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W tym roku przypada 40-ta
Sesja rozpoczê³a siê do wyst¹rocznica nadania Nowej Dêbie pienia przewodnicz¹cego Rady
praw miejskich. W ostatnich la- Miejskiej Tadeusza Gêgotka,
tach takie rocznice by³y traktowa- który mówi³ o wyzwaniach, pro-

Burmistrz wrêcza medal B. Flis.
ne przez wiele miast jako okazje
do promocji swojego dorobku, do
organizacji wielkich festynów.
Jednak¿e ten nasz jubileusz
wypad³ w czasie, gdy Nowa Dêba
zaczyna siê powoli odbijaæ od dna
zapaci gospodarczej. Dlatego
w³adze samorz¹dowe zrezygnowa³y z wielkiej fety. Oczywicie
nale¿a³o wykorzystaæ tê chwilê,
aby mieszkañcy nie zapomnieli
o swoich korzeniach, o dotychczasowych dokonaniach.
Okazj¹ do tego by³a uroczysta sesja Rady Miejskiej w dniu
1 czerwca, w trakcie której wrêczone zosta³y medale Za zas³ugi dla Nowej Dêby. Otrzyma³y je te osoby, które mia³y swój
udzia³ w rozwoju miasta (i gminy), a które nie by³y dotychczas
wyró¿nione z okazji 35-lecia
miasta i 10-lecia odrodzenia samorz¹du gminnego. Wyró¿nione zosta³y równie¿ te instytucje,
których rozwój przyczynia³ siê
do wzrastania miasta (listê
uhonorowanych zamieszczamy
w numerze). Dodaæ tu mo¿na,
¿e odznaczeni medalem nie kryli wzruszenia, bo czêsto by³o to
zwieñczeniem ich d³ugiej pracy
(w ró¿nych dziedzinach).
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blemach dnia dzisiejszego Nowej
Dêby. W wyst¹pieniu pad³y s³owa o bezrobociu, apatii, zagro¿eniu od uzale¿nieñ wród m³odzie¿y. S¹ to wyzwania na miarê
tych sprzed 40 czy 60 laty; wyzwania, które nale¿y podj¹æ i
uporaæ siê z nimi.
Burmistrz Wac³aw Wróbel
przedstawi³ dokonania samorz¹-

siê zrealizowaæ: oczyszczalnia
cieków, telefonizacja, dokoñczenie wodoci¹gowania gminy.
Obecnie rozpoczyna siê proces
kanalizowania so³ectw, który bêdzie jednym z najwiêkszych zamierzeñ na kolejne lata. Wa¿nym
zadaniem jest termomodernizacja
zasobów komunalnych, poprawa
stanu naszych dróg. To s¹ wyzwania na kolejne dziesiêciolecia.
W sesji udzia³ wziêli równie¿
parlamentarzyci z naszego regionu: Janina Sagatowska, Dariusz K³eczek i W³adys³aw Stêpieñ. Nawi¹zywali oni w swych
wyst¹pieniach do trudnych
chwil, jakie prze¿ywa obecnie
Nowa Dêba, ale dostrzegali
równie¿ starania w³adz miejskich, rz¹du, zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji (specjalna strefa
ekonomiczna). Z³o¿yli oni wiele serdecznych ¿yczeñ uhonorowanym, jak i wszystkim mieszkañcom naszego miasta.
Historyk Marek Sobczyñski,
nauczyciel z Gimnazjum nr 2,
przybli¿y³ z detalami dzieje Nowej Dêby, co zosta³o przyjête
przez zebranych w sali SOK z
du¿ym zainteresowaniem.
Mi³ym akcentem w tej uroczystej sesji by³ udzia³ m³odzie¿y, która na 3 dni otrzyma³a od doros³ej
rady klucze do bram miasta.
W trakcie tych uroczystoci
pojawia³y siê s¹dy o tym, ¿e w tak
trudnej sytuacji nie nale¿y wiêtowaæ. Nie mniej jednak hucznego wiêtowania nie by³o, a obcho-

Gry wojenne komandosów z 25 BKP.
du gminnego w ostatnich piêciu
latach, analizuj¹c zamierzenia
przedstawione na rocznicowej
sesji w 1996 r. Wiele z nich uda³o

dzenie rocznic w spo³ecznociach
lokalnych jest czynnikiem integruj¹cym mieszkañców ma³ych
ojczyzn.
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W sobotê 25 sierpnia
zmar³ Tadeusz Cebula, wójt
Gminy Majdan Królewski.
Odszed³ cz³owiek prawego
sumienia, oddany temu co
czyni³ przez ca³e swe ¿ycie.
Nasz¹ znajomoæ datujê
na czas pracy w Zak³adach
Metalowych, na czas tworzenia Solidarnoci, z któr¹
Tadeusz zwi¹za³ siê do koñca swych dni. By³ wierny idea³om Sierpnia, co dzi nie
jest ju¿ tak powszechne. Tak
by³o w pracy w zak³adzie, jak
te¿ przez 11 lat kierowania
majdañsk¹ gmin¹.
Przez kilka ostatnich lat
wspó³pracowalimy w realizacji zadañ inwestycyjnych, które zazêbia³y o tereny naszych
s¹siednich gmin. Tak by³o przy
budowie kanalizacji sanitarnej
czy wodoci¹gu na styku Majdanu Królewskiego i os. Porêby Dêbskie. Dziêki tej wspó³pracy korzystaj¹ mieszkañcy
naszych gmin.
Wspólne nasze wyjazdy na
szkolenia, konferencje pozwala³y nam na wymianê pogl¹dów, dzielenie siê dowiadczeniami.
Tadeuszu bêdzie nam Ciebie brakowa³o.
Wac³aw Wróbel
burmistrz
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ednym z tematów czerwcowego,
38. posiedzenia Rady Miejskiej w
Nowej Dêbie by³o przyst¹pienie
Gminy  poprzez podjêcie stosownej
uchwa³y - do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieæ Energie Cites.
Stowarzyszenie, skupiaj¹ce ju¿ 38
cz³onków  g³ównie miast i gmin, zajmuje siê nowymi, nowoczesnymi i ekologicznymi rozwi¹zaniami dotycz¹cymi
g³ównie dziedziny energetyki, transportu, zagospodarowania odpadów i innych.
Stowarzyszenie promuje te rozwi¹zania,
pomaga w wymianie wiedzy na ich temat,
organizuje kursy, szkolenia i seminaria 
ale nie tylko. PNEC, jako cz³onek miêdzynarodowej sieci miast Energie Cites,
która liczy 6 organizacji narodowych, posiada doskona³e rozeznanie w bie¿¹cym
stanie techniki i technologii. Dziêki kontaktom z bardzo wieloma orodkami naukowymi, a jednoczenie z przemys³em i
w³adzami ró¿nych szczebli administracji
lokalnych, zna najnowsze rozwi¹zania
stosowane w Europie i na wiecie. Kontakty te sprawiaj¹, ¿e cz³onkowie sieci
mog¹ w stosunkowo szybkim czasie zapoznaæ siê z najbardziej zaawansowan¹
technik¹ rozwi¹zywania problemów, z
którymi sami musz¹ siê zmierzyæ.
W przypadku naszej gminy problemem
tym jest na pewno zaopatrzenie miasta w ciep³o, chocia¿ na pewno nie tylko. Stoimy przez

rozwi¹zaniem wielu jeszcze problemów na- wiedzy, aby z trudem zdobyte rodki finanszego ¿ycia, np. termomodernizacj¹ budyn- sowe by³y spo¿ytkowane jak najlepiej.
Niebagateln¹ rolê spe³nia równie¿
PNEC wspieraj¹c nale¿¹ce do sieci miasta w realizacji podjêtych zadañ. Stowarzyszenie jest doskona³ym miejscem wymiany dowiadczeñ w realizacji projektów proekologicznych, wydatnie pomaga
swoim cz³onkom w staraniu siê o rodki
pochodz¹ce z polskich i zagranicznych
funduszy celowych, a tak¿e rodki pochodz¹ce z programów i funduszy Unii Europejskiej. W tej dziedzinie ogromne osi¹gniêcia ma tak¿e samo stowarzyszenie,
które bardzo energicznie i skutecznie zabiega o rodki finansowe na realizacjê
swoich zadañ statutowych i bardzo sprawnie rodki te wykorzystuje.
Kontakty naszej gminy ze stowarzyszeniem trwaj¹ ju¿ od roku. Ich wynikiem by³
m.in. udzia³ Paw³a Grzêdy, zastêpcy burmistrza i Tadeusza Plaskoty, wiceprezesa
PGKiM w kursie nt. zrównowa¿onego
rozwoju energetycznego, dotycz¹cego
g³ównie energetyki odnawialnej, finansoOd lewej: P. Grzêda, S. Moeller, M. Stan- wanym ze rodków programu TEMPUS
kiewicz i T. Plaskota.
Unii Europejskiej.
Dyrektorem Biura PNEC jest Maria Stanków, rozwi¹zaniem problemu odbioru i
oczyszczenia cieków komunalnych od kil- kiewicz, biuro mieci siê w Krakowie przy
ku tysiêcy mieszkañców gminy mieszkaj¹- ul. Floriañskiej, prezydentem sieci europejcych na wsiach, problemy transportowe itp., skiej Energie Cite jest za Soeren Moelktóre wymagaj¹, oprócz wielkich pieniêdzy, ler, wiceprezydent duñskiego miasta OdenPG
tak¿e najlepszych rozwi¹zañ i najnowszej se.

NOWA DÊBA
w sieci miast

ENERGIE CITES

NASI WYBRAÑCY

Stanis³aw SKIMINA

Urodzi³em siê w 1947 roku w
Chmielowie i tu spêdzi³em dzieciñstwo. Z wykszta³cenia jestem
nauczycielem. Ponad 20 lat pracowa³em w Palenicy, woj. ma³opolskie, najpierw jako nauczyciel, a póniej jako dyrektor szko³y. Do Chmielowa wróci³em wraz
z rodzin¹ (¿on¹ i czwórk¹ dzieci) w 1991 r i podj¹³em pracê nauczyciela biologii w tutejszej
Szkole Podstawowej.
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Systematycznie uczestniczê w
ró¿nych formach doskonalenia
zawodowego z biologii i ekologii. Wielu moich uczniów zosta³o finalistami i laureatami konkursów wojewódzkich z biologii
i ekologii. Cieszê siê, ¿e wielu z
nich podjê³o studia biologiczne
lub pokrewne.
Zawsze bliskie mi by³y sprawy
dzieci i m³odzie¿y, szczególnie tej,
która wymaga pomocy. Pracuj¹c
w szkole organizujê wycieczki,
zielone szko³y. Dzia³am w Caritasie i wspólnie z wieloma instytucjami i ludmi wra¿liwymi na
biedê staram siê pomagaæ najbardziej potrzebuj¹cym wspó³uczestnicz¹c od kilku lat w organizacji wypoczynku letniego, nie
tylko w Polsce, ale i zagranic¹.
W Radzie Miejskiej pracujê w Komisji Owiaty, Kultury, Zdrowia i
Sportu. Reforma owiaty i zdrowia przysporzy³a problemów, z jakimi przysz³o siê borykaæ spo³eczeñstwu, a które s¹ w centrum
zainteresowania tak moim, jak i

pozosta³ych cz³onków Komisji.
Niepokoi mnie ci¹g³y spadek subwencji przekazywanych przez
rz¹d dla samorz¹dowców, a co za
tym idzie, oszczêdnoci w owiacie poprzez likwidacjê szkó³, redukcje zatrudnienia nauczycieli,
ograniczeniem liczby godzin na
zajêcia pozalekcyjne, ograniczeniem dzia³alnoci kulturalnej i
sportowej.

