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ROK BY£ INTENSYWNY
Rozmowa z burmistrzem JÓZEFEM CZEKALSKIM

Nasze Sprawy: Min¹³ rok
czasu od objêcia przez pana
funkcji burmistrza miasta i gminy Nowa Dêba. Jakie sprawy
deklarowane w okresie przedwyborczym uda³o siê w tym
czasie zrealizowaæ?
Józef Czekalski: Jedn¹ z wa¿niejszych spraw natury spso³ecznej, jakiej siê podjêliœmy, by³o
stworzenie nowej sieci szkolnej.
Pamiêtamy, jak wielkie emocje
wywo³ywa³y te tematy w poprzednich latach. Dlatego wysun¹³em wobec rady propozycjê
utworzenia w Cyganach gimnazjum i zespo³u szkó³. W efekcie
trudnych dyskusji powsta³y gimnazja w Cyganach i w Jadachach. Dzia³anie to pozwoli³o
wygasiæ emocje, a koszty jego
realizacji s¹ do udŸwigniêcia
przez gminny bud¿et. Pewnym
problemem pozostaje stworzenie
dogodnych warunków do nauki,
ale mieszkañcy tych wsi deklarowali wsparcie i zaczynaj¹ siê
z niego wywi¹zywaæ.
NS: Mijaj¹cy rok przyniós³
realizacjê wielu zadañ inwestycyjnych. Jak du¿y by³ to wysi³ek gminy?
J.Cz.: Realizowaliœmy w tym
roku najwiêksz¹ od wielu lat inwestycjê gminn¹– budowê kot³owni miejskiej. By³o to zadanie wymagaj¹ce du¿ego zaanga¿owania naszych s³u¿b inwestycyjnych. Nadzór nad inwestycj¹,
jej rozliczanie w instytucjach
wspieraj¹cych gminê wymaga³o
poœwiêcenia czasu i dobrego zorganizowania. Myœlê, ¿e mogê
œmia³o tu powiedzieæ o sukcesie,
jakim by³o zakoñczenie tej inwestycji. Wyra¿am przekonanie, ¿e
zastosowanie technologii wytwarzania ciep³a w oparciu o biomasê przyniesie korzyœci dla
jego odbiorców, bo cena ciep³a
w najbli¿szym czasie nie bêdzie
rosn¹æ. A mam nadziejê, ¿e nasi
rolnicy przekonaj¹ siê do uprawy wierzby i bêdzie ona dla nich
dodatkowym Ÿród³em dochodu.
Ponadto nowa kot³ownia promuje nasze miasto i podejœcie gminy do zrównowa¿onego rozwoju. Dodam, ¿e na realizacjê tej
inwestycji pozyskaliœmy dotacjê
z EkoFunduszu w wysokoœci 4,5
mln z³ oraz 100 tys. z WFOŒiGW, a tak¿e uzyskaliœmy pre-

ferencyjne po¿yczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska.
NS: A czy realizacja tego zadania bêdzie mieæ wp³yw na podejmowanie inwestycji przez
gminê w kolejnych latach.
J.Cz.: Niew¹tpliwie ogranicza to nasze mo¿liwoœci zaci¹gania du¿ych kredytów na
wsparcie kolejnych zadañ inwestycyjnych. Jednak¿e zamierzamy w nastêpnych latach
realizowaæ inwestycje przy
wsparciu œrodków akcesyjnych.
NS: Jakie inne wa¿ne
zadania zosta³y zrealizowane w tym roku?
J.Cz.: Wraz z budow¹
kot³owni wymieniliœmy
sieci cieplne na d³ugoœci
2,5 km oraz zamontowaliœmy 100 wêz³ów ciep³owniczych, które bêd¹
wspomagaæ ca³y system
podawania ciep³a. Naruszy³o to nasze chodniki,
które przy tej okazji gruntownie odnowiliœmy, wstawiaj¹c w g³ównych ci¹gach pieszych kostkê brukow¹. Wykonaliœmy trzy parkingi przyblokowe. Bardzo istotnym zadaniem by³a budowa kanalizacji
sanitarnej w Porêbach Dêbskich, która jest roz³o¿ona na
dwa lata. Do zakoñczenia pozostanie nam pod³¹czenie czêœci
domów za szerokim torem. Przy
znacznym udziale mieszkañców
pod³¹czonych do kanalizacji
miejskiej zosta³o kilka domów
na ul. Korczaka. W so³ectwach
budowaliœmy nowe drogi. W
Chmielowie ze œrodków z SAPARD-u i w³asnych wybudowaliœmy drogê Kolnica oraz tzw.
szerok¹ ulicê. Nawierzchniê z
kruszywa zyska³y drogi w Tarnowskiej Woli, w Alfredówce
czy Porêbach Dêbskich. Inwestowaliœmy równie¿ w oœwietlenie uliczne. Bardzo wa¿ne dla
mieszkañców by³o ustawienie
lamp przy ul. Cmentarnej. Przebudowaliœmy liniê energetyczn¹ w Tarnowskiej Woli, usuwaj¹c ze œrodka chodnika s³upy.
NS: Du¿e znaczenie przywi¹zuje pan do poprawy stanu
placówek oœwiatowych.
J.Cz.: W tej dziedzinie wiele

ju¿ by³o robione, ale trzeba te¿
du¿ego wysi³ku by nasze szko³y
osi¹gnê³y pewien standard. Œrodków na ten cel nie mamy zbyt
du¿o, ale coœ uda³o siê zrobiæ.
Rozpoczêliœmy budowê sali
gimnastycznej w Jadachach,
wykonuj¹c w tym roku fundamenty. Ta spo³ecznoœæ ze wzglêdu na liczbê dzieci tak¹ salê mieæ
powinna. Wymieniliœmy 32 okna
w SP 2. Pozyskaliœmy kolejne

pracownie internetowe. Uda³o
siê rozwi¹zaæ problem pozyskania terenów przy szkole w os.
Dêba, dziêki czemu poprawimy
warunki zajêæ na powietrzu czy
parkowania dla rodziców. Tworzymy równie¿ warunki do zabawy dla dzieci i m³odzie¿y na
œwie¿ym powietrzu. Poniewa¿
koszykówka uliczna cieszy siê
du¿ym powodzeniem, zakupiliœmy 4 kosze do koszykówki
ulicznej, a w „Kozio³ku-Mato³ku” wykonaliœmy asfaltowe boisko. W mieœcie i so³ectwach rozstawiliœmy 5 nowych sto³ów betonowych do ping-ponga, które
ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹.
NS: Jak uk³ada siê panu
wspó³praca z radnymi w nowej
sytuacji prawnej w samorz¹dzie?
J.Cz.: Pocz¹tki by³y doœæ
szorstkie. Mo¿na tu wspomnieæ
sprawê tworzenia nowych gimnazjów, która wywo³ywa³a du¿o
emocji. Dziœ emocje siê wygasi³y, radni merytorycznie oceniaj¹
przedstawiane im przeze mnie
projekty uchwa³ czy propozycje
pewnych rozwi¹zañ, dotycz¹cych wa¿nych dla gminy spraw.
Muszê tu dodaæ, ¿e du¿y wk³ad
w osi¹gniêcie tego stanu równowagi pomiêdzy w³adz¹ uchwa-
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³odawcz¹ i wykonawcz¹ maj¹
równie¿ moi wspó³pracownicy:
burmistrz Krzysztof Micha³ów,
zajmuj¹cy siê sprawami komunalnymi, i g³ówny specjalista ds.
infrastruktury Aleksander Mokrzycki, nadzoruj¹cy gminne
inwestycje, oraz kadra kierownicza urzêdu.
NS: Co wtorek w kolejce do
pana i zastêpcy burmistrza ustawiaj¹ siê mieszkañcy naszej
gminy. Z jakimi sprawami przychodz¹ do burmistrza?
J.Cz.: Ludzie przychodz¹ ze
swymi bol¹czkami: brak pracy,
brak mieszkania, umorzenie podatków. S¹ to sprawy, których
nie mo¿na rozwi¹zaæ jednym
ruchem rêki. Nie mniej uda³o
siê nam w tym roku zatrudniæ kilkadziesi¹t osób w ramach prac publicznych czy
sta¿ów absolwenckich. Z
mieszkaniami sprawa jest
bardziej z³o¿ona. Bo mo¿emy
dysponowaæ tymi, które
mamy z odzysku. A tych jest
niewiele. Cieszy mnie natomiast anga¿owanie siê mieszkañców w rozwi¹zywanie
swoich spraw lokalnych.
Mieszkañcy anga¿uj¹ siê w
remonty dróg, chodników,
oœwietlenia i chc¹ wsparcia od burmistrza. Takie inicjatywy warto
wskazaæ i wesprzeæ. Przyk³adem
jest tu spo³ecznoœæ Jadachów, która w krótkim okresie odnowi³a elewacjê na budynku szkolnym. W
Cyganach odnowiony zosta³ parkiet na sali gimnastycznej.
NS: Z jakimi zamierzeniami
nowodêbski samorz¹d wejdzie
w 2004 rok?
J. Cz.: Dziœ trudno jest daæ
jednoznaczn¹ odpowiedŸ. Szykuje siê nam rewolucja w finansach publicznych w wyniku
zmiany przepisów. Gmina bêdzie zobowi¹zana finansowaæ
dodatki mieszkaniowe (do tego
roku wspiera³o gminê pañstwo),
wy¿ywienie uczniów czy
oœwietlenie uliczne. Trzeba najpierw zbilansowaæ bud¿et, a
póŸniej wolne œrodki przeznaczyæ na inwestycje. W³aœnie
rozpoczynamy prace nad bud¿etem, które opóŸnione s¹ ze
wzglêdu na zmianê przepisów.
Preferencje bêd¹ mia³y dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania
œrodków unijnych. Myœlê, ¿e w
kolejnym numerze „NS” poinformujemy mieszkañców o naszych zamierzeniach.
NS: Dziêkujê za rozmowê.
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ZWYCZAJE
I WRÓ¯BY
Przynosi³o siê snop s³omy do
kuchni, potem my³o siê przed
wieczerz¹ wigilijn¹ i przygotowywa³o potrawy takie jak: kapusta z grochem, barszcz z grzybami i ziemniakami, a po wieczerzy kompot z suszonych
owoców. Po wypiciu kompotu
œpiewa³o siê kolêdy. Potem panna wynosi³a psu resztki kolacji
i czeka³a, a¿ pies zje, i z której
strony zaszczeka, to z tej nadejdzie kawaler. Kiedy panna wróci³a do domu gospodarz bra³
snop i bi³ nim w powa³ê. Ile k³osów zosta³o na powale, to tyle
kopów zbo¿a mia³o byæ w ¿niwa. Tak¿e do miednicy k³ad³o
siê siano i parê pieniêdzy i la³o
siê wodê. Ka¿dy domownik
musia³ umyæ twarz w tym sianie. Gdy ju¿ wszyscy siê umyli,
to gospodarz kraja³ tyle kromek
chleba, ile by³o zwierz¹t w stajni, na ka¿d¹ kromkê k³ad³ kawa³ek op³atka i zanosi³ je zwierzêtom. Gdy gospodarz wchodzi³ do stajni, mówi³: „Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus” i dawa³ kromki zwierzêtom. Gdy zwierzêta zjad³y, krowy mia³y mu odpowiedzieæ:
„Na wieki wieków. Amen”.
Wspomnienia swojej babci
spisa³a Teresa

OPOWIEŒÆ
WIGILIJNA
W latach 1930-1950 by³y
inne zwyczaje ni¿ w latach
obecnych. Na przyk³ad w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia przynoszono wi¹zkê siana, z której
troszkê brano pod bia³y obrus.
A reszta, która zosta³a, le¿a³a
pod sto³em a¿ do œw. Szczepana. Rwano z niej siano, które
wraz z kromk¹ chleba i op³atkiem dawano byd³u. Na stole
wigilijnym znajdowa³y siê potrawy takie jak: barszcz z grzybami, kapusta z grochem, pierogi, ryby, kasza jaglana i kasza
tatarczana.
Na stole le¿a³ te¿ du¿y bochen chleba, na który m¹kê mieli³o siê w ¿arnach. Na tym bochenku le¿a³ op³atek, którym
dzieli³a siê najstarsza osoba i
sk³ada³a ¿yczenia. W k¹cie izby
stawiano kiczkê s³omy od
wschodu s³oñca i z tej kiczki
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WSPOMNIENIA WIGILIJNE
MOJEJ BABCI
brano ŸdŸb³a s³omy i rzucano je
na belki w izbie. Ile ŸdŸbe³ spad³o na belki, tyle mia³o byæ w
drugim roku kopów zbo¿a. W
du¿ej izbie w drewnianym
domu sta³a du¿a jod³a, któr¹
ubierano w jab³ka, pieczone
ciastka, ³añcuchy ze s³omy i bibu³y, ró¿ne pajace, anio³ki, a
wszystko robione by³o rêcznie
w domu.
Wspomnienia swojej babci
spisa³ £ukasz

DAWNY ZWYCZAJ
OBCHODZENIA
ŒWI¥T
BO¯EGO NARODZENIA
Z opowiadañ mojej babci
wiem, ¿e przygotowania do
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia odbywa³y siê tydzieñ wczeœniej.
Najpierw zabijano œwiniê. Wyroby by³y wykonywane bardzo
prymitywnie : wypchana kijem
kie³basa, kaszanka, salceson.
Wyrobów nie mielono, bo nie
by³o maszynek do miêsa, tylko
krojono no¿em. Wszystko robi³o siê w domach mieszkalnych,
w tzw. izbach. Wszystko by³o
dok³adnie wykorzystane, nawet
sierœæ zbierano, bo by³a potrzebna do uprzê¿y konia, tzw. poduszek. Po zabiciu œwini pieczono chleb i dro¿d¿owe ciasto z
rodzynkami. W wielkich maœnicach robiono mas³o. Dzieñ
przed Wigili¹ palono w piecach
i suszono kie³basê. Wszystko to
by³o bardzo smaczne, a w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia by³
œcis³y post. Ku wielkiej radoœci
by³a ubierana choinka, by³a ona
z lasu, pachn¹ca w ca³ym domu.
Strojona by³a jab³kami, pieczonymi ciastkami, anio³kami z bibu³y i kolorowymi ³añcuchami
z bibu³ i s³omek. Przepiêkna
choinka wisia³a u belki w izbie
lub sta³a na stole. Do ³ó¿ek zak³adano nowe sienniki wypchane s³om¹. PóŸniej odbywa³o siê
przygotowanie do wieczerzy:
bia³y, lniany obrus, na pod³ogê
nowe chodniki, a na stó³ 12 dañ:
barszcz z grzybami, ziemniaki

maszczone olejem i cebul¹,
karp, pierogi, kapusta z grochem, kluski z makiem, kompot
ze œliwek. W takiej scenerii
gospodarz wyci¹ga³ op³atek i
kiedy ukaza³a siê pierwsza
gwiazda na niebie, rozpocz¹³
dzielenie siê op³atkiem i sk³adanie ¿yczeñ. ¯yczenia przewa¿nie by³y tej treœci: „¯yczê ci tato
(czy dziadku) zdrowia, szczêœcia i fortuny, a po œmierci niebieskiej korony”. PóŸniej œpiewano kolêdy. Atmosfera w
domu by³a œwi¹teczna, o pó³nocy ca³a rodzina sz³a na Pasterkê. W pierwszy dzieñ odwiedza³y siê najbli¿sze rodziny i dzielono siê op³atkiem.
Wspomnienia
swojej babci spisa³a Ewelina

DLA PANIEN
I KAWALERÓW

mencie, gdy pierwsza gwiazda pojawi siê na niebie. Dawniej wierzono, ¿e w³aœnie wtedy dusze zmar³ych przybywaj¹
do swoich ziemskich domów.
Goœci z zaœwiatów nale¿a³o
przyj¹æ w odœwiêtnie przystrojonym wnêtrzu i zachowywaæ
siê tak, by niewidzialna istota
nie poczu³a siê obra¿ona czy
niezadowolona.
Po wieczerzy snuto opowieœci o cudach nocy wigilijnej,
œpiewano kolêdy, pastora³ki i
wró¿ono sobie z maku, zbo¿a,
³usek. Panny i kawalerowie
wyci¹gali ŸdŸb³a siana spod
obrusa, aby wywró¿yæ sobie
przysz³oœæ. •dŸb³o zielone
oznacza³o œlub w karnawale,
zwiêdniête dalsze oczekiwanie
na ukochanego lub ukochan¹,
a po¿ó³k³e – œmieræ lub staropanieñstwo. Do wró¿enia u¿ywano te¿ snopów stoj¹cych w
rogach izby – wytrz¹sano z
nich na stó³ ziarno z k³osów.
Liczba parzysta obiecywa³a
rych³y œlub, a nieparzysta dalsze oczekiwania. Noc wigilijna uwa¿ana by³a za noc cudów. Wierzono, ¿e wszystkie
zwierzêta rozmawiaj¹ ze sob¹
ludzkim g³osem. Niewielu
by³o jednak chêtnych do ich
pods³uchiwania. Mo¿na by³o
bowiem us³yszeæ proroctwo
œmierci w³asnej lub kogoœ z
rodziny.
Wspomnienia swojej babci
spisa³a Paulina

Gdy na niebie zapala siê
pierwsza gwiazdka, sk³adamy
sobie serdeczne ¿yczenia i
dzielimy siê bielutkim op³atkiem. Za chwilê zasi¹dziemy
do uroczyœcie nakrytego sto³u, zastawionego postnymi potrawami. Polski zwyczaj dzielenia siê op³atkiem znany jest
od ok. 200 lat. Wierzono, ¿e
kto prze³amie siê z innymi
op³atkiem, temu nie zabraknie
chleba przez ca³y nastêpny
rok. Wigilia, zwana te¿ poœnikiem, postnikiem lub wili¹,
zajmuje wyj¹tkowe miejsce w
Wspomnienia spisa³y dzieci
polskim œwiêtowaniu. Zaczy- z klasy IV SP Chmielów (2000
na siê w tym niezwyk³ym mo- r.) w ramach lekcji o regionie.

DAR DLA BIBLIOTEKI
W Bibliotece w Nowej Dêbie powstaje dzia³
ksi¹¿ki obcojêzycznej. 16 paŸdziernika otrzymaliœmy z Ambasady USA w formie daru ksi¹¿ki i p³ytê CD w jêzyku angielskim o historii,
kulturze i gospodarce tego kraju. Dodatkowo
otrzymaliœmy tak¿e ksi¹¿ki i kasety do nauki
jêzyka angielskiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezp³atnego korzystania z tych zbiorów.
MA£GORZATA WÊGRZYNEK
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W pielgrzymce na Jubileusz
25-lecia Pontyfikatu Jana Paw³a II wziê³a udzia³ 40 osobowa
delegacja diecezji sandomierskiej. By³o w niej 3 kap³anów,
4 siostry zakonne i 33 osoby
œwieckie pochodz¹ce z ró¿nych
stron. Najwiêksz¹, kilkunastoosobow¹ grupê stanowili mieszkañcy Janowa Lubelskiego i
okolicznych miejscowoœci. Po
Mszy œw. koncelebrowanej w
bazylice katedralnej do udaj¹cych siê do Rzymu przyby³ ks.
bp Ordynariusz Andrzej Dziêga, aby pob³ogos³awiæ na pielgrzymi trud, udzieliæ na drogê
s³ów pokrzepienia i duchowego
wsparcia. Powiedzia³ m. in.:
„Autobus bêdzie dla was domem i kaplic¹. Niech Was Bóg
ma w swojej opiece.”
Do Rzymu docieramy poprzez £agiewniki, Padwê i
Asy¿. W trakcie pobytu w Rzymie 3–krotnie mieliœmy okazjê
spotkaæ siê z Janem Paw³em II,
a to by³o najistotniejsze. Po to
w³aœciwie jechaliœmy, takie by³y
pragnienia naszych serc. W³¹czyliœmy siê w ogólnokoœcieln¹ modlitwê dziêkczynienia
Panu Bogu za 25 lat Pontyfikatu Papie¿a Jana Paw³a II, a taki
Jubileusz bardzo rzadko siê zdarza.
Audiencja œrodowa – 15
paŸdziernika
W tym roku Koœció³ prze¿ywa niezwyk³y Jubileusz widzialnej G³owy Chrystusowego
Koœcio³a, 25-lecie Pontyfikatu.
Czwarty - jak dotychczas, jeœli
chodzi o czas trwania - pontyfikat. Na Placu œw. Piotra staramy siê w miarê mo¿liwoœci trzymaæ blisko siebie, aby siê w t³umie nie zagubiæ. Dbamy o to, by
w pobli¿u siedzieæ, a ponadto
chodzi tak¿e, aby mo¿na by³o
zaœpiewaæ dla Papie¿a pieœñ,
któr¹ æwiczyliœmy w trakcie
naszego dotychczasowego pielgrzymowania. Znajdujemy
miejsce po prawej stronie w niedalekiej stosunkowo odleg³oœci
od o³tarza. Najwa¿niejsza w tym
wszystkim jest nasza modlitwa
i obecnoœæ. Audiencja rozpoczyna siê, mo¿na tak powiedzieæ, nieco wczeœniej, poniewa¿ Papie¿ rozpocz¹³ objazd
sektorów ju¿ od godziny 10.3o.
Uda³o mi siê wykonaæ trzy zdjêcia, a jaki bêdzie efekt - zobaczymy. Poniewa¿ by³em zaledwie kilka metrów od trasy przejazdu, mam nadziejê, ¿e z tych
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SREBRNY JUBILEUSZ
PONTYFIKATU JANA PAW£A II
trzech zdjêæ, któreœ wyjdzie. I
bêdzie to zdjêcie historyczne,
poniewa¿ zrobione w przeddzieñ dok³adnej daty wyboru
kard. Wojty³y na Papie¿a.
Jego zewnêtrzny wygl¹d by³
pogodny i radosny. Obok czu-

