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W przeddzieñ Narodowego �wiêta Nie-
podleg³o�ci w spó³ce SANFARM wmuro-
wany zosta³ kamieñ wêgielny pod Zak³ad
Form Suchych.

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê od ods³oniê-
cia pomnika � Krzy¿a Walecznych - przed
bram¹ wjazdow¹ do SANFARMU, gdzie
przyby³ych przywita³ prezes SANFARMU
Zbigniew Michno. Krzy¿ jest replik¹ tego
Krzy¿a, który pracownicy DEZAMETU
wystawili jako wotum wdziêczno�ci pod
sandomiersk¹ katedr¹ w czasie wizyty Jana
Paw³a II w 1999 r. Ods³oniêcia pomnika �

krzy¿a dokonali prezes warszawskiej PO-
LFY W³adys³aw Kara� i prezes Stanis³aw
Wójcik z DEZAMETU. Nastêpnie pomnik
zosta³ po�wiêcony przez biskupa Edwar-
da Frankowskiego. Pogratulowa³ on tym
wszystkim, którzy zadbali o to, by w No-
wej Dêbie powsta³ zak³ad � córka POLFY
Warszawa. Ho³d Krzy¿owi z³o¿yli nie tyl-
ko go�cie oficjalni, ale tak¿e pracownicy
SANFARMU i DEZAMETU wraz ze swo-
imi rodzinami, korzy przybyli na tê uroczy-
sto�æ. Wi¹zanki kwiatów zosta³y z³o¿one

przez delegacje m.in. Agencji Rozwoju
Przemys³u, Rady Nadzorczej i Zarz¹du PO-
LFY, Wojewody Podkarpackiego, Powiatu
Tarnobrzeskiego (starostowie Zbigniew
Rêkas i Jerzy Sudo³, radny Kazimierz
Chwesiuk), Gminy Nowa Dêba (przewod-
nicz¹cy Tadeusz Gêgotek, burmistrzowie
Wac³aw Wróbel i Pawe³ Grzêda).

Po przej�ciu na plac budowy zak³adu od-
by³a siê ceremonia wmurowania kamienia
wêgielnego. Nim to jednak nast¹pi³o, modli-
twê o przysz³o�æ firmy i jej pracowników za-
niós³ bp Edward, który po�wiêci³ budowlê i

kamieñ wêgielny. Obecni na
uroczysto�ci go�cie zabieraj¹c
g³os, mówili o znaczeniu tej
fabryki nie tylko dla inwesto-
ra, ale i dla Nowej Dêby.

W. Kara�, zarz¹dca PO-
LFY, wyrazi³ swoje zadowo-
lenie, ¿e to w³a�nie w Nowej
Dêbie bêdzie siê rozwijaæ
najbardziej humanitarna z
humanitarnych produkcji �

leków dla ludzi. Mówi³ równie¿ o tym, ¿e
Zak³ad Form Suchych mo¿e byæ pocz¹t-
kiem, którego kontynuacja bêdzie nale¿a³a
w przysz³o�ci do zarz¹dzaj¹cych firm¹.

Wojewoda Zdzis³aw Siewierski z³o¿y³
podziêkowania inwestorowi i ludziom z
nim wspó³pracuj¹cym, którzy zdecydowa-
li siê ulokowaæ fabrykê w pó³nocnej czê�ci
Podkarpacia. Z³amali oni tym samym za-
sadê, ¿e kapita³ zatrzymuje siê na Wi�le.

Herman Schwarzkopf, dyrektor g³ów-
nego wykonawcy � firmy LSMW ze Stut-

HUMANITARNY ZAK£AD tgartu � mówi³ o walorach technicznych
fabryki, która bêdzie odpowiada³a nor-
mom Unii Europejskiej (GMP) i USA
(FDA). Dla rynku polskiego bêdzie to ka-
mieñ milowy, gdy¿ ma byæ nañ dostarczo-
ny produkt o najwy¿szych standardach,
który bez problemu bêdzie eksportowany
na rynki zagraniczne.

Wac³aw Wróbel, burmistrz Nowej Dêby,
wskaza³ na historyczne znaczenie tego wy-
darzenia, doskonale wpisuj¹ce siê w doro-
bek przemys³owy tego regionu. Mówi³ rów-
nie¿ o tym, ¿e nowa fabryka to miejsca pra-
cy dla mieszkañców naszej gminy, ale rów-
nie¿ nowa jako�æ, nowe technologie, które
tworz¹ inne oblicze miasta. Jeszcze raz z³o-
¿y³ podziêkowanie zarz¹dcom POLFY

Warszawa za to, ¿e swoj¹ now¹ fabrykê
umiejscowili w Nowej Dêbie.

Pose³ W³adys³aw Stêpieñ z³o¿y³ gratu-
lacje w imieniu premiera Leszka Millera i
marsza³ka Marka Borowskiego. Doda³ rów-
nie¿, ¿e ta fabryka to sygna³ dla inwesto-
rów o przyjaznym traktowaniu ich przez
w³adze wojewódzkie i samorz¹dowe.

Po wyst¹pieniach go�ci podpisany zosta³
akt erekcyjny zak³adu. Widniej¹ na nim na-
zwiska m.in. bpa Edwarda Frankowskiego,
W³adys³awa Karasia, Zbigniewa Michno,
Karola Markiewicza � przewodnicz¹ce-
go Rady Nadzorczej POLFY, Zdzis³awa
Siewierskiego. Po podpisaniu aktu erekcyj-
nego zosta³ on wmurowany w postument
nowej fabryki.

Obecno�æ na tej uroczysto�ci tak wielu zna-
mienitych go�ci, ale równie¿ mieszkañców
Nowej Dêby, to �wiadectwo donios³o�ci tego
wydarzenia dla naszego miasta i gminy, ale
równie¿ nadziei i wiary na inne jutro.

Wies³aw Ordon
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Biskup E. Frankowski po�wiêci³ Krzy¿ Walecznych.

W. Wróbel z³o¿y³ gratulacje i podziêkowania prezesowi Z. Michnie.
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Powsta³a przed dwoma
laty spó³ka z o.o. San-
farm w Nowej Dêbie,

za³o¿ona przez POLFÊ War-
szawa, rozpoczê³a w lecie
przygotowania do powstania
Zak³adu Form Suchych. 10 li-
stopada na fundamentach za-
k³adu wmurowany zosta³ ka-
mieñ wêgielny.

Jednak¿e ju¿ od roku trwa³y
prace projektowe. Ich przygo-
towaniem, a tak¿e realizacj¹
ca³ej inwestycji zajê³a siê fir-
ma LSMW ze Stuttgartu � od-
dzia³ w Gdañsku. Na obiektach
nowego zak³adu pracuj¹ tak¿e
znani krajowi podwykonawcy
� HYDROBUDOWA Kraków
i IN¯YNIERIA S.A.

Zak³ad o powierzchni 16 tys.
m2 sk³ada³ siê bêdzie z 5 budyn-
ków powi¹zanych ze sob¹ funk-
cjonalnie centralnym korytarzem.

W dwukondygnacyjnym bu-
dynku A (4 tys. m2) znajdzie siê
zespó³ pomieszczeñ biurowo-la-

LEKARSTWA Z NOWEJ DÊBY
boratoryjnych oraz zaplecze socjal-
ne i techniczne produkcji. Perso-
nel produkcyjny po przebraniu siê
w szatniach bêdzie przechodzi³ ko-
rytarzem centralnym (0,8 tys. m2)
do pozosta³ych obiektów.

W budynku produkcyjnym (B-
2,5 tys. m2) odbywaæ siê bêdzie
nawa¿anie, granulacja, tabletko-
wanie oraz powlekanie. Produkt
taki zostanie przetransportowany
do pakowni (C - 2 tys. m2).

Po zapakowaniu gotowy produkt
zostanie przewieziony do magazy-
nu wysokiego sk³adowania (D - 1,6
tys. m2), gdzie bêdzie oczekiwa³ na
spedycjê, która odbywaæ siê bêdzie
poprzez budynek E (0,8 tys. m2).

Kubatura ca³ego zespo³u
obiektów wyniesie 42,3 tys. m3,
za� powierzchnia tzw. pomiesz-
czeñ czystych (klasa �C� i �D�)
bêdzie liczyæ 5 tys. m2.

Kompleks budynków zapro-
jektowany jest w sposób umo¿-
liwiaj¹cy jego rozbudowê w
przysz³o�ci. Spe³nia³ bêdzie
wymagania zarówno unijne
(GMP), jak te¿ amerykañskie

(FDA). Bêdzie w nim produko-
wane 2,5 mld tabletek i 44 mln
kapsu³ek.

Za dwa lata (czas realizacji in-
westycji) prace w nim powinno
znale�æ ok. 270 osób.

Dzi�, kiedy lekcewa¿y siê
wzory i autorytety, a czêsto ma
siê za nic podstawowe warto�ci,
takie jak patriotyzm, uczciwo�æ,
altruizm, wierno�æ, pracowi-
to�æ, postaæ �p. Kazimierza
Jêczmyka jest jakby z innej
epoki. Jego biografia jest po-
twierdzeniem, ¿e warto byæ
przyzwoitym cz³owiekiem.

Kazimierz Jêczmyk urodzi³
siê 12 kwietnia 1922 r. w Jedli-
nie w powiecie Pszczyna. Ro-
dzice mieszkali we wsi Bojszo-
wy. Ojciec, powstaniec �l¹ski,
pracowa³ jako wo�ny w s¹dzie
w Pszczynie, a matka zajmo-
wa³a siê domem i wychowa-
niem 8 synów. Najm³odszym
by³ Kazimierz. Uczêszcza³ do
szko³y podstawowej w Bojszo-
wach i by³ bardzo dobrym
uczniem. Pó�niej pracowa³ u
brata  w piekarni w Szopieni-
cach.

Gdy wybuch³a wojna poma-
ga³ przy budowie okopów i
umocnieñ. W 1940 r. zosta³ wy-
wieziony na roboty do Niemiec.
Po powrocie na �l¹sk od 1941
r. do 1945 r. pracowa³ w Zak³a-
dach Metalowych w Kostuchnie
ko³o Katowic.

Po wojnie ukoñczy³ szko³ê i
podj¹³ pracê w Garbarni Glinka

ko³o Wa³brzycha. W 1947 r.
Izba Rzemie�lnicza w Katowi-
cach nada³a mu prawo u¿ywa-
nia tytu³u czeladnika �lusarskie-

go. W 1948 r. ukoñczy³ Szko³ê
Mistrzów Maszynowych w Ka-
towicach. W latach 1948 � 51
pracowa³ na stanowisku kontro-
lera w Hucie Batory w Chorzo-
wie, a nastêpnie zosta³ s³u¿bo-
wo przeniesiony do Stalowej
Woli i pracowa³ jako wzorcarz
w narzêdziowni w Hucie. W
1952 r. o¿eni³ siê i w nastêpnym

Wspomnienie o KAZIMIERZU JÊCZMYKU

CZ£OWIEK PRACY
roku zosta³ przeniesiony do Za-
k³adów Metalowych w Dêbie.
Od 1964 r. do 1975 r. pracowa³
w Spó³dzielni Inwalidów �Zjed-
noczenie� w Nowej Dêbie. W
1975 r. wyjecha³ do NRD i do
1976 r. pracowa³ w elektrowni
VEB Kraftwerk Boxberg. Po
powrocie pracowa³ w Szpitalu

w Nowej Dêbie w s³u¿-
bach technicznych. W
1983 r. przeszed³ na eme-
ryturê. W 1960 r. zosta³
odznaczony Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi. By³
cz³onkiem Zwi¹zku Zawo-
dowego Metalowców.
Mia³ opiniê pracownika
bardzo sumiennego i od-
powiedzialnego.

By³ cz³owiekiem niezwy-
kle pracowitym. Dziêki sa-
mozaparciu, wielu wyrze-
czeniom  i ciê¿kiej pracy
wybudowa³ dom, który ci¹-
gle modernizowa³ i upiêk-
sza³. Zawsze mia³ wiele po-
mys³ów i znany by³ jako
�z³ota r¹czka� w ka¿dym
niemal fachu. Sam urz¹dzi³

w piwnicy warsztat stolarski, w
którym ci¹gle przesiadywa³. Ra-
zem z ¿on¹ przyk³adnie wycho-
wa³ trójkê dzieci. By³ cz³owie-
kiem otwartym, dziêki czemu
mia³ wielu znajomych i przyja-
ció³. Wiele lat po�wiêci³ pracy
spo³ecznej. By³ wiceprzewodni-
cz¹cym Spo³ecznego Komitetu
Gazyfikacji osiedla Dêba, a gdy

gaz pop³yn¹³ do gospodarstw sta-
n¹³ na czele Spo³ecznego Komi-
tetu Budowy Kanalizacji, aktyw-
nie dzia³a³ równie¿ w Spo³ecz-
nym Komitecie budowy wodo-
ci¹gów. Niestrudzenie i z wiel-
kim zapa³em pomaga³ przy bu-
dowie Ko�cio³a p.w. Matki Bo-
¿ej Królowej Polski.

Od �witu do nocy pracowa³
w ogrodzie lub w warsztacie.
Mimo ponad siedemdziesiêciu
lat pomaga³ synowi w budowie,
a pó�niej rozbudowie sklepu.
By³ bardzo aktywnym cz³on-
kiem Akcji Katolickiej, szcze-
gólnie zatroskanym o wycho-
wanie i przysz³o�æ dzieci i m³o-
dzie¿y.

Nagle i niespodziewanie od-
szed³; 3 lipca 2000 r. zgin¹³ tra-
gicznie potr¹cony przez prze-
je¿d¿aj¹cy samochód. My�lê, ¿e
nie tylko rodzina odczu³a Jego
brak. Odszed³ cz³owiek, które-
go pasj¹, sensem ¿ycia i podsta-
wow¹ warto�ci¹ by³a praca, nie-
ustanna, wytê¿ona, ciê¿ka, ale
daj¹ca rado�æ i satysfakcjê.
Prze¿y³ wiele, jego ¿yciorys jest
odbiciem skomplikowanych i
spl¹tanych losów wielu Pola-
ków do�wiadczonych wojn¹,
wywózk¹, ciê¿kimi prze¿ycia-
mi, które jednak nigdy nie zga-
si³y w Nim optymizmu i woli
dzia³ania. Na pewno nazwanie
Pana Kazia �tytanem pracy� nie
bêdzie przesadne.

Jerzy Sudo³

Obiekt w trakcie budowy.
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Klikniêcie na tê stronê internetow¹ nie
przeniesie nas wcale do wirtualnego skle-
pu  z ozdobami �wi¹tecznymi, ale do firmy
Janusza Biliñskiego, zajmuj¹cej siê pro-
dukcj¹ ozdób choinkowych.

Wytwórnia Ozdób Choinkowych �Biliñ-
ski� znajduje siê w Nowej Dêbie, a w³a�ci-
wie w os. Dêba i jest bardzo dobrze widocz-
na z g³ównej szosy. Mie�ci siê w starych
magazynach GS, których dzisiaj zupe³nie
nie przypomina. Jest wytwórni¹, w której
wyrabia siê rocznie 1,5 mln bombek cho-
inkowych i innych ozdób.

Firma powsta³a co prawda w 1995 r., ale
jej szef ju¿ od ponad dziesiêciu lat para siê
obróbk¹ tego kruchego materia³u. Jest
zreszt¹ dobrze do tego przygotowany, bo i
wykszta³cenie w zakresie technologii szk³a,
i praca w podobnych firmach, w tym na za-

chodzie, sprawi³y, ¿e postanowi³ zaj¹æ siê
produkcj¹ bombek. Decyzja o takim profi-
lu produkcji wymaga³a jednak zmagania siê
ze sceptycyzmem wielu ludzi, którzy przed
laty nie wyobra¿ali sobie, aby w Nowej
Dêbie oprócz bomb(ek) i produkcji AGD
co� innego wysz³o. Okaza³o siê, ¿e wysz³o
i to jeszcze jak. A marzeniem J. Biliñskie-
go (które zamierza zrealizowaæ) jest roz-
budowa zak³adu o nowy budynek i zatrud-
nienie wynosz¹ce 100 ludzi. Chce do tego
doj�æ w ci¹gu kilku najbli¿szych lat, po to
by móc zrealizowaæ wszystkie zamówienia,
które dzi� do niego p³yn¹.

Firma obecnie zatrudnia 40 osób, które
s¹ jej krêgos³upem. To przede wszystkim
m³odzi ludzie z Nowej Dêby i okolic. Nic
bym nie zrobi³, gdyby nie ta nowodebska
m³odzie¿, dziêki której ten zak³ad funkcjo-
nuje � mówi J. Biliñski o swoich wspó³-
pracownikach. Co prawda dobór obecnej
kadry musia³ trwaæ, bo przecie¿ nie ma tu
tradycji wydmuchiwania szk³a czy malo-
wania na nim. A przygotowanie dobrego
dmuchacza to 3 miesi¹ce ¿mudnych æwi-
czeñ. No i do tego trzeba jeszcze mieæ tê

iskrê Bo¿¹, bez której w tym zawodzie
trudno funkcjonowaæ. Dlatego stosunki
szefa z jego wspó³pracownikami s¹ bar-
dziej specyficzne ni¿ w innych firmach. Po
prostu opieraj¹ siê na wzajemnym zrozu-
mieniu ni¿ zale¿no�ci. Oczywi�cie wymogi
jako�ciowe szefa trzeba skrupulatnie zre-
alizowaæ. I tu odstêpstw nie ma.

Proces produkcji rozpoczyna siê od
pomys³u na bombkê, od jego projektu. I
nie s¹ to tylko szklane kule o �rednicy
od 30 do 200 mm. W firmie produkuje
siê tzw. �formówki�, które przybieraj¹
kszta³t chiñskich laleczek, polskich kra-
kowiaczków, miko³ajków, anio³ków czy
myszki Miki. Wszystko zale¿y od po-
trzeb klienta. A ci pochodz¹ z ca³ego
�wiata. G³ównie z Anglii, Francji, Japo-
nii, USA, Kanady, Finlandii, Niemiec.

Ka¿dy z tych krajów
to inna specyfika:
�formówki� bardzo
dobrze sprzedaj¹ siê
w USA, dekorowa-
ne bombki id¹ jak
woda w Japonii (a co
ciekawe - najczê�ciej
z polskim pejza¿em),
Francuzi maj¹ gust
podobny do naszego.
Ostatnio du¿a partia
posz³a do USA z nie-
istniej¹cymi wie¿a-
mi WTC. I nie jest to
tylko wykorzystywa-
nie sytuacji,  bo
Amerykanie maj¹
wysokie poczucie

patriotyzmu, chc¹ pamiêtaæ o tej trage-
dii, która ich dosiêg³a.

Je�li chodzi o rynek polski, to u nas do-
minuj¹ g³adkie bombki, chocia¿ powoli
zmieniaj¹ siê nasze gusty i kupujemy co-
raz wiêcej dekorowanych. Biliñski opano-
wa³ ca³¹ �cianê wschodni¹, co by³o o tyle
trudne, ¿e trzeba by³o wyprzeæ tandetne
(chocia¿ tanie) produkty rosyjskie. Uda³o
siê to dziêki temu, ¿e na rynek posz³y
bombki II gatunku (co laikowi trudno do-
strzec), a przy tym o wiele tañsze ni¿ te
eksportowane.

Proces produkcyjny, który od pocz¹tku
do koñca jest rêczny, rozpoczyna siê od
wydmuchania szklanych kul czy �formó-
wek� na kilku stanowiskach z dobrego
kro�nieñskiego szk³a. Nastêpnie bombki
powleka siê od wewn¹trz �rodkiem sre-
brz¹cym, a pó�niej nadaje siê odpowied-
nie kolory i suszy � to jest najtrudniejszy
moment procesu technologicznego. Tak
przygotowane bombki albo pakuje siê do
pude³ek albo poddaje siê dalszej obróbce
czyli dekorowaniu. Tutaj ju¿ firmowe de-
koratorki mog¹ ukazaæ swój talent pla-

styczny w pe³ni. A ozdabiaj¹ bombki pol-
skimi pejza¿ami z drewnianymi ko�ció³-
kami czy chatami, albo z charakterystycz-
nymi dla okre�lonego stanu USA elemen-
tami (np. wzgórzami). Senator Janina Sa-
gatowska zamówi³a bombki z senatorskim
or³em, by³y równie¿ z amerykañskimi fla-
gami, symbolem monety euro. S¹ ju¿ po-
mys³y na wzór bombki która uka¿e siê, gdy
Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Wy-
konuje siê równie¿ ozdoby z logo firm.

Dodaæ tu mo¿na, ¿e ozdoby choinkowe
pakuje siê w pude³ka nowodêbskiej firmy,
która powsta³a pod potrzeby wytwórni
bombek.

Dziêki tej rêcznej robocie, wyroby firmy
�Biliñski� zosta³y przez �CEPELIÊ� uzna-
ne za rêkodzie³o artystyczne i otrzyma³y jej
atest. A to jest rekomendacja dla produktu,
zw³aszcza na rynki zachodnie, gdzie wy-
roby rêkodzielnicze s¹ bardzo cenione i
oczywi�cie wiêcej kosztuj¹. Nie mniej re-
¿im takiej produkcji nie pozwala zastoso-
waæ ¿adnych maszyn, co jest kontrolowa-
ne przez kontrahentów. Ale wiedz¹ wtedy,
¿e otrzymuj¹ niepowtarzalny produkt. J.
Biliñski uwa¿a, ¿e taka rêczna produkcja
bêdzie doskona³ym interesem dla wielu pol-
skich firm, gdy wejdziemy do Unii.

