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- Skoñczy³ siê rok 2000, za-
koñczy³a siê te¿ wspó³praca
gminy Nowa Dêba z LGPP
(Program Partnerstwa dla Sa-
morz¹du Terytorialnego). Co
da³o naszej gminie uczestnic-
two w tym programie?

Wac³aw Wróbel: Gmina
Nowa Dêba w amerykañskim
programie uczestniczy³a blisko 3
lata. W tym czasie zrealizowali-
�my projekty, które aktualnie s¹
w trakcie wdra¿ania. Trudno w
kilku s³owach podsumowaæ trzy-
letni¹ dzia³alno�æ. My�lê jednak,
¿e g³ówny nasz zysk ze wspó³-
pracy z amerykanami to nie pro-
jekty czy otrzymane granty, które
choæ bardzo wa¿ne, by³y jedy-
nie �rodkiem do osi¹gniêcia celu,
jakim by³o zaszczepienie idei
nowego sposobu my�lenia, za-
rz¹dzania gmin¹ i wspó³pracy z
lud�mi. Kontakty z LGPP po-
zwoli³y nam zmieniæ nasz¹ wi-
zjê samorz¹du, jego roli i sposo-
bów dzia³ania, a tym samym po-
prawiæ jako�æ us³ug przez nas
�wiadczonych, a co za tym idzie
zbli¿yæ siê do mieszkañców i za-
chêciæ ich do wspó³dzia³ania.
Dalej borykamy siê z problema-
mi: brakiem pieniêdzy, bezrobo-
ciem. Nasza wspó³praca z LGPP
i realizowane projekty s¹ prób¹
odpowiedzi lub chocia¿ podpo-
wiedzi jak staraæ siê radziæ so-
bie z tymi problemami.

- Proszê zatem przybli¿yæ
czytelnikom wymienione pro-
jekty.

W.W.: Wa¿nym dla gminy pro-
jektem jest Strategia Rozwoju
Gospodarczego Miasta i Gminy
Nowa Dêba. Nad dokumentem
pracowa³a komisja z³o¿ona z lo-
kalnych przedsiêbiorców, radnych,
w³adz, którzy w oparciu o mocne
i s³abe cechy gminy wypracowali
cztery priorytetowe zadania. Na-
le¿y do nich tworzenie dogodnych
warunków dla rozwoju przedsiê-
biorczo�ci w gminie, promocja
gminy, pobudzanie aktywno�ci go-

spodarczej i dzia³ania proekolo-
giczne. Strategia ju¿ jest w trakcie
realizacji: opracowywane jest stu-
dium zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy, wdra-
¿any jest plan komunikacji spo-
³ecznej, powsta³o stowarzyszenie
przedsiêbiorców. Wykonawc¹ stu-
dium jest firma Cowi z Warszawy
przy konsultacji LGPP. Dokument
ten oprócz tego, ¿e jest podstaw¹
do sporz¹dzania miejscowych pla-

nów zagospodarowania prze-
strzennego, uwidoczni³ tereny w
gminie atrakcyjne dla inwestorów,
bogactwo pami¹tek kultury i przy-
rody.

Plan komunikacji spo³ecznej
jest równie¿ dokumentem po-
wsta³ym przy wspó³pracy z ame-
rykanami. Kiedy� o promocji czy
komunikacji spo³ecznej w ogóle
siê nie mówi³o, dzi� dobra pro-
mocja jest warunkiem istnienia na
rynku, a tym samym zwiêksza
mo¿liwo�æ dotarcia do nas poten-
cjalnych inwestorów. Nasze pro-
jekty zosta³y na tyle dobrze zro-
bione, ¿e czê�æ z nich opubliko-
wano w ksi¹¿kach wydanych
przez LGPP pokazuj¹cych naj-
lepsze rozwi¹zania dla gmin w

ca³ej Polsce. Uczestnictwo w pro-
gramie LGPP nauczy³o nas
wspó³pracy ze spo³eczeñstwem.
Po to, by upro�ciæ mieszkañcom
poruszanie siê po naszym Urzê-
dzie stworzyli�my swoisty prze-
wodnik po instytucji, tzw. Kata-
log Us³ug, który mo¿na ogl¹daæ
w formie elektronicznej na stro-
nie internetowej (nowade-
ba.npl.pl), a ju¿ wkrótce w formie
drukowanej bêdzie dostêpny dla
wszystkich mieszkañców gminy.

O�rodek Promowania Przed-
siêbiorczo�ci z Sandomierza
wraz ze Stowarzyszeniem
�Wsparcie� przez ponad rok
czasu prowadzi³ z m³odzie¿¹
zajêcia dotycz¹ce aktywnego
poszukiwania pracy �Pierwszy
Krok�. Z programem uda³o siê

dotrzeæ do ponad 500
osób, które mia³y mo¿li-
wo�æ nauczenia siê pisania
listów motywacyjnych i
curriculum vitae oraz trud-
nej sztuki autoprezentacji.