Dla mieszkañców Chmielowa
priorytetow¹ spraw¹ jest utrzymanie gimnazjum. Aktualnie w
Chmielowie modernizowane s¹
dwie drogi gminne i przygotowywany jest projekt na dokoñczenie drogi powiatowej.
Piln¹ spraw¹ jest budowa kanalizacji sanitarnej, której projekt czeka od 4 lat na realizacjê;
rozwi¹zania wymaga zagospo-

Jestem pe³en podziwu dla
mieszkañców naszej gminy za
ogrom pracy w³o¿onej w poprawê bazy szkolnej i determinacji
z jak¹ walcz¹ o utrzymanie
swych szkó³.

darowanie, zgodnie z deklaracj¹,
dworku Belweder.
Staram siê z funkcji radnego
wywi¹zywaæ nale¿ycie, a ocenê
mojej pracy pozostawiam wyborcom.
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Rocznicowe wiêtowanie
Przy niewielkich nak³adach z bud¿etu
gminy (20 tys. z³), a przy du¿ym zaanga¿owaniu wielu stowarzyszeñ, instytucji i
osób, przebiega³y tegoroczne imprezy pod
znakiem 40-lecia miasta. Dodaæ trzeba, ¿e
czêæ z nich ma charakter cykliczny i realizowana jest corocznie.
Rozpoczê³o siê hucznie  od wystrza³u z dzia³ armatnich Bractwa Rycerskiego
Miasta Nowa Dêba, które wraz z 25 Bry-

u. Oceniaj¹cymi by³a m³odzie¿ z Majdanu
Królewskiego. Wygra³o Gimnazjum nr 2 w
Nowej Dêbie.
Mia³a miejsce równie¿ prelekcja na temat szkodliwoci wp³ywu palenia na dzieci dr Jana Józefczuka.
W czasie tych dni mia³o miejsce du¿o imprez sportowych. Mo¿na by³o popatrzeæ na
pi³kê no¿n¹ w wykonaniu dziewcz¹t z LO
i ZSZ; w pi³kê grali ch³opcy w Turnieju Dzikich Dru¿yn i doroli w Lidze Firm (TWIST) i meczu
Radni-Urzêdnicy. By³y
biegi uliczne i zawody w
badmintonie organizowane
przez NTSK; z okazji Dnia
Dziecka by³y zawody wêdkarskie na Zalewie (PZW).
Mo¿na by³o postrzelaæ z
Nie po drodze.
broni na strzelnicy LOK lub
do tarczy darta wraz z Wal- nobrzega. Du¿e zaciekawienie wzbudzi³
demarem Rydzikiem, mi- Przegl¹d Zespo³ów Folklorystycznych
strzem Europy w Darcie Mieæ jak rzeka swoje ród³o, przygotoAmerykañskim. By³y rega- wany przez SOK. By³y tu pieni, obrzêdy i
ty na Zalewie, mini siat- obyczaje ludowe. Wyst¹pi³y Cyganianki,
zespó³ obrzêdowy KGW z Rozalina, Lakówka dzieci.
Równie¿ wiele atrakcji sowiaczki z Baranowa, m³odzie¿ z Jamturystycznych, g³ównie ro- nicy i na zakoñczenie Dêbianie.
Dzieñ bez papierosa.
Mo¿e mniej popularne (tak zazwyczaj jest
werowych, przygotowa³o
gad¹ Kawalerii Powietrznej, kaskaderami PTTK. By³y wyjazna koniach ze S³upna (udzia³ w Ogniem i dy do Baranowa
mieczem) karatekami oraz stra¿akami z Sandomierskiego,
JRG przygotowa³o imprezê Gry wojenne. do Padwi, Tuszowa.
Na placu za LO kilkuset widzów ogl¹da³o
Kilka imprez mupopisy sprawnoci komandosów z os³awio- zycznych ci¹gnê³o
nej 25 BKP; w niema³y podziw wprawi³y pod dom kultury i na
widzów popisy kaskaderów grupy Andrzeja basen wielu zaintereKostrzewy na koniach  by³y popisy spraw- sowanych ró¿nymi
noci rycerskiej, walki na koniach, wolty- odmianami muzyki.
¿erka. Równie¿ Gwardia Reprezentacyjna M³odzie¿y najbarda³a popis ciekawej musztry paradnej. Stra- dziej chyba spodoba³
¿acy pokazali techniki gaszenia po¿arów, siê zespó³ z Suwa³k
ratownictwa drogowego.
Nie po drodze,
W cykl imprez wpisa³ siê Dzieñ bez graj¹cy ró¿ne odmiapapierosa organizowany przez SPZZOZ ny folku. Podobn¹
pod has³em Uwolnijmy nasze dzieci od muzykê, chocia¿ na
dymu tytoniowego. M³odzie¿ z transparen- bardzo oryginalnych
Kaskaderzy ze S³upna w akcji.
tami o treci antynikotynowej przesz³a w instrumentach, zwakolorowym korowodzie przez miasto, by n¹ przez cz³onków zespo³u muzyk¹ ziemi, z pewnymi dziedzinami kultury), ale dla wielu
póniej wzi¹æ udzia³ w konkursie na naj- gra³ zespó³ Klepisko z Lubeni. Swoich wa¿ne, by³y wernisa¿e malarskie Kazimiery
ciekawsze has³o na transparencie w SOK- fanów mia³ m³ody zespó³ Via-Rei z Tar- Bielskiej, Grupy Paleta i ich przyjació³, wystawa pokonkursowa wiat w kolorach têczy. Zwolennicy s³owa mówionego mieli
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
mo¿liwoæ wziêcia udzia³u w widowisku
WZYWA MIESZKAÑCÓW DO OD£¥CZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
s³owno-muzycznym Teatru M³odzie¿owego
SOK, Teatru Dzieciêcego Bajdurek i Ze(wody deszczowe z dachu)
spo³u Ma³ych Form Teatralnych. Chêtni moOD KANALIZACJI SANITARNEJ W TERMINIE DO 30 PADZIERNIKA 2001 R.
gli porzebiæ sobie w glinie (Wsparcie).
Po wyznaczonym terminie w stosunku do osób, które nie wykonaj¹ powy¿Oczywicie cykl tych imprez nie by³ orszego (nie od³¹cz¹ rynien od kanalizacji sanitarnej) zostan¹ na³o¿one kary. ganizowany pod has³em dla ka¿dego co
Ponadto wszyscy bêd¹ obci¹¿eni op³atami za zrzucane wody deszczowe jak
mi³ego, ale wyp³ywa³ z naszego stanu poza cieki.
Prezes PGKiM SP. z o.o. w Nowej Dêbie
siadania i mo¿liwoci. Nie mniej by³ cieMarian Lis

kawy.
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Uroczystoæ na Zamku Królewskim

Pod koniec maja na Zamku Królewskim
w Warszawie odby³o siê uroczyste podsumowanie tegorocznej, ju¿ dziesi¹tej, polskiej edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego Europa w Szkole.
Laureatk¹ tego konkursu w tym roku zosta³a uczennica Zespo³u Szkó³ w Nowej
Dêbie  El¿bieta Janczyk. Uczêszcza ona
do klasy III o profilu humanistycznym Liceum Ogólnokszta³c¹cego. W konkursie
Europa w Szkole bra³a udzia³, razem z
siostr¹ Justyn¹, po raz pierwszy. Tym wiêkszy wiêc jej sukces. Na konkurs przygotowa³a pracê plastyczn¹ zwi¹zan¹ z tematyk¹ rodowisko XXI wieku.

W trakcie tej mi³ej uroczystoci na Zamku Królewskim m³odzie¿ spotka³a siê z
przedstawicielami MEN, Ambasadorem
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w
Polsce, przedstawicielem Europejskiego
Konkursu Europa w Szkole i sponsorami nagród.
Laureaci z najstarszej grupy wiekowej,
do której nale¿y El¿bieta, otrzymali dyplomy, cenne nagrody rzeczowe i miejsca na
obozach jêzykowych.
Uroczystoæ uwietni³ wystêp Miêdzyszkolnego Zespo³u Muzyki Dawnej Musici
Pionkovensies z Pionek.
Maria Kasak, LO

Nowa Dêba na kursie TEMPUSA

Prawie dwa tygodnie, od 20 maja do 2 gii odnawialnej (s³oñca, wiatru, biomasy), prezes zak³adu utylizacji odpadów komuczerwca, trwa³ kurs nt. zrównowa¿onego choæ uczestnicy zdobyli te¿ spor¹ dawkê nalnych SOGAMA w Hiszpanii, Wies³aw
rozwoju energetycznego dla przedstawicieli rzetelnej wiedzy nt. gospodarki odpadami, Denisiuk  w³aciciel pierwszej kot³owni
transportu, finansowania na biomasê w Polsce, in¿. Karol Teliga 
przedsiêwziêæ energetycz- konstruktor kot³ów do spalania drewna,
nych.
Jerzy Janota Bzowski  koordynator proPoniewa¿ kurs obejmo- jektów w Ekofunduszu, Jolanta Galonwa³ zarówno wyk³ady, jak Kozakiewicz - specjalista w NFO, Zdzii prezentacje obiektów i s³aw Kuchmistrz  prezes PEC w Lubapracuj¹cych instalacji, niu, wykorzystuj¹cego na najwiêksz¹ skajego trasa obejmowa³a kil- lê w Polsce s³omê jako paliwo w energetykanacie miast i miejsco- ce miejskiej. Oczywicie nie sposób wywoci  od Malborka, mieniæ wszystkich specjalistów wyk³adagdzie odby³ siê pierwszy j¹cych lub prezentuj¹cych swoje osi¹gniêwyk³ad nt. efektu cieplar- cia, bo by³o ich kilkudziesiêciu!
nianego, poprzez WapleEfektem uczestnictwa w kursie jest spora
wo, Czernin, Gdañsk, wiedza na temat oszczêdnej energetyki koStarbienino , Kr¹g, Kêpi- munalnej, energetyki i energii odnawialnej i
ce i inne miejscowoci w wielu innych dziedzin gospodarowania i zaDuñska zabudowa wiejska mo¿e byæ przyk³adem schlud- województwach pomor- rz¹dzania nowoczesn¹ gmin¹. Nie mniej
noci, oszczêdnoci i skromnoci.
skim i zachodniopomor- wa¿ne jest nawi¹zanie wielu kontaktów naadministracji lokalnej. Kurs ten - finanso- skim, poprzez Kopenhagê, Helsingor, Sla- ukowych i gospodarczych przez uczestniwany z programu Tempus Unii Europejskiej gelse, Odense i wyspê
(Tempus Joint European Project) - od- Samso w Danii, a¿ do
by³ siê dziêki zaanga¿owaniu wielu orga- Boles³awca, Marzêcina i
nizacji i instytucji: Akademii Górniczo- Lubania na zachodzie
Hutniczej w Krakowie, Polskiej Sieci Polski.
Kurs obejmowa³ poEnergie Cites, Fundacji Efektywnego
Wykorzystania Energii, Europejskiego In- nad 70 godzin wyk³astytutu Energii Odnawialnej (Dania) i In- dów, prowadzonych
stituto Superior de Economia w Gestao przez naukowców m.in. prof. Adama Gu³ê
(Portugalia).
W kursie, obok przedstawicieli admini- z Wydzia³u Paliw i Enerstracji lokalnej, g³ównie samorz¹dów, bra- gii AGH w Krakowie,
li udzia³ specjalici  energetycy z przed- prof. Piotra Kowalika z
siêbiorstw komunalnych, naukowcy, dzien- Politechniki Gdañskiej,
nikarze. Now¹ Dêbê reprezentowali Pawe³ prof. Alvaro Martinsa
Grzêda, zastêpca burmistrza oraz Tade- z ISEG /Portugalia/,
prof. Janusza Piechocusz Plaskota, wiceprezes PGKiM.
Magazyn paliwa w zwiedzanej kot³owni na s³omê.
Dwutygodniowy, bardzo intensywny kiego z Uniwersytetu
program kursu zawiera³ przede wszystkim Warmiñsko-Mazurskiego, prof. Tadeusza ków z Nowej Dêby, które na pewno bêd¹
wyk³ady, prezentacje oraz wizyty w dzia- Kowalskiego z Politechniki Krakowskiej. wykorzystane w dalszej pracy nad wieloma
³aj¹cych obiektach. G³ównym tematem kur- Wród wyk³adowców nie brakowa³o do- projektami i trudnymi problemami jakie nasu by³o energetyczne wykorzystanie ener- skona³ych praktyków, jak Luis Mingo  sza gmina ma do rozwi¹zania.
NS
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50 lat

