³a pok³osiem nowego rozporz¹dzenia w sprawie wynagradzania pracowników w jednostkach samorz¹dowych. Regulacja ta nie zmieni³a wysokoci wynagradzania w tych jednostkach.
Zmieniony zosta³ równie¿ sk³ad Miejsko-Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Komisja ma zajmowaæ
siê wypracowywaniem projektu gminnego programu profilaktyki oraz mo¿e podejmowaæ czynnoci zmierzaj¹ce do orzekania o
zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku
poddania siê leczeniu odwykowemu.
Rada nada³a równie¿ Stra¿y Miejskiej Regulamin, s³u¿¹cy organizacji pracy tej formacji. Podjêta zosta³a równie¿ uchwa³a o zezwoleniu na nabycie nieruchomoci po Poczcie Polskiej w Tarnowskiej Woli, której celem bêdzie poprawa wjazdu i wyjazdu
dla samochodu miejscowej jednostki OSP. Na wniosek KiZPS
Siarkopol zmieniono granice TSSE w obrêbie Machów. W ten
sposób poczyniono przygotowania do przyjêcia tam du¿ej firmy.
Dzi wiemy, ¿e te starania nie uda³y siê, gdy¿ GURDIAN ulokowa³ siê w innym rejonie Polski.
Na wniosek PSS SPO£EM radni zmienili wysokoæ op³aty targowej, która nie zmienia³a siê od kilkunastu miesiêcy. Przyjête
stawki przez radê s¹ ni¿sze ni¿ propozycje PSS.
Uregulowana równie¿ zosta³a sprawa zwrotu radnym kosztów
przejazdu w podró¿y s³u¿bowej samochodem nie bêd¹cym w³asnoci¹ gminy oraz ustalono termin wyboru so³tysa so³ectwa Alfredówka.

Dwa punkty zdominowa³y XXX sesjê Rady Miejskiej 27 listopada. Gor¹ca dyskusja potoczy³a siê przy ustalaniu op³at za
wodê i cieki. Przedstawione przez Zarz¹d Miasta i Gminy propozycje, mimo i¿ by³y ni¿sze ni¿ wniosek PGKiM-u, nie znalaz³y uznania w oczach radnych z Komisji Bud¿etowej. Zaproponowali oni poprawki z ni¿szymi stawkami. Po gor¹cej dyskusji
rada przyjê³a stawki zaproponowane przez Komisjê Bud¿etow¹. W tym punkcie obrad mielimy równie¿ do czynienia z rozstrzygniêciem sprawy przez g³os Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Otó¿ w g³osowaniu nad wnioskiem radnego Stanis³awa
Skiminy o zniesienie op³aty sta³ej pad³ wynik remisowy i o
odrzuceniu jego wniosku zdecydowa³ g³os przewodnicz¹cego
Tadeusza Gêgotka.
Równie gor¹cy by³ punkt dotycz¹cy odwo³ania Andrzeja Polaka z funkcji cz³onka Zarz¹du Miasta i Gminy Nowa Dêba.
Wniosek o podjêcie takiej uchwa³y z³o¿y³ burmistrz Wac³aw
Wróbel uzasadniaj¹c brakiem wspó³pracy radnego z Zarz¹dem.
Nie mniej radni chcieli jakich szczegó³ów, których z kolei
burmistrz nie chcia³ wyci¹gaæ na wiat³o dzienne. Wobec powy¿szego dosz³o do g³osowania, w którym 11 radnych opowiedzia³o siê przeciw wnioskowi o odwo³anie, a tylko 7 by³o
za. Takie g³osowanie spowodowa³o, ¿e A. Polak pozosta³ w
Zarz¹dzie.
Rada ponadto dokona³a kosmetycznych zmian w uchwa³ach o
op³acie targowej i zaci¹gniêciu kredytu na sfinansowanie podwy¿ek wynagrodzeñ dla nauczycieli ( sp³ata kredytu w roku przysz³ym). Podjêto równie¿ decyzje o zmianie w tegorocznym bud¿ecie, zezwolono na sprzeda¿ dzia³ek obok os. Hubala i gara¿u
na Wczasowej oraz pozwolono na nabycie dzia³ki na ul. Stra¿ackiej od prywatnego w³aciciela. Radni zatwierdzili równie¿ uchwa³ê zebrania w Tarnowskiej Woli o wycince 20 m3 wiatro³omów.

N

owodêbska Spó³dzielnia mieszkaniowa powsta³a w 1987 r.
pod nazw¹ Zak³adowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa Dezamet, a jej
cz³onkami za³o¿ycielami byli pracownicy Zak³adów Metalowych, dla których powstanie Spó³dzielni
oznacza³o rozwi¹zanie
problemów mieszkaniowych. W pierwszym etapie dzia³alnoci Spó³dzielni, tj. w latach 1987
- 1990, Zarz¹d realizowa³
inwestycjê budowy 3 bloków wielorodzinnych na 90 lokali mieszkalnych. W
drugim etapie dzia³alnoci od roku 1991
Zak³adowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Dezamet na mocy porozumienia mia³a
przej¹æ zasoby mieszkaniowe Tarnobrzeskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Do po³¹czenia obydwu Spó³dzielni jednak nie
dosz³o z braku akcesu po stronie TSM.

W roku 1996 nazwê Zak³adowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa Dezamet na Walnym Zgromadzeniu Spó³dzielni zast¹piono
nazw¹ Nowodêbska Spó³dzielnia Mieszkaniowa. Pomimo, ¿e tak wiele osób przepo-

wiada³o krótkie istnienie Spó³dzielni z uwagi na jej skromny bud¿et, to tak siê nie sta³o. Podkreliæ nale¿y, ¿e obecnie kondycja
finansowa NSM jest niez³a, a zarz¹d i ca³a
spo³ecznoæ spó³dzielcza dziêki konsolidacji inicjuje zadania, których inni boj¹ siê
podejmowaæ. Sami mieszkañcy spo³ecznie
pracowali przy zagospodarowaniu osiedla
Spó³dzielni, buduj¹c parkingi, plac zabaw

dla dzieci, chodniki i zieleñce, co rodzi³o
w nich przekonanie, ¿e sami dla siebie
mog¹ zrobiæ najwiêcej, uniezale¿niaj¹c siê
od innych. Takie mylenie pozwala³o na
prowadzenie zadañ inwestycyjnych kompleksowych, a nie doranych,
daj¹cych szybkie efekty finansowe. Wa¿nym wyzwaniem dla Zarz¹du NSM by³a
budowa w³asnej, niezale¿nej
od innych sieci telewizji kablowej. Nastêpnym zadaniem
by³a wymiana stalowych rur
wodnych na polipropylenowe
we wszystkich blokach, czego nie dokona³
do tej pory ¿aden inny w³aciciel zasobów
mieszkaniowych w miecie.
Ju¿ od 6 lat Spó³dzielnia prowadzi bardzo korzystn¹ politykê uw³aszczeniow¹, w
wyniku której 60% mieszkañ s¹ to mieszkania w³asnociowe.
W roku 1998 zapad³a decyzja o budowie
lokalnej, ekologicznej kot³owni gazowej
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INWESTYCJE

KOT£OWNIE GAZOWE

W padzierniku br. zosta³y przekazane do u¿ytku dwie modernizowane kot³ownie w szko³ach podstawowych w Tarnowskiej
Woli i Chmielowie. Kot³ownie s¹ opalane gazem ziemnym. Dziêki temu zlikwidowane zosta³y ród³a zanieczyszczenia powietrza,
gdy¿ dotychczasowe kot³ownie za pomoc¹ przestarza³ych i ma³o
wydajnych pieców opalane by³y wêglem.

Str. 13
Na potrzeby mieszkania zlokalizowanego w budynku szko³y, wykonano odrêbn¹ instalacjê c.o. zasilan¹ kot³em gazowym. Pozwoli to
na dodatkowe oszczêdnoci przy ogrzewaniu szko³y w czasie, gdy
nie prowadzi siê zajêæ w szkole, zapewniaj¹c odpowiedni¹ temperaturê w mieszkaniu. Koszt modernizacji wyniós³ 130 tys. z³.
Kot³ownia w Szkole Podstawowej w Chmielowie zlokalizowana zosta³a w piwnicach budynku szko³y. W porównaniu do
kot³owni wêglowej, zajmuje ona niewielk¹ ich czêæ i dziêki temu
uzyskano sporo miejsca, które zosta³o zaadaptowane na wygodne szatnie dla uczniów. Kot³ownia wyposa¿ona jest w pe³n¹ automatykê. Koszt modernizacji kot³owni wyniós³ 160 tys. z³.
Na modernizacje obu kot³owni gmina otrzyma³a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokoci 20.640 z³.
Andrzej Ko³omycew

