Str. 2

NASZE

SPRAWY

JESIEÑ 2002

SZANOWNI MIESZKAÑCY
MIASTA I GMINY NOWA DÊBA
Koñczy siê III kadencja samorz¹du gminnego. Ka¿da z dotychczasowych mia³a swój w³asny charakter, swoje g³ówne kierunki dzia³añ. Równie¿ i ten samorz¹d wyró¿nia kilka spraw, rzutuj¹cych na
rozwój gminy.
Do najwa¿niejszych nale¿a³oby wymieniæ uchwalenie trzech
dokumentów, które bêd¹ mieæ
wp³yw na wizerunek gminy w
najbli¿szych latach. Uchwalona

Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego bêdzie wyznaczaæ kierunki rozwoju w przestrzeni, a
pierwsze plany w oparciu o to studium, ju¿ nied³ugo bêd¹ uchwalane.
Rozwija siê nasza specjalna
strefa ekonomiczna. Firmy, które
do niej wesz³y tworz¹ nowe miejsca pracy, tak wa¿ne dla naszego
regionu. Tych miejsc bêdzie przy-

Firmy doceni³y dzia³ania samorz¹du na ich rzecz - STANIS£AW WÓJCIK (DEZAMET) sk³ada podziêkowanie na rêce TADEUSZA GÊGOTKA i WAC£AWA WRÓBLA.

zosta³a strategia rozwoju gospodarczego, której celem jest tworzenie warunków dla rozwijania
przedsiêbiorczoœci, dla tworzenia
nowych miejsc pracy. Oczywiœcie
sam dokument poparty musi byæ
dzia³aniami. I to nie tylko samorz¹du tworz¹cego warunki dla
rozwoju gospodarczego, ale równie¿ tych, którzy bêd¹ tworzyæ
miejsca pracy.
Drugi z dokumentów – plan zaopatrzenia miasta w ciep³o –
wdra¿any ju¿ do realizacji, winien
przynieœæ w roku przysz³ym oddanie do u¿ytku nowej kot³owni miejskiej, z której tanie ciep³o pop³ynie do naszych mieszkañ.

bywaæ. Staraliœmy siê tym firmom
pomagaæ i myœlimy, ¿e nasi nastêpcy równie¿ podobnie bêd¹
dzia³aæ. Bo zdajemy sobie sprawê
z tego, ¿e ich rozwój s³u¿yæ bêdzie
tak¿e samorz¹dowi.
Obecna kadencja to spory wysi³ek finansowy w³o¿ony w realizacjê inwestycji gminnych. Ponad
14 mln z³ zainwestowanych w
obiekty komunalne, kanalizacjê,
drogi, w stworzenie dobrych warunków dla edukacji naszych
dzieci, wydanych zosta³o z du¿¹
starannoœci¹ i w poczuciu odpowiedzialnoœci za ka¿d¹ z³otówkê.
Dodaæ tu nale¿y, ¿e wiele z tych
wymienionych z³otówek pochodzi-

³o spoza gminy – ze œrodków rz¹dowych, unijnych, funduszy. Ta
umiejêtnoœæ pozyskiwania œrodków bêdzie jeszcze bardziej przydatna w kolejnych latach. Zakres
tych dzia³añ przedstawiamy w
tym numerze „Naszych Spraw”,
licz¹c, ¿e bêdzie to podstaw¹ do
obiektywnej oceny dorobku tego
samorz¹du.
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podjête i zrealizowane zadania to nie tylko efekt pracy rady,
zarz¹du czy urzêdników, ale te¿
so³tysów, przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli, ludzi ze spo³ecznych
komitetów, którzy w³o¿yli niema³o pracy w poprawê warunków
¿ycia w swoim otoczeniu. Za to im
dziêkujemy.
SZANOWNI PAÑSTWO!
Samorz¹d obecnej kadencji
wpisywa³ siê w dzia³ania swoich
poprzedników, ale te¿, jak myœlimy, tworzy³ warunki dla dzia³añ
swych nastêpców. Bêd¹ oni ju¿
pracowaæ w zmienionej formule.
Dotychczasowy organ wykonawczy gminy – Zarz¹d – przestanie
istnieæ. Jego kompetencje przejmie wybierany w wyborach bezpoœrednich burmistrz. Wyra¿amy
tutaj przekonanie, ¿e ta nowa
jakoœæ samorz¹du, bêdzie s³u¿yæ
wykorzystaniu tego co by³o dobre w poprzednich kadencjach
oraz eliminowaæ to co by³o nasz¹
s³aboœci¹.
Pozwolimy sobie wyraziæ tu
przekonanie, ¿e cztery ostatnie lata
nie by³y zmarnowane dla gminy i
przyczyni³y siê do rozwoju naszej
„ma³ej ojczyzny”.
TADEUSZ GEGOTEK
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Nowej Dêbie
WAC£AW WRÓBEL
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dêba

JESIEÑ 2002
Rada Miejska w Nowej Dêbie zosta³a wybrana w wyniku
wyborów 11 paŸdziernika 1998
r. 2 listopada radni na inauguracyjnym posiedzeniu wybrali
przewodnicz¹cego rady, którym zosta³a Maria Mroczek.
Funkcjê tê pe³ni³a do 31 stycznia 2000 r. Po niej funkcjê tê
od 28 lutego 2002 r. do chwili
obecnej sprawuje Tadeusz Gêgotek. Wiceprzewodnicz¹cymi
rady s¹ Krzysztof Sa³ek i Pawe³ Buœ. 9 listopada 1998 r. na
burmistrza miasta i gminy radni wybrali Wac³awa Wróbla,
który sprawuje to stanowisko
drug¹ kadencjê. Na kolejnych
posiedzeniach dokonano wyboru pozosta³ych cz³onków Zarz¹du: zastêpcy burmistrza
Paw³a Grzêdy, Tadeusza Gêgotka, Andrzeja Polaka, Wojciecha Serafina, Roberta T³ustego i Czes³awy Zych. Po rezygnacji z pracy w Zarz¹dzie
Tadeusza Gêgotka w jego miejsce zosta³ wybrany Leszek Mirowski, zaœ po jego rezygnacji
sk³ad zarz¹du zmniejszono do
6 osób.
Rada powo³a³a nastêpuj¹ce
komisje: Rewizyjn¹ – przewodnicz¹cy Jan Flis; Bud¿etow¹ –
Leszek Mirowski, a póŸniej
Krzysztof Sa³ek; Oœwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej – Stanis³aw Skimina; Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – Ryszard Szostak; £adu
i Praworz¹dnoœci – Kazimierz
Skimina; Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Œrodowiska – Jan
Sudo³, a nastêpnie Zofia Bia³o; Organizacyjno-Statutowa –
Krzysztof Sa³ek, a póŸniej
Pawe³ Buœ. Po zmianach Komisja £adu i Praworz¹dnoœci
zmieni³a nazwê na Spraw Spo³ecznych, a Komisji Oœwiaty
dodano sprawy sportu.
Radni pracowali do
chwili obecnej na 55 posiedzeniach w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Maria Mroczek, Ryszard Szostak, Wojciech Serafin, Leszek
Mirowski (do 3 wrzeœnia
2001), Maria Nowotko (od 10
lutego 2002) Tadeusz Gegotek,
Marian Mikielewicz (do 30
czerwca 1999), Andrzej
Chejzdral (od 26 wrzeœnia
1999), Wac³aw Wróbel, Stanis³aw Bujak, Halina Dr¹gowska, Maria Dziedzic, Bogdan
Bujak, Jan Flis, Pawe³ Buœ,
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Kazimierz Skimina, Halina
Kopeæ, Stanis³aw Skimina,
Zbigniew G³adysz, Zofia Bia³o, Czes³awa Zych, Andrzej Polak, Jan Sudo³, Marek Rado,
Robert T³usty, Krzysztof Sa³ek.
Pracê rady i zarz¹du wspomaga³y Danuta Karbowska i El¿bieta Goclan z Biura Rady
Miejskiej.
W marcu i kwietniu 1999
dokonano wyborów so³tysów i
przewodnicz¹cych zarz¹dów
osiedli. Zostali nimi: Alfredówka – Zbigniew Ordon (do paŸdziernika 2000), Kazimierz
Wo³osz (od 19 listopada 2000);
Chmielów – Jan Kotulski; Cygany – Mieczys³aw Kozdêba;
Jadachy – Zbigniew Zych; Rozalin – Kazimierz Stró¿; Tarnowska Wola – Józef Sadecki;
os. Broniewskiego – Aleksander Grzêda (do lipca 2000),
Tadeusz Dziobak (od 10 wrzeœnia 2000); os. Buda Stalowska
– Kazimierz Wdowiak; os.
Dêba – Jan Flis; os. Porêby
Dêbskie – Kazimierz Skimina.
W okresie trzeciej kadencji
Samorz¹du kierownikami jednostek organizacyjnych gminy
byli:
Biuro Obs³ugi Jednostek Samorz¹dowych – Zygmunt ¯o³¹dŸ; Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej – Wies³awa Wróbel, a po niej Leszek
Mirowski; Samorz¹dowy Oœrodek Kultury – Alicja Suska;
Samorz¹dowy Oœrodek Sportu
i Rekreacji – Julian Ziêba;
Przedszkole Nr 1 – Jolanta
Or³owska; Przedszkole Nr 4 –
Zofia G¹siorowska; Przedszkole Nr 5 – Zofia Majdañska (po³¹czenie ze ¯M w 1999
r. w Zespó³ Placówek); ¯³obek
Miejski – Janina Garboœ (po³¹czenie z P5 w 1999 r. w ZP);
Zespó³ Placówek – Zofia Majdañska; Œwietlica Dzieciêca –
Bogus³awa Weso³owska;
SP Nr 1 w Nowej Dêbie –
Romualda Hinzmann (likwidacja placówki w 1999 r.); SP
Nr 2 – Barbara Szpunar, a nastêpnie Józef Czekalski; SP 3
w Nowej Dêbie – Gra¿yna Bi-

