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29 marca (sobota) uroczyœcie
rozpoczêto budowê najwiêkszej
inwestycji w tej kadencji samorz¹-
du – kot³owni miejskiej na biopali-
wa. Wmurowanie pierwszych ce-
gie³ pod bry³ê kot³owni odby³o siê
przy udziale w³adz gminnych i po-
wiatowych, przedstawicieli g³ów-
nego wykonawcy – konsorcjum
firm ELEKTRIM-MEGADEX
S.A. oraz HEISE&GOSTKOW-
SKI Sp. z o.o., przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych poprzedniej
kadencji, instytucji wspó³pracuj¹-
cych z gmin¹ przy powstawaniu
tego ciekawego projektu.

Przyby³ych na teren bazy
PGKiM, gdzie powstaje kot³ow-
nia, powita³ burmistrz Józef Cze-
kalski, który jednoczeœnie wyko-
rzysta³ tê okazjê, aby przypomnieæ
te osoby i instytucje, które zaan-
ga¿owa³y siê w rozpoczêcie tej
pionierskiej w regionie inwestycji.
Wymieni³ tu m.in. poprzedni sa-
morz¹d wraz z by³ymi burmistrza-
mi Wac³awem Wróblem i Paw-
³em Grzêd¹ (pierwszy z wymie-
nionych przyby³ na uroczystoœæ),
Fundacjê EkoFundusz z Warsza-
wy, która dotuje inwestycjê kwo-
t¹ 4,5 mln z³, NFOŒIGW w War-
szawie dofinansowuj¹cy po¿ycz-
k¹ w wysokoœci 3,1 mln z³ oraz
WFOŒiGW z Rzeszowa udziela-

j¹cy po¿yczki w wysokoœci 2,2
mln z³. Burmistrz podziêkowa³
równie¿ obecnej Radzie Miejskiej
za decyzjê o zaanga¿owaniu siê w
to przedsiêwziêcie.

Aleksander Mokrzycki (na
zdjêciu), g³ówny specjalista ds.
infrastruktury w UMiG, prowa-
dz¹cy to zadanie, w swoim wy-
st¹pieniu przypomnia³ najwa¿-
niejsze zadanie proekologiczne
podejmowane do tej pory przez
gminê. Wymieni³ tu m.in. budo-
wê oczyszczalni œcieków, zain-
stalowanie urz¹dzeñ do przerób-
ki osadów œciekowych na na-
wóz organiczny, wprowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów
czy budowê kanalizacji sanitar-
nych. Nastêpnie przypomnia³

jak rodzi³a siê decyzja o budo-
wie dla Nowej Dêby kot³owni
opalanej zrêbkami drewniany-
mi, z wykorzystaniem wierzby
energetycznej.

Przysz³a wreszcie kolej na
wmurowanie pierwszych cegie³
na wylanych ju¿ fundamentach
nowej kot³owni. Dokonali tego
burmistrz Józef Czekalski, dyrek-
tor Jaros³aw Jêdrycha z Elek-
trim-Megadex oraz Andrzej He-
ise ze spó³ki Heise&Gostkowski.
Trzeba tu dodaæ, ¿e dokonuj¹cy
aktu wmurowania musieli wyka-
zaæ siê równie¿ umiejêtnoœci¹
u¿ycia m³otka murarskiego oraz
poziomicy. Poœwiêcenia rozpo-
czêtej inwestycji i odmówienia
modlitwy za pomyœlne kontynu-

owanie tego dzie³a dokona³
ks. pra³at Eugeniusz Nycz. Ca³a
ceremonia zakoñczy³a siê wznie-
sieniem toastu lampk¹ szampana
za pomyœlny przebieg budowy.

W imieniu generalnego wyko-
nawcy g³os zabra³ dyrektor J. Jê-
drycha z Elektrim-Megadex, któ-
ry zapewni³ o realizacji zadania w
okreœlonym umow¹ terminie (cie-
p³o ma pop³yn¹æ ju¿ 30 wrzeœnia)
oraz wykonaniu zgodnie z za³o¿e-
niami technicznymi. Zwróci³ po-
nadto uwagê na to, ¿e podwyko-
nawcami s¹ firmy z regionu, w
których pracuj¹ mieszkañcy gmi-
ny Nowa Dêba. Na zakoñczenie
pogratulowa³ w³adzom gminy po-
przedniej, jak i obecnej kadencji,
za podjêcie siê tego zadnia, które
przynieœæ ma miastu tañsze ciep³o,
ale te¿ promocjê gminy wiod¹cej
w dziedzinie ekologii.

Burmistrz koñcz¹c spotkanie
podziêkowa³ wszystkim za
udzia³ oraz zaprosi³ na urucho-
mienie kot³ów grzewczych w
nowej kot³owni za szeœæ miesiê-
cy. Po czêœci oficjalnej uczestni-
cy uroczystoœci obejrzeli rów-
nie¿ przygotowany przez
PGKiM pokaz œcinki wierzby
energetycznej w rêbaku i przy-
gotowywanie sadzonek wierzby.

WIES£AW ORDON

NAJWIÊKSZA BUDOWA
TEJ KADENCJI ROZPOCZÊTA

Zgodnie z zapisami w statutach so³ectw i
osiedli, w ci¹gu 6 miesiêcy po wyborach sa-
morz¹dowych maj¹ byæ przeprowadzone
wybory w³adz wykonawczych: so³tysów i
zarz¹dów osiedli wraz z ich przewodnicz¹-
cymi, a w Budzie Stalowskiej dodatkowo
organu uchwa³odawczego – rady osiedla. To
te¿ Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o wyzna-
czeniu terminów wyborów dla poszczegól-
nych jednostek.

Pierwsze zebrania odby³y siê w Chmie-
lowie, Cyganach i Tarnowskiej Woli 16 mar-
ca. Zebrania w tych miejscowoœciach odby-
wa³y siê przy du¿ym udziale mieszkañców,
co œwiadczy o braniu przez nich odpowie-
dzialnoœci za to, co bêdzie siê dzia³o w ich
wsiach przez kolejne cztery lata. W Chmie-
lowie jedynym kandydatem by³ ustêpuj¹cy
so³tys Jan Kotulski, który w tajnych wybo-
rach zdoby³ zdecydowan¹ wiêkszoœæ g³osów.
W Cyganach kandydatów by³o 5, wœród nich
ustêpuj¹cy so³tys Mieczys³aw Kozdêba.
Wybory wygra³ Ryszard Samojeden. Z ko-
lei w Tarnowskiej Woli ustêpuj¹cy so³tys

Józef Sadecki stan¹³ w szranki z dwoma kan-
dydatkami. Mieszkañcy ponownie jednak
powierzyli mu tê odpowiedzialn¹ funkcjê.

Kolejna tura wyborów rozpoczê³a siê od
nieudanego zebrania 22 marca w Budzie Sta-
lowskiej, na które przyby³o tylko 9 miesz-
kañców. W niedzielê, 23 marca, odbywa³y
siê kolejne trzy zebrania. W Alfredówce do
wyborów nie stan¹³ ustêpuj¹cy so³tys Kazi-
mierz Wo³osz, a kandydatów by³o dwoje.
Zaledwie jednym g³osem nowym so³tysem
zosta³ Zbigniew Urbañski. W Jadachach
natomiast o stanowisko so³tysa ubiega³o siê
szeœcioro kandydatów. Do wyborów nie
stan¹³ urzêduj¹cy jeszcze wtedy so³tys Zbi-
gniew Zych, a nowym so³tysem zosta³ An-
drzej Jadach. W Rozalinie spoœród trzech
kandydatów najwiêksze poparcie zdoby³ do-
tychczasowy so³tys Kazimierz Stró¿ i on
bêdzie pe³ni³ tê funkcje przez kolejne 4 lata.

30 marca odby³y siê wybory w osiedlach
miejskich: Dêbie, Porêbach Dêbskich i na
Broniewskiego. Frekwencja jednak podczas
tych wyborów by³a zdecydowanie ni¿sza od

tej w so³ectwach. W os. Dêba do wyborów
nie stan¹³ pe³ni¹cy jeszcze przewodnicz¹-
cego Zarz¹du Jan Flis, a jego miejsce zaj¹³
W³adys³aw Flis. Na stanowisko przewod-

nicz¹cego Zarz¹du kandydowa³y jeszcze
dwie inne osoby. W Porêbach Dêbskich

NOWA KADENCJA W£ADZ W SO£ECTWACH I OSIEDLACH

Wybory w Tarnowskiej Woli.
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BUDUJEMY NOW¥ KOT£OWNIÊ DLA MIASTA
Obecnie niew¹tpliwie naj-

wiêkszym wyzwaniem, przed
jakim staj¹ w³adze gminy, jest
budowa kot³owni cieplnej dla
miasta na biomasê. Decyzja o
realizacji tej strategicznej inwe-
stycji zapad³a jeszcze w ubieg³ej
kadencji. Do tego czasu ciep³o
dostarczane by³o z Zak³adu
Czynników Energetycznych,
wy³onionego z dawnych struk-
tur ZM DEZAMET S.A. Aktu-
alnie ciep³o produkowane jest w
ZCE w oparciu o wêgiel i mia³
wêglowy.

Od roku 1998 mamy do czy-
nienia z procesem odchodzenia
od dotychczasowego dostawcy
kolejnych odbiorców ciep³a –
Nowodêbskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, Zespo³u Szkó³
Nr 1, Tarnobrzeskiej Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej, którzy wybu-
dowali w³asne kot³ownie gazo-
we. Okresowe k³opoty finanso-
we ZCE w sezonach zimowych,
wymagaj¹ce zaliczkowania
przez PGKiM zakupu paliwa,
odczuli sami mieszkañcy, i to
zarówno w kosztach zakupu, jak
i nierytmicznych dostawach cie-
p³ej wody w sezonach letnich.
Jeœli do tego dodaæ straty na
przesyle ruroci¹giem, to w³adze
gminy musia³y przyst¹piæ do
opracowania za³o¿eñ do planu
zaopatrzenia w energiê ciepln¹,
aby przeciwdzia³aæ zagro¿e-

niom, jakie wystêpowa³y. Po
opracowaniu za³o¿eñ w 2000
roku, przyst¹piono do opraco-
wania „Planu zaopatrzenia w
energiê ciepln¹, elektryczn¹ i
paliwa gazowe dla miasta Nowa
Dêba”, który Rada Miejska
przyjê³a w styczniu 2001 r.

Plan zaopatrzenia zawiera³
dwa warianty. Pierwszy opie-
ra³ siê o dotychczasowego pro-
ducenta - ZCE, co wymaga³o

wymiany przestarza³ych urz¹-
dzeñ w firmie oraz moderniza-
cji ruroci¹gu przesy³owego o
d³ugoœci 3 km. Drugi wariant
przewidywa³ budowê lokalne-
go Ÿród³a ciep³a w mieœcie.
W³adze samorz¹dowe zdecy-
dowa³y siê na budowê w³asnej
ciep³owni, w zasadzie dla po-
trzeb zasobów komunalnych,
gdy¿ dwie spó³dzielnie prze-
sz³y na ogrzewanie gazowe.
Zapad³a przy tym decyzja, ¿e
nale¿y pójœæ w kierunku taniej
i czystej ekologicznie energii
cieplnej wytwarzanej z bioma-
sy. Jako paliwo zdecydowano
siê wybraæ zrêbki drewniane.
Ostatecznie przygotowany zo-
sta³ program pn. „Budowa cie-
p³owni miejskiej o mocy 8 MW
opalanej zrêbkami drewniany-
mi dla miasta Nowa Dêba wraz
z zak³adem przygotowania pa-
liwa oraz wdro¿enie plantacyj-
nej produkcji biomasy wierz-
bowej z wykorzystaniem do na-
wo¿enia plantacji przetworzo-
nych odpadów œciekowych z
miejskiej oczyszczalni œcie-
ków”. Tak kompleksowy pro-
jekt dawa³ mo¿liwoœæ pozyska-
nia znacznych dotacji dla tej in-
westycji.

Wdro¿enie biopaliwa wpisu-
je siê w politykê rz¹du, zak³a-
daj¹c¹ wzrost udzia³u energii
odnawialnej w bilansie energe-
tycznym do 7,5% w 2010 r. oraz
do 14% w 2020 r. Jako paliwo
zastosowane zostan¹ zrêbki
drewniane z wierzby energe-
tycznej, której trzeba bêdzie za-
sadziæ ok. 500 ha, aby pokryæ
zapotrzebowanie (80-90%
wierzby w paliwie). To jest

szans¹ dla naszych rolników,
którzy w ostatnim czasie ugo-
ruj¹ znaczne obszary swoich
gruntów. Do nawo¿enia tych
plantacji wierzbowych wyko-
rzystywany bêdzie preparat or-
ganiczny z naszej oczyszczalni
œcieków. Istotne dla mieszkañ-
ców bêdzie równie¿ to, ¿e za-
stosowanie nowej technologii
pozwoli przynajmniej nie ro-
sn¹æ cenom energii cieplnej.

Obecnie rozpoczynamy pro-
ces budowy kot³owni miejskiej
i wymiany przestarza³ych cie-
p³oci¹gów, co te¿ jest istotnym
atutem tego programu. Projek-
tantem tego zadania by³a firma
„Instal-Projekt” z Olsztyna, a
obecnie przeprojektowuje go,
dostosowuj¹c do obecnych
uwarunkowañ, firma „Projekto-
Bud” z Rzeszowa.

Generalnym wykonawc¹ in-
westycji jest konsorcjum
ELEKTRIM-MEGADEX z
Warszawy i HEISE&GOST-
KOWSKI z Elbl¹ga.

Wartoœæ ca³ego zadania wy-
niesie 10,6 mln z³. W chwili
obecnej w³adze gminy podpisa-
³y umowê na dotacjê z EkoFun-
duszu w wysokoœci 4,55 mln z³
oraz na po¿yczkê (na preferen-

cyjnych warunkach) z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
na kwotê 3,12 mln z³. W najbli¿-
szym czasie podpisana zostanie
jeszcze umowa z WFOŒiGW
na kwotê 2,2 mln z³. Zadanie
wesprzemy równie¿ w³asnymi
œrodkami, g³ównie z GFO-
ŒiGW. Na obecn¹ chwilê Gmi-
na na realizacjê tego projektu
ponios³a nastêpuj¹ce wydatki -
710 tys. z³ ze œrodków w³a-
snych, Powiatu Tarnobrzeskie-
go i PGKiM; 394 tys. z³ ze œrod-
ków NFOŒiGW oraz 909 tys. z³
ze œrodków fundacji EkoFun-
dusz.

Wsparcie z tych instytucji by³o
mo¿liwe, poniewa¿ przyjêty pro-
gram realizacji tej inwestycji za-
wiera wiele ciekawych aspektów,
o których by³a ju¿ mowa wcze-
œniej. Dodaæ tu mo¿na jeszcze o
zmianie w atmosferze: zreduko-
wany bêdzie dwutlenek siarki o
90%, tlenek wêgla o 77%, dwu-
tlenek wêgla o 22%, tlenek azotu
o 8%, py³y o 89%.

Podstawow¹ czêœci¹ zada-
nia jest budowa kot³owni o
mocy 8 MW, opartej na 2 ko-
t³ach francuskiej firmy „Comp-
ter”. Powstanie ona na terenie
bazy PGKiM. W mieœcie bê-
dzie równie¿ w ramach tego
zadania wymieniana sieæ ciepl-
na i przy³¹cza w systemie rur
preizolowanych o 32-300 (o
trwa³oœci ponad 30 lat). £¹cz-
na d³ugoœæ wymienianych sie-
ci wyniesie 5,5 km. W odleg³o-
œci 2 km od kot³owni (poza
miastem) powstanie baza su-
rowcowa, s³u¿¹ca do magazy-
nowania paliwa, które bêdzie
przewo¿one do magazynu usy-
tuowanego przy ciep³owni.

Ciep³o z tej kot³owni pop³y-
nie do 50 budynków wielo-
mieszkaniowych o ³¹cznej po-
wierzchni 75 tys. m2.

Realizowane przez Gminê
Nowa Dêba zadanie jest pierw-
szym tego typu w Polsce po³u-
dniowo-wschodniej. Bêdzie wiêc
promowaæ w tej czêœci naszego
kraju paliwa odnawialne, ale tak-
¿e nasz¹ gminê. A to bêdzie szan-
s¹ na pozyskiwanie kolejnych
œrodków na realizacjê proekolo-
gicznych zadañ w Nowej Dêbie.

ALEKSANDER
MOKRZYCKI

kandydatów by³o dwóch,
mieszkañcy postawili na do-
tychczasowego przewodnicz¹-
cego Kazimierza Skiminê.
Przy zupe³nie niewielkiej
obecnoœci mieszkañców os.
Broniewskiego, na przewodni-
cz¹cego Zarz¹du osiedla wy-
brany zosta³ ponownie Stani-
s³aw Dziobak.

5 kwietnia odby³o siê kolej-
ne zebranie wyborcze miesz-
kañców osiedla Buda Stalow-
ska, na którym wybrano prze-
wodnicz¹c¹ Krystynê Szko-
dziñsk¹.

Ustêpuj¹cym so³tysom i
przewodnicz¹cym zarz¹dów
osiedli dziêkujemy za dotych-
czasowe zaanga¿owanie na
rzecz swych lokalnych spo-
³ecznoœci, a nowym i ponow-
nie wybranym ¿yczymy wy-
trwa³oœci w dzia³aniach na
rzecz poprawy warunków ¿y-
cia swoich mieszkañców. (NS)

Wymiana sieci cieplnych.
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Zwo³ana na 12 lutego VI sesja Rady
Miejskiej mia³a kilka istotnych punktów w
swoim programie. Radni wyrazili zgodê na
zabezpieczenia kwoty 2,2 mln z³ ze œrod-
ków w³asnych na budowê kot³owni miej-
skiej. Ta deklaracja zamyka bilansowanie
tego istotnego dla Nowej Dêby zadania
(4,55 mln z³ dotacji z Ekofunduszu, 3,12
mln z³ z NFOŒiGW, 103 tys. z³ z bud¿etu
w³asnego). Wymienione œrodki w wysoko-
œci 2,2 mln z³ maj¹ byæ pozyskane jako po-
¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie.

Rada okreœli³a równie¿ terminarz wybo-
rów przewodnicz¹cych i cz³onków zarz¹-
dów osiedli oraz so³tysów i rad so³eckich

na terenie naszej gminy (zamieszczamy
poni¿ej). Ta decyzja rady wynika³a z tego,
i¿ jest ona zobligowana do przeprowadze-
nia wyborów w jednostkach pomocniczych
gminy w terminie 6 miesiêcy od wyborów
samorz¹dowych. W trakcie dyskusji nad
tymi uchwa³ami pojawi³y siê zapytania o
utworzenie takich jednostek pomocniczych
na terenie budownictwa wysokiego w mie-
œcie. Jednak¿e inicjatywa nale¿y tu do
mieszkañców bloków, zarówno w TSM,
NSM czy eksploatowanych przez PGKiM.

Rada Miejska przychyli³a siê do wnio-
sku burmistrza i wyrazi³a zgodê na naby-
cie nieruchomoœci w os. Dêba, przylegaj¹-
cej do ul. Tetmajera i ks. £agockiego. Na-
bycie tej dzia³ki przez gminê pozwoli zor-
ganizowaæ sprawny rozjazd w ul. ks.
£agockiego z ul. Tetmajera i Sienkiewicza,
co dzisiaj nie jest takie ³atwe. Ponadto po
nabyciu kolejnej dzia³ki poprawi siê oto-
czenie Przedszkola Nr 4. Radni wyrazili
tak¿e zgodê na bezprzetargowe zbycie w
wieczyste u¿ytkowanie na rzecz Kopalni

Siarki „Machów” dzia³ek pod osadnikiem
w Cyganach. Jednak¿e na wniosek radne-
go Stanis³awa Zbyrada z Chmielowa bur-
mistrz Józef Czekalski zobowi¹za³ siê do
realizacji powy¿szej uchwa³y jedynie w sy-
tuacji utrzymania przez kopalniê drogi z
p³yt betonowych, biegn¹cej wokó³ osadni-
ka. Jest to wa¿ne dla rolników, którzy w
przypadku rozebrania tej drogi mieliby pro-
blemy z dotarciem do swych pól. Na wnio-
sek radnego Kazimierza Skiminy rada za-
twierdzi³a równie¿ uchwa³ê zebrania osie-
dla Porêby Dêbskie o wycince 6 m3 wia-
tro³omów i podsuchów.

W dalszej czêœci sesji kierownik OPS
Leszek Mirowski przedstawi³ radzie pro-
jekt uchwa³y o zasadach do¿ywiania

uczniów. O ile nie budzi³y
one ¿adnych uwag, o tyle
radni dyskutowali nad spo-
sobem dostarczania posi³-
ków do szkó³. Niektóre z
nich maj¹ w³asne sto³ówki,
inne kupuj¹ obiady w jed-
nej z naszych restauracji.
Nie mniej, jak zapewni³ kie-
rownik OPS, wszystkie
dzieci, które podlegaj¹ kry-
teriom, a tak¿e te, które s¹
g³odne i niedo¿ywione, po-
si³ek otrzymaj¹. Dodaæ tu
nale¿y, ¿e w ubieg³ym roku
z tej formy pomocy korzy-
sta³o 959 uczniów.

Z kolei L. Mirowski
przedstawi³ radnym infor-
macjê z dzia³alnoœci Miej-
sko-Gminnego Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej w 2002 r. Zwróci³ uwa-
gê na poszerzaj¹c¹ siê sferê ubóstwa, wy-
nikaj¹c¹ g³ównie z braku pracy. Poinformo-
wa³ o sposobach udzielania pomocy, rodza-
jach tej pomocy, wydatkowanych na ten cel
œrodkach z bud¿etu gminy i pañstwa. Po-
ruszy³ problem swoich podopiecznych, któ-
rzy nierzadko wstydz¹ siê siêgaæ rêkê po tê
pomoc, a nawet s¹ tacy, którzy tej pomocy
nie chc¹, mimo, i¿ im siê nale¿y. W ubie-
g³ym roku z pomocy skorzysta³o 1637 ro-
dzin (7321 osób). Na realizacjê statutowych
zadañ oœrodek wyda³ 3, 25 mln z³, z czego
75 % to œrodki wojewody, zaœ 25% œrodki
w³asne gminy.  Informacja zosta³a przyjêta
przez radnych.