Zmodernizowany budynek w Tarnowskiej Woli
Kot³ownia w Tarnowskiej Woli poddana zosta³a gruntownej przebudowie. Dziêki temu budynek kot³owni jest du¿o mniejszy, bardziej funkcjonalny i tañszy w utrzymaniu. Ponad to zyska³ now¹
elewacjê nawi¹zuj¹c¹ do budynku szko³y, ko³o której siê znajduje.
Dla potrzeb szko³y na cele centralnego ogrzewania kot³ownia zosta³a wyposa¿ona w kocio³ gazowy. Kocio³ wraz z instalacj¹ pracowaæ
bêdzie w uk³adzie zamkniêtym, zabezpieczonym naczyniem zbiorczym.
Wymieniono rury ciep³ownicze, które zast¹piono systemem rur podwójnych preizolowanych. Wykonano równie¿ przy³¹cz gazowy. Kot³ownia jest w pe³ni zautomatyzowana, co zapewnia bezpieczn¹ i wydajn¹
pracê wszystkich urz¹dzeñ.
oraz siedziby Spó³dzielni. W³anie ta inwestycja zrewolucjonizowa³a system ogrzewania kot³owni gazowej oraz systemu
grzewczego, do czego Zarz¹d musia³ przekonaæ wielu niedowiarków i przeciwników.
Upór i determinacja czêci cz³onków Zarz¹du NSM doprowadzi³a do zrealizowania w rekordowo krótkim czasie inwestycji. W ci¹gu 3,5 miesi¹ca stan¹³ budynek,
który jest nasz¹ wizytówk¹ w miecie. Dzi,
po roku eksploatacji kot³owni, wynik finansowy przerós³ wszelkie oczekiwania Zarz¹du. Ju¿ dzi mylimy o planach inwestycyjnych w roku 2002, poniewa¿ chcemy
pokazaæ, ¿e nie ogl¹daj¹c siê na innych
mo¿emy zrobiæ bardzo du¿o. Oprócz zadañ inwestycyjnych w Spó³dzielni prowadzona jest dzia³alnoæ eksploatacyjna zasobów mieszkaniowych oraz kulturalna,
zmierzaj¹ca do zaspokojenia potrzeb mieszkañców.
Nowodêbska Spó³dzielnia Mieszkaniowa

Andrzej Chejzdral
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5 grudnia w Warszawie zosta³
oficjalnie zakoñczony Program
Partnerstwa dla Samorz¹du Terytorialnego (LGPP). Za³o¿eniem programu utworzonego
przez Amerykañsk¹ Agencj¹ ds.
Rozwoju Miêdzynarodowego
(USAID) by³o wsparcie polskich samorz¹dów poprzez wypracowanie nowoczesnych mechanizmów zarz¹dzania w kilkudziesiêciu gminach i ich
upowszechnienie.
Gmina Nowa Dêba by³a gmin¹ partnersk¹ w programie (jedn¹ z 45). W ci¹gu blisko trzech
lat wspó³pracy zrealizowane
zosta³y u nas nastêpuj¹ce projekty:
- zarz¹dzanie strategiczne
gmin¹
- plan komunikacji spo³ecznej
w gminie
- strategia rozwoju gospodarczego.
Obecnie jeszcze fachowcy
wynajêci przez LGPP konsultuj¹ realizacjê Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Nowa Dêba. W ramach
tej pomocy program w naszej
gminie zakoñczy³ siê 14 grudnia
du¿¹ konferencj¹ o opracowywaniu ofert inwestycyjnych.
Obok zakontraktowanych
projektów na terenie gminy re-
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alizowane by³y dwa projekty za
rodki pozyskane z LGPP przez
firmy LEM Projekt z Krakowa
i Orodek Promowania Przedsiêbiorczoci z Sandomierza.
LEM Projekt opracowa³ program selektywnej zbiórki odpadów, który obecnie wdra¿a PGKiM. Program ten zyska³

dzo dobrze oceniona i w³adze
gminne postanowi³y wesprzeæ
realizacjê takiego projektu w
przysz³ym roku.
Mo¿e warto tu wspomnieæ, ¿e
nasze projekty zyska³y du¿e
uznanie we w³adzach LGPP i
kilka przyk³adów znalaz³o siê w
podrêcznikach wydanych przez
program, które docieraæ bêd¹ do
wszystkich samorz¹dów w kraju (plan komunikacji spo³ecznej,
raport z badania klimatu dla
przedsiêbiorczoci w gminie,
opis strategii rozwoju gospodar-

Wac³aw Wróbel odbiera gratulacje od dyr. Danuty Glondys
wsparcie Starostwa Powiatowego (ok. 100 tys. z³ na zakup pojemników), jako mo¿liwy do
wdro¿enia w innych gminach
powiatu.
OPP z Sandomierza przez kilka miesiêcy realizowa³ Program
Wsparcia M³odzie¿y na Rynku
Pracy Pierwszy Krok. Wartoæ tego projektu zosta³a bar-

czego).
Burmistrz Wac³aw Wróbel
wrêczaj¹c podziêkowanie Dennisowi Taylorowi (dyrektorowi
LGPP) za udzia³ w programie
powiedzia³ m.in., ¿e by³ on
szans¹ dla naszej gminy, z której
skorzystalimy; nie chodzi tu
tylko o zrealizowane projekty
czy granty, ale o nowy sposób

Ciemno wszêdzie, g³ucho wszêdzie
Co to bêdzie, co to bêdzie
Tak rozpoczynaj¹ siê Dziady wileñskokowieñskie Adama Mickiewicza. Nasz
wieszcz narodowy przedstawi³ w swym
dziele stary, siêgaj¹cy czasów pogañskich,
obrzêd dziadów, którego istot¹ jest przywo³ywanie duchów. W tym celu ludnoæ
wsi, pod przewodnictwem Gularza, przyzywa w cmentarnej kaplicy dusze zmar³ych
przodków. Zwabione jad³em i napojem zjawiaj¹ siê duchy dzieci, które nie zazna³y
goryczy; widmo z³ego Pana, który torturowa³ ch³opów, nie mia³ dla nich litoci oraz
duch Zosi, która wzgardzi³a mi³oci¹. Zebrani uczestnicy tajnego, nocnego spotkania oceniaj¹ ich winy, wyznaczaj¹ kary i

pomagaj¹, kiedy mog¹. Przybywaj¹ce duchy prosz¹ nie tylko o ratunek dla siebie,
ale przekazuj¹ gromadzie prawdy moralne,
które ucz¹ ludzi, jak ¿yæ, by osi¹gn¹æ pe³niê cz³owieczeñstwa.
Istot¹ bowiem cz³owieczeñstwa jest dowiadczanie wszelkich uczuæ: mi³oci,
bólu, wspó³czucia, cierpienia i goryczy.
Tê ponadczasow¹ sztukê przenieli na
deski szkolnej sceny uczniowie klas Ia i Ic
Gimnazjum w Chmielowie. Premiera
przedstawienia odby³a siê 29 listopada w
Cyganach, a poprzedzi³y j¹ kilkutygodniowe próby i przygotowania pod okiem polonistek.

mylenia o gminie, zarz¹dzania
ni¹, wspó³pracy z ludmi. Doda³, ¿e dziêki programowi znalelimy siê w innym punkcie
rozwoju, ni¿ to by³o przed kilku laty.
O wartoci i znaczeniu tego
programu dla Polski samorz¹dnej by³ fakt, ¿e na konferencji 5
grudnia znalaz³o siê ok. 500 samorz¹dowców, przedstawicieli
gmin, które w jaki sposób z
LGPP siê zetknê³y. Randze spotkaniu nada³a obecnoæ ambasadora USA Christophera R.
Hilla, Howarda Handlera - dyrektora USAID na Polskê,
przedstawiciela premiera Jerzego Buzka, który podziêkowa³ za
wk³ad programu w rozwój samorz¹du polskiego. Podsumowania tej amerykañskiej pomocy oraz okrelenia przysz³oci
samorz¹du terytorialnego w
Polsce dokona³ Mieczys³aw Janowski - przewodnicz¹cy senackiej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej.
Jak powiedzia³ Dennis Taylor
dziêki LGPP wiêksza liczba samorz¹dów:
* jest dobrze przygotowana
do profesjonalnego zarz¹dzania
gmin¹/powiatem
* jest lepszym partnerem dla
sektora prywatnego
* jest lepszym zarz¹dc¹ funduszy publicznych
* dzia³a w cilejszej wspó³pracy z lokaln¹ spo³ecznoci¹.
Wies³aw Ordon

Scena, na której wystêpowali artyci,
przybra³a niecodzienny wygl¹d. Tajemnicz¹ i niezwyk³¹ atmosferê tworzy³a wspania³a dekoracja oraz ciekawa gra wiate³.
Stroje aktorów podkrela³y ludowe pochodzenie obrzêdu, a kostiumy ptaków nocnych, wykonane w³asnorêcznie przez graj¹cych te postacie, potêgowa³y nastrój grozy i niezwyk³oci.
Widownia, wype³niona przez rodziców,
nauczycieli i uczniów, z zainteresowaniem
ledzi³a rozwój akcji. Na scenie pojawia³y
siê kolejno duchy: Józio i Rózia, z³y Pan i
Zosia, które opowiada³y o swoich cierpieniach.
Ich s³owa, nastrój listopadowych dni (niedawne Zaduszki), wieczór andrzejkowych
wró¿b oraz scenografia tworzy³y klimat
sprzyjaj¹cy zadumie i refleksji nad tym, co
w ¿yciu ludzkim najistotniejsze.
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Mottem uroczystoci 40-lecia Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. E. Kwiatkowskiego
w Nowej Dêbie by³y s³owa Elizy Orzeszkowej: Nic nie ma
sta³ego na ziemi prócz tego, co
cz³owiek posiada we w³asnej
piersi i g³owie: prócz wiedzy i
pracy, która wskazuje drogi i
uczy st¹paæ po nich, prócz dowiadczenia, które naucza wysoko podniesionych uczuæ,
które od z³ego chroni¹.
4 listopada rocznicowe obchody rozpoczê³a msza w. odprawiona przez biskupa Mariana Zima³ka koncelebrowana
przez ksiê¿y absolwentów
szko³y.
Dyrektor mgr H. Maguder
otworzy³a okolicznociow¹ wystawê osi¹gniêæ szko³y i przedstawi³a historiê Zespo³u Szkó³
Zawodowych.
Na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych Nowa Dêba sta³a siê orodkiem przemys³owym i kulturalnym na terenie dawnej Puszczy
Sandomierskiej.
W szko³ach podstawowych w
ca³ej okolicy przybywa³o
uczniów, których ambicj¹ by³o
zdobywanie wykszta³cenia redniego.
Wreszcie marzenia uczniów,
rodziców i dzia³aczy rodowiskowych zrealizowa³y siê wio-

sn¹ 1964 r. - powo³ano redni¹
szko³ê techniczn¹.
Od tego momentu do dnia dzisiejszego szko³a doczeka³a siê
1148 absolwentów 5-letniego
technikum mechanicznego, 186
absolwentów 3-letniego technikum na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej, 3609
absolwentów zasadniczej szko³y zawodowej, 215 absolwentów technikum wieczorowego i
120 absolwentów redniego studium zawodowego.
Wielu z nich podjê³o dalsz¹
naukê i ukoñczy³o studia na ró¿nych, nie tylko technicznych
kierunkach. S¹ absolwentami
prawa, polonistyki, historii, filologii rosyjskiej, fizyki, uczelni wojskowych, ekonomicznych, seminariów duchownych,
AWF itp.
Uczniowie przygotowali
przedstawienie pt. Rzecz o
cz³owieku i Polsce ukazuj¹ce
sylwetkê patrona szko³y - Eugeniusza Kwiatkowskiego jako
twórcê Centralnego Okrêgu
Przemys³owego. Ten niezwykle
skromny cz³owiek, ale wielki
polityk i dzia³acz gospodarczy
powiêci³ swoje ¿ycie pracy
publicznej.
W okresie miêdzywojennym
in¿. Kwiatkowski by³ ministrem przemys³u i handlu.