- A co z ekologi¹ w gmi-
nie?

W.W.: Pó³ roku temu
Przedsiêbiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mie-
szkaniowej wprowadzi³o
w gminie program selek-
tywnej zbiórki odpadów.
By³ on w czê�ci edukacyj-
nej finansowany przez
LGPP (realizowa³a go w
tym zakresie firma �Lem -
Projekt� z Krakowa).
Udzia³ w tym programie
ma tak¿e  Powiat Tarno-
brzeski. W ramach progra-

mu prowadzone by³y szkolenia
dla nauczycieli, wydane ksi¹¿-
ki i ulotki informacyjne, zaku-
pione kontenery i worki na
�mieci, wybudowane specjalne
boksy (informacja w numerze).
S³owa uznania nale¿¹ siê tutaj
nowodêbskiemu PGKiM oraz
wiceprezesowi Tadeuszowi Pla-
skocie, który nawi¹za³ kontak-
ty, a nastêpnie, z sukcesem, kie-
ruje ca³¹ akcj¹.

- Du¿o kontrowersji wywo-
³a³ w tamtym roku problem
ciep³a   w mie�cie.

W.W.: Rzeczywi�cie, miniony
rok up³yn¹³ pod znakiem ciep³a
w mie�cie i szukania jak najlep-
szych rozwi¹zañ dla tego proble-
mu. W celu spe³nienia ustawo-

wego obowi¹zku opracowany
zosta³ plan uciep³ownienia,
którego wykonawc¹ by³a Naro-
dowa Agencja Poszanowania
Energii. Opracowane zosta³y
najpierw za³o¿enia do planu za-
opatrzenia miasta w ciep³o, ener-
giê elektryczn¹ i paliwa gazowe,
a nastêpnie sam plan. Przewidu-
je on dwa warianty rozwi¹zania
problemu ciep³a w mie�cie: albo
kompleksowa modernizacja sie-
ci i wêz³ów cieplnych z dosto-
sowaniem systemu do aktualnej
liczby odbiorców i ich zapotrze-
bowania na moc ciepln¹ w opar-
ciu o istniej¹ce �ród³o ciep³a (Za-
k³ad Czynników Energetycz-
nych), albo budowê lokalnych
kot³owni gazowych. Obecnie, na
bazie drugiego wariantu, rozwa-
¿ana jest budowa ekologicznej
kot³owni na biomasê, gdzie cie-
p³o pochodzi³oby ze spalania
drewna (informacja w numerze).
Taka kot³ownia oprócz tego, ¿e
nie zanieczyszcza powietrza, to
daje nowe miejsca pracy, przede
wszystkim dla rolników, i du¿o
tañsze ciep³o. Problem ciep³a na
pewno zostanie rozwi¹zany z
po¿ytkiem dla wszystkich mie-
szkañców w gminie.

- Wspomnia³ Pan o nowych
miejscach pracy. Czy s¹ one
tworzone w gminie?

W.W.: Je�li chodzi o tworzenie
nowych miejsc pracy to du¿¹ na-
sz¹ nadziej¹ by³a i jest obecno�æ
na terenie gminy Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Strefa istnieje i dzia³a u nas ju¿
od ponad 3 lat i cieszy siê zainte-
resowaniem ze strony inwesto-
rów. Pod koniec ubieg³ego roku
ponad 20 firm dosta³o pozwole-
nia na dzia³alno�æ w naszej pod-
strefie. S¹ to firmy o ró¿nych pro-
filach dzia³alno�ci: od bran¿y far-
maceutycznej przez metalow¹,
chemiczn¹ do poligraficznej. Nie
wszystkie jeszcze rozpoczê³y
dzia³alno�æ. Sytuacja na rynku
pracy  jest wci¹¿ trudna. Jednak
liczê na to, ¿e z czasem tych fak-
tycznie dzia³aj¹cych firm w na-
szej strefie bêdzie przybywaæ, a
tym samym bêd¹ tworzone nowe
miejsca pracy dla mieszkañców
gminy (wykaz firm w numerze).

- A jak przedstawia siê rea-
lizacja bud¿etu gminy za tam-
ten rok?

ROK MO¯NA UZNAÆ
ZA UDANY

Rozmowa z WAC£AWEM WRÓBLEM
burmistrzem Nowej Dêby
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W.W.: Bud¿et roku 2000 , bior¹c pod uwa-
gê zarówno wp³ywy jak i wydatki bud¿eto-
we, uda³o siê zrealizowaæ w 90% w stosunku
do planu. Du¿ym obci¹¿eniem dla bud¿etu
w tamtym roku by³o zaci¹gniêcie do�æ wy-
sokiego kredytu na realizacjê reformy o�wia-
ty, którego skutki, czyli konieczno�æ sp³aty
rat wraz z odsetkami ponosimy w tym roku i
bêdziemy ponosiæ w latach nastêpnych. Uda³o
nam siê natomiast miêdzy innymi uzyskaæ
�rodki z Unii Europejskiej z funduszu Phare
Inred i z bud¿etu wojewódzkiego na budowê
I czê�ci kanalizacji w Tarnowskiej Woli. W
rezultacie oko³o 75% zadania zosta³o sfinan-
sowane z zewn¹trz.