Na zakoñczenie sesji w wolnych wnio-
skach radny Marian Tomczyk zwróci³ siê
do przewodnicz¹cego o informacjê na te-
mat umorzeñ dokonanych wobec firm w
latach 1994 – 2002, przejêcia akcji od firm
i udzielonych porêczeñ.

WIES£AW ORDON

RADNI ZABEZPIECZAJ¥
ŒRODKI NA KOT£OWNIÊ

 Radni Nowej Dêby na sesji 20 marca
uchwalili bud¿et na 2003 rok. Jak poin-
formowa³a skarbnik gminy Alicja Fur-
ga³, dochody bud¿etu maj¹ wynieœæ 26,5
mln z³, a wydatki 33,4 mln z³. Deficyt w
wysokoœci 6,8 mln z³ bêdzie pokryty po-
¿yczkami preferencyjnymi na budowê ko-
t³owni miejskiej (z NFOŒiGW – 3,12 mln
z³, z WFOŒiGW – 2,2 mln z³) oraz kana-
lizacji w Porêbach Dêbskich (940 tys. z³
z WFOŒiGW). Pozosta³a kwota na pokry-
cie deficytu bêdzie pochodziæ z tzw. wol-
nych œrodków z roku ubieg³ego.

Jeœli chodzi o budowê kot³owni, to w
tym roku na realizacjê tego zadania wy-
dana zostanie z gminnego bud¿etu kwota
9,9 mln z³ (w³¹cznie z po¿yczkami i do-
tacj¹ z EkoFunduszu w wysokoœci 4,55
mln. z³). Ponadto z Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej do³o¿ymy do tej priorytetowej inwe-
stycji 200 tys. z³.

Przy wsparciu œrodków z SAPARD-u w
wysokoœci 295 tys. z³ bêdzie budowana
droga „Kolnica” w Chmielowie za ³¹czn¹
kwotê 593 tys. z³. Koñczona bêdzie budo-
wa Domu Ludowego i Stra¿nicy OSP w
Cyganach (35 tys. z³). Do budowy sali gim-
nastycznej przy Zespole Szkó³ Nr 1 i Gim-
nazjum Nr 1 dotacja z bud¿etu gminy wy-
niesie 240 tys. z³. W Porêbach Dêbskich
realizowana bêdzie kanalizacja sanitarna po
prawej stronie osiedla, a wartoœæ ca³ego
zadania w ci¹gu dwóch kolejnych lat wy-
niesie blisko 2 mln z³.

£¹cznie w tym roku wydatki maj¹tko-
we siêgn¹ kwoty 12,5 mln z³, na co z³o¿¹

TARYFY NA
WODÊ I ŒCIEKI
ZATWIERDZONE

Na V sesji (23 stycznia) radni mieli nie
lada orzech do zgryzienia, gdy¿ tematem
ich obrad by³o zatwierdzenie taryf na wodê
i œcieki. W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów
w tej materii nie ustalali, jak do tej pory,
cen na wodê i œcieki, a zatwierdzali przy-
gotowane przez PGKiM taryfy, w których
mieszcz¹ siê wspomniane ceny. Jak poin-
formowa³ zastêpca burmistrza Krzysztof
Micha³ów taryfy zosta³y wyliczone na
podstawie nowych przepisów prawa. Wy-
nika z nich, ¿e taryfy na zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i odprowadzenie œcieków
s¹ ustalane przez przedsiêbiorstwo wod-
no-kanalizacyjne na podstawie niezbêd-
nych przychodów, których zasady s¹ ure-
gulowane w stosownym rozporz¹dzeniu.
Zgodnie z ustaw¹ rada w ci¹gu 45 dni za-
twierdza przed³o¿one taryfy, a jeœli tego
nie zrobi, wchodz¹ one po up³ywie 70 dni.

Burmistrz J. CZEKALSKI uzasadnia koniecznoœæ za-
ci¹gniêcia po¿yczki na kot³owniê.
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siê jeszcze projekty techniczne na budowê
dróg, kanalizacji sanitarnej, budowê oœwie-
tlenia ulicznego i rozpoczêcie budowy sali
gimnastycznej w Jadachach. Wysi³ek finan-
sowy, jaki gmina poniesie na zadania in-

westycyjne, jest najwiêkszy w ostatnich
latach. Obci¹¿enia z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek bêd¹ wystêpowaæ jeszcze w 2009
r., nie mniej jednak tylko szybka realizacja
budowy kot³owni nie spowoduje podro¿e-
nia inwestycji, a przynieœæ mo¿e mieszkañ-
com odczuwalne efekty.

Z tegorocznego bud¿etu oœwiata (szko-
³y, przedszkola, „zerówki”, œwietlica)

BUD¯ET
ZOSTA£ PRZYJÊTY

otrzyma 10,7 mln z³, co bêdzie stanowiæ
32 % bud¿etu; na sport wydamy 446 tys.
z³; kultura zostanie wsparta kwot¹ 625 tys.
z³. Du¿¹ pozycjê w wydatkach bud¿eto-
wych zajmuje pomoc spo³eczna. Na dzia-
³alnoœæ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i Œro-
dowiskowego Domu Samopomocy oraz na
dodatki mieszkaniowe planuje siê wydat-
kowaæ 3,5 mln z³. Utrzymanie administra-
cji bêdzie kosztowaæ 2,7 mln z³, na co z³o-
¿¹ siê równie¿ wydatki na Radê Miejsk¹,
pobór podatków, realizacja zadañ zleco-
nych i powierzonych gminie. Bezpieczeñ-
stwo publiczne (Stra¿ Miejska, ochotnicze
stra¿e po¿arne) bêd¹ kosztowaæ gminê 451
tys. z³. Wydatki na gospodarkê komunaln¹
(poza wydatkami maj¹tkowymi) siêgn¹
1,55 mln z³. Z tej kwoty czêœæ œrodków
pójdzie na dop³atê do œcieków i kupowa-
nej dla Chmielowa, Cyganów i Jadachów
wody, na oczyszczanie miasta, utrzyma-
nie zieleni miejskiej, oœwietlenie ulic i pla-
ców, remonty budynków komunalnych i
chodników.

Tegoroczny bud¿et podlega³ doœæ d³u-
giej procedurze opracowywania w komi-
sjach, tak, ¿e podczas posiedzenia rady nie
by³o wiêkszych dyskusji. Zosta³ on przyjê-
ty 13 g³osami „za” przy 1 „przeciw”.

Wraz z bud¿etem podejmowane by³y
uchwa³y o zaci¹gniêciu po¿yczki w Woje-

wódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na bu-
dowê kot³owni (2,2 mln z³) i kanalizacji w
Porêbach Dêbskich (940 tys. z³).

Uchwa³¹ oko³obud¿etow¹ przyjêt¹ na tej
sesji by³ gminny program profilaktyki i roz-
wi¹zywania problemów alkoholowych na
2003 rok. Zgodnie z za³o¿eniami za zezwo-
lenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
gmina ma pozyskaæ œrodki w wysokoœci
144 tys. z³. Bêd¹ one rozdysponowane m.in.
na wsparcie dzia³alnoœci Klubu Abstynen-
ta, dofinansowanie dzia³alnoœci œwietlicy
terapeutycznej, na dzia³ania informacyjne
i edukacyjne w sferze profilaktyki. 100 tys.
z³ zostanie przeznaczone na organizacjê
czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y. W ra-
mach tego komponentu programu dzieci
bêd¹ mog³y skorzystaæ z dofinansowania
na naukê p³ywania, na organizacjê wypo-
czynku letniego i zimowego, ze sprzêtu
zakupionego na zajêcia pozalekcyjne (m.in.
sto³y do ping-ponga, ciesz¹ce siê w gminie
du¿¹ popularnoœci¹). Program przewiduje
wsparcie dla Policji, szpitalnego oddzia³u
detoksykacji, realizacjê programów profi-
laktycznych dla uzale¿nionych i wspó³uza-
le¿nionych.

Radni wys³uchali ponadto na tej sesji
informacji o stanie bezpieczeñstwa publicz-
nego, któr¹ przed³o¿yli komendant Policji
S³awomir Gospodarczyk i komendant
Stra¿y Miejskiej Adam Szurgociñski. Po-
nadto zapoznali siê z funkcjonowaniem
Urzêdu Miasta i Gminy Nowa Dêba.

WIES£AW ORDON

Rada mo¿e w tej materii przyj¹æ dop³aty,
co zaproponowa³ burmistrz w odniesieniu
do œcieków. Jak poinformowa³ K. Micha-
³ów przygotowane taryfy przewiduj¹
wzrost cen o 31 gr za  1m3 w przypadku
wody, zaœ w przypadku œcieków o 1,17 z³
za 1 m3. Ten du¿y skok na œciekach pro-
ponuje siê skompensowaæ dop³at¹, której
wysokoœæ mia³a zostaæ ustalona przez rad-
nych. Burmistrz Miasta i Gminy zapropo-
nowa³ w projekcie uchwa³y dop³atê do
œcieków w wysokoœci 58 gr do ceny 1 m3.
Natomiast radna Maria Mroczek zg³osi-
³a wniosek o dop³atê w wysokoœci 6 gr do
wody i 60 gr do œcieków. Ta propozycja
zosta³a jednak odrzucona przez radnych,
którzy uznali, ¿e ta poprawka niewiele
zmieni w domowych bud¿etach, a gmina
bêdzie musia³a do³o¿yæ kolejnych kilka-
dziesi¹t tysiêcy do kwoty 535 tys. z³, jak¹
bêdzie dop³acaæ do zakupionej wody dla
mieszkañców ca³ej gminy oraz do odpro-
wadzanych do oczyszczalni w Nowej Dê-
bie œcieków. Ostatecznie uchwa³a w spra-
wie taryf zosta³a przyjêta 12 g³osami „za”,
przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymuj¹cym siê”.

Tak wiêc od 1 marca za wodê bêdziemy
p³aciæ 2,94 z³/m3 (brutto), do czego dojdzie
jeszcze op³ata abonamentowa, zale¿na od
œrednicy wodomierza (jest to op³ata za mie-

si¹c, zazwyczaj od 2,46 do 4,28 z³)). Rów-
nie¿  stawkê 2,94 z³/m3 (brutto), ju¿ po
uwzglêdnieniu 58 gr dop³aty, bêdziemy p³a-
ciæ za œcieki.

Radni na tej sesji podjêli równie¿ uchwa-
³y w sprawie utworzenia œrodków specjal-
nych w placówkach oœwiatowych, na któ-
re mog¹ sp³ywaæ m.in. darowizny, czy œrod-
ki za ¿ywienie dzieci. Poniewa¿ na terenie
miasta, a konkretnie w os. Dêba, pojawi³a
siê ul. Zielona, zmienione zosta³y obwody
szkolne Szko³y Podstawowej Nr 3 i Gim-
nazjum Nr 2 poprzez w³¹czenie do nich
wspomnianej ulicy.

Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o sprze-
da¿y lokali mieszkalnych, która ró¿ni siê od
dotychczas obowi¹zuj¹cej tym, ¿e wy³¹czo-
ne ze sprzeda¿y zosta³y lokale przy ul. Jana
Paw³a II 4 (dawna przychodnia zdrowia).
Radni zatwierdzili tak¿e plan rozwoju
PGKiM, który przewiduje sposoby i zakres
inwestowania w wodoci¹gi i kanalizacjê na
terenie gminy. Ostatnimi uchwa³ami tej se-
sji by³y zmiany w sk³adach osobowych ko-
misji sta³ych i Komisji Rewizyjnej.

Nie by³a rozpatrywana na tej sesji
uchwa³a w sprawie wynagrodzenia burmi-
strza Józefa Czekalskiego, któr¹ radni win-
ni siê zaj¹æ, gdy¿ jego pensja jest ni¿sza od
wymaganej przepisami stosownego rozpo-

rz¹dzenia w sprawie wynagradzania pra-
cowników samorz¹dowych. Na wniosek
radnego Kazimierza Skiminy radni zde-
cydowali siê rozpatrzyæ ten punkt po przy-
jêciu bud¿etu gminy na ten rok.

W czêœci informacyjnej Aleksander
Mokrzycki (g³ówny specjalista ds. infra-

struktury) przedstawi³ informacjê o reali-
zacji najpowa¿niejszego zamierzenia inwe-
stycyjnego gminy, jakim jest budowa ko-
t³owni miejskiej wraz z wymian¹ sieci
cieplnych. Jak wynika³o z jego wypowie-
dzi, dzia³ania w³adz samorz¹dowych za-
pewni¹ realizacjê inwestycji w ustalonym
terminie.

Ci¹g dalszy na str. 6

Bud¿et przedstawi³a A. Furga³.
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Ci¹g dalszy ze str. 5
Oznacza to, ¿e w przysz³ym sezonie grzewczym ciep³o do

mieszkañ pop³ynie z nowej kot³owni. Burmistrz J. Czekalski
przedstawi³ zaœ potrzeby inwestycyjne gminy, zwane potocz-
nie „koncertem ¿yczeñ”. S¹ to wnioski z³o¿one przez radnych,
so³tysów, przewodnicz¹cych zarz¹dów, kierowników jednostek.
Ich zakres jest tak du¿y, ¿e trzeba bêdzie wielu kadencji, by je
zrealizowaæ. Przed tym samorz¹dem stanie zadanie doboru za-
mierzeñ inwestycyjnych na obecn¹ kadencjê.

Na zakoñczenie sesji radni zajêli siê „Naszymi Sprawa-
mi”. Ustalili, ¿e pismo samorz¹dowe bêdzie nadal ukazy-
waæ siê co kwarta³ w nak³adzie 2000 egz., a tak¿e bêdzie
rozprowadzane bezp³atnie. Funkcjê redaktora naczelnego
powierzono ni¿ej podpisanemu, zaœ sk³ad Rady Redakcyj-
nej uzupe³niaj¹: Maria Mroczek - radna, Alicja Suska –
dyrektor SOK, Marek Powrózek – pracownik UMiG, Zyg-
munt ¯o³¹dŸ – dyrektor BOJS, Marek Sobczyñski – na-
uczyciel.

WIES£AW ORDON

TARYFY NA WODÊ
I ŒCIEKI ZATWIERDZONE

Niezwykle wzruszaj¹ca by³a
prezentacja ksi¹¿ki „Zapiski o
Powstaniu Warszawskim
1944”Jana Szypowskiego,
pierwszego dyrektora Wytwór-
ni Amunicji Nr 3 w Dêbie. Spo-
tkanie mia³o miejsce 15 marca
na Zamku Królewskim, a wziê-
li w nim udzia³ ¿o³nierze J. Szy-
powskiego „Leœnika” oraz
przedstawiciele zwi¹zanej z
nim Nowej Dêby – Marian
Piechota z ZM DEZAMET
S.A., Jerzy Sudo³, wicestaro-
sta i Wies³aw Ordon, sekretarz
gminy.

Spotkanie poprowadzi³ pra-
wnuk „Leœnika”, a rozpoczê³o
siê ono od wspomnieñ jego pod-
komendnego Bronis³awa Troñ-
skiego, wiceprezesa Zwi¹zku
Powstañców Warszawy. Pod-
kreœli³ on mocno, ¿e postaæ Szy-
powskiego odró¿nia³a siê od in-
nych, które pozna³ w powstaniu.
Kiedy inni dowódcy prowadzi-
li dzia³ania ze swoich kwater,
„Leœnik” bra³ udzia³ w bezpo-
œredniej walce z Niemcami.
Przyk³adem tego by³a udana
akcja odbicia wiêŸniów z Pa-
wiaka, a tak¿e unieruchomienie
przez pu³kownika miny samo-
bie¿nej „Goliat” podczas walk
na Muranowie.

Podobnie wspomina³ go hi-
storyk powstania Juliusz Ku-

lesza. Jak mówi³, temperament
oraz nieprzeciêtna odwaga ka-
za³y mu bezpoœrednio uczest-
niczyæ w boju swych podko-
mendnych. Zosta³ porównany
do ksiêcia Józefa Poniatow-
skiego, który w prze³omowym
momencie w czasie bitwy w
Falêtach z Austriakami, szed³ z

karabinem w pierwszym szere-
gu na wroga.

J. Kulesza przypomnia³ rów-
nie¿ rolê zgrupowania „Leœni-
ków” w powstaniu, która pozo-
staje w cieniu mimo, ¿e wiedza
historyczna na ten temat siê po-

wiêksza. Jednak w œwiadomo-
œci ludzi utrwalaj¹ siê te posta-
cie i oddzia³y, które znalaz³y
swoje miejsce na kartach lite-
ratury, w kadrach filmu. Dlate-
go trzeba przypominaæ tych lu-
dzi, takich jak Szypowski, któ-
rych zas³ugi s¹ wiêksze ni¿
wiedza o nich.

Syn pu³kownika J. Szypow-
skiego – Miros³aw Szypowski
mówi³ o tym, co zdecydowa³o
o podjêciu siê dzie³a wydania
zapisków z powstania. Po
pierwsze, to synowska powin-
noœæ wobec ojca. Po drugie, to

ZAPISKI „NASZEGO” DYREKTORA
chêæ wynagrodzenia goryczy,
jakiej ojciec dozna³ od spo³e-
czeñstwa po II wojnie œwiato-
wej. Wielu uznawa³o takich lu-
dzi jak Szypowski za zad¿u-
mionych. Jako przyk³ad M.
Szypowski przedstawi³ zdarze-
nie z lat powojennych, gdy
przechodz¹cy obok „Leœnika”
¿o³nierze „wojska ludowego”
nie oddali mu honoru, mimo, ¿e
by³ w mundurze pu³kownika.
To musia³o boleæ tego, który
walczy³ o woln¹ Polskê. Po
trzecie, w bogatej bibliografii
powstañczej (8 tys.) brakuje
wspomnieñ dowódców. A taki-
mi s¹ w³aœnie „Zapiski o Po-
wstaniu Warszawskim 1944”.

Ksi¹¿ka wydana ³adnie edy-
torsko, sk³ada siê z oryginal-
nych tekstów „Leœnika” (szefa
uzbrojenia Komendy G³ównej
Armii Krajowej), których nie-
stety jest ma³o, mimo, i¿ zamie-
rza³ prowadziæ bardzo obszerne
zapiski. Mamy zawarte na kar-
tach tej ksi¹¿ki oceny jego pod-
komendnych, wspomnienia
jego dowódców, spojrzenie syna
na swego ojca.

Warto zagl¹dn¹æ do tej ksi¹¿-
ki, która przybli¿a nam tê po-
staæ, tak znacz¹c¹ dla Dêby i
Wytwórni Amunicji Nr 3, któ-
rej spadkobierc¹ jest DE-
ZAMET.        (NS)

Od pewnego czasu bezrobot-
ni z terenu naszej gminy zg³a-
szali wobec obecnych w³adz
gminy wnioski o przywróceniu
punktu potwierdzania gotowo-
œci do podjêcia pracy w Urzê-
dzie Miasta i Gminy Nowa
Dêba, który funkcjonowa³ tu
przez pewien okres czasu.

Realizuj¹c te wnioski w dniu
7 lutego 2003 r. pomiêdzy Ada-
mem Oczakiem, kierownikiem
Powiatowego Urzêdu Pracy w
Tarnobrzegu, a Józefem Cze-
kalskim, burmistrzem miasta i
gminy Nowa Dêba, zosta³a za-
warta umowa w sprawie reali-
zacji wspólnego przedsiêwziê-
cia na rzecz obs³ugi osób bez-
robotnych zamieszka³ych na te-

renie gminy Nowa Dêba, a kon-
kretnie miasta Nowa Dêba, Al-
fredówki, Budy Stalowskiej,
Rozalina i Tarnowskiej Woli.

Od 1 marca 2003 r. osoby
bezrobotne, nie uprawnione do
pobierania zasi³ku dla bez-
robotnych i innych œwiadczeñ
wyp³acanych przez Powiatowy
Urz¹d Pracy w Tarnobrzegu,
bêd¹ zg³aszaæ siê w celu po-
twierdzania gotowoœci do pod-
jêcia pracy do Urzêdu Miasta i
Gminy Nowa Dêba przy ul.
Rzeszowska 3 (pokój nr 304, III
piêtro). Obs³uga naszych bezro-
botnych trwaæ bêdzie szeœæ dni
w miesi¹cu, wyznaczonych
przez PUP, w godzinach od 900

do 1400.   NS

BEZROBOTNI PODPISUJ¥ SIÊ
W NOWEJ DÊBIE

O ojcu wspomina³ MIROS£AW SZYPOWSKI.
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Z inicjatywy pos³a SLD
W³adys³awa Stêpnia dosz³o 7
lutego w Urzêdzie Miasta i
Gminy do spotkania poœwiêco-
nego przygotowaniu do urucho-
mienia Zak³adu Form Suchych
spó³ki SANFARM w nowodêb-
skiej podstrefie. Celem organi-
zatora spotkania by³o wsparcie
dla SANFARMU w pozyskaniu
pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach czy pozyskanie
œrodków na szkolenia poprzez
Powiatowy Urz¹d Pracy.