Póniej, gdy budowa³ wytwór- p³k Maciej Tomporowski,
niê amunicji w Dêbie, fabrykê emerytowani nauczyciele i
w Stalowej Woli i inne zak³ady pracownicy szko³y.
na po³udniu Polski, piastowa³
stanowisko wicepremiera w rz¹Bogumi³a Kumiêga
dzie Kocia³kowskiego. Ten
wielki Polak na pewno mo¿e
MOJA SZKO£A
byæ autorytetem dla dzisiejszej
Tu jest moje miejsce,
m³odzie¿y.
Tu jest moja szko³a
Tu jest mój w³asny dom
Drug¹ czêæ programu wype³ni³y tañce przygotowane przez
I wi¹tynia na Górce,
zespó³ szkolny i wystêp szkolI Zak³ady Dezamet,
I cichu, spokojny k¹t.
nego chóru.
By³ czas równie¿ na spotkaMarzenia lotnicze
nia i rozmowy absolwentów
Moich studenckich lat
Zawiód³ wêdrowny los,
szko³y z wychowawcami, nauczycielami i kolegami.
Do brzegu Babich Do³ów,
Wród zaproszonych goci
Do morskiego lotnictwa,
Na nowe Westerplatte.
byli: starostowie Zbigniew Rêkas i Jerzy Sudo³, wiceprzewoMiasto Nowa Dêba,
dnicz¹cy Rady Powiatu BoguNowe powo³anie s³aw Rzeszut, burmistrz WaNauczycielski stan.
c³aw Wróbel, przewodnicz¹cy
Matematyczna przestrzeñ,
Rady Miejskiej Tadeusz GêgoSzkolne czterdziestolecie,
tek, przedstawiciel KuratoJak piewana poezja,
rium Owiaty Irena Walat, wiProwadz¹ mnie drog¹
ceprezes Zarz¹du ZM DEZADo mojego Mistrza,
MET Leszek Flis (absolwent
Do Wiecznej wiat³oci.
szko³y), dowódca JW. 2090
Jan Huszcza
Nie dziwi wiêc, ¿e po zakoñczonym
spektaklu publicznoæ nagrodzi³a wykonawców gromkimi brawami. Aktorzy
odwdziêczyli siê, czêstuj¹c wszystkich
zebranych wspania³ym jad³em i napitkiem przygotowanym przez rodziców
uczniów klasy Ic. Jak pisa³ Adam Mickiewicz, by³y p¹czki, chrusty i owoce i jagódki, ale z najwiêkszym apetytem wszyscy zajadali wspania³y swojski chleb z mas³em i pysznym bia³ym
serem.
Na zakoñczenie tego niezwyk³ego wieczoru odby³a siê dyskoteka gimnazjalistów,
na której bawiono siê doskonale.
Ca³¹ impreza by³a bardzo udana i dostarczy³a wszystkim wielu niezapomnianych
wra¿eñ.
El¿bieta Ordon, Ma³gorzata Pakulska
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18 listopada w Zespole Szkó³ odby³a siê
uroczystoæ powiêcona 10-leciu istnienia
Liceum Ekonomicznego. Rozpoczê³a siê
ona msz¹ w. w kociele Matki Bo¿ej
Królowej Polski, któr¹ odprawi³ ks. dziekan Mieczys³aw Wolanin i ks. pra³at Eugeniusz Nycz.
Nastêpnie w Samorz¹dowym Orodku
Kultury Zofia Boryñska - dyrektor Zespo³u Szkó³ przedstawi³a krótk¹ historiê LE,
akcentuj¹c osi¹gniêcia uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz ukaza³a szko³ê na
prze³omie tysi¹cleci. Nauczycielom
przedmiotów zawodowych - El¿biecie Jastrzêbskiej, Ewie Okinczyc, Marii Piechocie, Stanis³awowi S¹czawie wrêczy³a nagrody Dyrektora, a przewodnicz¹ca Rady
Rodziców Urszula Kamiñska - nagrody
ksi¹¿kowe.
Czêæ artystyczn¹ przygotowa³a El¿bieta Jastrzêbska przy wspó³pracy Ryszarda
Trawiñskiego i Ma³gorzaty Gierach.
W uroczystoci udzia³ wziêli: Zbigniew
Rêkas i Jerzy Sudo³ - starostowie tarnobrzescy, W³adys³aw Gurdak - przewodnicz¹cy
,,Harcerzem b¹d
- to wcale nie wada,
harcerzem b¹d
- ka¿demu wypada
Tak brzmi¹ pierwsze s³owa
piosenki najchêtniej piewanej
przez harcerzy ze Szczepu
,,Ostoja. Szczep zrzesza harcerzy i zuchów z Cyganów i
Chmielowa. Powsta³ na bazie 69
Dru¿yny Harcerskiej ,,Cygañskie £aziki, dzia³aj¹cej od 1989
r. do dzi, przy Szkole Podstawowej w Cyganach. Do harcerstwa nale¿y prawie sto osób,
dzia³aj¹cych w trzech dru¿ynach
harcerskich, w jednej dru¿ynie
starszoharcerskiej i jednej gromadzie zuchowej. Opiekê nad
dru¿ynami harcerskimi w Cyganach sprawuje phm. Zofia Sêdyka, w Chmielowie pwd. Lidia
Leniewska, a gromad¹ zuchow¹ w Cyganach opiekuje siê
pwd. Krystyna £¹cz. Oprócz wymienionych instruktorek, na codzieñ z harcerzami i zuchami
pracuj¹ dobrze wyszkoleni dru¿ynowi. S¹ to absolwenci Szko³y Podstawowej w Cyganach,
którzy ju¿ wkrótce z³o¿¹ Zobo-

Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, Tadeusz
Gegotek - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
dyrektorzy i prezesi miejscowych zak³adów
pracy i instytucji, dyrektorzy zaprzyjanionych szkó³ ze Stalowej Woli i Nowej Dêby,
proboszczowie naszych parafii, przedstawiciele wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, przedstawiciele Rady Rodziców z Urszul¹ Kamiñsk¹, grono pedagogiczne Zespo³u Szkó³, absolwenci Liceum
Ekonomicznego, uczniowie LE i LO.
Starostowie oraz Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu przekazali szkole multimedialn¹
now¹ encyklopediê powszechn¹ PWN - CD
ROM oraz pakiet do nauki jêzyka angielskiego, zawieraj¹cy zaawansowany system
rozpoznawania mowy. Uroczystoæ przebiega³a w mi³ej atmosferze; na rêce dyrektor Z. Boryñskiej z³o¿ono wiele ¿yczeñ i
kwiatów. Za gocie zostali obdarowani
pami¹tkowymi ksi¹¿eczkami, breloczkami
i d³ugopisami.
Liceum Ekonomiczne powo³ane zosta³o
z dniem 1 wrzenia 1990 r. przez Kuratorium Owiaty i Wychowania w Tarnobrzegu i wesz³o w sk³ad Zespo³u Szkó³. Jest re-

dni¹ szko³¹ zawodow¹ publiczn¹. Od 1992
r. realizuje programy wdro¿eniowe, dostosowane do potrzeb i wymogów gospodarki
rynkowej. Od roku szkolnego 1999/2000
wprowadzone zosta³o LE piêcioletnie.
Do chwili obecnej Liceum Ekonomiczne ukoñczy³o 242 absolwentów, z których
116 podjê³o studia wy¿sze. Obecnie naukê
kontynuuje 227 uczniów ( z tego 81 w I i II
klasie LE piêcioletniego). Uczniowie LE
czteroletniego (146 uczniów w III i IV kl.)
ucz¹ siê w klasach o specjalnociach ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw oraz
finanse i rachunkowoæ.
Uczniowie LE ucz¹ siê jêzyka angielskiego, posiadaj¹ pracowniê ekonomiczn¹ oraz
techniki biurowej (pozosta³e s¹ wspólne z
LO). Co roku przystêpuj¹ do egzaminów z
przygotowania zawodowego, który daje im
tytu³ technika ekonomisty oraz przystêpuj¹ do matury. Wspólnie z uczniami LO pod
opiek¹ ks. M. Wolanina redaguj¹ gazetkê
szkoln¹ Drogowskaz.
W zwi¹zku z reform¹ owiaty w obecnym roku szkolnym dokonano ostatniego
naboru do I klasy LE piêcioletniego. Od 1
wrzenia 2002 roku uczniowie rozpoczn¹
naukê w klasach pierwszych trzyletniego
liceum profilowanego. Zamierzamy w takim liceum zorganizowaæ profil ekonomiczny, który bêdzie kontynuacj¹ dotychczasowego Liceum Ekonomicznego.
El¿bieta Koz³owska

wi¹zanie Instruktorskie: Marta
Dryka, Bogus³awa Trela, Rafa³
Sêdyka, Katarzyna Urbaniak,
£ukasz Sêdyka, Iwona Dzia³o,
Krzysztof Zbyrad.
W ci¹gu ca³ego roku harcerze
i zuchy naszego szczepu podej-