liñska; SP Alfredówka – Ewa
Koper; SP Chmielów – Zofia
Macha³a; SP Cygany – Jan
Serafin, a nastêpnie Danuta
Serafin; SP Jadachy – Krystyna Trela, a nastêpnie Maria
Napieracz; SP Rozalin – Józef
Czekalski, a po nim Gra¿yna
Gil; SP Tarnowska Wola – Marzena Zöllner; Gimnazjum Nr

i Referatu Spraw Obywatelskich; Barbara Sudo³ - kierownik Referatu Organizacyjnego, Ewa Rozenbajgier –
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska; Andrzej Ko³omycew – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów; Barbara Duda – Referat Gospodar-

Jedno z posiedzeñ Rady Miejskiej.

1 w Nowej Dêbie – Romualda
Hinzmann; Gimnazjum Nr 2 w
Nowej Dêbie – Romana
Chejzdral, Gimnazjum w
Chmielowie – Zofia Papie¿.
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. pracowa³o w minionej kadencji pod kierownictwem Zarz¹du w sk³adzie: Marian Lis – prezes, Tadeusz Plaskota – wiceprezes, Marek Pabian – cz³onek Zarz¹du.
Organem pomocniczym dla
Zarz¹du w wykonywaniu
swych zadañ jest Urz¹d Miasta
i Gminy Nowa Dêba, który od
1 stycznia 2000 roku pracuje w
nowej strukturze organizacyjnej. Jego pracami kierowali:
Wac³aw Wróbel – burmistrz i
Pawe³ Grzêda – zastêpca burmistrza.
Osoby na stanowiskach kierowniczych: Alicja Furga³ –
skarbnik gminy; Wies³aw Ordon - sekretarz gminy; Bo¿ena Szczepan – kierownik USC

ki Przestrzennej; Adam Szurgociñski – komendant Stra¿y
Miejskiej.
Stanowiska samodzielne:
radca prawny – Henryk Serafin, a nastêpnie Janina Œwierkula; sprawy wojskowe, bhp i
ppo¿. – Jerzy Konefa³; obrona
cywilna – Kazimierz Wit; komunikacja spo³eczna i promocja – Magdalena Pytel-Wójtowicz.
Gmina w III kadencji samorz¹du nale¿a³a do nastêpuj¹cych organizacji i stowarzyszeñ: Zwi¹zek Miast Polskich,
Podkarpackie Stowarzyszenie
Samorz¹dów Terytorialnych,
Fundacja COP im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego, Polska Sieæ
„Energie Cities”.
Posiadamy akcje i udzia³y w
spó³kach prawa handlowego:
PGKiM Sp. z o.o. (gmina jest
w³aœcicielem), UNIDEZ Sp. z
o.o., Zak³ad Produkcji Wody
Sp. z o.o., Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A., ZM DEZAMET S.A.

NASZE

Str. 4

SPRAWY
cja sali gimnastycznej w
Chmielowie, która nie
by³a remontowana od
chwili powstania. Gmina
naukê w gminie Grêbów. gazowe. Da³o to efekt nie w³¹czy³a siê do budowy
Powoli dzieci do gimna- tylko ekologiczny, ale i sali sportowej przy Zezjum w Chmielowie ze ekonomiczny. Nowe ko- spole Szkó³ i Gimnazjum
wspomnianych miejscowoœci zaczynaj¹ przychodziæ. Trzeba dodaæ, ¿e
radnych kolejnej kadencji
czeka jeszcze reorganizacja tej sieci, która nie jest
racjonalna ze wzglêdu na
zmniejszaj¹c¹ siê liczbê
uczniów w szko³ach.
W 1999 r. ze wzglêdów organizacyjnych
jako samodzielna jednostka rozpoczê³a dzia³alnoœæ Œwietlica Szkolna w Nowej Dêbie.
Sala gimnastyczna w Chmielowie.
Zmiany dotknê³y równie¿ system przedszkol- t³ownie gazowe, budowa- Nr 1. Przygotowana zony. Ze wzglêdu na coraz ne przy wsparciu funduszy sta³a dokumentacja techmniejsz¹ liczbê dzieci w ekologicznych, otrzyma³y: niczna dla sali gimnaprzedszkolach, po³¹czo- Œwietlica Dzieciêca, SP Nr stycznej w Jadachach.
no Przedszkole Nr 5 ze 1 i SP Nr 2, SP Tarnowska Wypada tu równie¿ przy¯³obkiem Miejskim, Wola, SP Chmielów, SP Ja- pomnieæ budowê boisk
dachy. £¹cznie na prace te sportowych przy szkole w
wydano blisko 600 tys. z³. Rozalinie, Jadachach oraz
Inwestowano tak¿e w Chmielowie. Wydatki na
bazê sportow¹. Dowo- te wszystkie cele wyniodem tego jest moderniza- s³y 475 tys. z³.