poniewa¿ nie rozumiej¹ polskiego jêzyka, a jeœli pewna liczba
dotrze, to z pewnoœci¹ z nami
siê zmieszcz¹. Polaków w sumie by³o nieco ponad 6 tysiêcy,
licz¹c rozdane karty wstêpu na
spotkanie z Papie¿em, a w rze-

wa³ ks. arcybiskup Stanis³aw
Dziwisz. Po dojechaniu do o³tarza ustawionego przed Bazylik¹ rozlegaj¹ siê gromkie brawa tych wszystkich, którzy
przybyli na audiencjê. Oczywiœcie by³y i œpiewy w wykonaniu osób z ró¿nych krajów i narodowoœci, w tym tak¿e Polaków. Pieœni¹ œpiewan¹ przez
nas, by³a oczywiœcie w pierwszej kolejnoœci „Barka”.
Po katechezie, do Polaków
Jan Pawe³ II powiedzia³ nastêpuj¹ce s³owa: „Pozdrawiam moich rodaków z Polski i ze œwiata, kardyna³ów i biskupów.
Wszystkim serdecznie dziêkujê za obecnoœæ – tê dzisiejsz¹ i
tê w ci¹gu dwudziestu piêciu lat
mojego pontyfikatu. Dziêkujê
za modlitwy i za wszelkie wyrazy ¿yczliwoœci i jednoœci. Cieszê siê, ¿e mogê liczyæ na Wasze duchowe wsparcie. ZawieŸcie moje pozdrowienia Waszym
rodzinom i bliskim”.
Po audiencji œrodowej dowiadujemy siê, i¿ jesteœmy zaproszeni na jutrzejsze spotkanie
na godz. 11, kiedy to Ojciec œw.
ma siê spotkaæ z kardyna³ami,
biskupami i ksiê¿mi. Zaproszenie dotyczy praktycznie tylko
Polaków, choæ o. Hejmo ¿artobliwie powiedzia³, ¿e inne narodowoœci raczej nie przyjd¹,

czywistoœci ta liczba dochodzi³a, jak wspomniano w innym
miejscu, do 10 tysiêcy. Wszêdzie by³o widaæ polskie flagi
narodowe, tablice z napisami
miejscowoœci, sk¹d przybyli
pielgrzymi, co niekiedy by³o
niezwykle uci¹¿liwe, poniewa¿
przys³ania³y pole widzenia w
kierunku Papie¿a.
Og³oszenie Adhortacji „Pastores gregis”
Pogoda tego dnia, 16 paŸdziernika, by³a bardzo korzystna. Nie pada, temperatura wynosi +18 C. Dzieñ podobny do innych, a jednak szczególny i wyj¹tkowy. Cz³owiek ¿yje w czasie. Jest œwiadkiem i uczestnikiem wydarzeñ, które realizuj¹
siê teraz. Tego dnia bowiem
przypada dok³adnie 25 rocznica
wyboru ks. kard. Karola Wojty³y na Papie¿a, który wybra³ sobie imiê Jan Pawe³ II. To on,
pierwszy z naszego Narodu, zastêpuje Chrystusa za ziemi, jest
widzialn¹ G³ow¹ Koœcio³a. Wa¿ne jest, ¿e tu jesteœmy i w tym
wszystkim uczestniczymy. Trzeba tu podkreœliæ i wyznaæ z ca³¹
otwartoœci¹, ¿e to wielka ³aska i
dar Bo¿ej Opatrznoœci. To tak¿e
wielkie zobowi¹zanie, aby Ojca
œw. wspieraæ swoj¹ modlitw¹.
O godzinie 9.45 jesteœmy ju¿
w auli Paw³a VI . Kontrola przy

wpuszczaniu przebieg³a bardzo
sprawnie i stosunkowo szybko.
Wewn¹trz panuje rodzinna,
swojska atmosfera, bo przecie¿
jest to spotkanie dla Polaków.
Wszêdzie praktycznie s³ychaæ
tylko polski jêzyk. Nie odczuwa siê w ogóle faktu, i¿ jest siê
poza granicami Ojczyzny. Co
chwilê ktoœ na sali wyci¹ga flagê i tablicê z napisem miejscowoœci, sk¹d dana grupa pielgrzymkowa przyby³a. Œpiew
pieœni religijnych, a zw³aszcza
przyœpiewki góralskie podrywaj¹ z siedzeñ oczekuj¹cych na
papie¿a. Aula mo¿e pomieœciæ
oko³o 10 tysiêcy osób i jest prawie w ca³oœci zape³niona.
Przednia jej czêœæ zosta³a zarezerwowana dla dyplomatów,
kardyna³ów, biskupów, kap³anów i kleryków pracuj¹cych i
studiuj¹cych w Rzymie.
O godzinie 10.55 zapowiedŸ
spotkania z Janem Paw³em II.
Na telebimie mo¿na ogl¹daæ
uczestników spotkania w przybli¿eniu. Pokazuj¹ przede
wszystkim kardyna³ów i najbli¿szych wspó³pracowników
Papie¿a. Gwardziœci papiescy
dodaj¹ spotkaniu splendoru,
powagi i podnios³oœci. Chwile
oczekiwania na Papie¿a nacechowane s¹ radoœci¹ i nadziej¹.
Trudno siê takiemu klimatowi
dziwiæ, a nawet trudno siê spodziewaæ innego. Dla wielu to
pierwsza i jedyna okazja spotkania siê z nastêpc¹ œw. Piotra i
zastêpc¹ Chrystusa. Ponadto
fakt, ¿e jest siê uczestnikiem tak
historycznego spotkania – Jubileuszu 25-lecia pontyfikatu, ma
swoj¹ wymowê i znaczenie. To
wszystko trudno uj¹æ w s³owa,
co cz³owiek prze¿ywa³ na p³aszczyŸnie duchowej i religijnej.
Muzyka organowa wype³nia³a
czas wyczekiwania na pojawienie siê Jana Paw³a II. Kilka minut po 11-ej pojawia siê Papie¿ na wózku. Gest podniesionej rêki na powitanie wzmaga
brawa i aplauz.
Najpierw podziêkowanie za
synod i adhortacjê posynodaln¹,
odnosz¹c¹ siê do zadañ i pos³ugi biskupów. Tu¿ obok Papie¿a
zasiedli: kard. Jan Pietra Scot-
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te – sekretarz generalny Synodu Biskupów, ks. kard. Giovanni Battista Ree – prefekt Kongregacji Biskupów, kard. Sodano i Ratzinger, a tak¿e arcybp.
Dziwisz. W czasie uroczystoœci
g³os zabra³ kard. Scotte, nawi¹zuj¹c do odbytego w dniach 30
wrzeœnia – 27 paŸdziernika
2001 r. X Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów,
w którego nastêpstwie powsta³a dzisiejsza adhortacja.
Przypomnia³ tak¿e pierwszy
synod pod przewodnictwem
Jana Paw³a II w 1979 r. Po
tym powitalnym wprowadzeniu najbli¿si wspó³pracownicy otaczaj¹ Jana Paw³a II,
wnoszony jest stolik, na którym zostaje podpisana wspomniana adhortacja „Pastores
gregis”.
Po tym ceremoniale kardyna³owie obecni na podium
sk³adaj¹ papie¿owi tzw. homagium . Biskupi reprezentuj¹cy wszystkie kontynenty
otrzymali tekst adhortacji. W
imieniu pasterzy europejskich
adhortacjê odebra³ Polak, ks. bp
Czes³aw Kozon z Kopenhagi.
Wzruszaj¹ce by³o to podchodzenie poszczególnych hierarchów Koœcio³a, przyklêkanie,
ca³owanie w pierœcieñ rybaka
zawieraj¹cego relikwie. Papie¿
ku podchodz¹cemu wyci¹ga³
swoj¹ d³oñ, obejmuj¹c z ¿yczliwoœci¹ i serdecznoœci¹. Niektórzy przy sposobnoœci coœ mówili do Ojca œw., inni czynili to
homagium w milczeniu. Brawa
auli wywo³a³o podejœcie kard.
Franciszka Macharskiego z
Krakowa i jeszcze kilku innych.
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PóŸniej wspólne odmówienie
modlitwy „Ojcze nasz” po ³acinie i papieskie b³ogos³awieñstwo. Na zakoñczenie spotkania
rzêsiste brawa, œpiew „¿yczymy,
¿yczymy” i „sto lat”. W drodze
powrotnej Papie¿ zatrzymuje
siê przy chórze, który towarzyszy³ uroczystoœci, pozdrawia zebranych gestem wyci¹gniêtych

r¹k i znika za drzwiami auli.
Opadaj¹ emocje, ludzie rozpromienieni radoœci¹ powoli opuszczaj¹ aulê, udaj¹c siê ka¿dy w
swoim kierunku. Po drodze spotykamy jeszcze ks. prymasa
kard. Józefa Glempa.
Uroczysta Msza œw. jubileuszowa
Na Plac œw. Piotra docieramy ponownie oko³o godziny 16ej. Mamy karty wstêpu, podobnie jak na spotkanie przedpo³udniowe. Najbli¿sze o³tarza sektory s¹ ju¿ czêœciowo zajête. Po
wejœciu szukamy w miarê mo¿liwoœci odpowiedniego miejsca.
Chodzi przy tym tak¿e o to, aby
ca³a grupa by³a obok siebie w

W HO£DZIE PAPIE¯OWI
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jednym miejscu. Po drodze
przygotowywaliœmy kilka pieœni, a szczególnie jedn¹ pt. „Rybak”, aby j¹ w odpowiednim
momencie zaœpiewaæ Papie¿owi. Czêœciowo to nam siê udaje, bo jesteœmy nie tak daleko
od o³tarza, a ponadto skupieni
w jednym miejscu.
Na kwadrans przed godz. 18
z g³ównej bramy Bazyliki wyjecha³ papamobilem Ojciec
œw. Pozdrawia wiernych znanym gestem, a ci odwzajemniaj¹ siê brawami. W imieniu
kardyna³ów Papie¿a wita i
sk³ada ¿yczenia okolicznoœciowe dziekan Kolegium
Kardynalskiego kard. J. Ratzinger. Nawi¹zuje do wydarzenia sprzed 25 laty, do daty
16 paŸdziernika 1978 r.
Wspomnia³ o pierwszym
przemówieniu papieskim, w
którym powiedzia³, i¿ przyby³
z dalekiego kraju, ale bliskiego przez wiarê. Po jego zakoñczeniu podchodzi do Jana
Paw³a II d³ugo œciskaj¹c jego
d³oñ.
Homilia w czasie Eucharystii
to bardzo osobiste refleksje Papie¿a. Wdziêcznoœæ Panu Bogu i ludziom za wszelkie dobro. To wychwalanie Bo¿ego Mi³osierdzia i
Opatrznoœci. Zatrzymajmy siê na
chwilê nad s³owami, które w tym
wyj¹tkowym dla siebie, Koœcio³a i naszego Narodu wypowiedzia³ Jan Pawe³ II. „Dwadzieœcia
piêæ lat temu by³o mi dane w sposób szczególny doœwiadczyæ Bo¿ego Mi³osierdzia. To, g³osem
Kolegium Kardyna³ów, zmartwychwsta³y Chrystus rzek³ do
mnie, jak ongiœ do Piotra nad Je-

ziorem Genezaret: *Paœ owce
moje*. A w duszy brzmia³o echo
pytania, które ongiœ us³ysza³
Piotr: *Czy mnie mi³ujesz? Czy
mnie mi³ujesz bardziej…?* Jak
po ludzku mo¿na by³o nie odczuwaæ lêku? Jak mog³a nie zaci¹¿yæ odpowiedzialnoœæ tak wielka? Trzeba by³o z ca³¹ moc¹ odwo³aæ siê do mi³osierdzia, aby na
pytanie: *Czy przyjmujesz?*, z
ufnoœci¹ odpowiedzieæ: *W pos³uszeñstwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzaj¹c
Matce Chrystusa i Koœcio³a –
œwiadom wielkich trudnoœci –
przyjmujê .*
Dziœ dzielê siê z wami, drodzy bracia i siostry, tym doœwiadczeniem, które przez æwieræ wieku trwa nieustannie. Ka¿dego
dnia odbywa siê w mym sercu
ten dialog, a w duchu wpatrujê
siê w to ³askawe spojrzenie
zmartwychwsta³ego Chrystusa,
które oœmiela, aby – jak Piotr –
ze œwiadomoœci¹ swej ludzkiej
u³omnoœci ze spokojem odpowiada³: *Panie, Ty wiesz…Ty
wiesz, ¿e Ciê kocham*, a potem
podejmowaæ zadania, jakie On
sam przed nami stawia.”
Byæ w tym czasie w na Placu
œw. Piotra i uczestniczyæ we Mszy
œw. jubileuszowej, mimo trudu i
zmêczenia, to coœ niesamowitego i niezwyk³ego. Jechaliœmy po
to, aby w tym dniu byæ blisko
Papie¿a, by siê z nim i za niego
modliæ, by reprezentowaæ nasz¹
diecezjê sandomiersk¹ i jej wiernych. Za wszelkie dobro Bogu i
ludziom niech bêd¹ dziêki.

Uroczyœcie obchodzono w
œrodowisku szkolnym w Tarnowskiej Woli 25 rocznicê pontyfikatu Jana Paw³a II – Wielkiego Polaka. W paŸdzierniku w
szkole zorganizowano wystawê
poœwiêcon¹ Jego osobie. Natomiast w listopadzie uczniowie ze
szkolnego Ko³a Teatralnego i
Muzycznego przygotowali poetycko-muzyczny monta¿ poœwiêcony sylwetce Karola Wojty³y. Monta¿ „Jan Pawe³ II – Papie¿ Prze³omów” zosta³ zaprezentowany tak¿e rodzicom.
W nastrojowej scenerii, przy
zapalonych œwiecach, uczniowie
prezentowali wiersze i piosenki,
które przybli¿y³y ¿ycie i osobowoœæ Karola Wojty³y. Prezento-

wane by³y fragmenty jego przes³ania dla cz³owieka na nowe tysi¹clecie. Scenariusz monta¿u
zawiera³ utwory pisane przez
papie¿a, o papie¿u, fragmentu
homilii g³oszonych w czasie
pielgrzymek do Polski. W treœæ
wplecione by³y piosenki bliskie
sercu papie¿a – dotycz¹ce Wadowic, ulubione góralskie melodie. Na zakoñczenie uczniowie
odœpiewali pieœñ, w której ¿yczyli zdrowia i wielu lat ¿ycia dla
naszego wielkiego rodaka.
Ta uroczystoœæ i nastrojowa
rocznica by³a okazj¹ i mo¿liwoœci¹, poprzez poezjê i piosenkê,
do osobistego spotkania
uczniów i ich rodziców z Janem
Paw³em II.
(WO)

ks. MIECZYS£AW
WOLANIN
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WSPOMNIENIE O DYREKTORZE LES£AWIE FLISIE
29 listopada po¿egnaliœmy
na zawsze mgr in¿. Les³awa
FLISA– cz³onka Zarz¹du, dyrektora ds. Produkcji Specjalnej i Rozwoju Zak³adów
Metalowych „DEZAMET”
Spó³ka Akcyjna w Nowej
Dêbie. Odszed³ od nas nagle
i niespodziewanie podczas
podró¿y s³u¿bowej.
Œ.p. Les³aw FLIS urodzi³
siê 26 marca 1955 r. w Nowej Dêbie; tutaj uczêszcza³
do szko³y podstawowej, a
nastêpnie do Technikum
Mechanicznego.
Pracê zawodow¹ w Zak³adach
Metalowych
„DEZAMET” S.A. podj¹³
w 1979 roku, bezpoœrednio
po ukoñczeniu wy¿szych
studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Rzeszowskiej.
Zatrudniony pocz¹tkowo
jako technolog w Dziale
G³ównego Technologa, szybko awansowa³, zajmuj¹c kolejno stanowiska: Kierownika
Kontroli Jakoœci, Kierownika
Wydzia³u Produkcji ¯elazek,
G³ównego Specjalisty ds. Zaopatrzenia i Kooperacji.
Posiadaj¹c stosowne kwalifikacje zawodowe oraz do-

œwiadczenie w zarz¹dzaniu na stwa pañstwowego w spó³kê
ró¿nych szczeblach przedsiê- akcyjn¹. W codziennej pracy
biorstwa w 1990 roku zostaje odznacza³ siê wysok¹ wiedz¹
fachow¹ oraz zdolnoœciami organizatorskimi.
W ponad dwudziestoletnim okresie pracy
szczególnie wyró¿ni³ siê
zaanga¿owaniem w unowoczeœnianie i produkcjê nowych wyrobów na
potrzeby obronnoœci kraju. Wyroby wojskowe
by³y dla niego codziennoœci¹, staj¹c siê z czasem wrêcz Jego pasj¹.
Efektywnie wspó³pracowa³ z wojskowymi
i cywilnymi instytutami
naukowymi m.in. Wojskowym Instytutem
Technicznym Uzbrojenia w Zielonce, Instytupowo³any na stanowisko Za- tem Mechaniki Precyzyjnej w
stêpcy Dyrektora ds. Tech- Warszawie, Komitetem Banicznych. W styczniu 1995 dañ Naukowych w Warszaroku wchodzi w sk³ad Zarz¹- wie, Instytutem Technicznym
du „DEZAMET” S.A., obej- Wojsk Lotniczych w Warszamuj¹c równoczeœnie stanowi- wie, jak równie¿ z miejscow¹
sko Dyrektora ds. Technicz- Jednostk¹ Wojskow¹ i Polinych i Produkcji.
gonem w Nowej Dêbie - w zaDu¿o si³, energii i czasu w³a- kresie badañ i prób oraz udosnego poœwiêci³ przekszta³ca- skonalania dotychczasowych
niu Zak³adów Metalowych i wytwarzania nowych wyro„Dezamet” jako przedsiêbior- bów. Aktywnie uczestniczy³

„Myœl jest œwiêta i zbawienna modliæ siê za zmar³ymi.
Tobie Bo¿e rzecz przyjemna zlitowaæ siê nad nimi.”