Bior¹ udzia³ w Festiwalu Piosenki Harcerskiej, w rajdach,
ogniskach, grach terenowych,
biwakach. Promuj¹ zdrowy styl
¿ycia. W minionym roku harcerskim wziêli udzia³ w konkursie
dotycz¹cym profilaktyki alkoho-

muj¹ wiele zadañ i w³¹czaj¹ siê
do ró¿nych akcji. Miêdzy innymi opiekuj¹ siê miejscami
Pamiêci Narodowej. 1listopada
i podczas wi¹t narodowych
wystawiaj¹ warty honorowe, w
okresie wi¹t Bo¿ego Narodzenia odwiedzaj¹ osoby samotne
i starsze, rozprowadzaj¹ wiat³o Betlejemskie, w ramach akcji ,,Grosik przeprowadzaj¹
zbiórkê pieniêdzy na leczenie
chorych dzieci, organizuj¹ letni
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y.

lowej i otrzymali dotacjê z
UMiG, dziêki której 23 harcerzy
wypoczywa³o na obozie harcerskim w Bieszczadach. ZHP jest
jedn¹ z nielicznych organizacji
m³odzie¿owych, która oferuje
tak wiele ró¿norakich form pracy. Poprzez zdobywanie sprawnoci i stopni harcerskich umo¿liwia samodoskonalenie, dowartociowuje, uczy wytrwa³oci,
zaradnoci, kszta³tuje charakter.
Mo¿e i w innych szko³ach z
terenu naszej gminy uda³oby
siê reaktywowaæ harcerstwo,

bo jeszcze parê lat temu harcerze nowodêbscy stanowili
wiêksz¹ czêæ Hufca Tarnobrzeg. Obecnie Szczep ,,Ostoja w Cyganach jest jedynym
rodowiskiem harcerskim reprezentuj¹cym Gminê Nowa
Dêba. Zachêcam do tworzenia
dru¿yn w szko³ach. Zwracam
siê z prob¹ do osób, które kiedy dzia³a³y w harcerstwie,
aby skontaktowa³y siê ze mn¹.
Liczê zw³aszcza na instruktorów, którzy mogliby podzieliæ
siê swoim dowiadczeniem.
Rada Szczepu ,,Ostoja ze
swojej strony, gotowa jest pomóc w organizowaniu dru¿yn
i przeszkoleniu funkcyjnych.
Proszê
dzwoniæ w tej sprawie do szko³y w Cyganach w
poniedzia³ek w godz. 8-14 lub
przes³aæ wiadomoæ poczt¹
elektroniczn¹ na adres: zsedyka@wp.pl
phm. Zofia Sêdyka
cz³onek Komendy Hufca
w Tarnobrzegu
Pe³nomocnik do spraw ZHP
na teren Gminy Nowa Dêba
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Od blisko 2 lat mieszkañcy Miast i Gmin:
Baranów Sandomierski i Nowa Dêba oraz
Gmin: Gorzyce i Grêbów tworz¹ wspólnotê lokaln¹ - Powiat Tarnobrzeski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nada³ powiatom wiele praw, ale te¿ na³o¿y³ na nie wiele obowi¹zków o charakterze publicznym. W katalogu tych obowi¹zków, wymienionych w
ustawie o samorz¹dzie powiatowym, ochrona i promocja zdrowia jest drug¹ po edukacji publicznej.
Ustawodawca nak³adaj¹c na Samorz¹d
Powiatu Tarnobrzeskiego obowi¹zek prowadzenia Szpitala Powiatowego w Nowej
Dêbie, zwi¹za³ jego finansowanie z funkcjonowaniem Regionalnych Kas Chorych.
Taki system funkcjonowania s³u¿by zdrowia powoduje, ¿e ciesz¹cy siê dobr¹ opini¹ nowodêbski szpital wykonuje wiêcej
procedur medycznych, ni¿ wynika to z limitów okrelonych przez Podkarpack¹
Kasê Chorych. Okolicznoæ ta, m.in. powoduje chroniczny niedostatek rodków na
rozwój placówki, podnoszenie standardu
us³ug i zakup specjalistycznego sprzêtu.
Z inicjatywy Samorz¹du Powiatowego w
kwietniu 2000 roku powsta³o stowarzyszenie pod nazw¹ Spo³eczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dêbie, celem którego jest dzia³alnoæ spo³eczna na rzecz wyposa¿enia Szpitala w
nowoczesny, specjalistyczny sprzêt medyczny oraz wspieranie modernizacji i rozbudowy tej placówki.
Stowarzyszenie opiera sw¹ dzia³alnoæ
na pracy spo³ecznej cz³onków, których

liczba na koniec listopada 2000 r. wynosi
87, ich zaanga¿owaniu i ofiarnoci. Jednym z warunków przyst¹pienia do stowarzyszenia jest z³o¿enie deklaracji cz³onkowskiej i op³acenie sk³adki w wysokoci
30 z³ rocznie. Kwota ta jest w ca³oci przeznaczana dla Szpitala na zakup sprzêtu medycznego. (Numer Konta: BS Tarnobrzeg
O/ Nowa Dêba 202010 52-983410147271-27016-11).
Dotychczasowa dzia³alnoæ Zarz¹du stowarzyszenia koncentrowa³a siê na poszukiwaniu ofiarodawców sprzêtu, sponsorów
remontu oddzia³ów szpitalnych oraz wspieraniu dzia³añ Starostwa Powiatowego w
zakresie rozbudowy Szpitala. Obecnie trwa
budowa tzw. ³¹cznika w ramach II etapu
rozbudowy Szpitala, w którym zainstalowana zostanie winda dla potrzeb oddzia³u
.........................................................
(imiê i nazwisko)

chirurgicznego i ginekologiczno-po³o¿niczego oraz niezbêdne wyposa¿enie socjalno - sanitarne.
Dzia³ania te maj¹ na celu podniesienie
standardu wykonywania us³ug medycznych, a co za tym idzie poprawienia warunków leczenia pacjentów. Na pocz¹tku
2001 roku zakupiony zostanie ze rodków
samorz¹du powiatowego mammograf.
Po³¹czone dzia³ania Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenia oraz Dyrekcji i kadry medycznej Szpitala stwarzaj¹ szansê na
utrzymanie odpowiedniego standardu
wiadczonych us³ug medycznych.
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeæ
przedstawione powy¿ej dzia³ania zapraszamy do wst¹pienia do Stowarzyszenia.
Poni¿ej zamieszczamy druk deklaracji
cz³onkowskiej. Wype³nion¹ deklaracjê prosimy z³o¿yæ w Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Nowej Dêbie, ul. M.C. Sk³odowskiej 1, gdzie mo¿na równie¿ uzyskaæ dalsze informacje, tak¿e telefonicznie: (0-15)
846-26-51.
Prezes Stowarzyszenia
W³adys³aw Gurdak
Nowa Dêba, dnia .................................

.........................................................
.........................................................
(adres zamieszkania)
DEKLARACJA
Ja ni¿ej podpisany(a) owiadczam, ¿e znane mi s¹ cele i zasady statutowe dzia³ania
Spo³ecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dêbie w zwi¹zku z
czym deklarujê przyst¹pienie do wy¿ej wymienionego Stowarzyszenia i zobowi¹zujê
siê do przestrzegania Statutu.
......................................................
(podpis)

ZMIANY
ADMINISTRACYJNE

Od 1 stycznia 2001 roku w Urzêdzie Miasta i Gminy nie bêd¹
ju¿ wydawane prawa jazdy i dowody rejestracyjne. Zadanie to
decyzj¹ Sejmu powraca do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4).
***
Równie¿ z dniem 1 stycznia 2001 roku wchodzi w ¿ycie ustawa o op³acie skarbowej. Znacz¹co zmienia ona wysokoæ stawek op³at skarbowych. I tak np. do podania musimy za³¹czyæ
znaki op³aty skarbowej za 5 z³ (do tej pory za 1,50 z³); od za³¹czników do podañ stawka wynosi 50 gr (by³o 15 gr); od powiadczenia w³asnorêcznoci podpisu - 4 z³ (by³o 1 z³); od powiadczenia zgodnoci kopii z orygina³em - 3 z³ od ka¿dej strony
(by³o 90 gr).
Szczegó³owy wykaz przedmiotów op³aty skarbowej, jej stawki i zwolnienia jest do uzyskania w UMiG.
(-)
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Od 1872 r. Dêba i Porêby Dêbskie stanowi³y jedn¹ jednostkê administracyjn¹. W ramach ugody zawartej s¹downie z hrabi¹
Janem Tarnowskim gmina Dêba otrzyma³a
za dawne prawo poboru drzewa opa³owego, budulcowego, paszy, itp. 50 morgów
lasu w 2 parcelach i 112 morgowe pastwisko w 6 parcelach. Od tego te¿ czasu utrwali³ siê zwyczaj u¿ytkowania lasów i pastwisk w nastêpuj¹cy sposób: mieszkañcy
Dêby u¿ytkowali 40 morgów lasu £aguj
i 84 morgi pastwiska w £aguju i Gminie; mieszkañcy Por¹b Dêbskich u¿ytkowali pozosta³e 10 morgów lasu i 29 morgów pastwisk w Porêbach.
Taki podzia³ by³ sol¹ w oku mieszkañców Por¹b, gdy¿ liczebnie, jak równie¿ pod
wzglêdem iloci numerów domów czy
gruntów nie ustêpowali Dêbie. Dlatego rozgoryczenie takim stanem rzeczy by³o przyczyn¹ rozpoczêcia starañ o administracyjny rozdzia³ obu miejscowoci. Okoliczno-