OŒWIATA

Obecna kadencja samorz¹du zapisze siê w tej
dziedzinie dzia³alnoœci samorz¹du zmianami organizacyjnymi, wynikaj¹cymi z wprowadzenia w
¿ycie nowego ustroju
szkolnego. Zak³ada³ on
powo³anie do ¿ycia gimnazjum, jako etapu poœredniego pomiêdzy szko³¹ podstawow¹ a œredni¹.
Szko³a podstawowa zosta³a pomniejszona do 6 klas.
Przygotowanie reformy w naszej gminie przebiega³o tak, jak w wiêkszoœci gmin w Polsce,
czyli pod znakiem protestów i ¿¹dañ. Ostatecznie
ustalona zosta³a nowa
struktura szkó³ podstawowych, w wyniku której SP
Nr 1 zosta³a w³¹czona do
SP nr 2, zaœ pozosta³e

SPORT
W tej kadencji dziêki na mecze, sprzêt sportowsparciu
finansowemu wy, zabezpieczenie wyZajêcia w Gimnazjum nr 2 w os. Dêba.
gminy poprzez Samo- p³at delegacji sêdziowfunkcjonowaæ mia³y w tworz¹c z nich Zespó³ rz¹dowy Oœrodek Spor- skich. Ponadto ze œroddotychczasowych obwo- Placówek. Jego siedziba tu i Rekreacji mo¿liwa ków BOJS zabezpiecza
dach. Wiêkszy by³ pro- mieœci siê w budynku by³a dzia³alnoœæ zarów- siê dowóz na zawody
no MKS „STAL”, jak sportowe uczniów ze
blem z gimnazjami. W ¿³obkowym.
mieœcie utworzono gimZmieni³ siê równie¿ w
nazjum, które mia³o mieæ tym okresie sposób fisiedzibê po „Jedynce” (w nansowania placówek
budynku LO). Drugie zaœ oœwiatowych. Ze wzglêw budynku szkolnym w du na ustawê o finansach
os. Dêba, swym obwo- publicznych dotychczadem obejmuj¹ce os. sowe zak³ady bud¿etowe
Dêba, Alfredówkê, Tar- przekszta³ci³y siê w jednowsk¹ Wolê i Rozalin nostki bud¿etowe. Do ich
oraz Budê Stalowsk¹. obs³ugi powo³ano w
Nieoczekiwana sytuacja 1999 Biuro Obs³ugi Jedpojawi³a siê po utworze- nostek Samorz¹dowych,
niu gimnazjum w Chmie- w sk³ad którego weszli
lowie, do którego nie pracownicy referatu
chcia³y przyjœæ dzieci z oœwiatowego UMiG oraz
Turnieje „Dzikich dru¿yn” zawsze przyci¹gaj¹
Jadachów (posz³y do Tar- ksiêgowe ze szkó³.
m³odych amatorów „futbolówki”.
nobrzega). Równie¿ po liW tej kadencji w rakwidacji oddzia³u gimna- mach inwestycji i remon- te¿ 4 LZS-ów – w Szkolnych Zespo³ów
zjalnego w Cyganach tów w obiektach oœwiato- Chmielowie, Cyganach, Sportowych. Mamy tu
uczniowie z tego oddzia- wych dokonano zmiany Jadachach i Tarnowskiej znacz¹ce osi¹gniêcia,
³u nie przyszli do Chmie- systemu ogrzewania w Woli. Gmina zapewnia- jak chocia¿by udane
lowa, lecz kontynuowali szko³ach z wêglowego na ³a dowóz zawodników starty uczniów z Gimna-
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W ramach prac remontowych dokonano wymiany okien (38 tys. z³) i remontu dachu w SP Jadachy; pap¹ termozgrzewaln¹ pokryto dachy szkó³ w
Tarnowskiej Woli i Cyganach (90 tys. z³); odnowiona zosta³a elewacja Przedszkola Nr 1 i Nr 4.
W tym okresie realizowana by³a jeszcze budowa
szko³y w os. Dêba. Przez 4
lata wydano na to zadanie
ze œrodków gminnych blisko 1,7 mln z³. Pozwoli³o
to oddaæ z dniem 1 wrzeœnia 1999 r. ca³y budynek
do u¿ytku. Zadanie to bêdzie mo¿na zakoñczyæ po
uregulowaniu statusu nieruchomoœci wspólnie z powiatem tarnobrzeskim.
W ramach programów
wspieraj¹cych rozwój informatyki w szko³ach
oraz starañ dyrektorów
szkó³ przyby³o nam kilka
pracowni internetowych:
w SP Cygany, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum
Nr 1, Gimnazjum w
Chmielowie, SP Chmielów oraz w SP Jadachy.
zjum Nr 2 na zawodach
ogólnopolskich w lekkoatletyce. Dodaæ tu mo¿na, ¿e w tym roku równie¿ oni reprezentowali
województwo podkarpackie w mistrzostwach
Polski. Jednym z ich najlepszych zawodników
by³ £ukasz Rêbisz, który wywalczy³ 3 miejsce
na mistrzostwach Polski
m³odzików.
Ponownie przypomnieli o sobie badmintoniœci. Krzysztof Kaczor
i Kamil Krukowski ze
„STALI” zdobyli w tym
roku srebrny medal i tytu³ wicemistrzów Polski
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y.
Przed dwoma miesi¹cami wychowanek nowodêbskiej „Stali” Grzegorz Sudo³ zaj¹³ 10 miejsce na mistrzostwach
Europy w chodzie na 50
km. Jest to najlepszy
wynik sportowy mieszkañca naszej gminy.
Nie wypada tu nie
wspomnieæ o mistrzow-
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POMOC SPO£ECZNA
Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowej Dêbie
obejmuje swoj¹ dzia³alnoœci¹ teren ca³ej gminy,
wykonuj¹c zadania pomocy spo³ecznej: w³asne
Gminy i zlecone Wojewody.

od 1340 – 1904, z tego
bud¿etu Gminy od 788 do
1 683, z bud¿etu Wojewody od 530 do 661.
Do wielu ró¿norodnych form udzielonej
pomocy nale¿¹: renty socjalne, zasi³ki sta³e z tytu³u sprawowania opieki

Pensjonariusze ŒDS-u na przegl¹dzie artystycznym w Gorzycach (2000).
W okresie lat 19992001 liczba rodzin korzystaj¹cych z ró¿nych form
pomocy wynosi³a ogó³em

nad dzieckiem, niepe³nosprawnym, zasi³ki sta³e
wyrównawcze, zasi³ki
okresowe gwarantowa-

skiej postawie dru¿yny
darta sportowego z Nowej Dêby (wicemistrzostwo Polski w 2002 r.),
której zawodnik Waldemar Rydzik zdobywa³
tytu³y mistrza Polski (2),
mistrza Europy (2 razy w
dru¿ynie) oraz bra³
udzia³ w mistrzostwach
œwiata w USA.
Jednym z ciekawszych
zjawisk w dziedzinie
sportu w naszej gminie
jest Klub Kyukoshin Karate, prowadzony przez
Ryszarda Kipera. Jego
podopieczni to zwyciêz-

cy wielu zawodów zarówno szczebla wojewódzkiego,
jak i krajowego. A dodaæ
nale¿y przy
tym, ¿e w du¿ym stopniu
utrzymuje siê
ze œrodków
w³asnych.
Poniewa¿
nasze dzia³ania s¹ ukierunkowane
na sport ma-

£odzie coraz czêœciej p³ywaj¹ po zalewie.