PRO MEMORIA
Adolf Grzêda pojawi³ siê w Nowej Dêbie z nakazem pracy w po³owie lat piêædziesi¹tych. Spêdzi³ w naszym mieœcie ca³e swoje zawodowe ¿ycie, ponad 30 lat. By³ nauczycielem Jedenastoletniej Szko³y Rozwojowej w latach 1951 – 1965, Szko³y Podstawowej Nr 1 w latach 1965 – 1981 i Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w latach 1981 –
1985. Wychowa³ w tych latach kilka pokoleñ m³odych ludzi. Po wielu latach zmagania siê z chorob¹ Adolf zmar³ w 1985 roku i
zosta³ pochowany na nowodêbskim cmentarzu. Ja i wszyscy, z którymi rozmawia³am,
wspominamy Adolfa jako cz³owieka niezwykle ¿yczliwego ludziom, zawsze chêtnego do pomocy innym.
Minê³o wiêc 18 lat odk¹d od nas odszed³.
W czasie tych osiemnastu lat jego grób uleg³
zniszczeniu i zacz¹³ siê rozsypywaæ. Adolf w
Nowej Dêbie nie ma rodziny. W tej chwili nie

ma tak¿e ¿yj¹cych bliskich i w Polsce. Postanowiliœmy wiêc, jako Jego koledzy, odwo³aæ
siê do wszystkich, którzy Go znali, do Jego
uczniów i wychowanków, kolegów z pracy o
wsparcie naszej inicjatywy odbudowy Jego
grobu. Uda³o siê nam zrealizowaæ nasze zamierzenie w paŸdzierniku tego roku, dziêki
¿yczliwej pomocy tych, którzy znali Adolfa.
T¹ drog¹ chcia³am podziêkowaæ wszystkim nauczycielom - ofiarodawcom, tym
czynnie pracuj¹cych, jak i emerytom, którzy nas wsparli. Dziêkujê tak¿e NSZZ „Solidarnoœæ”- sekcji oœwiaty, za wsparcie finansowe. Szczególne podziêkowanie kierujê do wykonawcy pomnika, pana Raka,
by³ego ucznia Adolfa, który ¿yczliwie ustosunkowa³ siê do naszego przedsiêwziêcia
i dziêki jego pomocy projekt móg³ byæ tak
szybko zrealizowany.
MARIA KASAK

we wspó³pracy z firmami zagranicznymi.
Nale¿a³ do grona czo³owych racjonalizatorów produkcji. By³ autorem kilkunastu wniosków racjonalizatorskich dotycz¹cych zmiany
technologii, konstrukcji oprzyrz¹dowania, poprawy jakoœci
wyrobów oraz oszczêdnoœci
materia³ów.
Za swoj¹ pracê dyr. Flis by³
wielokrotnie nagradzany i odznaczany – m.in. Z³otym i Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Z³otym, Srebrnym i Br¹zowym
Medalem za Zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju oraz wieloma innymi wyró¿nieniami.
Po¿egnaliœmy cz³owieka,
którego ca³e ¿ycie zwi¹zane
by³o z tutejszym œrodowiskiem,
który nie szczêdzi³ swoich si³
w rozwi¹zywanie wa¿nych
problemów Spó³ki, jak równie¿
otoczenia, w którym ¿y³ i pracowa³. Pozostanie w naszej pamiêci jako cz³owiek pogodnego usposobienia, o wielkim sercu i du¿ej ¿yczliwoœci. Bêdzie
Go nam brakowa³o.
MARIAN PIECHOTA
Szef Biura
Obs³ugi Spó³ki
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Tegoroczny Dzieñ Seniora
(22 listopada) zbieg³ siê z 40leciem Zarz¹du Rejonowego
Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Si³¹ rzeczy mia³ wiêc bardziej uroczysty charakter ni¿ zazwyczaj.
Podkreœli³a to obecnoœæ wielu
goœci: Alfreda Maczugi z Zarz¹du Okrêgowego PZERiI z
Rzeszowa, Jerzego Sudo³a,
wicestarosty, Andrzeja Chejzdrala, przewodnicz¹cego rady,
Józefa Czekalskiego, burmistrza, wraz ze swoimi wspó³pracownikami, dyrektorów instytucji i firm z naszego miasta.
Goœci i zebranych mieszkañców z miasta i so³ectw powita³
Julian ¯mihorski, przewodnicz¹cy PZERiI. Jak powiedzia³
przewodnicz¹cy: „Jesteœmy na
urlopie do koñca naszych dni”,
dlatego ¿yczy³, aby wykorzystaæ ten „urlop” dobrze, czyli by
bawiæ siê w ten szczególny
dzieñ.
Stosowne s³owa skierowa³
do seniorów Józef Czekalski,
który zauwa¿y³, ¿e ka¿dy wiek
ma swoje przes³anie, a cierpienie swoj¹ godnoœæ. Jerzy Sudo³
przypomnia³ s³owa poety „Nie
depczcie przesz³oœci o³tarzy”,
które powinny byæ mottem w
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¿yciu m³odych ludzi. PóŸniej na
rêce Zarz¹du posypa³y siê ¿yczenia, gratulacje, upominki.
Obok J. ¯mihorskiego odbiera-

Uzna³ to za wyró¿nienie dla ca³ego Zarz¹du, a osobiœcie – odznaka ta motywowaæ go bêdzie
do szukania sposobów pomocy

Odznaczeni M. M¥CZKA i St. WÓJCIK.
³y je Józefa Kaczmarek, wiceprzewodnicz¹ca i Zofia Strzelczyk, przewodnicz¹ca Komisji
Kultury. Seniorzy odwdziêczyli siê przyznaniem Z³otej Odznaki Zwi¹zku prezesowi ZM
Dezamet S.A. Stanis³awowi
Wójcikowi, który by³ bardzo
wzruszony tym wyró¿nieniem.

naszym seniorom. Tak¹ sam¹
odznak¹ zosta³a wyró¿niona
Maria M¹czka, cz³onek
Zwi¹zku.
Seniorom w dalszej czêœci
sobotniego spotkania zaprezentowa³a siê m³odzie¿ z Zespo³u
Tañca Dawnego „Gratia Juvenis”. O tañcach barokowych,

40 LAT DZIA£ALNOŒCI PZERII

W roku 1963 u pewnej grupy ludzi w
starszym wieku powsta³a myœl niesienia
pomocy innym. Z inicjatywy Jana Bajdy i
Mieczys³awa Œliwki powsta³ Zjednoczony
Zwi¹zek Emerytów i Inwalidów, zwany
ko³em terenowym. Wtedy ko³o liczy³o 35
cz³onków, a w sk³ad pierwszego Zarz¹du
wchodzili: Jan Bajda, Mieczys³aw Œliwka,
p. Serba, p. Stawicki.
Od samego pocz¹tku Zarz¹d wspó³pracowa³ z w³adzami miasta i ró¿nymi zak³adami na terenie Nowej Dêby. W tym czasie
Spó³dzielnia Inwalidów „Zjednoczenie”,
której prezesem by³ Andrzej Mucha, objê³a patronat nad naszym Zwi¹zkiem i dziêki niemu, mog³o dojœæ do skutku wiele inicjatyw.
Ci¹gle rosn¹ca liczba cz³onków zmusza³a do szukania wiêkszego lokalu, a tym samym stworzenia lepszych warunków do
pracy Zwi¹zku. Przewodnicz¹cy Leon
Kruszewski w porozumieniu z prezesem
A. Much¹ i przewodnicz¹c¹ Rady Zak³adowej Spó³dzielni Inwalidów Janin¹ Skurnowicz, z piwnicy bêd¹cej pomieszczeniem
magazynowym malarzy pokojowych – postanowili stworzyæ nowy lokal na pomieszczenie dla pañstwowego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Sprawa by³a

trudna i projekt przerasta³ si³y ludzkie emerytów, ale wszystkie przeszkody zosta³y pokonane i w 1978 roku powsta³ w piwnicy
KLUB SENIORA.
Przy pomocy sponsorów zosta³a urz¹dzona œwietlica zwi¹zkowa – by³ telewizor, radio i ró¿nego rodzaju gry. Otwarcie KLUBU SENIORA nast¹pi³o w obecnoœci w³adz
zwi¹zkowych, miejskich oraz zaproszonych
goœci. W 1979 roku w nowym lokalu œwiêtowano ju¿ Miêdzynarodowy DZIEÑ KOBIET oraz DZIEÑ INWALIDY, jeszcze pod
przewodnictwem Leona Kruszewskiego.
Na przestrzeni lat 1979 – 1995 zas³u¿onymi
dla Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów byli: Eugeniusz Rak, Tadeusz Górniak, Stanis³aw Jerzyk, Julia
Syska, Wojciech Warcho³, Maria Bajda,
Tadeusz Radkowiak, Janina Radkowiak,
Jan Wójcicki Janina i Franciszek Majgierowie, Mieczys³aw Gaborski, Genowefa
Mycek, Wac³awa Borowiecka, W³adys³aw
Mas³yk.
W 1985 roku zasz³y zmiany w Zarz¹dzie: na przewodnicz¹cego Zarz¹du wybrano Juliana ¯mihorskiego, a w styczniu
1986 roku stanowisko skarbnika powierzono Józefie Kaczmarek. Wy¿ej wymienieni, wybierani w kolejnych wyborach, po-

trudnoœciach, jakie sprawia ich
wykonanie, o umiejêtnoœciach
nowodêbskiej m³odzie¿y mówi³a Janina Lubera. Zaœ tancerze
zaprezentowali sw¹ klasê na
parkiecie, za co byli sowicie
nagrodzeni oklaskami. Tañce
by³y przerywane wykonaniami
pieœni barkowych na gitarze
przez uczennicê szko³y muzycznej z Tarnobrzega, a pochodz¹c¹ z Nowej Dêby.
Na takim wieczorze nie mog³o brakn¹æ pieœni, piosenek
nierozerwalnie kojarz¹cych siê
z latami m³odoœci dzisiejszych
seniorów. Wykona³ je Chór Klubu Seniora przy akompaniamencie Wojciecha Serafina.
Mo¿na by³o us³yszeæ Deszcz,
jesienny deszcz, Piechotê, Cyganeczkê, Magdalenê. Chór z
DPS-u zaœpiewa³ mêskimi g³osami O mój rozmarynie, Zabra³eœ serce moje, Jeszcze za wczeœnie. Potem wyst¹pi³a Kapela
Ludowa „Dêbianie” z lasowiackimi i rzeszowskimi piosenkami. Wieczór zakoñczy³ siê potañcówk¹.
WIES£AW ORDON

wierzone im funkcje pe³ni¹ do dzisiaj, przy
wspó³pracy pozosta³ych cz³onków Zarz¹du: Marii M¹czki (sekretarza), Zofii
Strzelczyk (przewodnicz¹cej Komisji Kultury), Marii Skarbieckiej (przewodnicz¹ca Komisji Socjalnej) oraz Anny Dukles,
Janiny Rode, Natalii Mas³yk, Wiktorii
Tarnawskiej, Józefy Nadajewskiej, Alfredy Szczepañskiej, Zuzanny Mirowskiej.
Komisja Rewizyjna dzia³a w sk³adzie:
przewodnicz¹cy Józef Rode, cz³onkowie
Janina Pabian i Danuta Urbaniak.
G³ównym celem naszego Zwi¹zku jest
niesienie pomocy naszym Cz³onkom na miarê mo¿liwoœci, ludziom chorym, samotnym
i wymagaj¹cym naszego wsparcia. M.in.
przyznajemy zapomogi finansowe i organizujemy pomoc rzeczow¹ w przypadkach
losowych, prowadzimy bezp³atne porady dla
swoich Cz³onków, prowadzimy dzia³alnoœæ
kulturaln¹ i turystyczn¹ – przy wspó³udziale Samorz¹dowego Oœrodka Kultury i Domu
Pomocy Spo³ecznej, wydajemy zaœwiadczenia na ulgowe przejazdy P.K.P., prowadzimy Zwi¹zkow¹ Kasê Pogrzebow¹, roznosimy paczki okazjonalne – Cz³onkom Zwi¹zku – chorym i niechodz¹cym, odwiedzamy
chorych w szpitalu oraz wykonujemy ró¿ne
prace zwi¹zane z organizowaniem uroczystoœci takich jak: op³atek, Dzieñ Matki oraz
Dzieñ Seniora.
PZERiI
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ORMIANIE
W NOWEJ DÊBIE

W poniedzia³ek 24 listopada z
wizyt¹ w Nowej Dêbie przebywali
przedstawiciele zak³adów ciep³owniczych z odleg³ej i doœæ egzotycznej dla nas Armenii. Goœci
przywita³ burmistrz Krzysztof
Micha³ów. Obecni na spotkaniu
byli tak¿e: przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej PGKiM Edward Placek, prezes i wiceprezes PGKiM
Marian Lis i Tadeusz Plaskota,
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a tak¿e g³ówny specjalista ds. infrastruktury Aleksander Mokrzycki oraz Maria Pisarkiewicz
z PGKiM. Burmistrz przybli¿y³
goœciom z Armenii nasz¹ gminê,
a o spó³ce i zadaniach realizowanych przez PGKiM mówili cz³onkowie Zarz¹du. Now¹ kot³owniê
prezentowa³ A. Mokrzycki – odpowiedzialny za infrastrukturê w
gminie, oraz M. Pisarkiewicz, któ-

ra opiekuje siê kot³owni¹ z ramienia PGKiM.
Po przywitaniu i udzieleniu
ogólnych informacji goœcie udali
siê na zwiedzanie Spó³ki, w tym
kot³owni, bazy przygotowania
paliwa, oczyszczalni œcieków.
Nowa kot³ownia na biomasê
wzbudzi³a wœród naszych goœci
du¿e zainteresowanie, dlatego
posypa³o siê wiele pytañ dotycz¹cych zastosowanych rozwi¹zañ i technologii. Ormianie byli
ciekawi ró¿nic pomiêdzy spalaniem biomasy i gazu, a tak¿e strat
cieplnych na ciep³oci¹gu oraz
sposobu uzdatniania wody na
cele energetyczne. Pytali tak¿e o
rozwi¹zania magistrali cieplnej i
sposobu jej konserwacji oraz o
wierzbê energetyczn¹.
Interesowa³a ich tak¿e selektywna zbiórka odpadów prowadzona na terenie miasta Nowa
Dêba. Zaciekawi³ ich sposób
segregacji tych odpadów, a tak-

¿e towarzysz¹ca temu przedsiêwziêciu infrastruktura logistyczna. Rozwi¹zanie takie bardzo siê spodoba³o, tym bardziej,
¿e po wizycie w Krakowie przyjechali do miasta, które ze œmieciami radzi sobie doœæ dobrze.
Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie,
¿e nasi goœcie s¹ zaskoczeni poziomem i zaawansowaniem
technologicznym stosowanych
u nas rozwi¹zañ.
By³a to ju¿ kolejna, po przedstawicielach Kazachstanu,
Ukrainy oraz Boœni i Hercegowiny, wizyta robocza delegacji
z krajów by³ego bloku wschodniego. Ostatnio nasili³y siê one,
co jest potwierdzeniem rozwoju infrastruktury gminnej na
wysokim poziomie i dobrej
wspó³pracy pomiêdzy Urzêdem
Miasta i Gminy a Przedsiêbiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
ROBERT WDOWIAK

Z£OTY JUBILEUSZ SZPITALA
POWIATOWEGO W NOWEJ DÊBIE
6 wrzeœnia Szpital Powiatowy w Nowej
Dêbie obchodzi³ Jubileusz z okazji 50-lecia
istnienia. Patronat honorowy obchodów rocznicy objêli: Wojewoda Podkarpacki – Jan
Kurp, Marsza³ek Województwa Podkarpackiego – Leszek Deptu³a, Starosta Powiatu
Tarnobrzeskiego – Zbigniew Rêkas.
Œwiêtowanie Jubileuszu rozpoczê³a uroczysta Msza œw. koncelebrowana w koœciele
Matki Bo¿ej Królowej Polski pod przewodnictwem J. E. ks. bpa Mariana Zima³ka,
„jako wyraz dziêkczynienia Panu Bogu i ludziom, którzy ten szpital budowali, urz¹dzali
go, pracowali w nim, cierpieli, wracali do
zdrowia, koñczyli swoje ¿ycie (...) równie¿
za tych, którzy aktualnie kieruj¹ nim, nios¹
ró¿norodn¹ pomoc medyczn¹ pacjentom”.1
Po zakoñczeniu Mszy œw. zosta³y ods³oniête tablice pami¹tkowe wmurowane w
budynku nr 1 Szpitala. Ods³oniêcia dokonali: Zofia Kaczor, ¿ona pierwszego dyrektora Szpitala; Stanis³aw D³ugosz- wicewojewoda, Norbert Mastalerz - wicemarsza³ek, Zbigniew Rêkas – starosta. Poœwiêci³ je J. E. ks. bp Marian Zima³ek.
Czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci w Samorz¹dowym Oœrodku Kultury rozpoczê³a dyrektor SPZ ZOZ Wies³awa Barzycka, która
powita³a szacowne grono zaproszonych goœci, a nastêpnie wyg³osi³a referat poœwiêcony historii lecznictwa na terenie Nowej Dêby.
Stanis³aw D³ugosz i Norbert Mastalerz
wrêczyli zas³u¿onym pracownikom Szpitala Powiatowego w Nowej Dêbie odznacze-

nia pañstwowe, nadane przez Prezydenta RP.
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi zostali odznaczeni: lek. med. Stanis³aw Gnyp, lek. med.
Mieczys³aw Grudzieñ, lek. med. Zdzis³aw
Jab³oñski, lek. med. Tadeusz Oktawiec, lek
med. Antoni Rzucid³o, dr n. med. Jerzy
Zybaczyñski, piel. dypl. Janina Radkowiak, piel. dypl. Wiktoria Stelmaszczuk.
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi odznaczono:
piel. dypl. W³adys³awê Jadach, Wies³awê
Koœcieln¹, piel. dypl. Stanis³awê Trelê, piel.
dypl. Mariê Wiœniewsk¹.
Honorow¹ Odznakê Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wyró¿niono dr n. med.
Jana Józefczuka i lek. med. Szczepana
Furmana. Nastêpnie z r¹k Jerzego Sudo³a, wicestarosty tarnobrzeskiego Dyplomy
Uznania otrzymali: piel. dypl. Irena Andrusiewicz, Jadwiga Gancarczyk, Bronis³awa
Garboœ, piel. dypl. Janinina Go³¹bek, lek.
med. Maria Grzyma³a – Moszczyñska,
mgr Danuta Ha³oñ, dr n. med. Jan Józefczuk, Maria Konefa³, lek. med. Lech Kruk,
piel. dypl. El¿bieta Machaj, Maria Mokrzycka, po³. dypl. Halina Przerwa, W³adys³awa Rêbisz, Helena Róg, mgr Tadeusz S³abiak, lek. med. Zbigniew Warcho³.
Niezwyk³e wyró¿nienie otrzymali wszyscy
pracownicy Szpitala. Dyrektor Centrum Monitorowania Jakoœci w Krakowie Grzegorz
Piskunowicz dokona³ uroczystego wrêczenia
„Certyfikatu Jakoœci” przyznanego Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dêbie przez
Oœrodek Akredytacyjny Centrum Monitorowa-

nia Jakoœci w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
który odebra³a Wies³awa Barzycka.
Z okazji Z³otego Jubileuszu Dyrektor
odebra³a tak¿e kwiaty oraz liczne gratulacje i ¿yczenia dalszych sukcesów sk³adane
m.in. przez: senator RP Janinê Sagatowsk¹, Wojewodê Województwa Podkarpackiego, Marsza³ka Województwa Podkarpackiego, Starostê Powiatu Tarnobrzeskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Dêba, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w
Nowej Dêbie, Wójta Gminy Majdan Królewski, Komendanta OSPWL, Prezesów i
Dyrektorów miejscowych zak³adów.
Nastêpnie interesuj¹cy wyk³ad wyg³osi³ dr n. med. Jan Józefczuk, ordynator
Oddzia³u Dzieciêcego, zatytu³owany:
„¯ywnoœæ genetycznie modyfikowana –
nadzieja i obawy”. Czêœæ oficjaln¹ uœwietni³ wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca „Dêbianie”. Wszyscy przybyli goœcie zwiedzili
okolicznoœciow¹ wystawê oraz wpisali siê
do Ksiêgi Pami¹tkowej.
Uroczystoœæ tego dnia zakoñczy³o spotkanie pokoleñ na polanie ko³o Restauracji
„Dêbianka”, w którym wziê³o udzia³ ok.
300 osób (zaproszonych goœci, by³ych i
obecnych pracowników Szpitala Powiatowego w Nowej Dêbie).
DANUTA HA£OÑ
Naczelna Pielêgniarka
1
Cytat z Homilii J.E. ks. Bpa Mariana Zima³ka
wyg³oszonej w dniu 06.09.2003 r. w czasie uroczystej Mszy œw. koncelebrowanej z okazji 50-lecia Szpitala Powiatowego w Nowej Dêbie.
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SAMORZ¥DOWY
DZIEÑ NIEPODLEG£OŒCI

W ramach obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci zorganizowaliœmy, jako Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej,
wyk³ad pt. „Rola Koœcio³a w walkach o niepodleg³oœæ
Ojczyzny”, który wyg³osi³a w dniu 8 listopada 2003 r.
Urszula Szaran z Instytutu Edukacji Narodowej.

7 listopada. o godzinie 12 00
uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ za Ojczyznê w Koœciele Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. pod przewodnictwem ks. pra³ata Mariana
Kondysara i z udzia³em Kompanii Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego rozpoczê³y siê uroczystoœci poœwiêcone obcho-

ŒWIÊTO
NIEPODLEG£OŒCI

dom Œwiêta Niepodleg³oœci. W
obchodach udzia³ wziêli starostowie Zbigniew Rêkas i Jerzy Sudo³, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Andrzej
Chejzdral, zastêpca burmistrza Krzysztof Micha³ów,
Komendant Oœrodka Szkolenia
Poligonowego Wojsk L¹dowych mjr Marek Gmurski,
zaproszeni goœcie, mieszkañcy
Nowej Dêby oraz przedstawiciele zak³adów pracy.
We mszy udzia³ wziê³a Orkiestra Dêta, chór parafialny
oraz poczty sztandarowe:
szkó³ z terenu gminy, OSP z
terenu Nowej Dêby, NSZZ Solidarnoœæ oraz Spó³dzielni Inwalidów „Zjednoczenie”. Po
mszy uczestnicy przeszli w
uroczystym ordynku pod tablicê upamiêtniaj¹c¹ mjr Jana
Gryczmana (uczestnika walk
na Westerplatte), gdzie przy
asyœcie orkiestry i Kompanii
Reprezentacyjnej WP z Rzeszowa delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów.
Nastêpnie goœcie i mieszkañcy Nowej Dêby przeszli
pod SOK, gdzie okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ burmistrz Krzysztof Micha³ów.