Spotkanie rozpocz¹³ bur-
mistrz Józef Czekalski, który
mówi³ o trudnej sytuacji na no-
wodêbskim rynku pracy. Dekla-
rowa³ równie¿ pomoc dla inwe-
stora, jak¹ mo¿e byæ ulga w po-
datku od nieruchomoœci. Na-
stêpnie zaprosi³ bior¹cych
udzia³ w spotkaniu o za³o¿eniu
informacji o sytuacji na podkar-
packim i tarnobrzeskim rynku
pracy. Gra¿yna Dytko z Pod-
karpackiego Urzêdu Wojewódz-
kiego przedstawi³a informacje o
bezrobotnych zarejestrowanych
na terenie Podkarpacia, których
liczba co prawda maleje, ale tyl-
ko w ewidencji. Nie widaæ na-
tomiast o¿ywienia w gospodar-
ce, które jest w³aœciwym wy-
znacznikiem sytuacji na rynku
pracy. Z kolei Adam Oczak
(kierownik PUP w Tarnobrze-
gu) nakreœli³ sytuacjê bezrobot-
nych z Tarnobrzeskiego. Naj-
bardziej pocieszaj¹c¹ wiadomo-
œci¹ by³o to, ¿e z aktywnych

form walki z bezrobociem, na
które PUP pozyska³ 1,9 mln z³
skorzysta³o 888 osób.

Z kolei prezes SANFAR-
MU Zbigniew Michno przed-

stawi³ informacjê o zaawanso-
waniu w realizacji inwestycji.
Wynika³o z niej, ¿e w III kwar-
tale tego roku produkcja po-
winna ju¿ ruszyæ w nowej fir-
mie. Dziêki temu do pracy zo-
stanie przyjêtych 33 osoby,
g³ównie personel z wykszta³-
ceniem œrednim farmaceutycz-
nym, chemicznym czy spo-
¿ywczym. W kolejnych latach

ROZMOWY O SANFARMIE
spó³ka bêdzie przyjmowaæ 50
osób, by do koñca 2005 roku
pracowa³o tu 200 osób. Dodaæ
warto, ¿e budowa fabryki le-
ków jest du¿¹ inwestycj¹, bo

warta 120 mln z³, które wy³o-
¿y warszawska POLFA. Z tego
te¿ tytu³u firma odzyska czêœæ
œrodków, jako dzia³aj¹ca w
strefie, ale nie tyle co mia³a
zagwarantowane przy otrzy-
mywaniu zezwolenia na dzia-
³alnoœæ (ze wzglêdu na wyne-
gocjowane z UE warunki dla
stref). Dlatego zarówno pose³
W. Stêpieñ, jak i prezes tarno-

brzeskiego oddzia³u Agencji
Rozwoju Przemys³u Marek
Indyk, zadeklarowali, ¿e we-
spr¹ dzia³ania POLFY, aby
przy zmianie ustawy o stre-
fach, wynegocjowaæ lepsze
warunki odzyskiwania zain-
westowanych œrodków.

Stanis³aw Wójcik, prezes
ZM DEZAMET S.A., zabiera-
j¹c g³os w dyskusji zwróci³ uwa-
gê, ze strefa, bardzo istotna dla
miasta, nie rozwi¹¿e jednak
wszystkich problemów, które
niesie bezrobocie. Potrzeba tu-
taj wiêkszej aktywnoœci miesz-
kañców, którzy sami podjêliby
siê dzia³alnoœci gospodarczej,
korzystaj¹c z tego, ¿e  ze strefy
ju¿ p³yn¹ zamówienia do drob-
nych producentów, którzy nie
zawsze pochodz¹ z naszego te-
renu. A na takich czekaj¹ firmy
w strefie.

Spotkanie potwierdzi³o, ¿e
zaawansowanie w budowie fa-
bryki jest zgodne z za³o¿eniami
i ¿e ju¿ nied³ugo kolejne osoby
z naszego terenu znajd¹ pracê
w nowodêbskiej podstrefie.
Niemniej jednak pop³yn¹³ te¿
wyraŸny sygna³ dla bardziej ak-
tywnych, ¿e firmy w strefie to
szansa dla otoczenia, gdzie ulo-
kuj¹ one czêœæ niezbêdnych
us³ug.

WIES£AW ORDON

Wielki Jubileusz 2000-lecia
Wcielenia Syna Bo¿ego by³ wy-
darzeniem niezwyk³ym i wyj¹t-
kowym na p³aszczyŸnie religijnej.

Nie ka¿de pokole-
nie ma tak¹ okazjê
i mo¿liwoœæ prze-
¿ywaæ tak szcze-
gólny czas. Nasu-
waj¹ siê tu s³owa
Pana Jezusa:
„Szczêœliwe oczy,
które widz¹ to, co
wy widzicie. Bo po-
wiadam wam: Wie-
lu proroków i kró-
lów pragnê³o ujrzeæ
to, co wy widzicie,
a nie ujrzeli, i us³y-
szeæ, co s³yszycie,  a
nie us³yszeli” (£k
10,23b-24). A my-
œmy mieli mo¿li-
woœæ s³yszeæ, wi-
dzieæ, prze¿ywaæ i
u c z e s t n i c z y æ .

Opatrznoœæ Bo¿a pozwoli³a nam
w tych szczególnych czasach ¿yæ.

Dla Nowej Dêby i okolicz-
nych miejscowoœci dodatko-
wym darem by³ fakt koœcio³a
jubileuszowego - œwi¹tyni para-
fialnej p.w. Matki Bo¿ej Królo-
wej Polski. Dziêki temu, ka¿de-
go dnia mo¿na by³o zyskiwaæ
odpusty jubileuszowe dla siebie
lub  ofiarowaæ je za dusze w
czyœæcu  cierpi¹ce. Wiele osób
doceni³o ten dar i wykorzysta³o
na miarê swoich mo¿liwoœci dla
duchowego ubogacenia siebie i
obdarowania dusz czyœæco-
wych. Œwiadczy³y o tym piel-
grzymki s¹siednich parafii (z
Nowej Dêby - Podwy¿szenia
Krzy¿a Œw., Œlêzaków, Tarnow-
skiej Woli, Krz¹tki, Huty Ko-
morowskiej, Komorowa, Woli

Rusinowskiej), a tak¿e grupowe
(np. z Sandomierza z Parafii Na-
wrócenia œw. Paw³a Aposto³a),
grupy rekolekcyjne z Parafial-
nego Domu Rekolekcyjnego w
Nowej Dêbie („Na Górce”), ro-
dzinne oraz indywidualne piel-
grzymki piesze, samochodowe
i rowerowe.

Wzruszaj¹ce by³y zachowa-
nia ludzi autentycznie g³êboko
prze¿ywaj¹cych mo¿liwoœæ zy-
skania odpustu jubileuszowego,
czy to zupe³nego czy cz¹stko-
wego. O wiele czêstsze i znacz-
nie liczniejsze by³y spowiedzi,
o wiele wiêcej osób uczestni-
czy³o w Mszach œw. zarówno w
niedziele, jak i w dni powsze-
dnie, a zw³aszcza w soboty o
godz. 12.00.

Ci¹g dalszy na str. 8

WOTUM  PARAFII

Informacje o inwestycji z³o¿y³ prezes Z. MICHNO (obok S.
WÓJCIK i M. INDYK)
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Ci¹g dalszy ze str. 7

To œwiadczy³o o du¿ym zro-
zumieniu wartoœci odpustu i
wyj¹tkowoœci czasu Roku 2000.

Maj¹c œwiadomoœæ wielkiej
³aski i wyró¿nienia naszego ko-
œcio³a i parafii jako wotum
dziêkczynne zosta³a wzniesiona
na placu przed koœcio³em ka-
pliczka z figur¹ Pana Jezusa
Króla Wszechœwiata. Proœbê o
wykonanie figury z radoœci¹
przyj¹³ i zrealizowa³ miejscowy
artysta S³awomir Gurdak.

To podziêkowanie za nowy
koœció³ i przywilej koœcio³a ju-
bileuszowego znalaz³o swój
kulminacyjny punkt w obrzê-
dzie poœwiêcenia figury i ka-
pliczki przez J.E. ks. bpa
Edwarda  Frankowskiego w
niedzielê 27 paŸdziernika
2002 r. po Mszy œw. koncele-
browanej, z udzia³em probosz-
czów dekanatu Tarnobrzeg-
Po³udnie.

Ponadto ks. bp wrêczy³  15
lektorom z naszej wspólnoty pa-
rafialnej „Dyplom Lektora”.
Poœwiêci³ tak¿e ró¿añce dla
dzieci klasy II zamieszka³ych na
terenie parafii, a przygotowuj¹-
cych siê do I spowiedzi i Ko-
munii œw. To poœwiêcenie wy-
pad³o ju¿ w trakcie trwania
Roku Ró¿añca og³oszonego 16
paŸdziernika przez Jana Paw³a
II Listem  Apostolskim ROSA-
RIUM VIRGINIS MARIAE.

Bo¿e! Jak Ci dziêkowaæ, by
wyraziæ to wszystko co jest w
naszych sercach! B¹dŸ uwielbio-
ny! Niech Ciê chwal¹ wszystkie
ludy ziemi! Niech Ciê chwali i
dziêkuje ca³y Wszechœwiat!

Niech ta Figura Jezusa Kró-
la Wszechœwiata i kapliczka
przypominaj¹ nam stale wielk¹
Twoj¹ hojnoœæ. Niech tak¿e
uœwiadamiaj¹, i¿ dla autentycz-
nego chrzeœcijanina tylko Ty
Jezu Chryste, jesteœ  Panem,
Nauczycielem, Przewodnikiem.
Ty, który przeszed³eœ ziemiê
wszystkim dobrze czyni¹c.

Za wszelkie dobro, Bogu i
ludziom niech bêd¹  dziêki.

 ks. MIECZYS£AW
WOLANIN

WOTUM
PARAFII

Z naszego œrodowiska od-
szed³ po nagrodê do Pana, w
roku prze¿ywania z³otego jubi-
leuszu kap³añstwa, œp. ks. kano-
nik Antoni Nizio³. Kim by³ i ja-
kie by³y w ogólnym zarysie ko-
leje jego stosunkowo d³ugiego
¿ycia?

Urodzi³ siê 25 maja 1918 r. w
Chmielniku k/Rzeszowa, gdzie
w miejscowym koœciele parafial-
nym od lat czczony jest obraz
Matki Bo¿ej £askawej, korono-
wany za staraniem obecnego
proboszcza ks. Tadeusza Wo³o-
sza (pochodz¹cego z Krz¹tki,
absolwenta Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Nowej Dêbie),
przez ks. bpa Kazimierza Gór-
nego koronami, które 4 maja
1997 r. poœwiêci³ w Rzymie  Jan
Pawe³ II. Bardzo sobie ceni³ ten
obraz i wielokrotnie wyje¿d¿a³
do Chmielnika, aby tam na miej-
scu siê pomodliæ, nawiedziæ
miejscowoœæ urodzenia. Czêsto
wspomina³ i dziêkowa³ za zawie-
zienie go na uroczystoœci koro-
nacyjne, po których  tam pozo-
sta³, aby po wszystkim móc spo-
kojnie zanosiæ mod³y do Boga
przez poœrednictwo Maryi.
Utrzymywa³ kontakt z miejsca-
mi swojej m³odoœci. Wyrazem
tych kontaktów bywa³y tak¿e
odwiedziny u niego sióstr zakon-
nych z Jaæmierza, które opieku-
j¹ siê  grobem jego rodziców na
miejscowym cmentarzu. A jego
rodzicami byli Wawrzyniec i
Katarzyna Pietrzkiewicz.

W latach dzieciñstwa i m³o-
doœci zwi¹zany by³ z Jaæmie-
rzem, gdzie przenios³a siê  ro-
dzina w poszukiwaniu pracy.
Szko³ê œredni¹ ukoñczy³ w £añ-
cucie. Pochodzi³ z ubogiej ro-
dziny ch³opskiej, przepojonej
duchem prostej ale bardzo
szczerej i ofiarnej pobo¿noœci.
Z ogromnym szacunkiem wyra-
¿a³ siê o swoich rodzicach,
zw³aszcza o mamie mówi¹c o
niej w liczbie mnogiej dla pod-
kreœlenia wielkiego szacunku:
„mama mówili, zrobili”.

Nie³atwe warunki domowe
zmusi³y go jeszcze jako m³ode-
go ch³opca do pracy zarobkowej
na w³asne utrzymanie, a tak¿e by
pomóc rodzicom i rodzeñstwu.
Dopiero w póŸniejszym okresie
ju¿ jako doros³y m³odzieniec
zdobywa œrednie wykszta³cenie,
by móc zrealizowaæ pragnienie
swego serca i dopiero w wieku
29 lat wstêpuje w 1947 r. do Se-
minarium Duchownego w Prze-

myœlu, które koñczy przyjêciem
œwiêceñ kap³añskich 22 czerw-
ca 1952 roku z r¹k ks. bpa Fran-
ciszka Bardy.

W swoich deklaracjach w Se-
minarium napisa³ m.in.: „Do sta-
nu  duchownego wstêpujê z w³a-
snej chêci. Nikt mnie do stanu
duchownego nie namawia³, ow-
szem odradzano mi. Do wy-
¿szych studiów poza teologi¹ nie
mia³em  chêci. Wybieram stan
duchowny z pobudek nadprzyro-
dzonych. Motywujê to pragnie-
niem s³u¿enia Panu Bogu w ka-
p³añstwie. Po ukoñczeniu szko³y
powszechnej pragn¹³em siê da-
lej kszta³ciæ, aby zostaæ ksiê-
dzem. Jednak z powodu ciê¿kich
warunków materialnych matki –
wdowy, nie mog³em siê uczyæ
dalej. Jako 16 - letni ch³opak sta-
ra³em siê o przyjêcie do zakonu
Franciszkanów, ale w ostatniej
chwili siê wstrzyma³em.

Z biegiem lat odczuwa³em
coraz wiêksz¹ têsknotê do sta-
nu  duchownego, ale o tym ni-
komu nie mówi³em. Zostawszy
zakrystianem  w 1941 roku na 2
lata jakobym przygasi³ moje
pragnienia. Kiedy nadszed³
24.X. 1943 i ujrza³em u stóp
Matki Najœwiêtszej w Starej Wsi
47 neoprezbiterów, postanowi-
³em zacz¹æ uczyæ siê.  Przy po-
mocy ³aski Bo¿ej i dobrych choæ
obcych ludzi zda³em  egzamin
dojrza³oœci  8.VII. 1947.

Po otrzymaniu œwiadectwa z
radoœci¹ w sercu zadzwoni³em
do bramy Seminarium Duchow-
nego. Co do mego powo³ania
jestem prawie pewny i zupe³nie
zdecydowanym. W razie powa¿-
nych w¹tpliwoœci co do swego
powo³ania, sam dobrowolnie
jeszcze przed  subdiakonatem
opuszczê Seminarium.

Obowi¹zki kap³añskie stara-
³em siê jak  najdok³adniej po-
znaæ i jestem zdecydowany skru-
pulatnie je  zachowaæ zw³aszcza
czystoœæ i celibat.  Æwiczenia
duchowne w tym zakresie, jak
siê w Seminarium odprawia nie
wydaj¹ mi siê ciê¿kie i mam
przekonanie, ¿e przy ³asce Bo-
¿ej potrafiê je odprawiaæ przez
ca³e ¿ycie. Pos³uszeñstwo w
mym ¿yciu odegra³o wielka rolê,
tote¿  bardzo go  kocham i przy-
rzekam , ¿e tak w Seminarium

wzglêdem Prze³o¿onych, jak i w
przysz³oœci wzglêdem ksiêdza
Biskupa Ordynariusza bêdê
przestrzega³ zasad pos³uszeñ-
stwa  chêtnie, wiernie i  dok³ad-
nie. Bêdê siê kierowa³ przez ca³e
¿ycie motywami i pobudkami
opartymi na wierze œwiêtej.
Czuje siê zdrów i nie odczuwam
specjalnych  dolegliwoœci. /.../
Ci¹gle trwam ze wzrastaj¹cym
pragnieniem s³u¿enia Panu
Bogu w stanie  duchownym. Nie
mam w¹tpliwoœci, z powodu
których mia³bym opuœciæ stan
duchowny.”

Swoj¹ pos³ugê jako kap³an
rozpocz¹³ od Jaœlisk, poprzez
Rudnê Wielk¹, Jasionkê, Ryboty-
cze, Zaborów, Ostrów k/Radym-
na, Warzyce, Kopki, Radomyœl n/
Sanem i Now¹ Dêbê, gdzie prze-
bywa³ jednorazowo najd³u¿ej, bo
a¿ 11lat. W Domu Pomocy Spo-
³ecznej znalaz³ siê m. in. dlatego,
poniewa¿ opiekowa³ siê chorym
bratem, z którym razem tu miesz-
ka³, a który nied³ugo po przyby-
ciu do Dêby zmar³.

Ks. Antoni wszed³  bardzo
mocno w œrodowisko Nowej
Dêby. Zw³aszcza bliski i ¿ywy
by³ jego kontakt z emerytami i
rencistami. Zawsze pogodny,
radosny i weso³y. Tê pogodê
ducha i radoœæ  zaszczepia³ u
innych. Trudno by³o byæ smut-
nym czy zamyœlonym w jego
obecnoœci. Sprytnie  wychwy-
tywa³ wszêdzie pozytywne
aspekty ¿ycia, szuka³ tego co
niesie radoœæ i optymizm. Nie
znaczy to jednak, ¿e unika³ po-
wa¿nych i odpowiedzialnych
tematów. By³ bardzo zatroska-
ny o dobro i o powa¿ne i odpo-
wiedzialne traktowanie ¿ycia.
Niepokoi³ go fakt wulgary-
zmów w wyra¿aniu, nie tylko
wœród dzieci i m³odzie¿y, ale
tak¿e wœród  doros³ych, którzy
w tym wzglêdzie nie zawsze
daj¹ dobry przyk³ad m³odemu
pokoleniu. Smuci³a go bezmyœl-
noœæ i brak poszanowania wy-
si³ku i pracy innych, wyra¿aj¹-
cy siê m.in. w  napisach na œcia-
nach budynków. Mocno prze¿y-
wa³ atmosferê prze³omu  stare-
go i nowego roku oraz towarzy-
sz¹ce temu krzyki, a nawet bur-
dy ³¹czone zwykle z piciem al-
koholu. Pyta³  z tej okazji, co

WSPOMINAJ¥C
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robi¹  rodzice, którzy pozwala-
j¹, ¿eby nieletni uczniowie
szko³y podstawowej w œrodku
nocy przebywali poza mieszka-
niem bez nadzoru i kontroli  ro-
dziców. Ubolewa³  bardzo nad
tym i stawia³ sobie pytanie, jaka
czeka nas przysz³oœæ.

Chêtnie przychodzi³ z pomo-
c¹, zw³aszcza w spowiedzi
œwiêtej, nie tylko w koœcio³ach
Nowej Dêby, ale tak¿e w deka-
nacie i wszêdzie tam gdzie by³a
taka potrzeba. Pamiêtam jak  siê
cieszy³ kiedy go poprosi³em,
aby w okresie Adwentu przepro-
wadzi³ 40-godzinne nabo¿eñ-
stwo eucharystyczne w koœcie-
le Matki Bo¿ej Królowej Polski.
Jego odpowiedŸ na powy¿sz¹

propozycjê wyrazi³a siê w s³o-
wach, i¿ z radoœci¹  to zrobi.
Dziêki temu czuje siê potrzeb-
ny i po¿yteczny. To podtrzymu-
je go na  duchu, dodaje si³ i chêci
do ¿ycia.

By³ tak¿e bardzo towarzyski.
Lubi³ odwiedzaæ poszczególne
parafie i ksiê¿y nie tylko w de-
kanacie. Jego pasj¹ i rozrywk¹
by³o chodzenie po lesie za grzy-
bami, bo ze zbieraniem jagód
by³o nieco gorzej, gdy¿ mia³
problem ze schylaniem siê.
Mówi³ wprost, ¿e do zbierania
jagód  siê nie nadaje. Gdy tylko
starcza³o mu si³ uczestniczy³
czynnie w imprezach organizo-
wanych przez pensjonariuszy
Domu Pomocy Spo³ecznej. ¯y³

radoœciami i problemami tej
wspólnoty.

Dosyæ trudna by³a jego dro-
ga do Chrystusowego o³tarza,
dlatego te¿ w sposób szczegól-
ny wdziêczny by³ Panu Bogu za
³askê powo³ania kap³añskiego.
Wyrazi³ to m. in. w swoim te-
stamencie pisz¹c: „Dziêkujê
Bogu za wszystkie dobrodziej-
stwa, a zw³aszcza za ³askê po-
wo³ania do kap³añstwa oraz
polecaj¹c za przyczyn¹ Matki
Najœwiêtszej moj¹ duszê Mi³o-
sierdziu Serca Jezusowego na
wypadek mojej œmierci...”.

Bardzo by³ zatroskany o po-
wo³anie kap³añskie w parafiach,
w których pracowa³. Wiele razy
mówi³ z entuzjazmem o przygo-

towywanych prymicjach dla
swoich kleryków. Za szczegól-
n¹ ³askê poczytywa³ sobie fakt,
¿e Mszê œw. prymicyjn¹ za jego
proboszczowania w Kopkach
odprawia³ S³uga Bo¿y ks. Jerzy
Popie³uszko. Jako zak³adkê w
brewiarzu mia³ jego prymicyj-
ny obrazek. Mia³ taki zwyczaj,
przyjmuj¹c to jako nawet swe-
go rodzaju obowi¹zek, ¿e w
ka¿dy czwartek miesi¹ca zano-
si³ modlitwê o dobre i liczne
powo³ania kap³añskie i zakon-
ne, a w I czwartek miesi¹ca ofia-
rowa³ w tej intencji Mszê œw. Ta
myœl ci¹gle go nurtowa³a - ja-
koœæ i iloœæ powo³añ kap³añ-
skich. W swojej ostatniej woli
zaznaczy³: „Proszê o modlitwê

moich konfratrów, przyjació³,
szczególnie proszê mieæ w pa-
miêci pierwsze czwartki miesi¹-
ca, za licznymi i godnymi powo-
³aniami kap³añskimi”.