ne, zasi³ki okresowe w
tym specjalne, zasi³ki
jednorazowe w tym specjalne, pomoc dla kombatantów, pomoc z tytu³u ochrony macierzyñstwa (pomoc dla kobiet w
ci¹¿y i osób wychowuj¹cych dzieci).
Szczególne miejsce
zajmuje do¿ywianie
uczniów w szko³ach.
Liczba uczniów korzystaj¹cych z bezp³atnych
posi³ków w szko³ach systematycznie ros³a i obecnie siêga ok.800 uczniów
¿ywionych ca³y rok
szkolny.
Bud¿et Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przeznaczony na pomoc i
utrzymanie Oœrodka wynosi œrednio ka¿dego
roku 15% bud¿etu Gminy. Jednoczeœnie na przestrzeni lat 1999-2001
zwiêkszy³ siê udzia³
œrodków w³asnych Gminy w wydatkach na po-

Otwarcie ŒDS-u.
moc z 17% w 1999 do
25% w 2001 roku.
W ramach funkcjonowania OPS-u w roku
1999 zosta³ utworzony
Œrodowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie (Wojewoda wy³o¿y³ na ten cel blisko ponad 600 tys. z³). Pomoc i
terapiê otrzymuje ka¿dego dnia 30 podopiecznych. W ostatnim czasie
Wojewoda zwiêkszy³
wydatki na ŒDS, pozwalaj¹ce obj¹æ opiek¹ 33
podopiecznych.
Zmieniaj¹ce siê przepisy w zakresie standar-

RYSZARD KIPER i jego karatecy.
sowy, tote¿ do dyspozycji mieszkañców s¹ boiska sportowe, kosze do
koszykówki, których zamontowaliœmy 20, a
ostatnio wymieniliœmy
12 tablic. Praktycznie
ka¿de osiedle i so³ectwo
posiada u siebie betonowe sto³y do ping-ponga,
których dziesiêæ zosta³o
zakupionych ze œrodków
przeznaczonych na profilaktykê alkoholow¹.
Wsparte zosta³y równie¿

dzia³ania szkó³ z Rozalina i Jadachów, dziêki
czemu powsta³y dwa
przyszkolne boiska sportowe.
W ostatnich latach
o¿ywi³a siê amatorska
dzia³alnoœæ sportowa.
Cyklicznie organizowana jest Liga Firm dla
doros³ych, turnieje dzikich dru¿yn dla dzieci
i m³odzie¿y, zawody
strzeleckie, biegi uliczne.

dów kwalifikacji osób
pracuj¹cych w pomocy
spo³ecznej, spowodowa³y
koniecznoœæ dostosowania struktury zatrudnienia
do obowi¹zuj¹cych wymogów. W roku 2001 w
zwi¹zku z przejœciem na
rentê poprzedniego kierownika nast¹pi³a zmiana
na stanowisku kierowniczym Oœrodka.
W listopadzie i grudniu 2001r. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zosta³
skomputeryzowany. Zadanie to w 95% zosta³o
sfinansowane w ramach
bud¿etu Oœrodka ze œrodków w³asnych Gminy.
Jedn¹ z form dzia³alnoœci Oœrodka jest œwiadczenie us³ug opiekuñczych osobom przewlekle
somatycznie chorym oraz
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Us³ugi te
œwiadczone s¹ w miejscu
zamieszkania podopiecznych - higiena, sprz¹tanie,
przygotowywanie posi³ków, zakupy, przynoszenie obiadów, itp. Jest to
forma pomocy pozwalaj¹ca na jak najd³u¿sze pozostanie w œrodowisku
zamieszkania i o wiele
tañsza ni¿ formy instytucjonalne. Dziêki takiej
pomocy 40-50 osób mo¿e
mieszkaæ i funkcjonowaæ
we w³asnym miejscu zamieszkania.
W tym miejscu nale¿y
poinformowaæ o znacz¹cych wydatkach na dodatki mieszkaniowe, wspó³finansowane przez Gminê i
Wojewodê, a wyp³acane
przez UMiG. W latach
1998-2002 wydaliœmy na
nie znacz¹c¹ kwotê 4,1
mln z³, z której korzysta³o
co roku 700 rodzin.
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BEZPIECZEÑSTWO
STRA¯ MIEJSKA
W latach 1998 - 2002 w Stra¿y Miejskiej w Nowej Dêbie zatrudnionych by³o czterech funkcjonariuszy i komendant. Podczas
pe³nienia s³u¿by stra¿ ujawni³a 2,5 tys. sprawców wykroczeñ, z
czego 456 ukarano mandatami karnymi na kwotê 13 tys. z³. Sporz¹dzono 65 wniosków o ukaranie do Kolegium.
Jednym z wielu zadañ Stra¿y Miejskiej w Nowej Dêbie jest
realizacja ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach,

Poœwiêcenie samochodu Stra¿y Miejskiej.
poprzez kontrolê wykonywania obowi¹zków przez w³aœcicieli nieruchomoœci (kontroli poddano 374 w³aœcicieli we wszystkich so³ectwach i osiedlach), a tak¿e lokalizacjê tzw. dzikich wysypisk
œmieci.
Do inicjatyw podejmowanych przez Stra¿ Miejsk¹ w Nowej
Dêbie w zakresie porz¹dku publicznego, nale¿y opracowanie i
publikacja ulotki, na temat obowi¹zków w³aœcicieli psów.
Ponadto funkcjonariusze stra¿y uczestniczyli w kilkuset
przegl¹dach budynków, dróg, piwnic, terenów leœnych, zabezpieczali miejsca wypadków i znalezionych niewypa³ów, udzielali asysty komornikowi przy eksmisjach lub przedstawicielom innych instytucji przy wype³nianiu obowi¹zków s³u¿bowych (UMiG, lekarze weterynarii, OPS, Nadleœnictwo,
PGKiM, Urz¹d Pracy), czêsto przy wykorzystaniu samochodu
s³u¿bowego stra¿y.
Stra¿ Miejska bierze udzia³ równie¿ w ogólnopolskich akcjach
policyjnych, np. Bezpieczny Powrót, Bezpieczny Weekend, Akcja Znicz, Akcja Pomiar, Akcja Pieszy.
Stra¿ kontroluje przestrzeganie przepisów porz¹dkowych wydanych przez Radê Miejsk¹, w tym zakaz spo¿ywania alkoholu w
miejscach publicznych oraz zakaz u¿ywania œrodków pirotechnicznych. Podczas takich kontroli osoby nietrzeŸwe, które swoim zachowaniem daj¹ powód do zgorszenia lub znajduj¹ siê w okolicznoœciach zagra¿aj¹cych ich ¿yciu i zdrowiu, odprowadzane s¹ do
miejsca zamieszkania lub Policyjnej Izby Zatrzymañ w Komisariacie Policji w Nowej Dêbie (doprowadzono ponad 120 osób).
Szczególnym nadzorem obejmujemy dzieci i m³odzie¿ naszej
gminy, tak aby mia³y mo¿liwoœæ wyboru sposobu spêdzania czasu
wolnego. Œrodki finansowe pozyskane z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu przeznaczone s¹ na organizacjê czasu wolnego dla dzieci
i m³odzie¿y. Komendant Stra¿y Miejskiej z racji powierzonej mu
funkcji Przewodnicz¹cego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w praktyce kieruje polityk¹ gminy w
zakresie profilaktyki alkoholowej i innych uzale¿nieñ.
Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej organizuj¹ sami lub wspólnie ze stowarzyszeniami wiele imprez profilaktycznych, np. pod-