Firma �Biliñski� odnios³a ju¿ du¿y suk-
ces. Umiejêtno�æ dotarcia z towarem do
klienta, dobry zespó³ i ciê¿ka praca, da³y
efekt w postaci zamówieñ na ca³y rok na-
przód i markê znan¹ na ca³ym �wiecie. Jej
szef uwa¿a, ¿e to jest pomys³ dla wielu firm,
które powinny w Nowej Dêbie powstawaæ,
bo to jest szansa dla ludzi z tego regionu.
Szansa dla siebie i innych.

Wies³aw Ordon

OZDOBYCHOINKOWE.PL

Te kolorowe cudeñka to dzie³o nowodêb-
skiej m³odzie¿y.

Praca w dekoratorni wymaga wprawnej rêki.
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17 pa�dziernika w Nowej
Dêbie zainaugurowany zosta³
program �AgroBiznesWo-
men�.

Koordynatorem instytucjonal-
nym tego projektu jest Stowarzy-
szenie na Rzecz Dzieci i M³o-
dzie¿y �Wsparcie�. Skierowany
on jest do kobiet chc¹cych po-
prowadziæ gospodarstwo agro-
turystyczne b¹d� takie gospo-
darstwo ju¿ prowadz¹cych. Ko-
biety zosta³y adresatkami tego
projektu, gdy¿ to one  najczê-
�ciej  prowadz¹ gospodarstwa,
potrafi¹ nadaæ im swoisty na-
strój. Istotne jest równie¿ to, ¿e
dzi� na wsi konieczne jest po-
szukiwanie pozarolniczych �ró-
de³ dochodu, a takimi mog¹ byæ
�rodki pozostawiane w gospo-
darstwach przez turystów.
Oczywi�cie,  gospodarstw agro-
turystycznych nie namno¿y siê
jak grzybów po deszczu, ale dla
kilku w gminie mo¿e to byæ
szansa na przysz³o�æ.

Program �AgroBiznesWo-
men� zosta³ sfinansowany
przez Ambasadê USA w ra-
mach Programu Ma³ych Gran-
tów. Na ten cel Amerykanie
przekazali Stowarzyszeniu 50
tys. z³, co ma zabezpieczyæ bez-
problemow¹ jego realizacjê.

Projekt przewiduje 7 jedno-
dniowych (bezp³atnych) warsz-

tatów dla w³a�cicielek gospo-
darstw domowych, które chc¹
poprowadziæ b¹d� prowadz¹
gospodarstwo agroturystyczne.
Szkolenia obejm¹: podstawy
zarz¹dzania firm¹, marketing i
promocjê w agroturystyce, �ró-

d³a finansowania inwestycji,
pomoc techniczn¹ i porady.

W programie braæ bêd¹ udzia³
przedstawiciele kilkunastu gmin
z terenu woj. podkarpackiego.
Dla nich równie¿ planowane s¹

seminaria, warsztaty szkolenio-
we i wyjazdowe obejmuj¹ce
przekazanie wiedzy i umiejêtno-
�ci przydatnych w kreowaniu
dzia³alno�ci turystycznej i agro-
turystycznej. Projekt  mo¿e staæ
siê  okazj¹ do promocji gminy

b¹d� jakiego� jej �produktu�
turystycznego.

Szkolenia bêd¹ prowadzone
przez specjalistów z zakresu
agroturystyki, a koordynatorem
projektu i programu szkoleñ

bêdzie Stanis³aw Baska.
Na zakoñczenie programu

planowane jest wydanie  bro-
szury dotycz¹cej tworzenia i
zarz¹dzania gospodarstwem
agroturystycznym. Bêd¹ w niej
zawarte informacje o przebiegu
tego zamierzenia, sukcesy, jak
i pora¿ki (oby jak najmniej)
projektu. Byæ mo¿e dziêki niej
innym bêdzie ³atwiej na starcie.

W �rodowym spotkaniu
udzia³ wziê³o kilkunastu przed-
stawicieli gmin: Baranów
Sand., Radomy�l, Zaleszany ,
Nowa Dêba (region tarnobrze-
ski), Chorkówka, Miejsce Pia-
stowe, Rymanów (region kro-
�nieñski), Dubiecko (region
przemyski). Mo¿na tu postawiæ
pytanie czy w takim gronie
udzia³ Nowej Dêby nie by³
przypadkowy b¹d� nie wynik-
n¹³ z funkcji gospodarza. Otó¿,
pewnie jak wielu wie, mamy
ciekawe zak¹tki na naszych
142 km2, jak chocia¿by stawy
w Budzie Stalowskiej wraz z
otulin¹ le�n¹, czy piêkne lasy
gr¹dowe. Chyba nadszed³ czas,
aby sta³y siê one naszym �pro-

duktem� turystycznym, którego
oczywi�cie nie chcemy zadep-
taæ, ale warto go pokazaæ in-
nym. I �AgroBiznesWomen�
mo¿e byæ tak¹ szans¹.

(wo)

AGROTURYSTYKA

�We� sprawy w swoje rêce - udzia³ kobiet w ¿yciu
publicznym� to szkolenie, w którym mia³am okazjê
uczestniczyæ w dniach 20-23 sierpnia i 10-13 wrze-
�nia 2001r. Jego organizatorem by³a Fundacja �Nowy
Staw� z Lublina, a wspó³finansuj¹cym - Program
Kobiecy Fundacji im. Stefana Batorego.

Projekt ten skierowany by³ do kobiet zamiesz-
kuj¹cych w ma³ych miasteczkach i wsiach, któ-
re chêtnie bior¹ udzia³ w ¿yciu spo³ecznym i za-
wodowym.

Wszystkie zajêcia odbywa³y siê w przepiêknym
Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y w
Nasutowie k/Lublina. Zrealizowanych zosta³o oko-
³o 60godz. merytorycznych. Odby³y siê spotkania
z przedstawicielami samorz¹dów, administracji,
prezentacje organizacji pozarz¹dowych oraz osób
zaanga¿owanych w dzia³alno�æ publiczn¹.

Podczas pierwszej tury warsztatów mia³am
okazjê spotkaæ siê z kobietami, które �wziê³y
sprawy w swoje rêce� i udzia³em w ¿yciu pu-
blicznym wnios³y co� do swojego �rodowiska.
Ciekawe spotkania odby³y siê z Przewodnicz¹-
c¹ Komisji ds. Rodziny, wolontariuszk¹ Funda-

AKTYWNE
KOBIETY

DIABETYCY
POMAGAJ¥

Ma³opolskie Stowarzy-
szenie Chorych na Cu-
krzycê w Nowej Dêbie
przeprowadzi³o 20 pa�-
dziernika bezp³atne bada-
nia poziomu cukru we krwi
oraz ci�nienia têtniczego.
Badania odby³y siê w sie-
dzibie stowarzyszenia
przy ul. Jana Paw³a II 4 od
godz. 9 do 14.

Z akcji skorzysta³o 117
osób z terenu Nowej Dêby
i okolic. Wielu  spo�ród ba-
danych osób po raz pierw-
szy mierzy³o poziom cukru
we krwi. U kilku osób
stwierdzono podwy¿szony
poziom cukru i poproszo-
no o skontaktowanie siê z
lekarzem rodzinnym.

Zarz¹d

cji Szczê�liwe Dzieciñstwo oraz z Kierownicz-
k¹ Wydzia³u Informacji i Analiz Lubelskiego
O�rodka Samopomocy.

Pani wójt gminy Komarów poprowadzi³a cie-
kaw¹ dyskusjê panelow¹ na temat �Kobiety w ¿y-
ciu publicznym�. Interesuj¹cym do�wiadczeniem
by³o spotkanie z kandydatkami do Parlamentu z
regionu lubelskiego. Mimo ró¿nic programowych,
dziel¹cych ugrupowania polityczne, wszystkie
kandydatki ³¹czy³a chêæ dzia³ania, zrobienia cze-
go� pozytywnego dla swojego �rodowiska.

Przedstawiciele firmy kosmetycznej starali siê
przekazaæ uczestniczkom podstawowe zasady
�Kreowania w³asnego wizerunku�.

Druga tura warsztatów to g³ównie tematy po-
�wiêcone aktywizacji zawodowej. Mia³am oka-
zjê braæ udzia³ w zajêciach po�wiêconych komu-
nikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Na
warsztatach pt. �Powiatowy Urz¹d Pracy� odkry-
wano przed uczestniczkami mo¿liwo�ci pomocy
bezrobotnym oraz zapoznawano z metodami ak-
tywnego poszukiwania pracy i planowaniem ka-
riery zawodowej.

Oprócz merytorycznej czê�ci projektu, du¿o
wynios³am ze spotkañ nieformalnych, pozna³am
m³ode kobiety o du¿ej aktywno�ci, które nie s¹
obojêtne na otaczaj¹c¹ rzeczywisto�æ.

Wszystkim polecam tego rodzaju szkolenia.

Dominika Rêbisz, WSPARCIE

Zygmunt ¯o³¹d� zainaugurowa³ program.
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25 lipca o godz. 11 Wojewoda
Podkarpacki � Przewodnicz¹cy
Wojewódzkiego Komitetu Prze-
ciwpowodziowego - wprowadzi³
dla powiatu tarnobrzeskiego stan
pogotowia przeciwpowodziowe-
go, a dzieñ pó�niej og³oszony zo-
sta³ alarm przeciwpowodziowy.
W tym czasie poziom wody w
Wi�le przekracza³ ponad 1 m stan
alarmowy.

Realne zagro¿enie przerwa-
nia wa³ów wi�lanych wyst¹pi-
³o w gminie Baranów Sando-
mierski oraz w Tarnobrzegu
(Zakrzów i Sielec), a tak¿e w
gminie Gorzyce.

Wprowadzenie alarmu prze-
ciwpowodziowego oznacza³o
dla wszystkich jednostek Pañ-
stwowej i Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej podwy¿szony stan go-
towo�ci bojowej. Pe³n¹ goto-
wo�æ osi¹gnê³y w tym czasie
jednostki w³¹czone do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Ga�ni-
czego � OSP Nowa Dêba
(Dêba) i OSP Chmielów. Liczo-
no siê z konieczno�ci¹ udziele-
nia pomocy Tarnobrzegowi,
szczególnie w rejonie osiedli Za-
krzów i Sielec, gdzie prowadzo-
na by³a mordercza walka o utrzy-
manie wa³u wi�lanego, na którym
nie zd¹¿ono zakoñczyæ prac re-
montowo-konserwacyjnych.

27 lipca o 11.30 og³oszony zo-
sta³ alarm bojowy dla jednostki
OSP z Nowej Dêby (Dêba) i
Chmielowa, które skierowane zo-
sta³y do Sielca do umacniania
wa³u. Dwa dni pó�niej og³oszono
alarm bojowy dla jednostek OSP
z Alfredówki, Tarnowskiej Woli,
Rozalina, Por¹b Dêbskich i Jada-
chów. Do 31 lipca zastêpy z po-
szczególnych jednostek dzieñ i
noc zaanga¿owane by³y w moni-
torowanie wa³u wi�lanego na od-
cinku Zakrzów-Sielec, workowa-
niu piasku oraz transporcie na
wa³y, a tak¿e do likwidacji po-
wstaj¹cych bez przerwy przecie-
ków i przesi¹ków.

29 lipca oko³o godziny 2 w
nocy, w miejscu, w którym naj-
mniej siê tego spodziewano �
w Zalesiu Gorzyckim (gm. Go-
rzyce), pêk³ wa³ wi�lany, daj¹c
pocz¹tek tragedii ludzi miesz-
kaj¹cych w Zalesiu, Sokolni-
kach, Trze�ni, Orliskach, ̄ upa-
wie, Wrzawach.

W tym czasie jednostki Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej z naszej

gminy, wobec znacznego ust¹pie-
nia zagro¿enia w ich rejonie dzia-
³ania, wycofane zosta³y do swo-

ich remiz celem przygotowania
siê do likwidacji skutków powo-
dzi w gminie Gorzyce.

Akcja ta rozpoczê³a siê dla na-
szych jednostek w dniu 6 sierp-

nia, kiedy to w rejon Zalesia oraz
Trze�ni skierowani zostali stra¿a-
cy OSP z Nowej Dêby i Chmie-

lowa, a nastêpnie z Alfre-
dówki, Tarnowskiej Woli i
Rozalina, dysponuj¹ce mo-
topompami oraz pompami
szlamowymi, szczególnie
przydatnymi do usuwania
wody z zalanych domów,
piwnic, budynków gospo-
darczych i studni. Nasi stra-
¿acy pracowali ponadto przy
opró¿nianiu zalanych stodó³
ze s³omy i mokrego siana,
które w ka¿dej chwili grozi-
³o samozap³onem.

Akcja ratownicza dla
stra¿aków z miasta i gmi-
ny Nowa Dêba zakoñczy-
³a siê w pó�nych godzi-
nach wieczornych 19
sierpnia, kiedy to jednost-
ki zosta³y wycofane do re-
miz. £¹cznie w akcji prze-
ciwpowodziowej uczestni-

czy³o 80 stra¿aków-ochotni-
ków, którzy spo³ecznie przepra-
cowali ponad 2980 godzin, ma-
j¹c do dyspozycji 6 samocho-
dów stra¿ackich, 6 motopomp,

PRZECIW ̄ YWIO£OWI

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Miasta i Gminy Nowa Dêba na
wniosek komisji oceniaj¹cej przyzna³ 7 nagród
nauczycielom pracuj¹cym w placówkach pro-
wadzonych przez gminê. Nagrodami organu pro-
wadz¹cego uhonorowano: Halinê Gimbut � wi-
cedyrektora Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowej
Dêbie, Wojciecha Gospodarczyka � nauczy-
ciela wf  z SP Chmielów, Martê Kulê � by³¹
nauczycielkê nauczania pocz¹tkowego w SP 2,
Zofiê Majdañsk¹ � dyrektora Zespo³u Placó-
wek w Nowej Dêbie, Jana Skurê � nauczyciela
sztuki w SP Tarnowska Wola i Gimnazjum nr 2
w Nowej Dêbie, Mariê Napieracz � dyrektora
SP Jadachy, Bogus³awê Weso³owsk¹ � dyrek-
tora �wietlicy Dzieciêcej w Nowej Dêbie.

Spotkanie, w czasie którego wrêczono stosow-
ne dyplomy wyró¿nionym nauczycielom, odby³o
siê w UMiG 13 pa�dziernika. Dyplomy wrêcza-
li burmistrz Wac³aw Wróbel i dyrektor BOJS
Zygmunt ¯o³¹d�. Wzruszonych i stremowa-
nych nauczycieli wspierali obecni dyrektorzy
placówek o�wiatowych z terenu miasta i gminy
oraz szefowie zwi¹zków zawodowych pracow-
ników o�wiaty � El¿bieta Koz³owska (�Solidar-
no�æ�) i Kazimierz W¹sik (ZNP).

Przedstawiciele kuratorium  poinformowali nas,
¿e tegoroczn¹ nagrodê Kuratora O�wiaty otrzyma³a
Maria Kasak � nauczyciel fizyki w Liceum Ogól-

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

4 pompy szlamowe oraz zesta-
wy wê¿y ssawnych i t³ocznych.

Doceniaj¹c zaanga¿owanie
oraz po�wiêcenie stra¿aków-
ochotników z naszej gminy pod-
czas dzia³añ prowadzonych w re-
jonie Tarnobrzega oraz gminy Go-
rzyce, burmistrz Wac³aw Wróbel
10 pa�dziernika spotka³ siê pod-
czas uroczystego obiadu ze
wszystkimi stra¿akami bior¹cymi
udzia³ w akcji przeciwpowodzio-
wej. Na spotkanie przyby³ rów-
nie¿ Tadeusz Gêgotek, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej.

Wszyscy uczestnicy akcji
przeciwpowodziowej i pomocy
powodzianom otrzymali oko-
liczno�ciowe podziêkowania,
imienne listy gratulacyjne oraz
upominki rzeczowe w postaci
dresów sportowych.

Ten wyraz uznania ze strony
nowodêbskich w³adz samorz¹do-
wych spotka³ siê z bardzo pozy-
tywnym odd�wiêkiem w �rodo-
wisku stra¿aków-ochotników,
którzy odczuli, ¿e ich spo³eczne
zaanga¿owanie oraz w³o¿ony wy-
si³ek w dzia³aniach ratowniczych
zosta³y dostrze¿one i nale¿ycie
ocenione.

Jerzy Konefa³
Komendant Miejsko-Gm. OSP

nokszta³c¹cym w Nowej Dêbie. Medalem Komisji
Edukacji Narodowej uhonorowano ks. Mieczys³a-
wa Wolanina � proboszcza parafii p.w. Matki Bo-
¿ej Królowej Polski. Medal �Za Zas³ugi dla O�wia-
ty� otrzyma³ Jan Dziewic � pracownik obs³ugi w
Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Dêbie.       NS

Eugeniusz Flis, naczelnik OSP
Dêba odebra³ podziêkowania od
w³adz samorz¹dowych.

Burmistrz W. Wróbel wrêczy³ nagrodê Hali-
nie Gimbut.
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�Nie rzeczywisto�æ sama, ale serce,
z jakim do niej przystêpujemy, daje rze-
czom kszta³ty i kolory� � s³owa te, wy-
powiedziane przez autora �Trylogii�,
towarzyszy³y uczestnikom IX Ogólno-
polskiego Zlotu Szkó³ Sienkiewiczow-
skich w Szczecinie, który odby³ siê w
maju tego roku. Organizatorem tego-
rocznego zjazdu Rodziny Sienkiewi-
czowskiej by³a Szko³a Podstawowa nr
5 ze Szczecina. Uczestniczy³a w nim
po raz czwarty delegacja uczniów i na-
uczycieli ze Szko³y Podstawowej nr 2
im. H. Sienkiewicza w Nowej Dêbie.
W tym roku szko³ê reprezentowali pi¹-
toklasi�ci: Jakub Bal i Jan Jêczmyk
oraz nauczyciele: Renata i Adam
Szpunarowie. Inauguracja Zlotu od-
by³a siê 4 maja na Zamku Ksi¹¿¹t Po-
morskich w sali Opery. W�ród zapro-
szonych go�ci byli: Zachodniopomor-
ski Kurator O�wiaty � Pawe³ Bartnik,
Prezydent Miasta Szczecina � Marek
Koæmiel, dyrektor Muzeum H. Sien-
kiewicza w Woli Okrzejskiej � Anto-
ni Cybulski oraz Karolina Sawka -
odtwórczyni roli Nel w filmie �W pu-
styni i w puszczy� Gavina Hooda. Nie-
stety, z powodów rodzinnych na Zlot
nie przyby³ nikt z rodziny pisarza. By³
to chyba jedyny fakt, który zasmuci³
szkolne delegacje. Humory poprawi³y
siê jednak, gdy na scenê wkroczyli
uczniowie szczeciñskiej �pi¹tki�, któ-
rzy zaprezentowali inscenizacjê pt.
�Chrzest morski�.

Po zakoñczeniu uroczysto�ci na
Zamku zlotowicze zwiedzali Szczecin.
Nastêpny dzieñ Zlotu by³ równie atrak-
cyjny jak pierwszy. Uczniowie z opie-
kunami udali siê bowiem do Miêdzyz-
drojów. Spacer s³ynnym deptakiem �
Promenad¹ Gwiazd, zwiedzanie gabi-
netu figur woskowych oraz Rezerwa-
tu ¯ubrów w Woliñskim Parku Naro-
dowym � to g³ówne atrakcje tego dnia.
Przed wyjazdem z Miêdzyzdrojów, tra-
dycyjnie ju¿, na zlotowiczów czeka³a
prawdziwa, ¿o³nierska grochówka, któ-
r¹ wydawali przy molo marynarze.

IX Ogólnopolski Zlot Szkó³ Sienkie-
wiczowskich zakoñczono 6 maja uro-
czyst¹ msz¹ �w. w ko�ciele garnizono-
wym w Szczecinie. Pomimo du¿ej od-
leg³o�ci dziel¹cej Now¹ Dêbê i Szcze-
cin, pobyt w stolicy Pomorza Zachod-
niego bêdziemy d³ugo i mile wspomi-
naæ. Wyjazd ten nie by³by mo¿liwy bez
finansowego wsparcia ze strony Rady
Rodziców, której w tym miejscu ser-
decznie dziêkujemy.          R. Sz., SP 2

Tak jak corocznie w listopadzie i tym ra-
zem 17 listopada spotkali siê emeryci, renci-
�ci i inwalidzi z naszej gminy z okazji Dnia
Seniora.

Spotkanie zorganizowa³o Ko³o Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Nowej Dêbie, przy wydatnej pomocy finanso-
wej i organizacyjnej O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej. W tym roku miejscem spotkania by³a Re-
stauracja �Nad Zalewem�, a liczbê uczestników
okre�la³y mo¿liwo�ci finansowe organizatorów.
Jak zawsze dopisali go�cie � na spotkanie przy-
byli m.in. Alfred Maczuga, przewodnicz¹cy Za-

rz¹du Wojewódzkiego PZERiI, Jerzy Sudo³, wi-
cestarosta tarnobrzeski, Tadeusz Gêgotek, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej, Wac³aw Wróbel,
burmistrz, Pawe³ Grzêda, zastêpca burmistrza,
Leszek Mirowski, kierownik OPS, ks. Euge-
niusz Nycz, dyrektorzy zak³adów pracy, szkó³.

Spotkanie rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Ko³a
Julian ̄ mihorski, który witaj¹c go�ci, dziêko-
wa³ im za wsparcie finansowe, ¿yczliwo�æ i

�DWÓJKA�
W SZCZECINIE

przyja�ñ, z któr¹ nowodêbscy seniorzy spoty-
kaj¹ siê od wielu lat.

