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aka rocznica sk³ania do zadumy, przemyœleñ, pewnych podsumowañ, ale przede wszystkim
do wspomnieñ.
Z zapisu w dokumentach wynika, ¿e w
osadzie Dêba w 1909 roku powsta³o Towarzystwo Stra¿y Ogniowej, które posiada³o na swym wyposa¿eniu sikawkê rêczn¹ 4 – ko³ow¹ zakupion¹ za 700 koron, która s³u¿y³a wy³¹cznie do u¿ytku osady Dêba.
Rozwój Stra¿y Ogniowej zahamowa³ wy-
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niæ, ¿e do roku 1945 jednostka nasza dysponowa³a jedn¹ rêczn¹ sikawk¹ ko³ow¹ o poci¹gu konnym wraz z niedostatecznym
osprzêtem pomocniczym.
W roku 1945 za sprzedan¹ jedn¹ motopompê wraz z osprzêtem Zarz¹d OSP zakupi³ samochód ciê¿arowy marki „Moris” i w
ten sposób jednostka nasza sta³a siê zespo³em bardziej operatywnym i bojowym, o
du¿o wiêkszym promieniu dzia³ania.
Pisz¹c wspomnienia o dêbskiej stra¿y
trzeba te¿ wspomnieæ o wieloletnim kierowcy OSP
jakim by³ Roman
Pater. By³ zatrudniony ju¿ od 1945
roku do œmierci. Pozosta³ w pamiêci
jako cz³owiek dbaj¹cy o porz¹dek i
sprawnoœæ sprzêtu,
bardzo oddany tutejszej jednostce,
powa¿any przez
w³adze powiatowe i
wojewódzkie.
W roku 1946 Zarz¹d podj¹³ decyzjê o budowie remizy murowanej z dwoma gara¿ami. Œrodki finansowe by³y pozyskane ze sprzeda¿y 2 parceli budowlanych oraz ze sprzeda¿y drewna z lasu gromadzkiego. OSP w Alfredówce odkupi³a od naszej jednostki rêczn¹ sikawkê. Budowa remizy trwa³a do roku
1953. W roku 1948 stanowisko komendanta
przejmuje druh Edward Kulig. W 1953
roku Komenda Powiatowa przekaza³a naszej jednostce wóz bojowy Star – 20.
Dwa lata póŸniej za zajêcie I miejsca w
zawodach powiatowych oraz za ca³okszta³t
dzia³alnoœci OSP zosta³a przydzielona motopompa KM-800.
Przez ca³y okres jednostka bra³a udzia³
nie tylko w likwidacji po¿arów, lecz tak¿e
czynnie w³¹cza³a siê do prac na rzecz spo³ecznoœci. W roku 1958 nast¹pi³o „odm³odzenie” jednostki z równoczesnym jej powiêkszeniem.
Zarz¹d OSP wraz z ksiêdzem proboszczem Henrykiem £agockim w 1960 roku
zakupi³ sztandar stra¿acki, który by³ przechowywany w tutejszym koœciele parafialnym, jednak uleg³ on zniszczeniu.
W latach 60. prezesem by³ Longin Pietras, który wraz z Zarz¹dem prowadzi³ jednostkê do sukcesów, zabiega³ o dosprzêtowienie i szkolenie druhów. W 1975 roku
jednostce zostaje przydzielony drugi samochód po¿arniczy – Star 26.
W latach 80. jednostka rozbudowa³a gara¿e, uczestniczy³a w gaszeniu po¿arów w
gminie i poza ni¹, co roku bra³a udzia³ w
zawodach sportowo – po¿arniczych, zdobywaj¹c zawsze jedno z czo³owych miejsc.
Dobrze uk³ada³a siê tak¿e wspó³praca OSP
z Jednostk¹ Wojskow¹ w Dêbie. W roku
1994 jednostka zostaje doposa¿ona w nowy

75-lecie OSP w Dêbie
buch I wojny œwiatowej, poniewa¿ grono
m³odych ludzi przynale¿¹cych do stra¿y
wcielono do wojska. W czasie wojny zosta³a te¿ zniszczona rêczna sikawka.
W roku 1927 po¿ary nawiedzaj¹ w du¿ym stopniu nie tylko Dêbê, ale równie¿
okoliczne wsie i lasy. ZnaleŸli siê wtedy
ludzie, którzy postanowili odnowiæ istniej¹c¹ stra¿, zak³adaj¹c w jej miejsce Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹. Jednym z za³o¿ycieli
by³ kierownik szko³y Bronis³aw Zybura.
Komendantem nowopowsta³ej jednostki
zosta³ wybrany druh Jan Pyryt, piastuj¹c
sw¹ funkcjê do roku 1929.
Z tego okresu do wyró¿niaj¹cych siê druhów nale¿¹: Pawe³ Tomczyk, Micha³ Tomczyk, Andrzej Radek, Jan Wilk, Jan Grzesik, Jan Kozdêba, Andrzej Wójcikowski,
Andrzej Wilk, Jan Baracz, Antoni ¯muda, Jan Tomczyk i Wojciech Wilk.
W roku 1929 nowym komendantem
OSP zostaje wybrany druh Jan Grzesik.
Od roku 1929 jednostka nasza trwale zapisa³a siê w pamiêci spo³eczeñstwa Dêby,
nios¹c pomoc w likwidacji klêsk ¿ywio³owych (g³ównie powodzie).
Dzia³alnoœci nie przerwa³a II wojna œwiatowa. Okres ten upamiêtni³ siê jako walka z
¿ywio³em ognia. W czasie ucieczki Niemców druhowie: Jan Grzesik, Jan Kozdêba,
Jan Wilk, Jakub Radek, Boles³aw ¯muda,
Boles³aw Skóra i Stanis³aw Flis zdobyli dla
jednostki dwie niemieckie motopompy wraz
z osprzêtem, ryzykuj¹c przy tym ¿ycie. W
okresie tym komendantem by³ druh Franciszek ¯muda, którego praca dla dobra OSP
zosta³a przerwana tragiczn¹ œmierci¹. W
miejsce zamordowanego funkcjê komendanta stra¿y obj¹³ druh Jakub Jaskot, który funkcjê sw¹ pe³ni³ a¿ do œmierci. Trzeba nadmie-
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samochód po¿arniczy Star 244. Prezesem
w tym czasie by³ Stefan Buœ, który w³o¿y³
wiele serca i wk³adu w pozyskanie tego¿
samochodu. W tym samym roku zostaje
wykonany remont dachu na stra¿nicy, wie¿y i nowa elewacja.
W 1995 roku jednostka zostaje w³¹czona do Krajowego Systemu RatowniczoGaœniczego, a zarazem jest doposa¿ona w
sprzêt specjalistyczny: no¿yce „Holmatro”,
pi³y do stali i betonu, pompê p³ywakow¹,
nowe umundurowanie oraz instalacjê wywo³ywania selektywnego.
Z okazji 75-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dêbie Zarz¹d zwróci³ siê do zak³adów pracy, instytucji oraz do mieszkañców z proœb¹ o dofinansowanie nowego
sztandaru, który zostanie uroczyœcie poœwiêcony we wrzeœniu tego roku.
JAN FLIS
Prezes OSP

ZMAR£
Stanis³aw BIELA

11 maja zmar³ nagle, w wieku 80 lat,
znany nowodêbskiej spo³ecznoœci cz³onek i dyrygent naszej Orkiestry Dêtej –
Stanis³aw Biela.
Zmar³y by³ cz³onkiem Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w
Nowej Dêbie i tu da³ siê poznaæ jako
wzór obowi¹zkowoœci i punktualnoœci,
jako szczery patriota.
Podczas Kampanii Wrzeœniowej
1939 r. odniós³ lekkie rany w obronie
Twierdzy Modlin, która by³a bastionem
obronnym Warszawy na kierunku pó³noc-po³udnie. Trzecia Rzeczpospolita
nagrodzi³a Go za to Odznak¹ Weterana
Walk o niepodleg³oœæ.
W pogrzebie zmar³ego Stanis³awa
Bieli – 14 maja – uczestniczy³o liczne
grono przyjació³, znajomych, entuzjastów Jego muzycznego talentu, koledzy
z organizacji akowskiej.
Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia ¯onie i Rodzinie Zmar³ego sk³ada - t¹ drog¹ – Zarz¹d ŒZ¯AK w Nowej Dêbie.
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40 LAT JAK JEDEN DZIEÑ

Mi³¹ uroczystoœæ 40lecia nauczania w obecnym budynku szkolnym
obchodzi³a 25 maja spo³ecznoœæ wsi Tarnowska
Wola.
Szko³a zosta³a wybudowana w 1962 r. jako
tzw. „Tysi¹clatka”. Bardzo du¿y wk³ad, zarówno finansowy i organizacyjny wnios³y w jej budowê Zak³ady Metalowe „DEZAMET”. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
DEZAMETU,
mieszkañców, w³adz
gminnych budynek zosta³ oddany po zaledwie
9 miesi¹cach. Co prawda, po latach ujawni³y
siê usterki spowodowane szybk¹ budow¹, to
jednak od 1 wrzeœnia
1962 mo¿na by³o przenieœæ siê z budynku dawnej szko³y, wybudowanej
na pocz¹tku wieku przez
w³adze austriackie, do
nowego obiektu.
40. rocznica zgromadzi³a spo³ecznoœæ szkoln¹, absolwentów, przedstawicieli organizacji
wiejskich. Uroczystoœci
rozpoczê³y siê od mszy
œw. odprawionej w koœciele Najœwiêtszego

praktycznie tak¹ osobê,
czy studenta, mo¿na znaleŸæ w ka¿dej rodzinie.
Po mszy, przy dŸwiêkach Orkiestry Dêtej,

równie¿ Stanis³aw Skimina – przewodnicz¹cy
Komisji Oœwiaty Rady
Miejskiej oraz Kazimierz W¹sik, szef ZNP.
Na zakoñczenie wyst¹pieñ goœci g³os zabra³ Julian ¯mihorski,
bardzo dobrze pamiêtany w Tarnowskiej Woli
opiekun szko³y z ramienia „DEZAMETU”. Jego wspomnienia ró¿nych trudnoœciach z tamtych lat
(choæby wycieczka zak³adowym autobusem
do Niepokalanowa), a
zw³aszcza „Hymn do
Boga” Jana Kochanowskiego piêknie wyrecy-

WIES£AW ORDON

O. STANIS£AW WARGACKI, absolwent.
uczestnicy tego spotkania przeszli do szko³y.
Honory gospodarza tej
uroczystoœci pe³ni³a Marzena Zöllner, dyrektor
szko³y, która przedstawi³a historiê nauczania w
Tarnowskiej Woli, w
oparciu o kronikê prowadzon¹ przez œp. Helenê
Tu³ak, d³ugoletni¹ dyrektorkê szko³y.
W wypowiedziach
goœci, którzy zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ to

Czêœæ artystyczna.
Serca Pana Jezusa. Ks.
proboszcz Antoni Sanecki w okolicznoœciowym kazaniu mówi³ o
wielkim kapitale wiedzy
w jak¹ wyposa¿a ta szko³a m³odzie¿, która opuszcza jej mury. Jeszcze
przed 10 laty niewielu
by³o tu ludzi z wy¿szym
wykszta³ceniem. Dziœ

w przysz³oœci mo¿e wymusiæ nowe rozwi¹zania
organizacyjne.
Tego dnia szko³a
wzbogaci³a siê o trzy

towany przez wiekowego goœcia, wywo³a³y
aplauz zebranych i owacjê na stoj¹co.
Po tej oficjalnej czêœci
uczniowie miejscowej
szko³y wyst¹pili w monta¿u „Rok szkolny”.
Dzieci pokaza³y siê z jak
najlepszej strony, prezentuj¹c umiejêtnoœci recytatorskie, piosenkarskie.
Nie zbywa³o uczniom
równie¿ na dowcipie,
gdy z wró¿b andrzejkowych odczytali bociana,
który niesie dzieci nad
Tarnowsk¹ Wol¹.
Oby tych dzieci przybywa³o, aby mo¿na by³o
jeszcze œwiêtowaæ 50-lecie szko³y.

spotkanie, s³ychaæ by³o
gratulacje i ¿yczenia pomyœlnoœci na przysz³oœæ. Pojawia³a siê
równie¿ nuta niepewnoœci, co dalszych losów
tej placówki. Zarówno
burmistrz Wac³aw Wróbel, jak i ks. proboszcz
Antoni Sanecki, mówili
o ma³ej iloœci dzieci, co

komputery. Bo oto z okazji 40-lecia dwa komputery przekaza³a wieœ, o
czym poinformowa³ so³tys Józef Sadecki, a jeden Zak³ady Metalowe
„DEZAMET” S.A.,
dawny opiekun szko³y –
dar zosta³ przekazany w
imieniu Zarz¹du przez
Krzysztofa Tereszkiewicza.
Bardzo osobist¹ refleksj¹ na temat tej szko³y podzieli³ siê jej absolwent, ojciec Stanis³aw
Wargacki, wieloletni
misjonarz Papui-Nowej
Gwinei. W jego wypowiedzi przebija³a duma
z tego, ¿e wywodzi siê
z Tarnowskiej Woli, ¿e
tu mieszka³, uczy³ siê i
zdobywa³ pierwsze doœwiadczenia ¿yciowe.
Wspomina³ pedagogów,
którzy zaszczepili w
nim ducha poszukiwania m¹droœci, siêgania
wyobraŸni¹ poza znany
mu horyzont. Jak mówi³
o. Stanis³aw przy swoich
¿yciorysach kap³añskich
czy naukowych wypisuje zawsze miejsce pochodzenia - Tarnowska
Wola. ¯yczy³ równie¿ takiego postrzegania swojej miejscowoœci wszystkim uczniom.
¯yczenia nauczycielom, uczniom z³o¿yli

CENNY DAR
DLA BIBLIOTEKI
25 kwietnia starosta Je- ca³ego kraju.
rzy Sudo³ przekaza³ do biNasz¹ bibliotekê spoblioteki publicznej w No- tka³o ogromne wyró¿niewej Dêbie cenny dar – nie. Otrzymaliœmy Ksiêgê
„Ksiêgê X-lecia Niepodle- jako jedyna biblioteka pug³oœci”.
bliczna w powiecie tarnoJest to piêknie wydane, brzeskim.
bogato ilustrowane i rzeWzbogacenie naszych
telnie opracowane unikal- zbiorów w tak cenne wyne wydawnictwo, obejmu- dawnictwo z okazji Œwiaj¹ce wspó³czesny okres towego Dnia Ksi¹¿ki (obdziejów Polski – lata 1989 chodzonego 23 kwietnia)
– 1999. Pokazuje jak wie- oraz w roku poprzedzaj¹le my, Polacy, w tym dzie- cym 55 lat dzia³alnoœci bisiêcioleciu wspólnie do- blioteki publicznej w Nokonaliœmy. Ksi¹¿ka zawiera 6 dzia³ów, 25 rozdzia³ów, 415 artyku³ów, 5180 ilustracji. Swoje prace do
Ksiêgi przekaza³o
369 autorów tekstów napisanych
specjalnie dla niej,
379 fotografów, 30
grafików, a swoje
zasoby archiwalne
BARBARA GURDAK prezenudostêpni³o 177 tuje Ksiêgê X-lecia.
urzêdów i instytucji wszystkich szczebli. wej Dêbie, jest dla nas –
Ksiêga ma 1131 stron i bibliotekarzy – najlepsz¹
nagrod¹. A naszych czywa¿y 11 kilogramów.
Ksiêga jest darem wy- telników z pewnoœci¹
danym przez Fundacjê wzbogaci w wiele pozyKsiêgi Dziesiêciolecia tywnych odczuæ i wra¿eñ,
Polski Niepodleg³ej. Jej jakie niesie obcowanie z
pierwszy nak³ad przekaza- tak wspania³ym dzie³em.
MA£GORZATA
no tylko do bibliotek uniWÊGRZYNEK
wersyteckich, licealnych i
kierownik biblioteki
gimnazjalnych na terenie

