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PODSUMOWANIE INWESTYCJI,
PIERWSZY SEZON ZA

W sierpniu 2002 r. rozstrzygniêto przetarg na wykonawcê
budowy kot³owni opalanej
zrêbkami drewna dla miasta
Nowa Dêba. Przetarg w ramach
rozwi¹zania równowa¿nego
wygra³o konsorcjum: ElektrimMegadex - Warszawa i Heise&Gostkowski - Elbl¹g, które umow¹ z dnia 1 paŸdziernika 2002 r. zobowi¹zane zosta³o do opracowania dla swojej
koncepcji nowego kompletnego projektu wraz z niezbêdnymi uzgodnieniami i jego realizacji w pe³nym zakresie.
Po uzyskaniu nowego pozwolenia (zmianie uleg³ m.in.
system komunikacji i sposób
magazynowania zrêbki na kot³owni) zadanie swoim zakresem objê³o wymianê sieci cieplnych do wszystkich budynków
komunalnych.
Jednoczeœnie trwa³y intensywne zabiegi dotycz¹ce „zamykania” finansowania inwestycji.
W dniu 13 grudnia 2002 r.
zosta³a podpisana umowa preferencyjnej po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska na kwotê 3 120
000 z³, powiêkszona o kwotê
600 000 z³ w wyniku podpisanego aneksu w dniu 30 grudnia 2003 r. W dniu 8 marca
2003 r. burmistrz Józef Czekalski podpisa³ w Warszawie
umowê z EkoFunduszem na
dotacjê w kwocie 4 555000 z³.
23 wrzeœnia 2003 r. podpisane zosta³y umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Œrodowiska w Rzeszowie w
zakresie: preferencyjnej po¿yczki w kwocie 1650000 z³ i
dotacji w kwocie 100000 z³.
Wreszcie 15 marca 2003 r.
rozpoczêto roboty budowlano –
monta¿owe. Równoczeœnie ruszy³y prace przy budowie budynku kot³owni, jak i przy wymianie sieci ciep³owniczych.
Ca³a budowa to okres ci¹g³ej
walki z czasem, poniewa¿ ambitny harmonogram inwestycji
okreœla³ termin „podania ciep³a
do miasta” na dzieñ 15 wrzeœnia
2003 r. – co oznacza, ¿e tech-

nologiczny zakres zadania zosta³ wykonany w ci¹gu niespe³na 6-ciu miesiêcy (uruchomiono pierwszy kocio³ i zakoñczono prace przy wymianie sieci
cieplnych).
W tym samym czasie przyst¹piono do realizacji kolejnego elementu zadania, którym
by³o wdro¿enie plantacyjnej

staæ zal¹¿kiem uprawy docelowej, która bêdzie obejmowaæ
pow. 250-300 ha. Ju¿ w tym
roku PGKiM zak³ada kolejn¹
plantacjê na gruntach mienia
wiejskiego w Jadachach.
Niestety rok ubieg³y nie by³
korzystny dla rolnictwa. D³ugotrwa³a susza w letnich miesi¹cach spowodowa³a, ¿e wyko-

Baza paliwa.
uprawy wierzby energetycznej.
Wierzba energetyczna w przysz³oœci ma siê staæ podstawowym paliwem dla naszej kot³owni, a jej uprawa ma stworzyæ nowe miejsca pracy i byæ
Ÿród³em dodatkowego dochodu
okolicznych rolników. Do nawo¿enia naszych plantacji wykorzystujemy nawóz organiczny wytworzony na bazie osadów œciekowych (odpowiednio
przetworzonych i dopuszczonych do stosowania w rolnictwie), za utylizacjê których
PGKiM dotychczas ponosi³ wysokie op³aty. Za³o¿enie upraw
zwi¹zane by³o z koniecznoœci¹
szybkiego wyznaczenie terenów pod plantacje, podjêcia stosownych uchwa³ przez zebrania
wiejskie oraz porozumienia siê
z dotychczasowymi dzier¿awcami. W ramach tego elementu
za³o¿ono plantacje na powierzchni 60 ha - w tym upraw¹ objêto ok. 20 ha terenów w
Tarnowskiej Woli oraz ok. 40 ha
w Chmielowie. Plantacje te
wraz z wczeœniejszymi nasadzeniami na pow. 20 ha maj¹ siê

nawca nie uzyska³ wymaganej
udatnoœci uprawy i niektóre zabiegi bêdzie musia³ powtórzyæ.
W czerwcu 2003 r. przyst¹piono do wyboru wykonawcy
budowy bazy przygotowania
paliwa przy ul. Ogrodowej w os.
Dêba. Harmonogram realizacji
tej czêœci zadania wyznacza³ termin zakoñczenia robót na dzieñ
5 grudnia 2003 r., a jej wykonawc¹ by³a firma ABM SOLID
S.A. z Tarnowa. W ramach budowy bazy wykonano: wiatê
stalow¹ magazynowo-produkcyjn¹, budynek socjalno-administracyjny, stacjonarne stanowisko rêbaka z systemem przenoœników redlerowych, plac
utwardzony sk³adowo-manewrowy z niezbêdnym dojazdem
oraz ogrodzenie z systemem
dozoru elektronicznego. Baza
stanowiæ bêdzie zak³ad produkcji zrêbki drzewnej (docelowo
przerobu wierzby energetycznej) oraz miejsce suszenia i sk³adowania zapasów paliwa na potrzeby kot³owni miejskiej.
Zakoñczenie technicznej realizacji ca³oœci inwestycji nast¹-

pi³o w dniu 30 grudnia 2003 r.
Inwestycja w czasie realizacji uleg³a drobnym modyfikacjom. Sprzêt mechaniczny objêty zadaniem zakupiony zosta³
w wyodrêbnionym przetargu,
w wyniku czego mo¿liwe by³o
wykorzystanie uzyskanych
oszczêdnoœci „poprzetargowych” do doposa¿enia zadania
w nowoczesny sprzêt. Zmieniono koncepcjê zasilania kot³owni (wykonawc¹ zosta³ Zak³ad Energetyczny w Rzeszowie), co pozwoli³o na zastosowanie nowoczesnej automatyki w wêz³ach cieplnych w pod³¹czonych budynkach. Zmiana
pierwotnego uk³adu komunikacyjnego na „przejazdowy”
usprawni³ dostawê i roz³adunek
zrêbki. Zadanie uda³o siê zrealizowaæ w zak³adanych terminach. Rozliczenia finansowe i
rzeczowe zosta³y przyjête
przez wszystkie finansuj¹ce
zadanie instytucje. Jedynie zakoñczenie zak³adania plantacji
zosta³o przesuniête do czasu
uzupe³nienia nasadzeñ przez
wykonawcê.
Za sprawn¹ realizacjê zadania sk³adam podziêkowania
wszystkim osobom które siê do
tego przyczyni³y w szczególnoœci: generalnym wykonawcom
i podwykonawcom, Inspektorom Nadzoru, pracownikom tut.
Urzêdu, Kierownictwu PGKiM
w Nowej Dêbie oraz Dyrekcji
Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu.
W szczególnoœci za wyrozumia³oœæ dziêkujê mieszkañcom, którzy musieli znosiæ
utrudnienia powsta³e przy
wymianie sieci ciep³owniczej
i jej przy³¹czaniu do budynków oraz przy regulacji wêz³ów w instalacjach budynkowych. Realizacja tej inwestycji pozwala produkowaæ ciep³o w sposób ekologicznie
czysty, przyjazny dla mieszkañców i œrodowiska. Zastosowana technologia wykonania sieci z rur preizolowanych
zapewnia jej bezawaryjn¹
pracê oraz umo¿liwia jej regulacjê w sposób nowoczesny
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i w pe³nym zakresie potrzeb.
Wybudowana baza paliwowa
i za³o¿ona plantacja wierzby
maj¹ siê staæ pocz¹tkiem ca³ego systemu pozyskiwania
paliwa dla kot³owni, a poprzez wspó³pracê z okolicznymi rolnikami przyczyni siê
do o¿ywienia lokalnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Ostatecznie zakres rzeczowy
inwestycji obj¹³:
- budowê kot³owni miejskiej
o mocy 8MW opalan¹ zrêbkami
drewna – dwie jednostki kot³owe o mocy 3,5 i 4,5 MW z niezale¿nymi systemami podawania
paliwa, magazyn zrêbki oraz zaplecze techniczno-socjalne;
- wymianê sieci i przy³¹czy
cieplnych – 2600 mb ruroci¹gów ∅32-300 oraz automatyka

NASZE
miejskiej oczyszczalni œcieków.
Ponadto pod nasadzenia wierzby zagospodarowanych zostanie kilkaset hektarów gruntów
od³oguj¹cych, a sezonow¹ pracê przy ich uprawie ju¿ w pierwszym okresie znalaz³o kilkanaœcie osób.
Zakupiony sprzêt znajduje
zastosowanie nie tylko w ramach funkcjonowania kot³owni, ale w przypadkach szczególnych s³u¿y mieszkañcom – odœnie¿anie ulic w okresie intensywnych opadów, za³adunek
materia³ów budowlanych przy
pracach porz¹dkowych itp.
W obecnym sezonie grzewczym kot³ownia miejska opalana jest zrêbkami drewna pochodz¹cymi z zakupów bezpoœrednio od wytwórców zrêbki oraz z
w³asnej produkcji zrêbek przez
PGKiM, w której wykorzystywany jest rêbak przewoŸny i zestaw ci¹gnikowy. Drewno pozyskiwane jest z pielêgnacji terenów zielonych, ciêæ sanitarnych
oraz z zakupów surowca w okolicznych tartakach i zak³adach.

Nowy sprzêt w kot³owni.
109 wêz³ów cieplnych;
- za³o¿enie 60 ha plantacji
wierzby energetycznej;
- budowê bazy przygotowania paliwa z rêbakiem stacjonarnym i placem sk³adowym;
- zakup sprzêtu mechanicznego: dwie ³adowarki wielozadaniowe, zestaw ci¹gnikowy
sk³adaj¹cy siê ci¹gnika ciê¿kiego i dwóch przyczep wielkogabarytowych, rozrzutnik osadu,
rêbak przewoŸny i kontenery
do gromadzenia i przewozu popio³u.
Jednym z efektów realizacji
projektu jest zagospodarowanie
odpadów zielonych z gospodarki komunalnej oraz zagospodarowanie osadów œciekowych z
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Kompleksowoœæ zadania,
jego nowatorstwo, zgodnoœæ z
normami ochrony œrodowiska
oraz sprawnoœæ realizacji, zapewniaj¹ promocjê miasta
Nowa Dêba w ca³ej Polsce i stanowi¹ wzór do naœladowania
przez inne samorz¹dy lokalne.
Dowodem uznania s¹ liczne wizyty i opinie przedstawicieli
miast i regionów zainteresowanych zastosowaniem u siebie
podobnej technologii dla ogrzewania zasobów mieszkaniowych i instytucji publicznych.
ALEKSANDER
MOKRZYCKI
G³ówny Specjalista
ds. Infrastruktury

PREMIER

W NOWEJ DÊBIE

19 marca, w pi¹tek, do Nowej Dêby przyjecha³, a w³aœciwiej by³oby napisaæ – przylecia³, premier Leszek Miller.
Celem nowodêbskiej wizyty
by³o odwiedzenie SANFARMU
i DEZAMETU.

Stanis³aw Wójcik. W jego ocenie nowodêbska spó³ka zbrojeniowa nale¿y do tych nielicznych
w kraju, które poradzi³y sobie z
kryzysem i dziœ zdobywa kolejne rynki zbytu, nie tylko w produkcji zbrojeniowej, ale tak¿e cy-

Prezes S. WÓJCIK prezentuje premierowi L. MILLEROWI
osi¹gniêcia DEZAMETU
Premier wyl¹dowa³ na poli- wilnej. Jak powiedzia³ prezes stagonowym lotnisku, gdzie zosta³ ³o siê to mo¿liwe dziêki m¹dropowitany przez burmistrza Józe- œci zwi¹zków zawodowych, zrofa Czekalskiego. Nastêpnie w zumieniu za³ogi i wsparciu samotowarzystwie wiceministra obro- rz¹du gminnego. Potrzeba jednak
ny narodowej Janusza Zemke jeszcze dwóch-trzech lat, aby
oraz wojewody Jana Kurpa zmodernizowaæ ten park jurajski,
uda³ siê do SANFARMU. Tutaj który pamiêta jeszcze lata 60.
zosta³ przyjêty przez prezesa
Wykorzystanie swojej szansy
Zbigniewa Michno i prezesa przez DEZAMET potwierdzi³ sewarszawskiej POLFY W³ady- kretarz stanu J. Zemke. Przypos³awa Karasia. Gospodarze mnia³, ¿e w wyniku offsetu na
oprowadzili goœcia pod olbrzy- transporter opancerzony, do Nomim budynku, prezentuj¹c halê wej Dêby przyjad¹ nowoczesne
pakowni oraz olbrzymi maga- technologie z OTO MELARY, a
zyn. Potem przez kilkanaœcie przed wyrobami z Zak³adów Meminut rozmawiano w gabinecie talowych otworz¹ siê rynki zbyprezesa spó³ki o planach rozwo- tu we W³oszech. Minister zachêjowych firmy. Ten fragment wi- ca³ do bardziej aktywnego poszuzyty wykorzysta³ starosta Zbi- kiwania szans eksportowych, bo
gniew Rêkas, który przestawi³ takie przed polskim przemys³em
premierowi problemy oœrodka siê otwieraj¹. Powiedzia³ rówdla samotnych kobiet w Gorzy- nie¿, ¿e DEZAMET wdra¿a nocach, które kiedyœ Leszek Mil- woczesne technologie i dziêki
ler otwiera³ jako minister pracy. temu ma zapewnione zamówieSpotkanie w DEZAMECIE nia z MON-u na kilka lat. Bo
mia³o miejsce w sali kolumnowej. dezametowska produkcja odpoRozpoczê³o siê od zwiedzania wiada standardom natowskim.
wystawy dawnych i obecnych
Premier Miller równie¿ odwyrobów spó³ki. Prezes Rady niós³ siê bie¿¹cej sytuacji DEZMinistrów ogl¹da³ tak¿e wykre- METU. Pogratulowa³ Zarz¹dowi
sy obrazuj¹ce poprawiaj¹c¹ siê udanej transformacji. Ca³a firma
sytuacjê firmy. O tym w³aœnie poradzi³a sobie w trudnych wamówi³, witaj¹c premiera, prezes runkach. Zarz¹d i pracownicy
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spó³ki pokazali, jak nale¿y restrukturyzowaæ przedsiêbiorstwo, modernizowaæ go, jak wygrywaæ
wspó³zawodnictwo w tej bran¿y, w
której w Polsce wcale nie jest ³atwo.
Zarówno premier, jak i minister, zwrócili uwagê na to, ¿e Podkarpacie dobrze wykorzysta³o
szanse offsetowe. Do tego województwa nap³yn¹ najwiêksze korzyœci z rozstrzygniêtych przetargów na modernizacjê polskiej armii. Wynika to nie tylko ze struktury podkarpackiego przemys³u.
Wa¿na by³a aktywnoœci pos³ów,
nie tylko koalicyjnych, ale tak¿e z
innych klubów, którzy pilnowali
ulokowania siê tych przedsiêwziêæ
offsetowych w³aœnie w tym regionie.
Po tej czêœci nast¹pi³a konferencja prasowa. Dziennikarze lokalnych mediów doœæ ostro¿nie pytali
o to, dlaczego premier w tak trudnej sytuacji politycznej zdecydowa³
siê wybraæ na Podkarpacie. Premier
stwierdzi³, ze zza warszawskiego
biurka nie da siê dobrze pokierowaæ krajem. Dlatego mimo napiêtej sytuacji w SLD – mo¿liwoœæ
utworzenia nowej partii lewicowej
przez czêœæ jej cz³onków – trzeba
wyjechaæ z Warszawy, aby zobaczyæ zmagania polskich przedsiêbiorstw z oporn¹ materi¹ wzrostu
gospodarczego. A ten, jak zaznaczy³ premier, w trudnej sytuacji
ekonomicznej osi¹ga poziom nie
notowany w Europie. Tym co martwi premiera i ci¹gnie notowania
rz¹du w dó³, jest bardzo wysokie
bezrobocie, które wg danych GUSu wynosi ponad 20 %. W wielu
polskich domach nie ma pracy, nie
pieniêdzy. Dlatego wa¿ny jest rozwój gospodarki. A to powinno prze³o¿yæ siê na zatrudnienie. Jak zapowiedzia³ premier, rok 2004 bêdzie rokiem, kiedy to wzroœnie liczba zatrudnionych. Drugim powodem z³ych notowañ rz¹du i SLD,
jest wizerunek tworzony przez ludzi tej partii, maj¹cych niejasne interesy i powi¹zania.
Na zakoñczenie wizyty w
DEZAMECIE prezes Wójcik
wrêczy³ premierowi makietê wytwarzanych tu pocisków oraz zapalniczkê w kszta³cie granatu.
Jak za¿artowa³, w przypadku
spadku zamówieñ na produkcjê
zbrojeniow¹, jest w stanie wypuœciæ 300 tys. takich zapalniczek.
Mog³oby to jednak sparali¿owaæ
pó³ Polski. Dlatego woli produkowaæ prawdziw¹ amunicjê dla
potrzeb armii.
WIES£AW ORDON
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80 LAT KOŒCIO£A
W CHMIELOWIE