16 czerwca b.r. Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Nowej Dêbie obchodzi³o swój uroczysty Jubileuszowy Zjazd Wychowanków z
okazji 50-lecia istnienia tej szko³y. Przygotowaniem, jak¿e wa¿nej nie tylko dla pracowników
szko³y i uczniów, ale przede
wszystkim dla absolwentów, zaj¹³ siê Komitet Organizacyjny,
Towarzystwo Przyjació³ LO, którym przewodniczy³a Dyrektor
Zespo³u Szkó³ oraz nauczyciele,
rodzice i uczniowie.
Jubileusz rozpoczê³a uroczysta
msza w. w kociele MBKP koncelebrowana przez ksiê¿y absolwentów pod przewodnictwem J.
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Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Nowej Dêbie
skiej, przewodnicz¹cej Regionalnej Sekcji Owiaty NSZZ S 
m³odzie¿ szkolna pod opiek¹ nauczycieli przedstawi³a przygotowan¹ czêæ artystyczn¹ powiêcon¹ patronowi szko³y J. Kochanowskiemu.
We wspólnym obiedzie i spotkaniach w klasach wziê³o udzia³
ok. 500 absolwentów. W oczach
wychowanków i nauczycieli widaæ by³o nie tylko radoæ ze spotkania, ale i ³zê. Uroczystoæ tego
dnia zakoñczy³ bal.
Przesz³oæ naszej szko³y, pocz¹tki szkolnictwa redniego w
Nowej Dêbie, a tak¿e obecny dorobek liceum utrwali³a okolicznociowa ksi¹¿ka wydana z okazji

Rzeszowie wyrazi³o zgodê na
otwarcie, z nowym rokiem
szkolnym, klasy ósmej, która
da³a pocz¹tek Jedenastoletniej
Szkole Rozwojowej. Pocz¹tkowo szko³a ta mieci³a siê w budynku obecnego oddzia³u we-

nowych nauczycieli. 27 padziernika 1954 r. oddano do
u¿ytku nowy budynek szkolny,
a 15 i 16 maja 1955 r. odby³a siê
pierwsza matura, do której przyst¹pi³o 24 uczniów. W budynku
naszego liceum zosta³a zorgani-

Powiêcenie sztandaru.

Podczas hymnu na dziedziñcu szkolnym.
E. ks. bpa Mariana Zima³ka, który zwróci³ siê do zgromadzonych
z okolicznociowym kazaniem.
W czasie mszy ks. biskup powiêci³ sztandar, za po jej zakoñczeniu w budynku szko³y ods³oniêto
tablicê pami¹tkow¹ ku czci Nauczycieli i Wychowawców oraz
otwarto wystawê powiêcon¹ pamiêci Prymasa Polski  Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Czêæ oficjaln¹ uroczystoci na
dziedziñcu szkolnym rozpoczê³a
dyrektor Zofia Boryñska budz¹cym refleksje referatem Wczoraj i dzi naszej szko³y. Po wyst¹pieniach zaproszonych goci 
senatora D. K³eczka, dyrektora B.
Wieczorek z Kuratorium Owiaty, starostów Z. Rêkasa i J. Sudo³a, przewodnicz¹cego Rady Powiatu W³. Gurdaka, burmistrza
W. Wróbla, Krystyny Sakow-

tego jubileuszu. Pó³ wieku istnienia to czas, który chcemy zachowaæ we fragmentach szkolnych
wspomnieñ i refleksjach uczniowskich. S¹ w nich sylwetki nauczycieli, uczniów, a tak¿e zapis wydarzeñ. S¹ one wyrazem têsknoty
za tym, co minê³o, co nigdy nie
wróci i ¿al za latami utraconej
szkolnej m³odoci  pisa³a we
wstêpie dyr. Z. Boryñska.
Nad redakcj¹ ksi¹¿ki pracowali równie¿ El¿bieta Koz³owska  wicedyrektor Zespo³u
Szkó³, J. Sudo³, nauczyciele 
Romuald Gondek, Maria Kasak,
Janina cibisz.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
by³o pierwsz¹ szko³¹ redni¹,
która da³a pocz¹tek innym szko³om ponadpodstawowym w Nowej Dêbie. W maju 1951 r. Kuratorium Okrêgu Szkolnego w

wnêtrznego szpitala, a jej dyrektorem by³ Tadeusz Pociej, po
nim funkcjê sprawowa³a R.
Moszczyñska. Od 1 wrzenia
1954 r. dyrektorem szko³y zosta³a Irena Kwiatkowska, a jej
zastêpc¹ Bronis³awa Lis. Klasa
ósma liczy³a 44 uczniów. Dla
dziewcz¹t otworzono internat.
Od 1 IX 1952 r. by³a ju¿ klasa
dziewi¹ta, a wiêc zatrudniono

zowana Zasadnicza Szko³a Zawodowa, a potem Zaoczne Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla pracuj¹cych i Technikum
Mechaniczne dla m³odzie¿y.
Od 1 wrzenia 1965 r. Liceum
Ogólnokszta³c¹ce stanowi do
chwili obecnej odrêbn¹ szko³ê,
która wykszta³ci³a 3044 absolwentów.
Beata Gajos, LO

O G £ O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DÊBA
wraz z Inwestorem ZMB MATBUD z Dêbicy
informuje, ¿e

PLANUJE SIÊ ROZPOCZÊCIE
INWESTYCJI BUDOWLANEJ

pn. Nadbudowa budynku przy ul. Krasickiego 3
 wykonanie 12 mieszkañ, w tym 8 dwupoziomowych.
Inwestor przy wspó³udziale Urzêdu Miasta i Gminy prowadzi zapisy
osób chêtnych do zakupu mieszkania w w/w budynku, na prawach
w³asnoci hipotecznej.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹:
- ze strony inwestora - Janusz Merdygra³, tel. 0 607 965 622
- ze strony UMiG - Marek Powrózek, pokój nr 204, tel. 846-24-21
w. 123
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20 MAJA przeprowadzona zosta³a akcja badañ profilaktycznych dla wszystkich chêtnych z terenu naszej gminy. Lekarze specjalici przyjmowali tego dnia
bez skierowania i za darmo wszystkich
chêtnych; jedynie badania mammograficzne dla kobiet kosztowa³y 15 z³.
Inicjatork¹ tej akcji by³a radna Maria
Mroczek, wsparta przez Komisjê Owiaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu. Popar³a tê inicjatywê Wies³awa Barzycka, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej. Inicjatywa wynika³a z zachêcenia mieszkañców do przeprowadzania czêstych badañ profilaktycznych,
gdy¿ zauwa¿a siê ostatnio tendencjê skracania redniego czasu ¿ycia, szczególnie dla
osób mieszkaj¹cych na wsiach. W organi-

BIA£A

NIEDZIELA
zacjê Bia³ej Niedzieli w³¹czyli siê zarówno lekarze pracuj¹cy w SPZZOZ, jak te¿
prowadz¹cy prywatn¹ praktykê lekarsk¹.
Patronat nad akcj¹ objêli Burmistrz Miasta
i Gminy oraz Dyrektor SPZZOZ.
Ju¿ w sobotê mo¿na by³o skorzystaæ z
pomocy okulisty Izabeli Stêpieñ i ginekologa-po³o¿nika Zbigniewa Warcho³a. Za
w niedzielê od godz. 10 do 15 mieszkañców przyjmowali nastêpuj¹cy lekarze: Ewa
Struk-Józefczuk, specjalista chorób wewnêtrznych; Maria Moszczyñska, specjalista chorób wewnêtrznych; Andrzej Pyra,
specjalista ginekolog-po³o¿nik; Piotr Ku³acz, specjalista psychiatrii; Jan Józefczuk,
specjalista pediatrii; Witold Pa³uba, specjalista chirurg- urolog; Wojciech Winiewski,
specjalista chirurg; Wojciech Parcheta, specjalista chirurg-onkolog; Anna CiskiewiczWawak, specjalista-dermatolog; Albin
Czech, specjalista rehabilitacji; Lech Kruk,
specjalista neurolog; Jerzy Kozak, lekarz
medycyny; Danuta Mulawa, stomatolog;
El¿bieta Flis, stomatolog; Renata Kaczmarek, stomatolog; Joanna Iwiñska-Motyl,
stomatolog; Miros³aw Or³owski, specjalista medycyny przemys³owej; £ukasz
Urbaczka, internista; Tomasz Struk, internista; Maria Nowotko, specjalista laryngolog; Anna Kosiorowska, specjalista chorób
p³uc, pediatra; Ewa Bia³ek, pielêgniarka i
Tadeusz Bia³ek, anestezjolog z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej PROF.MED..
Du¿e zainteresowanie mieszkañców wizytami u lekarzy dowiod³o trafnoci organizacji tego rodzaju dzia³añ profilaktycznych, a
przy tym spopularyzowa³o dzia³alnoæ miejscowego rodowiska lekarskiego.
NS
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NOWA KOT£OWNIA DLA MIASTA