NASZE

Str. 4

LATO 2002

SPRAWY

ABSOLUTORIUM
PO RAZ OSTATNI

29 kwietnia radni po raz
ostatni w tej kadencji udzielili
Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Nowa Dêba absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za 2001
rok. Absolutorium zosta³o
udzielone stosunkiem g³osów
17 za, 1 przeciw, przy 3 wstrzymuj¹cych siê.
Nim jednak do tego dosz³o
informacjê dotycz¹c¹ realizacji
bud¿etu przedstawi³a Alicja
Furga³, skarbnik gminy. Wp³ywy do bud¿etu wynios³y 21 188
216 z³, co stanowi³o 95% planu. Wydatki bud¿etowe siêgnê³y kwoty 20 722 594 z³ (92%
planu). Ró¿nica wynika³a ze
sp³aty zaci¹gniêtych po¿yczek
oraz zaci¹gniêcia po¿yczki na
wyp³atê nale¿noœci pracownikom oœwiaty.
Wœród wydatków g³ówn¹
pozycjê zajmuje oœwiata, na któr¹ wydatkowano w ubieg³ym
roku 9,7 mln z³. Du¿¹ pozycje
stanowi³y wydatki zwi¹zane z
opiek¹ spo³eczn¹: na funkcjonowanie OPS-u, Œrodowiskowego
Domu Samopomocy, na dodatki
mieszkaniowe – ³¹cznie ok. 4,2
mln z³. Znaczn¹ kwotê wydatkowano na administracje samorz¹dow¹, Stra¿ Miejsk¹, Zarz¹d i
Radê Miejsk¹ – 2,3 mln z³. Wy-

datki komunalne siêgnê³y kwoty 1,1 mln z³. Z³o¿y³y siê na nie:
oczyszczanie miasta, utrzymanie
zieleni, akcja zimowa, utrzymanie przystanków, oœwietlenie w

nego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano ponad 4 mln z³. Z tej
sumy realizowano m.in. kanalizacjê w Tarnowskiej Woli – II

Informacjê z realizacji bud¿etu przedstawi³a ALICJA FURGA£,
skarbnik gminy.
gminie, zakup wody dla Chmielowa, Cyganów i Jadachów,
utrzymanie i remont dróg gminnych. Samorz¹dowy Oœrodek
Kultury na swoje utrzymanie
dosta³ blisko 600 tys. z³; zaœ na
sport przeznaczono 360 tys. z³.
Utrzymanie oœmiu jednostek
ochotniczej stra¿y po¿arnej kosztowa³o gminê 145 tys. z³.
Na inwestycje i remonty z
gminnego bud¿etu oraz z Gmin-

etap (715 tys. z³); budowano
drogê „Zagroble” w Jadachach
( 684 tys. z³) i drogê „Koniec”
w Chmielowie (218 tys. z³); w
Nowej Dêbie rozpoczêto budowê ul. Konopnickiej (119 tys.
z³), realizowano ul. Kwiatkowskiego (31 tys. z³), modernizowano ul. Mickiewicza (96 tys.
z³); w oœwiacie - realizowano
budowê szko³y w os. Dêba ( 138
tys. z³), zmianê systemu ogrze-

NIEWIELKI RUCH W PRZESTRZENI
Na pocz¹tku sesji 49 (27 maja) Jan Baracz, przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Wsi Tarnowska
Wola z³o¿y³ podziêkowanie za zakoñczenie
bodowy kanalizacji sanitarnej w tym so³ectwie. Jest to pierwsza wieœ w gminie, która
zosta³a zaopatrzona tê infrastrukturê.
Nastêpnie radni wys³uchali informacji z
prac Zarz¹du Miasta i Gminy, wœród których
najwiêcej emocji wzbudzi³y konkursy na stanowiska dyrektorów szkó³ i gimnazjów. Niektórym radnym nie podoba³ siê próg, jaki
musieli przekroczyæ kandydaci, aby siêgn¹æ
po dyrektorskie stanowisko. Chodzi³o o wymóg zdobycia 2/3 g³osów z 12-osobowej komisji. Jak wyjaœni³ burmistrz Wac³aw Wróbel, Zarz¹d przyj¹³ taki próg, aby kandydat
na dyrektora by³ naprawdê reprezentantem
wszystkich œrodowisk: organu prowadz¹cego, kuratora, nauczycieli, rodziców. Do chwili
obecnej uda³o siê rozstrzygn¹æ postêpowanie
konkursowe w 3 placówkach.

Czêœæ merytoryczn¹ sesji zdominowa³y
sprawy zagospodarowania przestrzennego.
Radni zapoznali siê z ocen¹ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w obecnej kadencji, któr¹ w imieniu Zarz¹du przedstawi³a
Barbara Duda, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej. Ocena ta nie wypad³a najlepiej dla ruchu w gminnej przestrzeni. Niewiele buduje siê budynków mieszkalnych; najlepiej wygl¹da to jeszcze w Chmielowie i Porêbach Dêbskich, zupe³nie mamy zastój w Rozalinie. Znikomo rozwijaj¹ siê us³ugi, drobna
wytwórczoœæ, rzemios³o. Pocieszaj¹cym jest
budowa dwóch nowych fabryk na terenie podstrefy nowodêbskiej i dwóch w tarnobrzeskiej
(obrêb Chmielów). Dla gminy wa¿nym by³o
uchwalenie Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy, które winno przyczyniæ siê do
zmiany gminnego „krajobrazu”.
Radni przyjêli uchwalê zezwalaj¹c¹ na
zmianê planu miejscowego w obrêbie uli-

wania i wymianê okien w SP Jadachy (153 tys. z³), modernizowano salê gimnastyczn¹ w
Chmielowie (168 tys. z³), dofinansowano budowê hali sportowej przy Zespole Szkó³ (60 tys.
z³); w sferze komunalnej: wyremontowano budynki komunalne (dachy, elewacje) za kwotê 579 tys. z³, zakupiony zosta³
samochód do selektywnej zbiórki odpadów (203 tys. z³), budowany by³ chodnik przy ul. Rzeszowskiej (60 tys. z³); ul. Bieszczadzka otrzyma³a nowe oœwietlenie za sumê 181 tys. z³. Dodaæ tu nale¿y, ¿e na te zadania
uda³o siê pozyskaæ z zewn¹trz
kwotê 1 311 000 z³.
W trakcie dyskusji nad bud¿etem na zadawane pytania
odpowiada³ burmistrz Wac³aw
Wróbel. Radnych najbardziej
ciekawi³o, jak wygl¹da³o zad³u¿enie firm z terenu gminy
wobec bud¿etu, ile udzielono
umorzeñ i ulg oraz na jak¹
kwotê. Burmistrz przypomnia³,
¿e m.in. przy poparciu rady
udzielono znacznych umorzeñ
dla kilku firm, co dzisiaj zaczyna skutkowaæ pozytywnym
efektem, gdy¿ ich sytuacja pozwala dokonywaæ wp³at nale¿nych gminie. Zainteresowanie
wywo³a³ równie¿ problem braku sp³ywu œrodków na konto
GFOŒiGW, na co gmina nie ma
niestety wp³ywu, a który do tej
pory znacznie wspiera³ realizacjê zadañ inwestycyjnych.
(NS)

cy Leœnej i Sikorskiego. Wynika ona z
wniosków o przeznaczenie terenu pod stacjê paliw (jakiej z prawdziwego zdarzenia
w Nowej Dêbie nie ma) oraz pod us³ugi i
przemys³ nieuci¹¿liwy.
Samorz¹dowy Oœrodek Sportu i Rekreacji
otrzyma³ tym razem na czas nieokreœlony
obiekty i nieruchomoœci, które s³u¿yæ maj¹
celom sportowym, rekreacyjnym (m.in. stadion, basen, korty, nieruchomoœæ nad Zalewem). Radni podjêli jeszcze dwie uchwa³y
porz¹dkuj¹ce sprawê darowizny i zamiany
nieruchomoœci z Lasami Pañstwowymi.
Na wniosek Komendanta Komisariatu
Policji w Nowej Dêbie rada zgodzi³a siê
na sfinansowanie z gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych wykonania instalacji gazowej w samochodzie, który w 2000 roku
Policja otrzyma³a od gminy.
Na zakoñczenie sesji radni zdecydowali, aby Komisja Rewizyjna rozpatrzy³a skargê dzia³kowiczów, dotycz¹c¹ nie przekazania im na w³asnoœæ niektórych nieruchomoœci w mieœcie.
(NS)
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KOLEJNA DEBATA
O KOT£OWNI

Jednym z najwa¿niejszych
punktów 46 sesji (26 marca)
by³o zaci¹gniêcie nieoprocentowanej po¿yczki na realizacjê zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciep³owni miejskiej o
mocy 8 MW, opalanej zrêbkami drzewnymi dla miasta Nowa
Dêba z zak³adem przygotowania paliwa oraz plantacj¹ wierzby energetycznej”. Przedstawiony przez Zarz¹d projekt uchwa³y zak³ada³ zaci¹gniêcie po¿yczki z EKOFUNDUSZU w wysokoœci 1.536.000 z³, która to
kwota by³aby sp³acana w latach
2004-2011. Jednoczeœnie, jak
poinformowa³ zastêpca burmistrza Pawe³ Grzêda, EKOFUNDUSZ mo¿e udzieliæ na realizacjê tego zadania dotacji w
wysokoœci 3 mln z³. £¹cznie pomoc finansowa z tej fundacji
zaspokoi³a by potrzeby gminy
w 45%. O pozosta³¹ kwotê (wartoœæ ca³ego zadania opiewa na
10,2 mln z³) w³adze samorz¹dowe ubiegaj¹ siê w Banku Œwiatowym oraz Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej.
Po doœæ d³ugiej dyskusji, w
trakcie której oponenci tej inwestycji podwa¿ali potrzebê realizacji tego zadania, radni zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów
upowa¿nili Zarz¹d do zawarcia
umowy po¿yczki.
W pozosta³ych punktach sesji rada przyjê³a zasady polityki czynszowej, w oparciu o które Zarz¹d Miasta i Gminy bêdzie obecnie ustala³ wysokoœæ
stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
mieszkalnego. Radni wyrazili
równie¿ zgodê na zbycie budynku po by³ej pralni przy ul. Zacisze (przejêtego od syndyka
Spó³dzielni „Pralus”), na zamianê dzia³ek z Lasami Pañstwowymi, dziêki czemu mo¿na realizowaæ budowê ul. Konopnickiej. Rada wyrazi³a równie¿ pozytywn¹ opiniê dla starañ
mieszkañców o zalesienie swoich gruntów rolnych. Jaki bêdzie
dalszy los tych starañ, nie wiadomo, gdy¿ obecne interpretacje przepisów ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia zmierzaj¹ do tego, ¿e
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bêdzie to mo¿na robiæ tylko na
obszarach wskazanych w planach zagospodarowania. A tych
mamy niewiele.
Przyjêta równie¿ zosta³a
uchwa³a o przyst¹pieniu w 2003
r. do zadañ szkoleniowo-dydaktycznych w dziedzinie oœwiaty,
które w 60% zostan¹ sfinansowane przez Bank Œwiatowy. Nale¿y do nich szkolenie dyrektorów i nauczycieli, szkolenia informatyczne, zakup œrodków dydaktycznych i oprogramowania.
Radni podjêli równie¿ dwie
uchwa³y personalne. Jedna dotyczy³a uzupe³nienia sk³adu Komisji Oœwiaty, Kultury, Zdrowia i
Sportu oraz Komisji Spraw Spo³ecznych przez now¹ radn¹ Mariê Nowotko; natomiast Andrzej
Chejzdral wszed³ do Komisji
Bud¿etowej. W drugiej uchwale
Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym Wojciechem Serafinem
przez jego zak³ad pracy.
Radni w punkcie dotycz¹cym
omówienia stanu bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dêba w
2001 r. wys³uchali informacji komendanta Komisariatu Policji
Wojciecha Gospodarczyka, komendanta Stra¿y Miejskiej Adama Szurgociñskiego oraz przedstawicieli stra¿y po¿arnej: Bogu-

Kpt. BOGUS£AW OPALA
mówi³ o zagro¿eniach po¿arowych na terenie gminy.
s³awa Opalê – przedstawiciela
Komendy Miejskiej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Tarnobrzegu i
Jerzego Konefa³a, komendanta
Miejsko-Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP.
(NS)

D

wukrotnie (9 i 23
kwietnia) goœci³y
w Nowej Dêbie
grupy przedstawicieli samorz¹dów miast z Kirgizji. Ich
wyjazd do Polski odbywa³
siê w ramach realizowanego
tam programu wzmacniania
samorz¹du przez Amerykañsk¹ Agencjê ds. Rozwoju
Miêdzynarodowego (2 lata
temu zakoñczy³a prace w
Nowej Dêbie). Ich wyjazd w
Polsce organizowa³a firma
LemTech z Krakowa.
W czasie wizyty w Nowej
Dêbie burmistrz Wac³aw
Wróbel przedstawi³ informacjê o naszej gminie, jej

Rady Miejskiej Tadeusz
Gêgotek przedstawi³ kompetencje i zasady funkcjonowania w³adzy ustawodawczej w gminie, jak¹ jest rada.
Kirgizi zostali równie¿
zapoznani z naszymi dzia³aniami w zakresie ochrony œrodowiska: segregacja
odpadów komunalnych,
przetwarzanie osadów poœciekowych na nawozy.
Bardzo zaciekawi³o ich zastosowanie wierzby energetycznej w procesie wytwarzania ciep³a. Te ostatnie dzia³ania mogli zobaczyæ w praktyce. W³adze
PGKiM zaprosi³y naszych

KIRGIZI
W NOWEJ DÊBIE

Delegacja Kirgizów u burmistrza.

zadaniach, mówi³ o rozwoju infrastruktury w okresie
funkcjonowania samorz¹du
gminnego. Na przyk³adzie
tegorocznego bud¿etu gminy przedstawi³ mechanizmy
zwi¹zane z pozyskiwaniem
œrodków oraz ich wydatkowaniem. Nasi goœcie mieli
tutaj wiele pytañ. Dotyczy³y one m.in. wp³ywu pañstwa na wysokoœæ dochodów bud¿etowych czy na
wydatkowanie œrodków.
By³o równie¿ wiele pytañ z
zakresu gospodarki komunalnej – utrzymanie budynków komunalnych, ustalanie
wysokoœci czynszów i ich
œci¹galnoœæ, zaopatrzenie w
wodê, energiê elektryczn¹,
itp. Zaœ przewodnicz¹cy

goœci do swojej bazy, gdzie
odbywa siê koñcowy proces segregacji œmieci, na
oczyszczalniê œcieków i na
plantacjê wierzby energetycznej.
Na zakoñczenie spotkania Kirgizi wyrazili swoje
zadowolenie z wizyty w
Nowej Dêbie. Poniewa¿ reprezentowali podobne i nieco wiêksze miasteczka,
uznali, ¿e to co tu us³yszeli
przyda siê im w ich dzia³alnoœci. Tym bardziej, ¿e samorz¹d zaczyna dopiero u
nich funkcjonowanie. Na pami¹tkê pozostawili kilka
rdzennych wyrobów, m.in.
pasterskie czapki, charakterystyczne dla tamtych rejonów Azji.
NS

NASZE

Str. 6

DOKOÑCZONA
KANALIZACJA
W maju tego roku zosta³a zakoñczona i oddana do u¿ytkowania II czêœæ kanalizacji sanitarnej w Tarnowskiej Woli. Tym samym zakoñczona zosta³a ca³oœæ inwestycji, która umo¿liwi³a pod³¹czenie do sieci kanalizacyjnej ca³ej wsi
(ponad 200 gospodarstw domowych).
Budowê tej czêœci rozpoczêto w roku 2001.
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W

miesi¹cu czerwcu
tego roku przekazana zosta³a do u¿ytku zmodernizowana droga gminna „Koniec” w Chmielowie. Jej realizacja rozpoczê³a siê w paŸdzierniku 2001 r. Droga otrzyma³a wtedy warstwê wi¹¿¹c¹.
Zaœ w tym roku na ca³ej d³ugoœci otrzyma³a drug¹ warstwê nawierzchni asfaltowej
(warstwa œcieralna), eliminuj¹c uci¹¿liwe pylenie i zastoiny wód opadowych. Obustronne odwodnienie drogi
rowami i ciekami betonowymi oraz wykonane w ramach modernizacji wjazdy na
posesje po³o¿one wzd³u¿ drogi „Koniec”,
nada³y tej czêœci wsi zupe³nie nowy wygl¹d. £¹czna d³ugoœæ zmodernizowanego odcinka wynosi 1250 mb. Z drogi tej
korzystaæ bêdzie kilkuset mieszkañców,
doje¿d¿aj¹cych do 70 gospodarstw domowych. Od momentu przekazania inwesty-