80 lat temu – 15 czerwca
1924 roku – poœwiêcony zosta³
kamieñ wêgielny pod budowê
koœcio³a w Chmielowie. Krótk¹ historiê powstania tej œwi¹tyni przekaza³ potomnym senator Wojciech Wi¹cek z Macho-

ostatecznie w³asnymi si³ami
rozpocz¹æ budowê koœcio³a.
Z³o¿ono datki na budowê:
gmina Chmielów 42 %, gmina Cygany 29 %, a póŸniej
gmina Jadachy 29 %.
Zdzis³aw hrabia Tarnowski
dostarczy³ materia³ budowlany,
obiecany przed
wojn¹ na kaplicê.
Wybrano komitet
do budowy koœcio³a, a ten maj¹c
ju¿ pewne fundusze rozpocz¹³ budowê dnia 25
sierpnia 1923
roku.
Koœció³ wybudowany i nakryty
ma d³ugoœæ 36 m,
szerokoœæ 18m,
wysokoœæ wie¿y
wynosi 50 metrów. Plany i kosztorys sporz¹dzi³
architekt Wac³aw
Krzy¿anowski z
Krakowa. Koœció³ w stylu barokowym budowa³ budowniczy Roman Nowak z Jas³a.
Napis aktu z³o¿enia do kamienia wêgielnego u³o¿y³ i wyko-

na³ Ludwik Ostrihañsky z Chmielowa. Wraz z aktem zamurowane
zosta³o kilka sztuk wspó³czesnych monet metalowych i numer
„G³osu Ziemi Tarnobrzeskiej”.
Poœwiêcenia koœcio³a 19 grudnia 1926 roku dokona³ ksi¹dz dziekan Zarytkiewicz z Trzeœnia w
asyœcie ksiê¿y proboszczów.
Pierwszy proboszcz – ksi¹dz Stanis³aw W³adyka przyby³ do
Chmielowa 24 wrzeœnia 1924
roku.
Pierwsza Msza œw. i kazanie
w nowym koœciele odby³o siê
dnia 19 grudnia 1926 r. Pierwszy
chrzest odby³ siê dnia 3 paŸdziernika 1924 r., ochrzczono Jadwigê Tudor (pogrobowczyniê) córkê œp. Jana i Agnieszki z Samojednych z Chmielowa. Dnia 30
wrzeœnia 1924 roku jako pierwszy pob³ogos³awiony zosta³ zwi¹zek Jana Grdenia z Ann¹ Jurkowsk¹, a pierwszy pogrzeb odby³ siê
21 kwietnia 1925 r., na nowym
cmentarzu pogrzebano œp. Jana
Kotulskiego, zmar³ego pod numerem domu 45 w Chmielowie.
AGNIESZKA OLEKSA
(Autorka jest studentk¹ filologii polskiej na Akademii Œwiêtokrzyskiej, wywodz¹c¹ siê z
Chmielowa)

wa. Dziêki jego staraniom w
1927 roku wydana zosta³a broszura pt. „ Koœció³ w Chmielowie”, a dochód z jej sprzeda¿y
przeznaczono na dokoñczenie
budowy œwi¹tyni.
AKT EREKCYJNY
Tomasz Jurkowski, za„W uroczystoœæ Przenajœwiêtszej Trójcy
mieszka³y w Chmielowie, z
15 czerwca
zawodu ma³orolnik, rozpocz¹³
za pontyfikatu
w roku 1902 zbieraæ dobroJego Œwi¹tobliwoœci PIUSA XI papie¿a.
wolne sk³adki na budowê kaPo osieroceniu stolicy biskupiej w Przemyœlu,
plicy w Chmielowie. Ka¿deza administracji diecezji
go roku prowadzi³ on pielprzez X. Karola FISCHERA biskupa maleñskiego i p. i.
grzymki z gmin Chmielów i
W parafii Miechociñskiej za rz¹dów
Cygany na odpusty do Le¿ajX. Henryka HAUSNERA proboszcza,
ska. Jurkowski zebra³ z pow siódmym roku wskrzeszonej i zjednoczonej
Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Polskiej
cz¹tku tych sk³adek na kwotê
za prezydentury Stanis³awa WOJCIECHOWSKIEGO,
20 z³r. austr., kwotê tê pos³a³
za laski w Senacie Wojciecha TR¥PCZYÑSKIEGO,
jako wk³adkê do Pocztowej
w Sejmie Macieja RATAJA
Kasy Oszczêdnoœciowej w
t.j.
Wiedniu.
R. P. 1924
W nastêpnych latach zbieodby³o siê
ra³ on groszowe datki w gmiw CHMIELOWIE
nie Chmielów. Ludzie œmiali
poœwiêcenie kamienia wêgielnego pod budowê œwi¹tyni Pañskiej
siê z jego funduszy na koœció³,
wznoszonej dziêki wspania³omyœlnej fundacji
Jaœnie Wielmo¿nego Pana
lecz Jurkowski ci¹gle marzy³
Zdzis³awa Hrabiego TARNOWSKIEGO,
o œwi¹tyni w Chmielowie.
Dziedzica dóbr kluczów: Wielowiejskiego, Dzikowskiego,
W roku 1919 mieszkañcy
Mokrzyszowskiego i Chmielowa
gmin Chmielów i Cygany,
ze wspó³prac¹ ludnoœci Chmielowa, Jadachów i Cyganów.
sami drobni rolnicy, osiedleni
Dokument ten wmurowany po uroczystym nabo¿eñstwie w obecnoœci
na niedu¿ych piaszczystych
podpisanych œwiadków i licznej rzeszy pobo¿nych.”
kawa³kach roli, postanowili
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APELPROŒBA
Powoli, ale nieuchronnie, nasza parafia p.w. Matki Bo¿ej Królowej Polski
zbli¿a siê do jubileuszu 50-lecia swojego istnienia (1957 - 2007).
Wczeœniej, bo ju¿ w tym roku, bêdziemy wspominaæ 20-lecie œmierci pierwszego proboszcza Nowej Dêby - œp. ks. pra³ata dziekana Henryka £agockiego. Spe³nia³ on funkcje duszpasterskie w naszym
œrodowisku od 7 czerwca 1957 r. do 28
paŸdziernika 1984 r.
Ludzie odchodz¹ zabieraj¹c z sob¹ historie nie tylko swojego ¿ycia, ale tak¿e
czêœæ historii parafii, koœcio³a parafialnego i zdarzeñ, których byli uczestnikami,
œwiadkami czy obserwatorami. Tamte czasy pamiêtaj¹ osoby licz¹ce powy¿ej 30. lat
¿ycia. Aby to, co jest mo¿liwe, uchroniæ
od zapomnienia, zwracam siê z proœb¹ o
napisanie wspomnieñ odnosz¹cych siê
zw³aszcza do osoby œp. ks. £agockiego i
tego wszystkiego, w czym uczestniczy³ i
co czyni³ dla dobra naszego œrodowiska.
Jeœli tekst bêdzie pisany na komputerze,
to prosi³bym tak¿e o dyskietkê, co u³atwi
znacznie koñcow¹ redakcjê zbiorcz¹
wszystkich wspomnieñ i œwiadectw. Mog¹
byæ tak¿e teksty pisane rêcznie. Mo¿na zachowaæ swoj¹ anonimowoœæ i swojego
opracowania nie podpisywaæ.
Teksty i kopie zdjêæ (czy tylko zdjêcia) proszê o przekazanie do koñca
czerwca 2004 r. Mo¿na z³o¿yæ je i przekazaæ osobiœcie w kancelarii parafialnej,
w zakrystii, czy te¿ poczt¹. Jak komu wygodniej i praktyczniej. Za pozytywne podejœcie do niniejszej proœby sk³adam serdecznie podziêkowanie.
Bêdzie to zapocz¹tkowanie dalszego
przygotowania do Z³otego Jubileuszu
Parafii. Jeœli ktoœ dysponuje zdjêciami i
ich opisem to mile by³yby widziane ich
kopie. Chodzi o zgromadzenie dokumentacji o ¿yciu i pracy duszpasterskiej ks.
Henryka.
Z ka¿dym rokiem zmniejsza siê
liczba tych, którzy dok³adnie tamte
czasy i dzia³alnoœæ duszpastersk¹
pierwszego proboszcza dok³adnie
znaj¹ i pamiêtaj¹.
Dziêkujê za zrozumienie i ¿yczê
szczêœæ Bo¿e na ka¿dy dzieñ ¿ycia.
Niech Bóg Wszechmog¹cy, za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski,
naszej Patronki, b³ogos³awi, otacza opiek¹, darzy zdrowiem i wszelk¹ pomyœlnoœci¹. Szczêœæ Bo¿e.
Z wyrazami wdziêcznoœci i nale¿nym szacunkiem!
Ks. MIECZYS£AW WOLANIN
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Podczas ubieg³orocznego spotkania burmistrza Nowej Dêby JÓZEFA CZEKALSKIEGO i mera Ploemeur LOICA LE MEURA dosz³o do uzgodnienia o
tegorocznych sta¿ach pracowników samorz¹dowych w tych miastach.

NA STA¯U W NOWEJ DÊBIE
Jako pierwszy przyby³ do Nowej Dêby
Remi Dedours, dyrektor generalny s³u¿b
komunalnych z merostwa w Ploemeur.
Przebywa³ on w Nowej Dêbie od 22 lutego do 28 lutego. Jego wizyta zosta³a po-

Dyr. R. DEDOURS i J. CZEKALSKI.

przez przekazanie darowizny sprzêtowej. R.
Dedours obieca³ zainteresowaæ tym problemem dzia³aj¹ce w okolicy fundacje. Po tym
doœæ wra¿liwym elemencie wizyty, goœæ podziwia³ równie¿ uroki naszej gminy. M.in.
zwiedzi³ teren stawów rybnych
„Gr¹dy” w Budzie Stalowskiej.
Czwartek by³ dniem komunalnym. W PGKiM dyrektor s³u¿
komunalnych z Ploemeur zapoznawa³ siê ze struktur¹ firmy, zasadami ustalania cen wody i œcieków, odpadów sta³ych, czynszów. Pozna³ tak¿e uruchomion¹
niedawno kot³owniê miejsk¹ na
biomasê, bazê paliwa i oczyszczalniê œcieków. Po tej czêœci
dnia zwiedzi³ Zamek w Baranowie Sandomierskim, a wieczorem ogl¹dn¹³ wystêp Bractwa
Rycerskiego (tañce dawne i pokazy gwardii) i zespo³u tañca
„Dêbianie” z SOK-u.
W pi¹tek goœæ z Ploemeur poznawa³ firmy dzia³aj¹ce w strefie – Marmê-Plast i
Sanfarm oraz Wytwórniê Ozdób Choinkowych. PóŸniej odby³o siê spotkanie w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzêdzie Pracy. Po po³udniu mia³o miejsce spotkanie w Chmielowie z Rad¹ So³eck¹.

dzielona na okreœlone sektory dzia³ania
samorz¹du.
Pierwszy dzieñ sta¿u poœwiêcony by³
organizacji samorz¹du gminnego. R. Dedours spotka³ siê z w³adzami gminy, podczas którego rozmawiano o wymianie m³odzie¿y z naszych gmin. Zapozna³ siê tak¿e z zadaniami gminy i urzêdu, o
których mówili kierownicy. Po po³udniu goœæ przebywa³ w Samorz¹dowym Oœrodku Kultury, gdzie poznawa³ prace tego oœrodka.
W drugim dniu, poœwiêconym organizacji oœwiaty, nasz goœæ rozmawia³ z dyrektorami poszczególnych
szczebli edukacyjnych: Przedszkola nr 1, Szko³y Podstawowej nr 3,
Gimnazjum nr 1 i Zespo³u Szkó³ nr
1. Zasady obs³ugi i finansowania
jednostek oœwiatowych w gminie
przedstawi³a dyrektorka Biura Obs³ugi Jednostek Organizacyjnych. Po
po³udniu dyrektor Dedours przebyR. DEDOURS (drugi z lewej) w przedszkolu.
wa³ w Gminnym Centrum Informacji, utworzonym przez gminê i stowarzyszenie „Wsparcie”. Przedstawiona Przedstawione zosta³y naszemu goœciowi
mu zosta³a formu³a pomocy bezrobotnym zasady funkcjonowania jednostki pomocprzy wykorzystaniu internetu, dzia³alnoœæ niczej. Co ciekawe R. Dedours przywióz³
Biura Porad Obywatelskich.
chleb bretoñski, którym podzieli³ siê z
Trzeciego dnia wizyty francuski goœæ mieszkañcami Chmielowa.
zapoznawa³ siê z systemem pomocy spoProgram wizyty by³ doœæ obfity i spe³ni³
³ecznej. Odwiedzi³ nowodêbski OPS, Œro- oczekiwanie naszego francuskiego goœcia.
dowiskowy Dom Samopomocy oraz Dom Swoimi wra¿eniami ma podzieliæ siê z w³aPomocy Spo³ecznej. Przebywa³ tak¿e w dzami Ploemeur. Teraz przyjdzie kolej na
Szpitalu Powiatowym. Skorzysta³a z tej przedstawiciela naszej gminy, który w okreokazji dyrektorka tej placówki, która zwró- sie letnim bêdzie poznawa³ funkcjonowaci³a siê o wyszukanie we Francji mo¿li- nie Ploemeur.
woœci pomocy naszemu szpitalowi, poWIES£AW ORDON
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5-osobowa grupa z miasta Fermoy z Irlandii przebywa³a w Nowej Dêbie w dniach
4-7 marca. Wizyta ta by³a wynikiem ubieg³orocznych rozmów o chêci nawi¹zania
wspó³pracy partnerskiej pomiêdzy Now¹ Dêb¹ a Fermoy, z inicjatywy mera Ploemeur
(Francja), z którym irlandzkie miasto wspó³pracuje ju¿ od 20 lat. A przypominamy, ¿e
w ubieg³ym roku Nowa Dêba podpisa³a umowê partnersk¹ z Ploemeur.

GOŒCIE Z „ZIELONEJ WYSPY”
Tote¿, w wyniku ubieg³orocznych rozmów burmistrza Józefa
Czekalskiego, dosz³o do wspomnianej wizyty 2 przedstawicieli
rady miejskiej Fermoy, w tym
burmistrza tego miasteczka – Tadhga O’Donovana oraz 3 cz³onków Stowarzyszenia Miast BliŸniaczych, którym przewodzi³
John Guinevan. Stowarzyszenie
to na co dzieñ zajmuje siê wymian¹ miêdzynarodow¹. Burmistrz J.
Czekalski w odpowiedzi na zapytanie o oczekiwania strony polskiej dotycz¹cej tej wymiany,
wskaza³ na trzy aspekty, którymi
zainteresowany jest nasz samorz¹d.
Zaliczyæ mo¿na do nich mo¿liwoœæ wymiany m³odzie¿owej
i kulturalnej. Jeœli chodzi o m³odzie¿, to taka wymiany s³u¿y³aby szlifowaniu jêzyków obcych,
ale te¿ poznawaniu kultury narodu, tak bliskiego nam mentalnie. Wa¿ne s¹ te¿ doœwiadczenie Irlandczyków w pozyskiwaniu œrodków z Unii Europejskiej, które wywindowa³y ten
kraj na lidera zmian gospodarczych UE.

Na pocz¹tek jednak to Irlandczycy odwiedzili Now¹ Dêbê, by
poznaæ to miasto. W treœciwym
programie pobytu by³y elementy oficjalne, takie jak spotkanie
z w³adzami gminy. W czasie tego

Czêœæ kulturalna to koncert
zespo³u „Dêbianie”, który zachwyci³ barwnoœci¹ prezentowanych ubiorów. Swój kunszt zaprezentowa³ Zespó³ Tañca Dawnego „Gratia Iuvenis” i Gwardia

Delegacja z Fermoy w UMiG.
spotkania poinformowano siê
wzajemnie o funkcjonowaniu
naszych samorz¹dów, o kompetencjach gmin polskich i irlandzkich. Wymieniono tak¿e informacjê o mo¿liwoœci podpisania
umowy partnerskiej.

Reprezentacyjna z Bractwa Rycerskiego. W bardzo mi³ej atmosferze przebieg³o spotkanie z
„Cyganiankami” w Cyganach.
Po wys³uchaniu lasowiackiego
repertuaru goœcie pochwalili siê
irlandzkimi pieœniami. A reper-

WIOSNA 2004
tuar maj¹ doœæ bogaty. Irlandczycy zwiedzili tak¿e Zamek w Baranowie Sandomierskim.
W ramach czêœci gospodarczej
wizyty nasi goœcie z Irlandii odwiedzili firmê „Marma-Plast” ze
strefy oraz wytwórniê ozdób choinkowych Janusza Biliñskiego.
Zaciekawi³y ich te¿ nasze rozwi¹zania w dziedzinie ekologii, a
zw³aszcza kot³ownia na biomasê
i uprawa wierzby energetycznej.
Podsumowuj¹c wizytê w Nowej Dêbie goœcie z Fermoy stwierdzili, ¿e nasza gmina poczyni³a ju¿
wiele dzia³añ, aby mieszkañcom
¿y³o siê coraz lepiej. Dlatego powinniœmy sobie poradziæ szybciej
po wst¹pieniu do UE z dostosowaniem siê do jej wymogów.
W kwietniu nast¹pi rewizyta
naszych w³adz w Fermoy, w
czasie której bêd¹ trwa³y rozmowy o wspó³pracy naszych spo³ecznoœci.
Fermoy to 6 tys. miasteczko
w po³udniowej Irlandii (hrabstwo Cork). Samorz¹d stanowi
9-osobowa rada, spoœród której
wybierany jest burmistrz. Miasto ma rozwi¹zane wszystkie
problemy komunalne. Swoj¹ siedzibê maj¹ tu dwa zak³ady nowych technologii (biotechnologie i telekomunikacja), które daj¹
pracê 1, 5 tys. ludziom. Pozostali pracuj¹ w nieodleg³ym Corku,
tak, ¿e nie ma tam bezrobocia.
WIES£AW ORDON

TARYFY NA WODÊ I ŒCIEKI USTALONE
XX sesja Rady Miejskiej
(29.01.) przebiega³a pod znakiem
dyskusji nad wnioskiem Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf na wodê i œcieki.
Zazwyczaj przy takich dyskusjach
widoczny by³ du¿y udzia³ mieszkañców, tym razem by³o inaczej.
Mieszkañcy praktycznie nie pojawili siê na tej sesji.
Najpierw radni zatwierdzali taryfy na wodê i œcieki dla Nowej
Dêby, Alfredówki, Budy Stalowskiej, Rozalina i Tarnowskiej
Woli. Jeœli chodzi o cenê wody,
to Spó³ka zaproponowa³a pozostawienie cen na poziomie roku
ubieg³ego, czyli 2,94 z³ za 1 m3,
do czego dojdzie jeszcze op³ata
abonamentowa, zale¿na od œrednicy wodomierza. Pozostawienie

ceny na poziomie ubieg³orocznym by³o efektem dyskusji w³adz
miasta z producentem wody - Zak³adem Produkcji Wody Sp. z o.o.
w Nowej Dêbie (gdzie gmina ma
10% udzia³ów) oraz z dystrybutorem - PGKiM (100% udzia³ów), w wyniku której przedsiêbiorcy ci zdecydowali siê nie podwy¿szaæ swoich kosztów.
Co prawda nie zmienia siê
wysokoœæ ceny œcieków w stosunku do roku ubieg³ego i wyniesie ona 3,52 z³ za 1 m3, ale
mieszkañcy zap³ac¹ wiêcej, poniewa¿ zmniejsza siê w tym roku
dop³ata gminy do œcieków do 28
gr/m3. Tak wiêc bêdziemy p³aciæ 3,24 z³/m3, czyli o 30 gr wiêcej ni¿ w poprzednim okresie.
Zatwierdzone zosta³y równie¿
taryfy na wodê dla Chmielowa,

Cyganów i Jadachów. Od 1 marca mieszkañcy pó³nocnej czêœci
gminy bêd¹ p³aciæ za wodê tak jak
pozostali, a wiêc 2,94 z³/m3. Bêdzie to dla nich wzrost wydatków
o 31 gr/m3. Nie mniej do ka¿dego
m3 z gminnego bud¿etu trzeba bêdzie jeszcze do³o¿yæ 2,68 z³. Tak
wysoka taryfa wynika z kosztów
zakupu wody z ujêcia w Baranowie Sandomierskim, kosztów remontów, eksploatacji oraz znacznych ubytków z sieci, które siêgaj¹
blisko 50% zakupionej wody. Strata na sieci w roku ubieg³ym wynios³a ponad 150 tys. z³. Jak stwierdzi³ prezes PGKiM, który eksploatuje sieæ wodoci¹gow¹ w tych
wsiach, tak znacznego ubytku
wody nie mo¿na zwaliæ tylko na
przestarza³¹ sieæ i przy³¹cza. Dochodzi do tego jeszcze pospolita

kradzie¿ przez wylewki, na których nie zamontowano licznika.
Ale podjête zosta³y dzia³ania, aby
ten proceder ukróciæ. Doda³, ¿e w
jednej wsi wykryto ju¿ kilkadziesi¹t nielegalnych przy³¹czy, co stanowi³o 10% legalnych przy³¹czy
w tej wsi. Poszukiwania nielegalnych podpiêæ do wodoci¹gu bêd¹
trwa³y.
Kolejnym wa¿nym problemem
z jakim radni siê zmierzyli, by³a
uchwa³a w sprawie obni¿enia
wskaŸnika procentowego s³u¿¹cego do wyliczenia dodatku mieszkaniowego. Sejm ceduj¹c wy³¹cznie na gminê obowi¹zek wyp³aty
dodatków mieszkaniowych, da³
gminom mo¿liwoœæ zastosowania
obni¿ki tych wskaŸników do 20 %.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Dêba zaproponowa³ radzie obni¿-

NASZE

WIOSNA 2004

SESJA WYJAZDOWA

Po raz pierwszy radni obradowali
poza Now¹ Dêb¹. XXI sesja (18 lutego) odby³a siê w szkole w Chmielowie.
Z inicjatywy przewodnicz¹cego Andrzeja Chejzdrala sesje takie bêd¹
odbywaæ siê w poszczególnych so³ectwach raz w kwartale. Celem organizacji takich sesji jest przybli¿enie pracy
rady spo³ecznoœciom wiejskim, a z drugiej strony przybli¿enie problemów wsi
radnym. W pewnym stopniu zamierzenie to na tej sesji siê powiod³o, chocia¿
mieszkañcy potrzebuj¹ jednak pewnej
edukacji na temat kompetencji i mo¿liwoœci rady.
Na sesjê przyby³o blisko 20 mieszkañców Chmielowa. Poruszali oni problemy budowy kanalizacji, wykonania
tunelu pod drog¹ krajow¹ nr 9, remontów dróg gminnych i powiatowych. Poruszono tak¿e sprawê wywozu œmieci i
odp³atnoœci za tê us³ugê. Pojawi³ siê tak¿e „nieœmiertelny” temat powrotu „Belwederu” do gminy, co radni wykorzystali, jako okazjê do przypomnienia, ¿e
to decyzj¹ mieszkañców Chmielowa sta³
siê on w³asnoœci¹ Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym. Po tej czêœci, w której mieszkañcy mieli okazjê do prezentacji spraw
swojego so³ectwa, wys³uchali oni równie¿ informacji dzielnicowego Grzegorza Surowca o stanie bezpieczeñstwa
publicznego na terenie Chmielowa, Cyganów i Jadachów.