Trwaj¹ intensywne prace nad projektoG³ównym atutem programu jest jego komwaniem nowej miejskiej kot³owni lokalnej. pleksowoæ. Po pe³nym wdro¿eniu go w
Po rozpatrzeniu koncepcji 12. firm projek- ¿ycie mielibymy nie tylko tanie i bardzo
towych (sporód 15. startuj¹cych do prze- czyste ciep³o dla ponad 60 000 m2 potargu) z ca³ej Polski, komisja przetargowa wierzchni mieszkañ w miecie, ale te¿ czêz³o¿ona z przedstawicieli Gminy i PGKiM ciow¹ samowystarczalnoæ energetyczn¹
w Nowej Dêbie dokona³a wyboru firmy gminy, nowe miejsca pracy przy produkcji i
projektuj¹cej  przetarg jest wiêc rozstrzy- przygotowaniu paliwa, mo¿liwoæ rozszegniêty, a projektanci zabrali siê do pracy. rzania nowoczesnego stosowania paliw odWykonawc¹ dokumentacji projektowej, a nawialnych na wsi, zagospodarowanie sewiêc czêci technologicznej, budowlanej i tek hektarów nieu¿ytków (przy tym rozwój
prawnej (niezbêdne uzgodnienia i pozwole- lokalnych ekosystemów  a mówi¹c pronia) jest firma Instal  Projekt Sp. z o.o. z ciej, stworzenie doskona³ych warunków bytowania dla wielu
Olsztyna. Swoj¹
gatunków zwierz¹t i
znajomoci¹ temaptaków). Czêæ protu, fachowoci¹,
jektu jest ju¿ zrealiprzedstawion¹ konzowana  pracuje na
cepcj¹ oraz dotychoczyszczalni cieczasowymi dokoków nowa instalananiami przedstacja do przerobu osawiciele tej spó³ki
du czynnego, proprzekonali komisjê,
dukuj¹ca z k³opotli¿e najlepiej wywi¹wego dot¹d i kosz¿¹ siê z tego trudnetownego w utylizago zadania, a jednocji osadu doskonaczenie dotrzymaj¹
³y nawóz, za³o¿one
napiêtych terminów.
s¹ pierwsze plantaIn¿. Jerzy Pop³awcje wierzby energeski, prezes firmy, ma
tycznej (w Tarnowza sob¹ wiele udaskiej Woli i Cyganych realizacji konach). Przypomnijt³owni opalanych
my, ¿e jeszcze w
biomas¹  w tym
poprzednim numeostatnie w Czarnej
rze
Naszych
Bia³ostockiej i SuSpraw pisalimy o
wa³kach, oparte na
technice w³oskiej firKocio³ o mocy 2 MW w kot³owni opala- wierzbie energemy Ferolli. Podsta- nej drewnem w Kêpicach (woj. pomorskie). tycznej jako o naukowej nowince...
wowe za³o¿enia proWydaje siê, ¿e realizacja programu mo¿e
jektowe naszej kot³owni s¹ nastêpuj¹ce: moc
nominalna 2 x 4 MW, ród³o paliwa  natu- te¿ doskonale promowaæ nasz¹ gminê w kraralne drewno z produkcji lenej, komunalnej ju, jako ¿e podobnych instalacji i kot³owni
b¹d z plantacji o wilgotnoci do 60%, po³o- pracuje na razie w Polsce bardzo niewiele,
¿enie kot³owni  pomiêdzy ulic¹ Len¹ i Si- natomiast tak kompleksowy program produkkorskiego, po³o¿enie zak³adu przygotowania cji energii odnawialnej dla celów komunalnych jeszcze nigdzie nie zosta³ wdro¿ony.
paliwa  ulica Ogrodowa.
Realia gospodarcze, cena paliw kopalPrace nad projektem technicznym kot³owni wpisuj¹ siê w szerszy program jaki nych (m.in. gazu), czy wreszcie koniecznasza gmina zamierza zrealizowaæ przy noæ ochrony powietrza i klimatu wskazupomocy funduszy celowych, g³ównie Eko- j¹, ¿e droga ta jest s³uszna. Potwierdza to
funduszu. Tytu³ programu brzmi: Budo- równie¿ przyjêta przez rz¹d Strategia rozwa ciep³owni miejskiej o mocy 8 MW opa- woju energetyki odnawialnej zak³adaj¹ca
lanej zrêbkami drewnianymi dla miasta zwiêkszenie do roku 2010 udzia³u energii
Nowa Dêba wraz z zak³adem przygotowa- odnawialnej w bilansie energetycznym krania paliwa oraz wdro¿enie plantacyjnej pro- ju z obecnych 2 % do 10 %. Za mo¿liwoæ
dukcji biomasy wierzbowej z wykorzysta- rozpoczêcia realizacji tego programu i jedniem do nawo¿enia plantacji przetworzo- noczenie wpisanie siê w rz¹dow¹ Stratenych odpadów ciekowych z miejskiej giê trzeba wyraziæ podziêkowania radnym
oczyszczalni cieków. O programie w tym naszej Rady Miejskiej. Zapewnienie w bukszta³cie bardzo pozytywnie wypowiada- d¿ecie bie¿¹cego roku rodków na ten cel,
j¹ siê fachowcy z dziedziny energetyki od- wiadczy o ich odpowiedzialnoci za beznawialnej i ochrony rodowiska oraz przed- pieczeñstwo energetyczne i ekonomiczne
stawiciele Ekofunduszu i Narodowego gminy i jej mieszkañców.
Pawe³ Grzêda
Funduszu Ochrony rodowiska.
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ospodarka osadami
ciekowymi jest problemem nie rozwi¹zanym na wielu krajowych
oczyszczalniach. Brak regulacji
prawnych w tym zakresie powodowa³, ¿e gospodarka osadami
by³a tematem pomijanym, zarówno przez projektantów, jak i
s³u¿by ochrony rodowiska
kontroluj¹ce prace funkcjonuj¹cych ju¿ oczyszczalni. W zwi¹zku z wejciem w ¿ycie ustawy
o odpadach z 1997 r. wytwarzaj¹cy odpady, a do takich zaliczane s¹ odpady ciekowe, zostali

SPRAWY
ne na preparat organiczny nadaj¹ siê do wykorzystania zarówno na gruntach rolnych, jak i
terenach przemys³owych przeznaczonych do rekultywacji.
Kompozycja sk³adu zosta³a
tak dobrana, aby zaspokoiæ potrzeby pokarmowe wiêkszoci
uprawianych rolin rolniczych.
Preparat nawozowy, powsta³y w
wyniku dodania do osadów ciekowych innych sk³adników
(wapno rolnicze, m¹czka drzewna, odpady zielone) posiada odpowiedni¹ strukturê umo¿liwiaj¹c¹ jego sk³adowanie, prze³adu-

OSADY
ZAGOSPODAROWANE

Instalacja do przerobu osadów.
zobligowani do zagospodarowania wszelkich odpadów powstaj¹cych w wyniku prowadzonej dzia³alnoci.
Jako jedni z nielicznych podjêlimy siê zagospodarowania
osadów na naszej oczyszczalni.
Osady ciekowe ze wzglêdu na
swój sk³ad chemiczny mog¹ byæ
wykorzystane do nawo¿enia rolin. Jednak w³aciwoci fizyczne nieprzetworzonych osadów,
a w szczególnoci wysoki stopieñ uwodnienia, wydzielanie
nieprzyjemnych zapachów, powoduj¹, ¿e potencjalni odbiorcy (g³ównie rolnicy) nie s¹ zainteresowani ich zagospodarowaniem.
Technologia opracowana
przez Przedsiêbiorstwo dr Romana Sobczyka EKOTOP z Pi³y
pozwala na przetworzenie osadów ciekowych na preparat nawozowy o cechach w³aciwych
nawozom organicznym.
Osady ciekowe przetwarza-

nek, transport czy w koñcu dozowanie na grunty za pomoc¹
typowego sprzêtu rolniczego.
Firma EKOTOP opracowa³a
Zak³adowy Dokument Normalizacyjny na wytwarzanie preparatu nawozowego. Analizy
sk³adu chemicznego i mikrobiologicznego pozwoli³y na uzyskanie atestu Akademii Techniczno-Rolniczej z Bydgoszczy
w zakresie bezpieczeñstwa dla
rodowiska.
Kolejnym etapem, którego siê
podjêlimy, bêdzie wdro¿enie
preparatu w uprawach polowych plantacji wierzby energetycznej.
Instalacja, która znajduje siê na
terenie naszej oczyszczalni zosta³a zaprojektowana w oparciu
o wytyczne technologiczne firmy EKOTOP i wykonana przez
firmê MONTECH z £êcznej.
Tadeusz Plaskota
PGKiM
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Orodek ma s³u¿yæ
POTRZEBUJ¥CYM
rozmowa z p.o. kierownikiem M-G OPS
LESZKIEM MIROWSKIM

NS.: Od 1 wrzenia kieruje Pan Orodkiem Pomocy Spo³ecznej. Z jakim nastawieniem podj¹³ siê Pan tej roli?
L.M.: Orodek Pomocy Spo³ecznej jest instytucj¹ bardzo specyficzn¹. Tym samym wymagaj¹c¹ okrelonej organizacji pracy i
w³aciwych do charakteru zadañ zasad pracy. Sam fakt udzielania pomocy opiera siê na przepisach prawa, które precyzyjnie
okrelaj¹ zasady przyznawania pomocy. Jednak prawo to, jak i
sposoby pracy pracowników to prawo stosuj¹cych, winny opieraæ siê na poszanowaniu okrelonych wartoci oraz godnoci
cz³owieka.
NS.: Czego wiêc bêdzie Pan wymaga³ od swoich wspó³pracowników?
L.M.: Niezbêdne w pracy s³u¿b spo³ecznych bêd¹: kompetencja
poparta znajomoci¹ przepisów prawa, wysoka kultura osobista i
zawodowa, przestrzeganie zasad etycznych. Pracownicy musz¹
zdawaæ sobie sprawê, ¿e OPS jest dla spo³ecznoci i ma s³u¿yæ
potrzebuj¹cym, ¿e to pracownicy wiadcz¹ swoj¹ pracê podopiecznym i Orodkowi, a relacji odwrotnej nie ma i byæ nie mo¿e.
NS.: Wród mieszkañców panuje opinia o dosyæ dowolnym
sposobie udzielania pomocy podopiecznym OPS. Jak Pan
widzi ten problem z perspektywy kierowania Orodkiem?
L.M.: Trzeba zdawaæ sobie sprawê z faktu, ze wiêkszoæ wydatków ponoszonych na pomoc spo³eczn¹ stanowi¹ tzw. wiadczenia obligatoryjne: renty socjalne, zasi³ki sta³e, okresowe, gwarantowane i specjalne, op³acanie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne, itp.
wiadczenia tzw. fakultatywne (uznaniowe) stanowi¹ mniejszoæ wydatków ponoszonych na pomoc spo³eczn¹. Jednak generalnie rzecz bior¹c spo³ecznoæ ma prawo byæ szczególnie wyczulon¹ na gospodarowanie rodkami publicznymi przeznaczonymi na pomoc i wra¿liwoæ tê nale¿y uszanowaæ, a nawet z niej
korzystaæ. Dlatego trzeba uwa¿nie ws³uchiwaæ siê w sygna³y p³yn¹ce ze rodowisk lokalnych, od radnych, so³tysów, organizacji.
Dokonywaæ analizy i wyci¹gaæ wnioski.
NS.: Jak Pan chce z tych sygna³ów korzystaæ jako kierownik?
L.M.: Poprzez prawid³owo rozumian¹ kontrolê i nadzór. Jako
elementy dobrze zorganizowanej pracy maj¹ one mieæ swój wymiar rzeczywisty w nastawieniu na rozwi¹zywanie ka¿dego problemu i ka¿dej ewentualnej sprawy konfliktowej czy spornej.
NS.: Wspomnia³ Pan wczeniej, ¿e pomoc spo³eczna ma s³u¿yæ rodowisku. Jak bêdzie Pan do tego zmierza³?
L.M.: Taki bardzo namacalny wymiar instytucji s³u¿¹cej rodowisku mo¿na dostrzec w funkcjonowaniu rodowiskowego Domu
Samopomocy, dzia³aj¹cego w ramach OPS. Tego typu placówka
nie mo¿e byæ wyobcowana. Jak sama nazwa wskazuje, jest to placówka rodowiskowa, a wiêc organizuj¹ca rodowiska  np. rodzin osób korzystaj¹cych z jej us³ug. Nie jest zatem li tylko miejscem przechowania dla wiêtego spokoju przez siedem lub osiem
godzin dziennie niepe³nosprawnego cz³onka rodziny. I z pewnoci¹
jest tu potrzebna równie¿ chêæ i aktywnoæ rodzin i rodowisk.
NS.: Jak Pan myli, na ile te zamierzenia, o których Pan
mówi³ uda siê zrealizowaæ?
L.M.: Jak w ka¿dym dzia³aniu czy pracy nie bêdzie mo¿liwe
ca³kowite unikniêcie b³êdów lub pomy³ek, z czego nale¿y w pe³ni
zdawaæ sobie sprawê. Wierzê jednak, ¿e uda siê tak rozwi¹zywaæ
problemy organizacyjne, jak te¿ wdra¿aæ takie zasady pracy, aby
Orodek i praca nas wszystkich w nim pracuj¹cych by³y przyjazne i w pe³ni u¿yteczne dla naszej spo³ecznoci.
NS.: Dziêkujê za rozmowê.
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POWÓD  s³owo, które
wzbudza strach, przywodzi na
myl nieszczêcia, wywo³uje
tak¿e odruchy solidarnoci
miêdzyludzkiej, o jakie trudno w normalnych czasach.
Tragedia powodzi, jaka nawiedzi³a wiele polskich miejscowoci na prze³omie lipca i
sierpnia, sta³a siê nam jakby
bli¿sza przez to, ¿e dotknê³a
równie¿ le¿¹c¹ w naszym powiecie gminê Gorzyce. Znane nam do tej pory nazwy Sokolniki, Furmany, Zalesie
Gorzyckie, kojarz¹ siê dzi
nieodparcie z wielk¹ wod¹,
która niekiedy ich mieszkañcom zabra³a nie tylko dobytek, ale i nadziejê.
To nieszczêcie budzi ludzk¹ solidarnoæ, której nie zabrak³o równie¿ mieszkañcom
naszej gminy. Popieszylimy z pomoc¹ dla mieszkañców gminy Gorzyce, jak
przed czterema laty do £ubnic. Rozpoczê³o siê od zbiórki pieniêdzy na tacê w kocio³ach w jedn¹ z niedziel, zbiórki
prowadzonej równie¿ przez stowarzyszenia katolickie. Wiemy,
¿e z pomoc¹ finansow¹ pod¹¿y³y równie¿ firmy dzia³aj¹ce na
naszym terenie.
Póniej rozpoczê³a siê, zainicjowana przez urz¹d, zbiórka