W tym roku planujemy dokoñczenie tej
inwestycji.

- Jakie inwestycje by³y realizowane na
terenie gminy w ubieg³ym roku?

W.W.: Oprócz wspomnianej kanalizacji w
Tarnowskiej Woli, oddali�my do u¿ytku dru-
g¹ czê�æ szko³y w os. Dêba. Dzieci maj¹ teraz
do swojej dyspozycji nowoczesny i funkcjo-

nalny budynek. Do zakoñczenia inwestycji
pozosta³o jeszcze zagospodarowanie terenu
wokó³ budynku, ogrodzenie terenu szko³y,
wykonanie elewacji oraz wykoñczenie pomie-
szczeñ kuchni, poddasza i szatni. Poza tym
zmodernizowane zosta³y kot³ownie: w Szkole
Podstawowej w Tarnowskiej Woli oraz Szko-
le Podstawowej i Gimnazjum w Chmielowie.
W chmielowskiej szkole przeprowadzili�my
te¿ remont kapitalny sali gimnastycznej, obej-
muj¹cy równie¿ budowê wêz³a sanitarnego. W
so³ectwach budowane by³y drogi dojazdowe
do pól, zmodernizowane zosta³y place i par-
kingi przy ul. Rzeszowskiej i 1 Maja, przepro-
wadzane by³y remonty elewacji i dachów w
budynkach komunalnych. Reasumuj¹c, rok
2000 up³yn¹³ pod znakiem inwestycji podno-
sz¹cych poziom ¿ycia mieszkañców gminy. W
sumie rok ten mo¿na uznaæ za udany (szcze-
gó³owy wykaz inwestycji w numerze).

- Jakie s¹ plany inwestycyjne na ju¿
trwaj¹cy rok 2001?

W.W.: Muszê zacz¹æ od tego, ¿e mamy bar-

dzo trudny bud¿et na ten rok - ma³o �rodków,
a wiele zadañ do wykonania. Staramy siê o
uzyskanie �rodków pomocowych z Unii Eu-
ropejskiej na dokoñczenie kanalizacji w Tar-
nowskiej Woli oraz na budowê drogi Zagro-
ble w Jadachach. Dzi� ju¿ mogê powiedzieæ,
¿e dostali�my dofinansowanie z Banku �wia-
towego na budowê drogi Zagroble w Jada-
chach w wysoko�ci 40% warto�ci inwesty-
cji. Bêd¹ te¿ budowane nowe drogi w so³ec-
twach i ulice w mie�cie. Planujemy wykona-
nie projektów: dworca autobusowego i par-
ku zieleni, czyli popularnych plant oraz mo-
dernizacjê basenu. Zostan¹ wykonane projek-
ty kanalizacji w os. Porêby Dêbskie i w so-
³ectwie Rozalin. Poza tym bêdziemy wyko-
nywaæ remonty i modernizacje budynków ko-
munalnych. Na ile nam siê uda zrealizowaæ
zamierzenia inwestycyjne, zobaczymy.

- Miejmy nadziejê, ¿e uda siê jak naj-
wiêcej. Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a:
Magdalena Pytel-Wójtowicz

Lp. Nazwa podmiotu Zakres dzia³alno�ci

Wykaz inwestorów dzia³aj¹cych na terenie Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WIS£OSAN

Podstrefa Nowa Dêba, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dêba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Promost Sp. z o.o.

Zapel S.A.

Wyrobe metalowe gotowe

Ceramika sanitarna,
izolatory ceramiczne

Unidez Sp. z o.o. Rurkowe elementy grzejne

Sanfarm Sp. z o.o. �rodki Farmaceutyczne

Zak³ad Czynników
Energetycznych Sp. z o.o.

Produkcja i dystrybucja
czynników energetycznych

Silumin Sp. z o.o. Produkcja grzejników
z aluminium,

odlewy ze stopów aluminium

Dezamet S.A. Materia³y wybuchowe,
broñ i amunicja,

us³ugi obróbki metali

Goran Sp. z o.o. Wyroby stolarskie
dla budownictwa,

konstrukcje metalowe

Klimawentex II Sp. z o.o. Wyroby metalowe, maszyny,
sprzêt gosp. domowego

Almost Sp. z o.o. Wyroby metalowe,
pojazdy mechaniczne,

przyczepy, naczepy

Akcess S.A. Produkty mleczne,
owoce i warzywa,

przetwory spo¿ywcze

Eskal S.A. Papier i tektura, ksi¹¿ki,
gazety i inne druki

14

15

16

18

19

20

21

22

Bester Medical System Sprzêt i urz¹dzenie medyczne

Innowacja Sp. z o.o. Silniki spalinowe, czê�ci
do pojazdów mechanicznych

Marma Plast Sp. z o.o. Przetwórstwo PCV

Wafro-Met Sp. z o.o. Produkcja urz¹dzeñ
klimatyzacyjnych

Ma³opolska Wytwórnia
Tektury PLT & KZK
Sp. z o.o.