kê o 10%, aby zbyt drastycznie nie
zmniejszaæ dodatków dla mieszkañców. A projekt takiej uchwa³y
wzi¹³ siê st¹d, ¿e od tego roku
gmina ca³kowicie pokrywa wydatki na dodatki mieszkaniowe.
W roku ubieg³ym na kwotê 1,1
mln z³ dotacja z bud¿etu pañstwa
wynios³a 420 tys. z³. Te ubytki
mia³y zrekompensowaæ zmiany
w gminnych dochodach. Tak siê
jednak nie sta³o i w³adze gminy
zmuszone do szukania oszczêdnoœci wybra³y to trudne, ale konieczne dzia³anie.
Podjêta zosta³a równie¿
uchwa³a w sprawie do¿ywiania
dzieci. W tym roku nie funkcjonuje ju¿ rz¹dowy program do¿ywiania, tak wiêc z bezp³atnych
posi³ków bêd¹ korzystaæ dzieci,
w których kryterium dochodowe
na osobê w rodzinie ucznia nie
przekracza 100% dochodu okreœlonego w ustawie o pomocy
spo³ecznej. Oznacza to, ¿e z dar-
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W czêœci dotycz¹cej uchwa³ rozgorza³a
dyskusja na temat wydatkowania œrodków pozyskanych z op³at za wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych. Ich realizacja w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych wzbudzi³a
kontrowersje wœród niektórych cz³onków
komisji oœwiaty, którzy poczuli siê pominiêci przy opiniowaniu tej uchwa³y. A zajmowa³a siê ni¹ komisja w³aœciwa do
spraw spo³ecznych. I opinia tej komisji
zawa¿y³a, ¿e projekt przed³o¿onej uchwa³y zosta³ przyjêty.
Du¿o dyskusji wywo³a³a tak¿e
uchwa³a w sprawie sprzeda¿y lokali
mieszkalnych. Burmistrz przed³o¿y³ projekt, w którym zastosowano bonifikaty
przy sprzeda¿y mieszkañ komunalnych
na w³asnoœæ obowi¹zuj¹ce od 1995 r., a
poprawki dotyczy³y usprawnienia sprzeda¿y przy zaci¹ganiu kredytu hipotecznego i zaliczaniu kaucji mieszkaniowej
na poczet ceny sprzeda¿y lokalu. Pojawi³y siê jednak¿e g³osy, aby dokonaæ
jeszcze wiêkszej obni¿ki ni¿ do tej pory
(maksymalnie 50% ceny lokalu). M.in.
radny Ryszard Janczyk postulowa³, aby
obni¿ka taka siêgnê³a 80%. Burmistrz
Krzysztof Micha³ów zaproponowa³, aby
przeprowadziæ konsultacje spo³eczne
wœród zainteresowanych mieszkañców,
wyjaœniaj¹c im, z czym wi¹¿e siê nabycie mieszkania na w³asnoœæ, jakie koszty ponosi taki w³aœciciel. Trzeba siê do-

mowych posi³ków w szko³ach
skorzysta blisko 500 dzieci (w
2003 by³o to 800 osób, ale te¿
wiêkszy by³ udzia³ bud¿etu pañstwa w wydatkach na ten cel).
Podro¿a³y równie¿ us³ugi
przedszkolne, ale tylko o 8,24 z³
na pierwsze dziecko. To te¿ jest
efekt trudnego bud¿etu, jaki czeka gminê w tym roku. Potrzeby
w oœwiacie s¹ wiêksze ni¿ mo¿liwoœci i konieczne jest zmniejszanie wydatków na ten cel. Jednym
ze sposobów jest w³aœnie zwiêkszenie tzw. op³aty sta³ej, która zale¿na jest od minimalnego wynagrodzenia (824 z³ w tym roku) i
wynosi dla I dziecka 8% tego wynagrodzenia, 7% dla drugiego
dziecka, 6,3% dla III dziecka.
Podjêta zosta³a równie¿ wa¿na
uchwa³a dla tych spo³ecznoœci,
które bêd¹ siê chcia³y anga¿owaæ
w podejmowane przez gminê zadania inwestycyjne. Okreœla ona
zasady i tryb przystêpowania do

wiedzieæ czy uw³aszczonych mieszkañców bêdzie staæ przeprowadzaæ remonty kapitalne elewacji czy wymiany stolarki w swoich mieszkaniach. Po takich
spotkaniach bêdzie mo¿na na nowo, bez
emocji, podejœæ ponownie do propozycji zwiêkszenia obni¿ki cen lokali sprzedawanych przez gminê. Po tej rzeczowej argumentacji radni podjêli przed³o¿on¹ uchwa³ê.
W dalszej czêœci sesji radni przyjêli 5
uchwa³ zatwierdzaj¹cych uchwa³y zebrañ
wiejskich, dotycz¹ce wycinki drzewa w
lasach gminnych. Wyrazili równie¿ zgodê na utworzenie targowiska gminnego w
Chmielowie, które bêdzie funkcjonowaæ
na terenie dawnego punktu skupu we
wtorki i soboty. W najbli¿szym czasie
wy³oniony zostanie w drodze przetargu
dzier¿awca targowiska, którego zadaniem
bêdzie przystosowanie wspomnianej
dzia³ki do nowej funkcji.
Kolejnym punktem sesji by³a informacji o wynikach spisów powszechnych
z 2002 r., dotycz¹ca naszej gminy. Jak
zawsze na zakoñczenie radni i mieszkañcy mieli wiele wniosków i zapytañ
do burmistrza. Wspomnieæ tu mo¿na
sprawê przejœcia budynku przychodni
wiejskiej w Chmielowie, który po zmianach administracyjnych znalaz³ siê w
posiadaniu Starostwa Powiatowego w
Tarnobrzegu. Na zakoñczenie sesji
przedstawione zosta³y zamierzenia inwestycyjne w 2004 r. powiatu i gminy
w pó³nocnej czêœci gminy (Chmielów,
Cygany i Jadachy).
WIES£AW ORDON

inwestycji takich jak np. budowa
kanalizacji. Mieszkañcom jasno
okreœlone zosta³y warunki na jakich gmina podejmowaæ siê mo¿e

Dr M. OR£OWSKI zreferowa³ konflikt lekarzy z NFZ.
zadania inwestycyjnego wspólnie
ze stowarzyszeniem zwyk³ym,
które musz¹ oni zawi¹zaæ, aby dopilnowaæ w swoim osiedlu czy wsi

pewnych spraw. Do nich bêdzie
nale¿a³o np. zgromadzenie œrodków na wykonanie dokumentacji
i czêœci inwestycji.
Na zakoñczenie tej sesji radni
wys³uchali lekarza Miros³awa
Or³owskiego z Porozumienia
Podkarpackiego, który przedstawi³
przyczyny konfliktu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wynika z tej wypowiedzi, ¿e posz³o o to, i¿ lekarze rodzinni mieli
obowi¹zek pe³niæ ca³odobow¹
opiekê lekarsk¹ w przychodni i ca³odobow¹ opiekê wyjazdow¹. Co
siê nawzajem wyklucza. Chcieli
oni zawieraæ umowy z pogotowiem na pe³nienie tej opieki po po³udniu oraz w niedziele i œwiêta. I
to im siê uda³o wywalczyæ. Chocia¿ do momentu sesji lekarze i
pielêgniarki œrodowiskowe nie
mia³y jeszcze podpisanych umów
z Podkarpackim Oddzia³em Wojewódzkim NFZ.
(WO)
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13 i 14 grudnia odbywa³a siê w Nowej Dêbie wystawa okrêgowa go³êbi pocztowych. To bardzo wa¿ne
m 3 drzewa tartacznego (po- wydarzenie dla hodowców
go³êbi z Nowej Dêby mia³o
przez OPS).
W wolnych wnioskach doœæ miejsce w sali gimnastyczdu¿o czasu rada poœwiêci³a nej szko³y w os. Dêba.
sprawie uprawy w ubieg³ym
Jak siê okaza³o, by³a to jedroku plantacji wierzby energetycznej w Chmielowie i Tar- na z najwiêkszych wystaw ornowskiej Woli. O ile w przy- ganizowanych na Podkarpaciu.
padku tej pierwszej udatnoœæ W szkole rozstawiono klatki z
452 go³êbiami, których przywioz³o do Nowej Dêby blisko
100 hodowców z Okrêgu Tarnobrzeg. Okrêg ten obejmuje oddzia³y w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Bi³goraju-Le¿ajsku i
Sandomierzu.
Doroczna wystawa jest zawsze okazj¹ do podsumowania
wyników sportowych go³êbi za
ca³y rok. Tak te¿ by³o i tym razem. Prezes okrêgu Jan B¹k i oddzia³u Ryszard Drza³ z udzia³em
starosty Jerzego Sudo³a wrêczyli
puchary i dyplomy dla hodowców go³êbi, które osi¹ga³y najlepsze rezultaty na dystansach krótkich, œrednich i d³ugich oraz w
klasyfikacji Generalne Mistrzo-

JEST BUD¯ET!

O tym, ¿e bud¿et 2004 roku
bêdzie trudny mówi³ na XXII
sesji (25 marca) zarówno burmistrz Józef Czekalski, który
przed³o¿y³ radzie przygotowany plan finansowy gminy, jak i
przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etowej Kazimierz Skimina.
Przewodnicz¹cy w czasie swego wyst¹pienia przedstawi³
wnioski komisji sta³ych Rady
Miejskiej do projektu bud¿etu
oraz stanowisko wobec tych
wniosków Komisji Bud¿etowej. Zosta³o ono skierowane do
burmistrza o zajêcie stanowiska i po uwagach burmistrza
ponownie projekt bud¿etu w
nieco zmienionej postaci trafi³
na sesjê bud¿etow¹. Ostatecznie Komisja Bud¿etowa rekomendowa³a radzie przyjêcie
przedstawionego projektu dochodów i wydatków gminy w
2004 roku.
Skarbnik gminy Alicja Furga³ poinformowa³a, ¿e za³o¿enia tegorocznego bud¿etu zabezpieczaj¹ zadnia bie¿¹ce, takie jak utrzymanie jednostek organizacyjnych, wsparcie osób
potrzebuj¹cych przez pomoc
spo³eczn¹. S¹ te¿ szans¹ na rozwój gminy. Na uwagê radnego
Jana Flisa, ¿e wstêpnie mówi³o siê o du¿ych problemach finansowych w oœwiacie, skarbnik poinformowa³a, ¿e zwiêkszy³a siê subwencja oœwiatowa,
a dyrektorzy przygotowali pewne propozycje oszczêdnoœciowe. Oczywiœcie œrodki dla
oœwiaty nie pokrywaj¹ potrzeb
kierowników tych jednostek, ale
tak dobrej sytuacji w tej dziedzinie nie ma w polskich gminach.
Pada³y g³osy spoœród radnych, ¿e bud¿et nie jest satysfakcjonuj¹cy, ale roztropnoœæ
kieruj¹cych gminnymi finansami i dyrektorów jednostek organizacyjnych powinny zabezpieczyæ normalne funkcjonowanie
tych jednostek. Nie mniej rada
stanie w przysz³oœci przed trudnymi dyskusjami, jak powinna
byæ zorganizowana choæby
gminna oœwiata w obliczu malej¹cej liczby dzieci w szko³ach.
Po doœæ d³ugiej i wyczerpuj¹cej dyskusji radni przeg³osowali przyjêcie bud¿etu, przy 1
g³osie wstrzymuj¹cym siê. Bur-

mistrz J. Czekalski podziêkowa³ za ten kredyt zaufania, zaœ
do niektórych radnych zwróci³
siê o wiêcej optymizmu i dostrze¿enie równie¿ pozytywów
w tegorocznym bud¿ecie. (Za³o¿enie bud¿etowe w formie
tabeli przedstawiamy wewn¹trz
numeru.)

K. SKIMINA – To bêdzie trudny bud¿et.
W nastêpnym punkcie radni
doœæ sprawnie uporali siê z sieci¹ przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych we wsiach.
Obowi¹zek przyjêcia tej
uchwa³y wynika³ z tego, ¿e od
1 wrzeœnia wchodzi obowi¹zek
przedszkolny dla dzieci 6-letnich. Dlatego trzeba by³o wyznaczyæ im obwody, do których
przynale¿eæ bêd¹ te dzieci.
Oczywiœcie rodzice mog¹
dziecko zapisaæ do „zerówki”
niekoniecznie w swojej placówce, o ile w innych bêd¹
wolne miejsca.
Kolejne dwie uchwa³y zatwierdza³y sprzeda¿ drewna w
os. Dêba i osiedlu Cygany. W
przypadku pierwszej uchwa³y
radni odst¹pili od ograniczenia
sprzeda¿y drewna tylko mieszkañcom osiedla, tak jak chcia³o zebranie osiedlowe, uznaj¹c,
¿e drewno ma byæ zlicytowane
w przetargu nieograniczonym.
Tu chodzi o dochody osiedla,
które mog³oby byæ uszczuplane przez takie ograniczenia, jak
podjê³o zebranie osiedlowe. W
drugim przypadku radni wyrazili zgodê na pomoc pogorzelcom w postaci darowizny po 5

siêgnê³a 40-50%, to w Chmielowie zaledwie kilku procent.
Jak wyjaœni³ Aleksander Mokrzycki, g³ówny specjalista ds.
infrastruktury w UMiG, tak s³abe plonowanie by³o pochodn¹
ubieg³orocznej suszy, póŸnych
nasadzeñ, spowodowanych
procedur¹ pozyskiwania pastwisk od mieszkañców, trwaj¹c¹ od jesieni 2002 r. Nie
mniej jednak wykonawca tej
inwestycji nie otrzyma³ nale¿nej zap³aty i w tym roku bêdzie
robi³ poprawki, tak by wierzba
przyjê³a siê w 95%. Jak zawsze
du¿o czasu radni przeznaczyli
na zapytania do burmistrza,
prezesa PGKiM. Dotyczy³y
one zmian organizacyjnych w
urzêdzie, realizacji przez tê jednostkê œwiadczeñ rodzinnych
od 1 maja. Szef spó³ki gminnej
odpowiada³ na temat ciêæ pielêgnacyjnych w mieœcie, odbierania odpadów w so³ectwach.
Oczywiœcie jak zawsze radni
z³o¿yli du¿o wniosków o podjêcie prac remontowych, które
limitowane s¹ dopiero co przyjêtym bud¿etem.

G³ównymi kierunkami
dzia³ania Zarz¹du Ko³a
by³o kontynuowanie organizacji ogólnodostêpnych
imprez dla dzieci i m³odzie¿y naszego miasta i
gminy, organizowanie imprez wêdkarskich dla
cz³onków Ko³a, prowadzenie gospodarki zarybieniowej oraz okresowe organizowanie sprz¹tania brzegów i terenów przyleg³ych
do miejscowego zalewu.

W zorganizowanych w roku
2003 ogólnodostêpnych imprezach wêdkarskich dla dzieci i
m³odzie¿y ogó³em wystartowa³o 219 uczestników. Pragniemy
w tym miejscu z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie burmistrzowi miasta i gminy Józefowi
Czekalskiemu oraz przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Andrzejowi Chejzdralowi, za objêcie honorowego patronatu
nad organizowanymi przez nasze Ko³o imprezami dla dzieci
i m³odzie¿y.
Objêcie honorowego patronatu przez przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych podnioWIES£AW ORDON s³o rangê imprez, doda³o im
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WYSTAWA GO£ÊBI POCZTOWYCH
stwa Polski. Bezkonkurencyjny
by³ w tym roku hodowca z Bi³goraja Wies³aw Micyk, który
odebra³ prawie wszystkie najwa¿niejsze puchary, w tym I miejsce
w klasyfikacji GMP. Jego go³êbie bêd¹ reprezentowaæ nasz

okrêg w zawodach ogólnopolskich.
Ponadto dwaj sêdziowie Andrzej Kowalik i Józef Wróbel

dokonali standardowej oceny
wszystkich go³êbi przywiezionych do Nowej Dêby i wybrali
te, które polec¹ na wystawê
ogólnopolska do Katowic.
Wystawa by³a tak¿e okazj¹
do podsumowania wyników

sportowych w nowodêbskiej
sekcji. Tutaj najlepsze wyniki w
kategorii go³êbi doros³ych osi¹gnêli „skrzydlaci listonosze”

Zbigniewa Bigosa. Zaœ wœród
m³odych dominowa³y go³êbie
Leszka Strojka. Dla nich puchary ufundowa³ i wrêcza³ burmistrz Józef Czekalski.
O tym, ¿e impreza przeros³a
najœmielsze oczekiwania nowodêbskich organizatorów œwiadczy
chocia¿by to, ¿e w
bardzo szybkim
czasie zabrak³o
obuwia ochronnego, które przygotowano w iloœci
500 szt. Teren
przed szko³¹ zastawiony by³ samochodami z
rejestracjami nie tylko z Podkarpacia, ale te¿ i Lublina czy
£odzi. Bardzo dobrym pomys³em organizatorów by³ darmowy wstêp na wystawê dla m³odzie¿y w sobotê, która bardzo
licznie podgl¹da³a podniebnych wêdrowców. W trakcie

wystawy mo¿na by³o te¿ zakupiæ niezbêdny pokarm czy najnowsze medykamenty potrzebne w osi¹ganiu dobrych wyników przez go³êbie.

Tak du¿a impreza wymaga³a
zaanga¿owania nie tylko nowodêbskich hodowców. W³¹czyli
siê do niej dyrektorzy szko³y
podstawowej i gimnazjum z os.
Dêba oraz jego w³adze, które
doceniaj¹ wartoœæ takich wydarzeñ na swoim terenie.
WIES£AW ORDON

ROK 2003 U NOWODÊBSKICH WÊDKARZY
splendoru oraz spowodowa³o
dowartoœciowanie m³odych
wêdkarzy startuj¹cych w tych
imprezach.
Chcieliœmy nadmieniæ, ¿e
zorganizowane w roku bie¿¹cym po raz 15-ty zawody dla
dzieci z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka zgromadzi³y rekordow¹ liczbê startuj¹cych. W imprezie wystartowa³o 140-tu uczestników –
dzieci w wieku od 2-ch do 12stu lat, a zgodnie z duchem
imprezy – „Tu nie ma przegranych” – ka¿dy ze startuj¹cych
otrzyma³ nagrody lub paczki
ze s³odyczami. Pragniemy w
tym miejscu serdecznie podziêkowaæ sponsorom instytucjonalnym i indywidualnym
oraz w³adzom samorz¹dowym
miasta za udzielenie wsparcia
finansowego, bo w³aœciwie
dziêki otrzymanym œrodkom
finansowym mogliœmy zapewniæ organizowanym przez nasze Ko³o imprezom odpowiedni¹ oprawê oraz nagrodziæ
ka¿dego uczestnika.

Jak zawsze zorganizowaliœmy tak¿e wiosenne i jesienne sprz¹tania brzegów i terenów przyleg³ych do miejscowego zalewu, w których
uczestniczy³y dzieci i m³odzie¿ Szko³y Podstawowej Nr
3 i Gimnazjum Nr 1. Korzystaj¹c z okazji pragniemy podziêkowaæ Dyrekcjom tych
szkó³ za przychylne podjêcie
tematu uczestnictwa uczniów
szkó³ w organizowanych
przez nasze Ko³o sprz¹taniach, a uczestnicz¹cej w nich
m³odzie¿y i opiekunom za
udzia³ i du¿e zaanga¿owanie.
Odrêbnym i wa¿nym kierunkiem dzia³alnoœci Ko³a jest sport
wêdkarski. Tytu³y mistrzów
Ko³a w poszczególnych dyscyplinach wêdkarskich zdobyli:
wêdkarstwo podlodowe: Robert Wawrzonek; wêdkarstwo
sp³awikowe: Miros³aw Jargie³o – seniorzy; Gra¿yna £agoda – kobiety; £ukasz Tomczyk
– juniorzy; Robert Kêdzierski
– kadeci; wêdkarstwo spinningowe: Piotr Mazur.