SPRAWY

Z ¯YCZLIWYM
SERCEM

darów niezbêdnych dla poszko- trafi³o do starostwa, a stamt¹d
dowanych w wyniku powodzi. do Gorzyc.
Fot. A. Gerwatowski

Dzieci z gminy Gorzyce w gronie Braci Rycerskiej.
Dom kultury w miecie, a szko³y podstawowe w so³ectwach,
sta³y siê miejscami, do których
przynoszono wodê, ¿ywnoæ
d³ugoterminow¹, rodki czystoci, koce, now¹ odzie¿. Kilka
transportów darów, przewiezionych przez jednego z radnych,

Z pomoc¹ dla powodzian
pospieszy³a Akcja Katolicka z
parafii Podwy¿szenia Krzy¿a
w. Zorganizowa³a ona wypoczynek w Nowej Dêbie dla
ponad 40 dzieci. Do organizacji tego wypoczynku w³¹czy³y siê w³adze gminy, które za-

Po dowiadczenia
do Nowej Dêby?
Pod koniec czerwca do naszego miasta
zjecha³o dziesiêciu Chorwatów, uczestników wyjazdowego szkolenia w Polsce. Byli
to przedstawiciele dzia³aj¹cych w Chorwacji stowarzyszeñ, którzy chcieli zapoznaæ
siê z warunkami dzia³ania w Polsce podobnych im grup. Jednym z za³o¿eñ tego programu szkoleniowego by³a wizyta w niewielkim miecie, gdzie przedstawione by,
³yby sposoby udzia³u NGO s (organizacji
pozarz¹dowych) w realizacji strategicznych
celów gminy. Pad³o na Now¹ Dêbê, a to za
spraw¹ zakoñczonego ju¿ programu LGPP
i wspó³pracy z Orodkiem Promowania
Przedsiêbiorczoci z Sandomierza.
W magistracie Chorwaci zostali przyjêci
przez Paw³a Grzêdê, zastêpcê burmistrza,
który nastêpnie przedstawi³ im te obszary
dzia³alnoci gminy, w których realizacji
swój udzia³ maj¹ stowarzyszenia. A wyliczonych zosta³o kilkanacie zadañ gminy,
w realizacjê których w³adze wci¹gaj¹ organizacje pozarz¹dowe.
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pewni³y wy¿ywienie (posi³ki
przygotowa³ Zespó³ Placówek). Opiekê medyczn¹ nad
dzieæmi sprawowa³ SPZZOZ.
Pobyt na tej kolonii dzieciom uprzyjemnia³a nowodêbska m³odzie¿. Nasi przedsiêbiorcy dostarczyli obuwia,
ubiorów, bu³ek, organizowali
zabawê. Mylimy, ¿e pobyt
w naszym miecie pozwoli³ tym dzieciom choæ na
chwilê zapomnieæ o nieszczêciu, które dosiêg³o
ich rodzin.
Z du¿¹ ofiarnoci¹ pospieszy³y na pomoc zalanym miejscowociom nasze
jednostki pañstwowej i
ochotniczych stra¿y po¿arnych. Przez kilkanacie dni
stra¿acy wypompowywali
wodê z zalanych gospodarstw, opró¿niali stodo³y z
gro¿¹cych samozap³onem
stogów siana czy s³omy, porz¹dkowali obejcia. Ich
postawa,
szczególnie
ochotników, którzy powiêcali swoje w³asne sprawy pomagaj¹c innym, zas³uguje na
s³owa uznania.
W³adze samorz¹dowe naszej
gminy sk³adaj¹ podziêkowanie
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w³¹czyli siê w pomoc powodzianom.
NS

Na dowód tego na spotkanie
zaproszonych zosta³o przedstawicieli kilku organizacji, którzy
omówili relacje stowarzyszenie
 gmina. I nie by³y to tylko laurki pod adresem w³adz, ale te¿
uwagi dotycz¹ce g³ównie wysokoci rodków, jakie otrzymuj¹ z bud¿etu gminy na realiPawe³ Grzêda omówi³ zasady wspó³pracy gminy z orzacjê ich celów statutowych, ale ganizacjami pozarz¹dowymi.
te¿ i zadañ w³asnych gminy.
Pawe³ Grzêda odpowiada³ równie¿ na pokazany zosta³ im bardzo ciekawy przypytania Chorwatów dotycz¹ce zasad finan- k³ad wspó³pracy gminy ze stowarzyszeniem,
sowania organizacji i wysokoci rodków, które jest jednoczenie bardzo dobr¹ form¹
jakie z bud¿etu otrzymuj¹ stowarzyszenia. promocji miasta.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³o funkcjoCzy Chorwaci wywieli z Nowej Dêby janowanie ochotniczych stra¿y po¿arnych, kie dowiadczenia? Z dyskusji, jakie odbyktóre te¿ s¹ stowarzyszeniami.
wa³y siê w kuluarach (czyli na wie¿ym poW drugiej czêci Chorwaci wziêli udzia³ wietrzu) wynika³o, ¿e maj¹ uznanie dla nas
w spotkaniu z Bractwem Rycerskim, co oka- za znajomoæ wszystkich stowarzyszeñ (jest
za³o siê dla nich niezwykle atrakcyjne. Jak ich ok. 40) oraz rozpoznanie ich potrzeb. Bo
sami twierdzili, po pobycie na S³owacji, w oczywicie ich zaspokojenie, to w dzisiejszej
kilku gminach polskich, w Nowej Dêbie sytuacji naszej gminy inny temat.
(wo)
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NOWA-STARA SALA

W czerwcu uroczycie otwarto wyremontowan¹ salê gimnastyczn¹ w Szkole Podstawowej w Chmielowie. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum oraz
przedstawiciele w³adz powiatowych i gminnych. Remont sali trwa³
ponad pó³ roku  rozpocz¹³ siê we wrzeniu ubieg³ego roku, zakoñczy³ w marcu. W wyniku prac modernizacyjnych podwy¿szono dach,
wymieniono okna na wiêksze, stary parkiet zast¹piono nowym.  Na
nowe uda³o siê równie¿ wymieniæ wyposa¿enie sali gimnastycznej 

Modernizacja ulicy Mickiewicza

Skuteczny strza³ powiatu do gminnej bramki, czy te¿ nie? (Strzela W. Gurdak, broni J. Kotulski - so³tys)
mówi³a na spotkaniu dyrektor gimnazjum, Zofia Papie¿  uczniowie
mog¹ ju¿ korzystaæ z nowych drabinek, bramek do pi³ki no¿nej i
koszy do koszykówki. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu mieszkañców
Chmielowa wybudowano boisko do pi³ki no¿nej i do koszykówki.
Remont by³ finansowany z bud¿etu Gminy.
Koszt tej modernizacji zamkn¹³ siê kwot¹ 380 tys. z³ (w ci¹gu
dwóch lat).
(pytel)

W miesi¹cach sierpieñ - wrzesieñ 2001r. realizowana by³a
przez Urz¹d Miasta i Gminy inwestycja pn.: Modernizacja
ulicy Mickiewicza w Nowej
Dêbie. W zakres robót zwi¹zanych z tym zadaniem wchodzi
wykonanie odwodnienia odcinka ulicy pomiêdzy ulicami Len¹ i Sikorskiego (kanalizacja
deszczowa plus studzienki odwadniaj¹ce), wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz usuniêcie kolizji energetycznych
zwi¹zanych z likwidacj¹ linii
napowietrznej owietlenia tego
odcinka ulicy. Ca³oæ robót objêtych zadaniem zlecona zosta³a

d¿etu Miasta i Gminy Nowa Dêba.
36% rodków (366 tys. z³) pochodzi z po¿yczki Banku wiatowego, która do naszej gminy trafia w
postaci dotacji uwarunkowanej
spe³nieniem wielu warunków
prawia³y stan jej nawierzchni przedstawionych we wniosku dotacyjnym  m.in. zwiêkszeniem
zaledwie na kilka dni.
Droga kosztuj¹ca ponad milion liczby miejsc pracy w obszarze inPG
z³ finansowana jest g³ównie z bu- westycji.