Tu nale¿y przytoczyæ jeszcze
inny fragment jego testamentu;
„¯adnych oszczêdnoœci nie
mam. D³ugów nie mam. Dziêku-
jê za dobro Bogu i ludziom.
Przepraszam za uchybienia,
które nie by³y ze z³ej woli. Boga
proszê o mi³osierdzie i zbawie-
nie mojej duszy. Ludzi przepra-
szam za ewentualne przykroœci
z mej strony. Ksi¹¿ki przezna-
czam do biblioteki Seminarium
w Sandomierzu”.

Koncelebrowanej Mszy œw.
pogrzebowej w Koœciele p. w.

Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
przewodniczy³ ks. bp ordyna-
riusz Andrzej Dziêga wraz z ks.
bpem Edwardem Frankow-
skim i 64 kap³anami z archi-
diecezji przemyskiej , diecezji
rzeszowskiej i sandomierskiej.
Ksi¹dz rektor naszego Semina-
rium obliczy³, ¿e w obrzêdach
pogrzebowych bra³o w sumie
udzia³ 72 kap³anów, 12 klery-
ków, co w sumie da³o liczbê 84,
a wiêc tak¹, ile lat prze¿y³ zmar-
³y kap³an. Biogram œp. ks. An-
toniego przedstawi³ ks. pra³at
Zygmunt Wawrzyszko, który
zna³ go jeszcze z czasów semi-
naryjnych. Homiliê w czasie
Mszy wyg³osi³ ks. bp ordyna-
riusz A. Dziêga.

ŒP. KS. ANTONIEGO  NIZIO£A
Nale¿y tu tak¿e zauwa¿yæ i

podkreœliæ du¿¹ liczbê osób
uczestnicz¹cych w obrzêdach
pogrzebowych z miejscowych
Parafii i delegacje z tych, w któ-
rych zmar³y kap³an pracowa³.
Na koniec s³owa po¿egnania i
podziêkowania wyrazili: ks.
dziekan M. Wolanin, proboszcz
ks. pra³at E. M. Nycz i ks. rek-
tor M. Mierzwa.

Konduktowi pogrzebowemu
na miejscowy cmentarz komunal-
ny przewodniczy³ ks. bp E. Fran-
kowski, który jeszcze na zakoñ-
czenie podziêkowa³ kap³anom i
wiernym za udzia³ w pogrzebie.
Zabra³a tak¿e g³os przedstawiciel-
ka emerytów, z którymi ks. An-
toni od samego pocz¹tku pobytu
w Nowej Dêbie by³ bardzo zwi¹-
zany i zaanga¿owany w ich dzia-
³alnoœæ kulturaln¹.

„Miejsce pogrzebu - Nowa
Dêba. Dziêkujê za dobre i szcze-
re serca w potrzebach kap³ana”.
Spe³niaj¹c to Jego ¿yczenie zo-
sta³ pochowany obok pierwsze-
go proboszcza Nowej Dêby ks.
pra³ata Henryka £agockiego.

Pan wezwa³ go do siebie w
dniu szczególnym, 24 grudnia,
w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia
2002  roku.

I  na koniec jeszcze  kilka
wypowiedzi  kap³anów  o zmar-
³ym: Mia³ prost¹ dzieciêc¹  wia-
rê. Kap³an o wielkim nabo¿eñ-
stwie  do  Matki Bo¿ej. Ksi¹dz
mi³uj¹cy bardzo  Koœció³ Po-
wszechny, kap³anów, Semina-
rium  Duchowne, kleryków.
Mia³   dobre serce i by³  bardzo
uczynny. Nie zwraca³ uwagi na
sprawy materialne.

Prosty  w  ¿yciu i zachowa-
niu. Nie mia³  jakichœ   specjal-
nych wymagañ. Umia³  cieszyæ
siê z drobnych spraw. Jego pro-
stota i szczeroœæ mog³a byæ nie-
kiedy odbierana jako naiw-
noœæ, ale u niego nie by³o wy-
rachowania, ludzkich obliczeñ.
Co mia³  w sercu, to by³o na
jego ustach. Prze¿ywa³  czasem
duchowe  rozterki, ale  na koñ-
cu mówi³, ¿e Pan  Bóg  wie  co
robi.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj
mu wieczne spoczywanie.

ks. MIECZYS£AW
WOLANIN

Ks. ANTONI NIZIO£ na jednym ze swoich ostatnich spotkañ (pierwszy z lewej).
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CZ£OWIEK
A ŒRODOWISKO

Celem konkursu jest edukacja mieszkañ-
ców wsi w kierunku ochrony œrodowiska na-
turalnego, rozwoju rolnictwa ekologicznego
oraz proekologicznego stylu ¿ycia rodziny
wiejskiej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. I etap
na szczeblu gminnym polega³ na przeprowa-
dzeniu cyklu szkoleñ o nastêpuj¹cej tematy-
ce: nastawienie siê gospodarstw na produk-
cje metodami ekologicznymi; gospodarka
odpadami i wodno-œciekowa; zdrowe ¿ywie-
nie oraz bezpieczny i zdrowy dom.

W konkursie wziêli udzia³ mieszkañcy
Rozalina, którzy przeszli kilkudniowe szko-
lenie. Natomiast 1 kwietnia musieli napisaæ
testy przygotowane przez WODR. Niektórzy
z 11 uczestników eliminacji mówili o du¿ej
tremie, któr¹ mieli przed pisaniem testów. Byli
te¿ tacy, którzy w dziedzinie produkcji eko-
logicznej maj¹ du¿e doœwiadczenie, co wyni-
ka³o z wypowiedzi zawartych w testach.

Po sprawdzeniu wyników przez komisjê w
sk³adzie Jolanta Poprawska-Leska
(WODR), Irena Sa³dan (TZDR) i El¿bieta
Pa³asz (UMIG) okaza³o siê, ¿e najwiêcej
punktów zdoby³a Krystyna Koper. Drugie
miejsce zajê³a Teresa Zieliñska, a za ni¹ by³a
Janina Wilk. Panie te wezm¹ udzia³ w elimi-
nacjach wojewódzkich w Boguchwale.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali
nagrody ufundowane przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy. By³y to iglaki, powojniki, nawo-
zy do kwiatów, œrodki do kompostowania i
agrow³ókninê. Dodatkowo trzy najlepsze
otrzyma³y sekatory.     (NS)

Konkurs pod takim tytu³em zorganizowa³ Wojewódzki Oœrodek Doradz-
twa Rolniczego w Boguchwale oraz Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Podkar-
packiego Urzêdu Wojewódzkiego. Do organizacji w³¹czy³ siê równie¿ Referat
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska UMiG.

Realizuj¹c opracowany
program edukacji regionalnej
„Dziedzictwo kulturowe re-
gionu”, w Szkole Podstawo-
wej w Tarnowskiej Woli zor-
ganizowano podczas ferii zi-
mowych wycieczkê do Mu-
zeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej. Uczniowie
z zainteresowaniem przygl¹-
dali siê eksponatom i opowia-
dali, ¿e podobne „starocie”
widzieli w domu, u babci na
strychu.

Wtedy zrodzi³ siê pomys³
zorganizowania w szkole wy-
stawy „Kiedy babcia by³a
ma³a ...”. Ze zgromadzeniem
zbiorów do „szkolnego mu-
zeum” nie by³o problemów.
Uczniowie przynosili wyroby
tkackie, garncarskie, bednar-
skie, stolarskie. Znalaz³y siê
te¿ narzêdzia rolnicze i gospo-

darskie. Zgromadzono wiele
przedmiotów codziennego
u¿ytku (¿elazko na duszê, pra-
skê do wyciskania sera, tary-
praczki, maœlniczki, czêœci
warsztatu tkackiego, magiel,
lampy naftowe, ³opaty do pie-
ca chlebowego).

Najwiêksz¹ atrakcj¹ wy-
stawy by³ kompletny damski
i mêski strój lasowiacki
z opisem poszczególnych
jego elementów. Szkoln¹
ekspozycjê uzupe³nia³y plan-
sze, na których umieszczono
kolorowe ilustracje przedsta-
wiaj¹ce lasowiackie chaty
sprzed 100 lat i ich wnêtrza.
W wyszukiwanie zbiorów za-
anga¿owali siê nie tylko
uczniowie, ale tak¿e rodzice
i dziadkowie dzieci.

Wystawa cieszy³a siê
wielkim zainteresowaniem

uczniów, którzy dziêki sa-
modzielnie gromadzonym
przedmiotom poznawali na-
rzêdzia, sprzêty oraz ¿ycie
i pracê swoich pradziadków.
Zapoznaj¹c siê z nazwami
eksponatów wzbogacili
s³ownictwo o wyra¿enia i
zwroty u¿ywane w dawnej
wsi lasowiackiej. Poznali
tak¿e dawne zabawy ze œpie-

„KIEDY BABCIA
BY£A MA£A ...”

wem i pieœni ludowe najbli¿-
szych okolic.

Szkolna wystawa „Kiedy
babcia by³a ma³a ...” jest jed-
nym z elementów cyklu za-
jêæ poœwiêconych dziedzic-
twu kulturowemu naszego
regionu.

TERESA KORDAS
GRA¯YNA KAPUSTA

Uczestnicy konkursu.
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3 marca minê³o 5 lat
od za³o¿enia Ko³a Senio-
rów Stowarzyszenia In-
¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich w
Nowej Dêbie. Dziœ liczy
ono 20 cz³onków i dys-
ponuje znacznym poten-
cja³em opiniodawczym i
opiniotwórczym. Ko³o
Seniorów powsta³o dziê-
ki inicjatywie by³ych
cz³onków Kó³ Zak³ado-
wych SIMP w Spó³dziel-
ni Inwalidów „Zjedno-
czenie” i Zak³adów Me-
talowych „Dezamet”
S.A., przy bardzo du¿ej
pomocy Zarz¹du Od-
dzia³u Wojewódzkiego
SIMP w Stalowej Woli,
a w szczególnoœci kole-
gów Romana Deca i Bo-
gus³awa Saramy.

Na spotkaniu organi-
zacyjnym 3 marca 1998
r. 12 cz³onków stowarzy-
szenia przyjê³o cele i za-
dania Ko³a Seniorów,
sprecyzowane przez Za-
rz¹d Oddzia³u Woje-

wódzkiego w Stalowej
Woli. Dziêki uprzejmo-
œci prezesa ZM „Dez-
amet” S.A. Stanis³awa
Wójcika korzystaliœmy z
pomieszczeñ Klubu Se-
niora, zapraszaj¹c na na-
sze spotkania przedsta-
wicieli Powiatu Tarno-
brzeskiego, Gminy
Nowa Dêba, dyrektorów
firm dzia³aj¹cych w na-
szym mieœcie.

Obecny Zarz¹d, wy-
brany 18 grudnia 2001 r.,
tworz¹ nastêpuj¹ce oso-
by: Albin Schiffer –
przewodnicz¹cy, Jan
Huszcza – sekretarz,
W³adys³aw Siekierka -
skarbnik. Dzia³ania
obecnych w³adz ko³a
wspieraj¹: Marek Mo-
dzelewski, prezes Zarz¹-
du Oddzia³u w Stalowej
Woli, Jerzy Sudo³, wice-
starosta tarnobrzeski,
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, Burmistrz
Miasta i Gminy oraz Za-
rz¹d PGKiM. (NS)

KO£O SENIORÓW
S I M P

Jeszcze w 2002 roku
do wypadków drogowych
czêsto jeŸdzi³a karetka
marki „Polonez”, która
by³a niska, nie dawa³a
mo¿liwoœci prowadzenia
akcji ratuj¹cej ¿ycie pa-
cjenta w czasie jazdy. Dla-
tego te¿ staraliœmy siê o
pozyskanie nowej karetki
ze œrodków Ministerstwa
Zdrowia w ramach pro-
gramu „ Zintegrowane
Ratownictwo Medyczne”.

W lutym tego roku
Szpital wzbogaci³ siê o
nowy pojazd, który bêdzie
s³u¿y³ do udzielania pierw-
szej pomocy przez Oddzia³
Pomocy DoraŸnej naszego
Szpitala. Ze œrodków Mi-
nisterstwa Zdrowia zaku-
piona zosta³a karetka mar-
ki Mercedes z przeznacze-
niem do wyjazdów do ofiar
wypadków drogowych
(tzw. karetka W).

W karetce znajduje siê
wyposa¿enie niezbêdne
do udzielania pomocy. S¹
to : nosze g³ówne umo¿-
liwiaj¹ce wykonywania
resuscytacji, zmiany u³o-
¿enia pacjenta (potrójnie
³amane), nosze podbiera-
kowe, krzese³ko kardiolo-
giczne, deska, ssak,

NOWA KARETKA
W SZPITALU

oœwietlenie przenoœne,
pod³oga antypoœlizgowa.

Przedzia³ medyczny
w którym wymieniony
sprzêt znajduje siê zosta³
bardzo funkcjonalnie za-
budowany w niezbêdne

szafki, blaty, szuflady,
przegrody i schowki na
drobny sprzêt medyczny,
œrodki opatrunkowe, leki,
sprzêt ortopedyczny, bu-
tle tlenowe, uchwyty na
p³yny infuzyjne wraz z
pojemnikiem do pod-
grzewania p³ynów,
gniazda tlenowe, instala-

cje pró¿niow¹, gniazda
elektryczne.

Zalet¹ wyposa¿enia ka-
retki jest przede wszystkim
bardzo dobra jakoœæ sprzê-
tu, jego prosta obs³uga i to,
¿e sprzêt jest bardzo lekki,

co jest wa¿ne w specyfice
pracy karetki i jej obs³ugi.

Karetka posiada kli-
matyzacjê, dodatkowo
ogrzewana jest nadmu-
chem przy tylnym wej-
œciu. Przedzia³ medyczny
jest wyposa¿ony w dwa
niezale¿ne Ÿród³a œwiat³a:
ogólne i punktowe.  (NS)

INWESTYCJE i REMONTY ZREALIZOWANE W 2002 r.
Lp. Wyszczególnienie zadania, lokalizacja

Nak³ady poniesione w 2002 roku Uwagi, Ÿród³a
finansowania

 poz.4
Œrodki w³asne,

w tym GFOŒiGW
Dotacje,

dofinansowanie Razem

1 2 3 4 65(3+4)
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskiej Woli – II etap 134 000 180 000 314 000 Po¿yczka z NFOŒiGW
2. Budowa kanalizacji w os. Dêba 15 000 15 000 Projekt
3. Budowa kanalizacji w os. Porêby Dêbskie 5 000 5 000 Projekt
4. Budowa ulicy Konopnickiej 634 000 634 000
5. Budowa drogi „Zagroble” w Jadachach 187 000 122 000 309 000 Bank Œwiatowy
6. Budowa drogi „Koniec” w Chmielowie 273 000 273 000
7. Budowa ulicy Mickiewicza 11 000 11 000 Rozliczenie inwestycji
8. Wykonanie projektu dworca autobusowego 89 000 89 000
9. Budowa Domu Ludowego i Stra¿nicy OSP Cyganach 92 000 92 000

10. Dotacja na budowê sali gimnastycznej przy G 1 i ZS 1 200 000 200 000
11. Budowa oœwietlenia przy ul. Bieszczadzkiej 100 000 100 000 Wojewoda Podkarpacki

12. Budowa kot³owni miejskiej 207 000 207 000

13. Remont wodoci¹gu Chmielów-Cygany 15 000 15 000

14. Wykup nieruchomoœci 27 000 27 000

15. Wykonanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego 82 000 82 000

16. Remont chodników 50 000 50 000

17. Remont budynków komunalnych 180 000 180 000

18. Razem 2 201 000 402 000 2 603 000
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Wydatki bud¿etowe w 2002 r. wynios³y 22 507 469 z³.
 Strukturê wydatków przedstawia tabela.

WYDATKI BUD¯ETOWE

Lp. Wyszczególnienie Kwota   (z³)

1.
2. 1 890 000
3. 4 353 000
4.  453 000
5.  593 000
6.  2 443 000

7. 180 000

8. 197 000
9. 26 000

10.  1 249 000

11.
12.

230 000

13.
131 000

14.
 150 000

15.
444 000

Wydatki oœwiatowe – utrzymanie szkó³ podstawowych, gimnazjów, œwietlic dzieciêcych 8 239 000
Utrzymanie przedszkoli, „zerówek”
Wydatki na opiekê spo³eczn¹ (w tym dodatki mieszkaniowe)
Kultura fizyczna - utrzymanie SOSiR–u, dofinansowanie MKS-u i LZS-ów
Utrzymanie Samorz¹dowego Oœrodka Kultury (wraz z bibliotekami)
Utrzymanie administracji samorz¹dowej, w tym zadania zlecone i powierzone z administracji pañstwowej
i powiatowej, Rada Miejska

Stra¿ Miejska

Utrzymanie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Prace melioracyjne
Wydatki zwi¹zane z utrzymaniem miasta, dróg gminnych (oczyszczanie, akcja zimowa) zieleñ, cmentarz ko-
munalny, zakup wody pitnej z Zak³adu Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim

Wydatki na oœwietlenie miasta i gminy
Opracowania geodezyjne, podzia³ dzia³ek, wycena i wykup nieruchomoœci
Profilaktyka alkoholowa, dofinansowanie dzia³alnoœci, stowarzyszeñ, kó³ i organizacji
Sp³ata kredytów, po¿yczek, porêczeñ, odsetki, prowizje bankowe
Inwestycje i remonty – ³¹cznie z Gminnym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 2 260 000

Wp³ywy do bud¿etu miasta i gminy Nowa  Dêba w 2002 r. wynios³y 24 197 722 z³
 Strukturê wp³ywów przedstawia tabela

BUD¯ET 2002

Lp. Wyszczególnienie Kwota   (z³)

1. Dochody od osób fizycznych i prawnych:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek od œrodków transportowych
- podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych
- podatek od nieruchomoœci od osób prawnych
- podatek rolny od osób fizycznych
- podatek rolny od osób prawnych
- podatek leœny od osób fizycznych
- podatek leœny od osób prawnych
- op³ata targowa
- podatek od dzia³alnoœci gospodarczej op³acanej w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od posiadania psów
- op³ata skarbowa
- odsetki od nieterminowych wp³at podatku
- podatek od czynnoœci cywilnoprawnych
- wp³ywy z innych op³at lokalnych, odsetki

8 313 000
2 133 000
     21 000
   114 000
   652 000
4 824 000
   133 000
       1 000
       1 000
     56 000
     75 000
     47 000
       9 000
       7 000
     64 000
     32 000
   130 000
     14 000

2. Dochody ze sprzeda¿y i dzier¿awy mienia komunalnego i gminnego 1 030 000
3. Dotacja  na  opiekê spo³eczn¹ (w tym 576 000 na dodatki mieszkaniowe) 3 060 000
4. Subwencja oœwiatowa 6 733 000
5. Subwencja podstawowa, wyrównawcza 2 465 000
6. Subwencja drogowa  761 000
7. Dotacje na zadania zlecone i powierzone oraz dotacje celowe: rejestr wyborców, wybory, samorz¹dowe,

spis powszechny
218 000

8. Dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 160 000
9. Dochody z odsetek z lokat bankowych i rachunku bankowego  32 000

10. Dotacje celowe – budowa drogi „Zagroble” w Jadachach (z Banku Œwiatowego)  122 000
11. Dotacje celowe – budowa kanalizacji w Tarnowskiej Woli (NFOŒiGW w Warszawie) 180 000
12. Dotacje celowe – oœwietlenie ulic oraz dobudowa oœwietlenia 297 000
13. Dochody z tytu³u sprzeda¿y wody pitnej dla Chmielowa, Cygan i Jadachów  210 000
14. Dochody w³asne – szko³y podstawowe, gimnazja, przedszkola, OPS 240 000
15. Dochody w³asne -  SOSiR 108 000
16. Dotacje celowe – sfinansowanie podwy¿ek dla nauczycieli, wyprawka szkolna, ZFSS emerytów-nauczycieli 175 000
17. Dochody w³asne – Urz¹d Miasta i Gminy (op³aty administracyjne, mandaty) 88 000

18. Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŒiGW)  468 000
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BUD¯ET 2003 ROKU
Ustala siê przewidywane dochody bud¿etowe w wysokoœci 26.552.886 z³.
Ustala siê przewidywane wydatki w kwocie 33.418.761 z³.
Ustala siê deficyt bud¿etowy w kwocie 6.865.875 z³ – pokryty po¿yczk¹ na budowê kot³owni

miejskiej w Nowej Dêbie i kanalizacji w Porêbach Dêbskich oraz wolnymi œrodkami z 2002 r.