Zawodnicy naszego Ko³a
startowali tak¿e w okrêgowych i ogólnopolskich zawodach mistrzowskich, gdzie odnieœli znacz¹ce sukcesy. W
dyscyplinie spinningowej kol.
Robert Wawrzonek zdoby³
tytu³ Mistrza Okrêgu, a kol.
Józef Zöllner zaj¹³ III miejsce.
W rozegranych w ostatnich
dniach sierpnia na rzece Wiœle
Spinningowych Mistrzostwach Polski kol. Robert
Wawrzonek wywalczy³ tytu³ I
indywidualnego wicemistrza
Polski, a wraz z kolegami z
dru¿yny Okrêgu PZW Tarnobrzeg tytu³ dru¿ynowego Mistrza Polski.
Kol. Gra¿yna £agoda zajê³a II miejsce w Sp³awikowych Mistrzostwach Okrêgu
w kategorii kobiet, a startuj¹cy w kategorii kadetów kol.
Robert Kêdzierski zaj¹³ III
miejsce. Du¿ymi sukcesami
mog¹ pochwaliæ siê tak¿e
koledzy Józef Zöllner, Piotr
Mazur, którzy startuj¹c w

cyklu imprez „Grand Prix”
Okrêgu w wêdkarstwie spinningowym zajmowali czo³owe lokaty i „ciu³ali” punkty
do klasyfikacji ogólnej, co
zaowocowa³o powo³aniem
ich do Kadry Okrêgu w wêdkarstwie spinningowym.
Osi¹gniêcie te œwiadcz¹ o
bardzo du¿ych umiejêtnoœciach, wysokim kunszcie
wêdkarskim i dodatkowo
przyczyniaj¹ siê do promowania naszego Ko³a i miasta na
arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania tym cz³onkom Ko³a,
którzy brali czynny udzia³ i wykazali du¿e zaanga¿owanie oraz
pomoc przy organizacji imprez
wêdkarskich.
Na zakoñczenie pragniemy
nadmieniæ, ¿e 2004 rok bêdzie
dla naszego Ko³a rokiem szczególnym, rokiem 50-lecia dzia³alnoœci Ko³a.
JANUSZ TEBIN
KRZYSZTOF CZUSZ
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WIELKIE GRANIE PO RAZ XII!!!
To ju¿ po raz dwunasty zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Równie¿ w
Nowej Dêbie powo³any zosta³
sztab, który zaj¹³ siê przygotowaniem zbiórki i imprezy fina³owej. Tym razem decyzja by³a
jedna: imprezê fina³ow¹ przeprowadzamy na scenie przed
Samorz¹dowym Oœrodkiem
Kultury.
Nie wszyscy byli przekonani o
s³usznoœci tej decyzji, bali siê mrozu, œniegu, deszczu, a tym samym
obawiali siê o frekwencjê. Okaza³o siê jednak, ¿e obawy by³y nieuzasadnione. Aura okaza³a siê ³a-

ce posi³ki oraz napoje, z których
sprzeda¿y ca³kowity dochód równie¿ przeznaczony by³ na rzecz
WOSP.
Program artystyczny prezentowany przez wykonawców
móg³ zadowoliæ wszystkie gusta
publicznoœci. Pocz¹wszy od wystêpów zespo³ów dzieciêcych,
poprzez kabarety szkolne, do zakoñczenia programu w wykonaniu zespo³ów rockowych. Œwiate³ko do Nieba uœwietni³ pokaz
sztucznych ogni w wykonaniu
w³aœcicieli hurtowni „WERONKA”. W dniu po wielkim finale
w kinie zosta³ wyœwietlony film

skawa, ludzie dopisali, artyœci dali
z siebie wszystko. I uda³o siê. Pad³
kolejny rekord. Wolontariusze zebrali kwotê blisko 17 000 z³.
Jeszcze raz okaza³o siê, ¿e trzeba ufaæ m³odym ludziom, umo¿liwiæ im dzia³anie, nie przeszkadzaæ, a efekty zawsze bêd¹ znakomite. Nasza m³odzie¿ zaanga¿owa³a siê w przygotowanie imprezy od pierwszego spotkania organizacyjnego w listopadzie, na
które przyby³o blisko sto osób
chêtnych do pomocy w organizacji fina³u. I tak by³o a¿ do koñca,
czyli do 11 stycznia, kiedy to od
wczesnych godzin rannych blisko
60 wolontariuszy wysz³o na ulice
miasta.
Ludzie naszej spo³ecznoœci
okazali siê ofiarni i do puszek
wêdrowa³y monety i banknoty.
Organizatorzy przygotowali wielogodzinny program artystyczny,
przeplatany licytacjami rzeczy
podarowanymi przez sponsorów.
Z powodu znacznej liczby upominków przekazanych na licytacjê, musieliœmy przeprowadzaæ j¹
w zestawach przedmiotów. Dla
publicznoœci przygotowano gor¹-

pt. „Przystanek Woodstock”, z
którego dochód zasili³ równie¿
konto WOŒP.
Wszystko to by³o by niemo¿liwe bez ogromnego wk³adu pracy ludzi zaanga¿owanych w przygotowanie imprezy fina³owej.
Lista podziêkowañ to kilkaset
nazwisk sponsorów, wolontariuszy, pracowników ró¿nych instytucji i zak³adów pracy, a tak¿e
zwyk³ych anonimowych mieszkañców naszej gminy, którzy w
jakikolwiek sposób wsparli 12
Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy organizowany w
Nowej Dêbie. Za to wszystko
DZIÊKUJEMY!!!
W tym roku pieni¹dze zbierano na zakup sprzêtu medycznego dla ratowania ¿ycia niemowl¹t i dzieci m³odszych. Co
z tego mamy? To najczêœciej zadawane pytanie przeciwników
WOŒP. Przez 12 lat istnienia
Fundacja WOŒP przekaza³a dla
szpitala w Nowej Dêbie nowoczesny sprzêt dla ratowania ¿ycia dzieci o wartoœci 400 000 z³.
ADAM SZURGOCIÑSKI
Szef Sztabu WOŒP
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W³adze Nowej Dêbie zainicjowa³y i opracowa³y koncepcjê przebudowy skrzy¿owania ul. Rzeszowskiej,
Koœciuszki i M.C.-Sk³odowskiej. W wyniku analizy jako
typ skrzy¿owania wybrano rondo.

RONDO
na ul. RZESZOWSKIEJ

Realizacja przebudowy (wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonawstwo) odbywa siê na podstawie porozumienia zawartego z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Rzeszowie.
Gmina partycypuje kosztach
wykonania dokumentacji (1/3
kosztów projektu technicznego)
oraz udostêpni niezbêdny teren
do budowy ronda. Zarz¹d Powiatu Tarnobrzeskiego wyrazi³
zgodê na przekazanie czêœci terenu szpitala pod w/w budowê.

pieczeñstwo dla ruchu pieszego.
Dodaæ tu nale¿y, ¿e w tym rejonie porusza siê du¿o osób starszych i niepe³nosprawnych, udaj¹cych siê do szpitala i przychodni specjalistycznych. Budowa
ronda zwiêkszy bezpieczeñstwo
wykonywanych manewrów dla
pojazdów z wylotów ulic podporz¹dkowanych, wzroœnie przepustowoœæ wlotów podporz¹dkowanych. Atutem bêdzie równie¿
to, ¿e nie trzeba wykonywaæ
skrzy¿owania z sygnalizacj¹
œwietln¹ w ci¹gu drogi krajowej.

Zakres realizacji przewiduje:
przebudowê skrzy¿owania z dostosowaniem przebiegu ulicy
M.C. Sk³odowskiej (droga do szpitala) do wymogów technicznych
kszta³tu skrzy¿owania; wykonanie
chodnika i przejœcia dla pieszych;
oœwietlenie terenu ronda.
Zmiana ta ma przynieœæ istotne spowolnienie prêdkoœci ruchu
pojazdów na drodze krajowej istniej¹ca luŸna zabudowa z jednej strony skrzy¿owania i las z
drugiej - powoduj¹ nadmierny
wzrost prêdkoœci poruszaj¹cych
siê pojazdów, co stwarza niebez-

Skrzy¿owanie w formie ronda w
odró¿nieniu od sygnalizacji
œwietlnej dzia³a niezale¿nie od
dostawy energii elektrycznej.
W koncepcji tej inwestycji proponuje siê wykonaæ przebudowê
skrzy¿owania na rondo jednopasowe. Wyspê centraln¹ o œrednicy
27 m umieœci siê w osi drogi krajowej, w przeciêciu z osi¹ drogi powiatowej. Wlot ul. M.C.-Sk³odowskiej przebuduje siê wykorzystuj¹c rezerwê terenu zawart¹ w planie zagospodarowania.
WANDA KOPEÆ
UMiG
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INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2003 ROKU
Lp.

1
1.

Wyszczególnienie zadania

2
Kot³ownia miejska
wraz z sieciami cieplnymi

Wartoœæ
zadania (z³)

Nak³ady
poniesione
do 31.12.2003 r. (z³)

Nak³ady poniesione
w 2003 r. (z³)

3

4

5

kk
7 603 200
2. Budowa bazy paliwowej
przy ul. Ogrodowej w Nowej Dêbie
2 200 000
3. Nasadzenie plantacji wierzby
energetycznej w Tarnowskiej Woli i Chmielowie
188 499
4. Modernizacja drogi gminnej
„Kolnica” w Chmielowie
589 817
5. Modernizacja drogi gminnej
„Szeroka Ulica” w Chmielowie
12 000
6. Projekty dróg: Chmielów:
„Zakanale”, „Przemys³owa”
Jadachy: „Górka”, „Jadachy -Cygany” 2 938 622
7. Przebudowa s³upów w Tarnowskiej Woli,
dobudowa oœwietlenia ulicznego
w Jadachach
10 417
8. Kolektor sanitarny z przy³¹czami
na ul. Korczaka w Nowej Dêbie
21 535
9. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami
w os. Porêby Dêbskie
2 319 062
10. Magistrala wodoci¹gowa
z Alfredówki do Jadachów
434 695
11. Osiedle Domków Jednorodzinnych
w Alfredówce - zasilanie elektroenergetyczne
9 794
12. Przejœcie dla pieszych przez tory LHS
w Nowej Dêbie os. Porêby Dêbskie
13 811
13. Przebudowa zasilania w energiê
elektryczn¹ Oœrodka „Nad Zalewem”
w Nowej Dêbie
39 347
14. Oœwietlenie uliczne ul. Cmentarnej
i Majdañskiej
29 100
15. Przejœcie - oœwietlenie pulsacyjne
obok szko³y w os. Dêba na drodze
krajowej nr 9
30 000
16. Budowa fundamentów sali
gimnastycznej w Jadachach
(wczeœniej tak¿e kot³ownia)
2 676 732
17. Wymiana okien w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Nowej Dêbie
43 785
18. Przebudowa odcinka kanalizacji
deszczowej przy ul. Leœnej
12 522
19. Opracowanie koncepcji sieci kanalizacji
sanitarnej dla Chmielowa, Jadachów
i Cyganów
12 000 000
20. Budowa boiska sportowego
w „Kozio³ku Mato³ku” wraz
z ogrodzeniem placu gier
11 650
21. Wykonanie studni g³êbinowej
dla potrzeb stadionu sportowego
w Nowej Dêbie
15 058
22. Dom Ludowy i Stra¿nica OSP
w Cyganach
900 000

Œrodki pozyskane z zewn¹trz

6
Dotacje: 4 555 000 – EkofunduszPo¿yczki: 2 853 100 –
NFOŒiGW; 195 100 - WFOŒiGW
Po¿yczki: 718 100 - NFOŒiGW,
1 432 000 - WFOŒiGW

7 603 200

7 603 200

2 174 600

2 174 600

119 183

119 183

Dotacja: 100 000 – WFOŒiGW

589 817

589 817

Dotacja: 292 000 – program SAPARD

12 000

12 000

40 000

40 000

10 417

10 417

21 535

21 535

1 435 736

1 363 700

11 935

11 935

9 794

9 794

13 811

13 811

39 347

36 347

29 100

29 100

30 000

30 000

423 687

78 188

43 785

43 785

12 522

12 522

11 400

11 400

11 650

11 650

15 058

15 058

414 878

26 212

Refundacja z Urzêdu Marsza³kowskiego – 10 320
Œrodki mieszkañców – 12 000
Œrodki mieszkañców – 100 000;
po¿yczka: 500 000 - WFOŒiGW

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad – 29 200

Œrodki z so³ectwa – 24 000

Str. 12
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25.
26.
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28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

2
3
Remont basenu i brodzika
30 043
Melioracje
23 824
Remont dróg (cz¹stkowy)
52 202
Odbudowa i budowa chodników
95 050
Budowa parkingów wykonanie
odcinka kanalizacji burzowej
11 289
Budowa parkingów przyblokowych
8 900
Remont dachów na budynkach
komunalnych
128 000
Przygotowanie nowego terenu
na cmentarzu komunalnym
15 736
Wykonanie sieci logicznej
i dedykowanej, zakup sprzêtu
komputerowego w UMiG
90 000
Wymiana pokrycia dachowego
OSP Tarnowska W., Rozalin i Jadachy
34 210
Wykonanie konstrukcji i pokrycia
dachowego oraz CO gazowego
w OSP Porêby Dêbskie
54 876
Wykonanie pracowni komputerowej
w PSP Alfredówka
19 496
Ogrodzenie boiska i remont
w budynku SP Cygany
45 000
Remonty w SP Chmielów (zejœcie do
szatni, malowanie dachu, u³o¿enie
kostki, wymiana drzwi)
31 900
Remont elewacji, malowanie SP Jadachy 43 700
Zagospodarowanie terenu, salka
gimnastyczna, punkt wydawania
posi³ku w szkole w os. Dêba
91 900
Pokrycie dachu pap¹ termozgrzewaln¹,
remont instalacji wod.-kan. w SP 2
w Nowej Dêbie
68 051
Modernizacja pracowni internetowej,
boiska szkolne w SP Rozalin
27 315
Wykonanie ogródka szkolnego,
remonty w SP Tarnowska Wola
42 205
Remonty przedszkoli
42 205
Sprzêt komputerowy, modernizacja
gimnazjów w Nowej Dêbie
113 124
Wykup terenu pod potrzeby szko³y
w os. Dêba
26 000
RAZEM
32 825 785
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30 043
23 824
52 202
95 050

5
30 043
23 824
52 202
95 050

11 289
8 900

11 289
8 900

128 000

128 000

15 736

15 736

90 000

127 798

34 210

34 210

54 876

54 876

12 496

12 496

25 000

25 000

21 900
43 700

18 900
43 700

91 900

54 400

62 675

62 675

12 815

12 415

27 105
27 105

24 605
24 605

113 124

38 101

26 000
11 316 873

26 000
12 962 228

6

Wk³ad mieszkañców - 3500
Wk³ad pracy mieszkañców

INWESTYCJE I REMONTY PLANOWANE DO REALIZACJI W 2004 ROKU
Lp.

Wyszczególnienie zadania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kot³ownia miejska
Budowa kot³owni gazowej na os. Broniewskiego
Budowa magistrali wodoci¹gowej Alfredówka - Jadachy
Budowa ronda na ul. Rzeszowskiej, Koœciuszki i M.C.-Sk³odowskiej
Budowa sali gimnastycznej przy ZS 1 i G 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Porêby Dêbskie
Wykonanie projektów na budowê kanalizacji sanitarnej w so³ectwach
Inwestycje oœwietleniowe
Zakupy inwestycyjne w UMiG
Wykup gruntów i nieruchomoœci
RAZEM

Nak³ady do poniesienia w 2004 roku (z³)
486 720
200 000
350 000
35 000
150 200
740 000
200 000
80 000
50 000
80 000
2 371 922

WIOSNA 2004
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BUD¯ET 2003 – DOCHODY
Wp³ywy do bud¿etu miasta i gminy Nowa Dêba wynios³y 27 386 117 z³. Wydatki bud¿etowe w 2003 r. wynios³y 33 132 185 z³. Ró¿nica wynika³a z zaci¹gniêtych kredytów na budowê kot³owni (5 320 000), kanalizacji sanitarnej w Porêbach Dêbskich (940 000), sp³aty kredytów i po¿yczek (189 000) i rozdysponowania tzw. wolnych œrodków (835 875).
Strukturê wp³ywów przedstawia tabela
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyszczególnienie

Kwota (z³)

Dochody od osób fizycznych i prawnych:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek od œrodków transportowych
- podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych
- podatek od nieruchomoœci od osób prawnych
- podatek rolny od osób fizycznych
- podatek rolny od osób prawnych
- podatek leœny od osób fizycznych
- podatek leœny od osób prawnych
- op³ata targowa
- podatek dochodowy od osób fizycznych op³acany w formie karty
podatkowej od dzia³alnoœci gospodarczej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od posiadania psów
- op³ata skarbowa
- dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
- odsetki od nieterminowych wp³at podatku
- podatek od czynnoœci cywilnoprawnych
- dotacja z PFRON z tytu³u ulg w podatku od nieruchomoœci
- op³ata restrukturyzacyjna
- ró¿ne rozliczenia
Subwencja ogólna, w tym
- podstawowa
- oœwiatowa
- rekompensuj¹ca
Dotacja na opiekê spo³eczn¹ (w tym na dodatki mieszkaniowe 427 125 z³)
Dochody ze sprzeda¿y i dzier¿awy mienia komunalnego
Dotacje na zadania zlecone i powierzone oraz dotacje celowe: rejestr wyborców, referendum
Dochody z tytu³u sprzeda¿y wody pitnej do Chmielowa, Cyganów i Jadachów
Dochody w³asne – przedszkola, szko³y
Dotacja celowa na ZFŒS nauczycieli emerytów i rencistów
Dochody w³asne – SOSiR
Dochody w³asne – Urz¹d Miasta i Gminy (op³aty administracyjne, mandaty)
Dotacja celowa z Ekofunduszu – budowa kot³owni miejskiej
Dotacja celowa z WFOŒiGW – budowa kot³owni miejskiej
Dotacja celowa z ARiMR w ramach programu SAPARD na budowê drogi „Kolnica” w Chmielowie
Dotacja celowa na oœwietlenie
RAZEM
Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŒiGW)

8 824 662
2 320 213
15 333
79 798
556 964
4 895 865
155 603
1 172
1 375
66 919
97 056
42 065
7 481
5 831
65 104
211 301
23 498
149 424
92 768
29 173
7 805
9 378 620
1 453 278
7 265 519
659 823
2 644 501
598 973
182 153
194 110
261 158
58 662
95 900
79 349
4 539 900
100 000
291 909
136 220
27 386 117
346 096

WYDATKI BUD¯ETOWE
Wydatki bud¿etowe w 2003 r. wynios³y 33 132 185 z³.
Strukturê wydatków przedstawia tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyszczególnienie
Wydatki oœwiatowe – utrzymanie szkó³, œwietlicy, „zerówek”
Utrzymanie przedszkoli
Wydatki na pomoc spo³eczn¹ (w tym dodatki mieszkaniowe 1 073 943 z³)
Utrzymanie kultury fizycznej – SOSiR-u, MKS „Stal”, LZS-ów
Utrzymanie kultury – Samorz¹dowego Oœrodka Kultury (w tym biblioteki)
Utrzymanie administracji samorz¹dowej, w tym zadania zlecone i powierzone, Rada Miejska
Referenda, wybory
Stra¿ Miejska
Bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe – utrzymanie OSP
Wydatki komunalne - drogi gminne, zieleñ, cmentarz komunalny, zakup wody pitnej
w ZPWP w Baranowie Sandomierskim
Oœwietlenie miasta i gminy
Opracowania geodezyjne, wycena i wykup nieruchomoœci
Profilaktyka alkoholowa, dofinansowanie dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych i instytucji
Sp³ata kredytów, po¿yczek, porêczeñ, odsetki
Inwestycje i remonty
RAZEM

Kwota (z³)
8 897 946
1 718 678
4 164 862
517 154
619 146
2 591 935
58 994
190 250
233 212
1 034 271
437 756
91 212
197 359
73 381
12 306 029
33 132 185
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BUD¯ET 2004
Ustala siê planowane dochody bud¿etowe w wysokoœci 24 078 801 z³.
Ustala siê planowane wydatki w wysokoœci 23 760 423 z³.
Nadwy¿ka dochodów nad wydatkami wyniesie 318 378 z³ i bêdzie przeznaczona na pokrycie rozchodów.