MODERNIZACJA DROGI
„KONIEC” W CHMIELOWIE
cji do u¿ytkowania to w³aœnie od mieszkañców zale¿eæ bêdzie w du¿ej mierze
wygl¹d i stan techniczny poboczy odnowionej drogi. Wykonawc¹ wszystkich robót, których wartoœæ zamknê³a siê kwot¹
467,5 tys. z³, by³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Stalowej
Woli.
MAREK CZERWIEC, UMIG

RADNI UCHWALILI
Toast za sprawn¹ realizacjê wznieœli WAC£AW WRÓBEL - burmistrz i RYSZARD
HOFFMAN - wykonawca.
W ramach przedsiêwziêcia wybudowano 2 440
mb ruroci¹gów t³ocznych, 23 pompownie przydomowe, a tak¿e 106 przy³¹czy domowych o
³¹cznej d³ugoœci 4 921 mb oraz 1 824 mb linii
elektrycznej niskiego napiêcia do zasilania
pompowni. Koszt zadania wyniós³ ponad 900
tys. z³otych.
Nale¿y tutaj dodaæ, ¿e uda³o nam siê uzyskaæ
dotacjê na budowê kanalizacji w wysokoœci 180
tys. z³otych z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Z tego samego Ÿród³a zaci¹gnêliœmy po¿yczkê na preferencyjnych warunkach w wysokoœci 420 tys. z³otych. Wykonawc¹ robót, podobnie jak czêœci I, by³a firma in¿. Ryszarda Hoffmana ze Staszowa.
Tarnowska Wola jest pierwsz¹ skanalizowan¹ wsi¹ w gminie Nowa Dêba. Niew¹tpliwie poprawi¹ siê teraz warunki sanitarne w tej gêsto
zabudowanej miejscowoœci. Planowane s¹ tak¿e kolejne inwestycje kanalizacyjne. Zosta³y
opracowane projekty techniczne na budowê kanalizacji sanitarnej w Rozalinie, a tak¿e w Porêbach Dêbskich – czêœæ II i os. Dêba. Mamy nadzieje, ¿e uda siê nam zdobyæ œrodki finansowe
na ich realizacjê, poniewa¿ s¹ to bardzo kosztowne zadania i trudno bêdzie je zrealizowaæ bez
wsparcia finansowego z zewn¹trz.
Ca³oœæ wybudowanej sieci kanalizacyjnej w
Tarnowskiej Woli kosztowa³a ponad 2,2 mln
z³otych. Blisko po³owê œrodków na realizacjê
tej proekologicznej inwestycji uda³o siê pozyskaæ z zewn¹trz w formie dotacji. W³adze gminy licz¹ równie¿ na mieszkañców, którzy zobowi¹zali siê wp³aciæ 1000 z³ za przy³¹czenie
do kanalizacji.
ANDRZEJ KO£OMYCEW, UMIG

15 kwietnia radni spotkali siê po raz szary wêz³owe (lasy, tereny podmok³e).
47 w tej kadencji. G³ównymi punktami Zwrócono uwagê na to, aby uczuliæ wojtej sesji by³o uchwalenie Studium Uwa- sko, i¿ w terenie ich intensywnych dziarunkowañ i Kierunków Zagospodarowa- ³añ znajduj¹ siê najcenniejsze stanowiska
nia Przestrzennego Miasta i Gminy Nowa przyrodnicze.
Dêba. Dokument ten, przygotowany w
Po przyjêciu studium radni przyst¹oparciu o ustawê o zagospodarowaniu pili do powo³ania komisji konkursowych
przestrzennym,
wyznacza kierunki polityki przestrzennej gminy.
W oparciu o niego
bêd¹ konstruowane plany ogólne i
szczegó³owe, które z kolei za³o¿enia
tej polityki bêd¹
realnie osadzaæ w
przestrzeni.
Studium zosta³o opracowane
przez firmê COWI
Polska z Warszawy, a prace nad
nim z udzia³em
ZBIGNIEW SOKO£OWSKI z COWI Polska zaprezentowa³
dwóch komisji studium.
spo³ecznych trwa³y
dwa lata. Studium podczas sesji przedsta- do przeprowadzenia konkursu na stanowia³ g³ówny projektant Zbigniew Soko- wiska dyrektorów szkó³ podstawowych
³owski. Omówi³ on charaktery poszcze- i gimnazjów. konkursy te odbêd¹ siê nagólnych obszarów, na jakie podzielona zo- stêpuj¹cych szko³ach: SP 3 w Nowej
sta³a gmina, wskazuj¹c ich g³ówne funk- Dêbie, SP w Alfredówce, SP w Chmiecje. Wskazane zosta³y, tak dla miasta , jak lowie, SP w Cyganach, Gimnazjum nr 1
i dla so³ectw, obszary lokalizacji funkcji i nr 2 w Nowej Dêbie, Gimnazjum w
przemys³owej, rekreacyjnej, mieszkanio- Chmielowie. Wybór przedstawicieli
wej, tereny zalesieñ, naturalnych ostoi dla Rady Miejskiej do tych komisji zaj¹³
ptactwa, tereny zalewowe. Dla celów radnym doœæ du¿o czasu, gdy¿ g³osowaprzyrodniczych wyznaczone zosta³y ci¹- no nad poszczególnymi kandydaturami
gi ekologiczne (wzd³u¿ rzeki Dêba), ob- zg³oszonymi do komisji.
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REMONTY W INFRASTRUKTURZE

Od wiosny bie¿¹cego roku na terenie odcinek od ulicy Koœciuszki do sklepu „Jomiasta trwaj¹ prace remontowe zwi¹zane z de³ka”.
wymian¹ chodników oraz budow¹ parkinKolejnymi zdaniami by³o wykonanie
gów. Rozpoczê³y siê one od wymiany parkingów :
chodnika przy ulicy Rzeszowskiej o d³u- przy ulicy Jana Paw³a II 18 – przy pawilonach handlowych. Przy realizacji tego zadania swój wk³ad wnieœli w³aœciciele pawilonów zakupuj¹c materia³ drogowy (t³uczeñ)
do wykonania nawierzchni parkingu. Dziêki
wybudowaniu wskazanego parkingu uzyskano kilkanaœcie miejsc parkingowych, pozwalaj¹cych na swobodne parkowanie pojazdów;
- przy budynku Jana Paw³a II 20, który
rozwi¹za³ w ca³oœci problem organizacji
ruchu przy tym budynku;
Nowy chodnik przy ul. Rzeszowskiej.
- przy ulicy Koœciuszki, przy pawilonach
handlowo-us³ugowych z powodu konieczgoœci 160 mb, tj. ok. 400m2 (na odcinku od noœci uregulowania organizacji ruchu w
sklepu „Jode³ka” do Al. Zwyciêstwa). Jest okolicy hali targowej, przy której w dni
to kontynuacja remontu ci¹gu chodnika z handlowe jest zwiêkszony ruch pojazdów i
roku ubieg³ego, kiedy to wykonany zosta³ brak miejsc do parkowania.

Wymienione prace remontowe wykonywane s¹ przy pomocy grupy skazanych z

Parking przy ul. Koœciuszki.
Oddzia³u Zewnêtrznego w Chmielowie.
Dziêki ich pomocy wykonano szereg prac,
których realizacja by³aby niemo¿liwa z
uwagi na brak œrodków finansowych na
powy¿szy cel w bud¿ecie miasta i gminy
Nowa Dêba na 2002 rok.

STUDIUM
Radni dokonali kolejnych
zmian w komisjach sta³ych.
Otó¿ z pracy w komisjach zrezygnowa³ radny Jan Sudo³ w
zwi¹zku z niemo¿noœci¹ pobierania diet (po zmianach w przepisach dotycz¹cych œwiadczeñ
i zasi³ków przedemerytalnych).
Nowym przewodnicz¹cym Komisji Rolnictwa, Melioracji i
Ochrony Œrodowiska zosta³a
Halina Bia³o. Radny Jan Flis
poinformowa³ natomiast, ¿e rezygnuje (z tych samych powodów co poprzednik) z diet przys³uguj¹cych radnemu oraz przewodnicz¹cemu Zarz¹du Osiedla
Dêba (co zosta³o nagrodzone
oklaskami).
Przewodnicz¹cy rady Tadeusz Gêgotek nawi¹zuj¹c do poprzedniej sesji poinformowa³,
¿e Zarz¹d EKOFUNDUSZU
wyst¹pi³ do swojej Rady Nadzorczej o to, by nieoprocentowan¹ po¿yczkê w wysokoœci
1,5 mln z³ dla naszej gminy (na
realizacjê zadania pn. „Budowa ciep³owni miejskiej o mocy
8 MW, opalanej zrêbkami
drzewnymi dla miasta Nowa
Dêba z zak³adem przygotowania paliwa oraz plantacj¹ wierzby energetycznej”) zamieniæ na
dotacjê. Tak wiêc wysokoœæ dotacji siêgnie 4,5 mln z³, co bêdzie znacz¹cym wsparciem dla
gminy.
(NS)

Droga „Kolnica” w Chmielowie obecnie.

RUSZA
SAPARD
Po d³ugim okresie wyczekiwania rusza wreszcie Specjalny
Akcesyjny Program na Rzecz
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich – SAPARD. Jednym
z jego komponentów jest rozwój
i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich. Z tego w³aœnie
elementu gmina bêdzie chcia³a
pozyskaæ œrodki na budowê drogi „Kolnica” w Chmielowie i
kanalizacji sanitarnej w Rozalinie. Z programu SAPARD mo¿na staraæ siê o œrodki w kwocie
do 50% wartoœci inwestycji,
jednak¿e staranie siê o maksymaln¹ pomoc bêdzie ni¿ej punktowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

która bêdzie zarz¹dzaæ œrodkami na ten program.
Wartoœæ zadania w Chmielowie wg kosztorysu wycenia siê
na 585 tys. z³. Dziêki realizacji
tej inwestycji u³atwiony by³by
zdecydowanie dojazd do blisko
90 gospodarstw domowych i 50
dzia³ek rolnych. Przy tej drodze
znajduje siê równie¿ kilkanaœcie
podmiotów gospodarczych, co
poprawi³oby warunki ich dzia³alnoœci. Dotychczasowa nawierzchnia drogi wykonana z
keku stanowi du¿¹ uci¹¿liwoœæ
dla mieszkañców, o czym mo¿na przekonaæ siê zw³aszcza w
trakcie upa³ów i wiatru. Zmiana na nawierzchniê bitumiczn¹

MAREK POWRÓZEK, UMIG
przyczyni siê wreszcie do poprawy warunków ¿yciowych w
tym rejonie Chmielowa. Droga
ma mieæ 783 m d³ugoœci, 4,5 m
szerokoœci.
Kolejna inwestycja kanalizacyjna w so³ectwach ma obj¹æ
Rozalin. Ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu bêdzie to kanalizacja ciœnieniowa. Z tego dobrodziejstwa ma skorzystaæ 750
mieszkañców Rozalina. Oprócz
niew¹tpliwych korzyœci dla œrodowiska, realizacja tej inwestycji przyczyniæ siê ma podniesienia walorów turystycznych tego
terenu, a mieszkañcom stworzy
szansê na rozwój us³ug agroturystycznych. A Rozalin ma warunki ku temu. Zadanie to ma
kosztowaæ (wg kosztorysu) blisko 5 mln z³. Tak wiêc œrodki z
SAPARD-u mog¹ wrêcz zdecydowaæ o jego realizacji.
Obok komponentu infrastrukturalnego SAPARD zawiera
równie¿ œrodki na pomoc dla rolników. I chocia¿ zdobycie ka¿dego euro bêdzie dla nich niezmiernie trudne, to sw¹ pomoc
w przygotowaniu wniosków zadeklarowa³y zarówno Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz oœrodki doradztwa rolniczego. Rolnicy bêd¹
mogli ubiegaæ siê o œrodki na
restrukturyzacjê produkcji mleka, modernizacjê gospodarstw
specjalizuj¹cych siê w produkcji zwierz¹t rzeŸnych i zwiêkszenie ró¿norodnoœci produkcji gospodarstw rolnych. (IR)
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SZPITALNA
INWESTYCJA
Szpital w Nowej Dêbie w 2003
roku obchodzi³ bêdzie 50-lecie powstania. Lata istnienia tej placówki
zobowi¹zuj¹ do dbania i troski o jej
byt, rozwój i poprawê warunków
pobytu pacjentów w oddzia³ach.
Szpital nasz obecnie liczy 294
³ó¿ka rozmieszczone w 10 oddzia³ach szpitalnych (chirurgia, wewnêtrzny, dzieciêcy, oddzia³ chorób p³uc i gruŸlicy, ginekologia,
po³o¿nictwo, noworodkowy, psychiatryczny, rehabilitacyjny, zak³ad opiekuñczo-leczniczy).
Swoj¹ dzia³alnoœæ opieramy o
kontrakty na œwiadczenie us³ug
medycznych z Podkarpack¹ Re-

gionaln¹ Kas¹ Chorych w Rzeszowie. Oprócz us³ug szpitalnych
œwiadczymy us³ugi w poradniach
specjalistycznych, pomocy doraŸnej, rehabilitacji zabiegowej. Zatrudniamy 430 pracowników, którzy pracuj¹ w w/wym. placówkach oraz w pracowniach diagnostycznych i obs³udze szpitala.
W 2000 roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu opracowaliœmy wniosek
inwestycyjny do kontraktu wojewódzkiego na budowê ³¹cznika komunikacyjnego z wind¹. Od otrzymania decyzji o przyznaniu œrodków finansowych do chwili oddania do u¿ytku minê³o 17 miesiêcy.
1 wrzeœnia 2000 roku wykonawca
GMC Staszów rozpocz¹³ budowê.
Przez 2000 rok wybudowany zosta³ ³¹cznik o wymiarach 22m x 8
m o powierzchni u¿ytkowej 470 m
kw., kubaturze 2014 m szeœc., z
monta¿em okien, pokryciem dachu
i po³o¿eniem instalacji wraz z tynkami. By³y to prace, które uda³o
nam siê przeprowadziæ dziêki
sprzyjaj¹cej pogodzie. By³ to
pierwszy etap budowy.
W 2001 r. za otrzymane pieni¹dze równie¿ z kontraktu woje-

wódzkiego przeprowadziliœmy
prace wykoñczeniowe, zamontowana zosta³a winda, która przystosowana jest wymiarami do przewo¿enia pacjentów na ³ó¿kach o noœnoœci 1600 kg oraz nowoczesne
urz¹dzenia do mycia i wyparzania
basenów. W ³¹czniku zosta³y
umieszczone ³azienki dla pacjentów, pacjentów niepe³nosprawnych, personelu, pomieszczenia
gospodarcze, pokój socjalny, kuchenki oddzia³owe oraz klatka
schodowa. Wykonawc¹ drugiego
etapu budowy by³a firma „Energopol- Trade”. Inwestycja ta zosta³a wykonana za ³¹czna sumê
1.222.179 z³, z czego z
kontraktu wojewódzkiego otrzymaliœmy
kwotê 1 mln z³.
21 marca tego roku
odby³a siê uroczystoœæ
oficjalnego oddania do
u¿ytku budynku wraz
z wind¹. Symbolicznego przekazania dokonali starostowie Powiatu Tarnobrzeskiego
Zbigniew Rêkas i Jerzy Sudo³ ,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu
W³adys³aw Gurdak, burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Dêba Wac³aw Wróbel, dyrektor SPZZOZ
Wies³awa Barzycka, a poœwiêci³
ks. dziekan Mieczys³aw Wolanin.
Obiekt zosta³ umiejscowiony
przy oddzia³ach chirurgicznym,
ginekologii, po³o¿nictwa, noworodków, izby przyjêæ. Wraz z oddaniem do u¿ytku windy skoñczy³
siê koszmar noszenia na noszach
pacjentek z sali operacyjnej na ginekologiê i po³o¿nictwo oraz pacjentów z izby przyjêæ na chirurgiê. Zosta³y poprawione warunki
pobytu pacjentów w oddzia³ach,
ich bezpieczeñstwo, jak równie¿
warunki pracy dla personelu zatrudnionego w tych placówkach.
Podziêkowania za zaanga¿owanie i pomoc w realizacji tej inwestycji w imieniu u¿ytkowników
obiektu , pracowników i w³asnym
chcia³abym z³o¿yæ Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu oraz
Radzie Spo³ecznej SPZZOZ i jej
przewodnicz¹cemu Jerzemu Sudo³owi.
WIES£AWA BARZYCKA
Dyrektor SPZZOZ
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KARAN – Katolicki Ruch Antynarkotyczny – jest
pierwsz¹ i najwiêksz¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹, o profilu
katolickim, nastawion¹ na wszechstronn¹ i systemow¹
pomoc osobom uzale¿nionym oraz dzieciom i cz³onkom
ich rodzin. Powsta³ w 1990 r. w Radomiu, jego za³o¿ycielem jest ksi¹dz Pawe³ Rosik SAC.
Cele organizacji: ograniczenie rozprzestrzeniania siê patologii spo³ecznej, uzale¿nieñ, przestêpczoœci, przemocy w
stosunku do dzieci; zwiêkszenie aktywnoœci dzieci i m³odzie¿y w zakresie promocji zdrowego ¿ycia i przeciwdzia³ania uzale¿nieniom; praca z rodzin¹ w zakresie profilaktyki i rehabilitacji; rehabilitacja i resocjalizacja osób uzale¿nionych; dzia³alnoœæ edukacyjno-wydawnicza.