PLANOWANE WYDATKI
Lp. Wyszczególnienie Kwota  (w z³)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Utrzymanie szkó³ podstawowych, gimnazjów 8 703 000

Utrzymanie przedszkoli i klas „0” 1 972 000

Utrzymanie SOSIR-u, MKS „STAL” i LZS-ów  446 000

Dotacja dla Samorz¹dowego Oœrodka Kultury 625 000

Utrzymanie administracji samorz¹dowej, w tym zadania zlecone i realizowane na podstawie porozu-
mieñ, Rada Miejska

2 776 000

Stra¿ Miejska  222 000

Wydatki na opiekê spo³eczn¹, w tym wyp³ata dodatków mieszkaniowych 3 534 000

Utrzymanie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych  229 000

Wydatki zwi¹zane z utrzymaniem miasta, (oczyszczanie, zieleñ, akcja zimowa, cmentarz komunal-
ny) dróg gminnych, zakup wody pitnej z Zak³adu Produkcji Wody Pitnej Sp. z o.o. w Baranowie
Sandomierskim, dotacja do œcieków, remont budynków komunalnych

 1 256 000

Wydatki na oœwietlenie miasta i gminy 390 000

11. Roboty publiczne i melioracje, izby rolnicze  61 000

12. Sp³ata odsetek od zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów oraz zabezpieczenie udzielonych porêczeñ  150 000

13. Profilaktyka alkoholowa, dofinansowanie dzia³alnoœci kó³, stowarzyszeñ, organizacji 144 000

14. Inne wydatki: opracowania geodezyjne, przestrzennego, podzia³ dzia³ek, wycena lokali, wykup nie-
ruchomoœci

70 000

15. Rezerwa ogólna i oœwiatowa 250 000

16. Inwestycje i remonty ³¹cznie z Gminnym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 13 089 000

Lp. Wyszczególnienie Kwota  (w z³)

1. Dochody z podatków i op³at lokalnych (podatek rolny, od nieruchomoœci, od œrodków transporto-
wych, podatek w formie karty podatkowej, op³ata skarbowa i inne)

6 158 000

2. Udzia³ we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 508 000

3. Subwencje: oœwiatowa
 podstawowa i rekompensuj¹ca

7 266 000
1 995 000

4. Dotacje celowe (opieka spo³eczna, dodatki mieszkaniowe na I kwarta³, oœwietlenie ulic, administra-
cja rz¹dowa, programy oœwiatowe)

2 523 000

5. Dochody ze sprzeda¿y, dzier¿awy mienia gminnego i komunalnego oraz ze sprzeda¿y wody    667 000

6. Pozosta³e dochody (ze sprzeda¿y napojów alkoholowych i inne) 188 000

7. Dochody w³asne jednostek organizacyjnych gminy (SOSiR-u, przedszkoli)  218 000

8. Dotacja z EkoFunduszu na budowê kot³owni miejskiej 4 555 000

9. Dotacja z programu SAPARD na budowê drogi „Kolnica” w Chmielowie 295 000

10. Darowizny pieniê¿ne mieszkañców na budowê kanalizacji 180 000
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INWESTYCJE I REMONTY
PRZEWIDZIANE

DO REALIZACJI W 2003 ROKU

Zbli¿aj¹ce siê referendum dotycz¹ce
przyst¹pienia Polski do Unii Europej-
skiej, nabiera tempa. Spo³ecznoœæ naszej
gminy, województwa, podobnie jak ca-
³ego kraju, jest w tej kwestii podzielo-
na. Ka¿dy ma swoje zdanie na ten te-
mat, które wypracowa³ przez ca³y okres
trwania dotychczasowej kampanii pro-
muj¹cej UE pod ró¿nymi tytu³ami, ha-
s³ami, itp. W czerwcowym referendum
powinien wzi¹æ udzia³ i oddaæ g³os ka¿-
dy, kto przejmuje siê losem swoim, swo-
jego kraju.

Unia Europejska niesie ze sob¹ wie-
le korzyœci, szans i nadziei. Jednak „nie
wszystko z³oto, co siê œwieci”. Ludzie
maj¹ te¿ obawy, widz¹ równie¿ zagro-
¿enia wynikaj¹ce z wst¹pienia Polski
do UE. Œwiadczy to tylko o tym, ¿e in-
teresuj¹ siê tym, co w przysz³oœci mo¿e

ich czekaæ i staraj¹ siê dowiedzieæ wiê-
cej na tematy, które szczególnie ich in-
teresuj¹.

Przeciêtny cz³owiek jest zasypywa-
ny ogólnymi informacjami, które w
wiêkszoœci przypadków wcale go nie
dotycz¹. Czêsto te¿ nie rozumie tego,
co przekazuj¹ media i po prostu czuje
siê zagubiony w nat³oku tych informa-
cji. S¹ jednak instytucje, grupy ludzi,
którzy chc¹ to zmieniæ. Dziel¹ siê na
przeciwników i zwolenników przyst¹-
pienia Polski do grona pañstw, które
tworz¹ UE. To, których z nich bêdzie
wiêcej, zadecyduje o przysz³oœci kraju,
ale i kszta³cie samej UE. Zamiast siê jej
baæ, proponujemy stawiæ jej czo³o.

Pamiêtajmy o zagro¿eniach i oba-
wach, które jednak nie powinny prze-
s³oniæ realnych szans dla Podkarpacia,

które ju¿ skorzysta³o z pomocy finan-
sowej Unii i nadal korzysta, poniewa¿
znajduje siê w czo³ówce regionów naj-
bardziej wspomaganych przez progra-
my unijne. Nasz region to tak¿e bo-
gata kultura i tradycja, która powinna
rozwijaæ siê, a tak¿e wykorzystaæ te
szanse i programy, które Unia dla nich
stwarza.

Dzia³aj¹cy w Nowej Dêbie Gmin-
ny Oœrodek Informacji Europejskiej
(w UMiG, pokój nr 316, III piêtro) ma
na celu przybli¿enie UE spo³ecznoœci
lokalnej. Zawsze staramy siê udzieliæ
wyczerpuj¹cej informacji na nurtuj¹-
cy ka¿dego temat. Nie uciekamy od
trudnych pytañ. Serdecznie wszyst-
kich zapraszamy.

KONRAD GURDAK
ANETA ROZMUS

PRZYGOTOWUJ¥C SIÊ
DO REFERENDUM UNIJNEGO

Lp. Wyszczególnienie zadania, lokalizacja
Nak³ady planowane w 2003 roku Uwagi, Ÿród³a

finansowania
 poz.4

Œrodki w³asne,
w tym GFOŒiGW

Dotacje, dofinansowa-
nie, po¿yczki Razem

1 2 3 4 65(3+4)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Budowa kot³owni miejskiej 200 000 4 555 0001)

3 120 0002)

2 200 0003)

10 075 000 1) Dotacja z EkoFunduszu
2) Po¿yczka z NFOŒiGW
3) Po¿yczka z WFOŒiGW

Budowa drogi „Kolnica” w Chmielowie 298 000 295 000 593 000 SAPARD
Projekty na przebudowê dróg gminnych 70 000 70 000
Wykup nieruchomoœci  i gruntów 50 000 50 000
Budowa Domu Ludowego i Stra¿nicy OSP
w Cyganach

35 000 35 000

Budowa sali gimnastycznej w Jadachach 50 000 50 000

Dotacja na budowê sali gimnastycznej przy G 1
i ZS 1

240 000 240 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Porêby
Dêbskie

555 000 940 000 1 495 000 Po¿yczka
z WFOŒiGW

Projekty na budowê kanalizacji sanitarnych 50 000 50 000

10. Budowa oœwietlenia ulicznego 20 000 20 000

11. Remont wodoci¹gu Chmielów-Cygany 50 000 50 000

12. Remont chodników 50 000 50 000

13. Remont budynków komunalnych 200 000 200 000
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Szko³a Podstawowa w Tarnow-
skiej Woli do³¹czy³a do grona
szkó³ bêd¹cych bli¿ej œwiata. 15
stycznia  tego roku mia³o miejsce
uroczyste otwarcie pracowni kom-
puterowej, która s³u¿yæ bêdzie
uczniom i mieszkañcom Tarnow-
skiej Woli oraz uczniom ze Szko-
³y Podstawowej w Alfredówce.

Wszystko zaczê³o siê w maju
2002 r., gdy Szko³a Podstawowa
w Tarnowskiej Woli obchodzi³a
40-lecie istnienia w obecnym bu-
dynku szkolnym. Podczas tej uro-
czystoœci, w imieniu rodziców i
mieszkañców wsi, so³tys Józef
Sadecki przekaza³ 8 tys. z³otych
na zakup komputerów. Do tego
daru do³o¿y³y siê Zak³ady Meta-
lowe DEZAMET S.A. w Nowej
Dêbie przekazuj¹c jeden kompu-

ter i finansuj¹c wykonanie insta-
lacji elektrycznej i sieciowej na
kwotê 4 tys. z³otych. Starania dy-
rektor Marzeny Zöllner zaowo-
cowa³y przekazaniem przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowa
Dêba 2 tys. z³otych. Dziêki temu
uda³o siê urz¹dziæ i wyposa¿yæ 7-
stanowiskow¹ pracowniê z dostê-
pem do Internetu.

Uroczystoœæ otwarcia sali kom-
puterowej rozpoczê³a siê od wy-
stêpów uczniów, którzy przygoto-
wali czêœæ artystyczn¹ „Od ko³a
do komputera”. Po prezentacji
dzieci, g³os zabra³a dyrektor szko³y
M. Zöllner, która przedstawi³a
krótk¹ historiê rozwoju kompute-
ryzacji oraz wrêczy³a pami¹tkowe
dyplomy z podziêkowaniem tym,
którzy przyczynili siê do powsta-
nia szkolnej pracowni komputero-
wej, dedykuj¹c im s³owa H. von
Kleista „Im wiêcej oddajemy z na-
szego ¿ycia innym, tym wiêksza
staje siê jego wartoœæ”. Po podziê-
kowaniach g³os zabrali zaprosze-

ni goœcie: burmistrz Józef Czekal-
ski, zastêpca przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej – radny wsi Tar-
nowska Wola Aleksander Sawic-
ki i proboszcz ks. Antoni Sanec-
ki. Zarówno w przemówieniach
goœci, jak i wystêpach dzieci prze-
wija³a siê myœl, ¿e „...komputer to
nowoczesnoœæ i okno na œwiat ale
trzeba m¹drze i rozwa¿nie z niego
korzystaæ”.

Przeciêcia wstêgi do sali kom-
puterowej dokona³ burmistrz J.
Czekalski, radny Józef Sadecki i
przedstawicielka Zak³adów Meta-
lowych DEZAMET S.A. Krysty-
na Bystrzyk, a proboszcz ks. A.
Sanecki poœwiêci³ pracowniê.
Wchodz¹cy do sali zobaczyli na
monitorach napis „Witamy goœci
w pracowni komputerowej”, któ-

ry ich mile zaskoczy³, a niespo-
dziankê sprawili uczniowie szko-
³y,  prezentuj¹c w³asn¹ stronê in-
ternetow¹, opracowan¹ wspólnie
z nauczycielem informatyki Mar-
kiem Olichwierem (http://tarnow-
skawolaszkola.w.interia.pl).

Nowa pracownia sprawi³a
dzieciom radoœæ, a szkole po-
zwoli³a staæ siê placówk¹ oœwia-
tow¹ na miarê XXI wieku.

Wyra¿amy wdziêcznoœæ tym
wszystkim, dziêki którym nasi
uczniowie mog¹ swobodnie po-
ruszaæ siê po ca³ym œwiecie i
wzbogacaæ swoj¹ wiedzê, a
komputer przesta³ byæ dla nich
nieosi¹galnym marzeniem.

Obecnie pracownia s³u¿y nie
tylko uczniom, absolwentom
szko³y, ale i mieszkañcom Tar-
nowskiej Woli. Przychodz¹ oni
do szkolnej kawiarenki interne-
towej i korzystaj¹ z zasobów
œwiatowej sieci komputerowej.

GRA¯YNA KAPUSTA
TERESA KORDAS

KOMPUTERY W SZKOLE

2 marca w podziemiach ko-
œcio³a w Cyganach otwarta zo-
sta³a Izba Pami¹tek Regional-
nych im. Marii Koz³owej. Sta³o
siê to za spraw¹ Stowarzysze-
nia na Rzecz Ekorozwoju Wsi
Cygany, które realizowa³o przez
kilka miesiêcy projekt „Serce
Wsi Lasowiackiej”. Ostatnim
za³o¿eniem tego programu by³o
w³aœnie utworzenie izby, w któ-
rej zgromadzono by wytwory
dawnej kultury materialnej La-
sowiaków. Tak¹ izbê uda³o siê
stworzyæ dziêki zaanga¿owaniu
mieszkañców Cyganów, którzy
podarowali lub wypo¿yczyli do
tej izby wiele cennych ekspona-
tów. Mo¿na by³o tu zobaczyæ
drewnian¹ beczkê zrobion¹ z
pnia drzewa, krosno tkackie,
¿arna, miêdlice do lnu, czy ory-
ginalne stroje lasowiackie, a
tak¿e wycinanki. Dodaæ tu na-
le¿y, ¿e izba znalaz³a w koœcie-
le schronienie tymczasowe, w
oczekiwaniu na swoje sta³e
miejsce w buduj¹cym siê Domu
Ludowym.

Izbê otworzy³a Dorota Ko-
zio³, córka piewczyni kultury
lasowiackiej Marii Koz³owej.
By³a bardzo wzruszona, kiedy
zwróci³a siê do zebranych z po-
dziêkowaniem za nazwanie tej
izby imieniem swojej matki. A
wzruszenie to spotêgowa³ g³os
M. Koz³owej, odtworzony ze
starego magnetofonu szpulo-
wego Jana Puka, który nagra³
opowieœci o danych zwycza-
jach mieszkañców tego regio-
nu. Czes³awa Zych przybli¿y-
³a zaœ postaæ tej, która o Cyga-
nach pisa³a: „Bo Cygany to te¿
Polska/Popuszczañska stara
wioska...”

So³tys Mieczys³aw Kozdêba
podsumowa³ program „Serce

Wsi Lasowiackiej”, który przez
kilka miesiêcy zaanga¿owa³ do
dzia³alnoœci wielu mieszkañców
wsi. Warto wspomnieæ m.in. o
zorganizowanym w paŸdzierni-
ku ub.r. Œwiêcie Kultury Laso-
wiackiej, którego przebieg zo-
sta³ uwieczniony w biuletynie
„¯ycie Lasowiackie”(500 szt.).
Do szko³y wprowadzono ¿ywe
lekcji historii i tradycji; wyko-
nane zosta³o logo „Serce Laso-
wiackie”, które zosta³o umiesz-
czone na tabliczkach z numera-
mi domów, wytyczona zosta³a
œcie¿ka rowerowa na trasie Cy-
gany – Buda Stalowska. Roz-
strzygniêty te¿ zosta³ konkurs na
„Lasowiaka Roku”, którym zo-
sta³a Anna Rzeszut z Barano-
wa Sandomierskiego, za³o¿y-
cielka zespo³u obrzêdowego
„Lasowiaczki”.

Prezes Stowarzyszenia Ta-
deusz £¹cz podziêkowa³
wszystkim, którzy w³¹czyli siê
w realizacjê tego programu, a
zw³aszcza Jadwidze Lubañ-
skiej ze Starostwa Powiatowe-
go w Tarnobrzegu, Annie
Frañczak z Oœrodka Promo-
wania Przedsiêbiorczoœci z
Sandomierza i Alicji Suskiej z
SOK-u. Ca³y program móg³
byæ zrealizowany dziêki g³ów-
nemu sponsorowi, jakim by³a
Akademia Rozwoju Filantropii
z Warszawy.

Prezes wyrazi³ przekonanie,
¿e podjête przez mieszkañców
Cyganów wspólne starania na
rzecz zachowania dorobku
swych przodków nie skoñcz¹
siê wraz z zakoñczeniem tego
projektu, ale bêd¹ rozwijaæ siê
dalej, o czym rozmawiano ju¿
przy tradycyjnym poczêstunku.

WIES£AW ORDON

Pracownia komputerowa w SP Tarnowska Wola.

W CYGANACH OTWARTO
IZBÊ PAMI¥TEK

W CYGANACH OTWARTO
IZBÊ PAMI¥TEK
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Od 21 marca, czyli Pierwsze-
go Dnia Wiosny, zwanego rów-
nie¿ Dniem Wagarowicza, w
SOKu mo¿na by³o ogl¹daæ
przez tydzieñ wystawê poœwiê-
con¹ Unii Europejskiej i krajom
unijnym.

Przygotowali j¹ uczniowie
Gimnazjum nr 1 i Zespó³ Szkól
nr 2 wraz z opiekunami: Mari¹
Mroczek (nauczyciel geogra-
fii), Beat¹ Sado (nauczyciel
geografii), Mari¹ Jachyr¹ (na-
uczyciel informatyki). Wystawa
poœwiêcona by³a krajom unij-
nym, krajom wstêpuj¹cym do
UE, jak i samej Unii.

Ju¿ przed jej rozpoczêciem
wzbudzi³a du¿e zainteresowanie
wœród zebranych uczniów i go-
œci. Mo¿na by³o zobaczyæ na niej
m.in. przygotowane przez sa-
mych uczniów albumy, mapy,
plakaty, ró¿nego rodzaju ekspo-
naty ( m.in. makiety Big Ben’a,
Europy) ukazuj¹ce historiê po-

wstania i rozwój Unii Europej-
skiej oraz poszczególnych
pañstw, które j¹ tworz¹. Szcze-

góln¹ uwagê przyci¹ga³a Wie¿a
Eiffla wykonana z zapa³ek przez
ucznia Mateusza Tomczyka

oraz prezentacja multimedialna
„Nasza Europa, Twoje miejsce”,
która zawiera³a projekty o tema-

tyce unijnej, przygotowana pod
kierunkiem M. Jachyry. Ka¿dy
móg³ znaleŸæ coœ interesuj¹cego.

„NIE MA EUROPY BEZ POLSKI
A POLSKI BEZ EUROPY”

Zwiedzaj¹cy mogli równie¿
poznaæ symbole Unii, czyli fla-
gê, hymn i walutê (euro) oraz
wpisaæ siê do kroniki klasowej.
Rozdawano te¿ ulotki informa-
cyjne.

Poprzez wystawê chciano
poszerzyæ g³ównie informacje o
integracji gospodarczej i kultu-
rowej kontynentu. Wypowiedzi
zwiedzaj¹cych wykazuj¹, ¿e cel
ten zosta³ osi¹gniêty.

Otwarcia wystawy dokonali:
burmistrz miasta i gminy Nowa
Dêba Józef Czekalski, dyrektor
ZS Nr 2 Adam Niemczak, prze-
wodnicz¹cy Komisji Oœwiaty
Stanis³aw Skimina. Wœród za-
proszonych goœci byli: dyr.
BOJS Zygmunt ¯o³¹dŸ, z-ca
dyr. ZS Nr 2 Andrzej Byczkow-
ski, a tak¿e Aneta  Rozmus i
Konrad Gurdak z Gminnego
Oœrodka Informacji Europejskiej
oraz dyrektorzy szkó³.

MARIA MROCZEK

25 lutego w Sali UMiG odby³o siê spotkanie
szkoleniowe pszczelarzy z naszej gminy na te-
mat przysz³ych uwarunkowañ pszczelarstwa z
chwil¹ przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

Organizatorem spotkania by³ Wojewódzki
Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

wraz z zarz¹dem Ko³a Pszczelarzy w Nowej
Dêbie. Spotkanie to by³o równie¿ okazj¹ do roz-
mowy z burmistrzem Józefem Czekalskim.

Wiceprezes Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹z-
ku Pszczelarzy Roman Bartoñ omówi³ warunki, w
jakich bêdzie w przysz³oœci funkcjonowa³ rynek mio-
du i produktów pszczelich. W krajach Unii Euro-

pejskiej produkty mleczne, miêsne, pszczele – z uwagi
na masowoœæ ich spo¿ycia – s¹ pod szczególn¹ kon-
trol¹ w³adz sanitarnych. G³ówny nacisk zostanie po-
³o¿ony na warunki, w jakich pozyskiwane s¹ pro-
dukty od pszczó³. Pracownia pszczelarska musi od-
powiadaæ wymogom zapewniaj¹cym higienê. Po-
nadto szeroko zosta³o omówione zagadnienie sto-
sowania leków w rodzinach pszczelich. W miodzie
i innych produktach pozostaj¹ bowiem pozosta³o-
œci niedozwolonych preparatów, jak np. antybioty-
ki czy polisulfamidy. Miód z zawartoœci¹ tych czyn-
ników jest dyskwalifikowany w konsumpcji.

Z kolei prezes Bartoñ przekaza³ pszczelarzom
wysok¹ ocenê i uznanie za pozyskiwane w Polsce
miody: gryczany, wrzosowy i ze spadzi iglastej. Te
gatunki miodu s¹ wysoko cenione wœród konsumen-
tów niemieckich i stanowi¹ towar eksportowy.
Niemcy importuj¹ oko³o 80 tys. ton miodu, a œred-
nie jego spo¿ycie na jednego mieszkañca wynosi
1,8 kg, zaœ w naszym kraju tylko ok. 0,40 kg.

Polscy pszczelarze przy zachowaniu wymaga-
nych warunków sanitarnych nie musz¹ siê oba-
wiaæ konkurencji towarów unijnych. Dziœ bowiem,
polskie normy na miód i produkty pszczele s¹ bar-
dziej rygorystyczne od unijnych. W krajach UE
pod wzglêdem gospodarczym pszczo³y najbardziej
cenione s¹ za ich funkcjê zapylaj¹c¹ roœliny, a nie
za produkcjê miodu. Kraje te dop³acaj¹ pszczela-
rzowi do ka¿dej rodziny pszczelej 8 euro.

Z uwagi na du¿e zainteresowanie tematem,
obok pszczelarzy z Nowej Dêby do UMiG przy-
byli równie¿ ich koledzy z Tarnobrzegu, Majda-
nu Królewskiego i Zbydniowa.

JÓZEF SAWU£A

NASZE PSZCZO£Y
W UNII

Ka¿dy miniony rok
podlega analizie z punk-
tu widzenia ró¿norakiej
statystyki, prowadzonej
przez instytucje, urzêdy,
zak³ady pracy.

A jak wygl¹da³ ubieg³y
rok (w porównaniu z po-
przednimi) pod wzglê-
dem urodzeñ, zgonów i
ma³¿eñstw na terenie
gminy Nowa Dêba?

W roku 2002 w na-
szym Urzêdzie Stanu
Cywilnego zarejestro-
waliœmy 257 urodzeñ,
zaœ w roku 2001- 288, a
w 2000 – 429. Z tych
sum na nasze miasto i
gminê przypadaj¹ nastê-

DEMOGRAFIA
w statystyce
USC

Otwarcie wystawy. Na pierwszym planie od lewej burmistrz
J. CZEKALSKI, A. BYCZKOWSKI i M. MROCZEK.