PLANOWANE DOCHODY
Strukturê planowanych dochodów przedstawia tabela:
Lp.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kwota (z³)

Wyszczególnienie
Dochody z podatków i op³at lokalnych (podatek rolny, leœny,
od nieruchomoœci, od œrodków transportowych, podatek w formie karty podatkowej,
op³ata skarbowa, od czynnoœci cywilnoprawnych, inne)
Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udzia³ w podatku dochodowym od osób prawnych
Subwencja ogólna, w tym
- oœwiatowa
- wyrównawcza
- równowa¿¹ca
Dotacja na opiekê spo³eczn¹
Dochody ze sprzeda¿y i dzier¿awy mienia komunalnego
Dotacje na zadania zlecone i powierzone oraz dotacje celowe: rejestr wyborców, wybory
Dochody w³asne – przedszkola, szko³y
Dochody w³asne – SOSiR
Dochody w³asne – Urz¹d Miasta i Gminy (op³aty administracyjne, za zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych)
Dotacja celowa z Ekofunduszu – budowa kot³owni miejskiej
Dotacja celowa na oœwietlenie (zobowi¹zania z 2003 r.
Darowizny od mieszkañców na zadania inwestycyjne
RAZEM
Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŒiGW)

7 195 000
2 964 974
10 000
10 575 859
7297142
462722
2815995
1 267 800
1 024 000
133 050
238 191
60 000
190 000
15 100
17 827
387 000
24 078 801
74 422

WYDATKI BUD¯ETOWE
Strukturê planowanych wydatków przedstawia tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Wyszczególnienie

Kwota (z³)

Utrzymanie szkó³ podstawowych, gimnazjów, „zerówek”
Utrzymanie przedszkoli
Wydatki na pomoc spo³eczn¹
Utrzymanie kultury fizycznej – SOSiR-u, MKS „Stal”, LZS-ów
Utrzymanie kultury – Samorz¹dowego Oœrodka Kultury (w tym biblioteki)
Utrzymanie administracji samorz¹dowej, w tym zadania zlecone i powierzone, Rada Miejska
Stra¿ Miejska
Bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe – utrzymanie OSP, wydatki na Policje i OC
Wydatki komunalne - drogi gminne, zieleñ, cmentarz komunalny,
dop³ata do wody w Chmielowie, Cyganach i Jadachach, do kanalizacji
Oœwietlenie miasta i gminy
Opracowania geodezyjne, wycena i wykup nieruchomoœci
Profilaktyka alkoholowa, dofinansowanie dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych i instytucji
Obs³uga d³ugu
Rezerwy:
- ogólna
- oœwiatowa
Inwestycje i remonty
RAZEM

NOWE USTALENIA O FINANSOWANIU SALI GMINASTYCZNEJ
Gmina Nowa Dêba ze Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu realizuje budowê hali
sportowej dla Zespo³u Szkó³ nr 1
i Gimnazjum nr 1w Nowej Dêbie. Przewidywana wartoœæ zadania wynosi 2316700 z³. W wyniku zawartego porozumienia pomiêdzy Powiatem Tarnobrzeskim
a Gmin¹ Nowa Dêba, nasz urz¹d
na realizacjê tej inwestycji wyasygnuje 28,1% ca³oœci kosztów,
Powiat Tarnobrzeski przej¹³ na

siebie 33,4% tych kosztów. Pozosta³e œrodki na sfinansowanie
zadania pochodz¹ od Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty oraz z
Bud¿etu Marsza³ka Województwa Podkarpackiego /MENiS/.
Partycypacja w z³otówkach
przedstawia siê nastêpuj¹co: Powiat Tarnobrzeski 774 5000 z³;
Gmina Nowa Dêba 650 200 z³;
Podkarpacki Kurator Oœwiaty
270 000 z³; Samorz¹d Województwa Podkarpackiego 622 000 z³.

Zakres robót obejmuje wykonanie sali o wymiarach areny sportowej 20 x 40 m z zapleczem sanitarnym i ³¹cznikiem
komunikacyjnym do budynku
g³ównego szko³y. W zakresie
tym zosta³o tak¿e ujête kompleksowe wyposa¿enie hali w
sprzêt sportowy wraz z monta¿em na betonowej konstrukcji
plastikowych krzese³ek.
Udzia³ Gminy Nowa Dêba we
wspó³w³asnoœci czêœci dzia³ki i

9 085 367
2 063 958
3 271 147
530 000
720 000
2 963 477
230 000
251 200
963 125
367 827
205 000
150 000
120 000
200 000
(100 000)
(100 000)
2 639 322
23 760 423

wspó³w³asnoœci budynku hali sportowej, zgodnie z zawartym porozumieniem, ustalony zosta³ na
45,64%. Zasady u¿ytkowania
obiektu sali sportowej zostan¹ ustalone odrêbnym porozumieniem.
Przewidywany na 1 wrzeœnia
2005r. termin zakoñczenia ca³ej
inwestycji w g³ównej mierze wynika z planowanych na 2005r.
œrodków z Bud¿etu Podkarpackiego Urzêdu Marsza³kowskiego.
MAREK CZERWIEC
Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomoœciami
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Z£OTE
GODY

Parafialny Zespó³ Caritas w Jadachach w³¹cza siê w
akcje charytatywne organizowane przez Caritas Diecezjalny i Caritas Polska - Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom. Akcja ta cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wœród mieszkañców naszej parafii.

ZESPÓ£ CARITAS
przy parafii œw. Maksymiliana w Jadachach
W okresie Wielkiego Postu ny z radoœci¹ i wzruszeniem, czêdzieci w³¹czaj¹ siê w akcjê Ja³- sto nie ukrywaj¹c ³ez, dziêkuj¹c za
mu¿na Wielkopostna i Baranek pamiêæ, s³owa wsparcia i otuchy

Janina i Józef Rode, Pelagia i W³adys³aw Zbyradowie, Rozalia i Ryszard Kinowie oraz Janina i Stanis³aw Ga³kowie.
Cztery pary ma³¿eñskie 12 marca przyby³y do Urzêdu Stanu Cywilnego w Nowej Dêbie. Sta³o siê to po 50 latach od momentu, gdy
z³o¿y³y sobie przysiêgê ma³¿eñsk¹. To wydarzenie zosta³o docenione
przez Prezydenta RP, który przyzna³ tym parom medale „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Z r¹k burmistrza Józefa Czekalskiego medale odebrali: Janina i Stanis³aw Ga³kowie, Rozalia i Ryszard Kinowie, Janina i Józef Rode, Pelagia i W³adys³aw Zbyradowie.
Ten niezwyk³y dzieñ by³ okazj¹ do z³o¿enia z³otym Jubilatom
podziêkowania za ich wk³ad w rozwój naszego miasta i gminy, za
trud podtrzymywania wiêzi rodzinnych, w czasach tak trudnych
dla rodziny. By³y te¿ ¿yczenia od najbli¿szych oraz ³zy wzruszeñ,
które potoczy³y siê po policzkach d³ugowiecznych par ma³¿eñskich. Nie brakowa³o tak¿e wspomnieñ, które wywo³ywa³y równie¿ radoœæ na twarzy Jubilatów, a niekiedy nostalgiê.
BO¯ENA SZCZEPAN
Kierownik USC

Grupa charytatywna odwiedza najstarsz¹ mieszkankê z Jadachów.
Wielkanocny. 11 lutego - Œwiatowy Dzieñ Chorego jest dniem
szczególnym dla osób starszych i
chorych. Zgodnie z kilkuletni¹ tradycj¹ grupa charytatywna i w tym
roku wziê³a udzia³ w 12 Œwiatowym Dniu Chorego, odwiedzaj¹c
ponad trzydziestu chorych w parafii. Chorzy przyjmuj¹ odwiedzi-

8 stycznia odby³o siê zebranie sprawozdawcze Ko³a Przyjació³ Dzieci Niepe³nosprawnych Ruchowo w Nowej Dêbie. W ubieg³ym roku Ko³o objê³o swoj¹ pomoc¹ 65
rodzin wychowuj¹cych dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ ruchowo i umys³owo upoœledzon¹. Rodziny te w wiêkszoœci zamieszkuj¹ teren naszej gminy, ale s¹ te¿ rodziny
z s¹siedniego Majdanu Królewskiego.

Z POMOC¥ DLA DZIECI
Ko³o stara siê organizowaæ pomoc w zakresie zaspokajania potrzeb prawnych, edukacyjnych i ¿yciowych rodzinom, wychowuj¹cym dziecko niepe³nosprawne. Stara siê
integrowaæ tych, których ciê¿ko dotkn¹³ los,
z ich zdrowymi rówieœnikami. Swoje zadanie realizuje równie¿ na basenie przy Oddziale Rehabilitacyjnym (dziêki uprzejmoœci dyrekcji szpitala). Prowadz¹cy Ko³o,
dziêki ludziom dobrej woli, organizowali
wycieczkê do Dukli, festyn rekreacyjny, spotkanie miko³ajkowe po¿egnanie zimy, ogniska. Podopieczni bior¹ udzia³ w zajêciach
plastycznych w SOK-u (malowanie pisanek,
wykonywanie stroików œwi¹tecznych).
Co roku Zarz¹d Ko³a organizuje wyjazdy na turnus rehabilitacyjny. W 2003 r. od

15 do 25 lipca odbywa³ siê on w Baligrodzie, w urokliwych Bieszczadach. Na nim
uczy siê jego uczestników samoobs³ugi,
usprawnia siê ich ruchowo, wyrównuje siê
zaburzenia rozwojowe poprzez kontakt z
dzieæmi zdrowymi, uczy siê ¿ycia w grupie. Ponadto opiekunowie maj¹ mo¿liwoœæ
wymiany doœwiadczeñ i wspólnego pokonywania trudnoœci, jakie stoj¹ przed ka¿dym, kto wychowuje dziecko specjalnej
troski.
Podopieczni Ko³a maj¹ w ka¿dym miesi¹cu mszê œw. w koœciele Podwy¿szenia
Krzy¿a Œw., po której w okresie wiosenno-jesiennym spotykaj¹ siê na ogniskach
z m³odzie¿¹ z Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y.

w cierpieniu oraz s³odki upominek. Ksi¹dz proboszcz stara siê o
obrazki z modlitw¹ i wizerunkiem
œwiêtych.
Pieni¹dze na ten cel s¹ przeznaczane z akcji organizowanych w okresie Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy.
CARITAS

Tegoroczne zebranie, na które przybyli z
Podkarpackiego Towarzystwa Przyjació³
Dzieci z Rzeszowa – Adam Dziekan i wiceprezes Oddzia³u Okrêgowego TPD w Tarnobrzegu – Lidia Harnik, by³o okazj¹ do
wyró¿nieñ za pracê wspó³pracê z nowodêbskim Ko³em. Medalem Jordana wyró¿niona
zosta³a Halina Dr¹gowska, szefowa Ko³a;
Ewa Byczkowska z Zarz¹du otrzyma³a
Z³ot¹ Odznakê „Zas³u¿ony Dzia³acz”. Odznakê „Przyjaciel Dziecka” otrzymali: Stanis³aw Wójcik, prezes ZM „Dezamet”, Jan
Jachyra, wiceprezes ZCE, Andrzej Chejzdral, przewodnicz¹cy rady, Józef Czekalski, burmistrz, Krzysztof Micha³ów, zastêpca burmistrza, Maria Mroczek – nauczycielka, Adam Szurgociñski, komendant
SM. Otrzymali je tak¿e dzia³acze, cz³onkowie stowarzyszenia i przedsiêbiorcy: Krystyna B³achowicz, Genowefa i W³adys³aw
Flisowie, Anna Hulak, Andrzej £uczak,
Urszula i Teofil Markiewiczowie, Aleksander Mokrzycki, Rados³aw Musia³, Robert
Wilk, Tadeusz Rak. Podziêkowania otrzymali mjr Marek Gmurski, dowódca JW
2090 i Leszek Styka, przedsiêbiorca.
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Istot¹ edukacji regionalnej staje siê
powrót do domu,
do Ÿróde³ ¿ycia ka¿dego cz³owieka,
do Ÿróde³ jego domu, etyki
i jego jêzyka, a wiêc do Ÿróde³ kultury
domowej, lokalnej i regionalnej.
K. Kossak-Ga³ówczeski
W dobie ³atwego przenikania siê innych
kultur i integracji z krajami Europy wa¿ne
jest, by dziecko mia³o poczucie w³asnej to¿samoœci narodowej, by poznaj¹c „obce”,
kocha³o „swoje”.
Edukacja regionalna stanowi w naszej
szkole czêœæ procesu kszta³cenia ogólnego.
Poznanie przez dzieci w³asnego dziedzictwa kulturowego powinno odbywaæ siê od
najm³odszych lat.
St¹d te¿ narodzi³ siê nam pomys³ opracowania autorskiego programu edukacji regionalnej dla klas I-III. Za³o¿eniem naszego programu „Moja Ma³a Ojczyzna” jest wzbogacanie doœwiadczeñ uczniów o wiedzê o otaczaj¹cej rzeczywistoœci, pog³êbianie zwi¹zków uczuciowych z regionem i kszta³towanie poczucia patriotyzmu lokalnego.
Realizuj¹c nasz program stosujemy aktywizuj¹ce metody i formy pracy. Wykorzystujemy naturalne zainteresowanie dzieci

DZIEDZICTWO
KULTUROWE
W REGIONIE

tym, co dawne, nieznane i tajemnicze. U³atwiaj¹c uczniom poznanie w³asnego regionu prowadzimy zajêcia w terenie: wycieczki, udzia³ w uroczystoœciach, wystawach,
konkursach plastycznych, spotkaniach z
przedstawicielami lokalnej kultury.
Uczniowie zwiedzili Skansen w Kolbuszowej. Zobaczyli tam fragmenty wioski
lasowiackiej. Obejrzeli wystrój chat, charakterystyczne stroje i dawne narzêdzia rolnicze. Na bie¿¹co zapoznajemy uczniów z
kultur¹ ludow¹, tradycjami, zwyczajami i
obrzêdami naszego regionu.
Realizuj¹c oœrodek tematyczny „Woda
podstaw¹ ¿ycia” wybra³yœmy siê z dzieæmi na wycieczkê rowerow¹ do Zak³adu Produkcji Wody „Dêbianka”. Uczniowie ogl¹dali Zak³ad i zapoznali siê ze sposobem produkcji wody. Ka¿dy otrzyma³ w prezencie
butelkê wody mineralnej, która sprawi³a
dzieciom du¿o frajdy. W drodze powrotnej

zobaczy³y oczyszczalniê œcieków i pozna³y sposób jej funkcjonowania.
Podczas wycieczki do piekarni Stefana
Busia pozna³y etapy wytwarzania chleba i
niektórych wyrobów cukierniczych.
Poznaj¹c piêkno i bogactwo przyrodnicze naszego regionu tworzymy postawy
proekologiczne, uczymy jak aktywnie i
bezpiecznie spêdzaæ wolny czas. Bêd¹c
„stra¿nikami przyrody” dzieci u³o¿y³y has³a ekologiczne oraz wykona³y plakaty dotycz¹ce ochrony przyrody.
W ci¹gu ca³ego roku szkolnego gromadzi³yœmy wraz z uczniami ró¿ne materia³y
zwi¹zane z nasz¹ „ma³¹ ojczyzn¹”. By³y to
zdjêcia, wycinki z prasy, mapki, widokówki, ulotki itp. Pomog³y nam one w opracowaniu piêknych i ciekawych folderów o
mieœcie i gminie Nowa Dêba, które znajduj¹ siê w naszej klasopracowni.
Dziêki realizacji naszego programu edukacji regionalnej uczniowie przyswoj¹ sobie historiê i kulturê regionu oraz zrozumiej¹ potrzebê dbania o jego dziedzictwo
pozostawione po przodkach. Mamy nadziejê, ¿e potrafi¹ pokochaæ ziemiê, na której
siê urodzili i zaszczepi¹ tê mi³oœæ nastêpnym pokoleniom.
Marta Kowalska
Ma³gorzata Niewczas
SP 2

„PRZYDRO¯NI ŒWIADKOWIE
HISTORII. KAPLICZKI, FIGURY,
KRZY¯E ZIEMI JANOWSKIEJ”

Zapusty by³ to na wsi polskiej, jeszcze do niedawna,
czas zabaw i spotkañ towarzyskich. Rozpoczyna³y siê z
Nowym Rokiem, a koñczy³y nie, bociany, ¿urawie, Cyganie,
w ostatni wtorek przed Po- ¿andarmi, itp.
pielcem.
Po wsiach obwo¿ono ró¿ne

Taki tytu³ nosi³a wystawa
fotografii Leszka K¹ckiego,
które prezentowano w Samorz¹dowym Oœrodku Kultury
w Nowej Dêbie w dniach od
15 stycznia do 15 lutego. W
latach 1962-1990 Leszek
K¹cki pracowa³ jako instruktor ds. fotografii i filmu w Janowskim Domu Kultury.
Obecnie pozostaj¹c na emeryturze objecha³ ziemiê janowsk¹, przebogat¹ w ma³e
obiekty sakralne, utrwalaj¹c
znaczn¹ czêœæ w fotografii
czarno-bia³ej. Bra³ udzia³ w
wystawach indywidualnych i
zbiorowych oraz konkursach
zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia. „Stare te zabytki wiejskiej sztuki i budownictwa
gin¹ z rokiem ka¿dym i
przyjd¹ czasy, w których z
powodu swej staroœci znikn¹
zupe³nie. Dopóki wiêc istniej¹ tu i ówdzie, choæ nie
zawsze piêkne lub ciekawe,
ale zawsze daj¹ce obraz miej-

Zbierano siê wówczas na
wspólne skubanie pierza, które
koñczy³o siê muzyk¹ i sutym poczêstunkiem.
Jednak najweselszy by³ ostatni
tydzieñ karnawa³u, od t³ustego
czwartku do t³ustego wtorku.
Przez ostatnie trzy dni karnawa³u
po wsiach kr¹¿y³y korowody przebierañców. By³y wœród nich postacie znane z bo¿onarodzeniowego
kolêdowania: niedŸwiedzie, ko-

scowej kultury, powinny byæ
o³ówkiem lub fotografi¹ odtworzone i zebrane z ca³ego
kraju”.
Apel Zygmunta Glogera
sta³ siê mottem wystawy. Jest
to plon wielu lat wêdrówek z
aparatem po drogach i bezdro¿ach. Prezentowane kapliczki, krzy¿e, figury to elementy pejza¿u polskiego.
Niektóre zabiera czas, niektóre powstaj¹ na nowo, ale s¹ i
takie których ju¿ nie spotkamy i tylko fotografia jest
œwiadkiem ich obecnoœci.
Najstarsze zdjêcia pochodz¹
sprzed 40 lat, ostatnie z jesieni 2002 r. Na wystawie zaprezentowano 104 fotografie
przedstawiaj¹ce ró¿nego rodzaju budowle œwiadcz¹ce o
bogatej kulturze ich budowniczych, jak równie¿ o g³êbokiej wierze. Wystawa ta, to
piêkna lekcja: historii, tradycji, obyczajowoœci i pamiêci.
S£AWOMIR GURDAK

WÊDRUJEMY

wcielenia Zapustu, zapowiadaj¹c
rych³y koniec karnawa³u. Chodzi³
on od chaty do chaty i sk³ada³ ¿yczenia, domagaj¹c siê datków.
Zwyczaj ten, ¿ywy jeszcze w
dwudziestym wieku, powoli zaczyna zanikaæ. Coraz rzadziej na
wsi polskiej spotkaæ mo¿na grupy m³odych, weso³ych „zapustników”, wêdruj¹cych od domu do
domu z turoniem „k³api¹cym” pyskiem, niedŸwiedziem czy koz¹.
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PIELÊGNUJMY TRADYCJE
Wiele kartek jest w kalendarzu, tych zwyk³ych, na co dzieñ
i tych specjalnych, od œwiêta.
Lecz dwie styczniowe przypominaj¹ wszystkim o œwiêtach
bardzo szczególnych dla
wszystkich Babæ i Dziadków.
Tradycja dochodów tych dni
zrodzi³a siê w po³owie XX wieku,
wychodz¹c na przeciw spo³ecznym nastrojom i oczekiwaniom,
bowiem potrzebne by³y takie dni,
w których podkreœlona by³aby
spo³eczna rola babæ i dziadków w
¿yciu wspó³czesnych rodzin.
Dziadkowie to wielki skarb.
Rozszerzaj¹ oni œwiat dziecka o
przesz³oœæ. ¯yli w œwiecie innym ni¿ obecny, a poprzez doœwiadczenia w³asnego ¿ycia do
wielu spraw nabrali dystansu i
patrz¹ na nie inaczej. Przy tym
posiadaj¹ „magiczny dar” opowiadania o tym, co by³o. Maj¹
wiêcej czasu i cierpliwoœci, by
wielokrotnie powtarzaæ te same
historie, a one i tak za ka¿dym

razem s¹ dla dzieci fascynuj¹ce
i pobudzaj¹ wyobraŸniê. Posiadaj¹ cechy, które mo¿na uznaæ
za w³aœciwe dla ich wieku, czyli: cierpliwoœæ, wyrozumia³oœæ

i ³agodnoœæ. Daj¹ dzieciom to,
czego nie mog¹ daæ im rodzice.
A wiêc czas na opowiadanie bajek, ciekawych historii, naukê
robótek rêcznych, pieczenie ciastek, itp. Dziadkowie potrafi¹
s³uchaæ swoich wnucz¹t. One
czasami bardzo potrzebuj¹