„KARAN”
Stowarzyszenie KARAN istnieje w Rzeszowie od 1993
roku. Powsta³ z inicjatywy ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie chcieli pomagaæ osobom zagubionym, dzieciom
z³aknionym ciep³a i zainteresowania, a tak¿e tym dotkniêtym chorob¹ zwan¹ narkomani¹ i ich rodzinom. Obecnie w
ramach oddzia³u rzeszowskiego dzia³aj¹:
Poradnia Uzale¿nieñ i Rodzinna - przyjmuje codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 900 – 1800.
Psycholodzy i terapeuci prowadz¹ terapiê osób uzale¿nionych i ich rodzin: kieruj¹ na detoksykacjê i do oœrodków rehabilitacyjnych; udzielaj¹ porad i konsultacji w sytuacjach kryzysowych; prowadz¹ indywidualn¹ terapiê
ambulatoryjn¹; prowadz¹ grupê wsparcia dla rodziców
osób uzale¿nionych; udzielaj¹ informacji i porady za poœrednictwem telefonu zaufania; pomagaj¹ m³odym ludziom
w rozwi¹zywaniu problemów, prowadz¹c dla nich terapiê
indywidualn¹ i grupow¹.
Pracownicy poradni przy pomocy wolontariuszy prowadz¹ te¿ profilaktykê uzale¿nieñ.
Centrum Interwencji Kryzysowej- KARAN w Rzeszowie jest stacjonarnym oœrodkiem readaptacyjnym dla m³odzie¿y mêskiej uzale¿nionej od narkotyków: prowadzi terapiê œrednioterminow¹ (ok. 1,5 roku); dzia³a na zasadzie spo³ecznoœci terapeutycznej; wspó³pracuje z rodzicami pacjentów organizuj¹c dla nich regularne spotkania; pomaga pokonaæ na³óg, uczy zdrowego funkcjonowania w ¿yciu.
Centrum Rozwoju Osobowoœci - prowadzi œwietlicê
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich i niepe³nych.
Celem jej jest: pomoc dzieciom w nauce szkolnej, wyrównywanie zaleg³oœci szkolnych; poprawa samooceny i
dowartoœciowania dzieci; poprawa funkcjonowania dzieci
w grupie, umiejêtnoœæ dzielenia siê swoimi prze¿yciami,
emocjami, uczuciami; prowadzenie zajêæ sportowych, profilaktyczno – wychowawczych, kulturalno – rozrywkowych,
plastycznych. Œwietlica zapewnia dzieciom warunki do zdrowego i aktywnego wypoczynku. Organizuje kolonie, pó³kolonie, wycieczki i imprezy okolicznoœciowe. Staramy siê
umo¿liwiæ wychowankom swobodny i twórczy rozwój.
Podobna œwietlica istnieje ju¿ w Nowej Dêbie od 6 maja
2002 r. Godziny otwarcia: 1400 – 1630, przy ul. Jana Paw³a
II 4. Pobyt w œwietlicy jest bezp³atny
Z dzieæmi mo¿e pracowaæ prawie ka¿dy, kto potrafi
stworzyæ klimat zaufania i bezpieczeñstwa. Proponujemy
m³odzie¿y szkó³ ogólnokszta³c¹cych wspó³pracê w formie
wolontariatu.
Nowodêbska œwietlica dysponuje adresami placówek na
terenie woj. podkarpackiego
EDYTA JURASZ
Przewodnicz¹ca Ko³a „KARAN”
w Nowej Dêbie
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AGROBIZNESWOMEN w Sandomierzu

W ramach Dni Kultury Amerykañskiej, które mia³y miejsce
w Sandomierzu, 5 lipca odby³a
siê prezentacja gospodarstw
agroturystycznych i wspó³pracuj¹cych z nimi twórców ludowych z województwa podkarpackiego. Prezentacja ta, zosta³a zorganizowana w ramach
projektu AgroBiznesWomen,
finansowanego przez Program
Ma³ych Grantów Ambasady
USA. Projekt realizowany jest
przez nowodêbskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i M³odzie¿y „WSPARCIE”, kierowane przez Zygmunta ¯o³êdzia.
Uczestnikami prezentacji byli
twórcy ludowi, gospodarstwa
agroturystyzne oraz pracownicy urzêdów gmin: Dubiecko,
Chorkówka, Miejsce Piastowe,
Rymanów, Nowa Dêba, Radomyœl nad Sanem, Zaleszany.
Krótka prezentacja pozwoli³a na
promowanie walorów podkarpackiego, dla niektórych by³ to
pierwszy kontakt z klientem.
Stoisko zorganizowane przez
Stowarzyszenie „WSPARCIE”
ubarwi³o sandomierski rynek.
Zosta³o to docenione przez tak
zaszczytnych goœci, jak ambasadora Stanów Zjednoczonych

Ameryki Pó³nocnej Christophe- darstw domowych, które chc¹ pomoc techniczn¹ i porady.
ra Hilla i burmistrza Sandomie- poprowadziæ b¹dŸ prowadz¹ go- Warsztaty i seminaria prowadzospodarstwo agroturystyczne. ne by³y zarówno przez doœwiadrza Andrzeja Tenderowicza.
czonych trenerów i szkoleniowców, ale równie¿ praktyków –
osoby prowadz¹ce samodzielnie
dzia³alnoœæ agroturystyczn¹.
Warto zaznaczyæ, ¿e w realizacjê projektu w³¹czy³a siê Fundacja Wspomagania Wsi, która
prowadzi w³asny program wpieraj¹cy przedsiêbiorczoœæ na polskiej wsi.
Projekt, koordynowany
przez Stanis³awa Baskê zostanie oficjalnie zakoñczony 17
wrzeœnia 2002 r. Do tego czasu
organizatorzy planuj¹ jeszcze
trzy jednodniowe szkolenia dotycz¹ce tworzenia lokalnych
koalicji na rzecz agroturystyki
Na zdjêciu od lewej: burmistrz ANDRZEJ TENDEROWICZ, oraz wydanie broszury – przeZYGMUNT ¯O£¥D•, ma³¿onka ambasadora USA, CHRISTO- wodnika zawieraj¹cego wskaPHER HILL - ambasador USA, STANIS£AW BASKA, DANUTA zówki dla tych, którzy uruchamiaæ bêd¹ gospodarstwa agroARMATA z Dubiecka.
turystyczne. Pomimo, i¿ projekt
Prezentacja agroturytyczna w Szkolenia obejmowa³y: podsta- dobiega koñca warto nadmieniæ,
Sandomierzu jest jednym z ostat- wy zarz¹dzania firm¹, marketing ¿e w regionach objêtych dzianich, tak znacz¹cych wydarzeñ i promocjê w agroturystyce, Ÿró- ³aniami lokalni liderzy z sukcew ramach projektu AgroBizne- d³a finansowania inwestycji, wy- sem rozpoczêli realizacjê kolejsWomen. W trakcie niemal rocz- korzystanie dziedzictwa kulturo- nych projektów, które kontynunej realizacji projektu przepro- wego i kuchni regionalnej w owaæ bêd¹ ambitne za³o¿enia
wadzono 14 warsztatów szkole- uatrakcyjnianiu oferty, projekto- projektu AgroBiznesWomen.
niowych dla w³aœcicielek gospo- wanie ogrodów przydomowych,
(NS)

NARZÊDZIA MEDYCZNE ZE STREFY
Jedn¹ z firm, która z powodzeniem dzia³a od czerwca 2001 r. w
nowodêbskiej podstrefie „EuroPark Wis³osan” jest „BESTER
MEDICAL SYSTEM” Sp. z o.o..
Firma, której w³aœcicieli posiadaj¹
doœwiadczenie w bran¿y medycznej, wyniesione z USA, radzi so-

bie z powodzeniem z doœæ skomplikowan¹ produkcj¹.
Przedmiotem dzia³alnoœci
firmy jest produkcja sprzêtu medycznego dla ortopedii i chirurgii, narzêdzia medyczne do rozci¹gania i naci¹gania operacyjnego miêœni, wiert³a medyczne,
celowniki do wiercenia, d³uta,
skrobacze, protezy, sztuczne kolana, biodra, œruby do ³¹czenia
skomplikowanych z³amañ lub
zastêpuj¹ce fragmenty koœci.
Dodaæ nale¿y, ¿e prawie ca³y
proces technologiczny realizowany jest firmie. O ile zachodzi
potrzeba, to poza ni¹ robi siê jedynie obróbkê laserow¹.
Narzêdzia wytwarzane w
„BMS” wymagaj¹ du¿ych
umiejêtnoœci w obróbce,
zw³aszcza, ¿e niektóre wykonywane s¹ z aluminium, stali nierdzewnej, z tytanu, który niezbyt ³atwo poddaje siê pracom
Specjalistyczne maszyny za- mechanicznym. Cz³owieka
pewniaj¹ jakoœæ wyrobów.
wspomagaj¹ tu specjalistyczne

maszyny, w wiêkszoœci sterowane numerycznie. Nale¿¹ do
nich m.in. elektrodr¹¿arka drutowa, szlifierka 5-osiowa, tokarka 9-osiowa z podajnikiem prêtów, która mo¿e równie¿ frezowaæ. O ile na pocz¹tku dzia³alnoœci programy steruj¹ce by³y
ustawiane przez specjalistów
zewnêtrznych, o tyle obecnie
przygotowuj¹ je pracownicy firmy, co przynosi nie tylko
oszczêdnoœci, ale i pozwala rozwi¹zywaæ problemy techniczne
na bie¿¹co. Ca³oœæ tak pouk³adanej firmy powoduje, ¿e jej
produkty ³atwo znajduj¹ zbyt na
amerykañskim rynku.
Oczywiœcie i tu pojawiaj¹ siê
problemy. Jak zauwa¿a Robert
Jankowski Koc, kieruj¹cy nowodêbsk¹ firm¹, w kraju wystêpuje brak pewnych produktów,
istotnych w procesie produkcyjnym. Dlatego trzeba œci¹gaæ z
zagranicy m.in. stal specjalistyczn¹, frezy ze spiekiem czy

wiert³a kobaltowe. Nie jest to
przeszkod¹ w produkcji, ale
proœciej by³oby, gdyby dobrego
producenta takich elementów
znaleŸæ w kraju.
Na dzieñ dzisiejszy, mimo
wielu problemów, Spó³ka poczyna sobie zupe³nie dobrze. Zatrudnia obecnie 15 osób, pracuj¹cych

Produkty BMS.
w systemie dwuzmianowym. Zamierza dalej siê rozwijaæ, by w
roku 2005 osi¹gn¹æ zatrudnienie
na poziomie 40 osób.
WIES£AW ORDON
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DNI NOWEJ DÊBY
Tegoroczny cykl imprez pod nazw¹ „Dni
Nowej Dêby” mimo, i¿ by³ doœæ bogaty,
nie wywo³a³ zbyt du¿ego zainteresowania
nimi mieszkañców miasta i gminy. Zapewne w czêœci sprawi³a to pogoda, mo¿e zbyt
s³aba by³a reklama, a mo¿e organizatorzy
nie trafili w gust mieszkañców. Nie mniej,
kto z oferty skorzysta³, móg³ czuæ siê zadowolony.
Czêœæ imprez, organizowanych przez nasze stowarzyszenia, samorz¹d oraz „DEZAMET” mia³o charakter sportowy. Dni rozpoczê³y siê 31 maja od turnieju pi³karskiego dla najm³odszych i gimnazjalistów –
dzikich dru¿yn, w którym zwyciê¿y³y dru¿yny Anglii i RPA. Strzelcami najwiêkszej
iloœci bramek byli Kamil Bogdan (grupa
m³odsza) i Kamil Franecki. Najlepsze dru¿yny i zawodnicy otrzymali statuetkê pi³karza. Wszystkich poczêstowano kawa³kiem pizzy i wod¹ mineraln¹.
Blisko dwustu m³odych ludzi stawi³o siê
na starcie III Biegów Ulicznych organizowanych pod patronatem Nowodêbskiego
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego z
okazji Dnia Dziecka. Mimo niepewnej pogody rywalizacja by³a zaciêta, a podsycali
j¹ rodzice, mocno dopinguj¹cy dzieci. Oto
zwyciêzcy poszczególnych kategorii:
Agnieszka Zierold, Tomasz Procyk, Anna
Urbaniak, Damian Nowak, Ilona Wójcik,
Bartek Dul, Justyna ¯muda, Micha³
Szczur; na rolkach najszybszy by³ Krystian Pasek.

ca siê ze stra¿ników miejskich: Wies³aw
Panek, Janusz Syska, Andrzej Kobylarz.
Bardzo emocjonuj¹ce by³y mecze w klasie oldbojów. W meczu Nauczyciele – Lekarze pad³ wynik 7:5, a wiec mo¿na by³o

Dzieci mia³y okazjê skorzystaæ z kilku
propozycji, które uatrakcyjnia³y im wolny
czas. By³o wiêc p³ywanie ³ódkami po Zalewie, gry i zabawy organizowane przez
SOK, miniturniej sprawnoœci rycerskiej
przygotowany przez Bractwo Rycerskie,
pokazy dorobku artystycznego SOK-u i
Klubu Kyukoshin Karate, zawody wêdkarskie przygotowane przez PZW.