Najwiêksza inwestycja drogowa ostatnich lat

DROGA W JADACHACH

Dobieg³y koñca prace przy
I etapie budowy drogi gminnej Zagroble w Jadachach.
Inwestycja jest najwiêksz¹ wartociowo i technicznie inwestycj¹ drogow¹ wykonan¹ w ostatnich kilkunastu latach na terenie gminy Nowa
Dêba.
Nowa, prawie czterokilometrowa (3720 m), piêciometrowej szerokoci droga asfaltowa ³¹czy drogê powiatow¹ z
ponad dziewiêædziesiêcioma
gospodarstwami domowymi i
ponad setk¹ hektarów pól
uprawnych, po³o¿onymi w Zagroblu, Górze i Hermanówce w
Jadachach. Stanowi te¿ fragment skróconej drogi Jadachy
 Cygany (która w przysz³oci
mo¿e byæ dogodna dla komunikacji zbiorowej). Dodatkowo

droga pozwala komfortowo dostaæ siê (np. rowerem) do piêknego kompleksu lasów po³o¿onych miêdzy Jadachami, Alfredówk¹ i stawami Pañska £¹ka
I i Pañska £¹ka II.
Na drogê mieszkañcy Jadachów czekali wiele lat. Dot¹d
poruszali siê po drodze wyboistej, pe³nej b³ota w dni deszczowe i dokuczliwego, wdzieraj¹cego siê wszêdzie py³u ¿u¿lowego podczas upa³ów. By³a
uci¹¿liwa zarówno dla mieszkaj¹cych przy niej, jak i dla
u¿ytkowników, w tym dla dzieci id¹cych do szko³y podstawowej. Poruszania siê t¹ drog¹ odmawiali tak¿e przewonicy zatrudniani przez gminê do przewozu dzieci szkolnych z okolic Hermanówki. Dorane naprawy by³y nieskuteczne, po-

- w wyniku przetargu nieograniczonego - Przedsiêbiorstwu Robót Drogowych ze Stalowej Woli
za kwotê 105 tys. z³.
Wykonanie powy¿szych robót zlikwiduje jeden z najbardziej uci¹¿liwych i omijanych
odcinków ulic na terenie naszego miasta oraz pozwoli bez koniecznoci wyje¿d¿ania na drogê krajow¹ przemieszczaæ siê do
lewej czêci Por¹b Dêbskich.
Starostwo Powiatowe w ramach swych dzia³añ inwestycyjnych po³o¿y³o nowy dywanik asfaltowy na pozosta³ej czêci ul. Mickiewicza.
Marek Czerwiec, UMiG

JESIEÑ 2001

NASZE

KANALIZACJA W

W TARNOWSKIEJ
WOLI

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Tarnowskiej Woli jest kontynuacj¹ realizowanego w roku
2000 zadania finansowanego ze
rodków w³asnych gminy i
rodków pomocowych z Unii
Europejskiej w ramach Programu Phare  INRED.
Realizowany obecnie zakres
robót rozpoczêty zosta³ w
czerwcu br. i przewiduje siê jego
zakoñczenie oraz przekazanie
do eksploatacji na dzieñ 31 lipca 2002 roku.
Budowa tego etapu kanalizacji pozwoli skanalizowaæ ponad
100 gospodarstw domowych, w
tym tak¿e szko³ê i budynek
Domu Ludowego, co pozwoli
na zrzut cieków w iloci ok. 45
m3/dobê.
Ca³kowita d³ugoæ budowanego systemu kanalizacyjnego
wyniesie 7361 mb, z czego kanalizacja grawitacyjna czyli tzw.
przy³¹cza domowe, wynios¹ 4
921 mb ruroci¹gów z PCV o
rednicach od ∅160 do ∅200
mm, a kanalizacja cinieniowa
 2 440 mb ruroci¹gów z PE o
rednicach od ∅63 do ∅110
mm. Ponadto zostan¹ zainstalowane 23 przydomowe pompownie firmy Kordes.
Realizowana sieæ kanalizacyjna jest wykonywana w tej
samej technologii co jej pierwszy etap i zostanie w³¹czona do
wybudowanej wczeniej pompowni g³ównej.
Wykonawc¹ kanalizacji, podobnie jak pierwszej czêci, jest
Zak³ad WOD.-KAN. i C.O. Ryszarda Hoffmana ze Staszowa.
Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia wyniesie ok. 920 000
z³otych. Czêæ kosztów zostanie
pokryta z zaci¹gniêtej po¿yczki
z Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci
420 000 z³otych oraz z przyznanej naszej gminie dotacji z tego
samego ród³a w wysokoci
180 000 z³otych.
Andrzej Ko³omycew
UMiG
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ostatnim czasie
media powiêci³y du¿o uwagi
trudnej sytuacji bud¿etu
pañstwa. To co dzieje siê z
bud¿etem centralnym ma
równie¿ pewne odzwierciedlenie w bud¿ecie gminy. Sytuacja naszego bud¿etu po I
pó³roczu równie¿ nie nastraja optymistycznie.
Ogólne wskaniki nie s¹ najgorsze. Dochody bud¿etu gminy po poprawkach wynios³y
48,7% planu (10 mln 226 tys.
z³), za wydatki 45,8% planu
(9 mln 818 tys. z³). Wyjaniæ
tu jednak nale¿y, ¿e ten wysoki procent wykonania dochodów gminy wynika³ z nap³ywaj¹cych w trakcie I pó³rocza
dotacji i subwencji z bud¿etu
pañstwa. rodki z otrzymywanych dotacji przek³ada³y siê
bezporednio na wydatki celowe. Dzisiaj ju¿ mamy zapowiedzi, ¿e i te dotacje bêd¹
sukcesywnie zmniejszane (na
koniec sierpnia o 150 tys. z³).
Bardzo s³abo za realizowa³y siê dochody w³asne w postaci podatków od nieruchomoci od osób prawnych oraz
udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie dochodów wynios³o
w tym przypadku zaledwie
33%.
Taka sytuacja z dochodami
gminnego bud¿etu powodowa³a, ¿e w I pó³roczu rodki by³y
przeznaczone g³ównie na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ, z której gmina
musi siê wywi¹zywaæ. Dochody te nie zabezpieczaj¹ nawet w
pe³ni bie¿¹cej dzia³alnoci gminy i w zwi¹zku z tym bardzo
trudno jest podejmowaæ decyzje o realizacji inwestycji ujê-

Bud¿et gminy w I pó³roczu

OPTYMIZM

BARDZO UMIARKOWANY

tych w bud¿ecie. W tym roku
jedynie dziêki rodkom z gminnego funduszu ochrony rodowiska mo¿na by³o przyst¹piæ do
realizacji niektórych inwestycji.
rodki z funduszu nie zapewni¹
jednak realizacji wszystkich i w
ca³oci zaplanowanych inwestycji. Nie mniej jednak cykl inwestycyjny wymaga okrelonego czasu i decyzje o ich realizacji zapada³y wczeniej, co wi¹¿e siê z pewnym ryzykiem finansowym.
Obecnie w trakcie realizacji
s¹ nastêpuj¹ce wiêksze inwestycje:
- kanalizacja sanitarna w
Tarnowskiej Woli (wartoæ
zadania 1 mln z³)
- droga Zagroble w Jadachach (1 mln z³)
- docieplenie i elewacja budynku przy ul. 1 Maja 4
(180 tys. z³)
- wymiana okien i kot³ownia w szkole w Jadachach
(150 tys. z³)
- przepiêcie kolektorów burzowych w miecie (120
tys. z³)
- modernizacja ul. Mickiewicza (100 tys. z³)
- projekt kot³owni miejskiej
(150 tys. z³)
- projekt dworca autobusowego (100 tys. z³)
- modernizacja sali gimnastycznej w Chmielowie dokoñczenie (150 tys. z³).

Dodaæ tu nale¿y, ¿e czêæ inwestycji jest w fazie rozstrzygania przetargów i wejd¹ one
do realizacji w II pó³roczu:
droga Koniec w Chmielowie, owietlenie ul. Bieszczadzkiej, budowa ul. Konopnickiej. Niektóre z tych inwestycji mog¹ byæ realizowane
dziêki zewnêtrznym rodkom
finansowym: droga Zagroble  z Banku wiatowego;
kanalizacja w Tarnowskiej
Woli  z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska.
W chwili obecnej gminy zastanawiaj¹ siê nad tym, jak bêdzie wygl¹da³ stan ich kasy w
roku przysz³ym, gdy w ¿ycie
wejdzie nowa ustawa o dochodach jednostek samorz¹dów terytorialnych. Bêdziemy mieæ do
czynienia z now¹ filozofi¹ zarz¹dzania finansami gminnymi.
Wzrosn¹æ maj¹ dochody gminne, ale te¿ do zadañ w³asnych
gminy przejd¹ takie sprawy jak
wyp³aty dodatków mieszkaniowych, ca³oæ opieki spo³ecznej
czy owietlenia ulicznego, które do tej pory by³y w czêci finansowane z bud¿etu pañstwa.
Mam nadziejê, ¿e nowy system
siê sprawdzi, a przynajmniej nie
spowoduje perturbacji w realizacji wielu zadañ gminy oraz
zadañ inwestycyjnych.
Wac³aw Wróbel
burmistrz

Zarz¹d z absolutorium

Jedynie przy dwóch g³osach wstrzymuj¹cych siê (w tym burmistrza) i ¿adnym sprzeciwu, Zarz¹d Miasta i Gminy Nowa Dêba na kwietniowej sesji Rady Miejskiej otrzyma³
absolutorium za wykonanie bud¿etu z ubieg³ego roku.
Wydatki bud¿etowe wynios³y 21 140 770 z³, co stanowi 90,3% wykonania planu.
Nieco mniejszy procent wykonalnoci, bo 88,2 %, maj¹ wp³ywy do gminnej kasy, które
wynios³y 20 470 542 z³. Uchwa³a o udzieleniu absolutorium zosta³a pozytywnie zaopiniowana przez Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej, a nastêpnie przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹. Najwiêksze wydatki w ubieg³ym roku z gminnej kasy zosta³y przeznaczone na utrzymanie szkó³ i innych placówek owiatowych. Doæ znaczna kwota, bo 4
804 000 z³ zosta³a wydatkowana na inwestycje, z czego ponad 500 000 z³ na budowê
szko³y w osiedlu Dêba, a ponad 1 400 000 z³ na kanalizacjê w Tarnowskiej Woli
(z zewn¹trz pozyskano ok. 1 mln z³).
(p)
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NARKOTYK
 MIERCI DOTYK

To has³o zwyciê¿y³o w konkursie og³oszonym wród m³odzie¿y szkó³ rednich z terenu
gminy Nowa Dêba z okazji

nowilimy go zorganizowaæ
jeszcze w trakcie roku szkolnego, g³ównie ze wzglêdu na profilaktykê przed wakacjami 

Barbara Moskalewicz z przedstawicielem klasy III.
wiatowego Dnia Zwalczania
Narkomanii. Spotkanie z tej
okazji odby³o siê koñcem maja
w nowodêbskim Zespole Szkó³
Zawodowych. -Choæ Dzieñ
Zwalczania Narkomanii przypada na 26 czerwca, my posta-

mówi Barbara Moskalewicz,
koordynator ds. promocji zdrowia przy nowodêskim ZOZ,
organizator spotkania. Przed
m³odzie¿¹ wyst¹pi³ Zygmunt
Zygiert, aspirant sztabowy ds.
narkotyków z tarnobrzeskiej

policji, który opowiada³ licznie
zgromadzonym o niebezpieczeñstwach próbowania narkotyków z ciekawoci, czy za namow¹ kolegów. Odpowiada³ te¿
na anonimowo zadane na kartkach pytania przez m³odzie¿. Na
temat chorób przenoszonych
przez krew mówi³a Monika Stoszek z tarnobrzeskiego Sanepidu. M³odzie¿ dowiedzia³a siê
od Katarzyny Tadry z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Nowej Dêbie, co zrobiæ, gdy
kto ze znajomych bierze,
gdzie zg³osiæ siê po poradê i
pomoc oraz informacje na temat profilaktyki antynarkotykowej. Du¿e wra¿enie na zebranych wywar³a opowieæ
by³ego narkomana Darka, który przez za¿ywanie rodków
odurzaj¹cych straci³ rodzinê i
pracê.  Nie biorê ju¿ od czterech lat  mówi³ Darek  ale
zanim przesta³em, na moim ciele nie by³o wolnego miejsca,
gdzie móg³bym siê wk³uæ.
Pod koniec spotkania rozwi¹zany zosta³ wczeniej og³oszony konkurs. Wygra³o has³o
Narkotyk- mierci dotyk, którego autorem jest klasa III Technikum ZSZ. Zwyciêzcy zostali
nagrodzeni koszulkami z wydrukowanym tym w³anie has³em.
(pytel)