Senior J. ¯mihorski (zdjêcie na str.1) wspo-
mnia³ przy tym, ¿e w grudniu bêdzie obchodzi³
50-lecie pracy spo³ecznej. Ta informacja spo-
tka³a siê z oklaskami zebranych, piosenk¹
�Niech ¿yje nam�, któr¹ od�piewa³y panie z chó-
ru Klubu Seniora (przy akompaniamencie Ry-
szarda Trawiñskiego). W³odarze powiatowi i
gminni po�pieszyli równie¿ z gratulacjami (oraz
kwiatami i upominkami) dla jubilata oraz
wszystkich seniorów, którym ¿yczenia przeka-
zali za po�rednictwem obecnych na tegorocz-

nej biesiadzie.
Z bardzo ¿yczliwymi s³owami do

naszych seniorów zwróci³ siê Al-
fred Maczuga, szef podkarpackie-
go PZERiI. Pochwali³ nowodêb-
skie Ko³o za integracjê w�ród se-
niorów, której brakuje zw³aszcza w
po³udniowej czê�ci Podkarpacia.
Wspomnia³ przy tym, ¿e przewod-
nicz¹cy J. ¯mihorski jest najstar-
szym przewodnicz¹cym w ca³ym
województwie. Zauwa¿y³ równie¿,
¿e o seniorach nie zapominaj¹ miej-
scowe w³adze, a nie we wszystkich
ko³ach tak siê dzieje.

Po tej oficjalnej czê�ci wyst¹pi³a
m³odzie¿ z zespo³u �Dêbianie�, któ-
ra odtañczy³a m.in. poloneza i kra-
kowiaka. By³y równie¿ piosenki w

wykonaniu m³odych dziewczyn, w tym jedn¹ pio-
senkê dedykowano Józefie Kaczmarek, która
dzier¿y sprawy organizacyjne Ko³a w swych rê-
kach. Chór Klubu Seniora zachêca³ do wspólne-
go �piewania, a ¿e piosenki by³y wszem znane,
tote¿ nikt od �piewania siê nie uchyla³. By³y rów-
nie¿ wiersze, czasami figlarne i przewrotne. A
pó�niej mo¿na by³o potañczyæ i nawet brak pa-
nów w tym nie przeszkadza³.                                     NS

Czas umila³ zespó³ �Dêbianie�.

W dniach 15-18 listopada odby³o siê w An-
twerpi (Belgia) szkolenie �Bi-Tri-Multi� orga-
nizowane przez Program UE �M³odzie¿�. W
szkoleniu poza reprezentantami Islandii, Irlan-
dii, Belgii i Grecji uczestniczy³a grupa z Polski,
w sk³ad której wchodzi³ Marcin Flis - przedsta-
wiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i M³o-
dzie¿y �WSPARCIE�.

Szkolenia tego typu s¹ organizowane cyklicz-
nie przez Program �M³odzie¿� finansowany ze
�rodków Unii Europejskiej. Jednym z elemen-
tów programu jest finansowanie wymiany m³o-
dzie¿y pomiêdzy krajami Europy. Celem szko-
leñ typu �Bi-Tri-Multi� jest  u³atwienie organi-
zacjom z ró¿nych krajów nawi¹zywania kontak-
tów oraz przygotowywania wymian m³odzie¿y.
W szkoleniu brali udzia³ g³ównie przedstawiciele
organizacji dzia³aj¹cych na rzecz m³odzie¿y. W
trakcie szkolenia uczestnicy, w formie gry sy-
mulacyjnej, mieli mo¿liwo�æ zapoznania siê z
kolejnymi etapami przygotowywania miêdzyna-
rodowych wymian grup m³odzie¿y oraz z pro-
cedurami pozyskiwania na ten cel �rodków fi-

nansowych. Spotkanie by³o tak¿e doskona³¹ oka-
zj¹ do zaprezentowania w³asnego kraju i regio-
nu oraz nawi¹zania ciekawych kontaktów.

Wiedz¹ zdobyt¹ w trakcie szkolenia chêtnie
podzielimy siê z innymi organizacjami lub gru-
pami m³odzie¿y zainteresowanymi organizacj¹
wymian miêdzynarodowych.

Wkrótce postaramy siê zamie�ciæ na stronie
internetowej stowarzyszenia kilka zdjêæ z tego
wyjazdu. Adres strony:  http://wsparcie.npl.pl

Program �M³odzie¿� jest jednym z programów
UE wspieraj¹cym dzia³alno�æ m³odzie¿y. Pro-
gram finansuje corocznie m.in. wymiany grup
m³odzie¿y oraz wolontariuszy pomiêdzy kraja-
mi europejskimi a tak¿e wspiera ciekawe lokal-
ne inicjatywy m³odzie¿owe. W ramach dotacji
z tego programu sfinansowano m.in. utworze-
nie m³odzie¿owej pracowni garncarskiej w No-
wej Dêbie. Wiêcej na temat programu oraz mo¿-
liwo�ci pozyskania z niego �rodków finanso-
wych mo¿na dowiedzieæ siê na stronie:
www.youth.org.pl

Marcin Flis, Stow. �WSPARCIE�

SZKOLENIE �Bi-Tri-Multi�

DZIEÑ SENIORA
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�wiatowa Organizacja
Zdrowia uzna³a rok 2001
rokiem walki z na³ogiem
palenia. Powszechnie spe-
cjali�ci od naszego zdro-
wia uznaj¹, ¿e palenie wy-
robów tytoniowych, a
szczególnie bierne pale-
nie, jest jednym z naj-
wiêkszych zagro¿eñ
wspó³czesnego cz³owie-
ka. Dlatego Szpital Po-
wiatowy w Nowej Dêbie
w czerwcu tego roku do-
³¹czy³ do grona szpitali
promuj¹cych zdrowie
(87), uznaj¹c, ¿e lepiej jest
prowadziæ dzia³ania pro-
filaktyczne, ni¿ zmagaæ
siê pó�niej z chorobami,
które powoduje tytoñ.

Przygotowania do prze-
prowadzenia lokalnych
akcji interwencji antyni-
kotynowej rozpoczê³y siê
od spotkania we wrze�niu
w Centrum Onkologii �
Zak³adów Epidemiologii

Nowotworów w Warsza-
wie. Wypracowane tam
zosta³y plany realizacji
ogólnopolskiego progra-

mu walki z na³ogiem pa-
lenia w spo³eczno�ciach
lokalnych, które nastêpnie
wdra¿amy na miejscu.

Jednym z elementów
tej akcji by³a kampania
zdrowotna dla mieszkañ-

ców naszego miasta i
gminy oraz uczniów
szkó³ �rednich z powiatu
tarnobrzeskiego. Mia³a

ona miejsce 15 listopada
i przebiega³a pod has³em
�Uwolnijmy nasze dzie-
ci od dymu nikotynowe-
go�. Najwiêksze wra¿e-
nie i ogromne zaintereso-
wanie w�ród mieszkañ-

ców wywo³a³ przemarsz
m³odzie¿y szkó³ �rednich
z terenu powiatu przez
ulice Nowej Dêby.
Otwiera³ go transparent z
has³em �Codziennie w
samej Warszawie umiera
18 osób z powodu pale-
nia tytoniu�, za którym
sz³o 18 m³odych ludzi ze
zniczami w d³oniach. Za
nimi uczniowie nie�li
plakaty, które wziê³y
udzia³ w konkursie na
najbardziej atrakcyjny.

Po tym ulicznym hep-
peningu m³odzie¿ i doro-
�li mogli wys³uchaæ w
Samorz¹dowym O�rod-
ku Kultury dr. Jana Jó-
zefczuka, który ukazy-
wa³ wp³yw biernego pa-
lenia na górne drogi od-
dechowe u dzieci. Spo-

tkanie w SOK-u zakoñ-
czy³o siê wyborem plaka-
tu, który w najciekawszy
sposób ukazywa³ zgubny
wp³yw na³ogu tytoniowe-
go na nasze zdrowie. Jury
najwy¿ej oceni³o pracê

�NIECH POWIETRZE BÊDZIE CZYSTE�

Jednym z najwa¿niejszych i najwiêk-
szych terenów o znacz¹cych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych to

kompleks stawów rybnych wraz z okalaj¹-
cymi ich lasami, mokrad³ami i ³¹kami w
Budzie Stalowskiej. Wyj¹tkowo�æ tego �ro-
dowiska podkre�laj¹ przede wszystkim wa-
lory ornitologiczne. Dodaæ równie¿ mo¿na,
¿e ca³o�æ spina estetyczny i harmonijny kra-
jobraz.

Stawy, za³o¿one przez Tarnowskich, zaj-
muj¹ obszar
ponad 660 ha, a
wraz z otulin¹
le�n¹ ponad
750 ha. Ich od-
leg³o�æ od sku-
pisk ludzkich i
ha³asu uczyni³o
tê krainê praw-
dziwym azy-
lem dla wielu
gatunków ptac-
twa. Na obsza-
rze tym wystê-
puje ok. 180
gatunków pta-
ków ¿yj¹cych
w ró¿nych  siedliskach: wodnym, bagien-
nym, le�nym, ³¹kowym, polnym i zaro�lo-
wym. 85 gatunków podlega ochronie. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje 24 gatunki prze-
lotowych ptaków ze �rodowiska bagienne-
go, rzadko wystêpuj¹cych na terenie kraju:
czapla purpurowa, orze³ krzykliwy, rybo³ów
w¹satka, bielik, zielonka, rybitwa zwyczaj-

na, perkoz rogaty, �lepowron, czapla przed-
nia, orze³ przedni, ¿uraw, kulik wielki i kor-
moran; ten ostatni tak sobie upodoba³ Budê,
¿e by³ pewnym problemem dla rybaków.

Drugi atut tego
krajobrazu to sza-
ta ro�linna. Mo¿na
tutaj wyró¿niæ do-
brze zachowane
lasy gr¹dowe ze
starymi okazami

dêbów szypu³ko-
wych. W strefie
otulinowej ro�nie
ok. 70 sztuk takich
dêbów, których
rozmiary kwalifi-
kuj¹ do objêcia sta-
tusem pomników
przyrody. Na sta-

wach szczególnie piêknie prezentuje siê
grzybieñ bia³y.

W otulinie le�nej wystêpuje równie¿ sta-
nowisko zimozio³u pó³nocnego, najdalej na
po³udniowy wschód wysuniêtej krzewinki,
uznanej za pomnik przyrody.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe sta-
wów w Budzie Stalowskiej w programie

m³odzie¿y z Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Grêbowie.

W trakcie imprezy
mo¿na by³o dokonaæ bez-
p³atnego badania stopnia
uzale¿nienia od nikotyny,
mierzenia ci�nienia krwi,
a zamiast papierosa mo¿-
na by³o zje�æ jab³ko.
Oczywi�cie nie zabrak³o
stoisk z ulotkami i broszu-
rami o tematyce antyniko-
tynowej.

Akcja cieszy³a siê du-
¿ym zainteresowaniem
mieszkañców Nowej
Dêby, a tak¿e dzieci i m³o-
dzie¿y. Przyk³adem tego
jest równie¿ w³¹czenie siê
w organizacjê tej kampa-
nii klasy IIa z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych.
Mam nadziejê, ze to zain-
teresowanie prze³o¿y siê
na zmniejszaj¹c¹ siê licz-
bê osób siêgaj¹cych po
papierosa.

Barbara Moskalewicz
SPZZOZ

CORINE biotopes, realizowanym na zle-
cenie Unii Europejskiej, zosta³y uznane za
cenne w skali miêdzynarodowej. Podobnie
zosta³y walory te zauwa¿one w programie

NATURA 2000
(realizowanym
przez Polskê),
którego twórcy
zalecaj¹ nasze-
mu rz¹dowi za-
anga¿owanie siê
w ochronê tego
dziedzictwa na-
t u r a l n e g o .
Równie¿ na po-
cz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych
pojawi³ siê pro-
jekt ustanowie-

nia na tym obszarze rezerwatu przyrody.
Na pewno urokliwo�ci tego terenu nie po-

zbawia po³o¿ony niedaleko dawny pa³acyk
my�liwski Tarnowskich, bêd¹cy dzi� siedzi-
b¹ Nadle�nictwa Buda Stalowska. Wybudo-
wany w stylu drewnianej willi letniskowej,
jest jednym z niewielu ciekawych form ar-
chitektonicznych w naszym gminnym kra-
jobrazie.

Atrakcyjno�æ tego krajobrazu jest zachê-
t¹ dla ornitologów, mi³o�ników �bezkrwa-
wych ³owów� z aparatem fotograficznym
oraz poszukuj¹cych piêkna i spokoju. Mo¿e
to byæ równie¿ nasz znacz¹cy atut przy pro-
jektowanej obecnie miêdzynarodowej trasie
rowerowej, która ma biec miêdzy innymi
przez teren Budy Stalowskiej.                NS

CENNE STAWY

Ulotki o szkodliwo�ci palenia cieszy³y siê powo-
dzeniem w�ród m³odzie¿y.

Siedziba Nadle�nictwa Buda Stalowska.
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Od wielu lat mieszkañcy Po-
r¹b Dêbskich czynili starania
o wykonanie o�wietlenia ul.
Bieszczadzkiej.  Tym nie-
o�wietlonym odcinkiem drogi
krajowej (Rzeszów - Radom)
przechodzi³o codziennie wie-
lu ludzi, w tym dzieci do szko-
³y, co stwarza³o zagro¿enie dla
ich ¿ycia. Starania te wspie-
rane by³y przez w³adze gmi-
ny, które za w³asne �rodki wy-
kona³y dokumentacjê tech-
niczn¹.

W tym roku uda³o siê pozy-
skaæ do realizacji tego zamiaru
Wojewodê Podkarpackiego,
który finansuje o�wietlenie czy
te¿ inwestycje na drogach kra-
jowych. Tak wiêc mo¿na by³o
przyst¹piæ do wykonania tej in-
westycji.

W przetargu na realizacjê
najlepszym okaza³ siê Zak³ad
Instalatorstwa i Teletechniki
£¥CZBUD  z Rzeszowa, który
zaoferowa³ wykonanie ca³ej in-
westycji za kwotê 149 tys. z³.

W jej ramach postawionych
zostanie 49 s³upów o�wietlenio-

OGRANICZENIA
W O�WIETLENIU

ULICZNYM
Gmina Nowa Dêba, jak

wiêkszo�æ samorz¹dów w
Polsce, boryka siê z du¿ymi
k³opotami  finansowymi. Sy-
tuacja taka zmusza do poszu-
kiwania oszczêdno�ci finan-
sowych, których skutki  po-
woduj¹ pewne utrudnienia
dla mieszkañców gminy. Tak
w³a�nie sta³o siê miêdzy in-
nymi w przypadku o�wietle-
nia ulicznego. Niedostatecz-
ne �rodki finansowe, jakimi
dysponuje  gmina na ten cel
oraz ograniczenie dotacji na
o�wietlenie ulic z Podkarpac-
kiego Urzêdu Wojewódzkie-
go, spowodowa³y, ¿e niektó-
re latarnie w mie�cie i so³ec-
twach przesta³y �wieciæ lub
�wiec¹ krócej.

Chc¹c ograniczyæ wydatki
ponoszone na o�wietlenie
uliczne skrócono czas �wie-
cenia lamp na terenie gminy
o 2 godziny w porze nocnej
(wy³¹czaj¹ siê o godz. 22.15
zamiast o godz. 0.15) oraz o
45 minut rano (w³¹czaj¹ siê
o godz. 5.30 zamiast o godz.
4.45). Ponadto  w ci¹gach
dróg na terenie gminy (tam
gdzie bêdzie to technicznie
mo¿liwe) wy³¹czona zosta-
nie co druga lampa. Ograni-
czenia o�wietlenia nie omi-
nê³y równie¿ Nowej Dêby,
gdzie zosta³o wy³¹czone
o�wietlenie drogi krajowej
Nr 9 od strony lasu na odcin-
ku od Ko�cio³a w osiedlu
Dêba do ulicy Stra¿ackiej w
osiedlu Porêby Dêbskie.
Wy³¹czeniu uleg³y równie¿
latarnie przy niektórych
chodnikach, gdzie ruch pie-
szy jest ograniczony.

Decyzje o tych  ogranicze-
niach by³y bardzo trudne, ale
wynika³y z  nagl¹cej potrze-
by ograniczenia wydatków
gminy. Za utrudnienia spo-
wodowane tymi decyzjami
w³adze gminy przepraszaj¹
wszystkich mieszkañców.

Marek Powrózek
UMiG

wych, na 17 z nich zawisn¹ po
dwie lampy. S³upy te bêd¹ roz-
stawione na d³ugo�ci ponad 1,5
km (ul. Bieszczadzka do ul. Ni-
¿añskiej).

W trakcie realizacji tego zada-
nia nieodzowna by³a wspó³praca
zarówno z PKP (przej�cie kabla
nad torami LHS) oraz z General-
n¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych

JASNO NA BIESZCZADZKIEJ

(o�wietlenie le¿y w pasie drogo-
wym). Wszystkie uzgodnienia
zosta³y poczynione sprawnie,
dziêki czemu na koniec grudnia
lampy siê za�wiec¹.

Ja�niej na Bieszczadzkiej, to
bezpieczniej dla pieszych i kie-
rowców.

Wanda Kopeæ
UMiG

We wrze�niu tego roku zosta³a zakoñczona ko-
lejna inwestycja, która przyczyni siê do popra-
wy stanu �rodowiska naturalnego, tj. moderni-
zacja kot³owni lokalnej w Szkole Podstawowej
w Jadachach.

Modernizacja polega³a na zmianie sposobu
opalania kot³owni z wêglowego na gazowe. Sta-
ry, wyeksploatowany kocio³ wêglowy zosta³ za-

st¹piony przez nowoczesne i bardzo efektywne
urz¹dzenia.

Modernizacja zosta³a wykonana przez firmê
�INWEST� z Mielca na podstawie projektu wy-
konanego przez Przedsiêbiorstwo Instalacyjno �

Budowlane �BCJ� z Tarnobrzega. Kot³ownia
zosta³a zlokalizowana w pomieszczeniu dotych-
czasowej kot³owni wêglowej, po jego wcze�niej-
szym, gruntownym remoncie.

Urz¹dzenia w zmodernizowanej kot³owni zo-
sta³y zaprojektowane z my�l¹ o ogrzewaniu ist-
niej¹cego budynku szko³y, a tak¿e ogrzewania
planowanej do budowy sali gimnastycznej wraz
z zapleczem.

W chwili obecnej zainstalowany zosta³ ¿eliw-
ny kocio³ gazowy firmy WOLF o mocy 130 kW
z pe³n¹ automatyk¹. Kot³ownia pracuje bezob-
s³ugowo. Wymaga jedynie corocznego przegl¹-
du serwisowego, a o ewentualnych nieprawid³o-
wo�ciach w dzia³aniu urz¹dzeñ informuj¹ sygna-

lizatory. Wszystkie urz¹dzenia i instala-
cje tak przewidziano, ¿e w momencie od-
dania do u¿ytku sali gimnastycznej wy-
starczy pod³¹czyæ, bez jakichkolwiek
przeróbek, drugi kocio³.

Dla zwiêkszenia efektu ekonomiczne-
go, w ca³ym budynku szko³y, wymienio-
no okna  i drzwi zewnêtrzne na wykona-
ne z PCV i o bardzo dobrej izolacji ciepl-
nej, które pozwol¹ zmniejszyæ zu¿ycie
gazu. Ponadto stan instalacji wewnêtrz-
nej centralnego ogrzewania w budynku
zmusi³ nas do wymiany kilkunastu grzej-
ników, co tak¿e poprawi sprawno�æ in-
stalacji grzewczej.

Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³
ponad 110 000 z³, z czego 11 200 z³ Gmi-

na otrzyma³a z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie w formie dotacji.

Andrzej Ko³omycew
UMiG

SZKO£A W JADACHACH
MA NOW¥ KOT£OWNIÊ

Prace przy budowie o�wietlenia na wiadukcie.
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W Nowej Dêbie budowana
jest hala sportowa dla Zespo-
³u Szkó³ (Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce i Liceum Ekono-
miczne) oraz Gimnazjum nr 1,
której projekt uwzglêdnia wy-
tyczne programowe Minister-
stwa Edukacji Narodowej i
Urzêdu Kultury Fizycznej i
Sportu. Inicjatywa budowy

obiektu zrodzi³a siê w czasie
spotkania w styczniu 2000
roku dyrekcji szko³y z w³adza-
mi powiatu.

O potrzebie budowy hali mó-
wi³o siê ju¿ od lat, gdy¿ sala
gimnastyczna przy Zespole
Szkó³ i Gimnazjum nie ma na-
wet wymiarów boiska do pi³ki
siatkowej (gdyby wyznaczono

prawid³owe boisko wówczas
linia koñcowa musia³aby znaj-
dowaæ siê na �cianie, pó³ me-
tra od pod³ogi). Ta zastêpcza
sala dostêpna by³a dla poszcze-
gólnych klas bardzo rzadko,
gdy¿ w szkole odbywa zajêcia
1200 uczniów.

Przy dotychczasowej liczbie
godzin z wychowania fizycz-

nego uczniowie nie mog¹ nor-
malnie æwiczyæ, a có¿ dopiero
mówiæ o zwiêkszeniu zajêæ do
5 czy 6 godzin tygodniowo.
Sale gimnastyczne w naszym
mie�cie s¹ zajête do pó�nych
godzin nocnych. Nowa sala da-
wa³aby mo¿liwo�æ normalnego
prowadzenia wychowania fi-
zycznego, a tak¿e organizowa-

nia dodatkowych zajêæ pozalek-
cyjnych i pozwala³aby wype³-
niæ czas wolny dzieci i m³odzie-
¿y.