Produkcja tektury

Enter S.A. Us³ugi poligraficzne

Super Press S.A. Us³ugi poligraficzne

No-Ra Sp. z o.o.

Dezal Plus Sp. z o.o. Wyroby z tworzyw sztucznych,
obróbka metali

17

Przetwórstwo kamienia i PCV

Podstrefa Tarnobrzeg � lokalizacja na terenie gminy Nowa Dêba

Lp. Nazwa podmiotu Zakres dzia³alno�ci

1

2

3

4

5

6

Termo Plus Sp. z o.o. Farby, lakiery i podobne �rodki
pokrywaj¹ce

BogFran - Plus Sp. z o.o. Meble, wyroby z drewna
i tworzyw sztucznych

Migaba Tomasz Barna� Miêso i produkty miêsne, owoce
i warzywa, oleje i t³uszcze

Kasbet Sp. z o.o. Wyroby stolarskie, z tworzyw
sztucznych, gipsu i betonu

Dan Engineering Sp. z o.o. Wyroby z cyny, o³owiu,
cynku i miedzi

A-C Blach Sp. z o.o. Konstrukcje metalowe, us³ugi
obróbki metali

7 A-C Elewacja Sp. z o.o. Konstrukcje metalowe, us³ugi
obróbki metali, materia³y budowalne

8 KOMA Stahlbau Sp. z o.o. Produkcja, handel, us³ugi
dla budownictwa

13 Plastkom Sp. z o.o. Tworzywa sztuczne, p³yty,
arkusze i rury
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Jak pisali�my w poprzednich
numerach �Naszych Spraw�
gmina Nowa Dêba przyst¹pi³a
do programu selektywnej zbiór-
ki odpadów. Na pocz¹tku listo-
pada minionego roku na terenie
miasta pojawi³y siê kolorowe
kontenery, które wzbudza³y bar-
dzo du¿e zainteresowanie mie-
szkañców. Akcja wspó³finanso-
wana w 50 % przez Starostwo
Powiatowe w Tarnobrzegu i 35
% przez krakowsk¹ firmê Lem
Projekt (a konkretnie przez pro-
gram LGPP, z którego firma
uzyska³a grant ) rozpoczê³a siê
od szkoleñ dla nauczycieli. Mie-
szkañcy gminy dostali ulotki
informuj¹ce o tym jak segrego-
waæ, w lokalnej prasie pojawi³o
siê sporo artyku³ów na temat
selekcji odpadów. Po prawie
piêciu miesi¹cach zbiórki jest
siê ju¿ czym pochwaliæ. Od po-
cz¹tku akcji z 5300 kg makula-
tury wywiezionej z terenu gmi-
ny bêdzie mo¿na ponownie zro-
biæ papier. Ponad 11 tys kg
st³uczki szklanej znajdzie swo-
je zastosowanie jako nowe po-
jemniki szklane. Nie bêdzie te¿
zanieczyszczaæ �rodowiska
oko³o 1700 kg petów, czyli bu-

o segregowanie - zaanga¿owa-
ne w akcjê osoby s¹ zapraszane
na seminaria naukowe do wy-
g³aszania referatów na ten te-
mat. Je�li chodzi o zyski z akcji
segregowania, PGKiM nie za-
rabia na odpadach, ale te¿ nie
traci.  - Finansowo to siê zeruje
- mówi wiceprezes - ale mamy
zysk ekologiczny - podkre�la.

PGKiM przygotowuj¹c siê
do zbiórki odpadów musia³ wy-
budowaæ specjalne boksy,
gdzie s¹ przechowywane pose-
gregowane �mieci. Zakupiona

zosta³a te¿ maszyna, która be-
luje plastykowe butelki  i ma-
kulaturê. Zakupiono równie¿
99 sztuk kontenerów i ponad 3
tys. worków na posegregowa-
ne �mieci. Zosta³y podpisane
umowy na skup odpadów. I tak:
makulaturê odbiera od nas
�Wtórstal� ze Stalowej Woli,

telek plastykowych. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e miesiêcz-
nie na wysypisko �mieci wyje¿-
d¿a z gminy oko³o 140 m3 �mie-
ci mniej.  - Mówi¹c z pewn¹
doz¹ optymizmu, uda³o siê -

stwierdza wiceprezes nowdêb-
skiego Przedsiêbiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej Tadeusz Plaskota - ma³o
tego, �mieci przychodz¹ do nas
czyste, co �wiadczy o du¿ej kul-
turze mieszkañców - dodaje. W
tym momencie gmina jest uwa-
¿ana za wzorcow¹ je�li chodzi