Z ZAPUSTAMI
St¹d te¿ wzi¹³ siê nasz pomys³ na przygotowanie przedstawienia „Zapusty! Zapusty!”. Dzieci by³y chêtne, w przebraniu
pomogli rodzice oraz nauczycielka plastyki Barbara Czajkowska. Weso³y scenariusz, dobra muzyka, kilka prób – i ruszyliœmy z zapustami w miasto.
Wystawiliœmy inscenizacjê w Zespole
Placówek, Przedszkolu nr 1 oraz w naszej rodzimej placówce – Szkole Podstawowej nr 2.
Jednak najwiêcej wra¿eñ dostarczy³ dzieciom pobyt w Œrodowiskowym Domu Samopomocy. Po raz pierwszy bowiem gra³y,
œpiewa³y i tañczy³y dla tak specyficznej grupy osób. Jednak ¿ywio³owy odbiór, brawa i
salwy œmiechu ogl¹daj¹cych prze³ama³y tremê. Dzieci zaprezentowa³y siê wspaniale. W
nagrodê zosta³y zaproszone na pyszny poczêstunek, który spo¿ywa³y wspólnie z
„mieszkañcami domu”. Razem z nimi zwiedza³y poszczególne pracownie i zachwyca³y siê pracami m³odzie¿y tego¿ oœrodka.
S¹dzimy, ¿e takie spotkania przynosz¹
wszystkim ogromne korzyœci. Dzieci prezentuj¹ swoj¹ sztukê osobom niepe³nosprawnym, daj¹c im przy tym swoj¹ radoœæ i entuzjazm ¿ycia. Ucz¹ siê tak¿e akceptacji osób „innych” oraz „zdrowego”
kontaktu z nimi.
BO¯ENA SKAWIÑSKA
RENATA MORTKA

zwierzyæ siê komuœ ze swoich
marzeñ, k³opotów i prze¿yæ.
Dziadkowie s¹ zawsze w takich
sytuacjach otwarci i szczerzy w
pomocy i s³uchaniu. Trzeba
wspomnieæ, ¿e to
oni w³aœnie wyjaœniaj¹ dzieciom poczucie czasu i daj¹
doœwiadczenie
przemijania go oraz
wskazuj¹ na koniec
¿ycia i potrzebê m¹drego gospodarowania nim.
Tak wiêc, mo¿emy sobie powiedzieæ: ¿yjemy nie
obok siebie, ale razem, ka¿dy spe³niaj¹c rolê, jaka
jest mu powierzona. To daje poczucie oparcia i mo¿liwoœci wytchnienia rodzicom, bezpieczeñstwa i mi³oœci wnukom, zaœ dziadkom poczucie spe³nienia i radoœæ,
bo dziêki nim na tym œwiecie s¹
istoty, które daj¹ szczêœcie ich

dzieciom i im samym, które mo¿na wspieraæ i kochaæ.
Z tej okazji 21 i 22 stycznia
uczniowie klas III Szko³y Podstawowej nr 2 pod opiek¹ wychowawczyñ M. Kowalskiej, M.
Niewczas i R. Szpunar spotkali
siê z pensjonariuszami Domu Pomocy Spo³ecznej oraz cz³onkami
Klubu Seniora w Samorz¹dowym
Oœrodku Kultury, przedstawiaj¹c
monta¿ s³owno-muzyczny pt.
„Dla Babci i Dziadka”. Na koniec
dzieci sk³ada³y ¿yczenia wrêczaj¹c kolorowe laurki. Wszyscy byli
bardzo wzruszeni i zadowoleni.
Po wystêpie dzieci zosta³y zaproszone na herbatkê i ciasteczka.
Uwa¿amy, ¿e tego typu spotkania, to nie tylko po¿yteczne spêdzenie wolnego czasu, ale równie¿
wychowanie i zaszczepienie szacunku dla starszych ju¿ ludzi.
Jak¿e nader wa¿ne jest kultywowanie dobrych tradycji i
podtrzymywanie wiêzi pokoleniowej. Œwiadczy³y o tym ³zy
szczêœcia wœród dzieci i doros³ych. Mamy nadziejê, ¿e ta tradycja przetrwa jak najd³u¿ej.
ORGANIZATORKI

MUZYKA CIESZY, KOI
i LECZY SERCA
2 marca Dom Pomocy Spo³ecznej
w Nowej Dêbie goœci³ zespó³ muzyczno-taneczno-wokalny Klubu Seniora
EMKA ze Stalowej Woli. Cz³onkowie
Klubu przygotowuj¹ repertuar wykorzystuj¹c w³asne pomys³y. Panie wystêpuj¹ce w zespole projektuj¹ i w³asnorêcznie wykonuj¹ ciekawe, niepowtarzalne stroje. Same równie¿ opracowuj¹ choreografiê. Kolorowe kostiumy ozdobione cekinami, bi¿uteri¹,
wykorzystywane s¹ m.in. do tañców
cygañskich. Tancerki przedstawi³y estradowy popis z parasolkami. Pokaza³y, ¿e przedmiot ten nie musi pe³niæ tylko roli ochronnej - przeciwdeszczowej,
ale z powodzeniem mo¿e byæ ciekawym rekwizytem. Cz³onkowie Klubu
przedstawili równie¿ interesuj¹c¹ scenkê rodzajow¹ rodem z Bliskiego
Wschodu. Harem ten by³ bardzo nietypowy, gdy¿ prym wiod³y kobiety, a su³tan ca³kowicie podda³ siê ich woli.
W zespole dzia³aj¹ tak¿e cz³onkowie, którzy od lat pasjonuj¹ siê muzyk¹. Zagrali oni dla naszych pensjonariuszy piosenki i przeboje „wiecznie m³ode”. Mieszkañcy mieli okazjê

powspominaæ czasy m³odoœci. Niektórym podopiecznym zakrêci³a siê
³za w oku. Wizyta Klubu w DPS-ie pozwoli³a, choæ na chwilê, zapomnieæ o
codziennych problemach, chorobach,
niepe³nosprawnoœci. Mieszkañcy mieli okazjê zobaczyæ pracê i wysi³ek, a
przede wszystkim chêci, jakimi dysponuj¹ ludzie w porównywalnym wieku. Emerytura czy przebywanie na
rencie inwalidzkiej nie oznacza bezradnoœci, monotonii i bezczynnoœci, o
czym mogliœmy siê przekonaæ podczas wizyty stalowowolskiego Klubu
Seniora EMKA.
Wystêp zespo³u by³ specyficznym
elementem muzykoterapii po¿¹danym
w naszej instytucji, gdy¿ przyniós³ pensjonariuszom potrzebny promyk ciep³a,
radoœci i optymizmu.
Pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim cz³onkom Klubu
za to, i¿ zechcieli odwiedziæ nasz Dom
i poœwiêciæ swój czas. Jesteœmy równie¿ wdziêczni w³adzom miasta Stalowa Wola, ¿e umo¿liwi³y przyjazd do naszego œrodowiska.
AMD
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„KOFI ROCK”
NA STARCIE
W po³owie lutego b.r. do studia nagraniowego „SPECTRUM” w Tarnowie wszed³ nowodêbski zespó³
„KOFI ROCK”, aby nagraæ sw¹ debiutanck¹ p³ytê CD.

Fot. Jaros³aw Datta
Odby³o siê to m.in. dziêki przychylnoœci burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dêba
– Józefa Czekalskiego, który zdecydowa³
siê dofinansowaæ po czêœci sesjê nagraniow¹ i u³atwiæ zaistnienie na rynku rodzimym
muzykom.
Pierwszy sukces zespo³u mia³ miejsce w
czerwcu 2001 r. w studiu radiowej ”Trójki”
im. Agnieszki Osieckiej, gdzie muzycy zajêli pierwsze miejsce bior¹c udzia³ w konkursie „ROCK w JEDYNCE”, który odby³
siê pod patronatem TVP. Od 2003 roku zespó³ wystêpuje w sk³adzie: Dariusz Babiarz
– voc., gitara akust. (ex-HOLY DOGS, laureat Festiwalu Muzyków Rockowych JAROCIN `91), Andrzej Paprot (na zdjêciu)
– gitara elektr. (znany wczeœniej z zespo³ów
SAGITTARIUS, THE END, ONE MILLION BULGARIANS, ONE GAIN), Grzegorz Pawelec – git. bas.(wspó³za³o¿yciel
ONE GAIN, oraz do niedawna basista ONE
MILLION BULGARIANS), oraz doskona³y perkusista Robert Filipiuk (ex-AMNES).
Muzycy maj¹ nadziejê, ¿e p³yta (chocia¿
w niewielkim nak³adzie) uka¿e siê na pó³kach sklepów muzycznych ju¿ na wakacjach, wieñcz¹c w ten sposób ¿mudny i d³ugotrwa³y proces twórczy.
Zespó³ sk³ada serdeczne podziêkowania
Burmistrzowi, Radzie Miejskiej oraz dyrektorowi Samorz¹dowego Oœrodka Kultury
– Alicji Suskiej, która przed ka¿d¹ sesj¹
nagraniow¹ udostêpnia nieodp³atnie cz³onkom zespo³u pomieszczenie na indywidualne próby.
KAMIL HINZMANN
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Czy skazani jesteœmy na dyskotekowe
podrygiwania, jako jedyn¹ formê tanecznej edukacji? Jest to raczej przera¿aj¹ca
wizja i miejmy nadziejê, ¿e nie spe³ni siê.
By temu zapobiec nale¿a³oby bardziej
przychylnym okiem spojrzeæ na ruchy taneczne, które pojawi³y siê w Nowej Dêbie
w ostatnich latach.
W Samorz¹dowym Oœrodku Kultury ju¿
Taniec od zawsze stanowi³ idealn¹ formê od lat istnieje i dzia³a ludowy zespó³ „Dêbiadialogu – jest to jedyny jêzyk zrozumia³y, bez nie”, bêd¹cy grup¹ kultywuj¹c¹ nasz¹ lasowyj¹tku, dla wszystkich. To jedna z najbar- wiack¹ taneczn¹ kulturê; ponadto w ramach
dziej naturalnych form ludzkiej aktywnoœci i przygotowañ do dalszej edukacji tanecznej
najstarszy sposób artystycznej wypowiedzi (ju¿ wyraŸnie ukierunkowanej) dzia³aj¹ Ma³e
cz³owieka. Korzyœci, jakie daje taniec – bez Formy Taneczne, szkol¹ce najm³odszych.
wzglêdu na jego funkcjê – s¹ olbrzymie i trud- Opiekunem i kierownikiem obu zespo³ów jest
no wymieniæ tu wszystkie: rozwija on i kszta³- Maria £¹czna. W SOK-u odbywaj¹ siê taktuje cechy motoryczne – g³. koordynacjê ru- ¿e próby tancerzy break-dance, zrzeszonych
chow¹, stymuluje uk³ad odpornoœciowy i w Stowarzyszeniu „Wsparcie”.
wydolnoœciowy, rozwija kondycjê fizyczn¹,
W ramach Bractwa Rycerskiego m.
uczy obycia towarzyskiego, daje radoœæ ¿y- Nowa Dêba dzia³a, propaguj¹c taniec dawcia, rozwija pewnoœæ i wiarê w siebie, inte- ny, zespó³ „Gratia Juvenis” – opiekê nad
gruje, kszta³tuje ³adn¹ sylwetkê, pozwala czuæ zespo³em sprawuje Jerzy Lubera.
siê m³odo i byæ nowoczesnym, jest jednym z
Podobny charakter ma Szkolny Amatornajtañszych sposobów spêdzania wolnego ski Zespó³ Tañca Dawnego „Grata Noviczasu, i mo¿na go uprawiaæ w ka¿dym wieku.
Grata Novitas
Có¿ jeszcze mo¿na by³oby dodaæ – myœlê, ¿e nale¿a³oby od razu
zacz¹æ wdra¿aæ w ¿ycie edukacjê
taneczn¹, a je¿eli od razu, to rzecz
jasna miejscem najodpowiedniejszym do tego byæ powinna SZKO£A i lekcje wychowania fizycznego (w programie wychowania fizycznego szkó³ ka¿dego szczebla
znajduje siê dzia³: „Rytm-TaniecMuzyka”)
„(...)Wykonywanie æwiczeñ
przy muzyce stanowi niezwykle
atrakcyjn¹ i ciekaw¹ formê ruchu.
Odpowiednio dobrana muzyka
zwiêksza emocje i opóŸnia wyst¹pienie zmêczenia. Dziêki muzyce stajemy tas”, istniej¹cy od 2002 roku przy Gimnasiê bardziej wydolni i uruchamiamy istnie- zjum nr 1 w Nowej Dêbie – kierownikiem,
j¹ce w naszym organizmie rezerwy. Lek- opiekunem i choreografem zespo³u jest
cje wychowania fizycznego z muzyk¹ pod- Edyta Za³êska-Magda.
nosz¹ atrakcyjnoœæ ruchu, przypominaj¹c
W Szkole Filialnej SP 2 w Porêbach
bardziej zabawê, której zawsze cz³owiek, Dêbskich El¿bieta Kaczak od lat prowaniezale¿nie od wieku, jest z³akniony.(...). dzi taneczny zespó³ „Figielek”, który
Poprzez muzykê i dziêki muzyce mo¿na uœwietnia swoimi wystêpami ró¿ne szkolwci¹gaæ dzieci do systematycznych zajêæ ne uroczystoœci. Zespó³ cheerleaderek,
po³¹czonych z ruchem i uczyniæ z ruchu z³o¿ony z uczennic Zespo³u Szkó³ nr 1 w
istotny element troski m³odego cz³owieka Nowej Dêbie, a zainicjowany przez Edytê
o w³asne zdrowie.”*
Za³êsk¹-Magdê, uatrakcyjnia miejskie i
Æwiczenia przy muzyce ucz¹ umiejêt- szkolne imprezy o charakterze sportowym.
noœci skupiania siê i koncentracji, panowaTo wszystko jest jednak maleñk¹ kronia nad odruchami cia³a oraz doskonalsze- pelk¹ w morzu potrzeb – nie pozwólmy, by
go opanowania koordynacji ruchowej (tak nasza m³odzie¿ skazana by³a na przypadbardzo potrzebnej w wielu dyscyplinach kow¹, okazjonaln¹ i niestety tandetn¹ edusportowych), rozwijaæ s³uch muzyczno-ryt- kacjê dyskotekow¹. Stwórzmy podwaliny
miczny i poczucie rytmu, rozwijaæ poczu- prawdziwej edukacji tanecznej i nie pocie wra¿liwoœci artystycznej na ³ad i upo- zwólmy, by Kult Tañca umar³ w Nowej
rz¹dkowanie ruchu w czasie.
Dêbie œmierci¹ naturaln¹, bo przecie¿ ...„taNa szczêœcie sprawa edukacji tanecznej niec jest poezj¹ ruchów ludzkiego cia³a”!
m³odych ludzi, mieszkaj¹cych w Nowej
Opr. EDYTA ZA£ÊSKA-MAGDA
Dêbie le¿y na sercu wielu osobom, zajmuPrzypisy: *Maria Nowak „Gimnastyka przy muj¹cym siê tañcem zarówno amatorsko, jak zyce w szkole” Agencja Promo-Lider, Warszawa
i profesjonalnie.
1995, str.3
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NASZ DOM
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Nowej Dêbie prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ ju¿ 13 lat.
Jest jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatu Tarnobrzeskiego, o zasiêgu ponadgminnym.
Przeznaczony jest dla osób
doros³ych, przewlekle somatycznie chorych, w wiêkszoœci
wymagaj¹cych pomocy osób
drugich. Na sta³e mieszka tu 42
pensjonariuszy. Przyjmowani s¹

zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety. Dom zabezpiecza mieszkañcom podstawowe us³ugi w postaci miejsca zamieszkania, z
wyeliminowanymi barierami architektonicznymi – posiadamy
windê dla osób niepe³nosprawnych, zamontowane uchwyty.
Wype³niaj¹c swoj¹ funkcjê, zaspokaja przede wszystkim potrzeby bytowe, do których zaliczyæ nale¿y przygotowywanie
posi³ków (w tym tak¿e diet), pranie w naszej pralni i prasowanie
bielizny poœcielowej i osobistej
oraz utrzymanie czystoœci.
Istotnymi us³ugami, które
œwiadczy Dom s¹ us³ugi opiekuñcze polegaj¹ce na podnoszeniu
sprawnoœci przebywaj¹cych tutaj
osób, jak równie¿ aktywizowanie
mieszkañców i mobilizowanie do
podejmowania dzia³añ na ich korzyœæ. Znacz¹c¹ pomoc¹, jak¹
œwiadczy DPS jest wykonywanie
us³ug wspomagaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych udzia³ w terapii zajêciowej, realizacjê potrzeb religijnych
(w budynku znajduje siê kaplica
Œw. Józefa, pos³ugê duszpastersk¹
sprawuj¹ kap³ani z parafii p.w.
Podwy¿szenia Œw. Krzy¿a). Organizujemy œwiêta oraz uroczystoœci okazjonalne. Pensjonariusze
maj¹ umo¿liwione korzystanie z
biblioteki znajduj¹cej siê w Domu.
Podtrzymujemy i nawi¹zujemy

nowe kontakty ze œrodowiskiem
lokalnym, w szczególnoœci z
Klubem Seniora, przedszkolami
i szko³ami.
Jako instytucja zapewniamy
us³ugi zdrowotne w postaci pielêgnacji chorych, konsultacji lekarskich, w tym specjalistycznych.
Prowadzona jest rehabilitacja lecznicza oraz promocja zdrowia. Pensjonariusze maj¹ zapewniony dostêp do œrodków medycznych, ortopedycznych i pomocniczych
(pieluchomajtki, podk³ady, itp.)