Wymiary areny sali sporto-

wej wynosz¹ 20 x 40 m, co
daje powierzchniê 800 m2 z wi-
downi¹ dla 186 widzów z mo¿-
liwo�ci¹ powiêkszenia o 30%.
Wysoko�æ areny sali wynosi
750 cm. Zaplecze sanitarne sali
stanowi¹ 4 kompleksy szatnio-
wo - k¹pielowe, magazyny na

sprzêt sportowy, gabinet dla na-
uczycieli i trenerów.

Na powierzchni areny sali
znajdzie siê: pe³nowymiarowe
boisko do pi³ki rêcznej, pe³no-
wymiarowe boisko do koszy-
kówki, dwa boiska do mini ko-
szykówki, trzy boiska do siat-
kówki.

Ponadto sala bêdzie pe³niæ

funkcjê auli szkolnej i s³u¿yæ do
przeprowadzania egzaminów ma-
turalnych.

Obiekt zostanie wyposa¿ony w
instalacjê audiowizualn¹, co stwo-

rzy mo¿liwo�æ organizowania im-
prez sportowo - widowiskowych
dla mieszkañców.

Planowany cykl realizacji zosta³
przyjêty na lata 2001-2003. W
roku 2001 zrealizowany zostanie
stan zerowy obiektu.

Ca³kowity koszt przedsiêwziê-
cia zosta³ wyszacowany na kwo-
tê 2,5 mln z³. Finansowanie inwe-
stycji bêdzie realizowane z bud¿e-
tu Powiatu Tarnobrzeskiego, Gmi-
ny Nowa Dêba, Podkarpackiego
Kuratora O�wiaty i Marsza³ka
Województwa Podkarpackiego.

W³adys³aw Gurdak
Jerzy Sudo³

NOWA
HALA SPORTOWA

Trwaj¹ prace przy budowie hali.

Tak bêdzie wygl¹daæ hala za dwa lata.

W ostatnim czasie w nowodêbskiej
oczyszczalni �cieków pojawi³y siê trzy
pisklêta strusie. Bynajmniej PGKiM nie
zamierza dorabiaæ na hodowli strusiów.
W tym przypadku chodzi o aspekty edu-
kacyjne. Otó¿ przez teren naszej gminy
ma przebiegaæ miêdzynarodowa �cie¿-
ka rowerowa. I w³a�nie uznano, ¿e po-
³o¿ona w�ród lasów oczyszczalnia �cie-
ków mo¿e byæ przystankiem na tej tra-
sie. Przystankiem maj¹cym walory edu-
kacyjne. Bo oprócz strusi bêdzie mo¿na
zobaczyæ staw z rybami, które p³ywaj¹
w wodzie wyp³ywaj¹cej po oczyszcze-
niu z naszej oczyszczalni.

Je�li chodzi o strusie, to s¹ one jeszcze
bardzo rzadkim widokiem w naszym kra-
jobrazie, chocia¿ ju¿ w okolicy pojawi³o
siê kilka hodowli tego ptaka. Strusie nale-
¿¹ do rzêdu najwiêkszych ptaków spo�ród
obecnie ¿yj¹cych i mierz¹ ponad dwa me-
try. Chocia¿ strusie nie potrafi¹ lataæ, to
s¹ szybkimi biegaczami i mog¹ prze�ci-
gn¹æ nawet najszybciej galopuj¹cego ru-
maka. Strusie wystêpuj¹ od gór Atlas, a¿

po po³udniowe krañce Afryki. Dlatego ich
widok na naszym terenie musi budziæ za-
interesowanie. Po¿ywienie strusia stano-
wi wszelkiego rodzaju pokarm ro�linny
znajduj¹cy siê w jego otoczeniu. Mog¹ to
byæ trawy, li�cie lub owoce. Dla u³atwie-
nia trawienia po³ykaj¹ kamienie i inne
twarde przedmioty. Przys³owiowe chowa-
nie g³owy w piasek, to wyczuwanie nie-
bezpieczeñstwa przez strusia, chocia¿ naj-
czê�ciej szuka on wtedy ratunku nie w pia-
sku, a ucieczce. Dodaæ tu jeszcze mo¿na,
¿e strusie jaja osi¹gaj¹ wagê 1,5 kg, a sw¹
objêto�ci¹ odpowiadaj¹ dwudziestu czte-
rem jajom kurzym.

Nic wiêc dziwnego, ¿e szefostwo
PGKiM uzna³o, ¿e strusie mog¹ byæ bar-
dzo dobrym promotorem oczyszczalni.
No bo je�li zobaczy siê strusie, to nic
nie stoi na przeszkodzie, aby przyjrzeæ
siê procesowi technologicznemu oczysz-
czania �cieków. A edukacja ekologicz-
na to nasze zadanie, zw³aszcza wobec
m³odych ludzi, którzy winni wiedzieæ
jak dbaæ o �rodowisko. (-)

PRZYSTANEK:

STRUSIE
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Jednym z podstawowych wy-
mogów, niezbêdnych do prawi-
d³owego funkcjonowania ka¿-
dej jednostki Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej jest posiadanie
w³asnej stra¿nicy do przecho-
wywania sprzêtu, s³u¿¹cego do
prowadzenia dzia³añ ratowni-
czo�ga�niczych oraz organizo-
wania dzia³alno�ci statutowej,
polegaj¹cej na zwo³ywaniu
szkoleñ, zebrañ, zbiórek szko-
leniowych, itp.

Wiêkszo�æ stra¿nic bêd¹cych
w posiadaniu jednostek OSP
eksploatowana jest po kilka-
dziesi¹t lat bez przeprowadza-
nia powa¿niejszych remontów,
w zwi¹zku z czym ich stan
techniczny wymaga bardzo
czêsto powa¿nych nak³adów
�rodków finansowych, by mo-
g³y one prawid³owo funkcjono-
waæ oraz spe³niaæ wymogi
zgodne z przeznaczeniem.

 Jedn¹ z jednostek dzia³aj¹-
cych na terenie miasta i gminy
Nowa Dêba jest Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Alfredówce,
za³o¿ona oko³o 1915 roku, sku-
piaj¹ca obecnie 37 cz³onków
czynnych.

Bêd¹cy w dyspozycji jednost-
ki budynek stra¿nicy wybudo-
wany zosta³ w latach piêædzie-
si¹tych i praktycznie do roku
2000 nie by³ w nim prowadzo-
ny ¿aden remont. Sytuacja taka
jest wynikiem m.in. braku od-
powiedniej wielko�ci �rodków
finansowych w bud¿ecie gminy,
która odpowiedzialna jest zgod-
nie z ustaw¹ o ochronie prze-
ciwpo¿arowej za utrzymanie
oraz wyposa¿enie jednostek
OSP.

Dziêki bardzo dobrej wspó³-
pracy Zarz¹du jednostki OSP w
Alfredówce z Rad¹ So³eck¹
uda³o siê przekonaæ mieszkañ-
ców o konieczno�ci przekaza-
nia czê�ci �rodków finanso-
wych bêd¹cych w dyspozycji
so³ectwa na przeprowadzenie
kapitalnego remontu stra¿nicy
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Alfredówce. Podkre�liæ nale¿y,
¿e jednostka OSP nie dyspono-
wa³a gotówk¹, natomiast
wszystkie �rodki finansowe
przeznaczane przez so³ectwo

na remont stra¿nicy znajdowa-
³y siê w bud¿ecie gminy.
Uchwa³¹ zebrania wiejskiego

w 1999 roku na remont stra¿-
nicy przekazano kwotê 7 tys.
z³, w roku 2000 zadysponowa-
no kwotê 10 tys. z³, natomiast
w tym roku przeznaczono kwo-
tê 9 tys. z³otych. £¹cznie so³ec-
two Alfredówka przeznaczy³o
na rzecz swojej OSP kwotê 26
tys. z³otych. Oczywi�cie suma
ta ze wzglêdu na bardzo szero-
ki zakres robót do wykonania
nie wystarczy³aby , gdyby nie
spo³eczne zaanga¿owanie stra-
¿aków�ochotników z Alfre-
dówki.

Za przeznaczone pieni¹dze
zakupiono ca³o�æ stolarki okien-
nej do budynku, wykonano
szpachlowanie oraz malowanie
wewnêtrzne sali, korytarza oraz
pomieszczenia kuchennego, za-
montowano instalacjê gazow¹
centralnego ogrzewania ³¹cznie
z gara¿em, zakupiono oraz u³o-
¿ono p³ytki posadzkowe w po-
mieszczeniu kuchennym oraz
korytarzu, wykonano elewacjê
zewnêtrzn¹ ca³ego budynku.
Tak szeroki zakres prac mo¿li-
wy by³ do wykonania, dziêki
uporowi oraz spo³ecznemu za-
anga¿owaniu grupy stra¿aków �
ochotników, którzy nie otrzy-
muj¹c za wykonan¹ pracê nawet
symbolicznej z³otówki, przepra-
cowali od kilkudziesiêciu do kil-
kuset godzin, wykonuj¹c prace
fizyczne o warto�ci ponad 17
tysiêcy z³otych.

 Do najwa¿niejszych spo-
³ecznie wykonanych prac zali-
czyæ nale¿y: demonta¿ okien

starych oraz monta¿ nowych,
wykonanie szpalet okiennych
wewn¹trz budynku, monta¿ pa-
rapetów wewnêtrznych, skucie
tynków wewnêtrznych na pow.
60 m2, które zosta³y zaatakowa-
ne przez grzyba, remonty pod-
³ogi drewnianej w sali oraz ma-
lowanie, skucie tynków ze-
wnêtrznych na ca³ej po-
wierzchni stra¿nicy oraz przy-

Z ¯YCIA
STRA¯AKÓW-OCHOTNIKÓW

gotowanie do tynkowania
(pow. 200 m2), za³adunek, prze-
wóz oraz roz³adunek piasku do
wykonania tynków zewnêtrz-
nych, wykonanie oraz obsadze-
nie rega³u na sprzêty technicz-
ne oraz umundurowanie
ochronne, niwelacja terenu wo-
kó³ stra¿nicy, wykonanie obu-
dowy klatki schodowej we-
wnêtrznej, u³o¿enie p³yty od-
bojowej wokó³ budynku stra¿-
nicy.

Do wykonania w roku przy-
sz³ym pozosta³o malowanie
elewacji zewnêtrznej stra¿nicy
oraz po³o¿enie tynków ze-
wnêtrznych na budynku gospo-
darczym.

Do tych, którzy wnie�li naj-
wiêkszy wk³ad pracy spo³ecz-
nej w realizacjê wymienionych
zadañ zaliczyæ nale¿y: Józefa
Tomczyka � prezesa OSP, Zbi-
gniewa Ordona � naczelnika
OSP oraz stra¿aków: Roberta
T³ustego, Jana Urbaniaka,
Jana Serafina, Jerzego Kone-
fa³a, Stanis³awa Furtaka, Ta-

deusza Burasa.
Jedn¹ z cech charakteryzuj¹-

cych ka¿dego stra¿aka � ochot-
nika jest jego bezinteresowna
praca spo³eczna na rzecz �rodo-
wiska. Stra¿acy z Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Alfedówce
dali przyk³ad prawdziwego spo-
³ecznego zaanga¿owania, któ-
rym poszczyciæ siê mog¹ jedy-
nie nieliczni.                       J.K.

Nowe tynki na remizie w Alfredówce.

•Najtañsze kredyty w Gminie Nowa Dêba
•6-miesiêczny kredyt ju¿ za 5,0% !!!
•Atrakcyjne lokaty od 12,0% do 16,7%

Krótki czas za³atwiania formalno�ci !!!
Profesjonalna obs³uga!!!
Korzystne warunki �wiadczonych us³ug !!!

Wszelkich informacji udziela:
Biuro SKOK, (w godz. 7.00 � 14.45)
Budynek Dyrekcji �Dezamet� S.A.
ul. Szypowskiego 1, tel. 848-12-18

SKOK
SPÓ£DZIELCZA KASA

OSZCZÊDNO�CIOWO-ROZLICZENIOWA
PRZY �DEZAMET� S.A.

w NOWEJ DÊBIE
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W pa�dzierniku 2001 roku
zakoñczono prace przy konser-
wacji  na odcinku  400 mb rowu
melioracyjnego �Przyrwa� w
Jadachach - �Kozielec�

Inwestycja ta by³a w ca³o�ci
finansowana z gminnego bud¿e-
tu. Koszt inwestycji zamkn¹³ siê
kwot¹ blisko 6 tys. z³. Wyko-
nawc¹ robót by³ Rejonowy
Zwi¹zek Spó³ek Wodnych w
Tarnobrzegu. W ramach tej in-
westycji rów zosta³ gruntownie
odnowiony, za� w czê�ci umoc-
niony faszyn¹. Zadowoleni z
wykonania tej inwestycji s¹
mieszkañcy �Kozielca�, którzy
na wykonanie  tego odcinka
rowu czekali od lat. Dot¹d bo-
wiem po wiêkszych opadach
deszczu woda podtapia³a ich za-
budowania gospodarskie. W
trakcie prowadzonych prac
wspó³pracowano z  Rejonem
Dróg Krajowych w Rzeszowie,
który wykona³ remont przepustu
pod drog¹ krajow¹ w miejscu
przep³ywu rowu melioracyjnego

�Przyrwa�.
Dziêki staraniom gminy Nowa

Dêba zosta³a  przeprowadzona
równie¿ konserwacja potoku Ko-
niecpólka (na terenie gminy Ba-
ranów Sandomierski). Na mocy

zawartego porozumienia z Rejo-
nowym Zwi¹zkiem Spó³ek Wod-
nych w Tarnobrzegu  nasza gmi-
na pokry³a koszt konserwacji w
wysoko�ci 1/3 poniesionych na-

GMINNE MELIORACJE k³adów, tj. 6,5 tys. z³. Prace kon-
serwacyjne by³y  konieczne, al-
bowiem  utrudniony przep³yw
wody tym rowem melioracyjnym
by³ przyczyn¹ czêstych podtopieñ
pól uprawnych w so³ectwie Ro-
zalin  oraz so³ectwie Kaczaki w
gminie Baranów Sandomierski.
Dodaæ przy tym trzeba, ¿e rowem

tym przep³ywa woda odprowa-
dzana po oczyszczeniu �cieków
z nowodêbskiej oczyszczalni
(3500 m3/dobê).

Z bud¿etu Gminy sfinanso-

wano tak¿e  prace melioracyjne
w miejscowo�ciach :

- osiedle Porêby Dêbskie:
konserwacja 250 mb rowów
melioracyjnych oraz budowa
jednego przepustu;

- so³ectwo Cygany: remont
przepustu pod droga gminn¹;

- so³ectwo Chmielów: budowa
przepustu pod drog¹ gminn¹.

Ze �rodków Rejonowego
Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w
Tarnobrzegu  na terenie naszej
gminy wykonano prace meliora-
cyjne na ³¹czn¹ kwotê 13,8 tys.
z³, w tym: w so³ectwie Chmie-
lów - konserwacja  sprzêtem me-
chanicznym  1760 mb rowów
melioracyjnych oraz budowa
dwóch przepustów; w so³ectwie
Alfredówka - konserwacja
sprzêtem mechanicznym 1810
mb rowów melioracyjnych; w
so³ectwie Rozalin - rêczna kon-
serwacja  1610 mb rowów me-
lioracyjnych.

£¹czna warto�æ wykonanych
prac melioracyjnych w 2001 roku
wynios³a kwotê ponad 30 tys. z³.

 Kazimierz Wit
UMiG

Do du¿ego zakresu prac wykonanych w
tym roku na drogach gminnych, o których
informowali�my w poprzednich numerach
NS, do³¹czyæ nale¿y drogê �Koniec� w

Chmielowie. Droga, która ju¿ od wielu
lat by³a bardzo zniszczona, wymaga³a
gruntownej naprawy. Liczba korzystaj¹-
cych z tej drogi równie¿ kwalifikowa³a
j¹ do przeprowadzenia modernizacji.

Zarz¹d Miasta i Gminy zdecydowa³ siê
na prace polegaj¹ce na wykonaniu na ist-
niej¹cej podbudowie dwuwarstwowej na-
wierzchni asfaltowej na odcinku o d³ugo-
�ci 1250 m. Droga zyska równie¿ pobo-
cza utwardzone z t³ucznia kamiennego,
za� odwodnienie z nawierzchni nast¹pi

poprzez nadanie odpowiednich spadków
pod³u¿nych i poprzecznych.  Roboty to-
warzysz¹ce przewiduj¹ budowê przepu-
stów z rur betonowych, przykrytych do-
datkowo na wjazdach do posesji blach¹
ryflowan¹. Wszystkie wymienione prace
maj¹ byæ zakoñczone na 31 grudnia b.r.
Ich wykonawc¹ jest Przedsiêbiorstwo Ro-

DROGI ZMODERNIZOWANE

bót Drogowych ze Stalowej Woli. War-
to�æ wszystkich prac wyceniono na 450
tys. z³.

Realizacja tych zamierzeñ to nie tylko
dogodne poruszanie siê mieszkañców po-
nad 60 domów, le¿¹cych przy tej drodze,
ale równie¿ wygodny dojazd do pól.

Dodaæ przy tym nale¿y, ¿e zmoderni-
zowali�my kolejn¹ drogê w Cyganach,
prowadz¹c¹ od szko³y w kierunku Jada-
chów (�Piaski�). Droga zyska³a na-
wierzchniê asfaltow¹ wykonan¹ w tech-
nologii nakrapiania powierzchniowego. I
w tym przypadku w³a�ciciele kilkudzie-
siêciu domostw nie musz¹ ju¿ poruszaæ
siê po dziurawej drodze, a rolnicy wygod-
nie mog¹ dojechaæ do gruntów.

Marek Czerwiec
UMiG

�Przyrwa�. �Koniecpólka�.

�Koniec� w trakcie ...

...i po modernizacji.

Droga w �Piaski� w Cyganach.
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8 listopada br. odby³o siê uroczyste
przekazanie na rzecz Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Nowej Dêbie dwóch specjalistycz-
nych pojazdów do obs³ugi gospodarki
odpadami.

 Pierwszym z przekazanych pojazdów
by³ samochód - �mieciarka. Przedsiêbior-
stwo otrzyma³o �mieciarkê wyprodukowa-
n¹ przez krajowego
wytwórcê na licen-
cji w³oskiej firmy
Calebrese (potenta-
ta na rynku �wiato-
wym). Ca³o�æ zo-
sta³a zabudowana
na podwoziu samo-
chodu Jelcz.

O wyborze tego
typu �mieciarki za-
decydowa³a niska
cena, du¿y stopieñ
zgniotu �mieci
(zmniejszenie objêto�ci 6 razy) oraz naj-
wiêksza ³adowno�æ ze wszystkich oferowa-
nych �mieciarek. Istotne znaczenie mia³
równie¿ fakt, ¿e dostawc¹ pojazdu jest fir-
ma o uznanej od lat renomie na rynku sprzê-
tu komunalnego. Dodaæ nale¿y, ¿e wybra-
ny dostawca zaproponowa³ najd³u¿szy
okres gwarancji, d³u¿szy ni¿ proponowa³y
firmy zagraniczne startuj¹ce w przetargu.

Ten pojazd ma jeszcze jedn¹ niebagatel-
n¹ zaletê, a mianowicie zosta³ zakupiony

SAMOCHODY DLA PGKIM
ze �rodków (dotacji) Powiatowego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej Powiatu Tarnobrzeskiego. Wyso-
ko�æ przyznanej PGKiM dotacji (równa ce-
nie �mieciarki) wynosi 328 180 z³. By³o to
mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu starostów
Zbigniewa Rêkasa i Jerzego Sudo³a, a
tak¿e cz³onka Zarz¹du Powiatu Tomasza
Zimnickiego.

Drugim pojaz-
dem, o który
PGKiM wzbogaci-
³o swój park maszy-
nowy jest zakupio-
ny przez UMiG sa-
mochód STAR-
MAN z zabudowa-
nym d�wigiem
typu HDS i urz¹-
dzeniem hakowym
do roz³adunku i
z d e j m o w a n i a
skrzyni ³adunko-

wej. Pojazd ten bêdzie nam s³u¿y³ przede
wszystkim do obs³ugi gospodarki odpada-
mi na Oczyszczalni �cieków. Wyposa¿enie
samochodu w d�wig (max ud�wig 2 tony;
max wysiêg ramienia 4,5 m), urz¹dzenie ha-
kowe i kilka skrzyñ ³adunkowych, pozwoli
równie¿ na wykorzystanie pojazdu do innych
celów. Zabudowany na samochodzie d�wig
typu HDS mo¿e s³u¿yæ nie tylko do roz³a-
dunku pojemników typu �sloo�, ale równie
dobrze mo¿na nim za³adowywaæ i roz³ado-

Od dnia 17 pa�dziernika 2001
roku obowi¹zuj¹ nowe przepisy
Kodeksu postêpowania w spa-
wach o wykroczenia. Najwa¿niej-
sze zmiany to likwidacja kole-
giów ds. wykroczeñ, których za-
dania przej¹³ S¹d Rejonowy, a
tak¿e zmiana dotycz¹ca postêpo-
wania mandatowego.

W sprawach o wykroczenia w
pierwszej instancji orzeka s¹d re-
jonowy. Apelacje i za¿alenia w
sprawach o wykroczenia rozpa-
trywane s¹ w s¹dzie okrêgowym.