szk³o �Recykling Centrum� Sp.
z o.o. z Jaros³awia, za� tworzy-
wa sztuczne firma �Wibo� z
Chorzelowa. Nowodêbski PG-
KiM przygotowuj¹c siê do se-
gregacji bra³ pod uwagê b³êdy
innych miast i gmin, które se-
greguj¹ od d³u¿szego czasu i
stara³ siê tych b³êdów unikn¹æ.
- My�lê, ¿e u³atwili�my mie-
szkañcom wyrobienie nawyku
segregowania przez dobr¹ lo-
kalizacjê kontenerów obok ju¿
istniej¹cych �mietników -
mówi wiceprezes Plaskota -
Poza tym zakupili�my poje-
mniki, które maj¹ otwory do-
statecznie du¿e, aby zmie�ci³y
siê tam posegregowane odpa-
dy, ale odpowiednio ma³e, ¿eby
nie mo¿na by³o tam wyrzuciæ
ca³ego worka ze �mieciami. Na
razie akcja obejmuje miasto
oraz wszystkie szko³y na tere-
nie gminy. Ostatnio przy³¹czy-
³y siê te¿ Dêba wie� i Porêby
Dêbskie, gdzie rozdano ju¿ po-
nad 400 zestawów worków. Na
wiosnê planowane jest rozsze-
rzenie akcji na wszystkie so³ec-
twa w gminie. Czego ¿yczyæ na
przysz³o�æ nowodêbskiej ak-
cji? - Kontynuowania - odpo-
wiada wiceprezes - i ¿eby se-
gregacja sta³a siê codziennym
nawykiem ka¿dego mieszkañ-
ca Nowej Dêby. Ju¿ nie Euro-
pejczyka, jak to siê popularnie
mówi - dodaje -  ale ka¿dego
nowodêbianina.

Magdalena Pytel-Wójtowicz

9 lutego odby³o siê w Nowej
Dêbie seminarium dotycz¹ce
�róde³ paliw odnawialnych. Se-
minarium przy�wieca³o has³o
��ród³a ciep³a oparte na pali-
wach odnawialnych oraz do-
stêpne �ród³a paliw odnawial-
nych�. Organizatorem by³ Za-
rz¹d Miasta oraz Przedsiêbior-
stwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Nowej Dêbie.
Uczestniczyli w nim radni
gminni i powiatowi, przedstawi-
ciele Stowarzyszenia In¿ynie-
rów i Mechaników Polskich,
zaproszeni go�cie z Urzêdu
Miejskiego w Stalowej Woli,
Starostwa Powiatowego w Tar-
nobrzegu, Izby Rolniczej, Wo-
jewódzkiego O�rodka Doradz-
twa Rolniczego w Boguchwale

oraz Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Temat ciep³a by³ rozpatrywany
w kontek�cie zapotrzebowania
na ciep³o miasta Nowa Dêba.

W seminarium wziê³o udzia³
czterech prelegentów: Andrzej
Wójtowicz i Marek Krupski z
gliwickiej spó³ki �HAW� zaj-
muj¹cej siê projektowaniem
elektrociep³owni, Bart³omiej
Sypieñ z firmy Sypien Consul-
ting z Zielonej Góry zajmuj¹cej
siê ekologicznymi rozwi¹zania-
mi dla �rodowiska oraz Lidia
Wójcik reprezentuj¹ca firmê L-
Consulting. Do wyst¹pieñ przy-
³¹czy³ siê równie¿ Andrzej Li-
genza przedstawiciel firmy
�WEISS�, której specjalno�ci¹
s¹ systemy spalania odpadów

biologicznych. Wystêpuj¹cy ra-
dzili jak zbudowaæ kot³owniê,
która bêdzie produkowaæ ener-
giê z biomasy oraz sk¹d mo¿na
pozyskaæ pieni¹dze na ten cel.
Andrzej Wójtowicz scharakte-
ryzowa³ rodzaje paliw odna-
wialnych pochodzenia ro�linne-

go, w szczególno�ci drewnopo-
dobne, opowiedzia³ o gospodar-
ce zwi¹zanej z przygotowaniem
paliwa. Mówi³ te¿ o procesie
budowy i eksploatacji ciep³ow-
ni wykorzystuj¹cych paliwa
odnawialne. Lidia Wójcik z Zie-
lonej Góry podkre�la³a jak wa¿-

SEMINARIUM W NOWEJ DÊBIE

Lidia Wójcik w trakcie wyk³adu.
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W zwi¹zku z trwaj¹c¹ dysku-
sj¹ na temat wykorzystania drew-
na do produkcji energii cieplnej
na potrzeby miasta Nowa Dêba,
Zarz¹d Miasta i Gminy Nowa
Dêba wraz z Zarz¹dem nowodêb-
skiego PGKiM postanowi³y zor-
ganizowaæ wyjazd dla chêtnych,
chc¹cych osobi�cie przekonaæ siê
o wadach i zaletach takiej tech-
nologii, na konkretnym przyk³a-
dzie pracuj¹cego zak³adu.