Orkiestra œw. Miko³aja gra³a na oryginalnych instrumentach.
napatrzeæ siê na grad bramek (jaki nie by³
udzia³em naszych kadrowiczów na mistrzostwach œwiata). Bardzo zaciêty i wyrównany by³ pojedynek zawodników Dezametu i Karabeli (firma ochroniarska). Zakoñ-

Biegi uliczne.
Podobnie ciekawe by³y zawody ¿eglarskie dla dzieci rozegrane na naszym Zalewie. Na 10 ³ódkach typu OPTYMIST œcigali siê m³odzi adepci ¿eglarstwa, zarówno dziewczêta, jak i ch³opcy. Najlepsi - Bernadeta Mazurek i Damian Karolewski w nagrodê otrzymali plecaki i lornetki.
Dru¿ynowy Pojedynek Strzelecki „W
samo po³udnie” zgromadzi³ 8 zespo³ów
sk³adaj¹cych siê z 3 osób. Jak na zawodowców przysta³o, wygra³a dru¿yna sk³adaj¹-
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czy³ siê wynikiem 2:2. Zaciête by³o równie¿ spotkanie Radni-Urzêdnicy. Ci drudzy podeszli do gry bez respektu dla przeciwnika i wygrali mecz 6:1. Jak zawsze
chêtnie ogl¹dane by³y dru¿yny ¿eñskie
szkó³ œrednich w zmaganiach z futbolówk¹. Mecz Zespo³u Szkó³ z Zespo³em Szkó³
Zawodowych zakoñczy³ siê wynikiem 3:0
Zaœ w przypadku ich kolegów po 90 minutach wynik brzmia³ 1:1, zaœ w karnych lepsi byli uczniowie ZS (6:5).

Dla doros³ych mieszkañców organizatorzy zaproponowali Przegl¹d Zespo³ów
Folklorystycznych „Mieæ jak rzeka swoje
Ÿród³o”. Na drugim ju¿ przegl¹dzie zaprezentowa³y siê zespo³y z Kolbuszowej (Kapela Pogody), G³ogowa Ma³opolskiego,
Przewrotnego, Gorzyc, 2 tradycyjne zespo³y z woj. œwiêtokrzyskiego (akordeon i bêbenek), Cyganianki i Dêbianie. Trzeba powiedzieæ, ¿e zespo³y pokaza³y du¿e umiejêtnoœci i dobry warsztat artystyczny.
Szósty ju¿ raz odbywa³ siê Przegl¹d Zespo³ów Muzycznych o Nagrodê Burmistrza. W tym roku organizatorzy przyznali
nagrody w dwóch kategoriach – zespo³u
graj¹cego na ¿ywo – dla „USC” z Tarnobrzega i w zmniejszonym sk³adzie, korzystaj¹cych z p³yty, dla „Plusa” z Baranowa
Sandomierskiego.
Cykl imprez z okazji „Dni Nowej Dêby”
zakoñczy³a „Orkiestra pod wezwaniem Œw.
Miko³aja” z Lublina. Popularni „Miko³aje” graj¹ muzykê folkow¹, której byli prekursorami w Polsce (zespó³ istnieje od 1988
r.). U nas zaprezentowali muzykê z Tarnobrzeskiego, Lubelskiego, pieœni £emków i
Bojków. ORKIESTRA utrzymuje ducha
muzyki ludowej z jej bezkompromisow¹ i
naturaln¹ energi¹, przejmuj¹cym liryzmem
oraz zagadkow¹ prostot¹. Ale muzycy przywo³uj¹ tego ducha, aby opieraj¹c siê o niego stworzyæ now¹ wartoœæ muzyczn¹. Zakoñczenie tegorocznych Dni Nowej Dêby
pod wzglêdem artystycznym by³o jak najbardziej udane. (W.O.)
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UROCZYŒCIE I ROBOCZO
50 sesja zwo³ana w trakcie
Dni Nowej Dêby – 7 czerwca –
mia³a charakter na po³y uroczysty, a na po³y roboczy. Rozpoczê³a siê od informacji Tadeusza Gêgotka, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, o dzia³alnoœci samorz¹du w III kadencji.
W swoim wyst¹pieniu, podsumowuj¹cym dzia³alnoœci gminy
w latach 1998-2002, przedstawi³ informacjê o organizacji nowodêbskiego samorz¹du, dzia³aniach w zakresie oœwiaty, pomocy spo³ecznej, kultury, sportu, bezpieczeñstwa publicznego,
gospodarki komunalnej, gospodarowania przestrzeni¹ i dzia³añ
inwestycyjnych w rozbiciu na
poszczególne lata. Informacja ta
zosta³a nastêpnie rozdana znajduj¹cym siê na sali dyrektorom
firm, szkó³, so³tysom, przewodnicz¹cym zarz¹dów osiedli, szefom instytucji wspó³pracuj¹cych z gmin¹ i radnym. W odniesieniu do tej informacji g³os

polskiego konkursu „Europa w
szkole” Tomasz Sudo³ (ZS) –
finalista etapu ogólnopolskiego
konkursu „Europa w szkole”;
El¿bieta Janczyk (ZS) – finalistka etapu ogólnopolskiego
konkursu „Europa w szkole”;
grupa filmowców z LO: Barbara Fila, Marcin Mazurek,
Piotr Miszta, Miros³aw Kopeæ, Tomasz Sudo³ – finaliœci
etapu ogólnopolskiego konkursu „Europa w szkole” (opiekun
wszystkich finalistów - Maria
Kasak); Justyna Pi³at (ZS) –
laureatka szczebla wojewódzkiego olimpiady z jêzyka rosyjskiego (opiekun Janina Œcibisz); Krzysztof Kaczor i Kamil Krukowski (Gimnazjum nr
1) – wicemistrzowie polski w
kategorii juniorów m³odszych
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Badmintonie (opiekun
Adam Bunio); dru¿yna lekkoatletyczna (Gimnazjum nr 2) –
dwukrotni finaliœci Ogólnopol-

kim by³o ustalenie granic okrêgów wyborczych i liczby radnych w nich wybieranych. Poniewa¿ od nowej kadencji rada

Str. 11
wybior¹ mieszkañcy os. Dêba
i Porêby Dêbskie. Wyborcy z
czêœci komunalnej miasta wybior¹ 4 radnych, a w czêœci
znajduj¹cej siê w zasobach
TSM 3 radnych. Mieszkañcy
Chmielowa bêd¹ wybieraæ 2,
Cyganów i Jadachów po 1rad-

Grupa finalistów konkursu „Europa w Szkole”.
bêdzie liczy³a 15 radnych (do nym, zaœ Alfredówka, Rozalin,
tej pory 24), nale¿a³o gminê po- Tarnowska Wola i Buda Stadzieliæ na nowe okrêgi wybor- lowska stworz¹ jeden okrêg
cze. Rada Miejska ustali³a, ¿e wyborczy z 2 mandatami
w Nowej Dêbie mieszkañcy (szczegó³y w treœci uchwa³y nr
bêd¹ wybieraæ 9 radnych w 4 L/370/2002 - na str. 19).
(NS)
okrêgach. Po jednym radnym

BADALI POZIOM CUKRU
9 maja Ma³opolskie Sto-warzyszenie Chorych na Cukrzycê w
Nowej Dêbie zorganizowa³o bezp³atne badanie kardiologicznokomputerowe, które wykona³a przedstawicielka firmy „MED
MESS” z Warszawy. Jednoczeœnie prowadzone by³o badanie poziomu cukru we krwi wraz z badaniem ciœnienia têtniczego.
Do siedziby Stowarzyszenia w budynku przy ul. Jana Paw³a II
zg³osi³o siê 105 osób, jednak nie wszyscy mogli skorzystaæ z badania komputerowego z uwagi na limit pracy urz¹dzenia.
Nieocenion¹ pomoc okaza³y pielêgniarki srodowiskowo-rodzinne, które wspar³y organizacyjnie tê akcjê, za co podziêkowa³
im prezes W³adys³aw Niedzia³ek. W badania zaanga¿owali siê

Sportowcy Gimnazjum nr 2 z opiekunem.
zabra³ Stanis³aw Wójcik, który w imieniu „DEZAMETU”
podziêkowa³ za pomoc jak¹ zak³ad otrzyma³ od gminy, co
przyczyniæ siê ma do jego rozwoju.
W dalszej czêœci rada nagrodzi³a uczniów i sportowców,
którzy zostali laureatami olimpiad czy zawodów sportowych
szczebla co najmniej wojewódzkiego. Nagrody w postaci ksi¹¿ek i sprzêtu sportowego otrzymali: Maria Œcibisz (Zespó³
Szkó³) – laureatka etapu ogólnopolskiego konkursu „Europa
w szkole”; Edyta Majewska
(ZS) – finalistka etapu ogólno-

skiej Olimpiady M³odzie¿y w
Lekkoatletyce: Sebastian Ordon, Micha³ T³usty, Marcin
Rêbisz, Szczepan Ziêtek, £ukasz Rêbisz (br¹zowy medalista olimpiady), Micha³ Szczur,
Marek Gurdak, Rafa³ Per³owski, Damian Sudo³, Marcin
Szczygie³, Wojciech Lewicki,
Wojciech Wilk, £ukasz Winiarski, Tomasz Wójtowicz,
Kasper £êgowski (opiekun
Wies³aw Szczur); Aleksander
Klich (V miejsce wœród juniorów w lekkoatletyce, opiekun
Julian Ziêba).
Z kolei radni zajêli siê bardzo wa¿nym zagadnieniem, ja-

równie¿ cz³onkowie Stowarzyszenia, dziêki czemu przebiega³o
ono sprawnie i w mi³ej atmosferze.
Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie t¹ akcj¹ mieszkañców
miasta i gminy, Zarz¹d Ma³opolskiego Stowarzyszenia Chorych
na Cukrzycê przewiduje jej ponown¹ organizacjê na jesieni.
NS
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„Œwiat w Kolorach Têczy” to
has³o, pod którym ju¿ po raz IV
m³odzi artyœci z terenu powiatu
tarnobrzeskiego prezentowali
swoje prace plastyczne w Samorz¹dowym Oœrodku Kultury w
Nowej Dêbie. Wystawa ma charakter konkursu, któremu patronuje Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego. Tematem wystawy
jest piêkno przyrody we wszystkich jej postaciach i przejawach,
a szczególnie jej koloryt.
15 maja odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród tegorocznym laureatom. Nagrody wrêczali: wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego - Jerzy Sudo³,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Nowej Dêbie - Tadeusz Gêgotek oraz dyrektor SOK w
Nowej Dêbie Alicja Suska. Prace oceniane by³y w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii szkó³ podstawowych (klasy IV - VI) nagrody
otrzymali: Sylwester Œlêzak - z
PSP w D¹browicy, Magdalena
Paj¹k - z ZS nr 2 w Tarnobrzegu, Magdalena Gurdak - z
MSP SOK w Nowej Dêbie oraz
wyró¿nienia: Marlena Chmiel
- SP nr 9 w Tarnobrzegu, Beata

Kotulska - SP w Jadachach.
W kategorii gimnazjów nagrody otrzymali: Karolina Dobrowolska - z ZS nr 2 w Tarnobrzegu, Adrianna Krasoñ – ZS

ZS nr 2 w Tarnobrzegu, Eliza
Bochyñska – ZS nr 2 w Tarnobrzegu, Paulina Bogobowicz ZS nr 2 w Tarnobrzegu, Justyna Garboœ - ZS nr 2 w Tarno-

na Toporek - ZS nr 2 w Tarnobrzegu, Karolina Wieczorek ZS nr 2 w Tarnobrzegu, Katarzyna Babka - ZS nr 1 w Nowej Dêbie.
W IV edycji konkursu wziê³o udzia³ 178 autorów, którzy
przedstawili ponad 200 prac. Od
trzech lat konkursowi patronuje Starostwo Powiatowe, które
w tym roku ufundowa³o nagrody. Bardzo dobry poziom artystyczny prac konkursowych napawa optymizmem i potwierdza
sensownoœæ tego rodzaju przedsiêwziêæ. Eksponowane prace
cechuje pomys³owoœæ, kreatywnoœæ, dba³oœæ o estetykê. Imprezê uœwietni³ wystêp zespo³ów
artystycznych SOK pod kierunkiem instruktora muzyki Adama Laska.
Organizatorzy oraz jurorzy
gratuluj¹ zdobywcom nagród i
wyró¿nieñ. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkuj¹ za
w³¹czenie siê w popularyzacjê
idei konkursowych.
Zapraszamy do uczestnictwa
brzegu, Aneta Nowak - ZS nr 2
w Tarnobrzegu, Agnieszka w nastêpnych edycjach.
P³achta - ZS nr 2 w TarnobrzeS£AWOMIR GURDAK
gu, Magdalena Smerdak - ZS
SOK
nr 2 w Tarnobrzegu, Magdale-

„ŒWIAT
W KOLORACH TÊCZY”

nr 2 w Tarnobrzegu, Alicja Stró¿
– Klub Osiedlowy TSM w Nowej Dêbie, Mateusz Gurdak –
MSP SOK w Nowej Dêbie oraz
wyró¿nienia: Ewelina Bêben –

„CYGANIANKI” WYŒPIEWA£Y LAURY
Z sukcesami pod koniec czerwca powróci³
Zespó³ Œpiewaczy „Cyganianki” z wyjazdów do
Wêgrowa i Tyczyna.
„Biesiada weselna”, znana z telewizyjnej „Dwójki”, jak co roku zgromadzi³a zespo³y prezentuj¹-

kiego. Goœcie „Biesiady”
obejrzeli zmówiny, oczepiny, wyprowadzenie
pani m³odej ze skrzyni¹
po pó³nocy. Barwne widowisko spodoba³o siê
jurorom i chocia¿ tym razem nie by³o statuetki
„Boryny”, to jednak do-

ce obrzêdy weselne ze
swoich regionów. „Cyganianki”, wsparte przez
mêsk¹ czêœæ wsi Cygany
(³¹cznie wyst¹pi³o 18
osób), zaprezentowa³y
obrzêd wesela lasowiac-

ceniono warstwê artystyczn¹ obrzêdów i „Cyganianki” otrzyma³y wyró¿nienie.
Tydzieñ póŸniej zespó³ z Cyganów wyst¹pi³y w VII Wojewódz-

kim Przegl¹dzie Wiejskich Zespo³ów Œpiewaczych w Tyczynie. W
przegl¹dzie udzia³ wziê³o 32 zespo³y z ca³ego
Podkarpacia. Zespó³,
który wyst¹pi³ w nieco
zmienionym sk³adzie –
Krystyna Denkowska,
Krystyna £¹cz, Marta
Ma³ek, Halina Ordon,
Maria Ordon, Zofia
Sêdyka,
Czes³awa
Zych – wykona³ a`capella stare œpiewki lasowiackie: „£oj lesie nas”,
„Lesiok”, „Ej wy ptokowie”. Gwarowy œpiew,
który coraz rzadziej kultywowany jest przez zespo³y wiejskie, wzbudzi³
zainteresowanie jurorów. Docenili oni zarówno treœæ, jak te¿ umiejêtnoœci artystyczne „Cyganianek” przyznaj¹c
im pierwsze miejsce tegorocznego przegl¹du.
(NS)

Matematyka jest alfabetem,
przy pomocy którego Bóg opisa³ wszechœwiat.