2

grudnia 2000 r. w Hali
sportowej Zespo³u
Szkó³ Zawodowych
przy ulicy Kociuszki w Nowej
Dêbie odby³ siê trzeci z kolei Miko³ajkowy Amatorski Turniej w Halowej Pi³ce No¿nej o
puchar przechodni Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa Dêba. Do
tegorocznej rywalizacji zg³osi³o siê 9 dru¿yn, które w drodze
losowania zosta³y podzielone na
dwie grupy: grupa A, w której
zagra³y dru¿yny: UNIDEZ,
FORNAX, UMiG, NAUCZYCIELE oraz grupa B w sk³adzie: POLICJA, DINO-OKOCIM, SPÓ£DZIELNIA INWALIDÓWZJEDNOCZENIE,
EKSPERT, ZIO£A I KOSMETYKA.
O godzinie 9.00 zabrzmia³
pierwszy gwizdek i ko³o pi³karskiej fortuny posz³o w
ruch. Z minuty na minutê pada³y kolejne bramki, zawodnicy prezentowali swoje pi³karskie umiejêtnoci, a dru¿yny
gromadzi³y cenne punkty. Zgodnie z regulaminem turnieju, z
ka¿dej grupy do rundy æwieræfina³owej awansowa³y po dwie
dru¿yny, które zdoby³y najwiêcej punktów. W grupie A

Wydzia³ Rady Powiatowej w Tarnobrzegu
sprawuj¹cy nadzór nad maj¹tkami gmin, dokona³ nastêpuj¹cego podzia³u maj¹tku miedzy obie wsie: Dêba otrzyma³a 40 morgów
w £aguju i 84 morgi pastwisk w £aguju i Gminie; mieszkañcy Por¹b otrzymali u¿ytkowane od lat 10 morgów lasu i 29
morgów pastwisk. Ponadto Dêba otrzyma³a
obligacje d³ugu pañstwowego na 700 koron
oraz gminn¹ kasê po¿yczkow¹ pomniejszon¹ o 10 tys. koron na rzecz Por¹b, jako ekwiwalent za roszczenia z tytu³u wydatków poniesionych na budowê szko³y i zakup sikawki (która oczywicie mia³a pozostaæ w Dêbie). Te 10 tys. koron Porêbianie byli zobowi¹zani u¿yæ do budowy szko³y. Porêby
otrzyma³y równie¿ urz¹dzenia kancelarii
gminnej. Koszty podzia³u administracyjnego obydwie miejscowoci mia³y ponieæ po
po³owie.
Podejmuj¹cy tê decyzjê Powiat uzna³, ¿e
jest ona sprawiedliwa, gdy¿ wartoæ maj¹tku ruchomego jest równowarta w cenie
sprzeda¿nej, za nieruchomoci zwyczajowo by³y ju¿ u¿ytkowane we wspomniany
sposób od kilkudziesiêciu lat.

ci¹ sprzyjaj¹c¹ tym staraniom by³o równie¿ to, ¿e Dêba i Porêby by³y wtedy rozdzielone na d³ugoci ok. 4 km lasami hr.
Tarnowskich. Nie by³o wiêc ¿adnego interesu, aby ten stan rzeczy utrzymywaæ.
W 1909 r. Rada Powiatowa w Tarnobrzegu zgodzi³a siê na rozdzia³ administracyjny
tych miejscowoci, pod warunkiem dobrowolnego podzia³u maj¹tku gminy Dêba. A to
ju¿ nie by³o takie proste. Podejmowane kilkakrotnie próby pogodzenia interesów obu
stron niweczy³y czasem b³ahe sprawy. A rozdra¿nienie i wzajemna niechêæ pog³êbia³y siê
coraz bardziej. Porêbianie jako przyk³ad jawnej niesprawiedliwoci pokazywali, ¿e nie
dorobili siê ¿adnego maj¹tku nieruchomego
czy ruchomego, gdy¿ jako mniejszoæ w radzie gminy nie byli w stanie przeciwstawiæ
siê wydatkom skierowanym na Dêbê (jako
Wies³aw Ordon
przyk³ad wskazywano budowê szko³y).
Poniewa¿ przez wiele lat polubownie nie
Na podstawie dokumentów przekazanych
uda³o siê sprawy za³atwiæ, w roku 1919 przez radnego Jana Flisa z os. Dêba.

by³y to dru¿yny FORNAX i
UNIDEZ, natomiast w grupie
B: DINO-OKOCIM i SPÓ£DZIELNIA INWALIDÓW .
W pierwszym meczu æwieræfina³owym naprzeciw siebie stanê³y dru¿yny FORNAX-U i
SPÓ£DZIELNI INWALIDÓW.
Ten mecz zapowiada³ du¿e

coraz bardziej klarowna. W meczu o III miejsce dru¿yna
SPÓ£DZIELNI INWALIDÓW
zmierzy³a siê z dru¿yn¹ UNIDEZ-U. Ta ostatnia zaskoczy³a
wszystkich swoj¹ determinacj¹
w walce i wygrywaj¹c z dru¿yn¹ SIZ (3 : 2) zdoby³a III miejsce w turnieju.

emocje. I tak w³anie by³o, bo
przecie¿ spotkali siê aktualni
mistrzowie: dru¿yna SPÓ£DZIELNI INWALIDÓW triumfator Miko³ajkowego Turnieju w 1999r. i FORNAX mistrz Ligi Firm 2000r. Po zaciêtym pojedynku zwyciê¿y³a
(3 : 2) dru¿yna FORNAX . W
drugim meczu æwieræfina³owym dru¿yna UNIDEZ uleg³a
(0 : 3) dru¿ynie DINO-OKOCIM, która zgromadzi³a na swoim koncie komplet piêciu zwyciêstw i w oczach wielu by³a
najpowa¿niejszym kandydatem
na mistrza. Sytuacja stawa³a siê

W walce o fina³ spotka³y siê
niew¹tpliwie dwie najlepsze
dru¿yny turnieju: FORNAX i
DINO - OKOCIM. Dru¿yny
przyst¹pi³y do tej rywalizacji z
wielkim zaanga¿owaniem co
zaowocowa³o wspania³¹ walk¹
na boisku - jednym s³owem super fina³. Po 15 minutach meczu by³o ju¿ wiadomo: 3 : 0 i
zwyciêzc¹ Miko³ajkowego Turnieju w Halowej Pi³ce No¿nej o
Puchar Przechodni Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa Dêba w
roku 2000 zosta³a dru¿yna
DINO - OKOCIM w sk³adzie:
Kamiñski Piotr - kapitan dru¿y-

ny, Wojciech Wilk, Jerzy Gawe³, Marek Strzelczyk, Andrzej
Horodeñski, Sebastian Wierzbicki, Adam W³odyka, Norbert
¯ywiec. Decyzj¹ organizatorów
najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ wybrany Piotr Kamiñski z dru¿yny DINO - OKOCIM.
Podczas turnieju bardzo mi³ym akcentem by³ dwukrotny
wystêp dziewczêcego zespo³u
taneczno - gimnastycznego
Spryciary. Kierownikiem zespo³u jest pani Edyta Za³êskaMagda. Dziewczêtom oraz prowadz¹cej bardzo dziêkujemy
za wspania³e wystêpy. Organizatorzy sk³adaj¹ równie¿
podziêkowania dla Dyrekcji i
personelu Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Nowej Dêbie za
przychylnoæ i pomoc w organizacji turnieju. Dziêkujemy
równie¿ sêdziom Ryszardowi
Mokrzyckiemu i Jackowi Grygielowi za trudn¹ sztukê prowadzenia meczów. Organizatorem turnieju by³o Towarzystwo
Wspierania Inicjatyw Sportowych i Turystycznych w Nowej
Dêbie (TWIST ).
Marek Powrózek
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W dniu 25 listopada br. jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rozalinie obchodzi³a
niecodzienne wiêto: dokonano
tu bowiem uroczystego w³¹czenia do podzia³u bojowego nowego samochodu po¿arniczego Jelcz - 325 GCBAM. W uroczystoci
udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz powiatu tarnobrzeskiego ze starost¹ Zbigniewem Rêkasem na czele, przedstawiciele w³adz
miasta i gminy Nowa Dêba
z burmistrzem Wac³awem
Wróblem i przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Tadeuszem Gêgotkiem, przedstawiciel Podkarpackiego
Zarz¹du Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP RP Józef
Sawu³a, pracownicy Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Tarnobrzegu z Komendantem
Miejskim Janem Szewczykiem
i zastêpc¹ Jerzym Rajtarem,
przedstawiciele Zarz¹du Miejsko - Gminnego ZOSP w Nowej Dêbie, stra¿nicy oraz mieszkañcy wioski Rozalin. Otwarcia uroczystoci, poprzedzonego raportem z³o¿onym przez naczelnika miejscowej OSP dha
Ryszarda Rêbisza Komendantowi Miejskiemu PSP w Tarnobrzegu, dokona³ Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dêba. W dalszej czêci spotkania prezes
miejscowej OSP dh Jan Szym-

czyk przedstawi³ rys historyczny jednostki w zakresie operacyjnym, natomiast ksi¹dz Rafa³
Golonka z parafii Tarnowska
Wola dokona³ uroczystego powiêcenia samochodu. wiec-

wyeksploatowania ulega³ czêstym awariom. W tej sytuacji
naczelnik OSP dh Ryszard Rêbisz oraz kierowca dh Tadeusz
Wilk zaczêli szukaæ mo¿liwoci
pozyskania nowszego samochodu. Problemem tym zainteresowali Zarz¹d Miejsko - Gminny
ZOSP w Nowej Dêbie oraz Burmistrza Miasta i Gminy, który
od pocz¹tku by³ przychylny tej
inicjatywie.