czas ferii i wakacji turnieje pi³ki no¿nej „Dzikich Dru¿yn” (wspólnie z Stowarzyszeniem TWIST i Policj¹), zawody strzeleckie
(LOK, Bractwo Rycerskie).
Stra¿ Miejska w ramach dzia³añ profilaktycznych wspó³pracuje przy organizacji imprez profilaktycznych od innych uzale¿nieñ (narkotyki, nikotyna) z ró¿nymi instytucjami. Przyk³adem
takich dzia³añ jest udzia³ stra¿y w ogólnopolskich akcjach: „Œwiatowy Dzieñ Zwalczania Narkomanii”, Debata „Dzieciñstwo bez
Przemocy”, „Dzieñ bez papierosa” .
Dla sprawnej realizacji swoich zadañ stra¿ otrzyma³a samochód „Polonez”, a ostatnio dwa rowery, które okaza³y siê skuteczne w s³u¿bie patrolowej.
WSPÓ£PRACA Z POLICJ¥
Realizowane by³o porozumienie pomiêdzy Burmistrzem a Komendantem Komisariatu Policji w sprawie wspó³pracy Komisariatu i Stra¿y Miejskiej. Porozumienie to okreœla zasady wspólnych s³u¿b, przekazywania informacji o zagro¿eniach, sposoby
³¹cznoœci pomiêdzy s³u¿bami dy¿urnymi obu formacji. Realizuj¹c powy¿sze zamierzenie organizowane s¹ wspólne nocne patrole z uwzglêdnieniem miejsc, szczególnie nara¿onych na wybryki chuligañskie lub spo¿ywanie alkoholu (basen, zalew, otoczenie dyskotek). W dzia³aniach tych stosowano tzw. s³u¿by mieszane - jeden policjant i jeden stra¿nik z wykorzystaniem samochodów s³u¿bowych obydwu formacji.
W³adze gminne wspar³y dzia³ania Policji zakupem nowego samochodu marki Polonez, dziêki czemu Komisariat otrzyma³ z

Przekazanie samochodu dla policji.
Komendy G³ównej drugi samochód. S³u¿yliœmy równie¿ pomoc¹ zakupuj¹c paliwo dla Policji.
OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
Funkcjonuj¹ce na terenie gminy jednostki Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, finansowane z bud¿etu gminy, wzbogaci³y siê w tej kadencji o trzy samochody po¿arnicze. OSP Rozalin otrzyma³a Jelcza 315 po karosacji; OSP Porêby Dêbskie przejê³y z KM PSP w
Tarnobrzegu samochód Star 244; jednostka z Chmielowa zakupi³a
nowy œredni samochód gaœniczy. W zwi¹zku ze zwiêkszaniem siê
zadañ stra¿y o udzia³ w zdarzeniach drogowych jednostka OSP
Dêba, znajduj¹ca siê w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym, otrzyma³a zestaw HOLMATRO oraz zestaw specjalistyczny
do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (podobnie jak OSP
Tarnowska Wola). Równie¿ ze wzglêdu na coraz czêstszy udzia³
naszych jednostek w akcjach przeciwpowodziowych zakupiono 2
pompy szlamowe, 2 motopompy p³ywaj¹ce NIAGARA (Tarnowska Wola i Alfredówka), 2 agregaty pr¹dotwórcze (Rozalin i Chmielów). Zamontowano równie¿ w OSP Dêba i OSP Chmielów 2 kom-
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plety do selektywnego wywo³ywania za pomoc¹ fal radiowych z
Od wielu lat Samorz¹dowy
KM PSP w Tarnobrzegu. Ponadto jednostki otrzyma³y 8 radiote- Oœrodek Kultury realizuje swolefonów samochodowych MOTOROLA, 5 pi³ mechanicznych, 100 je zadania w dziedzinie edukakompletów umundurowania, 100 odcinków wê¿y t³ocznych.
cji i wychowania, upowszechniania kultury oraz popularyzacji ksi¹¿ki i czytelnictwa.
Do sta³ych form pracy oœrodka nale¿¹: Dzieciêce Warsztaty
Plastyczne, M³odzie¿owa Sekcja
Plastyczna, Orkiestra Dêta, indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, Dzieciêcy
Teatrzyk „Bajdurek”, Zespó³ Ma-

SOK jest miejscem spotkañ
cz³onków Ko³a Filatelistycznego,
Ko³a Przyjació³ Dzieci Niepe³nosprawnych Ruchowo, Nowodêbskiego Towarzystwa Spo³eczno –
Kulturalnego oraz Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
Na pocz¹tku ka¿dego roku
dom kultury sporz¹dza plan imprez cyklicznych – tj. konkursów i przegl¹dów, imprez okolicznoœciowych, a tak¿e imprez
o charakterze rozrywkowym.

Sztandar dla OSP Dêba na 75-lecie (2002).
Dbano tak¿e o stan remiz stra¿ackich. Na remizie w Dêbie remontowano dach i elewacjê zewnêtrzn¹; przeprowadzony zosta³
remont kapitalny remizy w Alfredówce, w tym dokonano wymiany okien i wykonano instalacjê CO.
Wartoœæ wszystkich tych zakupów, darowizn i prac szacuje siê
na ok. 400 tys. z³.
Jedna z ostatnich wystaw w SOK-u – „¯o³nierze wyklêci”.
Ze zdarzeñ o wymiarze spo³ecznym nale¿y odnotowaæ ufundowanie przez spo³eczeñstwo sztandaru dla OSP Dêba z okazji ³ych Form Teatralnych, Zespó³
STYCZEÑ: Przegl¹d Ze75-lecia jej istnienia. Wydarzenie to zosta³o upamiêtnione przez Ma³ych Form Tanecznych.
spo³ów Jase³kowych (III edycja
organizacjê stosownej uroczystoœci przed remiz¹, poprzedzonej
W latach 1998 – 2002 oprócz – 2002), Konkurs „Œpiewamy
msz¹ œwiêt¹, w czasie której sztandar zosta³ poœwiêcony.
wymienionych rozpoczynaj¹ Kolêdy i Pastora³ki” (VII edyswoj¹ dzia³alnoœæ nowe:
cja – 2002)
OBRONA CYWILNA
Klub Mi³oœników Sztuki, RêkoMARZEC: Ogólnopolski
Bie¿¹ca kadencja to przygotowywanie dokumentacji operacyjnej dzie³o Artystyczne dla doros³ych Konkurs Recytatorski (XLVII
dla dzia³añ formacji OC. Opracowany zosta³ Plan Obrony Cywilnej (1998), Rysunek i Malarstwo dla edycja – 2002), Konkurs PioMiasta i Gminy Nowa Dêba, Plan reagowania kryzysowego, Plan ewa- doros³ych (1998), Pracownia Ce- senki „Wygraj Sukces” (VII
ramiczna (1999), Zespó³ Tañca edycja – 2002), Konkurs „WielLudowego „Dêbianie” (1999), Ka- kanocna Plastyka Obrzêdowa”
pela Ludowa „Dêbianie” (1999), (V edycja – 2002)
Ceramika dla Œrodowiskowego
KWIECIEÑ: Konkurs PlaDomu Samopomocy (2001), Chór styczny „Malujemy Pastelami”
Klubu Seniora (2001), Dzieciêcy (V edycja – 2002), Turniej EkoZespó³ Wokalny (2002).
logiczny „Mamy tylko jedn¹
W miarê swoich potrzeb z ziemiê” (IV edycja –2002),
pomocy SOK korzystaj¹ m³o- Konkurs Recytatorski „Poeci i
dzie¿owe grupy muzykuj¹ce, pisarze dzieciom”.
taneczne, zespó³ estradowy.
Ci¹g dalszy na str. 8

Zajêcia formacji OC - ochrona przed powodzi¹(1999).
kuacji ludnoœci, Plan zaopatrzenia ludzi w wodê w warunkach awarii
wodoci¹gów i ograniczonych dostaw. Przeprowadzono równie¿ reorganizacjê formacji OC oraz wydzielono czêœæ tych struktur do wsparcia dzia³añ jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Prowadzone by³y równie¿ æwiczenia OC na wypadek nadzwyczajnych zagro¿eñ ludzi i œrodowiska naturalnego; treningi wykrywania i alarmowania.