ODZNACZENI MEDALEM
ZA ZAS£UGI DLA NOWEJ DÊBY
STANIS£AW BIELA  d³ugoletni mieszkaniec Nowej Dêby, ¿o³nierz AK;
BARBARA FLIS  wieloletnia nauczycielka, a przez okres 12 lat kierownik Szko³y Podstawowej w Porêbach Dêbskich;
EUGENIUSZ FLIS  naczelnik OSP Dêba;
JÓZEF JADACH  mieszkaniec Jadachów zaanga¿owany w dzia³alnoæ spo³eczn¹;
BRONIS£AW KOPER  od ponad 30 lat skarbnik i ksiêgowy OSP Chmielów;
HELENA MAGUDER  dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych;
TADEUSZ OKTAWIEC  wieloletni ordynator Oddzia³u Grulicy i Chorób P³uc, kierownik Poradni Przeciwgruliczej.
JERZY PANEK  dyrektor Zak³adów Metalowych DEZAMET w latach 1974 1990;
JULIAN ¯MIHORSKI  spo³ecznik z Nowej Dêby, przewodnicz¹cy Ko³a Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
FIRMY
u ZESPÓ£ SZKÓ£ W NOWEJ DÊBIE
u ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH W NOWEJ DÊBIE
u JEDNOSTKA WOJSKOWA 2090 W NOWEJ DÊBIE
u ZAK£ADY METALOWE DEZAMET S.A. W NOWEJ DÊBIE
u SPÓ£DZIELNIA INWALIDÓW ZJEDNOCZENIE W NOWEJ DÊBIE
u SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓ£ ZAK£ADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ DÊBIE
u ZARZ¥D MIEJSKO-GMINNY ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH RP W NOWEJ DÊBIE
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ubieg³ym roku informowalimy o
sukcesie ucznia Technikum Mechanicznego Marcina
Ha³onia w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Wynalazczoci. Otó¿
w tegorocznej edycji tego Turnieju Marcin powtórzy³ swoje osi¹gniêcia i wraz z Jackiem Bugno 
obaj z klasy IV Technikum  zostali laureatami WTWoW, zajmuj¹c równorzêdne 3 miejsce. Tym
samym wywalczyli zwolnienie z
egzaminu z przygotowania zawo-

Zespó³ Szkó³
Zawodowych

SUKCESY
UCZNIÓW
dowego z równoczesnym uzyskaniem z tego¿ egzaminu najwy¿szej
oceny. Marcin zosta³ równoczenie
reprezentantem 3-osobowej dru¿yny  reprezentacji województwa
podkarpackiego - na ogólnopolski
fina³ Turnieju Wiedzy o Wynalazczoci, który odby³ siê w Warszawie w dniach 5-6 czerwca b.r. Na
tym Turnieju równie¿ spotka³o nas
mi³e doznanie. Dru¿yna województwa podkarpackiego wraz z
naszym reprezentantem uzyska³a 3
miejsce, a Marcin Ha³oñ w indywidualnej punktacji zaj¹³ 4 miejsce, zostaj¹c tym samym laureatem
fina³u ogólnopolskiego i zdobywaj¹c prawo wstêpu na wybran¹
uczelniê techniczn¹ w kraju.
Sukcesy naszych uczniów zosta³y pomno¿one przez inn¹ dru¿ynê naszej szko³y, która startowa³a w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Motoryzacyjnego uczniów
klas rednich. Wród 15 dru¿yn,
nasza okaza³a siê jedn¹ z najlepszych, zdobywaj¹c 3 miejsce. Zespó³ tworzyli uczniowie klasy V
Technikum: Piotr Górz, Stanis³aw
Kraczkowski i Grzegorz So³tys.
M³odych ekspertów od prawa
wynalazczego, historii wynalazczoci i zagadnieñ zwi¹zanych z
wystêpowaniem przed Urzêdem
Patentowym przygotowywa³ Andrzej Byczkowski. Za m³odych
specjalistów od przepisów ruchu
drogowego, historii motoryzacji i
zagadnieñ praktycznych z tym
zwi¹zanych przygotowywa³ Pawe³ Kojczuk.
A. Byczkowski, ZSZ
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Wspomnienie

Lekarz cierpi¹cych ludzi
W tym roku minie 8 rocznica
mierci Gra¿yny Jab³oñskiej, lekarza medycyny-specjalisty reumatologa. Ta ju¿ 8 rocznica uzmys³awia nieub³agan¹ szybkoæ przemijania czasu, ale nie pamiêci o Osobie, która dobrze zapisa³a siê w
wiadomoci wielu mieszkañców
Nowej Dêby i okolic.
Gra¿yna Jab³oñska urodzi³a
siê 23 listopada 1925 r. w zamo¿nej rodzinie w Górze w powiecie sieradzkim (Kaliskie). Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a w pobliskim miasteczku B³aszki.
Wojna przerwa³a rozpoczêt¹ naukê w szkole redniej. Bezporednio po zajêciu Polski przez
Niemców w 1939 r. ca³¹ rodzinê
w³adze hitlerowskie wysiedli³y,
tak jak bardzo wiele polskich rodzin na tym terenie, który w³¹czono w sk³ad terytorium Rzeszy pod nazw¹ Warthegau.
W pierwszym okresie znaleli
pracê w maj¹tku hrabiego Graeve. Jako 14-letnia dziewczyna
pracowa³a pocz¹tkowo jako pomocnik ogrodnika, a potem jako
opiekunka kilkorga dzieci niemieckich w pa³acu w Biskupicach ko³o Sieradza.
Pewnego razu zosta³a przy³apana przez samego zarz¹dcê maj¹tku (Treuchender) na s³uchaniu
polskiej audycji w radiu nadawanej z Londynu przez BBC. Niemiec wpad³ w furiê. Wyrwa³

N

drewnian¹ porêcz z fotela i bi³
krzycz¹c: Czy ty mylisz, ¿e
bêdzie jeszcze Polska?!. Skutek by³ taki, ¿e ca³a rodzina zosta³a wywieziona do przejciowego obozu dla Polaków przy
ulicy £¹kowej w £odzi. St¹d po
segregacji wywo¿ono albo do
pracy do Niemiec, albo do obozów koncentracyjnych. Jednak
dziêki interwencji ojca (zna³ jêzyk niemiecki) po kilku tygodniach zostali uwolnieni. Od
tego czasu , do koñca wojny
siedmiokrotnie zmieniali miejsce pobytu. Dopiero po okupacji mogli powróciæ do rodzinnego domu, zupe³nie spustoszonego przez u¿ytkowników niemieckich, którzy uciekli wraz z
cofaj¹cymi siê wojskami.
Teraz rozpoczê³o siê nadrabianie straconego czasu i nauka
- najpierw w Sieradzu, a potem
w liceum S.S. Nazaretanek w
Kaliszu. Tam te¿ zda³a maturê.
W 1948 r. rozpoczê³a studia w
Akademii Medycznej w £odzi
na Wydziale Lekarskim. Studia
ukoñczy³a w 1953 r. z bardzo
dobrym wynikiem. Po zdaniu
koñcowego egzaminu wysz³a
za m¹¿ za kolegê z tego samego roku studiów.
Z nakazu pracy w 1954 r.
rozpoczê³a wraz z mê¿em praktykê lekarsk¹ w Wodzis³awiu
l¹skim w szpitalu i przychod-

ie dokonawszy ¿adnych represji
na mieszkañcach Budy Stalowskiej wojsko opuci³o tê miejscowoæ, nios¹c ciê¿ko rannego na noszach
skonstruowanych z m³odnika brzozowego
do Szpitala w Dêbie.
Tak wiêc wyjazd na rozpoznanie przyniós³ w efekcie oddzia³owi wzbogacenie duchowe i materialne. Zdobylimy bowiem
doskona³¹ broñ z amunicj¹, konne rodki lokomocji oraz wiele
ró¿norakiego mienia, które mia³o jechaæ do Reichu. W m³odniku odleg³ym o ok. 200 m od naszego obozu powsta³ teraz drugi obóz gospodarczy.
Sta³o tu 6 wozów, 13 koni i 1 samochód.
W tej akcji udzia³ brali: Tadeusz G³adysz
Jastrz¹b z Chmielowa, Mieczys³aw Wi¹cek Sztylet z Tarnobrzega, Józef D¹bek,
Franciszek Katrusiak, Jan Buczek (ci trzej
z Sobowa), Bronis³aw Walczyna z Sokolnik, Kot zza Sanu, Tadeusz Jaworski Zerwikaptur z Jadachów, Grisza z ZSRR -

ni. Specjalizowa³a siê w chorobach wewnêtrznych i w 1958 r.
uzyska³a pierwszy stopieñ specjalizacji w tej dziedzinie. M¹¿
specjalizowa³ siê w chirurgii,

Gra¿yna Jab³oñska - lekarz
medycyny
najpierw w miejscowym szpitalu, a drugi stopieñ uzyska³ pracuj¹c w szpitalach we Wroc³awiu i Opolu.
W 1967 r. wygra³ konkurs na
ordynatora oddzia³u chirurgicznego szpitala w Nowej Dêbie i z
¿on¹ oraz trójk¹ dzieci przenieli siê do nowego miejsca pracy.
Tutaj pracowa³a pocz¹tkowo
w Poradni Ogólnej, a po specjalizacji z reumatologii i uzyskaniu drugiego stopnia w tej dziedzinie prowadzi³a Poradniê

uciekinier z obozu jenieckiego oraz autor
tej relacji.
Analizuj¹c drugiego dnia to nasze rozbrojenie niemieckiej za³ogi nadlenictwa
uzmys³owi³em sobie, jak nierozwa¿nie,

Jerzy Sudo³

wytworzy³ w nich strach parali¿uj¹cy prawid³owe mylenie i to pozwoli³o nam dobiec do cian budynku i staæ siê panami
sytuacji. Nie chcê rozwa¿aæ jak tragiczny
by³by dla nas scenariusz, gdyby Niemcy
posiali po nas ogniem rkmu. A mieli ku temu niew¹tpliw¹ szansê.
Zarysowa³ siê te¿ drugi
charakterystyczny element.
Nadleniczy Ikerman powiedzia³ dowódcy odsieczy,
(cz. III)
¿e partyzantów by³o ok. 40tu i nie byli to bandyci lecz
rycerze. To powinno dowódcê sk³oniæ do
zaniechania pocigu, a tymczasem on go
podj¹³. Zosta³ za to ukarany ciê¿kim postrza³em jednego z uczestników odsieczy.
Fakt, ¿e ta akcja mia³a dla nas taki szczêliwy przebieg, czulimy wyranie dzia³anie Opatrznoci Bo¿ej, za któr¹ szczerze
dziêkowalimy, bo Pan by³ na pewno z
nami, jak z biblijnym Dawidem.
Kazimierz Bogacz B³awat

Partyzancka przygoda
w Budzie Stalowskiej
a wrêcz karygodnie post¹pi³em, zrywaj¹c
siê sam i poci¹gaj¹c za sob¹ jeszcze trzech
ludzi do ataku na budynek z uzbrojonymi
Niemcami. Wybieglimy na teren równy i
otwarty i w ten sposób Niemcy mieli nas
jak na patelni. Swoim lotniczym rkm-em
mieli doæ czasu, by nas wszystkich skosiæ, na trasie tych 80 m, któr¹ to odleg³oæ
musielimy przebiec. Chyba nasz natychmiastowy i pewny siebie, brawurowy atak,