Prezentacja multimedialna.
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puj¹ce wielkoœci: 2002 –
149, 2001 – 166, 2000 –
160. W rozbiciu na po-
szczególne miejscowoœci
sytuacja wygl¹da nastêpu-
j¹co: rok 2000 – Nowa
Dêba – 94, w Chmielowie
– 17, Jadachach – 13, Al-
fredówce, Rozalinie i Cy-
ganach po 8, Tarnowskiej
Woli – 7, w Budzie Sta-
lowskiej – 5.

W roku 2001 przyby³a
nastêpuj¹ca iloœæ dzieci:
Nowa Dêba – 99, Chmie-
lów – 20, Jadachy – 19, w
Cyganach i Tarnowskiej
Woli po 8, w Rozalinie – 6,
Alfredówce – 4, Budzie
Stalowskiej – 2.

W roku 2002 urodzi³a
siê nastêpuj¹ca iloœæ dzie-
ci: Nowa Dêba – 70,
Chmielów – 25, Jadachy –
15, Alfredówka – 12, Cy-
gany – 11, Rozalin – 8,
Tarnowska Wola – 6, Buda
Stalowska – 2.

W statystyce zgonów
obserwujemy niewielki

OŒRODEK INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ ZAPRASZA

wzrost. Otó¿ w 2000 r. za-
rejestrowaliœmy 193 zgo-
ny, w 2001 – 205, w 2002
– 208. Jeœli chodzi o rok
ubieg³y to w Nowej Dê-
bie zgonów by³o 87, w
Chmielowie – 21, w Ja-
dachach i Cyganach po
14, w Tarnowskiej Woli i
Alfredówce po 9, w Ro-
zalinie – 5.

W minionym roku
wszystkich ma³¿eñstw
zarejestrowaliœmy 110, w
roku 2001 by³o ich 94, zaœ
w 2000 – 114.

Niezmiennie od trzech
lat do najczêœciej nada-
wanych przez rodziców
imion mêskich nale¿¹:
Dawid, Jakub, Mateusz,
Bart³omiej, Kamil, Kac-
per i Micha³. Ulubione
imiona ¿eñskie to: Karo-
lina, Magdalena, Wikto-
ria, Aleksandra, Anna i
Natalia.

BO¯ENA SZCZEPAN
Kierownik USC

Zbli¿a siê wiosna. Wielu
mieszkañców naszej gminy - i
nie tylko - wyruszy na wyciecz-
ki w celu podgl¹dania budz¹cej
siê z zimowego letargu przyro-
dy. Zaczyna wracaæ z dalekiej
zamorskiej podró¿y ptactwo
wêdrowne. Nadchodzi czas na
gody wielu zwierz¹t.

Jest co ogl¹daæ w tych cie-
kawych sprawach w naszej gmi-
nie.

Jednym z takich obiektów
dla podgl¹daczy przyrody jest,
nie wszystkim znany, cenny
obiekt przyrodniczy, jaki stano-
wi kompleks stawów rybnych w
Budzie Stalowskiej. Wartoœæ
przyrodnicz¹ tego obiektu do-
strzegli przyrodnicy krajowi,
bowiem jako nieliczny zosta³
wprowadzony do programu
unijnego „Natura 2000”. G³ów-
nym zadaniem w tym programie
dla naszych stawów bêdzie
ochrona miejsca przebywania
czapli purpurowej. Jest to jeden
z rzadkich ptaków objêtych
miêdzynarodow¹ ochron¹.

Stawy w Budzie Stalowskiej
s¹ jednoczeœnie istotnym zak³a-
dem pracy produkcji rolniczej:
produkuje siê tu ryby s³odko-
wodne. Zak³ad to miejsce pra-
cy dla 25 okolicznych miesz-
kañców. Dzia³alnoœæ gospodar-
cza w Budzie Stalowskiej nie
koliduje z rol¹ stawów, jak¹ na-
daje im program „Natura 2000”.

Od 2001 r.  Stawy w Budzie
Stalowskiej znalaz³y siê pod
nowym zarz¹dem. W 2002 r.
Wojewoda Podkarpacki zgodnie
z ustaw¹ z dn. 18.04.1985 r. – o
rybactwie œródl¹dowym, nada³
tutejszym stawom status tzw.
obrêbu handlowego. W zwi¹z-
ku z tym wejœcia na stawy zo-

sta³y oznakowane w sposób
zgodny z w/w ustaw¹ oraz sto-
sownym rozporz¹dzeniem mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zgodnie ze wspomnian¹
ustaw¹ do obrêbu handlowego,
czyli na teren stawów, wstêp
wymaga uzgodnienia z upra-
wionym do rybactwa, czyli z
prowadz¹cym gospodarkê ry-
back¹ na stawach.

Informuj¹c mieszkañców
naszej gminy o nowych zasa-
dach obowi¹zuj¹cych na sta-
wach w Budzie Stalowskiej –
pragnê zapewniæ i poinformo-
waæ, ¿e ka¿dy, kto w celach
szlachetnych i nieszkodliwych
chce odwiedziæ stawy i podpa-
trywaæ ¿ycie zwierz¹t i przyro-
dê, mo¿e to uczyniæ bez ¿ad-
nych obaw, ¿e zmieni³ siê sta-
tus stawów.

Jedynym warunkiem do
spe³nienia dla zwiedzaj¹cego
stawy jest obowi¹zek zg³osze-
nia tego zamiaru gospodarzo-
wi (na œcianie biura wisi spe-
cjalna skrzynka, do której trze-
ba wpisaæ swoje wejœcie na sta-
wy). Zarz¹dzaj¹cy informuje,
¿e nie bêdzie czyni³ przeszkód
osobom, wycieczkom, ornito-
logom, itp. w zwiedzaniu sta-
wów. Prosi jedynie o zachowa-
nie ustawowego porz¹dku, aby
nie popadaæ w konflikt z po-
licj¹, stra¿¹ miejsk¹, stra¿¹ ry-
back¹ i nie nara¿aæ siê na zbêd-
ny mandat karny.

Zapraszam na stawy wêdka-
rzy na ³owisko wêdkarskie, któ-
re bêdzie uruchomione od
czerwca.

MARIAN S£OWIÑSKI
Gospodarstwo Rybackie

„GR¥DY”

Informacja dla mieszkañców gminy Nowa Dêba

Od 3 marca dzia³a Gminny Oœrodek Informacji Europejskiej.
Funkcjonuje on w Urzêdzie Miasta i Gminy Nowa Dêba w pok.
316 (III p.). Celem dzia³ania Oœrodka jest organizacja kampa-
nii informacyjnej przed referendum dotycz¹cym przest¹pienia
Polski do Unii Europejskiej.

Oœrodek otwarty jest w godzinach pracy Urzêdu (poniedzia³ek,
œroda, czwartek, pi¹tek od godz. 7.30 do godz. 15.30, wtorek od
godz. 8.30 do godz. 16.30). W Biurze mo¿na otrzymaæ materia³y
informacyjne, adresy instytucji udzielaj¹cych informacji o proce-
sie akcesyjnym. Biuro bêdzie dzia³aæ do koñca czerwca b.r. (NS)

JAK SIÊ ZACHOWAÆ
NA STAWACH

JAK SIÊ ZACHOWAÆ
NA STAWACH

Wyk³ad prezesa R. BARTONIA.
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£opowiem wom ³o tem, jak powsta³a
nazwa wsi Rozalyn. A by³o to tak:

Hrabia Tarnowski mio³ córkê Rozaly-
jê. Piêkno to hrabiênka by³a i straœnie mia-
³a dobre serce, ale chorowito, wicie, by³a
– na nogi nie chodzi³a. Hrabia jeŸdzi³ po
œwiecie, turbowa³ siê ³okrutnie ³o zdrowie
córki. Myœlo³ cem by ji tu radoœæ sprawiæ.
Zwozi³ rozmaite rzecy. Jak by³ w Krako-
wie to naby³ ³od krakowskich z³otników
taki œlicny naszyjnik i kulcyki. Hrabiênka
cêsto siedzia³a w ³ogrodzie, cyta³a du¿o,
przejmowa³a siê straœnie têmy bidokiemi.
Jak ³ojciec powróci³ do³ ji te klejnoty. £o-
smutnio³ zaroz, bo hrabiênka podziêkowa-
³a i mówi: tatko, po co mi te ³ozdoby dro-
gie, lepi ³oddej to Jantosiowy, bo s¹ bid-
ne, cha³upa sie jêm spoly³a, dzieciny maj¹,
toz to prêdzy lo nich pomoc, a mnie na
co! Myœlo³, myœlo³ hrabia, co by to zro-
biæ, wicie, zeby ³ona by³a rado. PojeŸdzi³
jesce, wicie, po swoich maj¹tkach, przy-
jecho³ tyz na Biele (bo tak siê downi wieœ
nazywa³a), ji tak se ch³opisko postanowi-
³o, ze tu postawi koplyckê. £opowiedzio³
córce, ze wybuduje koplyckê, zeby siê lu-

dzie modlyly ³o ji zdrowie. Hrabiênka sie
bardzo rozradowa³a i mówi³a, ze jak sk¹jc¹
budowaæ, ¿eby j¹ zawiœ, bo chce zobocyæ.
Budowa siê zak¹jczy³a. Hrabiênka rano siê
budzi, a tu strasno jasnoœæ ³od strony ko-
plycki bije. Pyto siê s³uzby, co to, ³one mó-
wi¹, ze dzieñ wstaje, mo¿e przez to jasno.
Hrabiênecka jedzie, wiez¹ j¹ pod kaplyc-
kê. Schodz¹ siê, wicie, ludzie. Ka¿dy pa-
trzy. Hrabiênke na sto³ku zanos¹ pod ka-
plyckê. £ona siê modly, a potem wstaje ji
jidzie do ludzi. Wicie, wszyscy patrz¹ i
wo³aj¹: ludzie, ludzie, cud siê sto³, hra-
biênka zdrowie ³odzyska³a. Ji zacêni j¹
prosiæ, zeby na t¹ pami¹tkê nasa wieœ Ro-
zalyn siê nazywa³a. Hrabia kupi³ ³obraz
œwiêty Rozalyji na ³¹torz do kaplycki. No
i tak sie to sta³o. £od tego casu wieœ nazy-
wo siê Rozalyn.

Opowiadanie ANIELI HAJDUK z Ro-
zalina (niedawno zmar³ej) na konkursie na
gawêdê „Mowa naszych przodków” na
Œwiêcie Kultury Lasowiackiej w Cyganach
(20 paŸdziernika 2002 r.). Opowiadanie
zdoby³o I miejsce.

LEGENDA O ROZALINIE

12 stycznia tego roku po raz
jedenasty zagra³a Wielka Orkie-
stra Œwi¹tecznej Pomocy. W
tym roku pieni¹dze zbierano na
zakup sprzêtu medycznego dla
oddzia³ów niemowlêcych i dzie-
ci m³odszych.

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e na-
sza spo³ecznoœæ aktywnie w³¹-
czy³a siê w organizacjê fina³u.
Zosta³ powo³any sztab, który
zaj¹³ siê przygotowaniem im-
prezy fina³owej. Do zbiórki pie-
niê¿nej zg³osi³o siê 50 wolon-
tariuszy z nowodêbskich szkó³.
Pocz¹tkowo planowano zorga-

nizowaæ koncert fina³owy na
placu przed SOK. Jednak¿e z
powodu silnego mrozu imprezê
przeniesiono do sali widowisko-
wej. W niedzielê 12 stycznia
wolontariusze wyruszyli na uli-
ce Nowej Dêby. MroŸna pogo-

da (-12 0 ) nie sprzyja³a zbiórce
ulicznej. M³odzi ludzie trzyma-
li siê jednak dzielnie i rozdali
pokaŸn¹ liczbê serduszek Wiel-
kiej Orkiestry, a w puszkach
przybywa³o pieniêdzy.

Pomimo trudnej sytuacji
materialnej mieszkañców na-
szej gminy, ludzie byli bardzo

ORKIESTRA ZAGRA£A W NASZYCH SERCACH
ofiarni. Nierzadko do puszek
wrzucane by³y banknoty i to
nawet te z wy¿szymi nomina-
³ami.

O godzinie 1500 w SOK dr
Jan Józefczuk, ordynator Od-
dzia³u Dzi eciêcego naszego
szpitala, w krótkim wyst¹pieniu
opowiedzia³ o dotychczasowej
pomocy Fundacji WOŒP dla
szpitala. PóŸniej na scenie do-
minowa³a ju¿ m³odzie¿. M³odzi
ludzie jeszcze raz udowodnili,
¿e mo¿na na nich liczyæ. Piosen-
ki, kabarety, koncerty zespo³ów
muzycznych, przeplatane by³y
licytacj¹ „rzeczy dziwnych i cie-
kawych”, podarowanych przez
sponsorów. Licznie zgromadzo-
na publicznoœæ rzêsistymi bra-
wami nagradza³a wykonawców.
Ca³oœæ zakoñczy³y wystêpy ze-
spo³ów m³odzie¿owych z Tar-
nobrzega i Nowej Dêby.

Wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób w³¹czyli siê w
przygotowania nowodêbskiego
fina³u WOŒP chcia³bym z³o¿yæ
serdeczne podziêkowania. A jest
za co dziêkowaæ. Dziêki Pañ-
stwa zaanga¿owaniu uda³o nam
siê zebraæ kwotê 13.190 z³.

ADAM SZURGOCIÑSKI

Wraz z nastaniem pierw-
szych cieplejszych dni
mieszkañcy naszej gminy
rozpoczêli, starym zwycza-
jem, wypalanie traw. Jest to
dzia³anie archaiczne, wywo-
dz¹ce siê z dawnych pogl¹-
dów, ¿e wypalanie traw czy
œciernisk poprawia ¿yznoœæ
gleby. Dzieje siê dok³adnie
odwrotnie – gleba jest wyja-
³awiana.

Po¿ary ³¹k stanowi¹ po-
nadto zagro¿enie dla gospo-
darstw, lasów, ludzi, a
przede wszystkim dla zwie-
rz¹t, które gin¹ w p³omie-
niach: m³odych zajêcy, pta-
ków i ich gniazd, w których
z³o¿one by³y jaja, nornic i
owadów.

Przypominamy, ¿e wy-
palanie traw grozi kar¹
grzywny lub aresztu. Za-
koñczmy ten archaiczny
proceder.   NS

ZNOWU
P£ON¥
TRAWY

Biuletyn Nr 1/2002
grudzieñ 2002 r. Egz. bezp³atny ISSN 1730-234X

„... Wieœ Cygany to te¿ Polska,
popuszczañska stara wioska,
w niej najd³u¿ej folklor ¿yje,

lasowiackie serce bije...”

Maria Koz³owa z d. Wi¹cek

Przedruk z biuletynu „¯ycie Laso-
wiackie”, nr 1/2002 wydanego w grud-
niu 2002 roku.
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Pod takim has³em Od-
dzia³ Polskiego Czerwo-
nego Krzy¿a w Tarnobrze-
gu zainicjowa³ kolejn¹ ak-
cjê charytatywn¹ w naszej
gminie. Celem by³o pozy-
skanie funduszy na zakup
paczek ¿ywnoœciowych
dla rodzin najubo¿szych.
Paczki te wydane bêd¹
przed Œwiêtami Wielka-
nocnymi. Nasza Gmina
otrzyma³a symboliczn¹
z³otówkê w celu pomno-
¿enia tej kwoty. Akcja
PCK przeprowadzona zo-
sta³a równie¿ w szko³ach,
do których zosta³y przeka-
zane puszki w celu zbiór-
ki pieniêdzy. W Urzêdzie
Miasta i Gminy rozprowa-
dzane by³y cegie³ki PCK
o wartoœci 1 z³.

W dniu 22 marca w
Samorz¹dowym Oœrodku
Kultury odby³ siê prze-

„WSPÓLNIE MO¯EMY
POMÓC – SPRÓBUJMY”

gl¹d kabaretów po³¹czo-
ny z licytacj¹ i koncertem
zespo³ów m³odzie¿o-

wych, z którego ca³kowi-
ty dochód przeznaczony
zosta³ na powy¿szy cel.

Serdecznie dziêkuje
dyrekcji Œrodowiskowe-
go Domu Samopomocy
w Nowej Dêbie, Domu
Pomocy Spo³ecznej oraz

SPZ ZOZ za przekazane
prace artystyczne, w³a-
snorêcznie wykonane

przez swoich podopiecz-
nych. Dziêkujê równie¿
Dyrekcji i pracownikom
SOK za obs³ugê tech-
niczn¹ i sprawne prze-
prowadzenie imprezy.

ADAM
SZURGOCIÑSKI

Zanim uczestnicy zasiedli za  stolikami, by spraw-
dziæ swoje  wiadomoœci religijne na temat  mi³o-
sierdzia, spotkali siê  z ks. bp Andrzejem Dziêg¹.

Po sprawdzeniu opracowañ okaza³o siê, ¿e zwyciê¿y-
³a El¿bieta D³u¿yñska  z Nowej Dêby (ZS Nr 2), skarb-
nik  parafialnego ko³a KSM przy Parafii Matki Bo¿ej
Królowej Polski. Wyró¿nienie za z V miejsce otrzyma³a
Joanna Konefa³ (ZS Nr 1), tak¿e  zwi¹zana z dzia³alno-
œci¹  tego samego ko³a KSM. Ponadto  na VII  miejscu
uplasowa³a siê  Aleksandra Rzeszut  (ZS Nr 1).

Po og³oszeniu  wyników laureaci i wszyscy
uczestnicy otrzymali z r¹k ks. bpa Mariana Zima³ka
nagrody i pami¹tki ksi¹¿kowe.

W etapie diecezjalnym olimpiady wziê³o udzia³ 105
uczestników z 35 szkó³ œrednich. Organizatorem by³
Wydzia³ Nauczania i Wychowania Katolickiego Diecezji
Sandomierskiej.

Cieszê siê z tych  wyników i  gratulujê uczest-
niczkom. Dziêkujê tak¿e pozosta³ym osobom, które
bra³y udzia³ w  powy¿szej Olimpiadzie.

ks. MIECZYS£AW  WOLANIN

LAUREATKA
Z NOWEJ DÊBY

W czwartek 27 lutego odby³ siê w Instytucie Teo-
logicznym w Sandomierzu fina³ diecezjalny XIII
Olimpiady Wiedzy Religijnej. Zosta³ on zorganizo-
wany w tym roku przez diecezjê drohiczyñsk¹ pod
has³em „Bóg bogaty w mi³osierdzie”.

Zespó³ Szkó³ Nr 1 w
Nowej Dêbie to szko³a o
ponad 50-letniej tradycji.
Nadrzêdnym jej celem
jest wychowanie
uczniów w duchu posza-
nowania podstawowych
wartoœci moralnych, tro-
ska o przekazanie rzetel-
nej wiedzy i umiejêtnoœæ
korzystania z niej, a tak-
¿e otwartoœæ na potrzeby
i oczekiwania m³odzie¿y.

Obecnie dyrektorem
Zespo³u Szkó³ jest mgr
El¿bieta Koz³owska,
wicedyrektorem mgr Ja-
nina Œcibisz; pracuje tu
26 nauczycieli pe³noza-
trudnionych i 20 w nie-
pe³nym wymiarze go-
dzin. W szkole uczy siê
624 uczniów, a jej mury
opuœci³o ju¿ 3658 absol-
wentów. Wielu z nich
zdoby³o wykszta³cenie
wy¿sze na uczelniach
krajowych i zagranicz-
nych. Niektórzy wrócili
do macierzystej szko³y i
przekazuj¹ wiedzê m³od-
szym pokoleniom.

Najlepsi uczniowie
maj¹ mo¿liwoœæ otrzy-
mania stypendium Preze-

sa Rady Ministrów.
Obecnie stypendium to
otrzymuj¹: Maria Œci-
bisz i Ewa Go³¹bek.
Wielu naszych uczniów
to laureaci konkursów i
olimpiad przedmioto-
wych. Poniewa¿ wszyst-
kich trudno wymieniæ,
przypominamy niektó-
rych. Zenon Lulek
otrzyma³ nagrodê z Fun-
dacji Boscha za konkurs
wiedzy o Niemczech;
Ewa Miller by³a laure-
atk¹ eliminacji central-
nych Konkursu Che-
micznego przy Uniwer-
sytecie Miko³aja Koper-
nika w Toruniu; Agniesz-
ka Kozak laureatk¹
Konkursu Wiedzy o Uni-
wersytecie Jagielloñ-
skim; £ukasz Klejnberg
i M. Œcibisz byli laureata-
mi Europejskiego Kon-
kursu „Europa w Szko-
le”, a £ukasz Kozak bra³
udzia³ w eliminacjach
centralnych Olimpiady
Literatury i Jêzyka Pol-
skiego; M. Œcibisz po-

nadto reprezentowa³a
m³odzie¿ Polsk¹ na obo-
zie w Holandii.

Nasza szko³a szczyci
siê równie¿ osi¹gniêcia-
mi sportowymi – udzia³
w Miêdzynarodowych
Mistrzostwach Polski w
Badmintonie. To jedno z
licznych osi¹gniêæ, z któ-
rych szko³a mo¿e byæ
dumna. Zawdziêczamy
to aktywnoœci, zapa³owi
uczniów, pomocy na-
uczycieli poszczegól-
nych przedmiotów. M³o-
dzie¿ ma mo¿liwoœæ roz-
woju swoich zdolnoœci
uczestnicz¹c  w ko³ach
zainteresowañ, zajêciach
SKS, pracy Samorz¹du
Uczniowskiego. Wizy-
tówk¹ szko³y jest zespó³
taneczny „Dêbianie” pro-
wadzony przez Mariê
£¹czn¹, pracownika
SOK. Uczniowie chêtnie
wyje¿d¿aj¹ na p³ywalniê
do Cmolasu, wycieczki
szkolne, do teatru w Rze-
szowie. Szko³a zaprasza
ciekawych ludzi i by³ych

absolwentów. Wychodzi
równie¿ ze swoimi ini-
cjatywami na zewn¹trz,
organizuje rocznicowe
uroczystoœci – Œwiêto
Odzyskania Niepodle-
g³oœci, rocznicê uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja,
Œwiêto Patrona Szko³y –
Jana Kochanowskiego
(w czerwcu).