Wyjazd taki odby³ siê 17 lu-
tego 2001 roku, a udzia³ w nim
wziêli zarówno zaproszeni go-
�cie, jak i chêtni mieszkañcy
Nowej Dêby. W�ród go�ci byli
nowodêbscy radni Rady Powia-
tu Tarnobrzeskiego ze Stanis³a-
wem Bogdanem i Tomaszem
Zimnickim, cz³onkowie ko³a
Stowarzyszenia In¿ynierów i
Mechaników Polskich z preze-
sem Albinem Schifferem, radni
Rady Miejskiej z przewodnicz¹-
cym Tadeuszem Gêgotkiem,
przewodnicz¹cymi komisji: In-
westycyjnej - Ryszardem Szo-
stakiem, Rolnictwa - Janem Su-
do³em i Rewizyjnej - Janem Fli-
sem, cz³onkowie zarz¹du PG-
KiM (Marian Lis i Tadeusz Pla-
skota), przedstawiciele Zarz¹du
Miasta i Gminy (Pawe³ Grzêda)
oraz referatów UMiG odpowie-
dzialnych za gospodarkê prze-
strzenn¹ i inwestycje  (Barbara
Duda, Andrzej Ko³omycew).

Jako najw³a�ciwsze miejsce ta-
kiej wizyty wybrano ciep³owniê
nale¿¹c¹ do bi³gorajskiego przed-
siêbiorstwa �Black-Red-White�,
zajmuj¹cego siê produkcj¹ mebli.
Kot³ownia ta - widoczna na za-
mieszczonych fotografiach - po-
siada moc znamionow¹ 6,5 MW,
a wiêc jej skala jest bliska tej, ja-
kiej potrzebujemy dla zbilanso-
wania potrzeb energetycznych
miasta. Kot³ownia opalana jest
wy³¹cznie drewnem, w postaci

py³u drewnianego pochodz¹cego
z obróbki maszynowej surowca
do produkcji mebli, oraz w posta-
ci obrzynów p³yt meblowych.

Fachowym i kompetentnym
przewodnikiem po zak³adzie by³
in¿. Andrzej Wójtowicz, jego
g³ówny projektant. W czasie za-
poznawania siê z funkcjonowa-
niem kot³owni topnia³o wiele
uprzedzeñ i w¹tpliwo�ci. Produk-
cja ciep³a okaza³a siê byæ cicha,
czysta i przyjazna �rodowisku,
równie¿ w czê�ci dotycz¹cej
przygotowania paliwa i dostar-
czenia go do kot³a. Uznanie u no-
wodêbskich go�ci znalaz³ koszt
produkcji ciep³a, który pozwala
sprzedawaæ je odbiorcy zewnêtrz-
nemu (jest nim ciep³ownia miej-
ska w Bi³goraju) po 12 z³/GJ.

Trzeba przy tym dodaæ, ¿e zak³ad
by³ przedsiêwziêciem w 100%
komercyjnym, niedotowanym ze
�rodków pomocowych lub rz¹do-

wych. Celem jego powstania by³a
przede wszystkim konieczno�æ
zagospodarowania powstaj¹cej w
procesie produkcji w zak³adach
�BRW�, nieprzydatnej masy
drzewnej.

Nowodêbska grupa nabra³a
przekonania o s³uszno�ci kon-
cepcji budowy ciep³owni

podobnej do tej bi³gorajskiej,
maj¹c jednocze�nie �wiado-
mo�æ, ¿e w przypadku Nowej
Dêby u¿ywanie pozosta³o�ci z

produkcji drzewnej nie jest ko-
nieczne, choæ w pe³ni mo¿liwe.
Jan Sudo³, przewodnicz¹cy ko-
misji Rolnictwa, powiedzia³ w
czasie podsumowania efektów
wizyty:

- Powinni�my siê nastawiæ
g³ównie na produkcjê niezbêd-
nego surowca przy wykorzysta-
niu w³asnych zasobów le�nych
oraz znacznych powierzchni
nieu¿ytków rolnych, co pozwo-
li³oby zaktywizowaæ zawodowo
spor¹ grupê mieszkañców wio-
sek w naszej gminie.

Podobne zdania wypowiada-
li równie¿ inni uczestnicy luto-
wej wyprawy, nie wy³¹czaj¹c
pana radnego Stanis³awa Buja-
ka, przedstawiciela Zak³adu
Czynników Energetycznych.
Byæ mo¿e w wyniku tej wizyty
równie¿ ZCE, znacz¹cy w No-
wej Dêbie producent energii cie-
plnej, podejmie dzia³ania w celu
wykorzystania paliw odnawial-
nych we w³asnych kot³ach.

Serdeczne podziêkowania w
imieniu organizatorów wyja-
zdu sk³adamy panu Tadeuszo-
wi Chmielowi, w³a�cicielowi
firmy �Black-Red-White�
oraz panu Zbigniewowi Ma-
cha³kowi, dyrektorowi tech-
nicznemu zak³adu, za umo¿-
liwienie naszej grupie zapo-
znania siê z technik¹ i techno-
logi¹ kot³owni.