kiej ceremonii chrztu przewodniczy³ Burmistrz, który za
pierwszym razem skutecznie
rozbi³ butelkê szampana o zderzak samochodu. Po zakoñczeniu oficjalnej czêci uroczystoci zaproszeni gocie wraz ze
stra¿akami udali siê do stra¿nicy na obiad.
Jednostka Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Rozalinie posiada³a
na swoim wyposa¿eniu wys³u¿ony samochód Star 25 GBA
wyprodukowany w 1966r, który
ze wzglêdu na wiek oraz stopieñ

Mo¿liwoæ pozytywnego za³atwienia sprawy zarysowa³a
siê z koñcem 1999 roku, kiedy
to Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Tarnobrzegu zg³osi³a chêæ przekazania tutejszemu urzêdowi zbêdnej cysterny paliwowej na
podwoziu Jelcz 325, które w
zupe³noci nadawa³o siê do
skarosowania. Realna szansa
na samochód dla Rozalina pokaza³a siê w dniu 27.01.2000 r.
kiedy to Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rze-

W padzierniku oddano do u¿ytku 465 metrów drogi miejskiej - ul. Kwiatkowskiego w Nowej Dêbie. Budowê tej ulicy
rozpoczêto kilka lat temu i ci¹gle brakowa³o rodków na jej zakoñczenie. Jezdnia ulicy ma 6 metrów szerokoci, posiada cieki uliczne, a tak¿e system odprowadzania wód opadowych. Ulica Kwiatkowskiego ³¹czy os. Pó³noc z os. Za Bystrzykiem, które
w ostatnich latach znacznie siê rozbudowa³o. W dalszej kolejnoci planowana jest modernizacja ul. Konopnickiej, która jest
przed³u¿eniem ul. Kwiatkowskiego do ul. Kolejowej. W chwili
obecnej jest opracowywany projekt techniczny na modernizacjê ul. Konopnickiej.
Andrzej Ko³omycew

szowie decyzj¹ Nr 3/6/00 wyrazi³ zgodê na nieodp³atne
przekazanie cysterny paliwowej z przeznaczeniem jej na karosacjê. Po za³atwieniu przez
Urz¹d Miasta i Gminy w Nowej Dêbie niezbêdnych formalnoci zwi¹zanych z wyborem
oferenta, który przeprowadzi
karosacjê, w dniu 17 kwietnia
2000r. podpisana zosta³a umowa z Przedsiêbiorstwem Us³ugowo - Handlowym
MOTO - TRUCK w
Kielcach w sprawie karosacji podwozia na samochód ratowniczo - ganiczy. Kosztowa³a ona
86.775.00 z³, z czego
Urz¹d Miasta i Gminy w
Nowej Dêbie zap³aci³ kwotê 66.775.00 z³, natomiast
20.000 z³ przekaza³ Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w
Warszawie. Nale¿y podkreliæ, ¿e temat karosacji
za³atwiony zosta³ bardzo
szybko dziêki pe³nemu
zrozumieniu oraz poparciu
potrzeb stra¿aków przez
w³adze miasta i gminy.
Skarosowany samochód to ganiczy ciê¿ki beczkowóz z autopomp¹ oraz motopomp¹ o
pojemnoci zbiornika 5000 l,
wyposa¿ony w dzia³ko wodno
- pianowe, liniê szybkiego natarcia, maszt owietleniowy.
W³¹czenie samochodu na
podzia³ bojowy w znacz¹cym
stopniu poprawi³o stan zabezpieczenia przeciwpo¿arowego
zarówno samego Rozalina, jak
i miasta i gminy Nowa Dêba.
J. Konefa³
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akty i wydarzenia
kszta³tuj¹ i nadaj¹ kierunek dziejom miejscowoci, wioskom i miastom.
Dla Nowej Dêby na p³aszczynie religijnej prze³omowa by³a
data 7.06.1957 r. Wtedy bowiem
faktycznie zosta³a powo³ana do
istnienia nowa wspólnota parafialna, wydzielona z Majdanu
Królewskiego.
Historyczna dla wspólnoty
parafialnej, której patronuje
Matka Bo¿a Królowa Polski,
by³a 30 niedziela zwyk³a
29.10. 2000 r. W tym bowiem
dniu Pasterz Diecezji ks. bp
Wac³aw wierzawski dokona³
uroczystego powiêcenia
(konsekracji) miejscowego
kocio³a. W mszy w. koncelebrowanej konsekracyjnej
uczestniczy³o 16 kap³anów,
dziêkuj¹c Stwórcy za przesz³oæ i prosz¹c o pomylnoæ
na przysz³oæ.
By³o to zwieñczenie 15-letnich zabiegów i pracy wielu ludzi dobrej woli, którym zale¿a³o i zale¿y na chwale Bo¿ej i
dobru duchowym cz³owieka.
Powiêcony koció³ to dar
pokolenia doros³ych, oddany
Bogu na chwa³ê w Roku
Wielkiego Jubileuszu Wcielenia Syna Bo¿ego.
Jak dosz³o do zrealizowania
tego dzie³a? Istniej¹ca tymczasowa, drewniana kaplica, spe³niaj¹ca zadania kocio³a parafialnego, budowana i modyfikowana
w latach 50 - tych, zosta³a zast¹piona nowoczesn¹ murowan¹
wi¹tyni¹. Wynika³o to ze wzglêdów bezpieczeñstwa i z motywów artystycznych. By³o to tak¿e spe³nienie wieloletnich oczekiwañ wspólnoty parafialnej.
Dzia³ania w tym kierunku
by³y podejmowane od samego
pocz¹tku istnienia Parafii w
Nowej Dêbie. Zawsze jednak
fina³ by³ taki sam. Ówczesne
w³adze nie zgadza³y siê na budowê nowego budynku kocio³a, uzasadniaj¹c to ró¿norodnymi racjami.
Dopiero rok 1980 przyniós³
iskierkê nadziei. Nowa Dêba
otrzyma³a zgodê na wzniesienie
Kocio³a p.w. Podwy¿szenia
Krzy¿a w. na górce. To by³
owoc starañ ówczesnego pierwszego proboszcza ks. pra³ata
Henryka £agockiego. W tym

ZIMA 2000
zadaniu dzielnie go wspiera³ od
1978 r., a po jego mierci
(28.10.1984 r.) przej¹³ w realizacji i kontynuuje z wielkim zaanga¿owaniem i powodzeniem
ks. pra³at Eugeniusz Nycz.
Po objêciu funkcji proboszcza
27 lipca 1985 r. i podziale Nowej Dêby na dwie parafie, podj¹³em starania o zezwolenie na
budowê drugiego nowego ko-

nia zabudowy wynosi 633 m2 ,
w tym u¿ytkowa 545 m2.
Do dzisiaj ¿yj¹ ludzie, którzy
na tym miejscu gdzie jest koció³
i ca³e jego otoczenie zasiewali
zbo¿e, sadzili ziemniaki i warzywa. Obecnie jest to ziemia wiêta, na której pomiêdzy nami, ze
swoim ludem zamieszka³ Bóg.
W Parafii dzia³a szereg grup
apostolskich, takich jak: Ko³a

Bogu na chwa³ê - ludziom na po¿ytek

KONSEKRACJA KOCIO£A
W NOWEJ DÊBIE

cio³a, obok wspomnianej drewnianej kaplicy. Nie bêdê tu szczegó³owo wspomina³ o licznych
odwiedzinach, odbieranych jako
natrêctwo, w Urzêdzie Wyznañ,
Wojewódzkim Wydziale Architektury i Budownictwa oraz
Urzêdzie Miasta i Gminy.
Niezale¿nie od wszystkiego,
te starania zosta³y uwieñczone
sukcesem, bowiem 3.09. 1987
r. zgoda na budowê kocio³a
zosta³a podpisana.
Równoczenie by³y prowadzone prace maj¹ce na celu uregulowanie spraw w³asnoci dzia³ek
u¿ytkowanych przez Parafiê, a figuruj¹cych w dokumentach jako
w³asnoæ prywatnych w³acicieli.
Kolejnym etapem by³ projekt
wi¹tyni. Sporód trzech koncepcji wybrany i zatwierdzony
zosta³ przez Kuriê Diecezjaln¹
w Przemylu projekt architektów krakowskich: prof. Witolda Cêckiewicza i arch. Wojciecha Oktawca (rodaka z Nowej
Dêby). Autorem konstrukcji jest
dr Edward Motak. Powierzch-