M¥DRA
SOWA
Zacytowane s³owa Galileusza s¹ mottem Powiatowego Miêdzygimnazjalnego Konkursu
Matematycznego o tytu³ „ M¥DREJ SOWY”,
organizowanego ju¿ po raz drugi przez Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. II i III gimnazjów powiatu kolbuszowskiego oraz miasta
Nowa Dêba. Patronat honorowy nad nim objêli
senator RP Janina Sagatowska, starosta Powiatu Kolbuszowskiego Zbigniew Lenart oraz
wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk.
Konkurs odby³ siê 29 maja w budynku Gimnazjum „Podlasek” i wziê³o w nim udzia³ 45
uczniów. Uczestników powita³ dyrektor Gimnazjum Waldemar Wachowski oraz wójt Jerzy Wilk, którzy równoczeœnie ¿yczyli jak najlepszych wyników.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch tur: zadania
otwarte oraz zadania testowe. £¹czna punktacja
decydowa³a o zajêtym miejscu. Kiedy uczniowie, po wyczerpuj¹cej pracy umys³owej spo¿ywali gor¹cy posi³ek, jury dokona³o sprawdzenia
prac i podsumowania wyników.
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LASOWIACKIE
CZYLI NASZE
Dwa projekty z naszej gminy
uzyska³y akceptacjê ze strony Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie w ramach programu „Dzia³aj lokalnie”. Celem tego programu jest wspieranie organizacji pozarz¹dowych i inicjatyw obywatelskich dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju konkretnych spo³ecznoœci lokalnych i s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu ró¿norodnych ich problemów.
Z piêciu województw, w których
program bêdzie realizowany, akceptacjê uzyska³o 38 projektów na
164 zg³oszone. Tym wiêkszy jest
sukces Stowarzyszenia Spo³eczno-Oœwiatowego z Chmielowa i
Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany. Obydwa projekty zak³adaj¹ kultywowanie tradycji lasowiackich, które s¹ korzeniami naszej kultury, które winny
kszta³towaæ nasz¹ to¿samoœæ, a o
których nie zawsze chcemy pamiêtaæ.
Stowarzyszenie z Cyganów
realizowaæ bêdzie projekt pod

nazw¹ „Serce wsi lasowiackiej”. W ramach projektu
przewiduje siê m.in. coroczn¹
organizacjê œwiêta kultury la-

zwyczaje lasowiackie”, konkurs gawêdziarzy, wybór lasowiaka roku. Tadeusz £¹cz,
prezes Stowarzyszenia, chcia³by w ramach projektu doprowadziæ do powstania izby pami¹tek im. Marii Koz³owej,
niestrudzonej piewczyni kultury lasowiackiej z Machowa.
Bardzo ciekawym zamierze-

Na jednej z takich cha³up zostanie namalowane serce lasowiackie.
sowiackiej z przegl¹dami i pa- niem jest wykreowanie logo
radami zespo³ów obrzêdo- „Serce wsi lasowiackiej”, któwych, œpiewaczych, z kierma- rym pomalowanych ma byæ
szami wyrobów ludowych. kilka cha³up w Cyganach, a
Autorzy planuj¹ równie¿ orga- które mo¿e staæ siê znakiem
nizacjê wystawy „Tradycje i rozpoznawczym tej wsi

Zwyciêzc¹ konkursu i tytu³ „M¥DREJ
SOWY” wywalczy³ uczeñ Publicznego Gimnazjum z Majdanu Królewskiego Grzegorz Wo³osz. Drugie miejsce zajê³y Anna Tomczyk z
Gimnazjum nr 1 z Nowej Dêby i Agnieszka Rz¹sa z Gimnazjum nr 2 z Kolbuszowej. Kolejne
miejsca zdobyli Magdalena Wdowiak (Gimnazjum nr 2 Nowa Dêba), Krzysztof Skura (Gimnazjum Majdan Król.), Emilia Cetnar (Gimnazjum nr 2 Nowa Dêba), Andrzej Cudo (Gimnazjum Dzikowiec).
W dziesi¹tce najlepszych matematyków Nowej Dêby znaleŸli siê równie¿: Krzysztof £azowski i Agnieszka Furga³ – obydwoje z Gimnazjum nr 1.
Uczniowie zostali nagrodzeni atrakcyjnymi
upominkami, ufundowanymi przez p. senator, p.
starostê, p. wójta oraz Zarz¹d Miasta i Gminy
Nowa Dêba, za co bardzo gor¹co dziêkujemy.
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i symboliczne upominki. Uczniowie wykazali siê du¿¹ wiedz¹, jak równie¿ umiejêtnoœci¹ logicznego myœlenia.
Podziêkowania kierujemy do fundatorów nagród, do uczniów i nauczycieli, za tak du¿e zainteresowanie konkursem. Zapraszamy za rok, maj¹c nadziejê, i¿ tego rodzaju forma sprawdzenia
wiedzy s³u¿y poszerzaniu i zg³êbianiu tajników
wiedzy matematycznej.
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Projekt z Chmielowa o nazwie
„Ocaliæ od zapomnienia” zak³ada, ¿e w wyniku jego realizacji
powstanie grupa osób, której celem bêdzie kultywowanie tradycji i przekazywanie jej m³odszym
pokoleniom. Dochodziæ do tego
bêdzie siê poprzez zbieranie i dokumentowanie legend, opowiadañ, kultywowanie obrzêdów ludowych, pieœni, zabytków kultury lasowiackiej. Efektem projektu po kilku miesi¹cach winno byæ
stworzenie izby regionalnej, powo³anie chóru i zespo³u obrzêdowego. Jak poinformowa³a nas
Zofia Papie¿, wiceprezes Stowarzyszenia, s¹ w Chmielowie starsze osoby, które czuj¹ potrzebê
przekazywania tradycji i zwyczajów m³odszemu pokoleniu, które
chc¹ przekazaæ przechowywane
pieczo³owite eksponaty dokumentuj¹ce kulturê materialn¹ wsi
lasowiackiej.
Obydwa projekty, wsparte
finansowo przez Akademiê
Rozwoju Filantropii, maj¹ pokazaæ jak du¿¹ wartoœæ stanowi
wspólnota lokalna i dziedzictwo
kulturowe w ¿yciu dzisiejszego
cz³owieka.
WIES£AW ORDON

EUROPA W SZKOLE

Ogó³em w Konkursie uczestniczyPo raz kolejny 7 maja w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warsza- ³o 80 tys. uczniów z ca³ej Polski w ró¿wie odby³o siê oficjalne rozstrzygniê- nych kategoriach wiekowych. Spoœród
cie Europejskiego Konkursu Szkolne- nich wyró¿niono 183.
go „Europa w Szkole”, nad którym honorowy patronat od lat
sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs ten ponownie okaza³ siê du¿ym sukcesem dla
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowej Dêbie, których prace (literackie, plastyczne i komputerowe) oceniane
by³y w Rzeszowie, a nastêpnie
wybrane w Warszawie.
Prace literackie, które zaMARIA ŒCIBISZ z minister KRYSTYN¥
kwalifikowano do fina³u wyko£YBACK¥.
nali: Tomasz Sudo³, Edyta
Laureatk¹ tego konkursu zosta³a
Majewska i Maria Œcibisz. W kategorii plastycznej do fina³u przesz³a Maria Œcibisz, która napisa³a pracê lipraca El¿biety Janczyk (oprócz niej terack¹ na temat „Historia mojej ma³ej
prace wykonali: Justyna Janczyk, Ojczyzny i jej dalszy ci¹g w europejEdyta Magda, Bart³omiej Kin i Ma- skiej przysz³oœci”. Niektórym laureria Œcibisz). Z prac¹ filmow¹, która te¿ atom, w tym Marii Œcibisz przyznano
dotar³a do fina³u zmierzyli siê Tomasz równie¿ nagrodê specjaln¹ – wyjazd na
Sudo³, Miros³aw Kopeæ, Piotr Misz- Europejskie Zgrupowanie M³odzie¿y
EL¯BIETA MARKOWICZ ta, Barbara Fila i Marcin Mazurek. do ró¿nych krajów Europy. Bêdzie ona
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nad przebiegiem konkursu w szkole reprezentowaæ Polskê w Holandii.
/MŒ/
w Majdanie Królewskim czuwa³a pani Maria Kasak.
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„A JA WOLÊ - WOLN¥ WOLÊ”
CZYLI PROMOWANIE DOJRZA£EJ WOLNOŒCI
D¹¿enie do wolnoœci stanowi
jedn¹ z najistotniejszych potrzeb
cz³owieka. Towarzyszy³o cz³owiekowi niezale¿nie od tradycji
i epoki.
Wolnoœæ jest rozmaicie pojmowana. Wg dzieci jest uwolnieniem
siê od wszystkiego co nakazuj¹
doroœli, g³ównie rodzice, a co jest
sprzeczne z ich pragnieniami.
Taka wolnoœæ to ucieczka od tego
co niemi³e, trudne. Prawdziwie
wolny cz³owiek umie byæ odpowiedzialny. Niezale¿noœæ, niezawis³oœæ cz³owieka ³¹czy siê z wyborem i decyzj¹.
Dojrza³a wolnoœæ polega na
robieniu tego co m¹dre i wartoœciowe. Prowadzi do lepszego poznania siebie i coraz dojrzalszego
szanowania, kochania siebie i innych. Ci, którzy odkryli sens swojego ¿ycia i którzy kieruj¹ siê dojrza³¹ hierarchi¹ wartoœci s¹ prawdziwie wolni.
Wolnoœæ to szukanie obiektywnej prawdy o sobie, o w³asnym ¿yciu i postêpowaniu. Dziêki niej cz³owiek ma moc osobist¹, jest dobrze „zakotwiczony” i
chroniony.
Granice wolnoœci cz³owieka
zale¿ne s¹ od dojrza³ej mi³oœci.
Wszystko co sprzeciwia siê mi³oœci ogranicza i niszczy wolnoœæ i
jej autonomiê. Pojawia siê wtedy
rozpacz, lêk, zniechêcenie, poczucie krzywdy doznanej od innych
ludzi czy wyrz¹dzonej samemu
sobie lub innym.
Zdolnoœæ podejmowania dojrza³ych i odpowiedzialnych decyzji jest ograniczana i niszczona
przez wspó³czesn¹ cywilizacjê.
Rozpowszechnia siê kult ³atwego szczêœcia i dobrostanu, ucieczka w œwiat subiektywnych przekonañ i mi³ych iluzji. Promowana
jest postawa „wolê byæ” ni¿ „wolê
mieæ”. Wypaczane s¹ ludzkie aspiracje i idea³y. Chêæ posiadania
nawet za cenê zdrowia, ¿ycia czy
sumienia jest silniejsza ni¿ chêæ
stawania siê KIMŒ.
Trudno to wszystko udŸwign¹æ. Trudno odnaleŸæ siê w takiej rzeczywistoœci ludziom doros³ym. Jak maj¹ ¿yæ m³odzi, jeszcze niedojrzali osobowoœciowo?
Coraz wiêcej ludzi popada w kryzys ¿ycia, agresjê, apatiê i ró¿norakie uzale¿nienia.
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NALEPSZE WYJŒCIE:
NIE WCHODZIÆ

Substancje uzale¿niaj¹ce pojawiaj¹ siê nieprzypadkowo. S¹
wyrazem choroby duszy i emocji.
To konsekwencja kierowania siê
w ¿yciu filozofi¹ doraŸnej przyjemnoœci. Pozwalaj¹ i u³atwiaj¹
cz³owiekowi ¿yæ w œwiecie iluzorycznych przekonañ, pozornych
przyjaŸni, wypaczonych wartoœci.
Substancje te oszukuj¹, zniekszta³caj¹ stany œwiadomoœci. S¹ wyrazem szukania ³atwego szczêœcia,
które tak naprawdê nie istnieje.
Osoba siêgaj¹ca po substancje
uzale¿niaj¹ce (alkohol, narkotyki)

18 czerwca 2002 roku w
Nowej Dêbie odby³y siê obchody Œwiatowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. Organizatorzy zorganizowali
heppening na tarasie SOK,
gdzie po krótkich wyst¹pieniach na temat problemu narkomanii wyg³oszonych przez
Katarzynê Tadrê z Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej, Edytê Jurasz ze
Stowarzyszenia KARAN,
Barbarê Moskalewicz - ko-

ulega iluzji, ¿e mo¿na poprawiæ
sobie nastrój nie zmieniaj¹c w³asnej sytuacji ¿yciowej oraz nie koryguj¹c dotychczasowych zachowañ. TO DROGA NA SKRÓTY – DONIK¥D. D¹¿enie do
wolnoœci, tak upragnionej zostaje
sparali¿owane.
WYCHOWAÆ DOJRZA£YCH I SZCZÊŒLIWYCH
M£ODYCH LUDZI, ZAFASCYNOWANYCH PERSPEKTYW¥ ¯YCIA W WOLNOŒCI
I RADOŒCI BEZ NARKOTYKÓW I ALKOHOLU to ogromne wyzwanie dla ludzi doros³ych.
M³odzie¿ potrzebuje serca i ofiarnoœci ludzi doros³ych, którzy poka¿¹ jak WYGRAÆ ¯YCIE i staæ
siê kimœ szczêœliwym bez „chemicznych przyjació³”.
Potencja³ dobra jaki tkwi w
m³odych ludziach trzeba rozwijaæ.
Niech szukaj¹ w ¿yciu trudnego
szczêœcia, a nie ³atwego nieszczêœcia.
KATARZYNA TADRA
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna

„NARKOTYKI”
Narkotyki to rzecz œwiêta
wiêc i ty to zapamiêtaj.
S¹ to œrodki niebezpieczne
Chroñ przed nimi siê
koniecznie.
Narkotyki bior¹ m³odzi,
Lecz to ¿ycia nie os³odzi.
Wiêc pamiêtaj m³ody cz³eku,
Jesteœ jeszcze w m³odym
wieku.
Jeœli bierzesz- przestañ lepiej.
Mo¿esz swoje ¿ycie straciæ
I za b³êdy swe zap³aciæ.
Jeszcze zmieniæ siê to mo¿e,
Ka¿dy z nas Ci w tym
pomo¿e.
Narkotyki – nie dla Ciebie
ordynatora ds. promocji WeŸ siê w garœæ i polub
Zdrowia SPZ ZOZ oraz kosiebie.
mendanta Stra¿y Miejskiej
Adama Szurgociñskiego, Marzena Wójcikowska,
odby³ siê przemarsz m³odzie- kl. II LS Liceum Techniczne
¿y ulicami miasta.
Nowa Dêba
Uczestnicy przemarszu
nieœli has³o przewodnie kam- Kto za¿ywa narkotyki,
panii „NARKOTYKI? – Ten nie robi polityki.
NAJLEPSZE WYJŒCIE NIE Gdy¿ narkotyków spo¿ywanie
WCHODZIÆ!!!.
Hamuje prawid³owe
Nastêpnie odby³o siê rozrozwijanie.
strzygniêcie konkursu na najlepsz¹ fraszkê lub inn¹ formê Jeœli siê nie pohamujesz
literack¹ dotycz¹c¹ problemu Narkotyków raz spróbujesz
narkomanii. Na zakoñczenie To w szpitalu wyl¹dujesz.
organizatorzy przeprowadzili krótki quiz dotycz¹cy nar- Zniszczysz swoje ¿ycie
komanii. Najlepsi zawodnicy Bêdziesz cierpia³ skrycie
otrzymali nagrody (sprzêt tu- Przyjaciele Ciê opuszcz¹
rystyczny) ufundowane przez I do domu Ciê nie wpuszcz¹
Zarz¹d Miasta i Gminy Nowa
Dêba.
Stracisz zaufanie i
Wyró¿nione prace przedspo³eczne uznanie
stawiamy poni¿ej.
Doprowadzisz siê do zera
I na tym skoñczy siê Twoja kaIwona Szczudrawa kl. II riera.
LU Liceum Techniczne Nowa
Dêba:
(-)

Wystarczy tak niewiele,
Aby straciæ wszystko
Jedna chwila zapomnienia
I znika twoje cenne „ja”
Twoje ¿ycie zmienia siê
w bagno,
Które Ciê zaczyna wci¹gaæ
bez powrotu
W czarn¹ otch³añ rozpaczy.
Monika Ziêtek, kl. II LO
Nowa Dêba
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SPORTOWE WIADOMOŒCI TWIST-a
Na przestrzeni ostatnich miesiêcy Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Sportowych i Turystycznych w Nowej Dêbie
(TWIST) by³o organizatorem kilku imprez sportowych dla mieszkañców miasta i gminy, a oto wiêcej szczegó³ów:

HALOWA LIGA
FIRM 2001/2002
Ju¿ po raz drugi przeprowadzone zosta³y rozgrywki halowej, amatorskiej Ligi
Firm Nowa Dêba 2001/2002. W tym roku
do rywalizacji zg³osi³o siê 7 dru¿yn: FORNAX, AMATOR, NOVA CLUB, PIZZERIA NOVA, N.S.M., NAUCZYCIELE,
EKSPERT. Mecze rozgrywane by³y na hali
sportowej ZSZ w Nowej Dêbie, ka¿dy trwa³
2 x 20 minut z 5 minutow¹ przerw¹. Rywalizowano w dwóch rundach, w których
„ka¿dy gra³ z ka¿dym”. Ogó³em odby³y siê
42 mecze, w których strzelono 370 bramek.
Mistrzami zosta³a dru¿yna „NOVACLUB” pod kierownictwem Wies³awa
Stygi i Rafa³a Gajewskiego w sk³adzie:
Tomasz Rydzik, £ukasz Pa³ys, Wojciech
Wilk, Piotr Kamiñski, Stanis³aw Skowron, Rafa³ Lis, Maciej Rêbisz, Konrad
Maguder, Adam Skowroñski, Mariusz
Skawiñski, Jerzy Gawe³, Norbert ¯ywiec, Mariusz Szczêch, Daniel Markiewicz. Meczom tej dru¿yny zawsze towarzyszy³y wielkie emocje. Stali kibice dru¿yny (w du¿ej czêœci p³ci piêknej) mocno
zagrzewali swoich ulubieñców do walki, co
da³o wymierne efekty. Pozosta³e miejsca w
lidze zajê³y dru¿yny: II-FORNAX, IIIAMATOR, kolejno NAUCZYCIELE, PIZZERIA NOVA, NSM, EKSPERT. Najlepszym strzelcem Ligi zosta³ Grzegorz Motyka z zespo³u FORNAX z dorobkiem 23
bramek. Uroczyste zakoñczenie rozgrywek
odby³o siê w dniu 23 marca 2002r. na hali
sportowej ZSZ w Nowej Dêbie. Dyrekcji
ZSZ oraz Nauczycielom dziêkujemy za pomoc organizacyjn¹.