Orkiestra dêta uœwietni³a wiele uroczystoœci.
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szkó³ podstawowych, jak i œrednich (tylko w 2001 r. uczestniczy³o w nich 888 uczniów).
Natomiast cykl „Ferie w Biblio-

Ci¹g dalszy ze str. 7
Cyganianki.
MAJ: Konkurs Plastyczny
„Œwiat w kolorach têczy” (IV
edycja – 2002)
CZERWIEC: Przegl¹d amatorskich zespo³ów muzycznych
o nagrodê Burmistrza Miasta i
Gminy Nowa Dêba (VI edycja
– 2002), Przegl¹d zespo³ów folklorystycznych „Mieæ jak rzeka
swoje Ÿród³o” (II edycja – 2002)
LISTOPAD: Konkurs dekoracji roœlinnej „Jesienny Bukiet” (III edycja – 2002), Konkurs plastyczny „Piêkno ¿ycia
bez alkoholu” (IV edycja –
2002)
GRUDZIEÑ: Konkurs „Bo¿onarodzeniowa Plastyka Obrzêdowa” (V edycja – 2002).
Do wa¿nych imprez nale¿¹
cykle: „Cztery Pory Roku” –
przegl¹d twórczoœci artystycznej
przedszkolaków (1999), „Biesiady Z³otego Wieku” – spotkania
dla emerytów (2001), „Dzieci –
Dzieciom” – spektakle w wykonaniu grup teatralnych SOK, z
których dochód przekazywany
jest na rzecz dzieci niepe³nosprawnych ruchowo.
BIBLIOTEKA
W sk³ad Biblioteki wchodz¹:
Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i
M³odzie¿y, Czytelnia, Oddzia³
dla Dzieci, Filia nr 1 w Nowej
Dêbie (dzielnica Dêba), Filia nr
3 w Chmielowie, Filia nr 4 w
Cyganach. Wielkoœæ ksiêgozbioru ogó³em – 66891 woluminów.
Sta³ymi czytelnikami Biblioteki w 2001 r. by³o ogó³em 3293
mieszkañców miasta i so³ectw

œrednich). Ogó³em wypo¿yczono 53016 woluminów. Natomiast odwiedzin w celu uzyskania informacji by³o 6183. Na
miejscu udostêpniono 4471
woluminów, a udzielono 5127
informacji. Udostêpniono równie¿ 8294 czasopism na miej-

tece” organizowany od kilku lat
ma na celu zagospodarowaæ
czas wolny dzieciom.
RUCH AMATORSKI
Samorz¹d wspiera zespo³y
amatorskie, które w ró¿ny sposób rozwijaj¹ kulturê. Wymie-

Gwardia Reprezentacyjna Bractwa Rycerskiego.

scu, a do domu wypo¿yczono
1516. Biblioteka prowadzi tak¿e ró¿nego rodzaju formy edukacji czytelniczej i popularyza-

niæ tu nale¿y Zespó³ Œpiewaczy
„Cyganianki”, który jest jednym
z najlepszych na Podkarpaciu w
kultywowaniu twórczoœci lasowiackiej. Laury zdobywa³ te¿ na
przegl¹dach obrzêdowych w
Wêgrowie.
Wsparliœmy równie¿ Bractwo
Rycerskie Miasta Nowa Dêba.
To stowarzyszenie, dzia³aj¹ce
dopiero od kilku lat pochwaliæ
siê mo¿e Zespo³em Tañca Dawnego „Gratia Juvenis”, który kultur¹ przedstawianych tañców
dorównuje najlepszym w tej
dziedzinie. Promocji Bractwa,
ale te¿ i miasta, s³u¿y Gwardia
Reprezentacyjna, a tak¿e oddzia³
³uczniczo-kuszniczym. Dodaæ tu
Zajêcia w bibliotece.
nale¿y, ¿e Bractwo znalaz³o ju¿
(w tym równie¿ mieszkañcy cji ksi¹¿ki. Do wa¿niejszych uznanie nie tylko w okolicy, ale
Gminy Majdan Królewski – nale¿¹ lekcje biblioteczne – pro- tak¿e w Krakowie na festiwalu
uczniowie nowodêbskich szkó³ wadzone zarówno dla uczniów tañców dawnych.
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W

tym roku
uchwalone
zosta³o Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. Ma ono charakter aktu planowania
kszta³tuj¹cego politykê
przestrzenn¹ gminy. Bêd¹c opracowaniem strategicznym ma na celu

GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
stworzenie podstaw do
opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. A plany te s¹
niezbêdne dla dalszego
rozwoju gminy, do wyznaczenia terenów budownictwa mieszkaniowego, czy te¿ pod dzia³alnoœæ przemys³ow¹.
Tych poza stref¹ dzisiaj
na terenie miasta praktycznie nie posiadamy,
niewielkie tereny mamy
po³o¿one w obrêbie
Chmielowa.
Rada w oparciu o zalecenia studium przyst¹pi³a do sporz¹dzenia planu zagospodarowania
terenów przy zbiegu ul.
Leœnej i Bieszczadzkiej.
Koñcz¹ca kadencja to
okres niezbyt du¿ego ruchu w przestrzeni. Jeœli
chodzi o so³ectwa to tu
budownictwo mieszkaniowe najbardziej rozwija siê w Chmielowie i
Cyganach (32 decyzje o
pozwoleniu na budowê,
w pozosta³ych wsiach
24). W mieœcie wydano
³¹cznie 66 pozwoleñ na
budowê (z tego w Porêbach 36, w Dêbie 21).
Bardzo ma³o wydano pozwoleñ na budowê
obiektów us³ugowo-produkcyjnych, zaledwie 24
w ca³ej gminie.
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KOMUNALNA
ENERGETYKA
Jednym z najpilniejszych zadañ tej kadencji w dziedzinie energetyki by³o opracowanie „Planu zaopatrzenia miasta w ciep³o”, co wynika³o nie tylko z zapisów
prawnych, ale te¿ podyktowane by³o zapewnieniem mieszkañcom bezpiecznej
dostawy ciep³a w sezonie zimowym. Efektem prac nad tym planem by³o podjêcie
decyzji o przyst¹pieniu do opracowywania projektu budowy kot³owni miejskiej
opalanej paliwami odnawialnymi (zrêbki
drzewne, wierzba energetyczna). Dziœ projekt o nazwie „Budowa ciep³owni miejskiej o mocy 8 MW opalanej zrêbkami
drewnianymi dla miasta Nowa Dêba wraz
z zak³adem przygotowania paliwa oraz
wdro¿enie plantacyjnej produkcji bioma-

Str. 9
ty œrodkami pomocowymi. Wymieniæ tu
nale¿y remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych na d³ugoœci 3,1 km (Jadachy,
Cygany i Tarnowska Wola); remonty cz¹stkowe dróg o nawierzchni bitumicznej; remonty bie¿¹ce z zastosowaniem równiarki
i kamienia. Po powodzi w 1998 r. otrzyma-