Dlaczego warto do
nas przyjœæ!

Panuje w naszej szko-
le przyjazna atmosfera,
uczeñ nie czuje siê ano-
nimowy, wszyscy na-
uczyciele posiadaj¹ odpo-
wiednie kwalifikacje,
mo¿na uczyæ siê czterech
jêzyków obcych, a tak¿e
jêzyka ³aciñskiego. Posia-
damy dwie pracownie in-
ternetowe i centrum mul-
timedialne. Ju¿ w roku
przysz³ym planowane jest
otwarcie nowej hali spor-
towej. Nie bez znaczenia
jest dobre, centralne po-
³o¿enie naszej szko³y.

W roku szkolnym
2003/2004 planowane s¹

nastêpuj¹ce typy szkó³ i
profile:

3-letnie Liceum
Ogólnokszta³c¹ce: - kla-
sy ze zwiêkszon¹ liczb¹
godzin z matematyki i
informatyki; - klasy ze
zwiêkszon¹ liczb¹ go-
dzin z jêzyka polskiego i
historii; - klasy ze zwiêk-
szon¹ liczb¹ godzin z jê-
zyków obcych; - klasy ze
zwiêkszon¹ liczb¹ go-
dzin z biologii i chemii;
klasa ogólna.

3-letnie Liceum Pro-
filowane: profil ekono-
miczno-administracyjny;
socjalny; zarz¹dzanie in-
formacj¹.

4-letnie Technikum
Ekonomiczne: technik
ekonomista.

Szko³y dla doro-
s³ych: 3-letnie LO po
ZSZ, 3-letnie LE po ZSZ,
Policealne Studium Za-
wodowe dla Doros³ych.

MA£GORZATA
CHERBETKO

BEATA GAJOS

NASZA SZKO£A OTWARTA DLA WSZYSTKICH

Kabareton wywo³ywa³ salwy œmiechu.



Str. 20 WIOSNA 2003NASZE
SPRAWY

Od dnia 1 wrzeœnia 2002 roku
Szko³a nosi nazwê Zespó³ Szkó³
nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Nowej Dêbie. Organem
prowadz¹cym Szko³ê jest Staro-
stwo Powiatowe w Tarnobrzegu.
W sk³ad zespo³u wchodz¹: Za-
sadnicza Szko³a Zawodowa,
Technikum Mechaniczne, Tech-
nikum Mechaniczne po ZSZ, Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum
Techniczne i Liceum Profilowa-
ne. £¹cznie w 29 oddzia³ach na-
ukê pobiera 822 uczniów. Szko-
³a ma ponad 40-letnie tradycje w
kszta³ceniu i doczeka³a siê wielu
znakomitych absolwentów.

Staramy siê dopasowaæ nasz¹
ofertê edukacyjn¹ do potrzeb œro-
dowiska i dynamicznych zmian
w gospodarce. Pragniemy, aby
nasi uczniowie byli dobrze przy-
gotowani do wspó³czesnych wa-
runków ¿ycia. Zak³adamy, ¿e
absolwent naszej Szko³y bêdzie
wyposa¿ony nie tylko w wiedzê
encyklopedyczn¹, ale tak¿e w
umiejêtnoœæ radzenia sobie w sy-
tuacjach nowych i trudnych. Sta-
ramy siê traktowaæ ka¿dego
ucznia indywidualnie i podmio-
towo.

Szko³a dysponuje dobrze wypo-
sa¿onymi pracowniami do przed-
miotów ogólnokszta³c¹cych i za-
wodowych. Znaczna czêœæ wypo-
sa¿enia zosta³a wykonana przez
uczniów pod kierunkiem nauczy-
cieli i instruktorów w ramach prac
dyplomowych. W ubieg³ym roku
szkolnym uczniowie z powodze-
niem zrealizowali temat: „Szkol-
na sieæ komputerowa z dostêpem
do Internetu”. Praktyczna nauka
zawodu w TM i ZSZ – w zawo-
dzie mechanik samochodowy od-
bywa siê w nowoczeœnie wyposa-
¿onej stacji diagnostycznej. Stacja
ta posiada uprawnienia do wyko-
nywania przegl¹dów technicznych
motocykli, samochodów osobo-
wych, samochodów dostawczych
do 3,5 tony, tak¿e z zasilaniem ga-
zowym.

W Zespole Szkó³ nr 2 od wielu
lat istniej¹ klasy wielozawodowe,
w których uczniowie przygotowu-
j¹ siê do wykonywania takich za-
wodów jak: sprzedawca, kucharz,
piekarz, murarz, stolarz, blacharz-
lakiernik, krawiec, fryzjer i inne.
Uczniowie  praktyczn¹ naukê za-

wodu odbywaj¹ w zak³adach
rzemieœlniczych i us³ugowych.
Dziêki nauce u pracodawcy s¹
dobrze przygotowani do pracy
w wybranym zawodzie.

Z m³odzie¿¹ wspó³pracuje
pedagog szkolny, który poma-
ga rozwi¹zywaæ problemy
szkolne i osobiste. Wspó³pra-
ca pedagoga z wychowawca-

mi klas pozwala profesjonalnie
zaj¹æ siê problemami uczniów,
którzy pochodz¹ z rodzin wy-
chowawczo zagro¿onych.

Od kilku lat nasi prymusi
otrzymuj¹ stypendia Prezesa
Rady Ministrów. W bie¿¹cym
roku szkolnym stypendystami
premiera zostali Sabina Szy-
pu³a, Pawe³ Jab³oñski i £u-
kasz Serafin.

Nasi uczniowie uczestnicz¹
w wielu konkursach przedmio-
towych i sprawnoœciowych.
W ubieg³ym roku szkolnym
wygraliœmy Konkurs dru¿yn
sanitarnych PCK na szczeblu
rejonu i w roku bie¿¹cym bê-
dziemy jego organizatorami.
Szko³a posiada bogate tradycje
sportowe. Nauczyciele WF
wykorzystuj¹c bazê szko³y
dbaj¹ o rozwój fizyczny
uczniów, rozbudzaj¹ ich zain-
teresowania sportowe, zachê-
caj¹ do czynnego uprawiania
sportu. Przygotowuj¹ uczniów
do zawodów sportowych i

osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki.
Dowodem tego s¹ zdobywane
puchary i nagrody. W roku
szkolnym 2001/2002 w ³¹cznej
klasyfikacji szkó³ œrednich po-
wiatu tarnobrzeskiego uzyska-
liœmy I miejsce, a w ogólno-
polskim rankingu szkó³ w lidze
lekkoatletycznej mamy 28 po-
zycjê. W roku bie¿¹cym uczeñ

klasy I LO £ukasz Rêbisz
zdoby³ z³oty medal na mistrzo-
stwach Polski juniorów m³od-
szych w biegu na 300m.

Uczniowie mog¹ rozwijaæ
swoje zainteresowania w
Szkolnym Klubie Sportowym,
w chórze, kó³ku teatralnym, re-
daguj¹ gazetkê, prowadz¹ ra-
diowêze³. Bardzo prê¿nie dzia-
³a Samorz¹d Uczniowski. Od
1998 roku nasza m³odzie¿
dzia³aj¹ca w Samorz¹dzie
Uczniowskim organizuje na te-
renie Nowej Dêby kolejne fi-
na³y Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy.

W szkole rozwijaj¹ siê nie
tylko uczniowie. Równie¿ na-
uczyciele systematycznie pod-
nosz¹ swoje kwalifikacje i ak-
tualizuj¹ wiedzê na studiach
podyplomowych, kursach,
warsztatach. Aby nad¹¿yæ za
zmianami zwi¹zanymi z refor-
m¹ szkolnictwa prowadzimy
wewn¹trzszkolne doskonale-
nie nauczycieli.

Nowy budynek szko³y zosta³
oddany 1 wrzeœnia 1975 roku i
obecnie wymaga bie¿¹cych re-
montów. W ostatnim czasie doko-
nano remontu pokrycia dachu na
budynku szko³y, hali warsztatów
szkolnych i hali sportowej. Doko-
nano gruntownego remontu we-
wn¹trz hali sportowej przez mo-
dernizacjê oœwietlenia i wykoñ-

czenia sufitu oraz malowanie
œcian. Wymieniliœmy instalacjê
ciep³ej wody na odcinku wymien-
nikownia – budynek szkolny.

 Szko³a posiada halê sportow¹
z si³owni¹, salê gimnastyczn¹,
warsztaty, pracowniê komputero-
w¹, sto³ówkê, kawiarenkê i bi-
bliotekê. Zamierzamy tak¿e do-
robiæ siê nastêpnej du¿ej pracow-
ni komputerowej, pracowni elek-
trotechniki, automatyki i elektro-
niki oraz centrum multimedialne-
go z dostêpem do Internetu przy
bibliotece szkolnej.

1 wrzeœnia 2002 roku na stano-
wisko dyrektora Szko³y zosta³ po-
wo³any mgr in¿. Adam Niemczak.
W pe³nieniu codziennych obo-
wi¹zków dyrektora jest wspierany
przez zastêpcê in¿. Andrzeja
Byczkowskiego, kierownika prak-
tyk zawodowych mgr in¿. Annê
Kowalsk¹ i kierownika warszta-
tów mgr in¿. Grzegorza Dzieni-
szewskiego.

ANNA KOWALSKA
ADAM NIEMCZAK

TERA•NIEJSZOŒÆ ZESPO£U
SZKÓ£ ZAWODOWYCH W NOWEJ DÊBIE
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30 listopada ub.r. z
okazji 10-lecia istnienia
Spó³dzielczych Kas
Oszczêdnoœciowo-Kre-
dytowych w Polsce zo-
sta³y oddane do u¿ytku
nowe lokale SKOK przy
ZM DEZAMET S.A.
Pierwszy z nich otworzo-
no w Zak³adach Metalo-
wych, zaœ drugi w bu-
dynku przy Al. Zwyciê-
stwa 2. Lokale poœwiêci³
ks. Eugeniusz Nycz, a
otwarcia dokonali wice-
starosta Jerzy Sudo³, dy-
rektor Les³aw Flis z
DEZAMETU oraz Anto-
ni Kula, przewodnicz¹-
cy Rady Nadzorczej
SKOK.

Uroczystoœæ ta by³a
okazj¹ do podziêkowa-
nia za wsparcie dla tego
ruchu spó³dzielczego.
Dyplomy wraz z meda-

lem X-lecia istnienia
Spó³dzielczych Kas
Oszczêdnoœciowo-Kre-
dytowych otrzymali:
Stanis³aw Wójcik, pre-

zes DEZAMET S.A.,
Les³aw Flis i Antoni
Kula. Podziêkowania
trafi³y zaœ do r¹k Ur-
szuli Krakowskiej ,

10 lat SKOK w Pol-
sce OTWARCIE NOWYCH LOKALI

SKOK W NOWEJ DÊBIE
cz³onka Zarz¹du ZM
DEZAMET S.A., Bo-
gus³awa Rzeszuta i Te-
resy Prêgi z Rady Nad-
zorczej SKOK oraz Ka-
zimierza Chwesiuka,
prezesa Zarz¹du nowo-
dêbskiego SKOK.

- Spó³dzielcze Kasy
Oszczêdnoœciowo-Kre-
dytowe umo¿liwi³y do-
stêp do œrodków finanso-
wych rodzinom, miesz-
kañcom, pracownikom
zak³adów pracy, emery-
tom, rencistom posiada-
j¹cym niskie i œrednie
dochody. W ten sposób
da³y im, czêsto jedyn¹,
szansê na poprawê wa-
runków ¿ycia, uzyskanie
wykszta³cenia czy pod-

niesienia kwalifikacji –
powiedzia³ podczas uro-
czystoœci otwarcia no-
wych lokali prezes K.
Chwesiuk.

Nowodêbski SKOK
jest jedyn¹ tego typu pla-
cówk¹ samopomocy finan-
sowej na terenie Powiatu
Tarnobrzeskiego, Maj-
dañszczyzny i oczywiœcie
naszej gminy. Nale¿y do tej
kasy ponad 1000 cz³onków
z ró¿nych grup spo³ecz-
nych i ró¿nych zawodów.
W kraju zaœ kas takich jest
ju¿ 680, a na ich kontach
pó³ miliona cz³onków
zgromadzi³o ju¿ 2 miliar-
dy z³otych.

Kasy odgrywaj¹ rów-
nie¿ pewn¹ rolê we
wspieraniu ¿ycia ekono-
micznego lokalnych spo-
³ecznoœci. Premiuj¹ one
przedsiêbiorczoœæ i
œwiadcz¹ us³ugi dorad-
cze.     NS

SKOK
SPÓ£DZIELCZA KASA

OSZCZÊDNOŒCIOWO-KREDYTOWA
przy ZM DEZAMET S.A. w Nowej Dêbie

informuje:
Od 8 lat dla ludzi pracy, emerytów, rencistów z
terenu Nowej Dêby i Majdanu Królewskiego
œwiadczy swoje us³ugi renomowana KASA
SKOK

Kasa SKOK udziela:
v Po¿yczki gotówkowe – EXPRES do 24 godzin
v Po¿yczki konsumpcyjne – 6 m-cy ju¿ za 4,4%
v Po¿yczki gotówkowe dyskontowe
v Po¿yczki gotówkowe chwilowe

Kasa SKOK prowadzi:
v Lokaty terminowe
v Lokaty specjalne
v Lokaty a«vista
v Lokaty na indywidualnych kontach sk³adko-

wych – IKS
v Rachunki oszczêdnoœciowo-rozliczeniowe –

ROR
KRÓTKI CZAS ZA£ATWIANIA

FORMALNOŒCI!!!
PROFESJONALNA OBS£UGA!!!

KORZYSTNE WARUNKI ŒWIADCZONYCH
US£UG!!!

NAJNI¯SZA PROWIZJA
I OP£ATA PRZYGOTOWAWCZA!!!

ATRAKCYJNE LOKATY!!!
Wszelkich informacji udziela Biuro SKOK w bu-
dynku Dyrekcji „Dezamet” S.A. przy ul. Szypow-
skiego 1, tel. 848-12-18.
Oddzia³ SKOK al. Zwyciêstwa 2, tel. 846-22-64.

27 stycznia 2003 r. w
godz. 8 – 17 w ramach
zabezpieczenia czasu
wolnego oraz dzia³añ
profilaktycznych w okre-
sie ferii zimowych No-
wodêbskie Towarzystwo
Spo³eczno – Kulturalne,
Komisariat Policji, Stra¿

Miejska Nowa Dêba zor-
ganizowa³y halowy tur-
niej pi³ki no¿nej Dzikich
Dru¿yn z terenu miasta i
gminy Nowa Dêba w za-
kresie szkó³ œrednich i
podstawowych w hali
sportowej ZS nr 2 w No-
wej Dêbie pod has³em
FERIE – 2003 r.

Do udzia³u w turnieju
zg³osi³o siê: 13 dru¿yn
szko³y œredniej, 9 dru¿yn
szko³y podstawowej, 2
dru¿yny dziewcz¹t szko-
³y podstawowej: SP nr 2
z Nowej Dêby - MAR-
SJANKI i SP Cygany  -
OR£Y. Zg³oszeni uczest-

nicy turnieju pochodz¹ z
terenu Nowej Dêby.

W grupie dziewcz¹t
rozegrano mecz i re-
wan¿ po zaciêtej walce
I miejsce zajê³y MAR-
SJANKI w sk³adzie:
Iwona Nabo¿na, Dag-
mara Pa³ka ,  Anna
Markowicz, Angelika

Kowalik ,  Agnieszka
Stefañska, Alicja War-
cho³, Karina Kosmala.
II miejsce przypad³o
OR£OM w sk³adzie:
Ilona Godek, Agniesz-
ka Polek, Anna Biela,
Katarzyna Piwiñska,
Dorota Witoñ, Anna
Kot,  Barbara Zych ,
Agnieszka Lewicka.
Królem strzelców zo-
sta³a Iwona Nabo¿na.

W grupie ch³opców
rozgrywano mecze w gru-
pach, a nastêpnie odby³a
siê runda fina³owa – po
zaciêtej walce. W katego-
rii szkó³ œrednich I miej-
sce zajêli MISJONARZE
w sk³adzie: Marcin
Szwakop, £ukasz Gó-
rak, Marcin ¯ywiec,
Adam Majdañski,
Pawe³ Puzio, Rafa³ Ziê-
tek,  Adam Wilk,
£ukasz Kubrak.  II
miejsce – SOPRANO w
sk³adzie: Micha³ Sma-
lera, Micha³ Szczur,
£ukasz Silski, Kamil
Wierzbicki,  £ukasz
Milanowski, Damian
¯ywiec;

Ci¹g dalszy na str. 22

BEZPIECZNE FERIE

Od prawej: L. FLIS, J. SUDO£, K. CHWESIUK,
M. PIECHOTA.
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Ci¹g dalszy ze str. 21
III miejsce BLOKERSI w

sk³adzie: Hubert Byrka, Grze-
gorz M¹czka, Grzegorz Krê-
pa, Sebastian Warcho³, Woj-
ciech Duda, Damian Diektia-
renko, £ukasz Skura, £ukasz
Mazur.

Kolejne miejsca zajêli:
M£ODE WILKI, MLECZA-
RZE, BANDYCI I KOJOTY,
D¯INKSY, CZARNUCHY,
SÊPY, LOLE, INWALIDZI,
JAMNIKI. Królem strzelców
zosta³ Marcin Szwakop.

W kategorii szkó³ podstawo-
wych I miejsce wywalczy³y
KACZORY w sk³adzie: Patryk

Kurzymski, Micha³ Gawe³,
Kamil Gurdak, Rafa³ Olejarz,
Jaros³aw Grêbowiec. II miej-
sce zdobyli MAXYMALE w
sk³adzie: Patryk Kunat, Kuba
Po³eæ, Darek Bajda, Artur
Pogoda, Tomek Procyk. III
miejsce przypad³o w udziale
¯URAWIOM  w sk³adzie: To-
masz Tomczyk, Krystian
Kwaœnik, Damian Gurdak,
Kamil Ziêba, Darek Witas,
Kamil Serafin, Jakub Pier-
œcieñ. Kolejne miejsca przypa-
d³y nastêpuj¹cym zespo³om:
BALERONY, PIORUNY, PO-
TÊ¯NE KOPY, SIEDMIU
WSPANIA£YCH, Z£OTE

ZERO, KAFARY. Tytu³ króla
strzelców przypad³ Patrykowi
Kurzymskiemu.

Za pierwsze miejsca wrêczo-
no pami¹tkowe medale, nagro-
dy rzeczowe oraz dyplomy, dla
pozosta³ych dru¿yn dyplomy.
Nagrody rzeczowe ufundowane
zosta³y przez UMiG w Nowej
Dêbie, dyplomy wykonane
przez KMP Tarnobrzeg. Spon-
sorami turnieju byli: Barbara
Lombara, Stefan Buœ (s³ody-
cze, p¹czki, rogale), Restaura-
cja Dêbianka (gor¹cy posi³ek),
Kazimierz Kopeæ (napoje).
Dziêki sponsorom ka¿dy
uczestnik otrzyma³ p¹czka, ro-
gala, napój oraz gor¹cy posi³ek.

W turnieju uczestniczy³o 176
zawodników oraz opiekunowie

dru¿yn. Turniej z roku na rok
cieszy siê wiêkszym zaintereso-
waniem, o czym œwiadczy du¿a
liczba kibiców.

Organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹ sponsorom, jak te¿ dy-
rekcji ZS, za nieodp³atne udo-
stêpnienie hali sportowej, SPZ
ZOZ Nowa Dêba za dy¿ur lekar-
ski, sêdziemu Stanis³awowi La-
socie, Burmistrzowi Miasta i
Gminy Nowa Dêba. Dziêkujemy
wszystkim wymienionym oraz
niewymienionym za okazan¹
pomoc przy organizacji turnieju
oraz w czasie jego trwania. Naj-
wiêksze podziêkowania sk³ada-
my m³odzie¿y, która tak licznie
zg³osi³a udzia³ w turnieju.
asp. TADEUSZ WARCHO£

KP Nowa Dêba

BEZPIECZNE FERIE

Turniej dru¿yn za-
wodowych „PROFI” to
ju¿ chyba sta³a kartka w
kalendarzu imprez
sportowych w naszym
mieœcie. Dziêki du¿e-
mu zaanga¿owaniu or-
ganizatorów („Ekspert”
s.c. w Nowej Dêbie)
zawsze mo¿na by³o li-
czyæ na wspania³¹ spor-
tow¹ imprezê, urozma-
icon¹ niespodziankami:
a to konkursy dla dzie-
ci, wystêpy artystycz-
ne, zaproszeni goœcie,
itp. W tym roku w prze-
rwie miêdzy meczami
zawodowców na par-
kiet weszli klerycy z
WSD w Sandomierzu i
Salezjanie z Krakowa –
obecni mistrzowie i wi-
cemistrzowie Polski
Alumnów. Pocz¹tek
meczu w sutannach
wzbudzi³ aplauz i roz-
weseli³  wszystkich.
PóŸniej jednak czysta
sportowa rywalizacja w
normalnych strojach
sportowych. Po raz ko-
lejny lepszymi okazali
siê klerycy WSD San-
domierz (12:9). Spo-
tkanie wzorowo prowa-
dzi³a Katarzyna Fijar-
czyk (sêdzia stalowo-
wolskiego OZPN).