W prawie wykroczeñ obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje postê-
powañ:

1.Postêpowanie zwyczajne,
którego podstawê stanowi
wniosek o ukaranie z³o¿ony
przez organy uprawnione (np.
policjê, stra¿ miejsk¹) lub przez
pokrzywdzonego.

2.Postêpowanie przyspieszo-
ne, stosuje siê dla osób nie maj¹-
cych sta³ego miejsca zamieszka-
nia lub miejsca sta³ego pobytu, je-
¿eli zachodzi uzasadnione podej-
rzenie, ¿e rozpoznanie sprawy w

postêpowaniu zwyczajnym bê-
dzie niemo¿liwe lub znacznie
utrudnione.

3.Postêpowanie nakazowe,
mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na pod-
stawie wniosku o ukaranie z³o¿o-
nego przez oskar¿yciela publicz-
nego, sporz¹dzonego w wyniku
ustaleñ popartych wiarygodnymi

dowodami, je¿eli z dowodów
tych wynika, ¿e obwiniony nie
kwestionuje pope³nienia zarzuca-
nego mu czynu, a okoliczno�ci
tego czynu i wina obwinionego
nie budz¹ w¹tpliwo�ci.

4.Postêpowanie mandatowe,
w postêpowaniu tym funkcjona-
riusz uprawniony do nak³adania
grzywny, mo¿e ja na³o¿yæ jedy-
nie gdy: 1) schwytano sprawcê na
gor¹cym uczynku lub bezpo�red-
nio po pope³nieniu wykroczenia;
2) stwierdzono pope³nienie wy-
kroczenia naocznie pod nieobec-

no�æ sprawcy albo za pomoc¹
urz¹dzenia pomiarowego lub
kontrolnego, a nie zachodzi w¹t-
pliwo�æ co do osoby sprawcy czy-
nu, w tym tak¿e w razie potrzeby
przeprowadzeniu czynno�ci wy-
ja�niaj¹cych podjêtych nie-
zw³ocznie po ujawnieniu wykro-
czenia. Nie d³u¿ej jednak ni¿ od-

powiednio trzy i czterna�cie dni
od daty ujawnienia czynu.

Funkcjonariusz nak³adaj¹cy
grzywnê obowi¹zany jest okre�liæ
jej wysoko�æ, wykroczenie zarzu-
cone sprawcy oraz poinformowaæ
sprawcê wykroczenia o prawie
odmowy przyjêcia mandatu kar-
nego i o skutkach takiej odmowy.

Sprawca wykroczenia mo¿e
odmówiæ przyjêcia mandatu
karnego, wówczas funkcjona-
riusz wystêpuje do s¹du z wnio-
skiem o ukaranie.

W postêpowaniu mandatowym

wywaæ palety z kostk¹ brukow¹, ceg³¹, pu-
stakami i inne materia³y przestrzenne o wa-
dze do 2 ton.

D�wig ten, po dozbrojeniu go w ³y¿kê
koparki (zakupion¹ przez Przedsiêbior-
stwo), mo¿e dodatkowo pe³niæ równie¿
funkcjê koparki do za³adunku materia³ów
sypkich. Wyposa¿enie pojazdu w urz¹dze-
nie hakowe (o ud�wigu 6 ton) pozwala rów-
nie¿ wykorzystywaæ go jako samochód -
wywrotkê. Dodatkowo urz¹dzenie hakowe
pozwoli na ca³kowite zdjêcie z podwozia
skrzyni ³adunkowej.

Pojazd ten, podobnie jak i samochód �
�mieciarka, ma równie¿ tê �zaletê�, ¿e na
jego zakup Polsko-Szwajcarska Komisja
�rodków Z³otowych przyzna³a dotacjê w

wysoko�ci 72% warto�ci pojazdu. Samo-
chód za� kupiono za cenê 203 000 z³. Re-
alizacja tego projektu by³a mo¿liwa dziêki
du¿emu zaanga¿owaniu Zarz¹du Miasta i
Gminy Nowa Dêba.

Tadeusz Plaskota
PGKiM

mo¿na nak³adaæ grzywnê w dro-
dze mandatu karnego: wydawa-
nego ukaranemu po uiszczeniu
grzywny bezpo�rednio funkcjo-
nariuszowi, który j¹ na³o¿y³ (tzw.
mandat gotówkowy); kredyto-
wanego, wydawanego ukarane-
mu za potwierdzeniem odbioru;
mandatu zaocznego.

Mandatem karnym gotówko-
wym mo¿e byæ ukarana jedynie
osoba czasowo przebywaj¹ca na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Mandat staje siê prawomocny z
chwil¹ uiszczenia grzywny funk-
cjonariuszowi w przypadku man-
datów gotówkowych lub z chwi-
l¹ pokwitowania w przypadku
mandatów kredytowanych.

Prawomocny mandat karny
mo¿e byæ uchylony jedynie przez
S¹d w³a�ciwy do rozpoznania
sprawy i to tylko w przypadku,
je¿eli grzywnê na³o¿ono za czyn
nie bêd¹cy czynem zabronionym
jako wykroczenie.

Adam Szurgociñski,
komendant Stra¿y Miejskiej

NOWE PRAWO WYKROCZEÑ

�mieciarka...

...i samochód z d�wigiem.
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Uchwa³a Nr  XLII/318/2001
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie
z dnia 15 listopada 2001 roku

w sprawie: stawek podatku od
posiadania psów na obszarze miasta
i gminy Nowa Dêba od 2002 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40
ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z pó�-
niejszymi zmianami) w zwi¹zku z art.14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 z pó�niejszymi zmianami)

Rada Miejska w Nowej Dêbie
u c h w a l a:

§ 1
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od

posiadania psów w wysoko�ci  33,-z³
od jednego psa.

2. Ustala siê dla emerytów i rencistów
prowadz¹cych samodzielne gospodar-
stwo domowe nie objêtych zwolnie-
niem ustawowym, stawkê podatku od
posiadania psów w wysoko�ci 13,-z³
od jednego psa

3. Niezale¿nie od zwolnieñ ustawowych
- ustala siê podatek od posiadania
psów dla osób zamieszkuj¹cych w do-
mach jednorodzinnych na obszarze ad-
ministracyjnym miasta w wysoko�ci
16,-z³ od jednego psa.

§ 2
1. Podatek p³atny jest bez wezwania do

30 czerwca roku podatkowego.
2. Podatek pobiera siê w po³owie stawki

okre�lonej w § 1, je¿eli osoba wesz³a
w posiadanie psa po dniu 30 czerwca
roku podatkowego.

3. Podatek od psów pobierany jest w ka-
sie Urzêdu Miasta i Gminy.

§ 3
Niezale¿nie od zwolnieñ ustawowych -
zwalnia siê z podatku od posiadania psów
� do dwóch psów, osoby zamieszkuj¹ce
w domach jednorodzinnych na terenie
gminy, poza obszarem administracyjnym
miasta.

§ 4
1. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹-

dowi Miasta i Gminy Nowa Dêba
2. Nadzór na wykonaniem uchwa³y po-

wierza siê Komisji Bud¿etowej.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Podkarpackiego i ma
zastosowanie do podatku nale¿nego od
2002 roku.

PRZEW. RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Gêgotek

Uchwa³a Nr XLII/319/2001
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie
z dnia 15 listopada 2001 roku

w sprawie: okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od �rodków
transportowych od 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, z pó�n. zm.) oraz art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 12 ust.3 usta-
wy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie usta-
wy o postêpowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, ustawy o dop³atach do opro-
centowania niektórych kredytów banko-
wych, ustawy - Prawo o publicznym ob-
rocie papierami warto�ciowymi, ustawy -
Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych oraz ustawy o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsiê-
biorstw pañstwowych - w zwi¹zku z do-
stosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz.1315)

Rada Miejska w Nowej Dêbie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Okre�la siê nastêpuj¹c¹ wysoko�æ stawek
podatku od �rodków transportowych od
2002 roku:
1. od samochodów ciê¿arowych o dopusz-

czalnej masie ca³kowitej pojazdu
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
a) wyprodukowanych do roku 1975

w³¹cznie  600z³
b) wyprodukowanych po 1975 roku nie

spe³niaj¹cy normy EURO 1 550z³
c) wyprodukowanych po 1975 roku spe³-

niaj¹cy normy EURO 1 500z³
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
a) wyprodukowanych do roku 1975

w³¹cznie  1.000z³
b) wyprodukowanych po 1975 roku nie

spe³niaj¹cy normy EURO 1
900z³

c) wyprodukowanych po 1975 roku spe³-
niaj¹cy normy EURO 1  800z³

3) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton:
a) wyprodukowanych do roku 1975

w³¹cznie  1.200z³
b) wyprodukowanych po roku 1975 nie

spe³niaj¹cy normy EURO 1 1.100z³
c) wyprodukowanych po roku 1975 spe³-

niaj¹cy normy EURO 1 1.000z³
2. od samochodów ciê¿arowych o dopusz-

czalnej masie ca³kowitej pojazdu rów-
nej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a poni¿ej 32
ton, niezale¿nie od liczby osi lub ro-
dzaju zawieszenia 2.200z³

3. od ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-

Uchwa³a  nr XLIII/325/2001
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie

z dnia 5 grudnia 2001r.

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 ko-
munalnej (Dz.U.Nr 9, poz.43 z 1997r. z
pó�n. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U.Nr 13, poz.74
z 1996r. z pó�n.zm.)

Rada Miejska w Nowej Dêbie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1
1. Ustala  siê op³atê za 1 m3 dostarczonej

wody w wysoko�ci 2,46 z³ + VAT.
2. Ustala siê  miesiêczn¹ op³atê sta³¹ w

wysoko�ci :
a) 2,20 z³ + VAT dla odbiorców opomia-

rowanych wodomierzem ∅ 15,
b) 2,50 z³ + VAT dla odbiorców opomia-

rowanych wodomierzem ∅ 20,
c) 3,80 z³ + VAT dla odbiorców opomia-

rowanych wodomierzem ∅ 25,
d) 9,20 z³ + VAT dla odbiorców opomia-

rowanych wodomierzem ∅ 30,
e) 13,00 z³ + VAT dla odbiorców opomia-

rowanych wodomierzem ∅ 40,
f) 15,00 z³ + VAT dla odbiorców opomia-

rowanych wodomierzem ∅ 50,
g) 20,00 z³ + VAT dla odbiorców opomia-

rowanych wodomierzem ∅ 65,
h) 25,00 z³ + VAT dla odbiorców opomia-

rowanych wodomierzem ∅ 80.

§ 2
Ustala siê op³atê za 1 m3 �cieków w wy-
soko�ci 2,20 z³ + VAT.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹-
dowi Miasta i Gminy Nowa Dêba, za� nad-
zór nad jej wykonaniem sprawuje Komi-
sja Bud¿etowa Rady Miejskiej.

§ 4
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/221/2000
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie z dnia 27
listopada 2000r. w sprawie ustalenia op³at
za wodê i �cieki na terenie Miasta i Gmi-
ny  Nowa Dêba.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002r. i podlega podaniu do wia-
domo�ci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ Zarz¹du Miasta i Gminy Nowa
Dêba.

PRZEW. RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Gêgotek
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Uchwa³a Nr  XLII/317/2001
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie
z dnia 15 listopada 2001 roku

w sprawie:  okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od nieruchomo�ci oraz
ustalenia inkasentów i wynagrodzenia

za inkaso od 2002 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust.2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 13 poz.74 z 1996 roku z pó�niejszy-
mi zmianami) w zwi¹zku z art. 5 ust.1,art.7
ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz.31 z pó�niejszymi zmianami) art.
6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 poz. 31 z
pó�niejszymi zmianami), art.66 ust.5 usta-
wy z dnia 28 wrze�nia 1991 roku o lasach
(Dz. U. Nr 101 poz. 444 z pó�niejszymi
zmianami), oraz § 1 Rozporz¹dzenia Mini-
stra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 roku
w sprawie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿-
nego (Dz. U. Nr 105 poz. 1200)

Rada Miejska w Nowej Dêbie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Okre�la wysoko�æ stawek podatku od nie-
ruchomo�ci od 2002 roku:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich

czê�ci od 1 m powierzchni u¿ytkowej
0,43-z³

2. Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rol-
nicza lub le�na z wyj¹tkiem budynków

nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton:

1) ze wzglêdu na nacisk na siod³o ci¹gnika
do 8 ton w³¹cznie:

a) wyprodukowanych do roku 1975 w³¹cz-
nie 1.000z³

b) wyprodukowanych po 1975 roku nie
spe³niaj¹cy normy EURO 1 900z³

c) wyprodukowanych po 1975 roku spe³-
niaj¹cy normy EURO 1   800z³

2) ze wzglêdu na nacisk na siod³o ci¹gnika
powy¿ej 8 ton:

a) wyprodukowanych do roku 1975 w³¹cz-
nie 1.200z³

b) wyprodukowanych po 1975 roku nie
spe³niaj¹cy normy EURO 1
1.100z³

c) wyprodukowanych po 1975 roku spe³-
niaj¹cy normy EURO 1 1.000z³

4. od ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, nie-
zale¿nie od liczby osi lub rodzaju zawie-
szenia

1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton
w³¹cznie  1.700z³

2) powy¿ej 36 ton a poni¿ej 44 ton  2.250z³

5. od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z po-
jazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczal-
n¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowa-
dzona przez podatnika podatku rolnego,

1) od 7 ton do 10 ton w³¹cznie:
a) wyprodukowanych do roku 1975 w³¹cz-

nie 800z³
b) wyprodukowanych po 1975 roku 700z³
2) powy¿ej 10 ton a poni¿ej 12 ton:
a) wyprodukowanych do roku 1975 w³¹cz-

nie 1.000z³
a) wyprodukowanych po 1975 roku

 900z³
6. od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z

pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopusz-
czaln¹ masê ca³kowit¹, niezale¿nie od
liczby osi lub rodzaju zawieszenia, z wy-
j¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³al-
no�ci¹ rolnicz¹ prowadzona przez podat-
nika podatku rolnego

1) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton do 36 ton
w³¹cznie  1.200z³

2) powy¿ej 36 ton a poni¿ej 44 ton
1.500z³

7. od autobusów, w zale¿no�ci od liczby
miejsc do siedzenia

1) mniejszej ni¿ 30 miejsc

a) wyprodukowanych do roku 1975 w³¹cz-
nie  800z³

b) wyprodukowanych po roku 1975 nie
spe³niaj¹cy normy EURO 1 700z³

c) wyprodukowanych po roku 1975 spe³-
niaj¹cy normy EURO 1 600z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
a) wyprodukowanych do roku 1975 w³¹cz-

nie 1.200z³
b) wyprodukowanych po roku 1975 nie

spe³niaj¹cy normy EURO 1
1.100z³

c) wyprodukowanych po roku 1975 spe³-
niaj¹cy normy EURO 1 1.000z³

§ 2
1. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹do-

wi  Miasta i Gminy Nowa Dêba.
2. Nadzór nad wykonaniem powierza Ko-

misji Bud¿etowej.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym.
Województwa Podkarpackiego i ma zastoso-
wanie do podatku nale¿nego od 2002 roku.

PRZEW. RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Gêgotek

lub ich czê�ci przydzielonych na potrze-
by bytowe osób zajmuj¹cych lokale
mieszkalne, oraz od czê�ci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej  14,75-z³

3. Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teria³em siewnym od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 7,84-z³

4. Od pozosta³ych budynków lub ich czê-
�ci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
3,15-z³

5. Od budowli 2% ich warto�ci
6. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹

gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alno�æ rolni-
cza lub le�na, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z budynkami mieszkalnymi, od 1m2 po-
wierzchni 0,54-z³

7. Od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi
nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw
rolnych, w rozumieniu przepisów usta-
wy z 15 listopada 1984r ( tekst jednolity
Dz. U. Nr 94 z 1993r poz.431z pó�niej-
szymi zmianami) o podatku rolnym wy-
korzystywanych na cele rolnicze, od
1 m2 powierzchni 0,03-z³

8. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrow-
ni wodnych od 1 ha powierzchni 3,28-z³

9. Od gruntów pozosta³ych od 1m2 po-
wierzchni 0,06-z³

§ 2
1. Zarz¹dza siê pobór podatków: rolnego,

le�nego i od nieruchomo�ci od osób fi-
zycznych oraz objêtych ³¹cznym zobo-
wi¹zaniem pieniê¿nym w drodze inkasa.

2. Inkasentami s¹ osoby okre�lone w § 3
niniejszej uchwa³y, z którymi zawarta
zostanie umowa o pobór inkasa.

3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w
wysoko�ci 1% zebranych przez inkasen-
tów wp³ywów podatkowych.

 § 3
Inkasentami w poszczególnych osiedlach i
so³ectwach s¹:

1. Os. Dêba - Pa³eczka Ewa
2. Os. Porêby Dêbskie -  Skimina El¿bieta
3. So³. Alfredówka - Wo³osz Kazimierz
4. So³ectwo Chmielów - Kotulski Jan
5. So³. Cygany - Kozdêba Mieczys³aw
6. So³ectwo Jadachy - Zych Zbigniew
7. So³ectwo Rozalin - Stró¿ Kazimierz
8. So³. Tarnowska Wola - Sadecki Józef

§ 4
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi
Miasta i Gminy Nowa Dêba, za� nadzór Ko-
misji Bud¿etowej.

§ 5
Traci moc Uchwa³a Nr XXXIII/249/2001 z
dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie ustale-
nia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Podkarpackiego i ma zasto-
sowanie do podatku nale¿nego od 2002
roku.

PRZEWODNICZ¥CY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Gêgotek
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Uchwa³a nr 272/2001
 Zarz¹du Miasta i Gminy Nowa Dêba

z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za
dzier¿awê gruntów na terenie miasta i

gminy Nowa Dêba.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 i
4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morz¹dzie gminnym /jednolity tekst Dz. U.
Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z pó�n. zm.)

Zarz¹d Miasta i Gminy Nowa Dêba
uchwala, co nastêpuje :

§ 1
Ustala siê z dniem 1 stycznia 2002 roku
wysoko�æ stawek czynszu za dzier¿awê
gruntów na terenie miasta i gminy przezna-
czonych pod:
1. gara¿e - rocznie 3,00 z³ + VAT za 1 m2

2. pawilony handlowe
- miesiêcznie 2,15 z³ + VAT za 1 m2 terenu

zabudowanego
- miesiêcznie 0,75 z³ + VAT za 1 m2 terenu

niezabudowanego

3. komunalne ogródki dzia³kowe
- rocznie 0,16 z³ za 1 m2

4. ustawienie cyrku
- 130 z³ + VAT z 1 dzieñ pobytu,

5. obiekty rozrywkowe
- 11 z³ + VAT za 1 dzieñ pobytu od 1
punktu,

6. tereny sk³adowe
- miesiêcznie 0,35 z³ + VAT za 1 m2

7. inne
- miesiêcznie 0,55 z³ + VAT

8. reklamy
- miesiêcznie 21 z³ + VAT za 1 m2 po-

wierzchni reklamy

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê inspek-
torowi ds. gospodarki nieruchomo�ciami.

§ 3

Traci moc uchwa³a nr 120/2000 z dnia 22
grudnia 2000 r.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 roku.

PRZEWODNICZ¥CY
ZARZ¥DU MIASTA I GMINY

Wac³aw Wróbel

Na dwóch ostatnich sesjach (15 listopa-
da, 5 grudnia), jak co roku, radni musieli
zmierzyæ siê z t¹ trudn¹ materi¹, jak¹ jest
ustalenie stawek podatku od nieruchomo�ci,
od �rodków transportowych, podatku od po-
siadania psów oraz op³aty za wodê i �cieki,
jakie bêdziemy p³aciæ w 2002 r.

Propozycje z³o¿one przez Zarz¹d Miasta i
Gminy musia³y godziæ mo¿liwo�ci mieszkañ-
ców i podmiotów gospodarczych w p³aceniu
tych nale¿no�ci, jak równie¿ oczekiwania bu-
d¿etu na �rodki z tych pozycji, które stano-
wi¹ w nich znacz¹cy element. Zaplanowano
wzrost tych dochodów o 6,1 % w stosunku
do stawek tegorocznych. I tak na przyk³ad za
1 m2 powierzchni mieszkania zap³acimy 0,43
z³ � w 2001 roku: 0,40 z³; za 1 m2 powierzch-
ni zajêtej pod dzia³alno�æ gospodarcz¹ � 14,75
z³ � w 2001 r.: 13,90 z³.

Zupe³nie inny kszta³t ni¿ poprzednio przy-
bra³a uchwa³a w sprawie podatku od �rod-
ków transportowych (od 3,5 t). W zwi¹zku z
dostosowaniem naszego prawa do wymogów
unijnych radni musieli dokonaæ podzia³u po-
jazdów na poszczególne kategorie pod wzglê-
dem tona¿u, nacisku na siod³o ci¹gnika, jak
równie¿ ze wzglêdu na wp³yw pojazdu na �ro-
dowisko oraz ... na jego wiek. Rada z tym
problemem siê upora³a, teraz bêd¹ musieli siê
do niego dostosowaæ posiadacze pojazdów,
których na terenie gminy nie jest du¿o (ok.
100 pojazdów podlegaj¹cych temu podatko-
wi). Nie zmieniona zosta³a wysoko�æ podat-
ku od posiadania psów.