Burmistrz mówi³ o tych elementach, które z³o¿y³y siê na
odzyskanie niepodleg³oœci:
wysi³ek zbrojny Polaków, dzia³ania dyplomatyczne, a tak¿e
zachowanie w czasie zaborów
poczucia to¿samoœci narodoW niedzielê 9 listopada zorwej i kultury polskiej. Nawi¹za³ tak¿e do dnia dzisiejszego ganizowaliœmy „Nieszpory
ró¿añcowe w intencji poleg³ych w walkach o wolnoœæ
Ojczyzny”. Autorem scenariusza by³ Józef Antoñczyk, prowadzi³ nieszpory ks. proboszcz Eugeniusz Nycz; wiersze recytowali: Weronika Jachyra (wiersz K. Wierzyñskiego „Za zmar³ych w Warszawie”), Maria Kasak (wiersz
W³odzimierza Wnuka „Za dusze umêczonych w obozach” i
„Modlitwa” Jana Ramockiego), Zofia Szarek (wiersz „Ojczyzno ma”), El¿bieta Dec
(wiersz Adama Mickiewicza
„Litania Pielgrzymka Narodu
Polskiego”) i Czes³aw Frok
w naszej przeobra¿aj¹cej siê (fragment wspomnieñ ks. Stastale gminie. Po przemówieniu nis³awa Tworkowskiego z Pozaproszono zebranych do wziê- wstania Warszawskiego), a kocia udzia³u w czêœci artystycz- mentowa³ ka¿d¹ intencjê autor
nej. Sk³ada³ siê na ni¹ koncert scenariusza.
I tajemnicê bolesn¹ odmóOrkiestry Dêtej, wystêpy solistek Ewy Masek, Sylwii Ma- wiliœmy w intencji poleg³ych w
ci¹g, Eweliny Zasadniej przy czasie powstañ narodowych.
akompaniamencie Ryszarda By³o ich wiele: w czasie zaboTrawiñskiego i recytatora Pio- rów, w czasie ustalania granic
tra Konefa³a. Wystêpy arty- w latach 1918-1920 i w 1944 r.
styczne na sali widowiskowej Powstanie Warszawskie. WiêkSOK cieszy³y siê du¿ym zain- szoœæ z nich zosta³a utopiona w
teresowaniem starszych, jak i morzu krwi. Pokazywa³y one
m³odszych mieszkañców na- jednak, ¿e Naród Polski nigdy
szej gminy. Dodaæ trzeba, ¿e nie pogodzi siê z utrat¹ niepodorkiestra wykrzesa³a z siebie leg³oœci.
II dziesi¹tek ró¿añca odmóchyba wszystkie si³y, prezentuj¹c obszerny program pieœni wiliœmy w intencji ¿o³nierzy i
patriotycznych, ale te¿ i wi¹- partyzantów poleg³ych w czasie
zankê utworów z ziemi rze- I i II wojny œwiatowej oraz w
czasie wojny w 1920 r. i za maszowskiej.
Cieszy udzia³ m³odzie¿y w jora Hieronima Kupczyka zabiobchodach Œwiêta Niepodle- tego w dalekim Iraku. Pojedyng³oœci oraz ich zaanga¿owanie cze mogi³y i du¿e cmentarze naw czêœci artystycznej. Du¿ym szych ¿o³nierzy spotkaæ mo¿ewydarzeniem dla mieszkañców my na terenie ca³ego kraju i za
Nowej Dêby by³ udzia³ Kom- granic¹. Wszêdzie tam, gdzie
panii Reprezentacyjnej WP z toczy³y siê walki I i II Wojny
Rzeszowa, która uœwietni³a Œwiatowej. Mo¿emy je równie¿
ca³¹ uroczystoœæ i podnios³a ich spotkaæ na naszym terenie;
rangê, w czym jest zas³uga do- cmentarz wojskowy w Tarnowódcy jednostki mjr Marka brzegu, gdzie spoczywa m.in.
Gmurskiego.
(RW) bohaterski obroñca z wrzeœnia

1939 r. – por. Sarna, groby ¿o³nierskie na cmentarzu w Majdanie Królewskim, cmentarz legionistów Pi³sudskiego w Konarach. S¹ równie¿ cmentarze
wojskowe z czasów I wojny
œwiatowej w Chmielowie, Wydrzy i Bojanowie, wprawdzie
austriackie, ale przecie¿ s³u¿y³o w tej armii wielu Polaków z
zaboru austriackiego.
III dziesi¹tek ró¿añca odmówiliœmy za pomordowanych w
II Wojnie Œwiatowej, a wœród
nich za zamordowanego w
Oœwiêcimiu pierwszego kierownika szko³y w Dêbie Bronis³awa Zyburê. Ró¿nie potoczy³y siê losy Polaków po klêsce wrzeœniowej. Najtragiczniejszy jednak by³ los tych, którzy znaleŸli siê w obozach koncentracyjnych, sowieckich
obozach jenieckich i ³agrach
Syberii.
IV dziesi¹tek ró¿añca ofiarowaliœmy za poleg³ych z r¹k rodaków robotników Poznania,
Wybrze¿a i Œl¹ska w latach
1956-1981 i Duszpasterza Robotników ks. Jerzego Popie³uszkê. Zginêli tylko dlatego, ¿e
walczyli o pe³n¹ niepodleg³oœæ
Polski.
V ostatni dziesi¹tek ró¿añca odmówiliœmy za tych emigrantów, którzy nigdy nie wrócili do kraju i w intencji m³odzie¿y, aby by³a godna swoich
przodków. Aby spe³ni³y siê
¿yczenia Zbigniewa Kabaty,
który w liœcie do nowodêbskich
harcerzy pisa³: „Chcia³bym ¿yczyæ Wam osi¹gniêcia ¿yciowych celów. Przede wszystkim
zaœ ¿yczê Wam, aby miêdzy
tymi celami zawsze pozosta³a
wiernoœæ m³odzieñczym idea³om, z których cynicy drwi¹,
ale które maj¹ niezmo¿on¹ si³ê
i s¹ jedynymi, które mog¹
zmieniæ na lepsze oblicze naszego kraju i ca³ego œwiata”.
MARIA KASAK
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XVI SESJA
RADY MIEJSKIEJ
G³ównym punktem XVI sesji Rady Miejskiej, która odby³a siê 23 paŸdziernika w Samorz¹dowym Oœrodku Kultury, by³
wybór ³awników na kadencjê
2004-2008. Radni dokonali wyboru 35 ³awników do S¹du Rejonowego i S¹du Okrêgowego
w Tarnobrzegu. Poniewa¿ procedura wyboru przewidywa³a
tajne g³osowanie, przeto ca³a
sesja trwa³a nieco d³u¿ej ni¿ zazwyczaj. Nie mniej radni uporali siê z wyborem i od przysz³ego roku nowi ³awnicy zasi¹d¹
za sto³ami sêdziowskimi. (O
procedurze wyboru ³awników
piszemy w tym numerze.)
Radni wyrazili zgodê na
podjêcie uchwa³y, wprowadzonej w trybie pilnym na wniosek Spó³dzielni Inwalidów
„Zjednoczenie”, a dotycz¹cej
ustanowienia hipoteki, jako zabezpieczenia po¿yczki w wysokoœci 800 tys. z³, któr¹ Spó³dzielnia zaci¹ga z PFRON.
Atutem przedstawiciela SI „Z”
by³a mo¿liwoœæ umorzenia tej
po¿yczki w 50%, co te¿, mimo
uwag o sposobie wprowadze-

ZIMA 2003

skie na budowê dachu tamtejszej remizy.
Poniewa¿ procedura g³osowania wymusza³a d³u¿sze przerwy,
tote¿ radni wykorzystali je, aby
zg³osiæ wnioski pod adresem burmistrza czy innych instytucji. Wymieniæ tu mo¿na m.in. wnioski z
so³ectw o przed³u¿enie czasu
œwiecenia oœwietlenia ulicznego
czy zwiêkszenia iloœci punktów
oœwietleniowych (lamp). By³y
tak¿e wnioski dotycz¹ce przed³u¿enia czasu odbioru zu¿ytego
eternitu, poprawy stanu dróg
gminnych. Wiêkszoœæ poruszonych spraw mo¿e byæ rozpatrywana przy opracowywaniu projektu bud¿etu na rok przysz³y.
Odczytane zosta³o równie¿
pismo z PGK Tarnobrzeg o mo¿liwoœciach dostawy wody dla
Chmielowa Cyganów i Jadachów (obecnie doœæ droga woda
dostarczana jest z ujêcia w Baranowie Sandomierskim dawn¹
siarkopolow¹ magistral¹). Zastêpca burmistrza Krzysztof Micha³ów poinformowa³, ¿e oferta
ta jest przedmiotem oceny i analiz, ale po ostatnich problemach
Tarnobrzega z jakoœci¹ wody w
wodoci¹gach, nale¿y podejœæ do
niej bez emocji. Doda³, ¿e trwaRadni wybieraj¹ ³awników.
j¹ prace nad opracowaniem sponia takiej uchwa³y pod obrady w Klubie Rolnika w Jada- sobu przesy³u wody do tych
rady, pozwoli³o radnym zaak- chach, a tak¿e na przekazanie miejscowoœci z ujêcia w Nowej
ceptowaæ tê uchwa³ê.
(NS)
drzewa z lasu os. Porêby Dêb- Dêbie.
Rada podjê³a tak¿e uchwa³ê o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego w
okolicach machowskiego
„do³ka”, wyrazi³a zgodê na
zbycie dzia³ek w Cyganach, na
wydzier¿awienie pomieszczeñ

£AWNICY NA NOW¥ KADENCJÊ

W tym roku koñczy siê kadencja ³awników ludowych, zaœ
od roku przysz³ego rozpocznie
siê nowa 4-letnia kadencja ³awników (ju¿ bez przymiotnika ludowy). Prezes S¹du Okrêgowego w Tarnobrzegu ustali³, ¿e z
terenu naszej gminy na kadencjê 2004-2008 wybranych zostanie 35 osób: do S¹du Rejonowego – 15 osób, w tym do
s¹du pracy 5; do S¹du Okrêgowego - 20 osób, w tym do s¹du
pracy 10.
Uprawnionym do wyboru
tych osób by³a Rada Miejska,
która ustali³a, ¿e zadania zespo³u zajmuj¹cego siê wyra¿eniem
opinii o kandydatach na ³awników do s¹dów powszechnych
bêdzie realizowaæ Komisja
Statutowo-Organizacyjna,
Spraw Spo³ecznych i Etyki.
Kandydatem na ³awnika móg³
byæ obywatel polski, korzysta-

j¹cy z pe³ni praw cywilnych i
publicznych, nieskazitelnego
charakteru, zatrudniony lub zamieszka³y od roku na terenie
naszej gminy, w wieku od 30 do
65 lat. Ponadto wskazane by³o,
aby ³awnikiem w s¹dzie pracy
by³a osoba wykazuj¹ca szczególn¹ znajomoœæ spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.
Kandydatów na ³awników
mogli zg³aszaæ prezesi s¹dów,
stowarzyszenia, organizacje i
zwi¹zki zawodowe oraz 25 obywateli maj¹cych czynne prawo
wyborcze. Do s¹dów pracy kandydatów mog³y zg³aszaæ zwi¹zki zawodowe, organizacje pracodawców i Wojewoda Podkarpacki.
Do 31 lipca, kiedy up³ywa³
termin zg³aszania kandydatów,
nap³ynê³o 105 zg³oszeñ, w tym

3 niespe³niaj¹ce wymogów zawartych w przepisach. W dalszym czasie zrezygnowa³y jeszcze dwie osoby. Nie mniej liczba kandydatów by³a doœæ du¿a
w porównaniu z poprzednimi
wyborami ³awników ludowych.
Wynika³o to równie¿ st¹d, ¿e
media lansowa³y tezê, i¿ jest to
sposób na podratowanie domowych bud¿etów osób bezrobotnych czy te¿ rencistów. Wobec
zg³oszonych kandydatur zasiêgniête zosta³y informacje z Krajowego Rejestru S¹dowego oraz
z Policji.
W pierwszej kolejnoœci radni w tajnym g³osowaniu dokonali wyboru ³awników do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych, zaœ w drugiej kolejnoœci pozosta³ych. W wyniku wyboru ³awnikami-elektami zostali: El¿bieta Dec, Ja-

nina Garboœ, Eugeniusz Kublicki, Marian Mikielewicz,
Les³aw Tadra, Kazimiera
Brzuszek, Zbigniew Go³¹bek, Adam Kopeæ, Zofia Kotulska, W³adys³aw Niedzia³ek, Anna Sadecka, Czes³aw
Stelmaszczuk, Bo¿ena Szczepan, Marzena Tomczyk,
Agnieszka Zbyrad – do S¹du
Rejonowego; Julian Chmielowiec, Irena Chudoliñska,
Jaros³aw Kowalski, Bo¿ena
£êgowska, Krzysztof Nowotko, Marta Pytka, Bogdan
Tomczyk, Ma³gorzata Wêgrzynek, Danuta Za³êska,
Janina Zdybek, Ewa Byczkowska, Danuta Ha³oñ, Barbara Janczyk, Edyta Jurasz,
Ireneusz Przerwa, Danuta
Serafin, Kazimierz Skimina,
Zofia Tutaj, El¿bieta Wilk,
Alicja Zelik – do S¹du Okrêgowego. (NS)
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PODATKOWA SESJA

XVIII sesja Rady Miejskiej, jak corocznie o tym czasie (4 grudnia), poœwiêcona by³a ustaleniu podatków i
op³at lokalnych na 2004 rok. Projekty
uchwa³ przedstawi³a skarbnik Alicja
Furga³, która przybli¿y³a zasady konstruowania stawek podatkowych na rok
przysz³y, w obliczu zmiany zasad finansowania gmin.
Najwiêcej emocji, jak zawsze, ujawni³o siê przy podatku od nieruchomoœci. Radny Jan Flis uzna³, ¿e podatki
dotycz¹ce osób fizycznych wzrastaj¹
zbyt du¿o i odbije siê to na obci¹¿eniach
podatkowych mieszkañców. Z kolei

Jednak¿e wzrost ich nie by³ zbyt du¿y i
zosta³y przyjête jednog³oœnie bez wiêkszej dyskusji. Podobnie radni bez dyskusji przeszli do uchwalenia stawek podatku od posiadania psów. Rada uchwali³a tak¿e op³atê administracyjn¹ za wydanie wypisów i wyrysów ze studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Na
koniec radni przyjêli now¹ tabelê op³aty targowej, dostosowan¹ do zasad handlu na placu targowym.
Na tej sesji radni mieli mo¿liwoœæ wys³uchania informacji dzielnicowych na te-

Stawek podatkowych broni³ K. MICHA£ÓW (w œrodku).
Halina Piekarz zwróci³a uwagê, ¿e
wysokie s¹ stawki podatku w budynkach, gdzie prowadzona jest dzia³alnoœæ
gospodarcza w zakresie udzielania
œwiadczeñ medycznych.
Na takie zarzuty doœæ stanowczo odpowiada³ zastêpca burmistrza Krzysztof Micha³ów. Stwierdzi³, ¿e stawki
wzrastaj¹ ogó³em o 7%, co nominalnie
winno przynieœæ bud¿etowi wzrost jego
dochodów o 400 tys. z³. Jest to niewielka suma, zwa¿ywszy na nak³adane na
gminê zadania od przysz³ego roku. Ponadto stawka podatku za mieszkanie
wzrasta o 3 gr/m2, zaœ tzw. gruntów pozosta³ych o 4 gr/m2. Ten ostatni podatek w tym roku przesta³ dotyczyæ wielu
ludzi, którzy posiadaj¹ gruntu rolne, a
niekoniecznie s¹ rolnikami. Ponadto
skarbnik zwróci³a uwagê, ¿e rada doœæ
³atwo na niskim poziomie uchwali³a podatek od gruntów pozosta³ych w ubieg³ym roku i obecnie trzeba nadrabiaæ te
straty. Wzrost podatków pokrywa w
25% nowe zadania na³o¿one na gminê.
Po tej emocjonalnej dyskusji radni
uchwalili podatek od nieruchomoœci stosunkiem g³osów 13 za, przy 2 przeciw.
Uchwalone zosta³y tak¿e nowe stawki
podatku od œrodków transportowych,
które nie by³y zmieniane przez dwa lata.

mat ich s³u¿by, problemów z jakimi siê
spotykaj¹. Informacjê wstêpn¹ przedstawi³ asp. Tadeusz Warcho³. Wynika z
niej, ¿e miasto podzielone jest na dwa rejony, a wszystkie so³ectwa tworz¹ razem
jeden rejon. Dzielnicowym w mieœcie jest
asp. Andrzej Cetnar, a ze wzglêdu na
du¿y obszar wspomaga go p.o. dzielnicowy Dariusz Zych. Funkcjê p.o. dzielnicowego w so³ectwach sprawuje Grzegorz Surowiec. Najwa¿niejszym zadaniem dzielnicowego jest kontakt z mieszkañcami i rozwi¹zywanie ich problemów,
zapobieganie przestêpstwom i patologiom. Dzielnicowi maj¹ wspó³pracowaæ
ze szko³ami, aby tam realizowaæ zadnia
profilaktyczne.
W czasie dyskusji nad s³u¿b¹ dzielnicowych radni poruszyli problemy narkomanii, alkoholizmu wœród m³odocianych, zak³óceñ spokoju, dewastacji mienia przez rozwydrzonych chuliganów,
picia alkoholu w miejscach publicznych
i pod sklepami. Praca Policji wymaga
zaanga¿owania równie¿ spo³eczeñstwa,
aby nie by³o zmowy milczenia przy znêcaniu siê nad kobietami w rodzinach,
przy sprzeda¿y alkoholu dzieciom. Wydaje siê, ¿e ta dyskusja nie mia³a ja³owego charakteru i obie strony wyci¹gn¹
wnioski z niej dla siebie.
(WO)

Str. 11
Sesja Rady Miejskiej z 27 listopada by³a
17 sesj¹ od momentu rozpoczêcia pracy samorz¹du nowej kadencji. Liczba ta wskazuje, ¿e radni zbierali siê czêœciej ni¿ raz w
miesi¹cu. Jest to efektem za³atwianych przez
radê spraw, których lista nie maleje, a ci¹gle siê rozrasta.

17 SESJI
W CI¥GU ROKU
W czasie XVII sesji radni dokonali zmian w
bud¿ecie, wi¹¿¹cych siê z wp³ywem œrodków z
bud¿etu pañstwa, rekompensuj¹cych utracone
dochody gminy z tytu³u ustawowych zwolnieñ
z podatku rolnego, leœnego, od czynnoœci cywilno-prawnych. Kwotê 470 tys. z³ radni rozdysponowali na budowê kanalizacji w Porêbach
Dêbskich, na dodatki mieszkaniowe oraz na wykonanie sieci informatycznej w urzêdzie.
Ponownie pod obrady sesji trafi³a sprawa zabezpieczenia hipotek¹ na gminnych nieruchomoœciach po¿yczki zaci¹ganej przez Spó³dzielniê Inwalidów „Zjednoczenie” od Województwa Podkarpackiego, ze œrodków PFRON. Radni wyrazili zgodê na ustanowienie hipoteki na nieruchomoœciach Oœrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Nad Zalewem”, jako zabezpieczenie po¿yczki w kwocie do 800 tys. z³. SI „Z” ma tê
po¿yczkê sp³aciæ w ci¹gu 4 lat, z tym, ¿e ma szansê na umorzenie czêœci po¿yczki po dwóch latach sp³aty. Zaci¹gana po¿yczka, o czym poinformowa³ prezes Wies³aw Nowak, ma byæ przeznaczona w czêœci na sp³atê krótkoterminowych
zobowi¹zañ, a w czêœci na zakup urz¹dzeñ i materia³ów do produkcji. Po¿yczka udzielana jest
na warunkach preferencyjnych.
W dalszej czêœci sesji Rada na wniosek Zak³adu Produkcji Wody zatwierdzi³a taryfy na
wodê dostarczan¹ przez ZPW do firm dzia³aj¹cych w podstrefie TSSE (18 odbiorców)
oraz dla celów przeciwpo¿arowych. Odbiorcy przemys³owi zap³ac¹ od 1 stycznia 2004 r.
2,73 z³ (z VAT) za 1m3 wody, zaœ gmina za
wodê pobieran¹ dla celów przeciwpo¿arowych z urz¹dzeñ nale¿¹cych do ZPW 2,38 z³
(z VAT) z 1 m3. Radni uchwalili tak¿e wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych ZPW, z którego wynika, ¿e
spó³ka wyasygnuje w roku przysz³ym 50 tys.
z³ na modernizacjê uk³adów elektrycznych na
ujêciu wody.
Na wniosek Kuratora Podkarpackiego rada
dokona³a zmian w statutach gimnazjów i zespo³ów szkó³ w Jadachach i Cyganach. Zmienione statuty dostrajaj¹ siê do obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów oœwiatowych.
Radni zatwierdzili tak¿e uchwa³ê zebrania
wiejskiego so³ectwa Cygany, przekazuj¹c¹ 5
m3 drzewa tartacznego dla M-G OPS. Oœrodek zaœ przeka¿e to drzewo mieszkañcowi Cyganów, któremu 1 listopada sp³onê³y zabudowania gospodarcze.
(NS)
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POŒWIÊCENIE SANFARMU
Dobiega koñca budowa Zak³adu Form Suchych firmy SANFARM Sp. z o.o. w Nowej Dêbie.
Przypomnijmy, ¿e SANFARM
zosta³ utworzony przez warszawsk¹ POLFÊ S.A., która wyk³ada
na realizacjê tej inwestycji 100 mln
z³. W zak³adzie produkowane
maj¹ byæ formy suche lekarstw:
tabletki, dra¿etki, proszki.
16 paŸdziernika odby³a siê
uroczystoœæ poœwiêcenia obiektu wraz z uruchomieniem pakowni. Rozpoczê³a siê ona od
modlitwy pod Krzy¿em Walecznych, ustawionym przed bram¹
zak³adu przed dwoma laty, o któr¹ poprosi³ ks. bp Edwarda
Frankowskiego prezes SANFARMU Zbigniew Michno.
Sandomierski pasterz mówi³ o
dobru, jakie dla ludzi potrzebuj¹cych bêdzie nieœæ ta fabryka.
Nawi¹za³ tak¿e do tego, ¿e uroczystoœæ poœwiêcenia obiektu
wypada w dzieñ 25 rocznicy
wyboru Jana Paw³a II na papie¿a. Bp Frankowski ukaza³ pos³ugê tego wielkiego Polaka, realizowan¹ nawet w najtrudniejszych chwilach jego ¿ycia.
Po modlitwie pod krzy¿em
wszyscy uczestnicy tego spotkania udali siê do wybudowanego
zak³adu, gdzie odby³a siê dalsza
czêœæ uroczystoœci. Najpierw
g³os zabra³ burmistrz Józef Czekalski, który w imieniu nowo-

dêbskiego samorz¹du podziêkowa³ prezesowi POLFY W³adys³awowi Karasiowi i prezesowi
Z. Michnie za ulokowanie tej
inwestycji w Nowej Dêbie.
Wskaza³ równie¿ na historyczne i gospodarcze znaczenie tego

przypadn¹ dla naszych mieszkañców ze wzglêdu na wymagane specjalnoœci, to bêdzie to rzutowa³o na nasz rynek pracy.
Gratulacje z³o¿yli tak¿e starostowie Zbigniew Rêkas i Jerzy
Sudo³, dyrektor Pawe³ Stawowy

wydarzenia. Oto na terenie dawnego COP-u powstaje zak³ad,
który bêdzie realizowa³ produkcjê odmienn¹ od tego, co siê tu
wytwarza³o przez ponad 60 lat.
Doda³, ¿e do gminnej gospodarki wchodzi firma, która bêdzie
mia³a wp³yw na dochody mieszkañców, na nasz rynek. Niebagatelnym jest te¿ znacz¹cy przyrost miejsc pracy (do 200 osób
w 2006 r.), których brak jest najwiêksz¹ nasz¹ bol¹czk¹. I chocia¿ mo¿e nie wszystkie miejsca

z tarnobrzeskiego Oddzia³u
Agencji Rozwoju Przemys³u,
przedstawiciel LSMW, firmy realizuj¹cej zadanie. Wszyscy
dziêkowali za podjêcie siê realizacji tak odwa¿nej inwestycji, w
sytuacji, gdy na polskim rynku
królowa³a recesja gospodarcza.
Ju¿ nied³ugo efekty tej decyzji
bêd¹ widoczne. Dyrektor Wies³awa Barzycka z Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³aów Opieki Zdrowotnej zwróci³a
natomiast uwagê na fakt, ¿e No-