NS

ne jest ze wzglêdów ekologicz-
nych wykorzystanie biomasy na
szczeblu lokalnym. Na spotka-
niu by³a równie¿ mowa o przy-
gotowaniu siê do budowy i za-
rz¹dzaniu ciep³owni¹ opalan¹
na biomasê. Bart³omiej Sypieñ
z Zielonej Góry mówi³ o ekolo-
gicznym wykorzystaniu wierz-

by krzewiastej w rozwoju gmi-
ny. Scharakteryzowa³ plantacjê
i uprawy wierzby krzewiastej
oraz opowiedzia³ o znacz¹cych
efektach ekologicznych i ekono-
micznych przy stosowaniu
wierzby jako �ród³a bioenergii.
Zebrani dowiedzieli siê, ¿e
koszt wytworzenia jednego GJ

energii cieplnej z wierzby jest
du¿o mniejszy ni¿ z wêgla ka-
miennego. Uczestnicy spotka-
nia mogli równie¿ zobaczyæ
wierzbê krzewiast¹.

- Zorganizowanie seminarium
mia³o na celu zebranie informa-
cji na temat nowoczesnych me-
tod pozyskiwania ciep³a - mówi

Pawe³ Grzêda, z-ca burmistrza w
Nowej Dêbie - Kot³ownie opa-
lane biomas¹ s¹ korzystne dla
gmin ze wzglêdów ekologicz-
nych, ekonomicznych i spo³ecz-
nych. Aktywizuj¹ równie¿ rolnic-
two, szczególnie tam, gdzie s¹
s³abe gleby i nieu¿ytki. 

(m)

WIZYTA
W BI£GORAJU

Uczestnicy z zainteresowaniem ogl¹daj¹ szafy steruj¹ce w ko-
t³owni w Bi³goraju.

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników wyjazdu.
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Ostatnie kilkana�cie miesiêcy to
okres sporego zainteresowania
spraw¹ dostaw ciep³a dla miasta

Nowa Dêba. Problem ten budzi wiele kon-
trowersji i sprzecznych publicznych wypo-
wiedzi. Nieporozumienia powsta³e wokó³
tego tematu s¹ powodem napisania poni¿sze-
go wyja�nienia, które pozwoli przybli¿yæ nie-
co ten problem mieszkañcom Nowej Dêby.

Do roku 1998 ciep³o dostarczane by³o dla
wiêkszo�ci odbiorców  w mie�cie z ciep³ow-
ni umiejscowionej na terenie �Dezametu�.
Ciep³ownia ta do roku 1997 na-
le¿a³a do �Dezametu�, a obecnie
jest w³asno�ci¹ spó³ki z o.o. Za-
k³ad Czynników Energetycz-
nych, nale¿¹cej w 38% do �Dez-
ametu�, a w 62% do Agencji
Rozwoju Przemys³u. Ciep³o
produkowane w ZCE, w opar-
ciu o wêgiel i mia³ wêglowy,
sprzedawane jest bezpo�rednio
odbiorcom na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, natomiast
dla odbiorców miejskich, za po-
�rednictwem nale¿¹cego do gminy Nowa
Dêba Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej.

Pocz¹wszy od roku 1998 nastêpuje stop-
niowe przechodzenie czê�ci odbiorców w
mie�cie na niezale¿ne �ród³a energii cie-
plnej - tj. w³asne kot³ownie gazowe. Tak
w³a�nie post¹pi³a Nowodêbska Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa, zasilaj¹c swoje budyn-
ki z w³asnej kot³owni gazowej oraz Ze-
spó³ Szkó³, który  zainstalowa³ kot³y ga-
zowe w budynku przy ul. Reja. Sprzeda¿
ciep³a po tych dwóch od³¹czeniach kszta³-
towa³a siê na poziomie 17 MW mocy za-
mówionej (w sezonie grzewczym 1999/
2000). By³a to ju¿ wielko�æ nie zapewnia-
j¹ca, jak utrzymywa³ producent, op³acal-
no�ci jego produkcji i przesy³u po cenach
dozwolonych do stosowania przez Urz¹d
Regulacji Energetyki.

Fakty te powinny zaalarmowaæ zarz¹d
oraz w³a�cicieli spó³ki ZCE i spowodowaæ
ich niezw³oczne dzia³ania zmierzaj¹ce do
nawi¹zania wspó³pracy z miastem i PG-
KiM-em w celu utrzymania swojej pozycji
jako g³ównego dostawcy ciep³a dla miasta.
Niestety, dzia³añ takich nie by³o. Wrêcz
przeciwnie - zarz¹d ZCE energicznie zaj¹³
siê procesem s¹dowym przeciwko swoje-
mu najwiêkszemu odbiorcy - PGKiM. Cho-
cia¿ rozstrzygniêcie s¹du by³o w pe³ni sa-
tysfakcjonuj¹ce dla PGKiM,  to koszty pro-
cesu obci¹¿y³y w konsekwencji odbiorcê
ciep³a, poprzez zwiêkszenie kosztów za-
równo producenta, jak i dystrybutora.