TURNIEJ
TENISA ZIEMNEGO
o „Puchar Wiosny”
Turniej ten zosta³ zorganizowany z inicjatywy kilkuosobowej grupy zapalonych tenisistów, dla których ten sport jest jedn¹ z wielu iskierek w ¿yciu. To i dobrze, bo ró¿norodnoœæ równie¿ w sporcie jest jak najbardziej
wskazana, tym bardziej, ¿e jest to ciekawa
dyscyplina, wymagaj¹ca sporych umiejêtnoœci. Turniej odbywa³ siê na kortach przy basenie SOSiR w Nowej Dêbie w dniach 2,3 i 4
maja 2002r. i mia³ charakter otwarty. Do
wspó³zawodnictwa zg³osi³o siê 11 zawodni-

ków w przedziale wiekowym od 20 do 60 lat
– co by³o mi³ym zaskoczeniem. Zawodników rozlosowano do dwóch grup ( 5 i 6 os.).
Z ka¿dej grupy do dalszych rozgrywek awansowa³o po dwóch zawodników. Po kilkudziesiêciu godzinach zmagañ (czêsto w pal¹cym s³oñcu) w finale spotkali siê dwaj doœwiadczeni zawodnicy, którzy ju¿ kilkakrotnie spotykali siê w walce o mistrzostwo: Czes³aw Potyra³o i Marek Czerwiec. W tym
roku lepszy okaza³ siê Czes³aw Potyra³o i to
on wzniós³ do góry najwiêkszy puchar (w
ubieg³ym roku by³o odwrotnie). W walce o
trzecie miejsce naprzeciw siebie stanêli dwaj
„m³odzi gniewni”, nadzieje nowodêskiego
tenisa: Marcin Piórek i Piotr G³adysz. W
tej rywalizacji zwyciê¿y³ Marcin Piórek, dobrze zapowiadaj¹cy siê tenisista. Pozostali
zawodnicy mieli szansê na zdobycie nagrody (pucharu) pocieszenia. W rywalizacji o to
równie cenne trofeum zwyciê¿y³ Zbigniew
Krasowski . Puchary ufundowa³ Zarz¹d Miasta i Gminy Nowa Dêba, a wrêcza³ je Pawe³
Grzêda, zastêpca burmistrz, prywatnie zagorza³y mi³oœnik tenisa ziemnego.

ULI – NOGA 2002
„Turniej dzikich dru¿yn”
dla dzieci i m³odzie¿y
Impreza ta zorganizowana by³a w ramach
obchodów Dni Nowej Dêby 31 maja na stadionie sportowym SOSiR w Nowej Dêbie.
Jak zwykle zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y by³o tak du¿e, ¿e koniecznym by³o rozpoczêcie imprezy ju¿ o godz. 8.00. W tym roku
organizatorzy wprowadzili now¹ zasadê, tzn.
zg³oszone do turnieju dru¿yny musia³y mieæ
nazwy dru¿yn wystêpuj¹cych w tegorocznym
mundialu. W ten sposób uatrakcyjni³o to turniej oraz wyeliminowa³o czêsty zwyczaj u¿ywania w nazwach dru¿yn s³ów budz¹cych
ogólny niesmak. Dru¿yny podzielone zosta³y na dwie grupy: starsza, w której wyst¹pi³y
dru¿yny: Japonii, Ekwadoru, Nigerii, USA,
Hiszpanii, Turcji, Korei, Chin, Francji, W³och,
Argentyny, RPA i Belgii oraz grupa m³odsza:
Meksyk, Urugwaj, Brazylia, Szwecja, Kamerun, Portugalia, Arabia Saudyjska, Polska i
Anglia. Ogó³em w meczach udzia³ wziê³o
ponad 220 zawodników. Równie dobr¹ frekwencj¹ wykazali siê kibice, bardzo mocno
wspieraj¹c swoje ulubione dru¿yny. W grupie m³odszej najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna
Anglii w sk³adzie: Krzysztof Lewicki, Mateusz Pos³uszny, Bogdan Stêpieñ, Damian
Flis, Piotr Adamczyk, Maciej Wilk, Marek
Kopeæ, Marcin Zdanowicz, Kamil Szela,
Patryk Kurzymski pokonuj¹c w meczu fina³owym dru¿ynê Brazylii, III miejsce zajê³a
dru¿yna Meksyku ( z Jadachów). Natomiast
w grupie starszej mistrzowski tytu³ zdoby³a

dru¿yna RPA w sk³adzie: Micha³ Szczur,
Micha³ Smalera, £ukasz Rêbisz, Damian
Rêbisz, Tomasz Wójtowicz, Kamil Wierzbicki, Cazary Maækowiak. II miejsce przypad³o dru¿ynie Francji, a III miejsce Nigerii.
Najlepszymi strzelcami zostali: w grupie
m³odszej Kamil Bogdan, w grupie starszej
Kamil Franecki. Nagrody w postaci pami¹tkowych statuetek i dyplomów ufundowa³
Zarz¹d Miasta i Gminy Nowa Dêba, natomiast Restauracja „Dêbianka” by³a sponsorem poczêstunku dla wszystkich zawodników. Ofiarodawcom mocno dziêkujemy i
polecamy siê na przysz³oœæ.

POJEDYNEK
STRZELECKI
„ W samo po³udnie”
Konkurencja ta polega³a na dobiegniêciu do stanowiska strzeleckiego i jak najszybszym str¹ceniu kr¹¿ków w tarczy dru¿yny przeciwnika. Tak wiêc oprócz dobrego oka nale¿a³o wykazaæ siê równie¿
sprawnoœci¹ fizyczn¹. Do rywalizacji w tej
konkurencji zg³osi³o siê 8 trzyosobowych
dru¿yn. Po kilkudziesiêciu minutach strzelania (dru¿yny rywalizowa³y ka¿da z ka¿d¹) og³oszono zwyciêzcê – dru¿ynê w sk³adzie: Wies³aw Panek, Janusz Syska, Andrzej Kobylarz. Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe puchary od Tadeusza Gêgotka,
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Zawody te rozegrane by³y ju¿ po raz kolejny w
ramach obchodów „Dni Nowej Dêby”. Organizatorem pojedynku by³ Zarz¹d Okrêgowy LOK w Nowej Dêbie oraz TWIST.

LIGA FIRM 2002
„na trawie”
Jak co roku na przestrzeni marca i kwietnia rozpoczynaj¹ siê rozgrywki Ligi Firm
na stadionie sportowym. W tym roku zg³osi³o siê 6 dru¿yn, które po rozegraniu po 5
meczów zakoñczy³y rundê wiosenn¹ . Jak
na razie na pó³metku bezkonkurencyjna
jest dru¿yna „PIZZERIA NOVA”, która nie
przegra³a ¿adnego meczu i z kompletem
punktów zajmuje pierwsze miejsce. Na drugim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna Nowodêbskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
natomiast trzecie miejsce zajmuje dru¿yna
FORNAX. Kolejne miejsca zajmuj¹: Nauczyciele, Amator, Zio³a i Kosmetyka. Jednak jak wiadomo w sporcie wszystko jest
mo¿liwe (najlepszym przyk³adem s¹ trwaj¹ce pi³karskie mistrzostwa œwiata), a przed
dru¿ynami druga runda. Wszystkim ¿yczymy powodzenia.
MAREK POWRÓZEK
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OTWARCIE SEZONU NAWIGACYJNEGO 2002
3 maja na nowodêbskim Zalewie otwarty zosta³ tegoroczny
sezon nawigacyjny. Na inauguracjê Klub Wodny LOK i Uczniowski Klub Sportowy STENGA przeprowadzi³y regaty ¿eglarskie w
klasie OPTYMIST. Udzia³ w regatach wziê³o 10 uczestników wieku od 6 do 13 lat.
Regaty odby³y siê przy sile wiatru 2-3 stopnie w skali Buforta
z kierunku po³udniowo-wschodniego, przy bardzo dobrej widocznoœci. Rozegrano trzy biegi, z których ka¿dy trwa³ blisko 50 minut. W klasyfikacji ogólnej zwyciê¿y³ Damian Karolewski, przed
Tomaszem Tomczykiem i Damianem Jaskotem.
Zawody ¿eglarskie odby³y siê zgodnie z miêdzynarodowymi
przepisami regatowymi IYRU, a sêdziowali je: Grzegorz Stochla – sêdzia g³ówny, Artur Licak – sêdzia pomocniczy i Krzysztof Mazurek – sêdzia sekretarz.
NS
NA ZDJÊCIU: £ódki na Zalewie.

Z

apewne niewielu znana jest dzia³alnoœæ hodowców go³êbi pocztowych w Nowej Dêbie. Dlatego chcemy przybli¿yæ nieco informacji o tym stowarzyszeniu,
rozmi³owanym w m¹drych i
piêknych ptakach, jakimi s¹ go³êbie pocztowe.
Polski Zwi¹zek Hodowców
Go³êbi Pocztowych z siedzib¹
Zarz¹du G³ównego w Chorzowie
dzia³a poprzez 49 okrêgów zrzeszaj¹cych 370 sekcji sportowowyczynowych. Jedna z nich funkcjonuje w³aœnie w Nowej Dêbie.
25 hodowców w ka¿dy letni
weekend prze¿ywa wielkie
emocje zwi¹zane z lotami konkursowymi swoich pupili. Najpierw go³êbie przygotowywane
s¹ do lotów przez opiekunów,
nastêpnie odbierane s¹ przez
komisjê. Z kolei za³adowuje siê
je do kabiny lotowej, która dowozi go³êbie na miejsce startu,
odleg³e od go³êbników o setki
kilometrów. Teraz ich w³aœciciele z niecierpliwoœci¹ bêd¹ oczekiwaæ na przylot swoich lotników. Z ka¿d¹ chwil¹ poziom adrenaliny ich w³aœcicieli wzrasta,
a¿ do momentu pojawienia siê
ich pupila w go³êbniku i zalegalizowaniu jego przylotu w
zegarze lotowym. Bywa, ¿e lot
trwa kilka dni, powoduj¹c niepokój hodowcy o los go³êbi,
które niejednokrotnie staj¹ siê
³upem jastrzêbi czy „dzikich”
hodowców, ³api¹cych strudzone
go³êbie, gdy te przysi¹d¹ by napiæ siê wody czy posiliæ przed
dalszym lotem. Jest to prawdziwa plaga hodowców, œciganych
zreszt¹ przez prawo. Przyk³adem takich lotów weekendo-

wych jest przelot z Sulechowa
(woj. lubuskie) w czerwcu, który w przypadku najszybszego
go³êbia trwa³ 6 godzin 45 minut.
Hodowcy i ich go³êbie walcz¹ w konkursach indywidual-

nast¹pi³o ju¿ na prawach sekcji
podleg³ej organizacyjnie oddzia³owi w Tarnobrzegu. Aktualnie
Sekcja PZHGP nr 2 w Nowej
Dêbie, dziêki przychylnoœci
w³adz miasta, dzia³alnoœæ organizacyjn¹ prowadzi w budynku

PO¯AR
w „kablówce”

FRUWAJ¥CE
HOBBY

Za³adunek go³êbi pocztowych do kabiny lotowej.
nych i zespo³owych o mistrzostwo sekcji, oddzia³u oraz o prymat w mistrzostwie Polski i
Olimpiadzie Œwiatowej.
Dzia³alnoœæ Zwi¹zku w Nowej Dêbie zapocz¹tkowana zosta³a na zasadach oddzia³u w
1963 r., a prekursorem jej byli
m.in. Konrad Samisz, który pe³ni³ wówczas funkcjê prezesa
Zarz¹du oraz Edward Paœnik,
Tadeusz Romañski, Zbigniew
Bigos, W³adys³aw Wróbel. W
tej formie stowarzyszenie funkcjonowa³o do 1978 r., po czym
nast¹pi³a przerwa trwaj¹ca do
1987 r. Wznowienie dzia³alnoœci

przy Zalewie, który zosta³ przez
Zwi¹zek wyremontowany i adaptowany dla potrzeb hodowców.
Tu równie¿ znajduje siê punkt
przygotowania go³êbi do lotów.
Cz³onkami sekcji s¹ hodowcy z terenu miasta i gminy Nowa
Dêba oraz przyleg³ych miejscowoœci z innych gmin, reprezentuj¹cy ró¿ne zawody i wiek.
Wszystkich ³¹czy mi³oœæ do go³êbi i pasja sportowo-lotowa.
Sekcji przewodniczy Zbigniew
Bigos, kontynuuj¹c to piêkne
hobby na naszym terenie z innymi hodowcami.
Zarz¹d Sekcji PZHGP

Do niecodziennego zdarzenia
dosz³o 5 czerwca w godzinach
wieczornych. Otó¿ spaleniu uleg³a czêœæ urz¹dzeñ Stacji Czo³owej Telewizji Kablowej, zlokalizowanej w Samorz¹dowym
Oœrodku Kultury w Nowej Dêbie. Przyczyn¹ po¿aru by³a awaria wentylatora. Sprawi³a ona to,
¿e do mieszkañ nie pop³yn¹³ sygna³ telewizyjny, co wywo³a³o
natychmiast interwencje telefoniczne do zarz¹dzaj¹cego stacj¹
PGKiM-u. Dziêki temu mo¿na
by³o natychmiast rozpocz¹æ akcjê gaœnicz¹, gdy¿ inaczej skutki mog³yby byæ op³akane dla
domu kultury.
Dziêki szybkiej interwencji
pracowników firmy PHU TESKOM przerwa w emisji wiêkszoœci programów trwa³a tylko
kilka godzin. Mia³o to istotne
znaczenie z uwagi na transmisjê w tym czasie Mistrzostw
Œwiata w pi³ce no¿nej. NS
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CO DALEJ Z KOLEJ¥?