CYGANIACY ZNOWU W DZIA£ANIU
W ubieg³orocznych numerach „NS” pisaliœmy o realizacji przez Stowarzyszenie na
Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany projektu
„Serce Wsi Lasowiackiej”. Dodajmy projektu bardzo ciekawego i promuj¹cego wieœ
jako stolicê kultury lasowiackiej w regionie.
Od nowego roku stowarzyszenie rozpocznie realizacjê kolejnego projektu, który uzyska³ akceptacjê i wsparcie finansowe z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z Warszawy, w ramach programu „Dzia³aj lokalnie”. Ma ono wymiar konkretny, bo dotacja
do projektu wartego18630 z³ wyniesie 13800
z³. Dodaæ mo¿na, ¿e Akademia nie dzia³a³a
w ciemno przyznaj¹c stowarzyszeniu z Cyganów œrodki, gdy¿ poprzedni projekt by³
równie¿ przez ni¹ wsparty, a jego realizacja
dobrze oceniona. Du¿y w tym udzia³ mia³a
Jadwiga Lubañska ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, która koordynowa³a
poprzedni projekt, jak te¿ i obecny.

wej Dêbie przybywa kolejna instytucja z sektora ochrony zdrowia. I chocia¿ szpital ma ju¿ 50
lat, a SANFARM kilka, to te
dwie firmy do siebie pasuj¹.
Prezes W. Karaœ podziêkowa³
wszystkim za gratulacje i ¿yczenia dla firmy. Poinformowa³, ¿e
zak³ad jest zaawansowany finansowo w 60%. Pod dachem znalaz³o siê 17 tys. m2 powierzchni. Spe³nia wymagania zarówno
europejskie, ale te¿ i amerykañskie w zakresie produkcji leków.
Zwróci³ uwagê na wspó³pracê
z generalnym wykonawc¹ tej inwestycji firm¹ LSMW, dziêki
której budowa przebiega³a bez
wiêkszych zak³óceñ.
Bp Frankowski zwróci³ uwagê, ¿e przy realizacji tego zadania dobrze widaæ by³o stosowanie starego powiedzenia: „ora et
labora” (módl siê i pracuj), co
przynosi tak piêkne owoce. Nastêpnie poœwiêci³ ca³y obiekt.
Przy okazji uku³ slogan reklamowy dla SANFARMU: „Po lekach
z Nowej Dêby, zdrowi jak dêby”.
Goœcie zwiedzili zak³ad, zatrzymuj¹c siê w pakowni, która
jako pierwsza rozpoczê³a dzia³alnoœæ w nowym obiekcie.
Wszyscy zwracali uwagê na
nowoczesnoœæ obiektu, jakoœæ
wykonanych prac, rozmach tego
zadania.
WIES£AW ORDON

tury lasowiaków, pozwoli wypromowaæ
wieœ w okolicy, jako atrakcyjn¹ pod wzglêdem turystycznym.
Jak przekaza³ nam Tadeusz £¹cz, stoWIES£AW ORDON
warzyszenie w ramach projektu zamierza
zorganizowaæ cykl szkoleñ po³¹czonych z
warsztatami poœwiêconymi materialnej i
duchowej kulturze lasowiaków, w których
braæ bêd¹ udzia³ zarówno dzieci, jak i osoby doros³e. Kolejne dzia³anie to zebranie
wierszy œp. Marii Koz³owej, znanej twórczyni lasowiackiej, które nastêpnie zostan¹ wydane w tomiku poetyckim w nak³adzie 500 egzemplarzy. Planowane jest
równie¿ wydanie 2 tys. widokówek z elementami folkloru lasowiackiego, fragmentami wierszy. Wydany zostanie równie¿
kolejny numer biuletynu „¯ycie Lasowiackie”. Cz³onkowie towarzystwa wykonaj¹
równie¿ plac gier przy œcie¿ce rowerowej,
któr¹ wykonali w trakcie poprzedniego
projektu.
Wydaje siê, ¿e aktywnoœæ mieszkañców
Cyganów zmierzaj¹ca do zachowania kulStrój lasowiacki.
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W ka¿dej grupie spo³ecznej Œrodowiskowy Dom Samopomocy
stykamy siê z osobami, których zachowanie zyskuje miano „dziwacznego”, „ob³¹kanego”, „zwariowanego” czy
„nienormalnego”. Czêsto
wzbudza to w nas ciekawoœæ,
sensacjê, a niekiedy strach.
oraz po kryzysach psychicznych uczestników i u³atwia komuni- Sportowej Œrodowiskowych
Odmiennoœæ pogl¹dów, spo- maj¹cych trudnoœci z adaptacj¹ kowanie siê z otoczeniem. W ra- Domów Samopomocy. W tym
sób zachowania rodzi w nas lêk we w³asnym œrodowisku.
mach rehabilitacji spo³ecznej roku w Ustrzykach Dolnych po
przed kontaktem, przeradzaj¹cy
W oparciu o wykwalifikowa- czêœæ wspólnego czasu przezna- raz pi¹ty zmagaj¹c siê z w³asnysiê w niezrozumienie, powiela- n¹ kadrê pracownicz¹ oraz bazê czamy na wypoczynek, relaks, mi s³aboœciami nasi uczestnicy
nie krzywdz¹cych stereotypów, lokalow¹ prowadzimy ró¿ne wspóln¹ zabawê, wyjazdy jak zdobywali medale i choæ w Noa czasem odrzucenie.
formy terapii.
równie¿ wspólne œwiêtowanie wej Dêbie nie ma basenu krytePocz¹tek choroby psychiczW pracowni plastycznej, kra- Domowej Wigilii, Dnia Matki i go, przywieŸliœmy z³oty medal
nej w rodzinie, bêd¹cy najczê- wieckiej, kulinarnej, kompute- innych wa¿nych dla nas uroczy- w konkurencji wodnej. Przy
œciej zaskoczeniem, ³¹czy siê z rowej, stolarskiej i skóry uczest- stoœci. Spotykaj¹c siê z rodzina- okazji wyjazdu na spartakiadê,
uda³o nam siê wdrapaæ na Poogromnym obci¹¿eniem emo³oninê Caryñsk¹ i przy piêknej
cjonalnym. Poczucie winy,
s³onecznej pogodzie podziwiaæ
wstyd, lêk, bezradnoœæ, a niekiemalownicze widoki. Bieszczady gniew i agresja wobec chody wraz z Jeziorem Soliñskim
rego zmieniaj¹ formê kontaktu
poznawaliœmy w sierpniu ubierodziny z chorym, jak równie¿
g³ego roku.
z otoczeniem spo³ecznym.
Byliœmy w Krakowie, gdzie
W skrajnych przypadkach
korzystaliœmy z atrakcji Parku
chory odtr¹cony przez rodzinê,
Wodnego. Zwiedziliœmy Skansen
niejednokrotnie przera¿ony dow Kolbuszowej oraz Zamek w
znaniami, których nie rozumie,
Baranowie Sandomierskim. Spopozostaje sam ze swoimi progl¹daliœmy na œwiat z góry latablemami zdrowotnymi.
j¹c samolotem nad Mielcem. PoPoczucie winy za zaistnia³¹
dziwialiœmy uroki piêknego kuchorobê rodzi tak¿e inn¹ postapieckiego miasta Jaros³aw przy
wê rodziny – ochraniaj¹c¹ w
okazji pobytu na Wojewódzkim
sposób patologiczny; brak wyUczestnicy i pracownicy ŒDS w kolbuszowskim Skansenie.
Jarmarku Warsztatów Terapii Zamagañ, wyrêczanie i podejmowanie za niego najwa¿niejszych nicy rozwijaj¹ swoje zaintereso- mi naszych uczestników przy jêciowej i Œrodowiskowych Dodecyzji powoduje oddalenie wania, doskonal¹ zdolnoœci wspólnym œwiêtowaniu oraz w mów Samopomocy w sierpniu, a
chorego od codziennoœci, utra- manualne, koordynacjê wzroko- codziennej pracy dzielimy siê wra¿enia i uwagi utrwalane s¹ na
tê kontaktu ze œwiatem ze- wo-ruchow¹, pamiêæ, umiejêt- doœwiadczeniami, przybli¿amy ³amach gazetki „MAX”, redagownêtrznym. W sytuacjach czê- noœæ planowania i przewidywa- im problemy choroby psy- wanej i wydawanej przez naszych
stych nawrotów choroby powrót nia. Zdobywaj¹ umiejêtnoœci chicznej, niepe³nosprawnoœci uczestników.
Pracuj¹c z naszymi uczestdo ¿ycia przy nabytych dys- obs³ugi komputera, wykonywa- intelektualnej. Wspólne kuligi,
funkcjach i niewystarczaj¹cych nia podstawowych prac po- ogniska, imprezy wyjazdowe i nikami staramy siê zbli¿aæ do
formach pomocy mo¿e byæ rz¹dkowych, remontowych i wycieczki integruj¹ nas zarów- siebie dwa œwiaty: swój i œwiat
szczególnie trudny.
stolarskich, umiejêtnoœci szycia, no z rodzinami, jak i uczestni- chorych, którego codziennie
Podejmuj¹c dzia³ania maj¹- haftowania umo¿liwiaj¹ce zdo- kami innych zaprzyjaŸnionych uczymy siê na nowo.
ce na celu przeciwdzia³anie bywanie nowych kwalifikacji. placówek.
GABRIELA
wykluczeniu spo³ecznemu osób Poprzez rozmaite prace artyPracuj¹c nad sprawnoœci¹ fiNOWAK-WOLWOWICZ
z zaburzeniami psychicznymi w styczne, malarstwo, wykonywa- zyczn¹, co roku bierzemy udzia³
Kierownik ŒDS
lipcu 1999 roku z inicjatywy nie witra¿y, uczestnicy w³¹cza- w Wojewódzkiej Spartakiadzie
Kierownika Oœrodka Pomocy j¹ siê w ¿ycie spo³ecznoœci loSpo³ecznej, przy jednoczesnej kalnej, prezentuj¹c swój doroINFORMACJA
akceptacji i poparciu ówcze- bek przy okazji imprez organiW
zwi¹zku
z wejœciem w ¿ycie przepisów ustawy z
snych w³adz lokalnych, powsta³ zowanych na terenie naszego
Œrodowiskowy Dom Samopo- miasta. Bior¹c udzia³ w konkur- dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo Bumocy. Siedziba jego mieœci siê sach plastycznych organizowa- dowlane uprzejmie informujemy, ¿e porozumienia z
na parterze budynku przy ul. nych przez Samorz¹dowy Oœro- gminami o prowadzeniu spraw z zakresu w³aœciwoKoœciuszki 110.
dek Kultury nasi podopieczni œci Starosty, jako organu administracji architektoniczOpracowuj¹c program reha- zdobywali liczne nagrody i wy- no-budowlanej, wygasaj¹ z dniem 31 grudnia 2003 r.
Wszelkie sprawy wynikaj¹ce z ustawy Prawo Bubilitacji staraliœmy siê stworzyæ ró¿nienia, a prace ich zdobi³y
dowlane,
m.in. pozwolenia na budowê, zg³oszenie
miejsce przyjazne i bezpieczne, wystawy pokonkursowe.
robót
budowlanych,
wydanie dziennika budowy, bêw którym osoby dotkniête choWszystkie formy terapii neurob¹ odzyskiwa³yby zdolnoœæ sa- tralizuj¹ nudê i bezczynnoœæ, dzie prowadzi³ od dnia 1 stycznia 2004 r. STAROSTA
modzielnego funkcjonowania w wzbogacaj¹ ¿ycie emocjonalne. POWIATU TARNOBRZESKIEGO (Tarnobrzeg, ul. 1
otoczeniu. Oferta nasza skiero- Poczucie przynale¿noœci do Maja 4).
BARBARA DUDA
wana jest równie¿ do osób z nie- wspólnie pracuj¹cej grupy uczy
Kierownik
Referatu
Gospodarki
Przestrzennej
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wra¿liwoœci na potrzeby innych

JU¯ PI¥TY ROK
JESTEŒMY RAZEM
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Pierwsza edycja konkursu
dekoracji roœlinnej „Jesienny
bukiet” w 2000 roku rozpotrów, ¿ywienia, opieki diabeto- czyna cykl konkursów syste- ¿e prac ze wspó³pracuj¹cych z
logicznej. Poruszone zosta³y matycznie organizowanych SOK Œrodowiskowego Domu
tak¿e obawy przed wyprowa- ju¿ 4 lata.
Samopomocy i Domu Pomocy
dzaniem z listy leków refundoSpo³ecznej, zakwalifikowaDo udzia³u w naszej zabawie nych do kategorii „m³odzie¿ i
wanych tych œrodków, które s¹
im wrêcz niezbêdne do ¿ycia. zapraszamy uczniów szkó³ pod- doroœli”.
Prezes Niedzia³ek ubolewa³ stawowych klas I - VI, œwietlic
W sk³ad Komisji artystyczszkolnych, gimnazjów, szkó³ nej weszli przewodnicz¹cy –
œrednich z miasta i gminy Nowa Grzegorz Gerba, nauczyciel
Dêba, jak równie¿ osoby doro- plastyki z SP Nr 4 w Tarnobrzes³e, które nie zawsze korzystaj¹ gu, sekretarz – Dorota Mycek,
z naszego zaproszenia. Z propo- instruktor plastyk SOK oraz
zycj¹ udzia³u w konkursie zwra- cz³onek – S³awomir Gurdak,
camy siê tak¿e do mieszcz¹ce- instruktor plastyk SOK.
go siê na terenie naszego miasta Klubu Osiedlowego TSM, Œrodowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu
Pomocy Spo³ecznej celem zintegrowania ca³ej
spo³ecznoœci naszej
gminy. W konkursie
tylko nad tym, ¿e na spotkanie udzia³ bior¹ równie¿
nie stawi³a siê nawet po³owa uczestnicy M³odzie¿ocz³onków stowarzyszenia. Mó- wej Sekcji Plastycznej
wi³ tak¿e o tym, ¿e chorzy na dzia³aj¹cej przy SOK.
W tym roku w koncukrzycê nie s¹ zainteresowani dzia³alnoœci¹ nowodêbskiej kursie udzia³ wziê³o 86
organizacji. A ta, mimo bory- uczestników, którzy
kania siê z problemami finan- nades³ali 88 prac. Byli
sowymi, stara siê pomagaæ nie to uczniowie szkó³
tylko swoim cz³onkom. Orga- podstawowych z Nonizowane s¹ przez stowarzy- wej Dêby, Alfredówki,
szenie dni otwarte bezp³atnego Tarnowskiej Woli,
mierzenia cukru, mierzenia ci- Chmielowa, Jadachów i RozaKomisja przyzna³a 3 nagroœnienia têtniczego, spotkania lina, jak równie¿ uczniowie dy i 13 wyró¿nieñ. Nagrody
okolicznoœciowe, udostêpniana zrzeszeni w œwietlicach szkol- zdobyli Konrad KUNC, uczeñ
jest prasa fachowa. Warto wiêc nych, w ko³ach zainteresowañ kl. IV SP Nr 3 w Nowej Dêbie,
skorzystaæ z tej oferty i wyjœæ z Klubu Osiedlowego TSM Beata ZBYRAD, uczennica kl.
z cienia, a nie cierpieæ w samot- oraz z M³odzie¿owej Sekcji III SP w Chmielowie, Tomasz
noœci.
(WO) Plastycznej. Nie zabrak³o tak- STROJEK, uczeñ kl. IV SP w

SPOTAKNIE CUKRZYKÓW
Jak co roku w listopadzie
swój dzieñ obchodz¹ cukrzycy.
Ma on na celu przypominanie o
problemach, jakie niesie ta choroba dla wielu osób w naszym
kraju. Dodajmy nie tylko osób
starszych, ale i m³odych. Sama

ta choroba jest wielka uci¹¿liwoœci¹ dla tych, których dosiêg³a, ale jak powiadaj¹ cukrzycy
(diabetycy) ci¹gnie ona za sob¹
wiele innych schorzeñ. Jest wiêc
przyczyn¹ du¿ych zmartwieñ
dla chorych i ich rodzin.
Organizacj¹ Dnia Cukrzyka
w Nowej Dêbie zajê³o siê Ma³opolskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycê, któremu prezesuje W³adys³aw Niedzia³ek.
20 listopada w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Jana Paw³a II
4 (w podziemiach Przychodni
Zdrowia) zebra³o siê kilkanaœcie
osób, które przy herbacie podzieli³y siê swoimi problemami.
Rozmowy dotyczy³y glukome-

JESIENNY

PROFILAKTYKA
POPRZEZ SZTUKÊ

W listopadzie wrêczono nagrody tegorocznym laureatom V
edycji konkursu plastycznego pod
has³em „Piêkno ¯ycia Bez Alkoholu”. W konkursie wziêli udzia³
uczniowie 7 szkó³ i kó³ zainteresowañ. Wymieniæ tu mo¿na miêdzy innymi: szko³y podstawowe
z Alfredówki, Cyganów, Jadachów, Nowej Dêby (Nr 2 i Nr 3),
Gimnazjum Nr 1 oraz M³odzie¿ow¹ Sekcjê Plastyczn¹ Samorz¹dowego Oœrodka Kultury. W
sumie w konkursie wziê³o udzia³
45 autorów, którzy podjêli zma-

ZIMA 2003

gania z bardzo trudn¹ tematyk¹,
zmuszaj¹c¹ do ukazania wartoœci
treœciowych plastycznymi œrodkami wyrazu.
Za³o¿eniem konkursu plastycznego jest: uwra¿liwienie na
problemy alkoholizmu i przedstawienie tego tematu w formie satyrycznej, humorystycznej dowolnymi œrodkami plastycznymi;
popularyzacja twórczoœci plastycznej dzieci i m³odzie¿y; rozwój zainteresowañ i uzdolnieñ
plastycznych; stworzenie mo¿liwoœci twórczej konfrontacji.