Wodnej oraz Bankiem
Œwiatowym o wsparciu
tego zadania, które ma charakter doœæ unikatowy.
Przypomnieæ tu nale¿y,
¿e trwaj¹ przygotowania do
produkcji biopaliwa –
wierzby energetycznej,
któr¹ nasadzono ju¿ na kilkudziesiêciu hektarach.
Plantacje, do których przymierzaj¹ siê równie¿ nasi
rolnicy, maj¹ zapewniæ czêœciow¹ samowystarczalnoœæ energetyczn¹, a tak¿e
Budowa drogi „Zagroble” w Jadachach.
zagospodarowanie setek
hektarów nieu¿ytków na terenie gminy. liœmy œrodki na poprawê stanu dróg w TarEfektem pozaplanowym bêdzie rozwój lo- nowskiej Woli i Chmielowie. Dziêki temu
kalnych ekosystemów, wyremontowano drogi o d³ugoœci 1,6 km.
stwarzaj¹cych dogodne Poprawiony zosta³ fatalny stan drogi gminwarunki bytowania dla nej na os. Jadachy I. Praktycznie zbudoptactwa i zwierz¹t. Za- wana zosta³a Ma³a Ulica w Cyganach z napewniamy sobie równie¿ wierzchniê bitumiczn¹ na d³ugoœci blisko
dostawy drewna, jako 1 km; po modernizacji asfalt zyska³a tak¿e
droga „Piaski” (750 m). Na wszystkie te
materia³u opa³owego.
Prowadzona jest wy- prace wydaliœmy blisko 680 tys. z³
Jedn¹ z najpowa¿niejszych inwestycji
miana lamp na energooszczêdne oraz dobudo- drogowych jest budowa drogi „Zagoble”
wywane nowe oœwietle- w Jadachach, któr¹ zakoñczono w tym
nie uliczne w so³ectwach roku. Droga ta na d³ugoœci 3,7 km otrzyi osiedlach. Bardzo po- ma³a nawierzchniê asfaltow¹ – wartoœæ tej
wa¿n¹ inwestycj¹ by³a inwestycji wynios³a ponad 1 mln z³, w tym
budowa oœwietlenia na ul. 40% œrodków pochodzi³o z Banku ŒwiaBieszczadzkiej, która po- towego.
Kolejne du¿e zadanie to droga „Koniec”
Wierzba energetyczna - trafi jako paliwo do nowej kot³owni. prawi³a bezpieczeñstwo
pieszych i kierowców. w Chmielowie, której budowa niedawno
sy wierzbowej z wykorzystaniem do na- Gmina przygotowa³a równie¿ 4 dokumen- zosta³a zakoñczona. Droga ta, bardzo wa¿wo¿enia plantacji przetworzonych odpa- tacje stacji trafo i zasilania, które przekaza- na dla mieszkañców tej czêœci Chmielowa,
dów œciekowych z miejskiej oczyszczalni no do realizacji przez Rzeszowski Zak³ad otrzyma³a na d³ugoœci 1,2 km nawierzchœcieków” zosta³ opracowany i uzyskaliœmy Energetyczny. Wartoœæ tych dzia³añ w za- niê asfaltow¹. Wartoœæ tego zadania zamknê³a siê kwot¹ 460 tys. z³.
pozwolenie na budowê. Nale¿y tu dodaæ, kresie oœwietlenia siêgnê³a 375 tys. z³.
W Nowej Dêbie zmodernizowany zo¿e ma on charakter nowatorski na skalê
DROGOWNICTWO
sta³ odcinek ul. Mickiewicza. Kolejnym
krajow¹, a jego g³ówn¹ zalet¹ bêdzie tañTa kadencja to du¿y wysi³ek gminy w zamierzeniem podjêtym przez gminny sasze ciep³o dla mieszkañców. Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na budowê kot³owni sferze poprawy stanu naszych dróg, wspar- morz¹d jest zbudowanie swego rodzaju
obwodnicy, dziêki której z os. Dêba
wraz z sieciami cieplnymi i w przybêdzie ³atwiej dostaæ siê do censz³ym sezonie grzewczym ciep³o z
trum. Dlatego wykonany zosta³ z
nowej kot³owni powinno dotrzeæ do
nawierzchni¹ asfaltow¹ odcinek ul.
mieszkañców. Wa¿nym w tym
Kwiatkowskiego, zaœ obecnie zreprzedsiêwziêciu jest pozyskanie
alizowane zosta³o jego przed³u¿eœrodków na jego realizacjê, gdy¿
nie na ul. Konopnickiej (675 m).
gmina nie jest w stanie samodzielWszystkie te prace szacuje siê na
nie go sfinansowaæ – koszt ca³ego
900 tys. z³
zadania przekracza 10 mln z³. MoZdajemy sobie sprawê, ze jakoœæ
¿emy tu poinformowaæ, ¿e w³adze
naszych dróg pozostawia wiele do
Ekofunduszu, doceniaj¹c zalety pro¿yczenia, ale realizacja zamierzeñ
jektu, przyzna³y nam dotacjê w wyjest uzale¿niona od œrodków na te
sokoœci 4,5 mln z³. Trwaj¹ równie¿
cele.
rozmowy z Narodowym Funduszem
Ci¹g dalszy na str. 10
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Ulica Konopnickiej (2002)
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GOSPODARKA
KOMUNALNA
Ci¹g dalszy ze str. 9

PGKiM-u wynios³a 2,1 mln z³. Na tê kwotê sk³adaj¹ siê wydatki poniesione na w/w
INFRASTRUKTURA
prace, jak równie¿ na bardzo szeroki zaKOMUNALNA
kres pozosta³ych prac remontowych zwi¹Mijaj¹cy okres to dalszy ci¹g remontów zanych z bie¿¹cym utrzymaniem zasobów
substancji komunalnej w mieœcie. Zreali- mieszkaniowych, pozwalaj¹cym na ich
zowano w tym czasie m.in. pokrycie pap¹ funkcjonowanie na obecnym dobrym poziomie technicznym.
Wybudowany zosta³ chodnik przy ul.
Rzeszowskiej (od ul. Koœciuszki do Al.
Zwyciêstwa). Ca³e zadanie, którego I etap
zosta³ zakoñczony w ub. roku (do „Jode³-

JESIEÑ 2002
ni w Nowej Dêbie pop³ynê³y z 200 gospodarstw. Wartoœæ tego zadania wynios³a 2,2 mln z³, z czego 50% kosztów pokry³y œrodki zewnêtrzne (Unia Europejska, bud¿et pañstwa). Uporano siê równie¿ z przepiêciem kanalizacji burzowej
w mieœcie, dziêki czemu wody opadowe
nie p³yn¹ ju¿ do oczyszczalni. Przygotowane zosta³y dokumentacje techniczne na
kanalizacjê w prawej czêœci Por¹b Dêbskich i w Rozalinie, które bêd¹ realizowane w najbli¿szym czasie. Rada zdecydowa³a siê tak¿e, na to aby œcieki z
Chmielowa, Cyganów i Jadachów skierowaæ do Tarnobrzega.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e w tej
dziedzinie oczekiwania mieszkañców so³ectw i osiedli s¹ najwiêksze.
Dodaæ tu nale¿y, ¿e gmina przejê³a od
Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa
oczyszczalniê œcieków w Budzie Stalowskiej, któr¹ po modernizacji (koszt 64 tys.
z³) eksploatuje PGKiM.
GOSPODARKA
ODPADAMI
Dzia³ania podjête w tej dziedzinie zaowocowa³y przyjêciem programu selektywnej zbiórki odpadów. Jest on realizowany w chwili obecnej w mieœcie. W tym