Bardzo d³uga dyskusja odby³a siê przy
okazji uchwalania wysoko�ci op³at za wodê
i �cieki. I to nie chodzi³o tyle o wzrost, bo

ten nie by³ wysoki (przy wodzie � 4,6%, przy
�ciekach � 10%). Chodzi³o g³ównie o wzrost
op³at po�rednich, na które przedsiêbiorstwa
dostarczaj¹ce wodê nie maj¹ wp³ywu (op³ata
na rzecz �rodowiska, podatki, wzrost cen
energii, amortyzacja). Szefowie PGKiM wy-
kazywali przy tym, ¿e taka wysoko�æ op³at
spowoduje stratê w firmie na tym rodzaju
dzia³alno�ci.

Du¿o dyskutowano nad stanem sieci wo-
doci¹gowej w Chmielowie i Cyganach. Ja-
ko�æ tej sieci powoduje tak znaczne ubytki
wody, ¿e ten stan mo¿e zmieniæ jedynie bu-
dowa nowego wodoci¹gu. Tego jednak gmi-
na nie jest w stanie zrealizowaæ w najbli¿-
szym czasie. Dlatego ogranicza siê do wy-
miany przy³¹czy i najbardziej podziurawio-
nych odcinków.

Bardzo wa¿nym punktem ostatniej sesji
by³a konwersja wierzytelno�ci DEZAME-
TU wobec Gminy na udzia³y w nierucho-
mo�ciach i spó³kach. Rada Miejska wyrazi-
³a zgodê na przejêcie przez Gminê 480
udzia³ów w spó³ce UNIDEZ (48%), 33
udzia³y w Zak³adzie Produkcji Wody
(10,5%), prawie 2 ha nieruchomo�ci przy ul.
Wczasowej i 3 mieszkania w budynku przy
ul. Ko�ciuszki 106. Resztê wierzytelno�ci
mia³ umorzyæ Burmistrz Miasta i Gminy,
jako organ podatkowy.

Jak powiedzia³ Stanis³aw Wójcik, prezes
Zarz¹du, ta bardzo wa¿na dla DEZAMETU
decyzja przyczyni siê do poprawy sytuacji
firmy, która od jakiego� czasu stabilizuje siê.
Obieca³ równie¿, ¿e w przysz³ym roku z
DEZAMETU bêd¹ wreszcie p³yn¹æ podat-
ki do gminnej kasy.                                             NS

NOWE PODATKI, NOWE OP£ATY

Zgodnie z ustaw¹ oraz przyjêta przez
Radê Miejsk¹ procedur¹ uchwalania bu-
d¿etu, Zarz¹d Miasta i Gminy przygoto-
wa³ na 15 listopada projekt bud¿etu na
2002 rok.

Projekt ten przewiduje dochody w wy-
soko�ci 20.762.086 z³ oraz wydatki w
wysoko�ci 21.139.486 z³.

Przypadaj¹ca do sp³aty w roku 2002
kwota z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i
kredytów wynosi 790.000 z³. Tak wiêc
do zbilansowania bud¿etu brakuje
1.167.400 z³ i wobec powy¿szego do ta-
kiej kwoty proponuje siê zaci¹gniêcie
kredytu.

W bud¿ecie przewidziano sumê
1.562.000 z³ na zadania inwestycyjne. Po-
mimo braku �rodków, inwestycje na tak¹
kwotê znalaz³y siê w projekcie bud¿etu,

PRZYMIARKI
DO BUD¯ETU

poniewa¿ w bie¿¹cym roku oraz w latach
poprzednich zosta³y zawarte umowy na
te prace, które obliguj¹ nas do ich reali-
zacji.

Nadmieniam przy tym, ¿e zadania bie-
¿¹ce, w zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ finanso-
w¹, zosta³y mocno okrojone. Spodziewaæ
siê tak¿e musimy decyzji Ministerstwa
Finansów o zmniejszeniu przewidywa-
nych �rodków na subwencje i dotacje, co
wp³ynie na zmniejszenie dochodów.

Z tych przedstawionych kilku liczb i
informacji wy³ania siê obraz bud¿etu �
obraz ma³o optymistyczny. Nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e w trakcie roku uda siê pozy-
skaæ inne �rodki, które pozwol¹ zrekom-
pensowaæ niedobór w³asnych.

Przedstawi³em tu w bardzo uproszczo-
nej postaci projekt przysz³orocznego bu-
d¿etu. Po przyjêciu go przez Radê Miej-
sk¹ przedstawimy naszym mieszkañcom
bardziej szczegó³ow¹ informacjê o docho-
dach i wydatkach gminnego bud¿etu w
2002 roku.

Wac³aw Wróbel, burmistrz
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W programie sesji 29 pa�-
dziernika znalaz³a siê informa-
cja o realizacji strategii rozwo-
ju gospodarczego gminy. Stra-
tegia ta zosta³a przyjêta w po³o-
wie ubieg³ego roku. Po roku jej
funkcjonowania rada dokona³a
oceny jej realizacji. Informacjê
powy¿sz¹ przedstawi³ wice-
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Pawe³ Bu�. Poinformowa³ on
zarówno o stanie tych progra-
mów, które zosta³y wdro¿one do
realizacji (np. Dzia³alno�æ pro-
ekologiczna), jak te¿ i o tych,
które praktycznie nie zosta³y
zapocz¹tkowane (m.in. bardziej
aktywna dzia³alno�æ gminy w
sferze promocji gospodarczej
terenu).

W dyskusji pad³y s³owa o
ma³ym zaanga¿owaniu w³adz
gminy w realizacjê strategii, jak
te¿ o mo¿liwo�ciach jej realiza-

cji ograniczonych przez wiel-
ko�æ �rodków. Nie mniej radni
zobowi¹zali Zarz¹d do wiêksze-
go zaanga¿owania w realizacjê
programów, które rok temu
uznane zosta³y za warte zauwa-
¿enia i wdro¿enia.

Rada dokona³a równie¿ zmian
w Statucie Miasta i Gminy.
Zmiana dotyczy³a ograniczenia
sk³adu Zarz¹du Miasta i Gminy
z 7 do 6 cz³onków. Propozycja
zosta³a z³o¿ona przez burmistrza
Wac³awa Wróbla. Wziê³a siê
st¹d, i¿ po z³o¿eniu rezygnacji z
prac w Zarz¹dzie przez Leszka
Mirowskiego, uzna³ on, ¿e na
kilka miesiêcy prac Zarz¹du w
obecnym sk³adzie nie ma potrze-
by dokonywania zmian.

Radni moc¹ uchwa³y udzieli-
li Leszkowi Mirowskiemu, kie-
rownikowi Miejsko-Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej

upowa¿nienia do wydawania
decyzji administracyjnych w
zakresie zadañ w³asnych i zle-
conych, co by³o dope³nieniem
formalno�ci zwi¹zanych   z po-
wo³aniem go na to stanowisko.

Dokonano równie¿ zmian
zwi¹zanych ze stanem bud¿etu
gminy w tym roku. Szczególne
zaniepokojenie radnych wywo-
³a³a informacja skarbnika gmi-
ny Alicji Furga³, ¿e dotacja na
wyp³atê dodatków mieszkanio-
wych na IV kwarta³ z bud¿etu
wojewody wynios³a 147 tys. z³,
a zapotrzebowanie na �rodki
wojewódzkie wynosi ok. 330
tys. z³. Odpowiedzialno�æ za te
braki spadnie na bud¿et gminy.
Ma³ym pocieszeniem w tym
momencie by³ fakt, ze zwiêk-
szone zosta³y wydatki na wy¿y-
wienie uczniów w szko³ach (o
42 tys. z³). Spowodowa³o to

wzrost liczby korzystaj¹cych ze
szkolnych sto³ówek o ok. 260
uczniów (do tej pory korzysta-
³o ok. 400). �wiadczenie to bê-
dzie obowi¹zywa³o jednak do
koñca roku i wypada mieæ na-
dziejê, ¿e obietnice nowego rz¹-
du zostan¹ spe³nione i przed³u-
¿¹ tê pomoc o kolejny rok.

W czê�ci dotycz¹cej wolnych
wniosków g³os zabrali szefowie
firm DEZAL, DEZAL PLUS i
SILUMIN � Kazimierz Kos i
Bogus³aw Rzeszut. Zwrócili siê
oni z pro�b¹ do samorz¹du o
umorzenie ich  nale¿no�ci wobec
gminy, które obecnie siêgnê³o
kilkuset tysiêcy z³. Da to szansê
tym firmom, które zaczynaj¹
obecnie chwytaæ p³ynno�æ finan-
sow¹ tak¹, ¿e w kolejnym roku
ich sytuacja znacznie siê popra-
wi i na bie¿¹co bêd¹ realizowaæ
zobowi¹zania wobec gminy.
Rada uzna³a, za uzasadnione
podjêcie takich decyzji przez
burmistrza i udzieli³a mu popar-
cia dla takich dzia³añ.           NS

SESJA POD ZNAKIEM STRATEGII

W trakcie XL sesji (27
wrze�nia) bur-
mistrz Wac³aw

Wróbel omówi³ realizacjê
uchwa³y Rady Miejskiej o przy-
st¹pieniu do budowy wspólnie
z Powiatem Tarnobrzeskim sali
gimnastycznej przy Zespole
Szkó³ i Gimnazjum nr 1 w No-
wej Dêbie. Wobec trudnej sy-
tuacji finansowej gminy, zapro-
ponowa³ w³adzom powiatu
zmniejszenie udzia³u finanso-
wego nowodêbskiego samorz¹-
du, równie¿ kosztem zmniej-
szenia udzia³u we w³asno�ci
tego obiektu. Ta propozycja zo-
sta³a zaakceptowana przez Po-
wiat Tarnobrzeski.

Nastêpnie radni przyjêli
uchwa³y wynikaj¹ce z porz¹d-
ku obrad. Najpierw zwolnili
Leszka Mirowskiego z funk-
cji cz³onka Zarz¹du Miasta i
Gminy. Jego rezygnacja z tej
funkcji wynik³a z objêcia sta-
nowiska p.o.  kierownika
Miejsko-Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Nowej
Dêbie.

Dokonane zosta³y równie¿
zmiany w bud¿ecie, z których
najwa¿niejsz¹ by³o zabezpie-
czenie kwoty 60 tys. z³ w tym
roku na budowê wspominanej
wy¿ej sali gimnastycznej.

Nieco wiêcej czasu zabra³o
radnym podjêcie uchwa³y o za-
ci¹gniêciu kredytu komercyjne-

go na bie¿¹ce funkcjonowanie
placówek o�wiatowych (600
tys. z³). Obecna sieæ szkolna nie
premiuje naszej gminy w otrzy-
mywaniu potrzebnej subwencji
o�wiatowej, lecz zmusza do

wyk³adania w³asnych �rodków
na o�wiatê (ok.45% wysoko�ci
subwencji � 3 mln z³). A ponie-
wa¿ tych �rodków w³asnych
brakuje trzeba posi³kowaæ siê
kredytami. Burmistrz zastrzeg³,
¿e kredyt zostanie podjêty w
sytuacji, gdy kasa bêdzie zupe³-
nie pusta.

Radni ustalili równie¿ licz-
bê punktów sprzeda¿y napo-
jów alkoholowych powy¿ej
4,5% (z wy³¹czeniem piwa).
Sklepów z tym alkoholem bê-
dzie mog³o byæ 40 (do tej pory

28), za� barów i restauracji 25
(by³o 17).

Rozwi¹zana zosta³a Miej-
sko-Gminna Komisja Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoho-
lowych, dlatego, ¿e po zmia-
nie przepisów prawnych bê-
dzie j¹ od tej pory powo³ywa³
Zarz¹d Miasta i Gminy.

Nieco wiêcej czasu zajê³o
radnym zg³aszanie  wnio-
sków, zapytañ i interpelacji.
Jednym z ciekawszych tema-
tów, który poruszy³ ca³¹ radê,
by³a sprawa dworku �Belwe-
der� i parku go okalaj¹cego
w Chmielowie. Ten zabytko-
wy zespó³ parkowo-dworski
zosta³ kilka lat temu przeka-
zany na wniosek mieszkañ-
ców Chmielowa Polskiemu
Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z  Upo�ledzeniem
Umys³owym, Ko³o w Tarno-
brzegu. Niestety, nie dosz³o
do realizacji zamierzeñ Ko³a,
które mia³o odnowiæ dworek
i zagospodarowaæ park. Dzi�
teren ten popad³ w jeszcze
wiêksz¹ ruinê i na pewno nie
stanowi ozdoby Chmielowa.
Radni z Chmielowa prosili
burmistrza o zorganizowanie
spotkania z szefow¹ Ko³a,
aby porozmawiaæ o przy-

sz³o�ci tej nieruchomo�ci. W
tym miejscu inni radni przy-
pomnieli, ¿e ta budowla mia-
³a ju¿ prywatnego nabywcê,
ale tylko niechêtna mu posta-
wa mieszkañców Chmielowa
i obietnice Stowarzyszenia
spowodowa³y, ¿e dzi� jest jak
jest.                                  NS

SESJA INTERPELACJI

�Belweder� lepiej prezentuje siê na zdjêciach ni¿ w rzeczywistosci.



Str. 18 ZIMA 2001NASZE
SPRAWY

Czas Adwentu i �wi¹t Bo¿e-
go narodzenia to okres, w któ-
rym szczególnie pamiêtamy o
tradycji i zwyczajach. W wielu
rodzinach w naszej Ojczy�nie z
roku na rok podtrzymuje siê
zwyczaje naszych przodków.
Mo¿e nieraz nawet nie znamy
ich pochodzenia i czasu powsta-
nia , ale je szanujemy i podtrzy-
mujemy. Warto wiec nawi¹zu-
j¹c do tego, przypomnieæ sym-
bolikê niektórych z nich.

RORATY I �WIECA
RORATNIA

 S³owo �roraty� pochodzi od
pierwszego s³owa adwentowe-
go hymnu modlitwy �Rorate
coeli� - tj. �Zro�cie niebiosa�.
Tekst tej pie�ni nawi¹zuje do
fragmentu z ksiêgi proroka Iza-
jasza ( zob. 45,8).Ponadto Msza
�w. roratnia ku czci Matki Bo-
¿ej jest odprawiana codziennie,
kiedy� wcze�nie rano jeszcze
przed wschodem s³oñca, a obec-
nie czê�ciej wieczorem, ze
wzglêdów praktycznych, aby w
niej mog³a uczestniczyæ jak naj-
wiêksza liczba osób, w bia³ym
kolorze, z hymnem �Chwa³a na
wysoko�ci Bogu�.

Ten zwyczaj przyj¹³ siê w na-
szej Ojczy�nie w XIII wieku,

m.in. dziêki �w. Kindze. Bior¹c
udzia³ w roratach przyjmujemy
postawê czuwania i wyczekiwa-
nia w ³¹czno�ci z Matk¹ Bo¿¹
na narodzenie siê Chrystusa.

WIENIEC
ADWENTOWY

Zwyczaj wyplatania wieñców
adwentowych ma swoje korze-
nie w Niemczech. Sporz¹dza siê
z ga³¹zek iglastych drzew, a
wiêc ze �wierka, jod³y lub so-
sny. Osadzone w nim 4 �wiece
s¹ zapalane w kolejne niedziele
Adwentu. Ilo�æ zapalonych
�wiec u�wiadamia zbli¿anie siê
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia, a
tak¿e przypomina o naszej go-
towo�ci na przyj�cie Chrystusa.

¯£OBEK

 ¯³obek z figurk¹ Dzieci¹tka
Jezus lub ma³¹ szopkê ustawia siê
zwykle pod choink¹. W wielu
rodzinach, zw³aszcza w tych
gdzie s¹ ma³e dzieci, ¿³obek przy-
gotowuje siê ju¿ na pocz¹tku ad-
wentu. W Wigiliê wk³ada siê do
niego figurkê Dzieci¹tka Jezus.
Ponadto umieszcza siê zwykle
inne figurki, jak: Maryi, Józefa,
anio³ów, pasterzy i zwierz¹t.

 Zwyczaj urz¹dzania ¿³obków
siêga jeszcze V wielu, a zosta³

szczególnie rozpowszechniony
w wieku XIII przez �w. Fran-
ciszka z Asy¿u.

 Sianko, które stanowi pos³a-
nie dla Dzieci¹tka jest wk³ada-
ne pod bia³y obrus, przypomi-
naj¹cy o³tarz i pieluszki, le¿¹cy
na wigilijnym stole. Spotyka siê
zwyczaj, ¿e pos³anie dla figurki
dzieci¹tka przygotowuje siê
przez ca³y Adwent. Codziennie
dodaje siê jedno �d�b³o sianka,
symbolizuj¹ce dobry uczynek,
który zosta³ spe³niony w ci¹gu
dnia. Niekiedy dzieci przynosz¹
po �d�ble sianka do ko�cio³a do
szopki , która bêdzie w wysta-
wiona na �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia.

CHOINKA
 Choinka to m³ody �wierk lub

sosenka, rzadko jode³ka ze
wzglêdu na ochronê, lub te¿
same ga³¹zki �wierka czy jod³y
obok choinki sztucznej, gosz-
cz¹ w prawie wszystkich do-
mach naszej Ojczyzny na czas
okresu Bo¿ego Narodzenia.
Zwyczaj stawiania w mieszka-
niu ¿ywego iglastego drzewka,
podobnie jak wieniec adwento-
wy, pochodzi z Niemiec. Roz-
powszechni³ siê tam w XV wie-
ku. Choinka, kiedy� mocowa-
na u sufitu, dzi� zwykle stawia-

na na pod³odze czy stole, jest
obficie przyozdabiana, w zale¿-
no�ci od rejonu tak¿e ozdoba-
mi regionalnymi, ludowymi,
wykonywanymi w³asnorêcznie
przez domowników. Ten zwy-
czaj siêga jeszcze czasów po-
gañskich kiedy to w okresie
przesilenia dnia i nocy, gdy po
najd³u¿szych w ci¹gu roku no-
cach znów zaczyna³o przyby-
waæ dnia, wieszano u sufitów
domostw ¿ywe zielone ga³¹zki
jako symbol zwyciêstwa dnia,
�wiat³a i ¿ycia nad noc¹, ciem-
no�ci¹ i �mierci¹. Ko�ció³ za-
akceptowa³ ten zwyczaj, trak-
tuj¹c go jako zapowied� i znak
Jezusa Chrystusa. Nada³ temu
sens teologiczny. Dostêp do
drzewa ¿ycia, czyli daru nie-
�miertelno�ci, utracony przez
cz³owieka przez grzech pier-
worodny, zostaje przywrócony
przez Chrystusa. Nowe drzewo
¿ycia to krzy¿, na którym Je-
zus nas odkupi³. My otrzymu-
jemy nowe ¿ycie jako owoc
drzewa Jego krzy¿a. Wed³ug le-
gendy krzy¿ wykonany by³ z
drzewa rajskiego. Na drzewku
obok ró¿nych ozdób zawiesza-
ne s¹ s³odycze, aby nam przy-
pomina³y nam dobrodziejstwa
odkupienia i wyra¿aj¹ nasz¹ ra-
do�æ ze �wiêtowania uroczysto-
�ci Bo¿ego Narodzenia.

Kolumnê opracowa³:
ks. Mieczys³aw Wolanin

Tradycje bo¿onarodzeniowe

�wiêto Bo¿ego Narodzenia, obchodzo-
ne bardzo uroczy�cie przez wszystkie Ko-
�cio³y chrze�cijañskie, z wyj¹tkiem ormiañ-
skiego, w dniu 25 grudnia, ustanowiono w
Rzymie na pocz¹tku IV wieku. Mamy o
tym wzmiankê pochodz¹c¹ z oko³o roku
336. Natomiast od �w. Augustyna, autora
s³ynnych �Wyznañ�, dowiadujemy siê, ¿e
tak¿e w Afryce, która mu by³a dosyæ do-
brze znana, mniej wiêcej w tym samym
czasie tak¿e obchodzono �wiêto Narodze-
nia Pañskiego. Pod koniec za� IV wieku
powy¿sze �wiêto ustanowione zosta³o w
pó³nocnych W³oszech i uwa¿ane po-
wszechnie by³o jako wielka uroczysto�æ.
Podobnie by³o w Hiszpanii.

Rodzi siê tu pytanie sk¹d siê wziê³a data
25 grudnia, bo nie jest to data historycz-
nych narodzin Jezusa w Betlejem, ale zo-
sta³a wybrana przez ko�ció³ rzymski w
celu zast¹pienia pogañskiego �wiêta � Na-
rodzin niezwyciê¿onego s³oñca - invicti So-

lis�. Aby odwróciæ wiernych od ba³-
wochwalczych �wi¹t ku czci s³oñca,
Ko�ció³ zaproponowa³ swoim wier-
nym, ¿eby narodzenie Chrystusa
Pana rozwa¿aæ jako prawdziwe
�wiat³o, które o�wieca ka¿dego
cz³owieka. Poniewa¿ koñców-
ka IV wieku to czas rozpo-
wszechniania siê b³êdnej na-
uki Ariusza, bardzo moc-
no podkre�lano wówczas
bóstwo Chrystusa.
Szczególn¹ rolê odegra-
³y tu, obok orzeczeñ
czterech soborów eku-
menicznych( w Nicei,
Efezie, Chalcedonie i
Konstantynopolu), pisma
teologiczne �w. Leona Wiel-
kiego.