W tym roku do ry-
walizacji w turnieju
„PROFI 2003” zg³osi³o

siê 5 zawodowych dru-
¿yn: „Kolbuszowian-
ka” Kolbuszowa,
„Czarni” Po³aniec,
„Zryw” Dzikowiec,
„Stal” Rzeszów i „Stal”
Nowa Dêba. Rywaliza-
cja „ka¿dy z ka¿dym”
by³a bardzo ciekawa i
emocjonuj¹ca. Nowo-
dêbscy kibice bardzo
liczyli na dobre miejsce
naszej Stali, ale nieste-
ty zabrak³o trochê
szczêœcia. Ostatecznie
najlepsz¹ okaza³a siê
dru¿yna „Zrywu” Dzi-
kowiec, II  miejsce
przypad³o „Czarnym”
Po³aniec, natomiast III
„ K o l b u s z o w i a n c e ”
Kolbuszowa. Zdziwi³o
trochê ostatnie miejsce
„Stali” Rzeszów. Na-
grody indywidualne
przyznano: £ukaszowi
Królowi - jako najlep-
szemu bramkarzowi
(Czarni Po³aniec), Ar-
turowi Winiarskiemu
- jako najlepszemu za-
wodnikowi (Zryw Dzi-
kowiec), Stanis³awowi
Prusowi - jako najlep-
szemu strzelcowi (Kol-
buszowianka). Wstêp
na imprezê by³ wolny,
ale przy wejœciu na halê
mo¿na by³o kupiæ s³o-
dycze, napoje, bigos i
kie³baskê. Dochód z tej
sprzeda¿y (jak co roku)

przeznaczony by³ dla
potrzeb Ko³a Przyjació³
Dzieci Niepe³nospraw-
nych Ruchowo, kiero-
wanego przez Halinê
Dr¹gowsk¹. Imprezê
zaszczycili swoj¹ obec-
noœci¹ goœcie:  wice-
marsza³ek Wojewódz-
twa Podkarpackiego
Norbert Mastalerz ,
wicestarosta Powiatu
Tarnobrzeskiego Jerzy
Sudo³, burmistrzowie -
Józef Czekalski  i
Krzysztof Micha³ów
oraz przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej An-
drzej Chejzdral.

Bardzo liczna pu-
blicznoœæ ¿ywo reago-
wa³a na wszystkie wyda-
rzenia na boisku i nie
tylko. Impreza w pe³ni
siê uda³a dostarczaj¹c
nam wszystkim wielkiej
sportowej satysfakcji.
Nie by³o by to mo¿liwe
dziêki sponsorom: Sklep
Spo¿ywczo - Przemy-
s³owy Kazimierz Kopeæ,
Pasmanteria s.c. W&£
Siciarz, Zak³ad Budow-
lano-Remontowy Sp.
z.o.o Nowa Dêba oraz
ca³emu sztabowi organi-
zacyjnemu z „Eksper-
tem” nas czele. Wielkie
brawa za kolejn¹ wzoro-
w¹ imprezê!

MAREK
POWRÓZEK

„PROFI” po raz pi¹ty
7 grudnia ubieg³ego

roku by³ kolejnym dniem,
w którym swoje umiejêt-
noœci sportowe prezento-
wali najm³odsi pi³karze z
naszego miasta. Rozegra-
ny zosta³ Halowy Turniej
Dzikich Dru¿yn „Miko-
³ajki 2002”. Do udzia³u w
imprezie zg³osi³o siê ogó-

³em 24 dru¿yny, tj. ponad
180 zawodników. W gru-
pie m³odszej (uczniowie
szko³y podstawowej klasy
IV-VI) zwyciê¿y³y „Ka-
czory” w sk³adzie: Micha³
Gawe³, Kamil Gurdak,
Marcin Kosiorowski,
Rafa³ Olejarz Patryk
Kurzymski, Jaros³aw
Grêbowiec. Najlepszym
zawodnikiem zosta³ Mi-
cha³ Gawe³ z dru¿yny
„Kaczorów” zdobywca 8
bramek. W grupie starszej
(uczniowie gimnazjum)
zwyciê¿y³a dru¿yna „Pla-
stusiów” w sk³adzie: Mar-
cin Lis, Mariusz Dziuba,
Krzysztof Krz¹stek,
Pawe³ Szurgociñski, Da-
mian Mysiak, Bartek
Horodeñski. Najlepszym
zawodnikiem wybrano
bramkarza dru¿yny zwy-
ciêskiej Marcina Lisa. W
trakcie turnieju przepro-
wadzono kilka imprez to-
warzysz¹cych. Jedn¹ z
nich by³ mecz towarzyski
pomiêdzy reprezentacjami
Zespo³u Szkó³ Nr 1 i Nr 2

z Nowej Dêby o Puchar
Prezesa Nowodêbskiego
Towarzystwa Spo³eczno-
Kulturalnego w Nowej
Dêbie. Zwyciê¿y³a repre-
zentacja ZS Nr 1. Ponad-
to odby³y siê konkursy
sportowe dla dzieci i m³o-
dzie¿y. W grupie m³odszej
w konkursie „strzelania

pi³k¹ w okienko” spoœród
15 uczestników zwyciê¿y³
Maciej Wilk. W grupie
starszej w konkursie „rzu-
tów do kosza za trzy punk-
ty na czas” rywalizowa³o
20 zawodników, z których
najlepszym okaza³ siê
Marcin Szczygie³ (8 cel-
nych rzutów). Niew¹tpli-
wie mi³ym akcentem by³
konkurs na „miss publicz-
noœci”, do którego zg³osi-
³o siê 6 kandydatek w wie-
ku od 9 do 13 lat. Po krót-
kich konkurencjach
sprawnoœciowych, przy
aplauzie publicznoœci
przyznano tytu³ „miss pu-
blicznoœci” Joli (lat 9) i
Izie (lat 13). Po raz kolej-
ny dopisa³a publicznoœæ
oraz sponsorzy. Nagrody
pami¹tkowe ufundowa³y
w³adze gminy.

14 grudnia 2002 r. po
raz pi¹ty odby³ siê „Mi-
ko³ajkowy Turniej w
Halowej Pi³ce No¿nej”
o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa
Dêba dla doros³ych. Do

SPORTOWE IMPREZY
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rywalizacji zg³osi³o siê 8
dru¿yn: Nova Club, Na-
uczyciele, Jednostka Ra-
towniczo-Gaœnicza Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej,
Amator, Nowodêbska
Spó³dzielnia Mieszka-
niowa, Fornax, Zio³a i
Kosmetyka, Pizzeria
Nova.  W dwóch grupach

rywalizowano „ka¿dy z
ka¿dym”, a do nastêpnej
fazy rozgrywek awanso-
wa³y po dwie najlepsze
dru¿yny z ka¿dej grupy.
W meczu o III miejsce
spotka³y siê Nova Club i
JRG. Lepsz¹ okaza³a siê
dru¿yna Nova Club (3:2)
i to ona otrzyma³a puchar
i gratulacje za trzecie
miejsce. W meczu fina-
³owym Pizzeria Nova po-
dejmowa³a NSM. W re-
gulaminowym czasie re-
mis 4:4, w dogrywce nie
pad³a ¿adna bramka i
musia³y zdecydowaæ
rzuty karne. Te lepiej eg-
zekwowali zawodnicy
NSM wygrywaj¹c turniej
i zdobywaj¹c tytu³ mi-
strza, Pizzeria Nova na II
miejscu. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju zo-
sta³ wybrany Andrzej
Dudziak z zespo³u NSM
(strzelec 8 bramek). Fun-
datorem pucharów by³
gospodarz turnieju - Bur-
mistrz Miasta i Gminy
Nowa Dêba.

Organizatorem Tur-
niejów by³o Towarzy-
stwo Wspierania Inicja-
tyw Sportowych i Tury-
stycznych w Nowej Dê-
bie (TWIST). Za pomoc
w imprezach dziêkujemy
bardzo sponsorom: Pie-
karni Stefana Busia
z Nowej Dêby i Zak³ado-
wi Produkcji Wody „Dê-
bianka” z Nowej Dêby;
sêdziom za trud sêdzio-
wania oraz w³adzom
miejskim za wsparcie i
nagrody.

M. POWRÓZEK

 TWIST-a

KRONIKA WYDARZEÑ
2002

GRUDZIEÑ
18 – Otwarcie wystawy konkursu „Bo¿onarodzeniowej plastyki ob-

rzêdowej” w Samorz¹dowym Oœrodku Kultury.
20-23 – Oœrodek Pomocy Spo³ecznej dostarczy³ swoim pod-

opiecznym 180 zestawów wigilijnych (paczka zawiera³a
pierogi, go³¹bki, krokiety, kapustê z grzybami, rybê sma-
¿on¹, œledzie). Paczki wraz z ¿yczeniami dostarczy³a Stra¿
Miejska i uczniowie Gimnazjum Nr 1.

30 – IV sesja Rady Miejskiej.
30 – Tradycyjne spotkanie œwi¹teczno-noworoczne samorz¹dow-

ców z przedstawicielami wszystkich sfer ¿ycia gminnego
w restauracji „Nad Zalewem”.

2003
STYCZEÑ

11 – Turniej pi³karski PROFI 2003 wygra³a dru¿yna „Zrywu”
Dzikowiec.

12 – XI fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy ze wzglê-
du na warunki atmosferyczne odby³ siê w SOK-u. Wo-
lontariusze zebrali 13,5 tys. z³.

15 – W Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli uczniowie
w³¹czyli siê do œwiatowej sieci internetowej w nowej pra-
cowni komputerowej.

16 – Uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 2 wystawili spektakl teatralny
„Eugeniusz Kwiatkowski. Rzecz o cz³owieku i Polsce”.
Spektakl mia³ miejsce w Domu Kultury.

16 – „Konik w malarstwie” – pod takim tytu³em mo¿na by³o
ogl¹dn¹æ wystawê prac S³awomira Gurdaka, któr¹
otwarto wernisa¿em w SOK-u.

23 – V sesja Rady Miejskiej – radni zatwierdzili taryfy na wodê
i œcieki oraz dop³aty do œcieków.

25 – Studniówka w Zespole Szkó³ Nr 1.
26 – W konkursie œpiewu kolêd i pastora³ek w Tarnobrzeskim

Domu Kultury drugie miejsca w swoich kategoriach za-
jê³y: Karolina Warcho³ i Magdalena Serafin.

30-31 – W IV Konferencji Podkarpackich Samorz¹dów Teryto-
rialnych i w V Ogólnym Zgromadzeniu Podkarpackiego
Stowarzyszenia Samorz¹dów Terytorialnych udzia³ wzi¹³
delegat gminy do PSST burmistrz Józef Czekalski.

31 – W SOK-u wyst¹pi³ Zespó³ Góralski „Pieniny”.
LUTY

1 – Na tegorocznej studniówce w Zespole Szkó³ Nr 2 poloneza
odtañczy³o 202 pary – najwiêcej w historii szko³y.

7 – Z inicjatywy pos³a W³adys³awa Stêpnia w UMiG zorganizowa-
ne zosta³o spotkanie na temat przygotowania do uruchomie-
nia Zak³adu Form Suchych w firmie SANFARM.

12 – W trakcie VI sesji radni wyrazili zgodê na wyasygnowanie
ze œrodków w³asnych (po¿yczka) kwoty 2,2 mln z³ na
budowê kot³owni miejskiej.

20 – W Podkarpackim Urzêdzie Wojewódzkim odby³o siê spo-
tkanie informacyjne na temat tworzenia ostoi przyrodni-
czych o znaczeniu miêdzynarodowym w ramach progra-
mu NATURA 2000. W naszej gminie program ma obj¹æ
teren stawów w Budzie Stalowskiej.

27 – W czasie VII sesji Rady Miejskiej nagrodê za tytu³ halowe-
go mistrza Polski w biegu na 300 m otrzyma³ £ukasz Rê-
bisz z Tarnowskiej Woli.

MARZEC
2 – W Cyganach otwarta zosta³a Izba Pami¹tek Regionalnych

im. Marii Koz³owej.
3 – Odby³o siê Walne Zgromadzenia Gminnej Spó³ki Wodnej.
7 – W Warszawie burmistrz Józef Czekalski podpisa³ umowê

z Fundacj¹ EkoFundusz na udzielenie dotacji w wysoko-
œci 4,55 mln z³ na budowê kot³owni miejskiej.

16 – Wybory so³tysów i rad so³eckich. W Chmielowie funkcjê so³-
tysa ponownie powierzono Janowi Kotulskiemu, zaœ w
Tarnowskiej Woli Józefowi Sadeckiemu. W Cyganach no-
wym so³tysem zosta³ Ryszard Samojeden.

20 –Podczas VIII sesji radni uchwalili bud¿et na 2003 r.
21 – W SOK-u otworzona zosta³a wystawa poœwiêcona Unii

Europejskiej, przygotowana przez uczniów Gimnazjum
Nr 1 i Zespo³u Szkó³ Nr 2.

22 – Wybory w Budzie Stalowskiej nie dosz³y do skutku ze
wzglêdu na znikoma frekwencjê.

23 – Wybory w kolejnych so³ectwach: w Alfredówce so³tysem
zosta³ Zbigniew Urbañski, w Rozalinie Kazimierz Stró¿
i w Jadachach Andrzej Jadach.

29 – Uroczyœcie zosta³a zainaugurowana budowa kot³owni miej-
skiej w Nowej Dêbie.

30 – Mieszkañcy osiedli wybrali przewodnicz¹cych zarz¹dów:
w Dêbie – W³adys³awa Flisa, w Porêbach Dêbskich Ka-
zimierza Skiminê, w os. Broniewskiego – Stanis³awa
Dziobaka.

Pismo samorz¹du Miasta i Gminy Nowa Dêba. WYDAWCA: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress, Sandomierz, ul. L. Czarnego
22. ADRES REDAKCJI: UMiG Nowa Dêba, ul. Rzeszowska 3, tel. 846-26-71. REDAGUJE: Zespó³. REDAKTOR NACZELNY: Wies³aw Ordon.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materia³ów. SK£AD I DRUK: Wydawnictwo Samorz¹dowe sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, tel.
(0-15) 822 26 53, fax (0-15) 822-87-77.
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W Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dêbie jego umie-
jêtnoœci sportowe kszta³ci³ Wies³aw Szczur, a
obecnie uczy siê w Zespole Szkó³ Nr 2 (liceum)
w Nowej Dêbie, gdzie pod opiek¹ nauczyciela WF
Ryszarda Szafrana dalej szlifuje formê. Oprócz
lekcji wychowania fizycznego w szkole, £ukasz
rozpocz¹³ przygodê ze sportem pocz¹tkowo jako

pi³karz w grupie trampkarzy MKS „Stal” Nowa
Dêba, której trenerem by³ Robert Suska, a na-
stêpnie jako biegacz w sekcji lekkoatletyki MKS
„Stal” pod czujnym okiem trenera Juliana Ziê-
by, który trenuje £ukasza do dnia dzisiejszego.
Warto wspomnieæ, ¿e medal zdobyty ostatnio
przez £ukasza jest dla jego trenera Ziêby 80 me-
dalem zdobytym przez jego wychowanków w 30
letniej pracy trenerskiej. Gratulacje!.

£ukasz ma na swoim koncie równie¿ br¹zowy
medal Mistrzostw Polski M³odzików (na stadio-
nie) zdobyty w 2001r. w Bielsko Bia³ej. Jego re-
kordy ¿yciowe to: 60m – 7,28; 100m – 11,39;
200m – 22,87; 300m – 35,95; 400m – 50,67. Jego
osi¹gniêcia sportowe zosta³y równie¿ zauwa¿one
przez w³adze miejskie, które nagrodzi³y £ukasza
podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Dêbie. £u-
kaszowi oraz jego trenerowi ¿yczymy dalszych
sukcesów zarówno w sporcie, jak i w ¿yciu oso-
bistym.     (MP)

LEKKOATLETYCZNY
MISTRZ POLSKI

Z NOWEJ DÊBY
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NA ZDJÊCIU: Górny rz¹d z lewej: Tre-
ner dru¿yny Grzegorz Byrka (32) pomoc-
nik – nauczyciel w Gimnazjum
w Majdanie Królewskim, Dariusz Karnat
(36) pomocnik – nauczyciel w Gimnazjum
Nr 1 w Nowej Dêbie, Grzegorz Wilk (34)
pomocnik, Dawid Zaliñski (19) obroñca
– student Wy¿szej Szko³y Informatyki i
Zarz¹dzania w Rzeszowie, Mariusz Bia-
³ek (26) obroñca – nauczyciel SP w Roza-
linie, Damian Czachor (20) obroñca –
s³uchacz Policealnego Studium Zawodo-
wego;

Œrodkowy rz¹d z lewej: Maciej Rêbisz
(25) pomocnik – pracownik Zak³adów
Metalowych „Dezamet” w Nowej Dêbie,
Grzegorz Szafran (22) napastnik, Norbert
Bocian (20) pomocnik – s³uchacz Police-
alnego Studium Zawodowego, Pawe³ Pu-
zio (20) bramkarz – uczeñ Zespo³u Szkó³
Nr 2 w Nowej Dêbie, Marcin Szwakop
(17) napastnik – uczeñ Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. M. Kopernika w Tarno-
brzegu, £ukasz Pa³ys (25) napastnik – do-

„STAL” NOWA DÊBA W NADCHODZ¥CYM SEZONIE

radca ubezpieczeniowy, Maciej Jemio³o
(19) obroñca – uczeñ Zespo³u Szkó³ w Tar-
nobrzegu, Robert Suska – asystent trene-
ra, wiceprezes MKS „Stal” Nowa Dêba;

Dolny rz¹d z lewej: Daniel M³ynarczyk
(42) pomocnik – instruktor pi³ki no¿nej,
£ukasz Bednarski (22) napastnik (pracu-
je), £ukasz Górak (19) pomocnik - uczeñ
Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Nowej Dêbie, Grze-
gorz £agowski (22) obroñca – student
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie, Andrzej Majdañski (18)
pomocnik – uczeñ Zespo³u Szkó³ Nr 2 w
Nowej Dêbie.

Ponadto w zespole wystêpuj¹: Krzysz-
tof Czachor (23) bramkarz - student Poli-
techniki Rzeszowskiej, Adam Frañczak
(18) bramkarz - uczeñ Zespo³u Szkó³ Nr 2
w Nowej Dêbie, Rafa³ Ziêtek (19) pomoc-
nik – uczeñ Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Nowej
Dêbie, Kamil S³owiñski (19) pomocnik -
uczeñ Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Nowej Dêbie.

Do dru¿yny „Stali” jako nowi przybyli:
Daniel M³ynarczyk i Grzegorz Wilk ze

„Sparty” Dwikozy, natomiast dru¿ynê opu-
œcili: Waldemar Go³¹bek i Janusz Wój-
cikowski.

Trenerem sekcji pi³karskiej „Stal” Nowa
Dêba jest Grzegorz Byrka – trener II kla-
sy; asystentem dru¿yny Robert Suska – tre-
ner II klasy, nauczyciel w Zespole Szkó³ Nr
1 w Nowej Dêbie; natomiast kierownikiem
dru¿yny jest Jerzy Brzuszek – nauczyciel
w Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dêbie.

Prezesem MKS „Stal” Nowa Dêba jest
Jacek Szpunar, a wiceprezesem Robert
Suska.

Dru¿yna „Stali” Nowa Dêba w zesz³ym
sezonie prezentowa³a siê ró¿norodnie, ale
ambicji i woli walki nie mo¿na by³o im od-
mówiæ. W sezonie bie¿¹cym plany s¹ bar-
dzo rozs¹dne: celem dru¿yny jest zajêcie
jak najlepszego miejsca w V lidze, zgranie
dru¿yny i nabranie doœwiadczenia, by mo¿e
w przysz³ych rozgrywkach powalczyæ o
awans. Jak widaæ z zestawienia, w „Stali”
mo¿na upatrywaæ wiele nadziei, bo z jed-
nej strony gra kilku m³odych, rz¹dnych suk-
cesu zawodników, a z drugiej strony wspie-
raj¹ ich starsi, bardzo doœwiadczeni zawod-
nicy i dobrzy koledzy. Do tego m³oda i do-
œwiadczona kadra trenerska i … prawie
wszystko gra jak w szwajcarskim zegarku.
Prawie, bo jak wiadomo brak funduszy na
zaspokojenie podstawowych potrzeb dru-
¿yny. Tutaj wielki uk³on do potencjalnych
sponsorów, takich jak obecni: Wytwórnia
Wód Mineralnych Spó³ka z o.o. w Nowej
Dêbie oraz Pracownia Krawiecka „Nicol”
G & C Wypniewscy. W ubieg³ym sezonie
nasz¹ dru¿ynê wspomagali równie¿: PHU
„Kwan”, Nova Club, Sklep „Antrykot” J i
P Paku³a, Sklep Zielarski M. Mikulski. Za
to wszystko dziêkujemy.

A na przysz³oœæ jak wiadomo - ka¿dy
rodzaj sponsoringu jest mile widziany, tym
bardziej, ¿e bardzo podnosi morale dru¿y-
ny. Wszystkich chêtnych zapraszamy do
wspó³pracy, a dru¿ynie ¿yczymy wielu bra-
mek i spe³nienia planów.    (MP)

LEKKOATLETYCZNY MISTRZ
POLSKI Z NOWEJ DÊBY

£UKASZ RÊBISZ (lat 16) zosta³ Halowym Mistrzem
Polski Juniorów M³odszych w biegu na 300 m (z wyni-
kiem 36,85 sek.) rozegranym w dniach 24 – 26.01.2003 r.
w Warszawie.

£ukasz mieszka w Tarnowskiej Woli wraz z rodzicami:
Mari¹ i Bogus³awem oraz m³odszym bratem Damianem.
Wszyscy w rodzinie i nie tylko s¹ z £ukasza bardzo dumni.
Ju¿ od najm³odszych lat przejawia³ on zainteresowanie spor-
tem. W szkole podstawowej, któr¹ ukoñczy³ w Tarnowskiej
Woli, jego nauczycielem WF by³a Beata Guœciora.
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