Takie pokrycia pap¹ termozgrzewaln¹
zyska³o ponad 50% dachów komunalnych.
termozgrzewaln¹ blisko 50% powierzchni
dachów na budynkach komunalnych. Technika ta z dziesiêcioletni¹ gwarancj¹ pozwoParking za urzêdem.
ki”), kosztowa³ 110 tys. z³. Zmodernizowany zosta³ tak¿e chodnik przy ul. Rzeszowskiej (od ul. 1 Maja do budynku Mickiewicza 7). Obecnie jesteœmy w trakcie przebudowy chodnika przy ul. Jana Paw³a II (na
d³ugoœci 250 m).
KANALIZACJA
W bie¿¹cej kadencji kontynuowana
by³a budowa kanalizacji w os. Dêba. By³y
to prace pozwalaj¹ce podpi¹æ siê do sieci tym czêœciom osiedla, które do tej pory

Chodnik przy ul. Jana Paw³a II.
li³a na uporanie siê z dziurawymi dachami
w zakresie, jakiego do tej pory nie realizowano. Nowy wygl¹d poprzez remont elewacji zewnêtrznej zyska³y budynki przy ul.
1-go Maja 1, 2, 3, 4, Rzeszowskiej 3. Zagospodarowane zosta³y równie¿ tereny
(m.in. parkingi) przy budynku 1-go Maja
1 i przy Rzeszowskiej 3. PGKiM przeprowadzi³o równie¿ szeroki zakres innych prac
remontowych w administrowanych budynkach. £¹czna wartoœæ zrealizowanych zadañ przy u¿yciu œrodków gminnych i

Kanalizacjê w tej kadencji otrzyma³a
pierwsza wieœ - Tarnowska Wola.
takiej mo¿liwoœci nie mia³y. Na ten cel
wydatkowano 243 tys. Bardzo du¿ym zadaniem by³a budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskiej Woli. W maju b.r. inwestycja ta zosta³a oddana w ca³oœci do
u¿ytku. Dziêki niej œcieki do oczyszczal-

Samochód do selektywnej zbiórki odpadów.
celu ustawiono pojemniki na szko³o, makulaturê i plastik ( zakupione z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska).
Do ich opró¿niania zakupiony zosta³ specjalny samochód, w 2/3 sfinansowany ze
œrodków zewnêtrznych (wartoœæ 203 tys.
z³). Program zak³ada równie¿ wejœcie z
selekcj¹ odpadów do gospodarstw wiejskich, gdzie zostanie zastosowany system
workowy.
Na oczyszczalni œcieków zamontowana zosta³a instalacja do przerobu osadów
poœciekowych. Dziêki zastosowanej
technologii osady przetwarza siê na preparat organiczny, nadaj¹cy siê do zastosowania zarówno na gruntach rolnych,
jak i terenach przemys³owych przeznaczonych do rekultywacji. Jest to zadanie, które PGKiM wykona³ jako jedna z
nielicznych firm w kraju. Preparat uzyskany na nowodêbskiej oczyszczalni ju¿
zosta³ zastosowany na plantacjach
wierzby energetycznej, korzystaj¹ z niego tak¿e rolnicy.
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Strategia rozwoju
gospodarczego gminy i TSSE
W roku 2000 rada przyjê³a Strategiê Rozwoju
Gospodarczego Gminy. Jest to dokument, który
mia³ wyznaczaæ kierunki dzia³añ samorz¹du,
wspieraj¹ce rozwój gospodarczy. Czêœæ z tych
zadañ zosta³a wdro¿ona w ¿ycie, czêœæ jeszcze nie,
a niektóre trzeba bêdzie zaktualizowaæ. Nale¿y tu

DZIA£ANIA INWESTYCYJNE
GMINY NOWA DÊBA
w latach 1998 – 2002
INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE
Lp.

NAZWA ZADANIA

1.

Remont budynków komunalnych (elewacje na ul. 1 Maja, Jana Paw³a II
i Rzeszowskiej oraz dachy)

2.

Dokoñczenie kanalizacji w os. Dêba i Porêbach Dêbskich

3.

Budowa kanalizacji w Tarnowskiej Woli

4.

WARTOŒÆ (z³)
2 100 000
500 000
2 200 000

5.

Budowa wiaty nad sk³adowiskiem osadów i monta¿ instalacji do przerobu osadów na oczyszczalni
Przepiêcie kolektorów burzowych w mieœcie

6.

Modernizacja wodoci¹gu w Chmielowie i Cyganach

130 000

7.
8.

Budowa oœwietlenia na ul. Bieszczadzkiej
Dobudowa oœwietlenia w so³ectwach i osiedlach

180 000
300 000

9.

Modernizacja i budowa ulic w mieœcie: Mickiewicza, Kwiatkowskiego, Konopnickiej, Ogrodowa

10.

Budowa ulic w so³ectwach: „Zagroble” w Jadachach, „Koniec”
w Chmielowie, „Piaski” i „Ma³a Ulica” w Cyganach
Remonty dróg gminnych w so³ectwach

1 660 000

Budowa chodników przy ul. Koœciuszki, Rzeszowskiej, Mickiewicza,
Jana Paw³a II
Modernizacja placów i parkingów przy ul. 1 Maja, Rzeszowskiej, Koœciuszki, Jana Paw³a II
Budowa Domu Ludowego w Cyganach

180 000

TSSE - BESTER MEDICAL SYSTEM
jednak dodaæ, ¿e nawet stworzenie najdogodniejszej oferty gospodarczej nie gwarantuje w dzisiejszej sytuacji przyjœcia inwestorów. Dlatego staramy siê pomagaæ tym, którzy zainteresowani s¹ inwestowaniem w TSSE „EuroPark-Wis³osan” –
podstrefa nowodêbska. Kilku z inwestorów ju¿
rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ (ZAPEL, INNOWACJA, PROMOST, BESTER MEDICAL SSYS-
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11.
12.
13.
14.

430 000
120 000

1 100 000

400 000

290 000
380 000

INWESTYCJE OŒWIATOWE, POMOCY SPO£ECZNEJ
Lp.

Budowa SANFARM-u.
TEM). Jedn¹ z najnowoczeœniejszych firm w strefie bêdzie MARMA-PLAST, gdzie wytwarza siê
ju¿ na œwiatowym poziomie folie i w³ókniny. Firma ta ma zatrudniæ docelowo 50 osób. Buduje siê
SANFARM, zak³ad farmaceutyczny gdzie powin-

NAZWA ZADANIA

WARTOŒÆ (z³)

1.

Budowa szko³y w os. Dêba

1 700 000

2.

Modernizacja sali gimnastycznej i szatni w Chmielowie

300 000

3.

Budowa (wspólnie z powiatem) sali gimnastycznej przy liceum i gimnazjum

380 000

4.

580 000

5.

Zmiana systemu ogrzewania na gazowe: SP 1 i 2, Œwietlica Szkolna,
SP Tarnowska Wola, SP Chmielów, SP Jadachy
Remonty dachów na szko³ach w Tarnowskiej Woli i Cyganach

6.

Wyposa¿enie w komputery 6 pracowni internetowych

200 000

7.

Budowa Œrodowiskowego Domu Samopomocy

600 000

90 000

INNE DZIA£ANIA INWESTYCYJNE
Lp.

NAZWA ZADANIA

1.

Zakup samochodów dla Policji i Stra¿y Miejskiej

2.

Pozyskanie 3 wozów bojowych dla OSP

WARTOŒÆ (z³)
60 000
220 000

£¥CZNIE WARTOŒÆ DZIA£AÑ INWESTYCYJNYCH
W LATACH 1998 – 2002: 14 MLN Z£
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MARMA PLAST - nowa firma w strefie.
no znaleŸæ pracê 200 osób. Wszyscy ci inwestorzy podkreœlaj¹ przychyln¹ atmosferê w³adz gminnych dla ich dzia³añ.