Wszyscy czekamy na �wiêta Narodzenia
Pañskiego, pierwsze w III tysi¹cleciu, a

Wokó³  �wi¹t Bo¿ego Narodzenia zw³aszcza dzieci. Bo to przecie¿ Wigilia,
dzielenie siê op³atkiem, sk³adanie sobie ¿y-
czeñ, szopka, choinka, Pasterka, jase³ka,

misteria, kolêdnicy, kolêdy i pastora³-
ki, a tak¿e ca³y szereg ró¿nego ro-
dzaju zwyczajów nawi¹zuj¹cych do
tego sprzed dwóch tysiêcy lat zda-
rzenia z Betlejem. Obecnie miej-
sce narodzin naszego Zbawicie-
la prze¿ywa swoje trudne
chwile. Nasila siê miejscowy
konflikt. Trzeba mieæ jednak
nadziejê, ¿e aktualne trudno-
�ci ust¹pi¹ i nastanie ocze-
kiwany dobroczynny po-
kój, zgoda i przyja�ñ po-
miêdzy zwa�nionymi
stronami. I oby tak siê
sta³o, a to zale¿y tak¿e w
pewnym stopni od ka¿-
dej i ka¿dego z nas. Za-

le¿y od naszej modlitwy,
umartwieñ , m. in. od postu

o chlebie i wodzie, o który apelowa³ Ojciec
�w. Jan Pawe³ II na dzieñ 14 grudnia 2001 r.
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�...Po�wiêæmy sobie tê jedn¹ godzinê. Za-
pomnijmy, chocia¿ na chwilê, o drobnych pro-
blemach, niezap³aconych rachunkach, bezro-
bociu. Od³ó¿my na bok nasze zmartwienia.
Przenie�my siê do naszego beztroskiego dzie-
ciñstwa, prostych i kochaj¹cych rodziców.
Wspomnijmy dawne przyja�nie, szkolnych
kolegów, pierwsze mi³o�ci... Po�wiêæmy so-
bie tê jedn¹ godzinê...�

Ko³o Nr 12 Polskiego Zwi¹zku Wêd-
karskiego z Nowej Dêby otrzyma³o od
Zarz¹du Miasta i Gminy 1000 z³ na or-
ganizacjê imprez wêdkarskich dla dzie-
ci i m³odzie¿y. Pieni¹dze te zosta³y spo-
¿ytkowane na organizacjê spotkañ wêd-
karskich z udzia³em dzieci i ich rodzin.

16 maja dla dzieci ze Szko³y Podsta-
wowej nr 3 zorganizowali�my ognisko na
zakoñczenie sprz¹tania brzegów naszego
Zalewu. �mieci by³o du¿o, a dzieci pod
opiek¹ nauczyciela Doroty Oleszczuk
wyj¹tkowo zaanga¿owane w oczyszcze-
nie tego skrawka naszego miasta.

Tradycyjnie po raz 13-ty (zupe³nie nie
feralny) przeprowadzili�my zawody z
okazji Dnia Dziecka. W tej du¿ej impre-
zie wziê³o udzia³ 90 dzieci ze szkó³ pod-
stawowych i m³odsze, a tak¿e 36 opie-
kunów i 15 organizatorów. Ka¿dy z
uczestników zawodów zosta³ przez nas
nagrodzony.

2 wrze�nia na zalewie �Klonowe� od-
by³y siê zawody rodzinne, w których ry-
walizowa³y 22 rodziny � 78 zawodników
(oczywi�cie wiêkszo�æ to dzieciaki).

W sprz¹taniu naszego Zalewu 26
wrze�nia tym razem wziêli udzia³ ucznio-
wie z Szko³y Podstawowej nr 2 (opie-
kun Jacek Szpunar), po którym zorga-
nizowali�my dla nich ognisko.

Na te cztery imprezy wydali�my ³¹cz-
nie 1980 z³, tak wiêc �rodki, które przy-
znane zosta³y nam przez Zarz¹d Miasta
i Gminy by³y niebagatelnym wk³adem.

Tadeusz Molenda
Andrzej Markiewicz

Ko³o PZW Nr 12

Tymi s³owami rozpoczêli�my pierwszy
wieczór poetycki, a by³o to 16 lutego tego
roku. Wieczory te to spotkania z poezj¹ przy
blasku �wiec, w gronie przyjació³: doros³ych
i m³odych. Przy okazji tych spotkañ od¿y-
waj¹ w�ród starszych wspomnienia sprzed
lat, otwieraj¹ siê serca i umys³y.

Staramy siê naszym pi¹tkowym go�ciom
dostarczyæ wiele mi³ych wra¿eñ, dlatego
ostatnio nasze �wieczory� po³¹czyli�my z
muzyk¹. Tak by³o 30 listopada, w wieczór
andrzejkowy. Obok piêknych, jesiennych
wierszy, krotochwilnych aforyzmów, horo-
skopów, pojawi³y siê piosenki �piewane
przez panie z Klubu Seniora i dziewczêta z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego. A program
wzbogaci³y cz³onkinie Zespo³u Obrzêdowe-
go �Wydrzowianie� z Wydrzy, które a`capella
wy�piewa³y piosenki ludowe. Wypada przy
tym nadmieniæ, ¿e po³¹czone si³y pañ z Wy-
drzy i naszego Klubu Seniora potrafi³y za-
chêciæ ca³¹ salê do �piewania.

Wiele swojego serca w organizacjê tych
poetyckich biesiad wk³ada Zofia Strzelczyk.
Jest dobrym duchem tych spotkañ.

Taki wiêc po�wiêæmy sobie tê jedn¹ go-
dzinê w kolejny wieczór.

Ewa Kieliszek, SOK

NASZE
WÊDKOWANIE

19 sierpnia w pasiece prezesa Tadeusza
Wi¹cka odby³o siê  uroczyste, a zarazem
robocze spotkanie Ko³a Pszczelarzy dzia-
³aj¹cego na terenie gminy Nowa Dêba.

W spotkaniu oprócz pszczelarzy udzia³
wziêli burmistrzowie Wac³aw Wróbel i
Pawe³ Grzêda. Na spotkanie przyby³ rów-

nie¿ Leszek Rogo¿a, cz³onek Zarz¹du Okrê-
gowego.

Udzia³ cz³onków Zarz¹du Miasta i Gmi-
ny w zebraniu oraz udzielona pomoc finan-
sowa na zakup leków dla Ko³a zas³uguje na
wdziêczno�æ i uznanie. �wiadczy to o rozu-
mieniu problemów pszczelarstwa, a w kon-
sekwencji i rolnictwa.

Pszczo³y poprzez zapylanie ro�lin popra-
wiaj¹ urodzaje i tylko dziêki pszczo³om upra-
wa pewnych gatunków ro�lin jest op³acal-

na. Dochód jaki pszczo³y przynosz¹  przez
zapylanie ro�lin, przekracza wielokrotnie
dochód otrzymywany z miodu, wosku i in-
nych produktów pszczelich, a o wielkiej
przydatno�ci pszczó³ �wiadczyæ mo¿e to, ¿e
w niektórych krajach uwa¿a siê za koniecz-
ne utrzymywanie pasiek wy³¹cznie w celu
zapylenia, chocia¿by uzyskany miód nie po-

krywa³ kosztów ich utrzymania.
W trakcie spotkania  T. Wi¹cek wrê-

czy³ wyró¿niaj¹cym i zas³u¿onym w
pracy Ko³a oraz prowadz¹cym wzoro-
wo pasieki odznaczenia. Z³ot¹ Odzna-
kê Zwi¹zku Pszczelarskiego otrzyma³
Czes³aw Skowroñski - d³ugoletni psz-
czelarz ,organizator i jeden z  za³o¿y-
cieli Ko³a ,wieloletni przewodnicz¹cy,
obecnie cz³onek Komisji Rewizyjnej
Ko³a. Srebrne Odznaki Zwi¹zku Pszcze-
larskiego otrzymali: Józef Sawu³a -
skarbnik Ko³a oraz Jan Biela � d³ugo-
letni i zas³u¿ony pszczelarz. Br¹zowe
Odznaki Zwi¹zku Pszczelarskiego
otrzymali: Kazimierz Kubi� � cz³onek
komisji rewizyjnej Ko³a, Marian Ko-
walski � sekretarz Ko³a, Szczepan So-
wiñski i Zdzis³aw Gil � d³ugoletni psz-
czelarze.

W plenerowej dyskusji pszczelarze po-
dzielili siê spostrze¿eniami i uwagami ze
swoich pasiek, wêdrówek pszczelarskich
oraz nurtuj¹cych problemów. Leszek Rogo-
¿a z Zarz¹du Okrêgowego przekaza³ infor-
macje dla Ko³a.

Na spotkaniu wrêczono pszczelarzom od-
sklepiacze widelcowe zakupione z pieniêdzy
zwi¹zkowych. Akcja zakupu sprzêtu dla psz-
czelarzy  jest prowadzona od kilku lat.

 Marian Kowalski

POETYCKIE
WIECZORY

WIE�CI OD
PSZCZELARZY

Zespó³ �Wydrzowianie�.
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Dobiega koñca rok 2001, a
wiêc przychodzi pora na pod-
sumowania. By³ to bardzo do-
bry rok dla m³odych sportow-
ców startuj¹cych w zawodach
organizowanych przez Szkol-
ny Zwi¹zek Sportowy, zarów-
no w kategorii szkó³ podsta-
wowych, jak i gimnazjów.
Uczniowie szkó³ z terenu Mia-
sta i Gminy Nowa Dêba zaj-
mowali wysokie lokaty na
szczeblu województwa pod-
karpackiego, a tak¿e startowali
w zawodach ogólnopolskich.
Rozpoczê³y m³ode siatkarki.
Dziewczêta z SP 2 w Nowej
Dêbie zajê³y 4 miejsce, a jesz-
cze lepiej spisa³y siê ich star-
sze kole¿anki z Gimnazjum Nr
1 w Nowej Dêbie, które wy-
walczy³y 3 pozycjê w woje-
wództwie podkarpackim. W
pi³ce rêcznej ch³opcy z Gim-
nazjum Nr 2 i dziewczêta z
Gimnazjum w Chmielowie za-
jêli 3 miejsca w pó³finale wo-
jewódzkim, tj. miejsca 7 - 9 na
Podkarpaciu. Fina³owe zawo-
dy w indywidualnych biegach
prze³ajowych odby³y siê w
Kolbuszowej. Wystartowa³a w

nich kilkunastoosobowa repre-
zentacja gminy. Najlepsze wy-
niki osi¹gnêli: Marek Gurdak
� 5 miejsce i Rafa³ Per³owski
� 8 miejsce (obydwaj z Gim-
nazjum Nr 2). Wraz z przyj-
�ciem wiosennego ciep³a na
stadiony wyszli lekkoatleci.
Do zawodów wojewódzkich w
Lidze Lekkoatletycznej Gim-
nazjady awansowa³y dziew-
czêta z Gimnazjum Nr 1 (11
miejsce) i ch³opcy z Gimna-
zjum Nr 2 w Nowej Dêbie.
Wielki sukces odnie�li zawod-
nicy z �gimnazjalnej dwójki�,
którzy zwyciê¿yli i awansowa-
li do zawodów ogólnopolskich
w Bia³ymstoku, gdzie zajêli 11
miejsce. W czerwcu odbywa-
³y siê zawody w czwórboju i
trójboju lekkoatletycznym
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
(szko³y podstawowe). W fina-
³ach wojewódzkich wyst¹pi³y
reprezentacje SP 2 (dziewczê-
ta � czwórbój i trójbój, ch³op-
cy trójbój) oraz SP 3 w Nowej
Dêbie (ch³opcy � czwórbój).

W bardzo dobrych nastro-
jach udawali�my siê na waka-
cje. W sierpniu Podkarpacki

Wojewódzki Zwi¹zek Sporto-
wy w Rzeszowie podsumowa³
rywalizacjê szkó³ w roku
szkolnym 2000/2001. Dwie
nasze szko³y uplasowa³y siê w
pierwszej dziesi¹tce szkó³ z
Podkarpacia. W�ród 656 szkó³
podstawowych Szko³a Podsta-
wowa Nr 2 w Nowej Dêbie
zajê³a 9 miejsce. Na tej samej
pozycji, w�ród 349 gimna-
zjów, znalaz³o siê Gimnazjum
Nr 1 w Nowej Dêbie. Gimna-
zjum Nr 2 w Nowej Dêbie
uplasowa³o siê na 21, a Gim-
nazjum w Chmielowie na 100
miejscu. Pozosta³e sklasyfiko-
wane szko³y podstawowe
(start w zawodach szczebla
wojewódzkiego) zajê³y nastê-
puj¹ce lokaty: SP w Chmielo-
wie � 120, SP w Cyganach �
244, SP 3 Nowa Dêba � 247,
SP Jadachy � 432, SP Alfre-
dówka � 515. Sklasyfikowane
zosta³y równie¿ gminy. W ka-
tegorii podstawówek gmina
Nowa Dêba sklasyfikowana
zosta³a na 11 miejscu spo�ród
155 gmin, a w kategorii gim-
nazjów na 9, w�ród 151 punk-
tuj¹cych gmin.

Nowy rok szkolny rozpocz¹³
siê wiec od mi³ych akcentów.
Wszyscy z zapa³em zabrali siê
do pracy. Pierwszymi zawoda-
mi by³y sztafetowe biegi prze-
³ajowe. W�ród szkó³ podsta-
wowych ch³opcy z SP 2 w
Nowej Dêbie na dystansie 10
x 1000 m stoczyli wyrównan¹
walkê z Narciarsk¹ Szko³¹
Sportow¹ z Ustrzyk Dolnych.
Ostatecznie zajêli drugie miej-
sce. Dziewczêta z �dwójki�
uplasowa³y siê na 8 pozycji.
Rewan¿ za pora¿kê ch³opców
z podstawówki wziêli ich star-
si koledzy z Gimnazjum Nr 2,
którzy zostali mistrzami woje-
wództwa, wyprzedzaj¹c rywa-
li z Ustrzyk D. Ch³opcy z Gim-
nazjum Nr 1 zajêli 11 miejsce.
Kolejn¹ okazj¹ do uzyskania
dobrych wyników by³y Mi-
strzostwa Województwa Pod-
karpackiego w Indywidualnej
Lekkoatletyce. Podczas zawo-
dów w Mielcu uczniowie Gim-
nazjum Nr 1 uzyskali: Kata-
rzyna Burek � 3 miejsce w

skoku w dal i 4 w biegu na 100
m, w rzucie dyskiem Barba-
ra Sudo³ � 1 miejsce, a Moni-
ka Tworek � 5, Jakub Zie-
rold � 6 w biegu na 110 m pp³.,
Magda Za³êska � 6 w biegu
na 300 m; a Gimnazjali�ci z 2-
ki: £ukasz Rêbisz � 1 miej-
sce na 300 m, sztafeta 4 x 100
� 1 miejsce, drugie miejsca
wywalczyli � £ukasz Rêbisz w
biegu na 100 m, Szczepan
Ziêtek � 110 m pp³., Marek
Gurdak � w biegu na 1000 m,
Katarzyna K³osowska by³a 3
w pchniêciu kul¹, a Micha³
Szczur � 5 w biegu na 110 m
pp³.. Zawody LA dla szkó³
podstawowych odby³y siê w
Rzeszowie na stadionie Reso-
vii. Najlepsze wyniki spo�ród
17 � osobowej reprezentacji,
która zosta³a wy³oniona po
mistrzostwach powiatu tarno-
brzeskiego uzyskali: Izabela
Tracz (SP Chmielów) � 2
miejsce w skoku w dal i 7 w
biegu na 60m, Aneta Gurdak
i Magdalena Orzakiewicz �
4 miejsce w skoku wzwy¿,
Kamila Za³êska � 6 w biegu
na 60m, Justyna Ma³ecka � 6
w rzucie pi³eczk¹ palantow¹ (
wszystkie SP 2 w Nowej Dê-
bie). W listopadzie przysz³a
kolej na sukcesy m³odych bad-
mintonistów w zawodach dru-
¿ynowych. Zawodnicy repre-
zentuj¹cy Szko³ê Podstawow¹
Nr 2 w Nowej Dêbie zostali
wicemistrzami Podkarpacia w
kategorii dziewcz¹t (Agata
Taraszka, Karolina Chmura
i Izabela Tomczyk) i ch³op-
ców (Mateusz Czachor, Da-
niel Chorab i Kacper Trela).
Reprezentuj¹cy Gimnazjum
Nr 1: Kamil Krukowski  i
Krzysztof Kaczor zostali mi-
strzami województwa, a Mo-
nika ̄ arów i Edyta Sroczyñ-
ska � wicemistrzyniami.

By³ to bardzo dobry rok, ob-
fituj¹cy w sukcesy. Podczas
rywalizacji na sportowych are-
nach Podkarpacia bardzo czê-
sto s³ychaæ pochlebne opinie
o m³odzie¿y z Nowej Dêby i
jej rywalizacji z rówie�nikami
z województwa. Wszystkim
startuj¹cym i ich nauczycie-
lom nale¿¹ siê gratulacje i ¿y-
czenia równie udanych startów
w nastêpnych zawodach.

Adam Szpunar
Organizator

Szkolnego Zwi¹zku Sportowego

BARDZO DOBRY ROK
M£ODYCH SPORTOWCÓW

PREMIER PRZYZNA£
S T YP END I A

Piêciu uczniów z terenu naszej gminy zosta³o nagro-
dzonych stypendium Prezesa Rady Ministrów. takim sty-
pendysta mo¿e zostaæ uczeñ szko³y �redniej, który w
wyniku rocznej klasyfikacji uzyska³ najwy¿sz¹ �redni¹
uprawniaj¹c¹ do otrzymania �wiadectwa promocyjne-
go z wyró¿nieniem 4,75 i co najmniej dobr¹ ocen¹ z
zachowania. W gronie tegorocznych stypendystów zna-
laz³o siê trzech uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych oraz
dwóch z Zespo³u Szkó³.

Stypendystami z ZSZ zostali: Marcin Ha³oñ (V Tech-
nikum Mechaniczne) � �rednia 5,09, Sabina Szypu³a
(II Liceum Techniczne) � �rednia 5,30, £ukasz Serafin
(II Liceum Ogólnokszta³c¹ce o profilu wojskowym) �
�rednia 4,85.

Stypendystami z ZS zosta³y: Maria �cibisz (IIIa Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce) � �rednia 5,30, Agnieszka
Marczewska (IVb Liceum Ekonomiczne) � �rednia 5,11.

Gratulujemy takich wyników i uznania Premiera.    NS
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TWIST-a

6  pa�dziernika 2001r. zakoñczone zosta³y roz-
grywki Ligi FIRM Nowa Dêba 2001 (na tzw. tra-
wie). Ostatnia XIV kolejka rozegrana jak zawsze
na stadionie  sportowym SOSiR w Nowej Dêbie
by³a dla dru¿yn �NOVA CLUB� i �SIZ� decy-
duj¹ca o zajêciu III miejsca.  W tej rywalizacji
lepsz¹ okaza³a siê  dru¿yna �NOVA CLUB� pro-
wadzona przez Wies³awa Stygê i Rafa³a Gajew-
skiego.  II miejsce w lidze wywalczy³a dru¿yna
Nowodêbskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej pod
wodz¹ Andrzeja Chejzdrala. NSM musia³a
ostro walczyæ o miejsce na podium, ale uda³o siê.

Zwyciêzc¹ tegorocznej edycji Ligi FIRM zo-
sta³a dru¿yna �FORNAX�, która triumfowa³a
równie¿ w rozgrywkach Ligi w 2000r. Kierow-
nikiem dru¿yny jest Piotr Paku³a, pod wodz¹
którego �FORNAX�  zdoby³ najwiêcej pi³kar-
skich laurów w amatorskich rozgrywkach na
przestrzeni ostatnich lat w Nowej Dêbie. Nie-
w¹tpliwie za takie wyniki nale¿¹ siê dru¿ynie
gratulacje, co niniejszym czynimy. Dru¿yna wy-
stêpowa³a w sk³adzie: Piotr Paku³a, Adam Har-

TOWARZYSKI TURNIEJ
W HALOWEJ PI£CE NO¯NEJ
� 27 pa�dziernika 2001r.
Turniej ten zosta³  zorganizowany z

my�l¹ o dru¿ynach, które mia³y wy-
stêpowaæ w rozgrywkach Halowej Ligi
Firm Nowa Dêba 2001/2002, jako tre-
ning przed ligow¹ rywalizacj¹. Pomys³
zorganizowania turnieju powsta³ na
trzy dni przed jego rozegraniem i nie
wszystkie dru¿yny zd¹¿y³y zebraæ
sk³ady. Do rywalizacji stanê³y wiêc tyl-
ko trzy dru¿yny, które rozegra³y miê-
dzy sob¹ po dwa  mecze. Od pierw-
szego do ostatniego gwizdka sêdziow-
skiego by³o ostro. Dru¿yny nie wziê³y
sobie do serca towarzyskiego charak-
teru turnieju i gra³y na najwy¿szych ob-
rotach. Emocje udzieli³y siê nie tytko
zawodnikom, ale równie¿ kibicom,
przez co  widowisko sta³o siê jeszcze
bardziej ciekawe. Najlepszymi w tych
zawodach okazali siê zawodnicy z dru-
¿yny �MAXIM (SIZ)� w sk³adzie:
Wojciech Serafin, Grzegorz Ordon,
Tomasz Majka, Mariusz Rozmus,
Aleksander Diektiarenko, W³odzi-
mierz Mojsejszczuk, Edmund
Chmiel, Antonin Bia³ek. Drugie miej-
sce przypad³o dru¿ynie �NOVA
CLUB�, natomiast  trzecie �FORNA-
XOWI�. Najlepszym strzelcem Tur-
nieju zosta³ Grzegorz Ordon z dru¿y-
ny �MAXIM (SIZ)�.  Podziêkowania
za wspó³organizacjê turnieju kieruje-
my w stronê sêdziego Ryszarda Mo-
krzyckiego oraz sponsorów: Rafa³a
Gajewskiego i Piotra Paku³y.