Reumatologiczn¹. Przez kilka
lat by³a te¿ kierownikiem miejscowego Pogotowia Ratunkowego. Zawsze stara³a siê pomagaæ pacjentom w myl dewizy,
któr¹ siê kierowa³a: Leczyæ nie
tylko cia³o, ale i duszê.
Nastêpstwem takiego podejcia w ci¹gu wielu lat by³o krañcowe zmêczenie, które nie pozosta³o bez wp³ywu na Jej zdrowie. W latach osiemdziesi¹tych
stwierdzono pierwsze objawy
cukrzycy. Jednak swoje dolegliwoci zawsze bagatelizowa³a i
leczy³a siê sporadycznie, poniewa¿ nigdy o swoje zdrowie nie
dba³a.
Dopiero gdy cukrzyca poczyni³a spustoszenie w organizmie (upoledzenie wzroku,
przewlek³a niewydolnoæ nerek) zgodzi³a siê na badanie i
leczenie w klinice w £odzi
(gdzie przebywa³a wielokrotnie) i na oddziale sztucznej
nerki w Janowie Lubelskim i
Sandomierzu.
Zmar³a 17 grudnia 1993 r. Pochowana zosta³a na cmentarzu
w rodzinnym miecie mê¿a w
Zduñskiej Woli.
Dla wszystkich mia³a otwarte serce i s³u¿y³a chorym zapominaj¹c o sobie. Zawsze cechowa³a J¹ niezale¿noæ s¹dów i
wielka cywilna odwaga.
Mieszkañcy Nowej Dêby i
okolic pamiêtaj¹ J¹ jako lekarza
o niezwykle serdecznym podejciu do cierpi¹cego cz³owieka.
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dy pod koniec lat osiem
dziesi¹tych odwiedzi³am
brata w Stanach Zjednoczonych, spotka³am i zaprzyjani³am
siê z ludmi, którzy mieszkali tam ju¿
od dwudziestu lat. Ma³¿eñstwo Anna
i Stanis³aw Kewlen z córk¹ Stanis³aw¹, pochodzili z Wileñszczyzny. Byli
rolnikami i ¿yli zgodnie z tradycj¹
polskiej wsi. Obchodzili wiêto Matki
Boskiej Zielnej, które przypada na 15
sierpnia. Zamiast rodziny, której tam
nie mieli, zapraszali obcych ludzi po-

NASZE
mentu, gdy starsza córka wysz³a za
m¹¿ i przejê³a dorobek. Wtedy postanowilimy zacz¹æ wszystko od
nowa. Zabralimy m³odsz¹ córkê i
wyjechalimy do mojego brata, do
USA w stanie Wermont.
Stanis³aw pozna³ po ruchu warg
¿ony, ¿e mówi o Rosji. Powiedzia³,
¿e przy nim nie wolno wymawiaæ tego
s³owa Rosja, bo boli go to na odleg³oæ. Anna jeszcze doda³a, ¿e najbardziej boli go, ¿e nigdy w Ameryce nie
s³ysza³ prawdy o tym, co oni prze¿yli

Wspomnienia o weteranie
spod Monte Casino
chodzenia polskiego, by razem wiêtowaæ. By³am tam te¿ zaproszona. W
trakcie spotkañ prowadzone by³y d³ugie rozmowy, ale i by³o co wspominaæ. Zwykle opowiada³a Anna, poniewa¿ jej m¹¿ utraci³ s³uch. Z wielk¹ uwag¹ s³ucha³am tych smutnych i
bolesnych wspomnieñ, g³ównie z
czasów wojny. Oto historia ich ¿ycia
opowiedziana przez Annê:
W roku 1939, dwa miesi¹ce po naszym lubie, powo³any do wojska
mobilizacj¹ Stanis³aw poszed³ i nie
wróci³. Losy polskiej armii na
Wschodzie znane s¹ wiêkszoci Polaków. Po wielkich trudach Stanis³aw dotar³ do armii gen. Andersa i
w maju 1944 r. stan¹³ do walki pod
Monte Casino. Mimo, ¿e w jej trakcie dozna³ mocnego uszkodzenia
s³uchu, prze¿y³ walkê i dotrwa³ do
chwili zwyciêstwa. Po zakoñczeniu
wojny wyjecha³ na wypoczynek do
Anglii, jednak nie mia³ ¿adnej wiadomoci o rodzinie. Przed decyzj¹
dalszego wyjazdu na Zachód, otrzyma³ jeden z dwustu listów, które
przez ca³y czas wysy³a³a poszukuj¹ca go ¿ona. Postanowi³ niezw³ocznie wracaæ. W ambasadzie rosyjskiej
na trzykrotnie zadawane pytanie czy
na pewno chce tam jechaæ, odpowiada³ tak. W koñcu us³ysza³ i tak
tam d³ugo nie wy¿yjesz. Za rok od
tego czasu w nocy, pod nadzorem
karabinów, z ¿on¹ i dzieckiem wyjechalimy w tajgê syberyjsk¹. Tam
urodzi³a siê nasza druga córeczka.
Bardzo pragnêlimy wiêc ¿yæ i z ca³ych si³ o to walczylimy. Uda³o siê
nam prze¿yæ. W 1956 r. wrócilimy
do Polski. Osiedlilimy siê ko³o Legnicy, odbudowuj¹c zniszczone zawieruch¹ wojenn¹ gospodarstwo rolne. Mieszkalimy tam, a¿ do mo-
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pod Monte Casino. Obieca³am, ¿e
przyniosê mu co do czytania na ten
temat. Nastêpnego dnia zanios³am mu
fragmenty wspomnieñ oficera, napisane na rocznicê 40-lecia zwyciêstwa
pod Monte Casino. Wspomnienia zamieszczone by³y w Nowinach Rzeszowskich. Po przeczytaniu wyciê³am
je z gazety, w³o¿y³am do Pisma w. i
zabra³am ze sob¹ do Stanów. Czy mog³am przewidzieæ kto je przeczyta?
Patrzy³ymy z Ann¹ na tego starego,
sponiewieranego ¿yciem ¿o³nierza jak
czyta³ i ³zy, jedna po drugiej, p³ynê³y
mu po policzkach. On tam siê odnalaz³, na tych w³oskich skalnych terenach, gdzie godzinami le¿¹c na s³oñcu chroni³ siê przed snajperami, by
doczekaæ nocy i pójæ dalej w górê.
P³akalimy wszyscy troje. Po chwili
Stanis³aw o¿ywi³ siê i z oburzeniem
powiedzia³, ¿e ¯ydzi amerykañscy
pisali w prasie, ¿e to nie Polacy, a
Amerykanie zdobyli klasztor na Monte Casino, lecz Polonia ostro siê temu
sprzeciwi³a.
Po powrocie do domu utrzymywa³am z nimi kontakt jeszcze przez kilka lat. Wkrótce Anna zmar³a, za ni¹
Stanis³aw, o czym rodzina mnie za
ka¿dym razem zawiadamia³a.
Minê³y lata, a rocznica zdobycia
Monte Casino przypomina o ludziach-bohaterach, którzy tak wiele
prze¿yli i wycierpieli by zmieni³y siê
losy wiata. Jedno ¿ycie i tyle w nim
bolesnych wydarzeñ i gorzkich prze¿yæ. Ilu to jeszcze ¿yje gdzie na
wiecie nikomu nieznanych bohaterów, których los wojenny rzuci³ na
obc¹ ziemiê i tam ju¿ zostali na zawsze. Jak wiele im zawdziêczamy i
d³u¿ni jestemy pamiêæ i serdeczn¹
wdziêcznoæ.
Weronika Jachyra

KRONIKA WYDARZEÑ
MAJ

2  Akademia z okazji wiêta 3 Maja.
6  Zebranie wiejskie w Alfredówce.
12  Festyn Ko³a Przyjació³ Dzieci Niepe³nosprawnych Ruchowo.
13  Zebranie wiejskie w Jadachach.
18  Walne Zgromadzenie Wspólników PGKiM Sp. z o.o.
udzieli³o pokwitowania Zarz¹dowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowi¹zków w 2000 roku.
25  Zebranie mieszkañców os. Broniewskiego.
26  W Dniu Samorz¹du Terytorialnego w Rzeszowie udzia³
wziê³a delegacja nowodêbskiego samorz¹du.
27  Zebranie wiejskie w Chmielowie.
30  XXXVI sesja Rady Miejskiej; Samorz¹dowemu Orodkowi
Sportu i Rekreacji zosta³ nadany nowy Statut.

CZERWIEC
1  Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 40-lecia miasta.
16  obchody 50-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowej
Dêbie.
18  Oddanie do u¿ytku zmodernizowanej sali gimnastycznej w szkole w Chmielowie.
25  XXXVIII sesja Rady Miejskiej; Gmina przyst¹pi³a do Stowarzyszenia Polska Sieæ Energie Cites.
27  Z wizyt¹ w Nowej Dêbie przebywa³a delegacja dzia³aczy
organizacji spo³ecznych z Chorwacji.
28  Wernisa¿ Grupy Paleta i jej przyjació³ w SOK-u.
28  Otwarcie siedziby Klubu Abstynenta Grupa AA Nasza
(Jana Paw³a II 4)

LIPIEC

1  Zebranie wiejskie w Cyganach.
8  Zebranie mieszkañców os. Porêby Dêbskie.

SIERPIEÑ
6  Ponad 40 dzieci powodzian z gminy Gorzyce przyjecha³o do Nowej Dêby.
6,7  Mieszkañcy Alfredówki, Rozalina, Tarnowskiej Woli i
Jadachów gocili pielgrzymów z Zamocia.
18  Otwarcie pierwszego odcinka modernizowanej drogi Zagroble w Jadachach.
30  XXXIX sesja Rady Miejskiej  Zarz¹d przed³o¿y³ informacjê z wykonania bud¿etu w I pó³roczu.
31  Zarz¹d powo³a³ obwodowe komisje wyborcze dla wyborów do Sejmu i Senatu. Po 10 osób do komisji desygnowali pe³nomocnicy komitetów wyborczych.

WRZESIEÑ
1  Zarz¹d powo³a³ Gra¿ynê Gil na stanowisko dyrektora
Szko³y Podstawowej w Rozalinie.
3  Rozpoczêcie nowego roku szkolnego 2001/2002. W szko³ach rednich naukê pobieraæ bêdzie 1325 uczniów, w gimnazjach 792 uczniów, a w szko³ach podstawowych 1578.
3  Zarz¹d Miasta i Gminy powierzy³ pe³nienie obowi¹zku
kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej Leszkowi Mirowskiemu, by³emu dyrektorowi Domu Pomocy Spo³ecznej. Leszek
Mirowski z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji radnego Rady Miejskiej
i cz³onka Zarz¹du.
9  Zebrania wiejskie w Alfredówce i Rozalinie.

DZWOÑ pod 94-88

Regionalne Kasy Chorych uruchomi³y telefon informacyjny: 94-88. Mo¿na pod nim uzyskaæ informacje w zakresie funkcjonowania
systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz korzystania z niego przez ubezpieczonych. Telefon funkcjonuje od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-13. W przypadku telefonu do Kasy Chorych w innym województwie nale¿y pamiêtaæ o numerze kierunkowym przed numerem 94-88.