Komisja artystyczna pod przewodnictwem Aleksandry Bernaszewskiej, instruktora plastyki postanowi³a wyró¿niæ w kategorii szkó³ podstawowych prace
nastêpuj¹cych autorów: Magdaleny Wilk z SP 2, Magdaleny
Tomczyk i Anny Przyby³owskiej z SP 3, zaœ w kategorii gimnazjum nagrodzono pracê Joanny Kamiñskiej z Gimnazjum Nr
1, Katarzyny Napieracz z MSP
SOK oraz wyró¿niono Wojciecha Bieñka z Gimnazjum Nr 1,
Agnieszkê Czusz i Barbarê

Gurdak z MSP SOK w Nowej
Dêbie. Nagrody dla laureatów
ufundowa³ Burmistrz Miasta i
Gminy Nowa Dêba ze œrodków
przeznaczonych na profilaktykê
alkoholow¹.
G³ównymi kryteriami oceny
by³y: walory artystyczne, tematyka, estetyka, pomys³owoœæ,
samodzielnoœæ wykonania prac.
Organizatorzy konkursu sk³adaj¹ gratulacje laureatom oraz gor¹ce podziêkowanie wszystkim
uczestnikom, opiekunom, nauczycielom za zaanga¿owanie
w popularyzacjê idei konkursowych. Mamy nadziejê, ¿e zdobyte doœwiadczenia zaowocuj¹
nowymi pomys³ami i realizacjami w nastêpnych edycjach.
S£AWOMIR GURDAK
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Klub Mi³oœników Sztuki
powsta³ w 1999 r., daj¹c mo¿liwoœæ twórczych realizacji dla
Tarnowskiej Woli. Natomiast doros³ych. Forma ta ma na
wyró¿nienia otrzymali Justyna celu integracjê œrodowiska
RUTYNA, uczennica kl. IV plastycznego w Nowej Dêbie.
PSP w Alfredówce, MagdaleInicjatorami powstania kluna SO£TYS uczennica kl. III
SP Nr 2 w Nowej Dêbie, Mag- bu byli instruktorzy plastycy
dalena GURDAK uczennica SOK Dorota Mycek i S³awokl. IV i Angelika MIKOŒ mir Gurdak, którzy wyszli
uczennica kl. V SP Nr 3, Mag- naprzeciw zapotrzebowaniu
dalena ORDON, uczennica kl. œrodowiska. Œrodowisko to liII SP Nr 3 – uczestniczka Œwie- czy kilkanaœcie osób. Klub sk³atlicy, Ma³gorzata ŒMIECH, da siê z dwóch sekcji: rysunku i
Aleksandra £YSOÑ i Barba- malarstwa oraz rêkodzie³a artyra SZYPU£A z Klubu Osie- stycznego, które zawi¹za³o siê
dlowego TSM w Nowej Dêbie w 1998 roku. Baz¹ dzia³alnoœci
oraz Katarzyna NAPIE- klubu jest profesjonalna praRACZ z M³odzie¿owej Sekcji cownia plastyczna, daj¹ca mo¿liwoœci pracy twórczej, wyjœcia
Plastycznej.
W kategorii osób doros³ych z ciasnych zak¹tków domowyró¿nienia otrzymali Julia wych, pozbawionych przestrzeDRZYMA£A, W³adys³aw ni. Coroczne wystawy dorobku
BARSZCZ i Jan KOPEÆ z twórczego artystów skupionych
Domu Pomocy Spo³ecznej w w klubie stwarzaj¹ mo¿liwoœci
Nowej Dêbie oraz Joanna prezentacji swoich dzie³, dostarTWOREK ze Œrodowiskowe- czaj¹c odbiorcom wielu mi³ych
doznañ, wra¿eñ, wzbogacaj¹c
go Domu Samopomocy.
Zapraszamy i zachêcamy œrodowisko o nowe wartoœci
wszystkich do przesy³ania swo- estetyczne, duchowe, wzbudzaich prac na adres naszej placów- j¹ ¿ywe zainteresowanie. Ka¿ki corocznie w miesi¹cu paŸ- da prezentacja dorobku twórczego poza Now¹ Dêb¹ to kodzierniku:
Samorz¹dowy Oœrodek lejna okazja do promocji tego
Kultury, 39 – 460 Nowa Dêba, dorobku i miasta.
Do klubu nale¿¹ nastêpuj¹ce
ul. ¯eromskiego 2 z dopiskiem
osoby: Dorota Mycek, Zofia
– Konkurs „Jesienny bukiet”
Mo¿e to w³aœnie Twoja pra- Biela, Henryka Jach, Stanica zostanie wyró¿niona w na- s³aw Orski, Ewa Ragan, Anna
Urbanik, Halina Wolak, Barszym konkursie?
Na temat konkursu informa- bara Wolska, Agata Prokocji udziela Dorota Mycek – in- piuk, Wies³awa Radziejowstruktor plastyk SOK, tel. (015) ska, Irena Zieliñska, S³awomir
846 24 10
(DM) Gurdak.

BUKIET

Do tradycji naszego przedszkola nale¿y udzia³ dzieci w przegl¹dzie twórczoœci
artystycznej „Cztery pory roku”, organizowanym przez SOK w Nowej Dêbie.
Wiek przedszkolny to czas zabawy, beztroski i fantazji. Dzieci w tym wieku chc¹ byæ
akceptowane przez siebie samych i nas doros³ych. Pracuj¹c z dzieæmi mamy okazjê na co
dzieñ obserwowaæ przygotowania do tego
rodzaju przegl¹dów. Wa¿nym elementem jest
dobranie odpowiedniego repertuaru. Pragniemy, aby dzieciom siê to podoba³o, by³o dla
nich zrozumia³e i interesuj¹ce. Czêsto przy
wyborze odpowiednich treœci towarzysz¹
nam dzieci. To one wybieraj¹ wiersze, piosenki i tañce. Taki rodzaj wspó³pracy jest bardzo ciekawy zarówno dla nas, jak i dla naszych ma³ych artystów.
Jak co roku dzieci z chêci¹ i zaanga¿owaniem przygotowywa³y siê do wystêpu. Tym
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KLUB
MI£OŒNIKÓW SZTUKI
Wies³awa Radziejowska,
ukoñczy³a Œredni¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ we Wroc³awiu, Nauczycielskie Studium w
Ostrowcu Œwiêtokrzyskim oraz
Wy¿sze Studium Zawodowe w
Lublinie. Dyrektor Przedszkola
Nr 2 w Nowej Dêbie. Od 1991
r. na emeryturze. Czas dzieli na
malarstwo, rysunek, pog³êbianie wiedzy artystycznej oraz na
prace na dzia³ce.
Irena Zieliñska, by³a nauczycielem Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowej Dêbie. Od
kilku lat zajmuje siê malarstwem sztalugowym. Lubi pracê na dzia³ce, uczestniczy w
zajêciach rêkodzie³a artystycznego oraz pog³êbia wiedzê na
temat malarstwa.
S³awomir Gurdak, ukoñczy³
Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, specjalnoœæ metaloplastyka. Instruktor plastyk SOK. Uprawia
malarstwo sztalugowe, rzeŸbê i
grafikê u¿ytkow¹.
Zofia Biela, swoje prace
g³ównie wykonuje haftem richelieu, haftem p³askim bia³ym
i kolorowym. S¹ to piêkne, starannie wykonane serwety, bie¿niki, poduszki. Zajmuje siê równie¿ krawiectwem.
Henryka Jach, wyszywa haftem gobelinowym (tzn. pó³krzy¿ykiem) g³ównie du¿e mo-

bardziej, ¿e zmieni³ siê charakter przegl¹du,
poniewa¿ odby³ siê on w godzinach popo³udniowych, przy obecnoœci zaproszonych rodziców. Tegorocznej imprezie towarzyszy³o

MALI ARTYŒCI

has³o „ Owoce i jarzynki to s¹ smaczne witaminki”. Sam wystêp by³ dla dzieci wielkim
prze¿yciem – wystêp na prawdziwej scenie,
czêsto po raz pierwszy, œpiew z mikrofonem

tywy: pejza¿e, scenki rodzajowe, kwiaty, zwierzêta jak równie¿ poduszki.
Stanis³aw Orski, przenosi
ró¿ne motywy, scenki rodzajowe z malutkich projektów na
kanwê za pomoc¹ haftu krzy¿ykowego, a nastêpnie wykonuje du¿e projekty. Jest kolekcjonerem znaczków.
Ewa Ragan, dzierga na drutach, wyszywa haftem krzy¿ykowym miniaturki oraz poduszki. S¹ to g³ównie motywy roœlinne i pejza¿yki.
Anna Urbanik, swoje prace
wykonuje haftem krzy¿ykowym, przede wszystkim obrazki o charakterze romantycznym.
Dodatkowym zajêciem jest równie¿ pisanie poezji.
Halina Wolak, hekluje czyli
dzierga serwetki szyde³kiem, na
drutach, wyszywa haftem krzy¿ykowym pejza¿e, kwiaty i
zwierzêta.
Barbara Wolska, wyszywa
haftem krzy¿ykowym bie¿niki
i obrazy o tematyce roœlinnej,
zwierzêcej i pejza¿e. Hekluje
serwetki szyde³kiem, dzierga na
drutach.
Dorota Mycek, haftuje, szyde³kuje, dzierga na drutach, trochê szyje, rysuje g³ównie portrety w o³ówku, maluje obrazy
olejne i miniaturki.
(SOK)

przed du¿¹ publicznoœci¹ rodziców oraz dzieci z innych przedszkoli. Na zmianê, na piêknie udekorowanej scenie „królowali” przedszkolacy z poszczególnych grup, w strojach
wykonanych przez nauczycielki i rodziców.
Dzieci œpiewa³y i tañczy³y zmieniaj¹c siê w
prawdziwych artystów. Ma³ych artystów podziwia³a i oklaskiwa³a licznie zgromadzona publicznoœæ. Patrz¹c na widowniê mo¿na by³o
zobaczyæ radoœæ w oczach rodziców i podziw
dla umiejêtnoœci artystycznych dzieci.
Dziêki takim formom dzieci maj¹ mo¿liwoœæ
rozbudzaæ swoje zainteresowania muzyczne
i teatralne, pozwalaj¹ wy³aniaæ przysz³e talenty, dzieciom nieœmia³ym prze³amywaæ barierê
strachu przed wystêpem na scenie.
Poprzez tê imprezê wszystkie dzieci zainteresowa³y siê udzia³em w kolejnym przegl¹dzie twórczoœci pt. „Zima”.
ALA PUDRZYÑSKA, TERESA SZCZUR
Zespó³ Placówek
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„ŒLUBUJÊ BYÆ DOBRYM UCZNIEM ...”
Tymi s³owami uczniowie
pierwszych klas SP-2 w Nowej
Dêbie rozpoczêli g³ówn¹, oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci „Pasowania na Ucznia”. Jest to
jedno z wa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu ka¿dej szko³y
podstawowej. W jej przygotowanie anga¿uje siê wiele osób:
wychowawcy klas pierwszych, Samorz¹d Uczniowski,
dyrekcja, rodzice i oczywiœcie
pierwszaki.
W tym szkolnym uroczystoœæ ta u „Heniusia” odby³a siê
17 paŸdziernika. Mimo godzin
dopo³udniowych, wielu rodziców przyby³o do szko³y, aby towarzyszyæ swym pociechom w
tej tak wa¿nej dla nich chwili.
Jak zaznaczy³a w swym wyst¹pieniu pani dyrektor, wszystkie
dzieci przesz³y pozytywnie
okres próbny i sta³y siê pe³noprawnymi uczniami szko³y.

Powagi chwili doda³ poczet œlubowania. Razem z nimi mó- nej, za co zostali nagrodzeni
sztandarowy, z którym wyst¹pili wi³y go wszystkie pierwszaki. gromkimi brawami. Z zaintereAtrakcj¹ by³ dla nich pokaŸ- sowaniem wys³uchali s³ów wieruczniowie klas szóstych. Barsza, którego s³owami, w imieniu
ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej,
powita³a ich uczennica klasy
czwartej Ewa Gadomska.
Na zakoñczenie uroczystoœci
wszyscy uczniowie otrzymali
pami¹tkowe dyplomy i rozeszli
siê do sal lekcyjnych na s³odki
poczêstunek.
„Sesja zdjêciowa” trwa³a
d³ugo. Dzieci chêtnie fotografowa³y siê na tle piêknie przygotowanej przez nauczyciela plastyki, B. Czajkowsk¹ tablicy,
przedstawiaj¹cej dziewczynkê,
dzo uroczyœcie zrobi³o siê na nych rozmiarów o³ówek, którym nieœmia³o otwieraj¹c¹ drzwi
sali w chwili œlubowania. Re- zostali pasowani na uczniów klas klasy I „a”.
prezentanci poszczególnych pierwszych. Sta³ on siê póŸniej
Ten niezwyk³y dzieñ z pewklas wyst¹pili na œrodek i kie- wa¿nym rekwizytem przy robie- noœci¹ pozostanie na d³ugo w
ruj¹c wyci¹gniête prawe ramie niu pami¹tkowych zdjêæ. pamiêci i w sercach naszych
w stronê flagi, z przejêciem po- Uczniowie bardzo ³adnie zapre- pierwszoklasistów.
wtarzali za pani¹ dyrektor tekst zentowali siê w czêœci artystyczBO¯ENA SKAWIÑSKA

W paŸdzierniku Gimnazjum Nr 1 w
23 paŸdziernika 2003 r. w SOK-u odby³a siê uroczystoœæ pasowania na ucznia
Nowej Dêbie otrzyma³o certyfikat „SzkoGimnazjum Nr 1 w Nowej Dêbie.
³y z klas¹”. W ubieg³ym roku szko³a przyst¹pi³a do ogólnopolskiego programu poprawy jakoœci pracy pod patronatem
prezydenta RP - Aleksandra Kwaœniewskiego w ramach akcji „Gazety Wyborczej” i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

PASOWANIE
NA GIMNAZJALISTÊ
Grupê 128 uczniów klas pierwszych w
symboliczny sposób przyjêto do grona spo³ecznoœci szkolnej. Po uroczystym œlubowaniu pierwszoklasiœci otrzymali pami¹tkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Radê Rodziców. Przewodnicz¹cym klas dyplomy wrêczy³ Józef Czekalski, burmistrz miasta i gminy Nowa Dêba,
który zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ tê wa¿n¹
szkoln¹ uroczystoœæ.
Po czêœci oficjalnej swoje umiejêtnoœci prezentowali zarówno uczniowie klas
pierwszych, jak i ich starsi koledzy.

Szkolny zespó³ teatralny wyst¹pi³ ze
spektaklem „I ty mo¿esz zostaæ idolem”.
Nastêpnie przedstawiciele wszystkich
pierwszych klas przyst¹pili do konkursu,
podczas którego musieli wykazaæ siê ró¿norodnymi zdolnoœciami. Po zmaganiach
pe³nych emocji I miejsce zajê³a reprezentacja klasy I a.
Na zakoñczenie tego dnia odby³a siê
dyskoteka szkolna dla wszystkich uczniów
gimnazjum.
MARIA KRAKOWSKA

Wybór 6 zadañ, których realizacja i zatwierdzenie by³y warunkiem otrzymania
ww. tytu³u, u³atwi³a diagnoza obszarów
pracy szko³y. Badaniem objêto uczniów,
rodziców i nauczycieli. Zadecydowano o
podjêciu nastêpuj¹cych zadañ: 1. Dobrze
wyjaœniamy, ciekawie uczymy; 2. Poinformujmy jak oceniamy; 3. Szko³a bez na³ogów; 4. Dostêpny komputer i Internet; 5.
Projekty edukacyjne; 6. Festiwal nauki.
Realizacja ka¿dego z tych zadañ wymaga³a zaanga¿owania i inicjatywy zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów.
Ze wzglêdu na ich specyfikê i odmienny
charakter zró¿nicowany by³ stopieñ wk³adu pracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
Niew¹tpliwie ¿adne zadanie nie mog³o byæ
wykonane bez wspó³pracy nauczycieli,
porozumienia z wychowankami oraz
umiejêtnoœci pracy zespo³owej. Wdro¿ono programy autorskie, projekty edukacyjne, m³odzie¿ demokratycznie uczestniczy³a w ¿yciu szko³y, bêd¹c inicjatorem wielu akcji o charakterze charytatywnym. Podejmowano dzia³ania profilaktyczne
wœród m³odzie¿y, przeprowadzonego pedagogizacjê rodziców. Uczestniczono w
imprezach pozaszkolnych: English te-
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Termin „edukacja europejska” sta³ siê ostatnio bardzo modny. Na pewno s³usznie, gdy¿
przez wiele lat byliœmy w Europie, nie zawsze
bêd¹c „prawdziwymi Europejczykami”. ¯yjemy w Europie zmieniaj¹cej siê i otwartej na
procesy integracyjne, które nie ominê³y naszej
oœwiaty. Do takiej Europy przygotowuje siê
niemal¿e ka¿da nowoczesna szko³a, która jest
po rodzinie podstawowym œrodowiskiem wychowawczym m³odego pokolenia. Podstawa
programowa dla wszystkich etapów kszta³cenia uwzglêdnia tematykê europejsk¹. Edukacja europejska powinna byæ skierowana do
wszystkich grup wiekowych.
Podjê³yœmy siê tego zadania, pomimo ¿e
treœci z ni¹ zwi¹zane wydaj¹ siê trudne i
niezrozumia³e dla dzieci w m³odszym wieku szkolnym. W bie¿¹cym roku szkolnym
za³o¿y³yœmy Klub Ma³ego Europejczyka
„Euruœ” dla uczniów klas III Szko³y Podstawowej Nr 2. Klub ma swoje motto „My
mali w Europie” i symbol. Tworzy go grupa uczniów zainteresowanych Europ¹ i procesem jej integracji. Ma na celu rozwijanie
i propagowanie inicjatyw, postaw i dzia³añ
sprzyjaj¹cych upowszechnianiu wiedzy o
Europie, wytwarzanie atmosfery zaufania
i szacunku dla ró¿nic kulturowych i odmiennoœci innych narodów, a tak¿e przy-
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EDUKACJA EUROPEJSKA
czynianie siê do zdobywania coraz wiêkszej wiedzy o pañstwach, historii, geografii, sztuce, nauce, s³awnych ludziach.
Zadaniem Klubu Ma³ego Europejczyka
jest przybli¿enie wiedzy o integracji europejskiej i mo¿liwoœciach, jakie ona daje dzieciom
i m³odzie¿y w perspektywie podejmowania
decyzji ¿yciowych. W ramach zajêæ pragniemy zachêciæ dzieci do „podró¿y” po krajach
Unii Europejskiej. Informacje z zakresu historii, tradycji, obyczajów i kultury poszczególnych pañstw przedstawiamy im w formie
ciekawostek, anegdot, krótkich opowiadañ,
krzy¿ówek, ³amig³ówek i rebusów, których
rozwi¹zanie wymaga samodzielnych poszukiwañ, odpowiednich informacji oraz pos³ugiwania siê map¹ i atlasem. Oddzieln¹ kategoriê stanowi¹ zadania rozwijaj¹ce przestrzenn¹ wyobraŸniê i plastyczne zdolnoœci.
Poprzez zabawê i naukê staramy siê o to,
aby ka¿dy przeciêtny uczeñ posiada³ wiedzê
na temat zachodz¹cych w Europie procesów
integracyjnych. Pragniemy, aby w przysz³oœci nasi wychowankowie sprawnie komunikowali siê, potrafili wyszukiwaæ i przetwa-

rzaæ ró¿ne informacje, wykazywaæ gotowoœæ
do akceptacji zmian zachodz¹cych w otoczeniu i umiejêtnoœæ przystosowania siê do nich,
samodzielnie podejmowaæ decyzje, znaæ i
korzystaæ ze swoich praw i obowi¹zków, d¹¿yæ do samokszta³cenia i samorealizacji, znaæ
i porozumiewaæ siê w obcych jêzykach, byæ
aktywnym, zaradnym, twórczym, znaæ poczucie obywatelstwa europejskiego.
Poszukuj¹c wsparcia w realizacji naszych zamierzeñ zwróci³yœmy siê o pomoc
do Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Centrum Informacji Europejskiej Urzêdu Komitetu Informacji Europejskiej w
Warszawie i Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Wszystkie te organizacje wspar³y nasz¹ dzia³alnoœæ
poprzez zapewnienie nam ró¿norodnych
materia³ów informacyjnych, literatury dotycz¹cej tego tematu, pomocy edukacyjnych i ciekawych gad¿etów. Liczymy tak¿e na uzyskanie pomocy w³adz gminy w
realizacji programu naszego Klubu.
MARTA KOWALSKA
MA£GORZATA NIEWCZAS

i pomys³owoœci¹. W ramach akcji, „Szko³a z klas¹” zorganizowano festiwal nauki,
potraktowany jako „Œwiêto Szko³y Polskiej”. Przygotowano wystawy, ekspozycje, prezentacje, bêd¹ce efektem dzia³alnoœci pozalekcyjnej nauczycieli i uczniów.
Stanowi³y one integraln¹ czêœæ œwiêta.
aching, Dzieñ bez Papierosa, turniej eko- Swoistym po³¹czeniem wiedzy z ró¿nych
logiczny, na których m³odzie¿ mog³a wy- dziedzin nauki, kultury i sztuki by³ autorkazaæ siê swoj¹ wiedz¹, umiejêtnoœciami ski spektakl edukacyjny „Magiczna podró¿ w wehikule czasu”. Premiera amatorskiego zespo³u tañca
dawnego „Grata Novitas”, który zaprezentowa³ tañce barokowe, tak¿e dostarczy³a wielu wra¿eñ
estetyczno – poznawczych.
„Warto by³o - mówi
Zbigniew Wolwowicz,
dyrektor szko³y - choæ
pocz¹tki nie by³y ³atwe.
Nauczycielom nie brakowa³o chêci i inicjatywy. Mimo ¿e napotykaliœmy na ró¿ne, czasem
prozaiczne przeszkody,
potrafiliœmy je pokonaæ. Z perspektywy czasu oceniam, ¿e nasz
trud przynosi du¿e efekty widoczne w codziennej pracy dydaktycznowychowawczej.
(NS)