Marek  Powrózek

Sportowe
informacje

LIGA FIRM
NOWA DÊBA 2001

HALOWA LIGA FIRM
 NOWA DÊBA 2001/2002

4 listopada 2001r. w niedzielê  ruszy³a dru-
ga edycja Halowej Ligi Firm. W tym roku do
rywalizacji stanê³o 7 dru¿yn: AMATOR,
NOVA CLUB, FORNAX, NSM, EKSPERT,
PIZZERIA NOVA, NAUCZYCIELE. Jak
mo¿na siê by³o spodziewaæ: emocji  du¿o,
umiejêtno�ci pi³karskie dru¿yn na coraz wiêk-
szym poziomie, kibice dopisuj¹. To wszystko
dobrze wró¿y Lidze na przysz³o�æ, co cieszy
zainteresowanych. Zapraszamy do udzia³u w
tej imprezie przez najbli¿sze miesi¹ce. Szcze-
gó³y na plakatach.  Organizatorzy sk³adaj¹ po-
dziêkowania dla dyrekcji i personelu Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Nowej Dêbie za przy-
chylno�æ w organizacji ligi.

Plany TWIST na najbli¿sze  miesi¹ce:
8 grudnia 2001r. - coroczny  Miko³ajkowy Turniej w Halowej Pi³ce No¿nej dla doros³ych

o puchar przechodni Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dêba;
15 grudnia - Gwiazdkowy Turniej w Halowej Pi³ce No¿nej dla Dzieci i M³odzie¿y
ferie 2002 r. - Turniej w Halowej Pi³ce No¿nej dla dzieci i m³odzie¿y.

chut, Jacek Sobañski, Pawe³ Kunat, Andrzej
Sarama, Rafa³ Trela, Grzegorz Motyka, Kon-
rad Rozmus, Bogus³aw Fryc, Krzysztof Dry-
ja, Jerzy Gawe³, Mariusz Moskalewicz. Ko-
lejne miejsca w Lidze 2001 zajê³y: Spó³dzielnia
Inwalidów Zjednoczenie, Amator, Zio³a i Ko-
smetyka, Nauczyciele � Cukiernia, Ekspert � JW
2090. Najlepszym  strzelcem Ligi zosta³ Leszek
Pabian z dru¿yny NSM przed Grzegorzem Mo-
tyk¹ z FORNAXU.  Wszystkim  zawodnikom,
kierownikom dru¿yn, kibicom oraz sêdziom Ry-
szardowi Mokrzyckiemu i Dariuszowi Ziêbie
dziêkujemy za stworzenie kolejnego pi³karskie-
go widowiska na dobrym amatorskim poziomie.

W Y B O R Y  U Z U P E £ N I A J A C E
W zwi¹zku z rezygnacj¹ z funkcji radnego Leszka Mirowskiego � okrêg wyborczy nr 2 w Nowej Dêbie � Wojewoda Podkarpac-

ki zarz¹dzi³ wybory uzupe³niaj¹ce. Poni¿ej przedstawiamy kalendarz wyborczy.

Termin wykonania
czynno�ci wyborczej Tre�æ czynno�ci

do 12 grudnia 2001 r. - podanie do publicznej wiadomo�ci wyborców w formie obwieszczenia, zarz¹dzenia Wojewody Podkar-
packiego o przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych;

do 22 grudnia 2001 r. - podanie do publicznej wiadomo�ci wyborców w formie obwieszczenia, informacji o okrêgu wyborczym, jego gra-
nicach i numerze oraz liczbie wybieranych radnych;

do 27 grudnia 2001 r. - powo³anie przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu Miejskiej Komisji Wyborczej w
Nowej Dêbie;

do 11 stycznia 2002 r. do godz. 2400 - zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych;

do 16 stycznia 2002 r. - przyznanie przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ numerów dla zarejestrowanych list kandydatów;

do 20 stycznia 2002 r.
- powo³anie przez Zarz¹d Miasta i Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomo�ci wyborców w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu

g³osowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej;

do 26 stycznia 2002 r.
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

zawieraj¹cego numery list, dane o kandydatach umieszczone  w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczenia-
mi kandydatów i list;

do 27 stycznia 2002 r. - sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miasta i Gminy;

9 lutego 2002 r. - przekazanie przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców;

- g³osowanie10 lutego 2002 r. godz. 600-2000
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Po upadku powstania war-
szawskiego, tj. od pierwszych
dnia pa�dziernika 1944 r. roz-
pocz¹³ siê na terenie Obwodu
Tarnobrzeskiego atak wszyst-
kich si³ policyjnych przeciw
cz³onkom Armii Krajowej. So-
wieckie NKWD je�dzi³o po te-
renie i wy³apywa³o wa¿niej-
szych akowców, którzy ginêli
bez �ladu. Byli oni trzymani w
ró¿nych piwnicach domów, w
których kwaterowali Sowieci,
jak te¿ w ziemiankach. Nato-
miast akowców z³apanych
przez UB osadzano w areszcie
pobudowanym jeszcze za cza-
sów zaboru austriackiego. Tu
zamykali Austriacy, potem Po-
lacy, a po 1939 Niemcy. Oni
go odpowiednio wyremonto-
wali, czyni¹c obronnym obiek-
tem. W tym stanie przej¹³ go
Urz¹d Bezpieczeñstwa, w któ-
rym wiêzi³ z³apanych akowców
i prowadzi³ �ledztwa.

Z koñcem pa�dziernika nasza
organizacja by³a ju¿ zdruzgota-
na. Czê�æ ludzi wy³apa³o
NKWD, kilkunastu UB, a resz-
ta uciek³a tam, gdzie ich nie
znano. W takiej sytuacji, gdy w
Tarnobrzegu ju¿ nie by³o akow-
ców, ja (wtedy jako d-ca dywer-
sji AK) cudownym zbiegiem
okoliczno�ci pozosta³em w cen-
trum miasta, zamelinowany w
rodzinie otoczonej opiek¹ ofi-
cera �ledczego UB i równocze-
�nie zastêpcê szefa UB � Hen-
ryka Pietrzyka. By³a to rodzi-
na Franciszki i W³adys³awa
¯arów, przyby³a z Chodorowa
do Tarnobrzega w marcu 1944
r., wraz z córk¹ W³adys³aw¹
ps. �Ma³a� oraz z synem Sta-
nis³awem.

Z t¹ w³a�nie W³adys³aw¹
przyjecha³ (równie¿ z Chodo-
rowa) zakochany w niej ówcze-
sny oficer �ledczy UB Henryk
Pietrzyk. Tam na wschodzie
obydwoje znali siê i pracowali
w AK. Dla rodziny ¯arowiów
by³o du¿ym zaskoczeniem, ¿e
tu Henryk jest takim zadekla-

rowanym komunist¹. Poniewa¿
by³ zakochany, czêsto tê rodzi-
nê odwiedza³ i do kolegów ube-
ków mówi³, ¿e mieszka tu jego
narzeczona. A poniewa¿ ja w
lipcu poznawszy j¹, równie¿ siê
w niej zakocha³em, wiêc gdy
przyszed³ w pa�dzierniku trud-
ny czas dla akowców, ona za-
oferowa³a najpewniejsz¹ w Tar-
nobrzegu melinê � w jej domu.
Nie mog³em mieæ pewniejsze-

go wywiadu, jaki mia³em.
Ona od zakochanego w niej

wydobywa³a wszystkie infor-
macje o aresztowanych akow-
cach, ich nazwiska, w których
celach s¹ umieszczeni oraz na-
zwiska tych, którzy s¹ poszu-
kiwani. Dziêki temu wywiado-
wi wszystko wiedzia³em o kry-
tycznej sytuacji naszej organi-
zacji. Podj¹³em wiêc my�l
uwolnienia zamkniêtych. Zda-
³em sobie sprawê, ¿e w takiej
sytuacji muszê tego dokonaæ
sam, gdy¿ na terenie Tarnobrze-
ga nie by³o nikogo, kto by siê
kwalifikowa³ na ochotnika do
takiej akcji.

W miêdzyczasie uzyska³em
ju¿ rozpoznanie o sposobie
strze¿enia tego obiektu. Miano-
wicie � rano ok. 7.00 przycho-
dzi³o trzech uzbrojonych w pe-
pesze i odchodzi³a nocna zmia-
na � 5 ludzi. Natomiast wieczo-
rem (ok. 16.30) dwóch ze zmia-
ny dziennej wychodzi³o i szli na
wartowniê, sk¹d natychmiast
przychodzi³a nocna zmiana piê-
ciu ludzi, a ten trzeci ze zmia-
ny dziennej odchodzi³ na war-
towniê odleg³¹ od wiêzienia
oko³o 500 m.

Postanowi³em wiêc wykorzy-
staæ to wieczorne dokonywanie

zmiany wart, gdzie przez parê
minut móg³ byæ tylko jeden
stra¿nik. Przez przypadek móg³
tam byæ jeszcze �ledczy z kim�,
bo zdarza³o siê, ¿e wieczorami
prowadzi³ przes³uchania. I nie-
spodzianie 30 pa�dziernika wie-
czorem Henryk przychodzi do
�Ma³ej� i oznajmia jej,  ¿e 4 li-
stopada wszyscy trzymani
akowcy bêd¹ wywiezieni samo-
chodem ciê¿arowym do Rzeszo-

wa, a pó�niej do Przemy�la i na
Sybir. Wie�æ to straszna � na
Sybir �ladem naszych powstañ-
ców dziewiêtnastowiecznych.

Z obawy, aby przypadkiem
nie wywieziono ich dzieñ wcze-
�niej postanowi³em podj¹æ siê
uwolnienia ich 2 listopada. 31
pa�dziernika poprosi³em Stasz-
ka ̄ arowia, by odszuka³ i umó-
wi³ na spotkanie ze mn¹ pozna-
nego uciekiniera ze Lwowa o
nazwisku Rutkowski. W dzieñ
Wszystkich �wiêtych spotkaw-
szy siê z nim, poprosi³em go,
aby nastêpnego dnia o godz. 16
obserwowa³ bramê wiêzienia
do czasu, a¿ wyjdzie z niej
dzienna zmiana � dwóch mili-
cjantów. Po ich odej�ciu mia³
natychmiast podej�æ do bramy
zadzwoniæ sygnaturk¹  i zapy-
taæ o �ledczego Henryka Pie-
trzyka. Poniewa¿ brama pobu-
dowana by³a z grubych bali i
wysoka na 3 m, rozmowa mu-
sia³a byæ g³o�na, by siê s³ysze-
li. By³em wiêc pewny, ¿e ja bê-
d¹c za murem i jakie� 6 m od
bramy, us³yszê cenn¹ dla mnie
odpowied� stra¿nika. Je�li bê-
dzie negatywna, bêdê mia³
wspania³¹ sytuacjê, przypusz-
czalnie spotkam tylko jednego
wartownika.

2 l istopada o godz. 16
uzbrojony w pistolet Vis wy-
szed³em ze swej meliny i
ogrodami, a nastêpnie obok
piekarni Gaja wszed³em na
dziedziniec ko�cielny, którego
ogrodzeniowy mur w swej
po³udniowej czê�ci by³ ogro-
dzeniem wiêziennym. Na
dziedziñcu ko�cielnym obok
wiêzienia ros³y stare lipy. Po-
�rodku chodzi³ jaki� ksi¹dz,
modl¹cy siê na brewiarzu.
Poszed³em do niego i powie-
dzia³em by st¹d poszed³ i nie
wraca³.  Tak te¿ uczyni³ .
Wówczas poszed³em obok

muru do punktu, z którego
mia³em widok na podwórko
wiêzienne i na wpó³ otwarte
drzwi od korytarza wiêzienne-
go. Mia³em korzystn¹ sytu-
acjê, bo poziom wiêzienia jest
ni¿szy od poziomu dziedziñ-
ca  ko�cielnego o ponad 1 m.
Wcisn¹³em siê miêdzy mur i
lipê ze wzrokiem skierowa-
nym na drzwi i nieruchomo
wyczekiwa³em upragnionego
wyj�cia z nich wartowników.

Po jakim� czasie (15-30 min)
widzê, ¿e wychodz¹ - jeden,
drugi, trzeci, uzbrojeni w auto-
maty i id¹ prosto do bramy wyj-
�ciowej. Po jej otwarciu dwóch
wysz³o, a trzeci bramê zamkn¹³
i wróci³ do budynku. Za chwilê
rozleg³ siê d�wiêk sygnaturki.
Stra¿nik wyszed³ z budynku i
podszed³ do bramy. Otworzy³
wizjerkê i us³ysza³em: �czego�.
Zza bramy pad³o pytanie, któ-
rego nie us³ysza³em, ale us³y-
sza³em odpowied�: �nie, nie ma
go tu wcale�. Za moment stra¿-
nik przedefilowa³ przed moim
wzrokiem i znikn¹³ w koryta-
rzu, od którego drzwi pozosta-
³y na wpó³ otwarte.

Kazimierz Bogacz
�B³awat�

por. KAZIMIERZ BOGACZ - �B³awat� (ur. 1914 r.)
Uczestnik kampanii wrze�niowej 1939 roku. ¯o³nierz ZWZ - AK, szef Referatu

VI Obwodu Tarnobrzeg. Od marca 1943 r. szef Kedywu  Obwodu. W latach 1943-
44 dowódca oddzia³u partyzanckiego w Budzie Stalowskiej. Bra³ udzia³ w wielu
akcjach m.in. na wiêzienie Gestapo w Mielcu i w rozbiciu wiezienia UB w Tarno-
brzegu. Cz³onek sztabu WiN w Katowicach i Krakowie.

W 1949 r. skazany na 6 lat wiêzienia. Odznaczony Krzy¿em AK i Medalem
Wojny 1939 r. Dzia³acz �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. Autor wspomnieñ:
�SZP-ZWZ-AK w Obwodzie Tarnobrzeg�, �W s³u¿bie dla Ojczyzny�.

UWOLNIENIE AKOWCÓW
OD WYWÓZKI NA SYBIR (CZ.I)
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Finisz koñcówki roku naszego Klubu
Kyokushin jest rewelacyjny, tak  pod
wzglêdem sportowym, jak i spo³ecznym
� w wyniku docenienia przez w³adze
wojewódzkie pracy i osi¹gniêæ repre-
zentantów  KKK  Nowa Dêba.

10 listopada z okazji �wiêta Niepodle-
g³o�ci w Che³mie odby³ siê II Ogólnopol-
ski Turniej Karate. Now¹  Dêbê reprezen-

towa³o czterech zawodników, z czego
dwójka stanê³a na najwy¿szym podium:
Ligia  Serwinowska i Janusz Jaworski,
a w klasyfikacji dru¿ynowej zajêli�my
trzecie miejsce, ustêpuj¹c Lublinowi i  re-
prezentantom gospodarzy. Nale¿y nad-
mieniæ, ¿e turniej odbywa³ siê w walkach
(pe³ny kontakt przy zastosowaniu kasków
i ochraniaczy), a Ligia i Janusz wygrali
po dwie walki przed czasem.

14 listopada w sali g³ównej Filharmo-
nii w Rzeszowie odby³o siê spotkanie z
wyró¿nionymi szkoleniowcami i dzia-
³aczami kultury fizycznej oraz medali-
stami w ramach  Ogólnopolskiego Sys-
temu Wspó³zawodnictwa M³odzie¿o-
wego. Nasz Klub reprezentowali: Ry-
szard Kiper - trener oraz Katarzyna
Sotkiewicz  i  Bartosz  Bytom - meda-
li�ci tegorocznej Olimpiady M³odzie¿y,
która odby³a siê w Opolu.  Wszyscy wy-

KRONIKA WYDARZEÑ
WRZESIEÑ

27 � XL sesja Rady Miejskiej.
28 � Wieczór poetycki w SOK-u.
30 � Zespó³ �Dêbianie� wyst¹pi³ na zamku w
Sandomierzu.

PA�DZIERNIK
3 � Do u¿ytkowania zosta³a oddana droga �Za-
groble� w Jadachach � I etap.
10 � Spotkanie w³adz gminnych ze stra¿aka-
mi bior¹cymi udzia³ w akcji przeciwpowodzio-
wej w Gorzycach i Tarnobrzegu.
17 � Inauguracja Projektu �AgroBiznesWomen�.
28 � Zebranie wiejskie w Tarnowskiej Woli.
29 � XLI sesja Rady Miejskiej.

LISTOPAD
8 - Podpisanie umów w Narodowym Fundu-
szu Ochrony �rodowiska o udzielenie dotacji
(180 tys. z³) i preferencyjnej po¿yczki (420 tys.
z³) na budowê kanalizacji w Tarnowskiej Woli.
8 � Przekazanie przez Powiat Tarnobrzeski i
Gminê Nowa Dêba spó³ce PGKiM �mieciarki i
samochodu do zbiórki segregowanych odpadów.
10 � Wmurowanie kamienia wêgielnego pod
Zak³ad Form Suchych firmy �Sanfarm�.
11 � Wieczornica w Samorz¹dowym O�rodku
Kultury z okazji Narodowego �wiêta Niepod-
leg³o�ci.
13 � PGKiM w Nowej Dêbie otrzyma³o wyró¿-
nienie w kategorii dba³o�ci o �rodowisko na-
turalne oraz dzia³alno�æ na rzecz spo³eczno�ci
lokalnych, które przyzna³a Fundacja Partner-
stwa dla �rodowiska z Krakowa.
15 � XLII sesja Rady Miejskiej.
16 � W Starostwie Powiatowym w Tarnobrze-
gu odby³o siê szkolenie na temat procedur w
programie SAPARD.
17 � Dzieñ Seniora zorganizowa³o Ko³o Pol-
skiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Nowej Dêbie.
17 � Powiatowy zjazd Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych.
18 � Zebranie wiejskie w Chmielowie.
25 � Zebranie wiejskie w Cyganach.
27 � Udzia³ przedstawicieli Gminy w semina-
rium w Mielcu po�wiêconym tworzeniu inku-
batora przedsiêbiorczo�ci.

GRUDZIEÑ
1 � W Miko³ajkach zorganizowanych przez
Ko³o Przyjació³ Dzieci Niepe³nosprawnych
Ruchowo w SOK-u, przy wspó³pracy Katolic-
kiego Stowarzyszenia M³odzie¿y, wziê³o udzia³
100 niepe³nosprawnych dzieci, które zosta³y
obdarowane paczkami.
4,5 � Spotkanie cz³onków Podkarpackiego
Stowarzyszenia Samorz¹dów Terytorialnych w
Przemy�lu z udzia³em przedstawiciela Gminy
Nowa Dêba.
5 � XLIII sesja Rady Miejskiej.
9 � Zebranie wiejskie w Rozalinie.

ró¿nieni otrzymali z r¹k marsza³ka wo-
jewództwa podkarpackiego Bogdana
Rzoñcy list  gratulacyjny oraz reprezen-
tacyjne koszulki Województwa Podkar-
packiego.

2 grudnia tego roku w £añcucie od-
by³y siê III Mistrzostwa Podkarpacia w
Karate M³odzików i Kadetów. Wy-
je¿d¿aj¹c na zawody autokarem liczy-
³em na zwyciêstwo, ale nie my�la³em,
¿e a¿ tylu zawodników  mojej ekipy sta-
nie na podium. Zwyciêstwo Klubu Ky-
okushin Karate Nowa Dêba i zajêcie
pierwszego miejsca nie by³o takim wiel-
kim zaskoczeniem, jak rozmiar ró¿nicy
punktowej: I miejsce  - Nowa  Dêba -

40 punktów;  II miejsce -
Stalowa Wola - 17 punk-
tów; III miejsce - Kolbu-
szowa - 14 punktów; IV -
miejsce Przemy�l; V �
Przeworsk; dalej Le¿ajsk,
Rudnik, Krosno i Sanok.
Miejsca naszych reprezen-
tantów w kategorii kata: I
miejsce - Laura Luchow-
ska, Artur Jurek, Ligia
Serwinowska, Dawid Ki-
per, Janusz Jaworski; II
miejsce - Jan Sarysz,
Agnieszka Kwasek, Kata-
rzyna Teper, Rafa³ Wro-
na; III miejsce - Jaros³aw

Barañski.
Wyznaj¹c, ¿e w karate liczy siê wal-

ka, zawodnicy z Nowej Dêby zwyciê-
¿yli równie¿ w kategorii cliker kadetów
i kadetek m³odszych i starszych: I miej-
sce - Angelika  Wrona, Katarzyna  Sot-
kiewicz, Janusz Jaworski, Sylwester
Zomek; III miejsce zajêli - Magda  Ja-
neczko ,Ma³gorzata Wojnas i Micha³
Obszañski.

Klasê pokaza³a Ligia  Serwinowska
pokonuj¹c swoje rywalki najwiêksz¹ ilo-
�ci¹ punktów, ale dla siebie klas¹ oka-
za³ siê Janusz  Jaworski  zwyciê¿aj¹c i
cliker i kata; dorówna³ do nich Dawid
Kiper zwyciê¿aj¹c najliczniej obsadzo-
n¹ grupê (28 uczestników).

To ta mistrzowska trójka reprezento-
wa³a Klub na tegorocznych Mistrzo-
stwach Polski Dzieci w Radzyminie.

 Ryszard Kiper

NASZ KLUB -
NASZE KARATE

SPÓ£DZIELCZA KASA  OSZCZÊDNO�CIOWO-ROZLICZENIOWA PRZY �DEZAMET� S.A. w NOWEJ DÊBIE

Zadowolenie medali�ci.
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