¯ywego Ró¿añca , Rycerstwo
Niepokalanej, Akcja Katolicka,
Duchowa Adopcja Dziecka Poczêtego, Oaza dzieci i m³odzie¿y, schola liturgiczna, ministranci, Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y, Ko³o Przyjació³ Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Caritas, Wspólnota
Krwi Chrystusa, Ruch Rodzin
Nazaretañskich, Odnowa w
Duchu wiêtym.
M³odzi cz³onkowie nowodêbskiej rodziny parafialnej dziêkuj¹c Pasterzowi za powiêcenie
kocio³a owiadczyli, ¿e bardzo
g³êboko prze¿yli tê uroczystoæ.
Oto Pan sam wybra³ i
uwiêci³ nasz dom modlitwy,
gdzie wci¹¿ wylewa siê strumieñ Jego ³aski , bymy swoj¹
m³odoæ dobrze zagospodarowali. /.../
Postaramy siê zrobiæ wszystko co mo¿liwe, aby nie zawieæ
naszych rodziców. Stopniowo
bêdziemy przejmowaæ ich obowi¹zki i troszczyæ siê o to, aby
ta wi¹tynia nigdy nie wieci³a

pustkami, ale têtni³a ¿yciem religijnym i coraz piêkniej wygl¹da³a. Dlatego tutaj, za wstawiennictwem Matki Jezusa chcemy
odkrywaæ nasze ¿yciowe powo³anie. Do Pana zanosimy modlitwy dziêkczynienia, za na Twoje rêce Ekscelencjo, sk³adamy
kwiaty, jako symbol m³odoci
naszego ¿ycia, a tak¿e pos³uszeñstwa i gotowoci do wszelkiej s³u¿by w wi¹tyni Pañskiej. Dziêkujemy i ¿yczymy
szczêæ Bo¿e.
Bogu Najwy¿szemu niech
bêd¹ dziêki, za b³ogos³awieñstwo w trakcie realizowania wszelkich prac przy
wznoszeniu nowego kocio³a i dzwonnicy.
Taki fakt, ¿e w trakcie budowy nie by³o ¿adnego nieszczêliwego wypadku, nale¿y odczytaæ jako wielk¹
³askê, co chcia³bym szczególnie podkreliæ.
Równie¿ serdeczne podziêkowanie Tym, którzy modlitw¹, cierpieniem, dobrymi
uczynkami, osobist¹ prac¹ i
sk³adanymi ofiarami wznieli
tê wi¹tyniê dla wzrostu
chwa³y Bo¿ej oraz uczczenia
Najwiêtszej Dziewicy Maryi
Królowej Polski i ku po¿ytkowi wiernych. Wszystkim za
wszystko dziêkujê.
Nie mo¿na tu jeszcze pomin¹æ
tego, ¿e ten koció³ od 16.01. br.
jest kocio³em jubileuszowym i w
nim mo¿na zyskiwaæ okolicznociowe odpusty.
Koñcowym akordem uroczystoci by³o powiêcenie ró¿añców dla dzieci klasy drugiej
oraz ods³oniêcie mosiê¿nej tablicy o nastêpuj¹cej treci:
TA WI¥TYNIA W NOWEJ
DÊBIE POD PATRONATEM
MATKI BO¯EJ KRÓLOWEJ
POLSKI ZOSTA£A KONSEKROWANA W ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU WCIELENIA BOGU NA CHWA£Ê
- LUDZIOM NA PO¯YTEK
PRZEZ BISKUPA WAC£AWA
WIERZAWSKIEGO - PASTERZA DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
29 PADZIERNIKA 2000 R.
Na Trzecie Tysi¹clecie Pod
Twoj¹ obronê uciekamy siê
wiêta Bo¿a Rodzicielko ...nasza Patronko.
Ks. Mieczys³aw Wolanin

Str. 21

ZIMA 2000

20 wrzenia 1960 roku w wyniku starañ Dyrekcji Zak³adów
Metalowych, Prezydium Gminnej Rady Narodowej i Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Rzeszowie utworzono 3-letni¹ szko³ê zawodow¹ o nazwie: Zasadnicza Szko³a Zawodowa dla
pracuj¹cych przy Zak³adach
Metalowych. Rozpoczêcie nauki nast¹pi³o 20 wrzenia 1960
roku w dwóch klasach o specjalnociach: tokarz i lusarz. Klasy liczy³y ³¹cznie 94 uczniów.
Zajêcia lekcyjne odbywa³y siê
w udostêpnionej sali wyk³adowej LO w Nowej Dêbie, a praktyczna nauka zawodu odbywa³a siê w wydzielonej czêci ZM.
Kierowanie szko³¹ powierzono
Henrykowi Wiêckowskiemu, a
Jan Kossakowski kierowa³ zajêciami praktycznymi. Z kadry
zak³adów pochodzili pierwsi
wyk³adowcy przedmiotów zawodowych.
l grudnia 1960 roku ówczesnemu dyrektorowi LO w Nowej Dêbie mgr Stanis³awowi
Walczynie powierzono dodatkowo obowi¹zek kierowania
ZSZ, obowi¹zki kierownika
warsztatów przej¹³ pan Henryk
Wiêckowski.
l wrzenia 1961 roku stanowisko dyrektora szko³y obj¹³
mgr Józef Jakubowicz, pe³ni¹cy jednoczenie funkcjê dyrektora LO w Nowej Dêbie. W padzierniku tego roku kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Micha³ Domañski.
W roku 1962 ZSZ otrzyma³
na terenie ZM budynek przystosowany do nauki zawodu. Równoczenie przydzielono szkole
nowe pomieszczenia do zajêæ
teoretycznych w budynku hotelu robotniczego. Umo¿liwi³o to
zwiêkszenie liczby klas i specjalnoci. W czerwcu 1963 roku
szkolê opuszczaj¹ pierwsi absolwenci w liczbie 41 osób.
l wrzenia 1963 roku ZSZ
otrzymuje etat dyrektora. Zosta³
nim Piotr Cecerski. Rok póniej
powo³ano Technikum Mecha-

niczne o specjalnoci obróbka
skrawaniem. Siedzib¹ szko³y
sta³ siê budynek adaptowanego
baraku przy ulicy Szopena, a
funkcjê dyrektora obj¹³ mgr in¿.
Edward Mita³. Pocz¹wszy od
1964 roku absolwentom ZSZ
stworzono mo¿liwoæ kontynuacji nauki w 3-letnim Zaocznym
Technikum Mechaniczno-Elektrycznym dla Pracuj¹cych.
Wiosn¹ 1972 zainicjowano

wesz³y: Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Technikum Mechaniczne dla Pracuj¹cych, rednie
Studium Zawodowe.
l sierpnia 1976 roku nastêpuje zmiana na stanowisku dyrektora szko³y. Nowym dyrektorem
zostaje mgr Stanis³aw Kwolek.
Pod jego kierownictwem funkcje zastêpców w ró¿nych okresach pe³nili: mgr in¿. M. Piechota, mgr in¿. Jan Huszcza, mgr
W. Wi¹cek, mgr J. Szurgociñski, pani M. Datta, mgr in¿. A.
Malcharek. 15 grudnia 1977
roku funkcjê kierownika warsztatów obejmuje in¿. Henryk
Gimbut.
W styczniu 1984 roku powo³ano mgr in¿. M. Piechotê na

budowê nowej szko³y. W tym
samym roku kierownikiem warsztatów szkolnych zosta³ Zdzis³aw Bugaj. 1 wrzenia 1973
roku obowi¹zki dyrektora szko³y obj¹³ mgr in¿. Jan Huszcza,
wczeniej zastêpca dyrektora
szko³y. Funkcjê zastêpcy powierzono mgr. in¿. Marianowi Piechocie.
W marcu 1975 roku oddano
do u¿ytku nowe warsztaty
szkolne. Rozszerzony zosta³
program nauki zawodu o nowe
kierunki: odlewnik maszyn i
urz¹dzeñ przemys³owych, elektromonter. Kierownictwo warsztatów szkolnych obj¹³ Edward
Motyl.
l wrzenia 1975 roku oddano
do u¿ytku nowy budynek szko³y wraz z hal¹ widowiskowosportow¹. Decyzj¹ Ministra
Przemys³u Maszynowego zosta³
powo³any Zespól Szkó³ Zawodowych Zak³adów Metalowych
im. T. D¹bala, w którego sk³ad

stanowisko wizytatora Kuratorium Owiaty i Wychowania w
Tarnobrzegu. W tym czasie kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje in¿. F. Nowak.
W roku szkolnym 1987/ 88 w
ZSZ wprowadzono klasy wielozawodowe,
kszta³c¹ce
uczniów w zawodach potrzebnych dla rodowiska.
W czerwcu 1988 roku dotychczasowy dyrektor Stanis³aw Kwolek przechodzi na
emeryturê. Funkcjê tê powierzono mgr Helenie Maguder,
dotychczasowemu dyrektorowi
Szko³y Podstawowej Nr 2 w
Nowej Dêbie.
Pod jej kierownictwem funkcjê zastêpców pe³nili mgr in¿.
A. Malcharek, mgr in¿. A. Kowalska, mgr R. Szafran. Obecnie zastêpc¹ dyrektora jest
Ma³gorzata Datta.
W roku 1990 utworzono 3(Przedruk z Szkolnictwo i
letnie technikum i wprowadzo- Owiata na terenie Miasta i
no now¹ specjalnoæ - budowa Gminy Nowa Dêba)