Rada Miejska w Nowej Dêbie do³¹czy³a do grona 10 samorz¹dów gminnych i powiatowych, które od jakiegoœ czasu
domagaj¹ siê przywrócenia
przewozów pasa¿erskich na linii kolejowej nr 71 relacji Rzeszów-Tarnobrzeg. W stosownym oœwiadczeniu nowodêb-

skich radnych znalaz³o siê uzasadnienie koniecznoœci przywrócenia przewozów na tej linii dla mieszkañców Nowej
Dêby i pobliskich wsi. Samorz¹d wskazywa³ na wzrastaj¹c¹
czêstotliwoœæ kontaktów mieszkañców naszej gminy z Rzeszowem po reformie administracyj-

W ubieg³ym roku w „NS”
pisaliœmy o realizacji jednego
z najwiêkszych zamierzeñ drogowych w ostatnim czasie, jakim by³a budowa drogi „Zagroble” w Jadachach. Po realizacji I etapu przyszed³ czas na dokoñczenie inwestycji w tym
roku. Na wykonanej w lecie ub.
roku warstwie bitumicznej po³o¿ona zosta³a obecnie warstwa

Nowa droga ci¹gnie siê na
d³ugoœci 3,7 km, a jej szerokoœæ
wynosi 5 m. U³atwi ona poruszanie siê ponad 500 mieszkañcom z „Zagrobla” i „Hermanówki” oraz dojazd do ponad
100 ha pól w tej czêœci Jadachów. Stanowi równie¿ fragment drogi z Jadachów do Cyganów. Na realizacjê tego zadania trzeba by³o wydaæ nieco

ZAKOÑCZONE PRACE
NA „ZAGROBLU”

œcieralna z betonu asfaltowego
o gruboœci 4 cm. Prowadzone
by³y równie¿ prace przy profilowaniu i zagêszczaniu poboczy oraz oczyszczaniu rowów.
Wykonawc¹ tej inwestycji by³a
firma ZUH „DROGBUD” z
GwoŸnicy Górnej.

ponad 1 mln z³, czego blisko
40% stanowi dotacja z Banku
Œwiatowego. Oczywiœcie dotacja ta, jak ju¿ informowaliœmy,
by³a uwarunkowana m.in. wzrostem liczby miejsc pracy na tym
obszarze, na co liczymy.
WANDA KOPEÆ UMiG

nej. Do Rzeszowa jeŸdzi siê w
celach urzêdowych – centrum
w³adz samorz¹dowych i wojewódzkich, do specjalistycznych
oœrodków medycznych, do zak³adów pracy. Du¿o naszej m³odzie¿y studiuje i uczy siê w rzeszowskich szko³ach. Dlatego
wydaje siê uzasadnionym do³¹czenie do tych, którzy w ten sam
sposób chc¹ przywrócenia przewozów pasa¿erskich (Tarnobrzeg, Majdan Królewski, Cmolas, Kolbuszowa, G³ogów Ma³opolski, Rzeszów). Samorz¹dy
optuj¹ za uruchomieniem autobusu szynowego, którego eksploatacja powinna byæ tañsza ni¿
tradycyjnego poci¹gu. Swoje
¿¹dania wszystkie samorz¹dy
skierowa³y do Marsza³ka Województwa Podkarpackiego, który
jest odpowiedzialny po restrukturyzacji PKP za regionalne kolejowe przewozy pasa¿erskie.

Str. 17
Apel samorz¹dów nie przyniesie jednak¿e na razie ruchu
pasa¿erskiego na porastaj¹cej
traw¹ linii nr 71. Przestarza³e
trasy kolejowe w województwie i stary tabor wymagaj¹
ogromnych nak³adów finansowych. A nasza linia wymaga
gruntownej modernizacji. Zapowiadana próba budowania
systemu regionalnej komunikacji kolejowej z wykorzystaniem szynowych autobusów
kolejowych wymaga zakupu 19
takich pojazdów na potrzeby
ca³ego województwa, a ka¿dy
kosztuje 4 mln z³. W przysz³ym
roku Zarz¹d Województwa planuje zakupiæ jedynie dwa pojazdy. O ile jeden z nich byæ
mo¿e bêdzie uruchomiony na
linii Rzeszów-Tarnobrzeg, to
jednak nie wczeœniej ni¿ w IV
kwartale przysz³ego roku.
NS

51. SESJA

Najwa¿niejszym elementem 51. (27 czerwca) sesji Rady Miejskiej by³o ustalenie nowych zasad wynajmu lokali mieszkalnych
z zasobów gminnych. Koniecznoœæ podjêcia tej uchwa³y wynika³a z funkcjonowania nowej ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.
W zasadzie lokale mieszkalne nale¿¹ce do gminy wynajmowane bêd¹ osobom pozostaj¹cym w trudnych warunkach materialnych. Rada da³a mo¿liwoœæ wynajmu lokali osobom sprowadzanym do Nowej Dêby z uwagi na niezbêdne potrzeby kadrowe.
Pod rz¹dami starych przepisów gmina kilka razy korzysta³a z
podobnego zapisu, udostêpniaj¹c lokale b¹dŸ fachowcom b¹dŸ
zarz¹dzaj¹cym firmami. W swoich zasobach gmina ma kilkanaœcie lokali socjalnych, które bêd¹ wynajmowane osobom z orzeczeniami s¹dowymi, wychowankom domów dziecka, tym którzy
utracili dom w wyniku klêski ¿ywio³owej. Uchwa³a okreœli³a równie¿ obowi¹zki w³aœciciela (gminy) i najemcy w zakresie technicznego utrzymania lokali. Za³¹cznik do uchwa³y zawiera natomiast tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków osób ubiegaj¹cych siê o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy. Radni
uzgodnili, ¿e organem spo³ecznym, który bêdzie wspiera³ Zarz¹d
Miasta i Gminy w przygotowywaniu wykazu kierowanych do
zawarcia umowy najmu bêdzie Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa, któr¹ powo³a Zarz¹d.
Po uporaniu siê z materi¹ mieszkaniow¹ rada dokona³a zmian
w tegorocznym bud¿ecie, zezwoli³a na zbycie dzia³ki o charakterze budowlanym w Chmielowie oraz powo³a³a komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego. Radni rozpatrzyli równie¿ wniosek
mieszkañców o nadanie nazwy nowej ulicy, która biegnie równolegle do ulicy Wczasowej, przy Zalewie. Na wniosek mieszkañców, którzy buduj¹ tam ju¿ swoje domy, rada nada³a tej ulicy nazwê Spacerowa. Po jej nale¿ytym zagospodarowaniu ulica ta zapewne taki charakter bêdzie mieæ, gdy¿ okolica jest ³adna.
Na zakoñczenie rada podjê³a postanowienie obliguj¹ce Zarz¹d
do znalezienia w bud¿ecie gminy œrodków w wysokoœci 100 tys.
z³ (oprócz tych, które do tej pory za³o¿one s¹ w bud¿ecie) na wsparcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ i Gimnazjum
Nr 1.
NS
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Wspomnienie o W³adys³awie GaŸdzie

PAN W£ADZIU
Pan W³adys³aw Gazda urodzi³
siê 25 stycznia 1932 r. jako najstarszy z szeœciorga dzieci Marii i Józefa – rolników z Por¹b Dêbskich.
W dzieciñstwie po przebytym urazie krêgos³upa bardzo d³ugo i ciê¿ko chorowa³.
W 1953 r. ukoñczy³ Szko³ê
Przysposobienia Zawodowego
dla Inwalidów we Wroc³awiu.
Otrzyma³ dyplom uprawniaj¹cy do wykonywania zawodu w
specjalnoœci frezer metalowy.
Nastêpnie podj¹³ pracê w Zak³adach Metalowych w Dêbicy. Nie czu³ siê tam jednak dobrze i dlatego postanowi³ wróciæ do rodzinnej miejscowoœci.
W 1957 r. zosta³ zatrudniony w Urzêdzie Pocztowym w
Dêbie na stanowisku dorêczyciela. Od pocz¹tku polubi³ to
zajêcie, jak równie¿ ludzi, z
którymi codziennie siê spotyka³. Praca wiejskiego listonosza, któr¹ wykonywa³ solidnie
i obowi¹zkowo, nie tylko zapewnia³a mu utrzymanie rodziny, ale
równie¿ by³a jego zawodowym
spe³nieniem. By³ niezawodny, niezale¿nie od warunków atmosferycznych i pory roku, uœmiechniêty, otwarty, bezpoœredni, zawsze
znalaz³ chwilê czasu na rozmowê.
Pracy listonosza pozosta³ wierny
przez 35 lat – a¿ do 1992 r.
Ciê¿ko by³o mu odchodziæ z
poczty, lecz warunki zdrowotne
nie pozwala³y mu d³u¿ej pracowaæ.
Bêd¹c emerytem ca³y swój czas
poœwiêca³ najbli¿szym: ¿onie i trójce dzieci. Wspiera³ ich pomoc¹ i
dobr¹ rad¹, cieszy³ siê z ich sukcesów i osi¹gniêæ, podtrzymywa³ na

duchu w trudnych chwilach. By³
bardzo dumny z czwórki wnucz¹t.
Jego pasj¹ sta³a siê uprawa
dzia³ki w Porêbach Dêbskich, w s¹siedztwie swojego rodzeñstwa i
znajomych.

Niestety prze¿ycia z dzieciñstwa,
lata pracy wykonywanej czêsto w
z³ych warunkach pogodowych, jak
równie¿ zmartwienia zwi¹zane z
ciê¿k¹ chorob¹ syna coraz czêœciej
dawa³y znaæ o sobie.
Zmar³ 1 marca 2001 r. Ksi¹dz
pra³at Eugeniusz Nycz w czasie
mszy ¿a³obnej ¿egnaj¹c œp. W³adys³awa powiedzia³ m.in.: „Swoj¹ postaw¹ zas³u¿y³ sobie na ¿yczliw¹
pamiêæ w naszym œrodowisku”.
To prawda – po Panu W³adys³awie pozosta³a ¿yczliwa pamiêæ nie
pozwalaj¹ca zapomnieæ tego dobrego i ¿yczliwego cz³owieka, a
tak¿e wzorowego pracownika
poczty.
JERZY SUDO£

SAMORZ¥DOWY OŒRODEK KULTURY
w Nowej Dêbie
zaprasza na wystawê

„¯o³nierze wyklêci. Antykomunistyczne
podziemie na RzeszowszczyŸnie po 1944 r.”
Na wystawie prezentowane s¹ materia³y ze
zbiorów Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej w Rzeszowie.
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KRONIKA WYDARZEÑ
MARZEC
14 – Wizyta przedstawicieli Banku Œwiatowego w Nowej Dêbie w sprawie dofinansowania budowy kot³owni miejskiej
17 – Zebranie mieszkañców so³ectwa Chmielów
21 – W szpitalu Powiatowym oddano do eksploatacji
nowe skrzyd³o wraz z wind¹
22 – Zmiana na stanowisku dowódcy JW 2090 – przechodz¹cego na emeryturê p³k. Macieja Tomporowskiego zast¹pi³ mjr Bogus³aw Napieracz
KWIECIEÑ
8 – Œwiatowy Dzieñ Zdrowia – akademiê w SOK-u zorganizowa³ nowodêbski SPZZOZ
9, 23 – Wizyta przedstawicieli samorz¹dów Kirgizji w
Nowej Dêbie
20 – Turniej Ekologiczny Szkó³ w SOK-u
23 – W SOK-u odby³ siê wernisa¿ wystawy gobelinów
Alicji Aleksandrowicz
25 – Zespó³ Szkó³ na specjalnej akademii przedstawi³
¿ycie i duchowoœæ b³. ojca Pio, przysz³ego œwiêtego.
26 - Zgromadzenie Wspólników Zak³adu Produkcji
Wody SP. z o.o., w którym Gmina Nowa Dêba ma 10%
udzia³ów
26 – W trakcie obchodów Dnia Stra¿aka w Jednostce
Wojskowej tamtejsza jednostka otrzyma³a nowy wóz bojowy typu MAN.
26 – Koncert zespo³u „Con Brio” – tria harmonijek ustnych ze Œl¹ska – spotka³ siê z entuzjastycznym przyjêciem nowodêbskiej publicznoœci
29 – W trakcie sesji Zarz¹d otrzyma³ absolutorium za
wykonanie bud¿etu w 2001 roku
30 – Gimnazjum w Chmielowie otrzyma³o Ksiêgê Dziesiêciolecia Polski Niepodleg³ej (1989-1999), przekazan¹ przez przedstawiciela Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
MAJ
2 – Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 211 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 – Œwiêto Narodowe
8-9 – Konkursy na stanowiska dyrektorów szkó³ podstawowych i gimnazjów
15 – Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego „Œwiat w
kolorach têczy” w SOK-u
17 – Nadzwyczajne Walne Zebranie Wspólników Spó³ki UNIDEZ, w której Gmina ma 48% udzia³ów
19 – Zebranie wiejskie mieszkañców Tarnowskiej Woli.
21 – Rozpoczêcie Narodowego Spisu Powszechnego i
Powszechnego Spisu Rolnego. Pracê na terenie gminy
rozpoczê³o 61 rachmistrzów
21 – Oddanie do u¿ytku II etapu kanalizacji sanitarnej
w Tarnowskiej Woli
25 – 40-lecie Szko³y Podstawowej w Tarnowskiej Woli
27 – 49 sesja Rady Miejskiej
31 – Rozpoczêcie imprez z okazji „Dni Nowej Dêby”
CZERWIEC
7 - Radni zebrali siê na 50 uroczystej sesji
8 – Zakoñczenie spisu powszechnego i rolnego
21 – Koniec roku szkolnego
25 – „VIP DAY” na poligonie w trakcie æwiczeñ „Kozacki step 2002”
27 – Odbiór ulicy „Koniec” w Chmielowie
27 – 51 sesja Rady Miejskiej
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Uchwa³a Nr L/370/2002
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie
z dnia 7 czerwca 2002r.
w sprawie podzia³u gminy Nowa Dêba na okrêgi wyborcze, ustalenia granic,
numerów oraz liczby wybieranych radnych w ka¿dym okrêgu
Na podstawie ar. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 95, poz. 602 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym, o
samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dêba Rada Miejska w Nowej Dêbie
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr 93/98 Zarz¹du Miasta i Gminy Nowa Dêba z dnia 18 sierpnia 1998r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze,
ustalenia liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu oraz utworzenia obwodów g³osowania w Mieœcie i Gminie Nowa Dêba
za³¹cznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
Lp.

Numer
okrêgu wyborczego

1.

1

2.

2

Miasto Nowa Dêba, ulice:
Jana Paw³a II 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Tadeusza Koœciuszki, Janusza Korczaka

3

3

Miasto Nowa Dêba – Osiedle Dêba, ulice: Boczna, Cicha, Dêbowa, Górska, Jagodowa, Jana Kiliñskiego, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Krêta,
Krótka, Krucza, Anieli Krzywoñ, Ks. Henryka £agockiego, Ma³a, Nadole, Ogrodowa, Olchowa, W³adys³awa Orkana, Piwna, Podgórze, Polna,
Robotnicza, Henryka Sienkiewicza, Piotra Skargi, S³oneczna, Sosnowa,
Sowia, Spó³dzielcza, Stalowska, Stawowa, Szpitalna, Kazimierza Tetmajera, Willowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego, Zarzecze, Bronis³awa Zybury.

1

4.

4

Miasto Nowa Dêba – Osiedle Porêby Dêbskie – ulice: Bieszczadzka,
Borowa, Bystrzycka, Cegielniana, D³uga, Drozdowska, Dzia³owa, Garncarska, Gruszkowa, Grzybowa, Mjra Hubala, Ja³owcowa, Kana³owa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, £¹kowa, Majdañska, Miedziana, Ni¿añska,
Podleœna, Pod Wie¿¹, Pszczelarska, Pszenna, Sandomierska, Sarnia, W³adys³awa Sikorskiego, Smugowa, Solinka, Spi¿owa, Srebrna, Stra¿acka,
Strzelnicza, Henryka Sucharskiego, Sygna³owa, Œrodkowa, Torowa, Weso³a, Wrzosowa, Zawiszy, Z³ota

1

5.

5

So³ectwo Chmielów

2

6.

6

So³ectwo Cygany

1

7.

7

So³ectwo Jadachy

1

8.

8

So³ectwo Alfredówka, so³ectwo Rozalin, so³ectwo Tarnowska Wola, osiedle Buda Stalowska

2

3.

Granica okrêgu wyborczego
Miasto Nowa Dêba, ulice:
Plac Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, 1 Maja, Jana Paw³a II 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, Ignacego Krasickiego, Rzeszowska, Aleja Zwyciêstwa, Szkolna, Stefana ¯eromskiego, Miko³aja Reja,
Leœna, W³adys³awa Broniewskiego

Liczba radnych
wybieranych w okrêgu
4

§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Podkarpackiego oraz
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Nowa Dêba.
TADEUSZ GÊGOTEK
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
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