Zapewnienie wy¿ej wymienionych us³ug na odpowiednim
poziomie wymaga nak³adu wielu œrodków, si³, czasu i pomys³ów.
Œrodki finansowe otrzymujemy z
dotacji i odp³atnoœci mieszkañców. W znacznym stopniu to postawa pracowników, którzy widz¹ koniecznoœæ permanentnego

i profesjonalnego dzia³ania na
rzecz mieszkañców, decyduje o
poziomie œwiadczonych przez
nasz¹ instytucjê us³ug. Wspieraj¹ oni nowymi pomys³ami i konstruktywizmem w rozwi¹zywaniu codziennych problemów.
Wraz z rosn¹cymi potrzebami
naszego Domu zwróciliœmy siê z
proœb¹ do ró¿nych instytucji i
osób prywatnych o wsparcie.
Dziêki uprzejmoœci i ¿yczliwoœci
firm lokalnych, jak i krajowych,
otrzymaliœmy pomoc rzeczow¹ i
finansow¹. Wsparcie to pomog³o

nam zorganizowaæ dla pensjonariuszy m.in. upominki miko³ajkowe, œwi¹teczne, Wigiliê itp. Du¿¹
radoœæ sprawi³o przekazanie nowej odzie¿y w postaci garniturów
dla mê¿czyzn oraz bluzek i spódnic dla kobiet. Ofiarowane produkty ¿ywnoœciowe urozmaici³y
jad³ospis, natomiast farby i materia³y budowlane pozwoli³y odnowiæ czêœæ pokoi mieszkalnych
i administracyjnych. Dla Domu
Pomocy Spo³ecznej sponsorzy
przekazali nowe meble, firany,
sprzêt gospodarstwa domowego,
co w znacznym stopniu poprawi³o funkcjonalnoœæ i estetykê pomieszczeñ. Dziêki darom przygotowaliœmy w Domu pokój goœcinny, z którego mog¹ korzystaæ osoby odwiedzaj¹ce pensjonariuszy.
Pokój goœcinny jest jednym z wymaganych elementów standaryzacyjnych w tego typu placówkach. Korzystaj¹c z pomocy darczyñców wyposa¿yliœmy w szafki, sto³y i siedziska pracowniê terapii zajêciowej, w której mieszkañcy spêdzaj¹ wolny czas.
Nie sposób wymieniæ wszystkiego tego, co zdo³aliœmy wykonaæ,
jak równie¿ wymieniæ wszystko to,
co otrzymaliœmy. Pragniemy jednak podziêkowaæ za ka¿dy gest dobroci i ¿yczliwoœci. Okazana pomoc pozwala nam wierzyæ, ¿e nie
tylko Powiatowi Tarnobrzeskiemu
i w³adzom gminy Nowa Dêba, ale
przede wszystkim œrodowisku lokalnemu zale¿y na istnieniu placówki œwiadcz¹cej fachow¹ pomoc osobom potrzebuj¹cym.
Dom Pomocy Spo³ecznej w Nowej Dêbie
nie tylko sprawuje opiekê nad chorymi, ale jest
równie¿ miejscem pracy, daj¹cym utrzymanie
prawie 30-tu rodzinom.
Dopóki Dom bêdzie
funkcjonowa³ na odpowiednim poziomie, jest
szansa zapewnienia stabilnoœci
miejsc pracy, co jest istotnym i
pozytywnym czynnikiem dla
struktury zatrudnienia w naszym
nowodêbskim œrodowisku.
Mamy nadziejê, i¿ wspólnymi si³ami uda siê nam pokonaæ pojawiaj¹ce siê trudnoœci. I mimo
problemów systematycznie podwy¿szaæ poziom œwiadczonych
us³ug oraz realizowaæ wymogi
standaryzacyjne.
AGNIESZKA MARKOWICZ
-DUDEK
Dyrektor DPS
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„SZKO£A
Z KLAS¥”
Szko³a Podstawowa, a
obecnie Zespó³ Szkó³ w Jadachach, otrzyma³a certyfikat
„Szko³a z klas¹”. W roku
szkolnym 2002/2003 nasza
placówka oœwiatowa bra³a
udzia³ w I edycji akcji „Szko³a
z klas¹”, która by³a prowadzona przez Gazetê Wyborcz¹ oraz
Fundacjê Centrum Edukacji
Obywatelskiej pod patronatem
Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego.
Tytu³ ten jest dla szko³y w
Jadachach zwieñczeniem ciê¿kiej, rocznej pracy. Nauczyciele
wspólnie z uczniami realizowali precyzyjnie szeœæ wybranych
przez siebie zadañ. By³y to zadania ambitne i nowatorskie, o
nastêpuj¹cej treœci:1. Uczniowie
w centrum uwagi. 2. Jak oceniamy? 3. Festiwal nauki po³¹czony ze Œwiêtem Szko³y. 4. Praca
dla innych. 5. Nasz szkolny kodeks. 6. Wiêcej kultury.
Tytu³ „Szko³a z klas¹”
przyznano Szkole Podstawowej w Jadachach za to, ¿e:
dobrze uczy ka¿dego ucznia;
ocenia sprawiedliwie; uczy
myœleæ i rozumieæ œwiat; rozwija spo³ecznie; pomaga
uwierzyæ w siebie; przygotowuje do przysz³oœci.
Pomimo zakoñczenia I
edycji akcji „Szko³a z klas¹”
wiele dzia³añ wpisa³o siê na
trwa³e w nasz kalendarz szkolny. Wspomnê chocia¿by o obchodzonym 31 maja Œwiêcie
Szko³y. Chcemy równie¿ zachowaæ tradycjê odwiedzania
w okresie przedœwi¹tecznym
osób starszych i samotnych,
dla których organizujemy w
szkole Jase³ka.
Tytu³ „Szko³a z klas¹” jest
dla szko³y w Jadachach wyró¿nieniem, a tak¿e wyzwaniem. Placówka ta ma grono
œwietnych nauczycieli, którzy
poprzez swoje dzia³ania aktywizuj¹ dzieci i m³odzie¿.
Dziêki nim szko³a uczy twórczego myœlenia, pomaga
uczniom uwierzyæ w siebie i
przygotowaæ do ¿ycia w nowoczesnym œwiecie.
BERNARDA G£OWACKA
Dyrektor
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PRZEDSZKOLAKI w ZOL-u
,,Niech obiegnie œwiat nowina-narodzi³a siê dziecina’’- tymi
s³owami dzieci z Przedszkola nr
4 w Nowej Dêbie rozpoczê³y 20
stycznia jase³ka w Zespole
Opieki Leczniczej. Dwudziestu
piêciu pacjentów tutejszej placówki ZOL-u obejrza³o wystêpy grupy 5-6-latków, która
przedstawi³a historiê narodzenia
Pana Jezusa przeplatan¹ kolêdami i pastora³kami.
Dzieci gra³y rolê Maryi, Józefa, anio³ków, pastuszków i
królów w odpowiednich strojach i z u¿yciem rekwizytów.
Znane kolêdy z akompaniamentem muzycznym œpiewane by³y
wspólnie z chorymi oraz personelem medycznym.
W repertuarze dzieci znalaz³y siê wiersze i piosenki zwi¹zane ze zbli¿aj¹cym siê Œwiêtem Babci i Dziadka. W ten sposób przedszkolaki przypomnia³y o roli babci i dziadka w ¿yciu

wnuków. Na koniec dzieci wrê- sprawi³o du¿o radoœci i chwilê
czy³y pacjentom ZOL-u skrom- zapomnienia o ich chorobach.
ne upominki samodzielnie przez
Nale¿y dodaæ, ¿e nie jest to
siebie wykonane, a w zamian nasze pierwsze spotkanie z pa-

dosta³y kosz s³odyczy, ufundowany przez chorych i personel.
Spotkanie mia³o szczególny i
wzruszaj¹cy charakter, gdy¿
przybli¿y³o dzieciom kontakt z
ludŸmi starszymi, chorymi i niepe³nosprawnymi, a pacjentom

cjentami tej instytucji. Wspó³praca nasza trwa ju¿ drugi rok. W
ubieg³ym roku dzieci odwiedza³y ZOL, a tak¿e przekaza³y ¿yczenia chorym z okazji Œwiatowego
Dnia Chorego, wrêczaj¹c samodzielnie wykonane laurki. ¯yczy-

Grupa nauczycieli w okresie trwania ferii zimowych w Gimnazjum nr 1 w Nowej
Dêbie zaplanowa³a program na stworzenie dobrego, atrakcyjnego spêdzania wolnego czasu. Tradycje szkolne, wspólna odpowiedzialnoœæ za podejmowane zadania, to
cz³ony programu, wokó³ których by³y realizowane cele wychowawcze.

GIMNAZJUM PRZYJAZNE DLA M£ODZIE¯Y
Zorganizowane zosta³y wycieczki - do Warszawy i Rzeszowa. M³odzie¿ uczestniczy³a w
akcji ,,Ferie na sportowo.”
Wycieczka do Warszawy odby³a siê 17 lutego 2004 r. Uczestniczyli w niej uczniowie klas
pierwszych (B, C, D), klasy II E,
klasy III A wraz z wychowawcami Halin¹ Strojek, Mari¹ Mroczek i Dariuszem Karnatem. Po
przyjeŸdzie do Warszawy m³odzie¿ odwiedzi³a Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a tak¿e jako obserwatorzy, uczestniczy³a w jego
obradach. By³o to niezwyk³e wydarzenie, które z pewnoœci¹ bêdzie dla wszystkich czymœ, co na
d³ugo pozostanie w pamiêci.
¯yczliwoœci pos³a W³adys³awa
Stêpnia zawdziêczamy mo¿liwoœæ spotkania i rozmowy z
przedstawicielami polskiego parlamentu. Dodatkowymi atrakcjami zwiedzania Sejmu by³o zobaczenie ,,na ¿ywo” wiele znanych
i cenionych osób ze œwiata polityki, biznesu i kultury.

Zwiedzaj¹c Zamek Królewski sa³a, humory tak¿e i jak¿e wszystm³odzie¿ mog³a podziwiaæ wspa- kim by³o ¿al ¿egnaæ siê ze stolic¹,
nia³¹ architekturê, przepiêkne spaceruj¹c po Starym Mieœcie.
Wycieczka do Rzeszowa odby³a siê 16 lutego na film pt. ,,Mój
przyjaciel niedŸwiedŸ”. Wziêli w
niej udzia³ uczniowie klas pierwszych i drugich pod opiek¹ Jerzego Brzuszka i D. Karnata. Celem
wycieczek by³a integracja m³odzie¿y oraz w³aœciwe zagospodarowanie czasu wolnego na feriach.
W dniach 17 i 18 lutego zosta³ zorganizowany turniej tenisa sto³owego dziewcz¹t i ch³opców. Opiekunami byli nauczyciele wychowania fizycznego.
Rozgrywki prowadzone by³y
systemem rosyjskim. Zwyciêscy otrzymali nagrody, a uczestnicy pami¹tkowe dyplomy.
Zajêcia, wycieczki zosta³y
zorganizowane dziêki dofinanwnêtrza komnat zamku. Ka¿dy z sowaniu programów przez
uczniów otrzyma³ ,,kartê wyciecz- Miejsko- Gminn¹ Komisjê Rozki”, która mia³a na celu zwrócenie wi¹zywania Problemów Alkouwagi na najistotniejsze wiadomo- holowych w Nowej Dêbie.
œci z pobytu w stolicy. Aura dopiHALINA STROJEK
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³y pensjonariuszom du¿o zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci, cierpliwoœci w przyjmowaniu tego,
co zgotowa³ los, oraz nadziei na
lepsze jutro. A ca³emu personelowi zak³adu ¿yczyliœmy wszystkiego, co najlepsze oraz wiele si³y
i wytrwa³oœci w wykonywaniu
ciê¿kiej i odpowiedzialnej pracy
nios¹cej ulgê drugiemu cz³owiekowi. Za ka¿dym razem jesteœmy
tam mile widziani, co daje siê odczuæ, widz¹c uœmiechniête twarze pacjentów. Dzieci nasze te¿ z
niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na ka¿de takie spotkanie, a co najwa¿niejsze umiej¹ byæ wra¿liwe na
cierpienie ludzi. Wiedz¹, ¿e jest
to miejsce, w którym nale¿y zachowaæ siê godnie i same tego
przestrzegaj¹.
Mamy nadziejê, ¿e zaowocuje to w ich doros³ym ¿yciu i wyrosn¹ na ludzi szanuj¹cych drugiego cz³owieka, a zw³aszcza
ludzi potrzebuj¹cych pomocy i
opieki.
MARLENA MYSIAK
DANUTA £AGODA
Przedszkole nr 4

PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ
29 stycznia w Zespole
Szkó³ nr 2 w Nowej Dêbie odby³a siê sesja popularno-naukowa pt. „Przedsiêbiorczoœæ
– sposób na ¿ycie?”. Spotkanie to zosta³o zorganizowane
przez Szkolny Klub Przedsiêbiorczoœci ,,Lider” oraz wspó³pracuj¹cych nauczycieli - Iwonê Strojek, Annê Macios,
Izabelê Rz¹sê, Annê Kowalsk¹. Patronat objê³o Towarzystwo „Altum”, a pracê koordynowa³ Zygmunt ¯o³¹dŸ
– za³o¿yciel stowarzyszenia
„Wsparcie” w Nowej Dêbie.
Sesja by³a jednym z elementów realizacji projektu „Inkubator kreatywnoœci”, który by³
finansowany w ramach programu edukacji ekonomicznej
przez Narodowy Bank Polski.
W ramach dzia³alnoœci klubu
„Lider” powsta³y 2 projekty
inicjatyw uczniowskich, zg³oszone do konkursu pt. „Pomys³y m³odych”.
Pierwszy z projektów dotyczy utworzenia w szkole
Punktu Doradztwa Zawodowego, a drugi obejmuje powstanie szkolnej si³owni.
Na pocz¹tku sesji uczniowie
przedstawili czynniki, które
maj¹ wp³yw na przedsiêbior-
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PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW 2004

W sobotê 13 marca mia³a
miejsce XIII Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Sandomierskiej na Jasn¹ Górê. Uczestniczy³o w niej ponad cztery tysi¹ce dziewcz¹t i ch³opców przygotowuj¹cych siê do egzaminu
dojrza³oœci.
Wœród nich, podobnie jak w
latach poprzednich, nie zabrak³o
uczniów Zespo³u Szkó³ nr 1 z
Nowej Dêby. Towarzyszyli im
wychowawcy klas (M. Kasak,
D. Rybak, D. Boryñska-Dziêgiel, B. Gajos, L. Kisiel, E.
Okinczyc oraz Z. Boryñska,
Z. Majdañska, R. Trawiñski i
ks. M. Wolanin).
Has³em pielgrzymki by³y
s³owa: „Z Maryj¹ naœladujemy
Chrystusa”. By³a ona prze¿ywana: w duchu wdziêcznoœci za
Bo¿e dary, szczególnie za dar
Wcielenia; w duchu podziêkowania za obecnoœæ i opiekê
Maryi roztaczan¹ od ponad sze-

w ZESPOLE SZKÓ£ nr 2
czoœæ. Nastêpnie Ireneusz
Kubiœ – dyrektor Mazowieckiego Oddzia³u Towarzystwa
„Altum”, wypowiedzia³ siê na
temat przedsiêbiorczoœci, jako
sposobu na ¿ycie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele
w³adz lokalnych- sekretarz
gminy Nowa Dêba – Wies³aw
Ordon oraz lokalni przedsiêbiorcy: Cezary Wypniewski –
w³aœciciel zak³adu odzie¿owego „Nicol” i Tadeusz Rak –
w³aœciciel Zak³adu Us³ug Kamieniarskich. Sekretarz Gminy
Nowa Dêba przedstawi³ zebranej m³odzie¿y informacjê o
tym, w jaki sposób w³adze lokalne wspieraj¹ ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa na terenie
gminy. Przedsiêbiorcy z Nowej
Dêby zaœ opowiadali o swoich
doœwiadczeniach zwi¹zanych z
dzia³alnoœci¹ ich firm.
Organizatorzy sesji dziêkuj¹ przyby³ym goœciom, przedstawicielom w³adz lokalnych
oraz dyrekcji ZS Nr 2 za udzia³
w spotkaniu. By³o ono dla
uczniów wyzwaniem, nowym
doœwiadczeniem, rozbudzi³o w
uczniach zainteresowanie
przedsiêbiorczoœci¹.
IWONA STROJEK
Opiekun SKP ,,Lider”

œciu wieków nad narodem, a
tak¿e nad naszym ¿yciem; w duchu pokuty i wynagrodzenia za
lata, jakie ju¿ otrzymaliœmy w
darze od Boga; w duchu proœby za rodziców, nauczycieli,
wychowawców, katechetów i
katechetki, aby Wszechmog¹cy
Bóg wynagrodzi³ ich trud wychowawczy; w duchu proœby o
Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla
wszystkich m³odych ludzi, którzy s¹ nadziej¹ Koœcio³a, œwiata i spo³ecznoœci doros³ych, a
obecnie stoj¹ przed wyborem
¿yciowej drogi.
Po powitaniu na placu przed
Domem Pielgrzyma przez Diecezjalnego Duszpasterza Dzieci i M³odzie¿y ks. Bogdana Piekuta, rozpoczê³a siê, prowadzona przez m³odzie¿, Droga Krzy¿owa na Wa³ach Jasnogórskich.
Mszy œw. koncelebrowanej o
godzinie 11.00 w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczy³ Ks.
Bp. Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Andrzej Dziêga, w
otoczeniu kap³anów katechizuj¹cych m³odzie¿ w klasach maturalnych. S³owa powitania ze strony gospodarzy miejsca, tj. Klasztoru Jasnogórskiego, wypowiedzia³ do zgromadzonych w ciep³ych s³owach o. Karol.
Ks. biskup w homilii zwróci³
uwagê na wyj¹tkowoœæ miejsca,
jakim jest Jasna Góra. Mijaj¹ lata
i wieki, wymieniaj¹ siê pokolenia, do Czarnej Madonny przybywaj¹ nieustannie pielgrzymi,
nie tylko z kraju, ale tak¿e spoza
jego granic, z odleg³ych zak¹tków
globu ziemskiego. Przybywaj¹
nie tylko Polacy, ale te¿ przedstawiciele innych narodowoœci,
chc¹c siê naocznie przekonaæ o
pobo¿noœci polskiego spo³eczeñstwa. To Sanktuarium to niczym
s³up milowy wskazuj¹cy drogê,
w jakim kierunku nale¿y zmierzaæ. Jest ono wpisane w dzieje
naszego Narodu. Ponadto dar samej ikony, która tu nie powsta³a,
ale tu dotar³a i tu jest, odbieraj¹c
szacunek i czeœæ od wiernych
czcicieli. Jest wyznacznikiem
myœli i spraw. „Synu, oto Matka
Twoja.” Polski Narodzie, oto
Matka twoja. Król Jan Kazimierz
Maryjê og³osi³ oficjalnie i urzêdowo Patronk¹ i Królow¹. Jasna
Góra to „stolica ducha, myœli i
sumieñ. Tak jest od ponad 600 lat.
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ujednolica. Ale nale¿y pamiêtaæ,
¿e jeœli siê wchodzi bez Chrystusa i zasad moralnych, to siê
przegra. Kto idzie z Chrystusem
ten bêdzie silny i zwyciê¿y.
Co z twoim ¿yciem przy bezrobociu i kryzysie wartoœci?
Znamy dzieñ dzisiejszy, zastanawiamy siê nad przysz³oœci¹.
Bóg – jeœli bêdziesz tego chcia³
- wska¿e ci drogê i poprowadzi
w przysz³oœæ.
Stan¹³eœ dziœ w tym szczególnym miejscu przy Maryi, która
jest Królow¹ Polski. Ona wska¿e
ci zasady p³yn¹ce od Chrystusa z
Krzy¿a. Niech moc mi³oœci,
prawdy, œwiat³o Ducha Œwiêtego
prowadzi wszystkich przez ¿ycie.
Nastêpnym punktem programu by³y refleksje s³owno-muzyczne pt.: „Kim jesteœ Maryjo...”
Ponadto by³ wyk³ad ks. dra S³awomira Chrosta „Z Maryj¹ powiedzieæ TAK Chrystusowi”.
Rozwa¿anie tajemnic œwiat³a, zawierzenie Matce Bo¿ej i b³ogos³awieñstwo zakoñczy³o XIII
pielgrzymkê maturzystów.
Czêœæ uczniów naszej szko³y wybra³a siê jeszcze w drodze
powrotnej do Sanktuarium Matki Bo¿ej w Gidlach, gdzie dziêki uprzejmoœci o. Wawrzyñca
poznaliœmy dzieje niewielkiej,
ale znanej figurki Matki Bo¿ej.
Ostatnim punktem by³o spotkanie w Œwiêtej Annie z s. dominikank¹ Magdalen¹, autork¹ zbiorku refleksji „Okruszki siostry Magdaleny”. Przybli¿y³a w skrócie
¿ycie w klasztorze kontemplacyjnym, naznaczonym modlitw¹ i
prac¹ dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej i
dla dobra cz³owieka.