silników spalinowych. Kierownikiem Warsztatów Szkolnych
zosta³ in¿. Zbigniew Wdowik.
W 1991 roku szko³a przestaje byæ szko³¹ przyzak³adow¹ i
od l wrzenia prowadzona jest
przez Kuratorium Owiaty.
Warsztaty Szkolne zostaj¹ przekszta³cone w gospodarstwo pomocnicze szko³y i rozpoczynaj¹ wspó³pracê z Przedsiêbiorstwem Zagranicznym Alpha
w Krakowie. Wspó³praca ta
trwa do dzi.
W szkole odby³a siê uroczystoæ nadania imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz wrêczenia sztandaru.
Aktualnie kierunkiem wiod¹cym w 5-letnim Technikum
Mechanicznym jest naprawa i
eksploatacja pojazdów samochodowych. Praktyczna nauka
zawodu odbywa siê w stacji diagnostycznej uruchomionej w
budynku warsztatów szkolnych.
Obecnie naukê pobiera 840
uczniów. Wielu z nich zapisa³o siê w historii szko³y, zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia w
konkursach, olimpiadach
przedmiotowych i zawodach
sportowych. wiadcz¹ o tym
liczne puchary, nagrody i dyplomy. Uczniowie przyczynili
siê równie¿ do wyposa¿enia
pracowni i warsztatów szkolnych w pomoce dydaktyczne,
które wykonuj¹ w ramach prac
dyplomowych pod kierunkiem
nauczycieli i instruktorów. Niektóre z prac o charakterze innowacyjnym s¹ zg³aszane do
turnieju M³odych Mistrzów
Techniki.
¯ycie szko³y to nie tylko codzienna nauka. Uczniowie maj¹
dobre warunki do rozwijania
wszechstronnych zainteresowañ, np. sportowych, informatycznych, muzycznych, dziennikarskich, prowadz¹ radiowêze³
oraz redaguj¹ w³asn¹ gazetkê.
Czas wolny mog¹ spêdzaæ w
szkolnej kawiarence.
Szko³a ta trwale wpisa³a siê
w ¿ycie i rozwój naszego miasta i regionu, jako placówka dydaktyczna i wychowawcza, kunia wykwalifikowanych kadr.
Helena Maguder
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wudziestego czwartego czerwca 1944 r.
jako dowódca oddzia³u partyzanckiego Armii
Krajowej, biwakuj¹cego w lasach Stalowskich, obudzi³em siê
ok. 4-ej i postanowi³em pojechaæ do Budy Stalowskiej, by
rozpoznaæ tamtejsze Nadlenictwo, ze stanem niemieckiej za³ogi i jej uzbrojenia. Przywo³anemu wartownikowi kaza³em
zbudziæ Tadeusza G³adysza ps.
Jastrz¹b i Mieczys³awa Wi¹cka ps. Sztylet. We trójkê
uzbrojeni w krótk¹ broñ, na rowerach przyjechalimy do Budy
Stalowskiej. Napotkany tu robotnik powiedzia³ nam, ¿e dzisiaj leniczy Ikermann bêdzie
wywozi³ ca³y swój dobytek na
stacjê kolejow¹ w Dêbie. W tym
celu zamówi³ 6 wozaków z Alfredówki.
Natychmiast przyst¹pi³em do
akcji, aby nie wypuciæ ¿adnego wozu. Jastrzêbia wys³a³em
do obozu (ok. 5 km odleg³oci),
by jak najszybciej przyprowadzi³ mi jeszcze 8 ludzi, za ze
Sztyletem drog¹ przez las pojechalimy do gajówki Jadacha,
po³o¿onej przy wylocie drogi z
Budy do Alfredówki.
Weszlimy do mieszkania, a
za nami wesz³a gosposia ze
wie¿o wydojonym mlekiem.
Zostalimy nim poczêstowani i
pij¹c go zauwa¿y³em, ¿e od
Budy jedzie furmanka. Od³o¿ylimy garnki i biegiem wyskoczylimy na szosê. Jecha³ pierwszy wóz za³adowany skrzyniami, a na lince holowa³ wojskowy samochód osobowy. Sztylet wskoczy³ na wóz i kaza³
furmanowi zawracaæ i jechaæ z
powrotem w las. Ja podbieg³em
do samochodu i wszed³em do
rodka. By³ w nim kierowca Polak. Jechalimy teraz w kierunku Budy Stalowskiej do tzw.
Myta i dalej do tzw. Krowiej
Górki. Tu zjechalimy w las ok.
50 m i kaza³em siê zatrzymaæ,
wyprzêgn¹æ konie i luno przywi¹zaæ je do wozu. Wozakowi i
kierowcy zabra³em osobiste dokumenty i nakaza³em im siedzieæ, a¿ kto tu przyjdzie. W
przypadku niepos³uszeñstwa zagrozi³em im dotkliwymi konsekwencjami. Pozostawiwszy
pierwsz¹ zdobycz na ³asce losu,
obaj ze Sztyletem poszlimy
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do szosy (by³o ok. godz. 7-ej).
Od strony Lenictwa nic nie jecha³o. Z zeznañ wozaka i kierowcy wynika³o, ¿e powinny jechaæ nastêpne wozy.
Wyczekiwanie pe³ne napiêcia
i niepewnoci trwa³o do godz.
8.15, kiedy to nadjecha³a oczekiwana odsiecz. Otó¿ Jastrz¹b
wzi¹³ od gajowego Ma³ka parokonn¹ furmnkê, zabra³ 8 ludzi i
lasem tu przyjecha³. Postanowi-

bek z Sobowa za drugim s³upkiem z Diwterowem wycelowanym w okna budynku, w
których widaæ by³o migaj¹ce
sylwetki.
Niemcy nas obserwowali jak
doszlimy i zajmowalimy stanowiska i musieli byæ wiadomi, ¿e oblegaj¹ ich partyzanci. Nie mogli tylko wiedzieæ
ilu nas jest, bo od strony pó³nocnej budynek dotyka³ lasu z

PARTYZANCKA PRZYGODA
W BUDZIE STALOWSKIEJ (cz. I)

³em ,¿e jeli do godz. 9-ej nie
pojad¹ dalsze wozy, to przypuszczalnie Niemcy wiedz¹ o zabraniu pierwszego pojazdu i o
naszym tu pobycie, musimy
wiêc zaatakowaæ Niemców w
Nadlenictwie.
Tak te¿ siê sta³o. O godz. 9ej zebra³em ca³¹ grupê 10 ludzi i przedstawi³em plan ataku
oraz wyznaczy³em zadania.
Trzem nakaza³em pójæ obok
Starego Stawu i podejæ lasem
pod Nadlenictwo od strony
pó³nocnej i pokazywaæ siê miêdzy drzewami w ró¿nych miejscach. Pozosta³ym kaza³em iæ
za mn¹ szos¹. Gdy znalelimy
siê na wprost budynku Nadlenictwa, odleg³ego od szosy o
80 m, zeszlimy z niej mostkiem i zajêlimy pozycje le¿¹ce za ogrodzeniem na skarpie
rzeki, która przep³ywa obok
szosy. Ja po³o¿y³em siê za s³upem od bramki, za Józef D¹-

gêstym poszyciem. To musia³o ich wprawiæ w stan nerwowy. By zwiêkszyæ dzia³anie
psychiczne ch³opcy zaczêli
krzyczeæ do polskiej s³u¿by,
która prowadzi³a Niemcowi
gospodarstwo domowe, by
wszyscy Polacy wychodzili z
tego budynku, bo bêdzie on
spalony.
Po ok. 20 minutach uzna³em,
¿e muszê jako dzia³aæ. Najlepiej by³oby ich zmusiæ do poddania siê. Zwróci³em siê do
ch³opców, aby ochotnik podszed³ pod budynek i powiedzia³
Niemcom, ¿eby siê poddali, bo
jeli nie to budynek bêdzie spalony, a za³oga zniszczona. Na to
bez wahania zgodzi³ siê Franciszek Katrusiak ps. Foka i Tadeusz Jaworski ps. Zerwikaptur. Pistolety pochowali w kieszenie i wyszli przed front w
kierunku budynku. Gdy byli ok.
30 m od budynku otworzy³o siê

okno od strony po³udniowej, a
w nim rkm skierowany w nasza
stronê i pad³y s³owa: Halt Hände hoch. Oni stanêli i po
niemiecku owiadczyli, ¿e jeli
padnie jeden strza³ budynek bêdzie spalony, a za³oga zniszczona. Na to Niemiec odpowiedzia³: Kto wy jestecie, chodcie bli¿ej i poka¿cie swoje dokumenty; czego ode mnie chcecie. Na to ch³opcy: Dokumentów nie mamy ¿adnych, jestemy partyzantami i komendant
nas tu przys³a³, by powiedzieæ,
¿e jeli siê poddacie, nikomu nic
siê nie stanie.
Niemiec po chwili namys³u
odpowiedzia³: Powiedzcie
waszemu komendantowi, niech
on przyjdzie. Tak, dobrze powiemy mu i on przyjdzie.
To powiedziawszy odwrócili
siê i po powrocie powtórzyli mi
ca³¹ rozmowê. Po chwili namys³u postanowi³em, ¿e ja tam nie
pójdê, bo ju¿ wczeniej oceni³em, na jak wielkie niebezpieczeñstwo byli wystawieni
przed chwil¹ koledzy. Wtem
zauwa¿y³em, ¿e po drugiej
stronie drogi stoi ch³op i przygl¹da siê nam. Krzykn¹³em na
niego, by podszed³ do mnie.
By³ boso, lat oko³o 40-tu.
Foce kaza³em napisaæ na
kartce papieru po niemiecku:
Czekam 3 minuty na poddanie siê - po tym czasie niszczê
doszczêtnie budynek wraz z
za³og¹. B³awat.
Da³em temu ch³opu kartkê i
wskazuj¹c okno kaza³em zanieæ i oddaæ j¹ Niemcom oraz
wróciæ z pisemn¹ odpowiedzi¹.
Ch³op mimo oporu poszed³ i
poda³ kartkê przez okno. U nas
napiêcie - co Niemcy zdecyduj¹. Za chwilê widaæ, ¿e ch³op
wraca nie bior¹c kartki. Po
przyjciu owiadcza mi, ¿e Ikermann powiedzia³, by do niego
przyszed³ komendant z dwoma
ludmi.
Gdy to us³ysza³em, kaza³em
D¹bkowi dobrze ustawiæ rkm i
wskazuj¹c rêk¹ na trzech ludzi
zawo³a³em - za mn¹ biegiem
do budynku. Bez wahania
wszyscy ruszyli za mn¹ i po
przejciu bramy rozwinêli siê w
tyralierkê.
Kazimierz Bogacz B³awat
Cdn.