NOWA PRACOWNIA
INTERNETOWA

GIMNAZJUM
Z KLAS¥

W ostatnich dniach listopada Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dêbie otrzyma³o now¹
10-stanowiskow¹ pracowniê internetow¹.
Sta³o siê to mo¿liwe dziêki poparciu przez
burmistrza Józefa Czekalskiego wniosku
z³o¿onego przez dyrektora szko³y w kwietniu tego roku, w ramach realizacji projektu
ministerialnego „Pracownia internetowa w
ka¿dym gimnazjum”.
Nowa pracownia zainstalowana zosta³a w tej samej sali co poprzednia, otrzymana tak¿e z ministerstwa. Utworzono 15
stanowisk pracy dla uczniów. Czêœæ komputerów z poprzedniej edycji wyposa¿y³a klasopracownie, by uczniowie w czasie lekcji mieli bezpoœredni dostêp do informacji.
Pracownia internetowa, mo¿liwoœæ korzystania z komputera i Internetu w ka¿dej
chwili zajêæ lekcyjnych, to wymóg i koniecznoœæ naszych czasów. St¹d d¹¿enie
szko³y do pe³nej komputeryzacji sal lekcyjnych oraz myœl o utworzeniu pracowni w
miejscu do tego przeznaczonym, czyli w
sali na poddaszu szko³y, które jeszcze nie
zosta³o oddane do u¿ytku.
Dziêki przychylnoœci burmistrza zrobiono ju¿ bardzo du¿o. Dziêkuj¹c za to, mamy nadziejê na dalsz¹ pomoc i ¿yczliwoœæ.
MARIA NAPIERACZ
Dyrektor Gimnazjum Nr 2
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TRWA BUDOWA
KANALIZACJI
W PORÊBACH
DÊBSKICH
Zakoñczony zosta³ pierwszy etap budowy kanalizacji
we wschodniej czêœci osiedla
Porêby Dêbskie (nale¿¹cego
do Nowej Dêby). Inwestycja
ta zosta³a roz³o¿ona na lata
2003-2004. Przypomnieæ nale¿y, ¿e w poprzednich latach
skanalizowano zachodni¹
czêœæ Por¹b.
W tym roku do kanalizacji
podpiêtych pozosta³o 90 gospodarstw, w roku przysz³ym
sukcesywnie bêd¹ podpinane
domostwa le¿¹ce za tzw. szerokim torem. Aby pod³¹czyæ
te gospodarstwa trzeba by³o
wykonaæ blisko 2 km ruroci¹gów t³ocznych o œrednicy od
63 do 125 mm. Wykonano
równie¿ 6,9 km kolektora o
œrednicy 200 mm, a tak¿e 2,2
km przy³¹czy domowych o
œrednicy 160 mm. W systemie
tym pracuje 5 przepompowni,
które œcieki z tej czêœci Por¹b
przesy³aj¹ do oczyszczalni w
po³udniowej czêœci miasta.
Wartoœæ ca³ej inwestycji zamknie siê kwot¹ 2,1 mln z³, z
czego w tym roku gmina
Nowa Dêba wy³o¿y³a 1,1 mln
z³. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej umorzy³ nam w tym
roku ostatni¹ ratê po¿yczki w
wysokoœci 375 tys. z³, zaci¹gniêtej na budowê oczyszczalni œcieków, zobowi¹zuj¹c jednoczeœnie gminê do przekazania tej kwoty na realizacjê zadania proekologicznego. W³adze gminy wybra³y budowê
kanalizacji w Porêbach Dêbskich. Dodaæ nale¿y, ¿e mieszkañcy zaanga¿owali siê finansowo w realizacjê inwestycji,
wp³acaj¹c po 1000 z³ od jednego przy³¹czonego gospodarstwa. Wykonawc¹ inwestycji
jest firma ze Staszowa, kierowana przez in¿. Ryszarda
Hoffmana.
(WO)
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Tegoroczna susza spowodowa³a taki ubytek wody, ¿e odkry³o siê dno nowodêbskiego
Zalewu. W³adze gminy postanowi³y wykorzystaæ tê sytuacjê, aby oczyœciæ zbiornik rekreacyjno-retencyjny.
Prace polega³y na usuniêciu
z pod³o¿a zalegaj¹cych odpadów, profilowaniu skarp i wyrównywaniu dna. Wykonana zostanie równie¿ druga wyspa na
Zalewie. Decyzja o jej usypaniu
wynika st¹d, ¿e w wyniku pog³êbiania dna zebrano 20 tys. m3
piasku, którego koszt wywozu
by³by zbyt du¿y. Ponadto wyspa
zmniejszy powierzchniê wody, a
tym samym wahniêcia lustra Zalewu w przypadku upa³ów nie
bêd¹ tak znaczne, jak obecnie.
Dno Zalewu zostanie równie¿
wyprofilowane.
Powy¿sze prace na Zalewie
prowadzone s¹ we wspó³pracy
z Kopalni¹ Siarki „Machów”,
która przygotowa³a opracowania techniczne dla realizacji
tego przedsiêwziêcia. Ponadto

POG£ÊBIANIE
ZALEWU
swym sprzêtem prace te reali- du¿¹ i cztery ma³e pompy. Ich
zuje. Pomoc¹ s³u¿y równie¿ zadaniem by³o wypompowanie
Podkarpacki Zarz¹d Melioracji wody, dostaj¹cej siê na teren

i Urz¹dzeñ Wodnych w Rze- Zalewu. Wczeœniej prace te
szowie, Oddzia³ w Tarnobrze- wykonywa³y jednostki OSP.
gu, który u¿yczy³ nam jedn¹
(WO)

BAZA DLA PALIWA
PRZYGOTOWANA

Przy ul. Ogrodowej w Nowej
Dêbie zakoñczone zosta³y prace
inwestycyjne przy budowie bazy
przygotowania paliwa dla potrzeb nowej kot³owni miejskiej.
W sk³ad bazy wchodzi budynek biurowo-socjalny jednokondygnacyjny z p³askim dachem.
Znajd¹ siê tutaj pomieszczenia
biurowe, szatnia i pokój do spo¿ywania posi³ków, który bêdzie
s³u¿y³ tak¿e jako pomieszczeni do
ogrzania siê robotników pracuj¹cych na otwartym powietrzu. W
budynku wykonana bêdzie równie¿ ma³a kot³ownia, opalana
oczywiœcie zrêbk¹ drewnian¹.
Magazyn zrêbków drewnianych to tak¿e jednokondygna-
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cyjny budynek, przylegaj¹cy do
budynku biurowo-socjalnego,
który bêdzie wznosi³ siê nad
nim jeszcze ponad 4 m. Obudowa budynku wykonana jest z
blachy. Jego kubatura wynosi
3,4 tys. m3, co pozwoli zabezpieczyæ paliwo na 6 tygodni.
Dodajmy, ¿e magazyn przy kot³owni mo¿e zgromadziæ zapasy na dwa tygodnie. Do magazynu nawi¹zana jest wiata dla
rêbaka. Zastosowany tam zostanie rêbak firmy Tekna Motor.
Zadanie realizowa³a firma
ABM SOLID z Tarnowa, która
wy³oniona zosta³a w drodze przetargu. Wartoœæ inwestycji wynios³a 1,6 mln z³.
(WO)

W Szkole Podstawowej Nr
2 w ostatnich dniach listopada wymieniono 32 okna. Czas
by³ ju¿ najwy¿szy, bo stare
okna by³y przegni³e i grozi³y
wypadniêciem, a ponadto emitowa³y zbyt du¿o ciep³a na
pole w sezonie grzewczym.

NOWE
OKNA
w „DWÓJCE”
W wyniku przetargu realizacji tego zadania podjê³a siê firma „PAMO-PLAST” z Ustrzyk
Dolnych, która by³a znana ju¿ z
realizacji podobnych zadañ na
terenie naszej gminy. Zakres
robót obejmowa³ demonta¿ starych okien i parapetów zewnêtrznych, a przede wszystkim wykonanie i monta¿ okien
PCV oraz parapetów zewnêtrznych, a tak¿e obróbkê tynków.
Przy tej okazji wymienione zosta³o równie¿ okno na klatce
schodowej w szkole w Cyganach. Wartoœæ wszystkich prac
wynios³a 46 tys. z³.
(MB)
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Problem niezagospodarowanego terenu wokó³ Szko³y Podstawowej
Nr 3 i Gimnazjum Nr 2
w Nowej Dêbie poruszany by³ niejednokrotnie
przez w³adze szkolne i
lokalne. D¹¿¹c do stworzenia uczniom jak najlepszych warunków do
nauki i aktywnego spêdzania wolnego czasu
przyst¹piono do prac,
które zmieni³yby otoczenie budynku. Oprócz
chêci do zmian ca³ego
œrodowiska szkolnego,
motorem napêdzaj¹cym
szereg poczynionych
prac by³ fundusz przyznany szko³om z Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska z siedzib¹ w
Krakowie w ramach konkursu „Szko³y dla Ekorozwoju” (o czym piszemy
w numerze).
Dziêki pomocy wielu
ludzi dobrego serca uda³o siê nam nawieŸæ czar-
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WOKÓ£ SZKO£Y
noziemu, pozyskaæ czêœæ
kostki brukowej, a pozosta³¹ dokupiæ ze œrodków
so³eckich osiedla Dêba,

czêœci ze œrodków so³ectwa Alfredówka, u³o¿yæ
chodniki z kostki brukowej, przygotowaæ we-

Dotacje Fundacji zmotywowa³y wszystkich do
dzia³ania, ale by³yby one
niewystarczaj¹ce gdyby
nie pomoc w³adz i ludzi
¿yczliwych tej szkole,
którym zale¿y na jej rozwoju. Mamy na myœli panów: Stefana Busia,
W³adys³awa Flisa, Jana
Flisa, Zbigniewa Têczê
oraz sponsorów i rodziców, którzy bezinteresownie wspierali nas w
pracach. Nie sposób wymieniæ ich wszystkich.
Dope³nieniem naszej
szczerej wdziêcznoœci i
uznania dla ich pracy
niech bêd¹ s³owa myœliciela – „Kiedy chcê, ¿eby
coœ by³o zrobione dobrze i szybko, zwracam
siê do tych, którzy nie
maj¹ czasu, bo s¹ zawsze zajêci. Bezrobotni
nigdy nic nie zrobi¹”.

zdecydowane dzia³ania
burmistrza Józefa Czekalskiego doprowadzi³y
do ustalenia ostatecznych
granic terenu przyleg³ego do szkó³ oraz
do podjêcia kroków
zmierzaj¹cych do
opracowania projektu
zagospodarowania
przestrzennego terenu.
Prace nad zagospodarowaniem terenu nie zosta³y jeszcze
zakoñczone, wznowimy je wczesn¹
wiosn¹. Jednak¿e ju¿
teraz ciesz¹ pozytywne oceny dokonanawieŸæ t³ucznia i innych wnêtrzny dziedziniec nych prac tak z ust
materia³ów do utwardze- pod wy³o¿enie go kostk¹. uczniów, jak i rodziców MARIA NAPIERACZ
DARIUSZ SIUDEM
nia terenu w znacznej W tym samym czasie oraz œrodowiska.

INWESTYCJE W OCHRONÊ
PRZECIWPO¯AROW¥

Jedn¹ z wa¿niejszych pozycji w bud¿ecie gminy,
przeznaczonym na ochronê
przeciwpo¿arow¹, jest utrzymanie w nale¿ytym stanie
stra¿nic ochotniczych stra¿y
po¿arnych. Dziêki przychylnemu nastawieniu Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Dêba oraz ca³ej Rady Miejskiej w roku 2003 znacz¹co
zosta³ poprawiony wygl¹d
oraz stan techniczny remiz.
D³ugotrwa³e starania zarz¹dów poszczególnych jednostek OSP przynios³y w tym
roku wymierne efekty w postaci sfinansowania przez
gminê powa¿nych prac re-

montowych i modernizacyjnych.
W Porêbach Dêbskich
przebudowany zosta³ dach na
stra¿nicy. Wykonana zosta³a
drewniana konstrukcja dachowa, która nastêpnie zosta³a pokryta blach¹. Wartoœæ
robót wynios³a 42 tys. z³.
Pokrycie dachowe zosta³o wymienione na stra¿nicy oraz wie¿y stra¿niczej
w OSP Tarnowska Wola.
Prace kosztowa³y 19 tys.
z³. W OSP Jadachy wymieniono pokrycie dachowe za
kwotê 8,5 tys. z³. W Alfredówce na budynku magazynowym wykonano ele-

wacjê zewnêtrzn¹ oraz tynki wewnêtrzne na kwotê 3
tys. z³. W stra¿nicy OSP
Rozalin modernizowane
by³y przewody dymowe
centralnego ogrzewania
(1,1 tys. z³)
Starania zarz¹dów naszych jednostek o pozyskanie œrodków z zewn¹trz
równie¿ przynios³y efekty.
OSP Porêby Dêbskie otrzyma³a 15 tys. z³ z Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku OSP
RP, co pozwoli³o w ca³oœci
sfinansowaæ koszty zwi¹zane z instalacj¹ centralnego ogrzewania stra¿nicy
wraz z dwoma boksami gara¿owymi. Za 5 tys. z³, które z Zarz¹du G³ównego
otrzyma³a jednostka z Jadachów, wymieniona zosta³a ca³a stolarka okienna
w remizie.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e stra¿acy bardzo wiele prac wykonuj¹ w czynie spo³ecznym.
Du¿e zaanga¿owanie widaæ
by³o w OSP Porêby Dêbskie,
gdzie stra¿acy we w³asnym
zakresie zbudowali oraz ustawili maszt wolnostoj¹cy,
przeznaczony do monta¿u
syreny alarmowej.
JERZY KONEFA£

AKCJA
„KONSERWA”
Pod tym nieco tajemniczo brzmi¹cym tytu³em kryje siê dzia³anie, jakie
podj¹³ Miejsko – Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowej Dêbie w
ramach „Programu nieodp³atnego przekazania ¿ywnoœci z zapasów Agencji
Rynku Rolnego w 2003 roku na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy
spo³ecznej i organizacji pozarz¹dowych
wykonuj¹cych zadania z zakresu pomocy spo³ecznej”. Nasz OPS otrzyma³,
wed³ug przydzia³u dokonanego przez
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego w
Rzeszowie, 1764 kg konserw.
¯ywnoœæ ta zosta³a rozdysponowana pomiêdzy rodziny i osoby potrzebuj¹ce, znajduj¹ce siê w trudnej
sytuacji. £¹cznie pomoc uzyska³o 450
rodzin (œrednio po oko³o 3,92 kg konserw na rodzinê) z terenu miasta i so³ectw. Dodatkowo oko³o 50 rodzin
otrzyma³o konserwy z Tarnobrzeskiego Oddzia³u Polskiego Czerwonego
Krzy¿a. Niestety, iloœci takie pozwoli³y tylko w czêœci zaspokoiæ oczekiwania i potrzeby spo³eczne zwi¹zane
z akcj¹.
LESZEK MIROWSKI
Kierownik MGOPS
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BEZPIECZNE WEJŒCIE ZIELONY K¥CIK RELAKSU

DO SZATNI
W 2001 roku budynek szko³y w Chmielowie zyska³ po remoncie now¹ szatniê, do której prowadzi³o wejœcie i wyjœcie
tylko z korytarza szkolnego. Takie rozwi¹zanie stanowi³o zagro¿enie bezpieczeñstwa i trudno by³o utrzymaæ czystoœæ.
W zwi¹zku z tym zaistnia³a
koniecznoœæ wykonania bezpiecznego wejœcia z zewn¹trz.
Wykorzystano do tego celu istniej¹c¹ pochylniê, po której kiedyœ dostarczono opa³ do by³ej
kot³owni. Architekt Janusz Socha (rodem z Chmielowa) bezp³atnie wykona³ projekt. W
2002 roku szko³a dosta³a na ten
cel z bud¿etu gminy œrodki w
wysokoœci 10000 z³, które przeznaczono na zakup drzwi wejœciowych i stali konstrukcyjnej.
W okresie wakacji ze œrodków
Stowarzyszenia Spo³eczno –
Oœwiatowego, Rady So³eckiej,
szko³y podstawowej i gimnazjum,
wykonane zosta³y roboty ziemne,
wybetonowano schody wraz z
odbojami i zosta³y po³o¿one p³ytki gresowe. Dyrekcja szkó³ poszukiwa³a wykonawcy zadaszenia

nad wejœciem. Okaza³o siê, ¿e
koszt robocizny przekracza³ mo¿liwoœci finansowe placówki. Dyrektorki zwróci³y siê o pomoc do
mieszkañców, rodziców i apel nie
pozosta³ bez echa.
Powsta³a grupa inicjatywna
mieszkañców Chmielowa (Jan
Kotulski, Stanis³aw Skimina,
Kazimierz Gurdak), którymi
pokierowa³ Stanis³aw Zbyrad.
Zaanga¿owali swój sprzêt, innych rodziców do wspó³pracy i
konstrukcja zadaszenia zosta³a
wykonana w czynie spo³ecznym. Widz¹c zaanga¿owanie i
koniecznoœæ dokoñczenia zadania Burmistrz Miasta i Gminy
sfinansowa³ p³yty poliwêglanowe na zadaszenie i zabudowê.
Dzieci mog¹ bezpiecznie i
spokojnie z podwórza wchodziæ
do szko³y.
(WO)

Chêæ zagospodarowania terenu wokó³ naszych szkó³ (G2 i
SP3) mobilizuje do poszukiwania œrodków zewnêtrznych.
Dlatego z du¿ymi nadziejami
przyjêto wiadomoœæ o wznowieniu przez Fundacjê Partnerstwo dla Œrodowiska z Krakowa konkursu „Szko³y dla Ekorozwoju”. W roku szk. 2001/
2002 zosta³ opracowany wniosek przez zespó³ nauczycieli z
Gimnazjum Nr 2. W wyniku
jego realizacji powsta³ „Zielony Ogród Refleksyjny”, dotowany kwot¹ 2 tys. z³. W kolejnym roku do konkursu wspólnie przyst¹pi³y cztery nauczy-

ska³ on akceptacjê Fundacji,
która przyzna³a dotacjê w wysokoœci 2 tys. z³ na jego wdro¿enie.
Realizacjê projektu rozpoczêto w styczniu 2003 roku. W
lutym, w czasie ferii zimowych,
w szkole podstawowej przeprowadzono konkurs plastyczny
pod tytu³em „ Koncepcja ogrodu wokó³ naszej szko³y”.
Uczniowie wykonali 48 prac,
najlepsze prezentowane by³y w
holu szkolnym na gazetce œciennej. W obu szko³ach prowadzono dyskusje na lekcjach godzin
wychowawczych, uczniowie
przynosili fachow¹ literaturê,

cielki z wy¿ej wymienionych
szkó³ pod opiek¹ dyrektorów.
Stworzono projekt pod nazw¹
„Zielony K¹cik Relaksu”. Uzy-

wspólnie ustalano koncepcjê
projektu. W marcu rozpoczêto
porz¹dkowanie przyszkolnego
terenu. Przywieziono kilka

REMONTY NA „KRAJÓWCE”
Od kilku miesiêcy trwaj¹ prace remontowe na drodze krajowej Nr 9 w obrêbie
naszej gminy. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Rzeszowie w wyniku analiz specjalistycznych
wytypowa³a do remontu odcinek Majdan
Królewski – Nowa Dêba na d³ugoœci 3 km,
który obj¹³ fragment drogi w Porêbach
Dêbskich (w Grabinie). Drugi odcinek w
ca³oœci przebiegaj¹cy przez teren naszej
gminy to odcinek Tarnowska Wola – Nowa
Dêba o d³ugoœci 3,5 km.
Prace na tych odcinakach polega³y na
frezowaniu nawierzchni w miejscach,
gdzie stara nawierzchnia mia³a ³¹czyæ siê
z now¹, by œci¹æ znacz¹ce nierównoœci,
fale, garby. Pozwala to lepiej zagêœciæ nak³adan¹ warstwê i unikn¹æ w przysz³oœci
ponownego fa³dowania siê nawierzchni.
Na tak przygotowan¹ drogê nak³adana jest

podbudowa z warstw¹ wi¹¿¹c¹, a nastêpnie po³o¿ona zostanie warstwa œcieralna.
Tak wiêc jezdnia podniesie siê ok. 20 cm.
To wymusza wykonanie nowych zjazdów,
rozjazdów, by nawi¹zaæ do nowej jezdni.
Zakoñczeniem prac bêdzie oznakowanie
poziome i pionowe tych remontowanych
odcinków.
Trwa tak¿e wymiana chodników w
obrêbie remontowanej drogi. Podnoszony jest poziom chodników, nawi¹zuj¹cy
do wysokoœci korony jezdni, a stare p³ytki zamieniane s¹ na now¹ kostkê. U³o¿enie kostki w zamian za du¿e p³ytki to
inicjatywa w³adz gminy, które zdecydowa³y siê wy³o¿yæ œrodki na pokrycie ró¿nicy w cenie pomiêdzy tymi materia³ami. Dziêki temu chodniki bêd¹ bardziej
trwa³e i estetyczne. Ponadto w przypadku poboczy ziemnych podwy¿sza siê je

równie¿ do poziomu wyremontowanej
jezdni poprzez uzupe³nienie ich kruszywem i gruntem. Profilowane s¹ równie¿
rowy biegn¹ce wzd³u¿ remontowanego
odcinka. W miejscach, gdzie wystêpowa³y zastoiny wodne, prowadzone s¹
prace zmierzaj¹ce do odprowadzenia
wody do najbli¿szych rowów.
Remontowana bêdzie równie¿ jezdnia na
dwóch mostach na rzece Dêba. Obecnie
zostan¹ jedynie te fragmenty zabezpieczone przed zim¹, aby w roku przysz³ym po³o¿yæ now¹ warstwê bitumiczn¹. Nie bêdzie tu ju¿ podbudowy, aby nadmiernie nie
obci¹¿aæ konstrukcji mostu.
Prace wykonuje firma SKANSKA S.A.
Trzeba podkreœliæ dobr¹ organizacjê i zabezpieczenie ruchu w trakcie oprac. Wartoœæ robót na odcinku Tarnowska Wola –
Nowa Dêba wyniesie 4,2 mln z³. Prace
winny byæ zakoñczone w maju przysz³ego roku.
WIES£AW ORDON