Poczuj gdzie jesteœ”- mówi³ do
zgromadzonej m³odzie¿y ks. biskup. „Jesteœ w miejscu szczególnym. To miejsce jaœnieje w perspektywie œwiata wspó³czesnego
ze wszystkimi jego problemami.
Bóg obecny poprzez swoj¹ Matkê. Tu s¹ porz¹dkowane ludzkie
sprawy, sprawy sumieñ. Tu wiele razy bywa³ Papie¿ Jan Pawe³
II. I to On podkreœla³ wielk¹ rolê
Matki Bo¿ej Królowej Polski, nie
tylko dla Polski. Jesteœ w miejscu, gdzie kszta³tuj¹ siê losy kraju, œwiata i twoje.
¯ycie to epizod w dziejach,
choæby cz³owiek ¿y³ bardzo d³ugo. Przyby³eœ w momencie koncentracji myœli, gdy zastanawiasz siê gdzie iœæ dalej, gdy
rozwa¿asz sprawê odpowiedzialnoœci za swoje ¿ycie pod
k¹tem przysz³oœci.
Patrzymy na was z obawami
i nadziejami. Zastanawiamy siê
czy ta m³odzie¿ jest gorsza od
poprzedniej? Pamiêtaj! Niesiesz
wiarê i mi³oœæ swoich rodziców,
wysi³ek nauczycieli i kap³anów.
Mo¿e siê wydawaæ, ¿e dziœ jest
trudniej byæ dobrym, uczciwym.
Ka¿de pokolenie, ka¿dy cz³owiek zdaje egzamin z ¿ycia lepiej lub gorzej. Obyczaje, styl
¿ycia i w ogóle wspó³czesne
czasy nie sprzyjaj¹ wierze, ale
w tej sytuacji masz daæ œwiadectwo swojej wiary. Rodzi siê wiele pytañ, choæby z racji bliskiego wst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej. Otwieraj¹ siê szersze mo¿liwoœci w skali Europy
i œwiata. Œwiat siê jednoczy i ks. MIECZYS£AW WOLANIN

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
EKOROZWOJU I PROMOCJI JADACHÓW
28 kwietnia 2003r. w S¹dzie Rejonowym w Rzeszowie
zosta³o zarejestrowane Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju
i Promocji Wsi Jadachy. Stowarzyszenie zosta³o utworzone
z inicjatywy dyrektora tutejszej szko³y- Bernardy G³owackiej oraz kilku mieszkañców wsi Jadachy.
G³ównym celem dzia³alnoœci tego stowarzyszenia jest
przede wszystkim rozwój i promocja wsi, pomoc szkole, podnoszenie edukacji ogólnej i ekologicznej, a tak¿e rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych. Wszystkie cele oraz formy
dzia³alnoœci zapisane s¹ w statucie stowarzyszenia.
Prezesem stowarzyszenia jest Kazimiera Brzuszek, wiceprezesem Alina Zych, skarbnikiem Bernarda G³owacka,
a sekretarzem Iwona Król. Obecnie stowarzyszenie liczy
19 cz³onków.
(NS)
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RÊKODZIE£O LASOWIACKIE
POMYS£EM NA W£ASN¥ FIRMÊ
Ju¿ trzy szkolenia pod takim tytu³em przeW ramach wspomnianego szkolenia
prowadzone by³y w Cyganach przez Stowa- uczestnicy warsztatów zapoznawali siê z warzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cyga- runkami osi¹gania sukcesu w dzia³alnoœci
gospodarczej, z cechami wa¿nymi dla
osób przedsiêbiorczych, poszukiwaniami pomys³u na
w³asne przedsiêbiorstwo. Warsztaty te prowadzili
pracownicy Oœrodka Promowania
Przedsiêbiorczoœci
z Sandomierza:
Anna Frañczak i
Piotr Korpysz. W
Zajêcia prowadzili ANNA FRAÑCZAK i PIOTR KORPYSZ.
czasie warsztatów
ny. Przypomnijmy, ze stowarzyszenie to zdo- praktycznych Anna Rzeszut z Baranowa
by³o œrodki na realizacjê projektu „Wieœ Cy- Sandomierskiego (której stowarzyszenie
gany matecznikiem folkloru lasowiackiego” przyzna³o tytu³ lasowiaczki roku) uczy³a wyz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z konywania wycinanek lasowiackich. Ta nieprogramu „Dzia³aj Lokalnie III”.
gdyœ popularna na naszym terenie sztuka

JEDZMY WARZYWA I OWOCE
Szpital Powiatowy w Nowej Dêbie od
wielu lat prowadzi ró¿norodne dzia³ania w
zakresie ochrony zdrowia. Mamy zaszczyt
byæ szpitalem posiadaj¹cym Certyfikat
Akredytacyjny. Od czerwca 2001roku nale¿ymy do Polskiej Sieci Szpitali Promuj¹cych
Zdrowie. W chwili wst¹pienia do PSSPZ byliœmy 83 szpitalem, natomiast do tej pory nale¿y ju¿ ponad 100 szpitali z ca³ej Polski. W
2000 roku w naszym Zak³adzie utworzono
stanowisko koordynatora ds. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Od tej pory rozpoczê³a siê nasza wspó³praca z Fundacj¹ „Promocja Zdrowia”. Konferencje organizowane przez Zak³ad Epidemiologii i Prewencji Nowotworów wraz z
Fundacj¹ „Promocja Zdrowia” s¹ „motorem” do dzia³ania w œrodowisku lokalnym
oraz „³aduj¹ akumulatory” organizatorom
akcji antynikotynowych. Spo³eczeñstwo
Nowej Dêby 2 razy do roku ( 31 maja oraz
trzeci czwartek listopada) jest œwiadkiem
buntu m³odzie¿y szkolnej i m³odszej (przedszkolaków), która maszeruje ulicami Nowej
Dêby g³oœno wykrzykuj¹c has³o akcji. W
tym roku has³em bêdzie „Tytoñ a bieda”.
Akcje uwa¿amy za udane, a przede wszystkim za owocne. Co roku w Nowej Dêbie
przybywa osób, które przestaj¹ paliæ lub zastanawiaj¹ siê nad tym problemem.
Zadaniem koordynatora ds. promocji zdrowia jest realizacja „Narodowego Programu
Zdrowia”. Jednym z g³ównych problemów

zdrowotnych zawartych w Programie s¹ nowotwory z³oœliwe. Z podstawowych czynników ryzyka wysokiej umieralnoœci na nowotwory z³oœliwe jest niew³aœciwy styl ¿ycia, w
tym palenie papierosów, nieodpowiednia
struktura diety i brak aktywnoœci fizycznej.
Cel ten realizujemy m.in. przez w³¹czenie siê
do akcji „Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce”. Akcje - wiosenn¹, jak równie¿ jesienn¹ przeprowadzamy od 2001 roku. Propagujemy j¹ wœród spo³eczeñstwa naszej gminy oraz
Powiatu Tarnobrzeskiego. O antyoksydantach
zawartych w warzywach i owocach, które nie
tylko chroni¹ organizm ludzki przed chorobami, ale tak¿e zapobiegaj¹ starzeniu siê komórek, czyli przed³u¿aj¹ m³odoœæ, dowiedzia³o siê wiele instytucji i zak³adów pracy z terenu miasta i gminy.
Instytucje te otrzymuj¹ ulotki, kupony
konkursowe i plakaty, które ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem.
We wrzeœniu 2002 roku wziêliœmy czynny udzia³ w konferencji zorganizowanej
przez Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Koœcianie. Zaprezentowaliœmy referat pt. „Szpitale wolne od dymu
tytoniowego”. Poza tym zorganizowaliœmy
stoisko akcji „Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce”. Stoisko cieszy³o siê du¿ym
zainteresowaniem. Uczestnicy otrzymali
ulotki oraz kupony konkursowe, a tak¿e
plakaty. Bardzo istotnym faktem jest nag³aœnianie akcji w radio oraz prasie.

WIOSNA 2004
ozdabiania domów wymar³a i pani Anna stara siê przypomnieæ te umiejêtnoœci.
Na drugim szkoleniu jego uczestnicy zapoznawali siê z tajnikami przygotowywania
planu finansowania zamierzonego przedsiêwziêcia. Mówi³a o tym Anna Zaj¹c z OPP.
W czêœci praktycznej uczestnicy warsztatów
wykonywali palmy wielkanocne pod okiem
Anny Rzeszut, a naukê uk³adania bukietów
pobierali od Alicji Stêpieñ z Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Mokoszynie.
W trzeciej czêœci projektu Krzysztof Lubas z OPP mówi³ o promocji wyrobu, o elementach marketingu. PóŸniej zaœ uczestnicy
szkolenia wyjechali do Sandomierza, do Galerii „Zapole”, prowadzonej profesjonalnie
przez etnografów. Galeria pielêgnuje i popularyzuje regionalne tradycje ludowe. Tam
odby³o siê spotkanie z w³aœcicielami galerii.
W warsztatach bra³o udzia³ wiêcej osób,
ni¿ zak³adali organizatorzy. Na ka¿de z nich
przychodzi³o ponad 30-tu mieszkañców
Cyganów, ale te¿ z Suchorzowa, Baranowa Sand. i Bukiego (przysió³ek Stalów).
W ramach ca³ego projektu przygotowywane jest wydanie wierszy Marii Koz³owej, piewczyni kultury lasowiackiej, widokówek z Cyganami w tle, biuletynu okolicznoœciowego „¯ycie Lasowiackie”.
(WO)
Miejscem realizacji akcji wiosennej 2004
roku by³y dwa gimnazja w Polsce. Jedno
gimnazjum w Warszawie i Gimnazjum Nr 1
w Nowej Dêbie. Czujemy siê wyró¿nieni
przez Fundacjê „ Promocja Zdrowia”, ¿e
zaufa³a nam i pomog³a zrealizowaæ akcjê w
Nowej Dêbie. W ramach akcji zorganizowano konkurs na „Przek¹skê-Kompozycjê”. W
konkursie udzia³ wziê³o 30 uczniów (z 15
oddzia³ów – po 2 osoby). Jury nagrodzi³o 5
oddzia³ów, którzy otrzymali koszulki od
sponsorów, tj. Fundacji „Promocja Zdrowia”
i Chiguity PL. Sp. z o. o. Jury w sk³adzie:
Józef Czekalski, burmistrz miasta i gminy
Nowa Dêba, Wies³awa Barzycka, dyrektor
SPZZOZ, Renata Bal, dyrektor BOJS, Danuta Ha³oñ, naczelna pielêgniarka, Renata Kubat, dietetyczka SPZZOZ -nagrodzi³o wszystkich pozosta³ych uczestników konkursu nagrodami pocieszenia.
Bardzo ciekawe informacje na temat nadwagi i oty³oœci przedstawi³a naczelna pielêgniarka - Danuta Haloñ. W tym dniu m³odzie¿ gimnazjalna otrzyma³a równie¿ ulotki, kupony konkursowe, a tak¿e mog³a dowiedzieæ siê czy prawid³owo wa¿y czy te¿
ma nadwagê lub oty³oœæ. Pomiaru dokonywa³a higienistka szkolna Beata Szatkowska.
Poza tym mo¿na by³o rozkoszowaæ siê smakiem banana, które otrzymaliœmy od wspó³organizatora, czyli Chiguity PL. Sp. z o.o.
Jesteœmy wdziêczni za pomoc i mamy nadziejê, ¿e nie jest po raz ostatni. Akcjê uwa¿amy za udan¹ i owocn¹.
B. MOSKALEWICZ
Koordynator ds. Promocji Zdrowia
przy SPZZOZ
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AMATORSKIE HARCE POD SIATK¥
27 marca w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Nr 2 w
Nowej Dêbie odby³ siê
pierwszy Amatorski Turniej
Pi³ki Siatkowej dla doros³ych. Pomys³ zorganizowania takiego turnieju narodzi³
siê wœród samych zawodników, którzy chcieli skonfrontowaæ swoje umiejêtnoœci w prawdziwej rywalizacji. Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Nowej Dêbie

scu znaleŸli siê zaœ zawodnicy z Jednostki Wojskowej
wygrywaj¹c i przegrywaj¹c
po jednym meczu (2:1 z
Nova Club i 0:2 z Nauczycielami). Trzecie miejsce w
grupie A (nie premiowane
dalszym awansem) przypad³o dru¿ynie Nova Club. W
grupie drugiej sytuacja nie
by³a pewna do samego koñca, bo ka¿da z dru¿yn mia³a
po jednym zwyciêstwie i jed-

Dru¿yna „Gazowników”.
Andrzej Chejzdral, który
sam gra w siatkówkê, podj¹³
siê wspó³organizacji turnieju, no i uda³o siê.
Do rywalizacji zg³osi³o
siê 6 dru¿yn rozstawionych
w dwóch grupach (ograniczona iloœæ ze wzglêdów organizacyjnych). W grupie A
po losowaniu znalaz³y siê
dru¿yny: Nauczycieli, Jednostki Wojskowej i Nova
Club, natomiast grupê B
(nazwan¹ przez samych zawodników grup¹ œmierci)
tworzyli: Dêbianka, Oldboje, Gazownicy. Zgodnie z
wczeœniej przyjêtym regulaminem z ka¿dej grupy awansowa³o po dwie dru¿yny, z
tym, ¿e dru¿yny, które zajê³y drugie miejsca w grupach
walczy³y póŸniej o III miejsce w turnieju, natomiast
dru¿yny, które zajê³y pierwsze miejsca w swoich grupach, spotka³y siê w finale.
W grupie pierwszej z
kompletem zwyciêstw i
punktów na pierwszym miejscu uplasowali siê Nauczyciele ( 2:0 z Jednostk¹ i 2:1 z
Nova Club), na drugim miej-

nej przegranej. O dalszym
awansie decydowa³ wiêc lepszy stosunek setów. Po zakoñczeniu ostatniego meczu
w grupie B okaza³o siê, ¿e
najlepszy stosunek setów zanotowali Gazownicy (bilans
setów +1) oraz Oldboje (bilans setów 0). Mniej szczêœcia mieli zawodnicy Dêbianki, poniewa¿ zanotowali
ujemny bilans setów (-1) i
niestety nie zdobyli awansu
do dalszych rozgrywek.
Tak wiêc w meczu o III
miejsce spotka³y siê dru¿yny
Jednostki Wojskowej oraz
Oldbojów. Oldboje, zaprawieni ju¿ w sportowych rozgrywkach, pokonali przeciwników 2:0 i tym samym zdobyli III miejsce w turnieju.
W fina³owej rozgrywce
naprzeciw siebie stanê³y dru¿yny Gazowników i Nauczycieli. Po obserwacji wczeœniejszych meczów tych dru¿yn mo¿na by³o spodziewaæ
siê ostrej rywalizacji - i tak
w³aœnie by³o. W pierwszym
secie lepszymi okazali siê Nauczyciele wygrywaj¹c 25:22.
W secie drugim zespó³ Ga-

Pismo samorz¹du Miasta i Gminy Nowa Dêba. WYDAWCA:
Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress, Sandomierz, ul. L. Czarnego 22. ADRES REDAKCJI: UMiG Nowa Dêba,
ul. Rzeszowska 3, tel. 846-26-71. REDAGUJE: Zespó³. REDAKTOR NACZELNY: Wies³aw
Ordon. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materia³ów. SK£AD I DRUK: Wydawnictwo Samorz¹dowe sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, tel. (0-15) 822 26 53, fax
(0-15) 822-87-77.

NASZE
SPRAWY

Str. 23

SPRAWY

zowników zmobilizowa³ si³y
i wygra³ 25:17. Set trzeci (decyduj¹cy) by³ obrazem nerwowej rywalizacji punkt za
punkt. W decyduj¹cym momencie ostatniego seta zespó³
Gazowników okaza³ siê lepszy i zdoby³ tytu³ najlepszego
zespo³u Turnieju. Sk³ad dru¿yny Gazowników tworzyli:
Marian Chojnacki, Kazimierz
Hulak, Pawe³ Szczepan, Tadeusz M³odziñski, Pawe³ Mi³aszewicz, Henryk Jaskot i Jan
Józefczuk. II miejsce przypad³o dru¿ynie Nauczycieli w
sk³adzie: Wojciech Dudek,
Artur Bus, Arkadiusz Tereszkiewicz, Grzegorz Byrka, Tomasz Trela, Dariusz Horodeñski, Grzegorz Trela, Marek
Baleja oraz Adam Szpunar.
Bardzo dobrze spisa³y siê
dwie dziewczyny (Marta Buœ
w dru¿ynie Dêbianka oraz
Paulina Baran w dru¿ynie
Nova Club), które bardzo
dzielnie i w pe³ni profesjonalnie walczy³y razem z kolegami o cenne punkty dla swoich
dru¿yn.
Podsumowuj¹c imprezê
nale¿y stwierdziæ, ¿e by³a ona
udana i wzbudzi³a zainteresowanie sporej czêœci mieszkañców naszego miasta. Sami zawodnicy pytali zaraz po zakoñczeniu - kiedy nastêpny
turniej? I o tym pomyœlimy
bardzo powa¿nie. Koñcz¹c
sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy
przyczynili siê do organizacji
turnieju: burmistrzowi Józefowi Czekalskiemu za poparcie
i dobre s³owo, Andrzejowi
Chejzdralowi za wspó³organizacjê i ufundowanie pucharów, Mieczys³awowi Szpunarowi za trud sêdziowania,
Tomaszowi Treli, Grzegorzowi Treli, Markowi Wawrzyniakowi i Leszkowi Mirowskiemu za ofiarn¹ pomoc
sêdziowsk¹, Jackowi Szpunarowi za pomoc organizacyjn¹. Dyrekcji Zespo³u Szkó³
Nr 2 dziêkujemy za udostêpnienie hali sportowej, kibicom
za doping, ¿onom za wyrozumia³oœæ i przede wszystkim
zawodnikom za sportowe
emocje, których do koñca nie
brakowa³o. Dziêkujemy
wszystkim pozosta³ym osobom, których niespe³na tutaj
wymieniæ, a które pomog³y w
organizacji imprezy. Miejmy
nadziejê, ¿e spotkamy siê nied³ugo na kolejnym takim turnieju.
MAREK POWRÓZEK

KRONIKA
WYDARZEÑ
STYCZEÑ
29 – W Starostwie Powiatowym wrêczone zosta³y „Medale za zas³ugi dla obronnoœci
kraju” dla mieszkañców naszej gminy.
31 – Studniówka w Zespole Szkó³ nr 1.
LUTY
4 – Samorz¹dowcy i wolontariusze z sektora pozarz¹dowego (NGO’s)zapoznali
siê z funkcjonowaniem organizacji pozarz¹dowych w Le¿ajsku i Stalowej
Woli.
7 – Studniówka w Zespole Szkó³ nr 2.
8 – Zebranie wiejskie w Alfredówce.
8 – Zebranie osiedlowe w Porêbach Dêbskich.
9 – w OPS-ie odby³a siê konferencja dotycz¹ca dzia³alnoœci NGO’s w sferze pomocy publicznej oraz ustawy o po¿ytku publicznym i wolontariacie.
9 – Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spó³ki Wodnej.
12 – Otwarcie pracowni komputerowej w SP
Alfredówka.
17 – W SOK-u otwarto wystawê fotografii
grupy „Kot³ownia”.
18 – XXI sesja Rady Miejskiej odby³a siê w
Chmielowie.
22 – Zebranie osiedlowe w Dêbie.
22-28 – Na tygodniowym sta¿u w naszym
urzêdzie przebywa³ dyrektor generalny
z Ploemeur Remi Dedours.
25 – Zebranie mieszkañców os. Broniewskiego.
28 – Otwarcie filii Banku Spó³dzielczego
O/Nowa Dêba na Al. Zwyciêstwa.
MARZEC
4-7 - 5-osobowa delegacja z Fermoy odwiedzi³a nasz¹ gminê.
9 – Spotkanie z Zastêpc¹ Dyrektora Generalnego S³u¿by Wiêziennej na temat
rozbudowy aresztu w Chmielowie.
11 – W Stalowej Woli w obchodach 65-lecia
Oddzia³u Stowarzyszenia In¿ynierów
Mechaników Polskich, do którego nale¿y Ko³o w Nowej Dêbie, udzia³ wzi¹³
burmistrz Józef Czekalski.
12 – W Urzêdzie Stanu Cywilnego Z³ote
Gody obchodzi³y 4 pary z naszej gminy.
19 – W Nowej Dêbie z wizyt¹ goœci³ premier Leszek Miller.
21 – Zebranie wiejskie w Cyganach.
22 – W Gimnazjum nr 1 mia³a miejsce akcja
„Jedz warzywa 5 razy dziennie” przygotowana przez Barbarê Moskalewicz
z SPZZOZ.
22 – Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat urz¹dzenia nowych przystanków i oœwietlonych przejœæ przy drodze krajowej nr 9.
25 – Rada Miejska uchwali³a na XXII sesji
bud¿et na 2004 rok.
31 – Uroczyste oddanie do u¿ytkowania kot³owni miejskiej w Nowej Dêbie (relacja w kolejnym numerze)