ZIMA 2003
przyczep czarnoziemu, rozrzucono go i wstêpnie wyrównano
teren. W kwietniu odby³o siê
spotkanie z rodzicami, na którym zapoznano przyby³ych z
celami projektu, poproszono o
pomoc, podano orientacyjnie
terminy prac. Jeden z rodziców
udostêpni³ glebogryzarkê, inni
poziomowali teren.
Po wykonaniu tych robót do
pracy przyst¹pili uczniowie
obu szkó³. Wybrano miejsce
na skalniaki, wyznaczono ich
kszta³t i przyst¹piono do usypywania ziemi. W tym samym
czasie rodzice otoczyli krawê¿nikiem ten teren. Z pobliskiej ¿wirowni przywieziono
kamienie. Zorganizowano
przywóz odpadów p³yt marmurowych, które otrzymano z
tutejszego zak³adu. Dziêki
¿yczliwoœci rodziców i w³aœciciela jednej z nowodêbskich
kwiaciarni obsadzono skalniaki roœlinami ozdobnymi. Wokó³ posiano trawê, któr¹ obs³uga szko³y przez okres wakacji
nawadnia³a. Za uzyskane pieni¹dze z Fundacji Partnerstwo
dla Œrodowiska zakupiono
p³otki drewniane, pergolê, nawozy, kosiarkê spalinow¹ do
koszenia trawy i narzêdzia
ogrodnicze. Prace nad zagospodarowaniem terenu nie zosta³y zakoñczone, wznowimy
je wczesn¹ wiosn¹. Jednak¿e
ju¿ teraz ciesz¹ pozytywne
oceny skalniaków s³yszane z
ust uczniów, rodziców i w³adz
lokalnych.
Dotacja Fundacji zmotywowa³a wszystkich do dzia³ania.
Z du¿ym entuzjazmem zaakceptowali projekt uczniowie i
aktywnie pomagali. Pomocy
nie odmawiali rodzice, osiedlowe w³adze lokalne: radny Jan
Flis, przew. W³adys³aw Flis,
instytucje prywatne: Piekarnia
i Us³ugi Transportowe- Stefan
Buœ, Zaklad Produkcji Kruszywa „¯wirex”, Kwiaciarnia
„Gerbera”, Zak³ad Kamieniarski- Tadeusz Rak, Apteka- Irena Stelmaszczuk, Firma Handlowo-Us³ugowa „ Weronka”Tomasz Wyszyñski oraz Zak³ady Chemiczne „Siarkopol”.
Dziêkujemy wszystkim za pomoc i oczekujemy dalszej
owocnej wspó³pracy.
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„POMÓ¯ DZIECIOM
PRZETRWAÆ ZIMÊ”
Akcja charytatywna „Pomó¿ Dzieciom Przetrwaæ
Zimê” organizowana jest corocznie przez Spo³eczny Komitet Organizacyjny wraz z
Radiem Lublin S.A oraz z Telewizj¹ Polsk¹ - Oddzia³ w
Lublinie. Od kilku lat równie¿
na terenie woj. podkarpackiego istnieje Sztab Akcji, zarejestrowany przy Radiu Rzeszów.
Po raz pierwszy w tym roku
do akcji przyst¹pili pracownicy
socjalni Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
tworz¹c w Nowej Dêbie Terenowy Sztab Akcji PDPZ 2003.
Do wspó³pracy przyst¹pili wolontariusze - m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Nr 1 i Zespo³u Szkó³

Nr 2 oraz Stra¿ Miejska z Nowej Dêby .
Akcja mia³a charakter zbiórki publicznej, której celem jest
udzielenie pomocy rzeczowej
dzieciom potrzebuj¹cym z rodzin
wielodzietnych, rozbitych, bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej z terenu Miasta i Gminy
Nowa Dêba. Dary zbierane by³y
na terenie szkó³, sklepów oraz w
siedzibie Sztabu Akcji - Samorz¹dowym Oœrodku Kultury w
dniu 30 listopada. Na apel odpowiedzia³o wielu mieszkañców
miasta i gminy. Podczas akcji
uda³o siê zebraæ m.in. art. spo¿ywcze, zabawki, ksi¹¿ki, s³odycze oraz œrodki czystoœci.
Organizatorzy Akcji PDPZ
dziêkuj¹ za okazan¹ pomoc

wszystkim, którzy czynnie
wsparli nasze przedsiêwziêcie.
Szczególne podziêkowania
sk³adamy: Restauracji „Dêbianka” , E. Mikosz - sklep „Tala”,
M. Mikulski - „Zio³a” , E. Czekalska - Ksiêgarnia „¯aczek” ,E.
Placek - sklep obuwniczy, I.
Stelmaszczuk - Apteka, K.Tr¹d
- „AGA”.
Dziêki Pañstwa pomocy
Œwiêta dla dzieci w wielu rodzinach bêd¹ weselsze.
EDYTA TRELA
Szef Sztabu Akcji

CARITAS POMAGA
Dzia³alnoœæ Parafialnego i
Szkolnego Ko³a Caritas w
Chmielowie to nie tylko przygotowania i wyjazd na letni
wypoczynek w góry czy nad
morze, to tak¿e ca³oroczne prace nad gromadzeniem funduszy,
pozyskiwaniem sponsorów, to
masa sprawozdañ i rozliczeñ. To

których nale¿y zaliczyæ otwarcie nowej stacji opieki Caritas i
Centrum Rehabilitacji w Domostawie.
Okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to czas wytê¿onej pracy
Ko³a. Wolontariusze rozprowadzaj¹ obecnie, wêdruj¹c od
domu do domu, kartki œwi¹tecz-

przede wszystkim ci¹g³a pomoc
potrzebuj¹cym.
Poniewa¿ 2003 rok by³ obchodzony jako Rok Osób Niepe³nosprawnych i przebiega³
pod has³em „Umi³owaæ Chrystusa we wspólnocie z niepe³JOLANTA CZAMARA nosprawnymi”, nasi cz³onkowie
MARIA FLIS kwestowali na rzecz diecezjalSP-3 Nowa Dêba nych dzie³ charytatywnych, do

ne oraz œwiece, w³¹czaj¹c siê w
ogólnopolsk¹ akcjê Wigilijne
Dzie³o Pomocy Dzieciom –
„Chrystusa naœladowaæ”. Akcja
ta cieszy siê du¿ym zainteresowaniem wœród mieszkañców
naszej parafii.
W pi¹tkowy wieczór miko³ajkowy, zgodnie z kilkuletni¹
tradycj¹, wyruszaj¹ w drogê

Miko³aje, aby s³odyczami obdarowaæ najm³odsze pociechy z
rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej oraz
osoby chore i samotne. Przygotowano 120 paczek. Na ten cel
Ko³o przeznaczy³o 1000 z³ ze
œrodków w³asnych, a w³aœciciele sklepów, na has³o „I ty mo¿esz zostaæ œw. Miko³ajem”,
w³¹czyli siê do naszej akcji.
Obejmujemy równie¿ pomoc¹, na miarê naszych mo¿liwoœci, wszystkich, którzy jej potrzebuj¹. Kupujemy komplety
podrêczników, opa³ na zimê,
op³acamy rachunki za gaz i
pr¹d, dajemy pieni¹dze na bie¿¹ce wydatki w sytuacjach losowych.
Nie jesteœmy te¿ obojêtni na
apele ludzi spoza naszej parafii, prosz¹cych o wsparcie w sfinansowaniu operacji, kosztów
leczenia czy rehabilitacji.
Wszystko to udaje siê nam
zrealizowaæ dziêki wielkiej
ofiarnoœci mieszkañców Chmielowa, za co t¹ drog¹ jeszcze raz
serdecznie dziêkujemy, ¿ycz¹c
pe³nych radoœci, pokoju i szczêœcia Œwiat Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w
Nowym Roku.
J.S. Caritas Chmielów
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W dniach 5-6 wrzeœnia w Zabrzu odby³y siê IX Mistrzostwa Polski w Minisiatkówce. Poprzedzone by³y
eliminacjami wojewódzkimi, w których startowa³o ponad 20 dru¿yn w ka¿dej kategorii wiekowej. Dru¿yna
dziewcz¹t Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dêbie w eliminacjach wojewódzkich
wygra³a wszystkie mecze i uzyska³a prawo reprezentomiejsc). Dla m³odzie¿y dodatko- wania województwa podkarpackiego w wy¿ej wymiew¹ atrakcj¹ by³a projekcja filmu nionych mistrzostwach.
„Fatalna mi³oœæ”.
W tym miejscu chcemy podziêkowaæ Marii Mazur – pedagogowi z Gimnazjum Nr 1,

Porozmawiajmy o AIDS:
przesz³oœæ bywa groŸna
Pod takim tytu³em Stowarzyszenie KARAN og³osi³o konkurs literacko – plastyczny w
szko³ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest przypomnienie i roz-

SUKCESY
W SIATKÓWCE

W Zabrzu startowa³o 48 zespo³ów ch³opców i 48 zespo³ów
dziewcz¹t - po 16 w trzech kategoriach wiekowych. W ka¿dej
kategorii zespo³y zosta³y rozlosowane do 4 grup eliminacyjnych,

budzenie zainteresowania chorob¹ zwan¹ „d¿um¹ XX wieku”.
W konkursie udzia³ wziêli:
Justyna Zych, kl. IV Szko³y
Podstawowej w Jadachach; Urszula Szpyt, kl. II Gimnazjum w
Jadachach; Beata Kaczmarek,
kl. I Gimnazjum Nr 1 w Nowej
Dêbie; Marta Serafin kl. I Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dêbie;
Diana Urbañska, kl. I LO w
Nowej Dêbie; Ewelina Kusiak,
kl. I Gimnazjum Nr 1w Nowej
Dêbie; Joanna Kamiñska, kl. I
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dêbie. Wszyscy uczestnicy konkursu z Nowej Dêby byli na otwarciu wystawy pokonkursowej 1
grudnia w WDK w Rzeszowie.
Jedn¹ z laureatek zosta³a Diana
Urbañska, która zajê³a II miejsce
w kategorii prac plastycznych
(nie przyznano pierwszych

która zaanga¿owa³a siê w realizacjê konkursu. Przypominamy
tak¿e, o mo¿liwoœci uczêszczania do œwietlicy. Obecnie siedziba znajduje siê w Samorz¹dowym Oœrodku Kultury w sali nr
24. Pobyt w œwietlicy jest bezp³atny. Dzieci maja mo¿liwoœæ
korzystania ze sprzêtu komputerowego, gier planszowych,
otrzymuj¹ fachow¹ pomoc w
nauce i promocji zdrowego trybu ¿ycia. Prowadzimy zajêcia
plastyczne, sportowe, wyjazdy
i wycieczki rowerowe. Zajêcia
prowadzone s¹ od 1400 do 1800
dla dzieci ze szkó³ podstawowych i starszych.
Podziêkowania sk³adam
Burmistrzowi, Radnym oraz
wszystkim sponsorom wspieraj¹cym nasz¹ dzia³alnoœæ.
EDYTA JURASZ

w których dziewczêta nasze trafi³y na mocne przeciwniczki z
£odzi, Warszawy i Œl¹ska przegrywaj¹c 3 mecze. Fakt ten zadecydowa³, ¿e mog³y walczyæ jedynie o miejsca 9-16. W II rundzie
pokona³y stres i wygrywaj¹c kolejne 5 meczy z reprezentacjami
Lublina (2 mecze), Bia³egostoku, Olsztyna oraz Warszawy. W ten
sposób wywalczy³y wysokie, bo 9 miejsce w Polsce. Jak mo¿na
zauwa¿yæ w II rundzie dziewczêta z Nowej Dêby wziê³y rewan¿
wygrywaj¹c mecz z reprezentacj¹ ze stolicy. Trenerem dziewcz¹t
jest nauczyciel wf Jacek Szpunar. Dru¿ynie ¿yczymy dalszych
sukcesów.
MAREK POWRÓZEK

TENIS ZIEMNY W NOWEJ DÊBIE
W dniach 12, 13, 20 lipca na kortach w
Nowej Dêbie obok basenu, odby³ siê turniej tenisa ziemnego, w którym wziê³o
udzia³ 16 zawodników.
Czo³owe miejsca w turnieju zajêli: 1.
Józef Salik, 2. Witold Zarêba, 3. Marek
Czerwiec, 4. Zbys³aw Krasowski
Zwyciêzc¹ turnieju pocieszenia zosta³ Marcin Piórek.
Nagrody ufundowa³ Pawe³ Grzêda.
Ewa Kuchta bra³a udzia³ w turnieju tenisowym OLYMPUS EUROCOLOR
CUP 2003 11-latków, organizowanym
przez City Tennis Club w Warszawie. Wy-

gra³a cztery pojedynki z zawodniczkami z
Katowic, £êcznej i Warszawy. Przegra³a jeden mecz z zawodniczk¹ z Tarnowa. Ostatecznie zajê³a 9 miejsce na 17 startuj¹cych
zawodniczek. Serdecznie gratulujemy Ewie
i jej trenerowi Czes³awowi Potyrale.
Wyjazd Ewy do stolicy sponsorowali panowie: Jacek Sabo i Pawe³ Grzêda.
W dniach 15, 16, 17 sierpnia odby³y siê I
Otwarte Mistrzostwa Nowej Dêby w Tenisie Ziemnym, w których wziê³o udzia³ 22
zawodników.Czo³owe miejsca w turnieju
zajêli: 1. Józef Salik, 2. Robert Lubera, 3.
Marcin Piórek, 4. Zbys³aw Krasowski.

Zwyciêzc¹ turnieju pocieszenia zosta³
Czes³aw Potyra³o. Nagrody ufundowa³,
wrêcza³ oraz gratulowa³ Jan Józefczuk.
W dniach 19-20 wrzeœnia odby³ siê
otwarty turniej tenisa ziemnego o Puchar
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Nowej Dêbie, w którym wziê³o udzia³ 15 zawodników: Czo³owe miejsca w turnieju
zajêli: 1. Józef Salik, 2. Czes³aw Potyra³o,
3. Piotr G³adysz, 4. Jerzy Œliwiñski.
Zwyciêzc¹ turnieju pocieszenia zosta³
Witold Zarêba. Nagrody ufundowa³ przewodnicz¹cy Andrzej Chejzdral. Zwyciêzcom gratulowali burmistrz Krzysztof
Micha³ów i Andrzej Chejzdral. Organizatorem wszystkich turniejów by³ Czes³aw
Potyra³o.
(MP)
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MIKO£AJKI 2003 –
SPORTOWY WEEKEND
W dniach 6 i 7 grudnia w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Nowej Dêbie odby³y siê turnieje pi³ki no¿nej halowej. W sobotê 6 grudnia
w turnieju dla dzieci i m³odzie¿y wziê³o udzia³
ponad 200 uczestników.
W grupie szkó³ podstawowych (klasy IV – VI)
zg³oszono 9 dru¿yn, które rozegra³y turniej w
trzech grupach. W wyniku rywalizacji zwyciê¿y³a dru¿yna „MECHANICY” w sk³adzie: Tomasz Procyk, Arkadiusz Kotrych, Rafa³ Mysiak, Rafa³ Olejarz, Bart³omiej Misa, Dawid
Dziadura, Sebastian Kotrych. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany zosta³ Sebastian
Pabian.
W przerwie turnieju zaprezentowa³y siê dwie
dru¿yny dziewcz¹t, które rozegra³y bardzo zaciête spotkanie, ku uciesze licznie zgromadzonej publicznoœci.
W grupie szkó³ gimnazjalnych zg³osi³o siê 17
zespo³ów, do rundy fina³owej awansowa³y dru¿yny: „SNOPKI”, „TOSTERY” i „HAKLERZY”. Po zaciêtych pojedynkach najlepsza okaza³a siê dru¿yna „HAKLERZY” w sk³adzie: Marcin Lis, Pawe³ Szurgociñski,
Damian Mysiak, Pawe³
Adamczyk, Jakub Bal, Mariusz Œwietojañski. Najlepszym zawodnikiem turnieju
wybrany zosta³ Tomasz Diektiarenko.
Nagrody i dyplomy wrêczali zwyciêzcom burmistrz
miasta i gminy Józef Czekalski, zastêpca Krzysztof Micha³ów oraz przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Andrzej
Chejzdral. Wszyscy uczestnicy zawodów poczêstowani zostali pizz¹. Jak przysta³o na dzieñ
6 grudnia pojawi³ siê te¿ œw. Miko³aj, który rozdawa³ kibicom i zawodnikom s³odycze.
W niedzielê emocje by³y nie mniejsze. Do
turnieju o Puchar Burmistrza zg³osi³o siê 13
zespo³ów, które zosta³y podzielone na trzy grupy. Do pó³fina³ów awansowa³y zespo³y
„STREFA11”, „ANTRYKOT”, „PIZZERIA
NOVA”, „SZKOLNA”. Licznie zgromadzona
publicznoœæ gor¹co dopingowa³a swoich faworytów.
„ANTRYKOT” pewnie pokona³ „STREFÊ
11” 3:2, w drugim pó³finale emocje siêgnê³y zenitu. Rozstrzygniêcie zapad³o dopiero w rzutach
karnych, w których „PIZZERIA NOVA” 2:1 pokona³a dru¿ynê „SZKOLNA”.
W meczu o trzecie miejsce SZKOLNA pokona³a STREFÊ 11.

NASZE
SPRAWY

W meczu fina³owym zwyciêstwo odnios³a dru¿yna „ANTRYKOT”, która pokona³a „PIZZERIA
NOVA” 1:0. Zwyciêscy wyst¹pili w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Piotr Paku³a, Piotr Kamiñski, Grzegorz
Wilk, Andrzej Sarama, Alfred Gawe³, Stanis³aw
Skowron, Pawe³ Kunat, Piotr Kunat – najlepszy zawodnik turnieju. Okaza³y puchar zwyciêzcom wrêczy³ Burmistrz Miasta i Gminy.
Tradycj¹ „MIKO£AJKOWEGO TURNIEJU”
sta³y siê spotkania pomiêdzy reprezentacjami szkó³
œrednich naszego miasta rozgrywane o Puchar
Przewodnicz¹cego Rady Miasta. W tym roku po
prymat w tej rywalizacji siêgnê³a ponownie reprezentacja Zespo³u Szkó³ Nr2 w Nowej Dêbie pokonuj¹c lokalnego rywala Zespó³ Szkó³ Nr 1
Obsadê sêdziowska podczas trwania turnieju zapewnili Jacek Grygiel, Ryszard Mokrzycki, Stanis³aw Lasota, Dariusz Ziêba, Adam Majdañski,
sêdziowie zrzeszeni w Polskim Kolegium Sêdziów,
podokrêg Stalowa Wola. Serdeczne podziêkowania.

Hala sportowa by³a wype³niona przez te dwa
dni praktycznie do ostatniego miejsca, du¿a w tym
zas³uga organizatorów (UMiG oraz stowarzyszenie TWIST). Organizatorzy zadbali równie¿ o nowoczesn¹ tablicê œwietln¹, która umo¿liwi³a kontrolê czasu spotkañ oraz wyników i rozstrzygniêæ.
Tablica ta wymaga³a stworzenia specjalnego programu komputerowego, jego synchronizacji i wielu godzin prób, nie zawiod³a i to wszystko zas³uga Jerzego Nowaka informatyka UMIG. S³owa
podziêkowania kierujê do Adama Niemczaka,
dyrektora ZS Nr 2 za bezp³atne u¿yczenie hali
sportowej, a tak¿e do Wandy Bareji, Kazimierza Kopcia, Jerzego Miko³ajczyka sponsorów
turnieju.
Dziêkujemy równie¿ wszystkim uczestnikom
i publicznoœci. Do zobaczenia na kolejnych imprezach organizowanych przez „TWIST”.
ADAM SZURGOCIÑSKI
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KRONIKA
WYDARZEÑ
PAZDZIERNIK
23 – W trakcie XVI sesji
Rady Miejskiej wybrani zostali ³awnicy na
kadencjê 2004-2008.
LISTOPAD
7 – Gminne obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.
16 – Zebranie wiejskie w Alfredówce i Cyganach.
16 – Zawi¹za³ siê sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy pod
kierownictwem Adama Szurgociñskiego.
Wielki fina³ 11 stycznia.
20-21 – Wizyta przedstawicieli NFOŒiGW na budowie kot³owni miejskiej.
22 – Tegoroczne obchody
Dnia Seniora po³¹czone by³y z 40-leciem Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dêbie.
23 – Zebranie osiedlowe w
Dêbie.
24 – Now¹ Dêbê odwiedzili
przedstawiciele firm
komunalnych z Armenii.
27 – XVII sesja Rady Miejskiej.
29 – W Hali WidowiskowoSportowej przy Zespole Szkó³ Nr 2 odby³ siê
Miêdzynarodowy Turniej Badmintona z okazji 50-lecia MKS
„STAL”.
GRUDZIEÑ
3-4 – Budowê kot³owni kontrolowali przedstawiciele EkoFunduszu.
4 – Na XVIII sesji radni
ustalili stawki i op³aty
lokalne na 2004 rok.
6-7 – Turniej miko³ajkowy
dla dzieci i m³odzie¿y
gimnazjalnej oraz dla
doros³ych o puchar
Burmistrza.
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