Nastêpne, niezbyt fortunne dzia³ania, za-
rz¹du ZCE, np. niezapowiedziane od³¹cze-
nie ciep³a mieszkañcom korzystaj¹cym z
ciep³ej wody u¿ytkowej w czerwcu 1999 r.,
spowodowa³y (a na pewno znacznie przy-
�pieszy³y)  decyzjê kolejnego odbiorcy o
od³¹czeniu siê od miejskiego dostawcy.
Odbiorc¹ tym by³a Tarnobrzeska Spó³dziel-

nia Mieszkaniowa, która w niezwykle szyb-
kim tempie zrealizowa³a budowê dwóch
sporych kot³owni gazowych, na ul. Ko�ciu-
szki i na ul. Jana Paw³a II. Kot³ownie te
zaopatruj¹ w ciep³o nie tylko wszystkie za-
soby TSM, ale tak¿e Dom Kultury oraz
cztery komunalne bloki mieszkale.

Moc zamówiona dla pozosta³ych jeszcze
odbiorców spad³a w sezonie grzewczym
2000/2001 do zaledwie 10,5 MW. Jest to
ilo�æ zdecydowanie za ma³a, aby op³acalne
by³o przesy³anie ciep³a potê¿nym, projek-

towanym na przesy³anie 80 MW (!) mocy,
ruroci¹giem o d³ugo�ci ponad 3 km. Do�æ
powiedzieæ, ¿e strata ciep³a tylko na tym
przesyle wynios³a ponad 220 tys. z³ w roku
2000. Straty na tym ruroci¹gu, a tak¿e straty
na sieciach przesy³owych w mie�cie powo-
duj¹ nieop³acalno�æ dystrybucji ciep³a dla
przedsiêbiorstwa miejskiego, o czym �wiad-
czy strata poniesiona na dystrybucji ciep³a
w wysoko�ci ponad 300 tys. z³.

Równie¿ sytuacja  ekonomiczna Zak³adu
Czynników Energetycznych jest niejasna,
skoro, podobnie jak nieraz w przesz³o�ci,
dwukrotnie w sezonie grzewczym 2000/
2001 spó³ka ta zwraca³a siê do PGKiM o
gotówkowe zaliczki na zakup paliwa. Do-
daæ nale¿y, ¿e w obydwu przypadkach za-
liczki te ZCE otrzyma³, a mieszkañcy mia-
sta nie odczuli podczas ostatniej zimy finan-
sowych problemów producenta ciep³a. Nie
mo¿e zbytnio dziwiæ - w tej sytuacji gospo-
darczej ZCE - fakt oferowania przez �Deza-
met� udzia³ów w tej spó³ce gminie Nowa
Dêba jako rekompensaty za zad³u¿enie z
tytu³u podatków. Przypomnijmy, ¿e w mo-
mencie powstawania ZCE gmina wyra¿a³a
wolê zostania wspólnikiem tej spó³ki - jed-
nak bez rezultatu. Obecne, ca³kiem inne od
tych sprzed trzech-czterech lat, uwarunko-
wania techniczne i ekonomiczne dostawy
ciep³a dla miasta (przedstawione powy¿ej)
dyktuj¹ gminie inne rozwi¹zania.

Zarz¹d i Rada Miasta zdaj¹ sobie sprawê,
jakie zagro¿enia wystêpuj¹ dla systemu za-
opatrzenia Nowej Dêby w ciep³o. W zwi¹z-
ku z tym zlecono Narodowej Agencji Po-
szanowania Energii opracowanie dwóch
wa¿nych dokumentów. S¹ to: �Za³o¿enia do
planu zaopatrzenia w energiê ciepln¹, elek-
tryczn¹ i paliwa gazowe dla miasta Nowa
Dêba�, uchwalone przez Radê Miejsk¹ w
roku 2000, oraz �Plan zaopatrzenia w ener-
giê ciepln¹, elektryczn¹ i paliwa gazowe dla

miasta Nowa Dêba�, uchwalony przez Radê
Miejsk¹ w styczniu br. Sporz¹dzenia tych
dokumentów, w przypadku w¹tpliwo�ci co
do pewno�ci dostaw energii, wymaga od
samorz¹dów ustawa Prawo Energetyczne.

�Plan zaopatrzenia .....� odnosi siê do
dwóch wariantów zaopatrzenia miasta w cie-
p³o: pierwszy, opieraj¹cy dostawy ciep³a na
dotychczasowym jego producencie, tj. ZCE,
oraz drugi, który rozwa¿a zaopatrzenie ma-
sta w ciep³o z kot³owni lokalnych. Koszty
zwi¹zane z modernizacj¹ przestarza³ych urz¹-

dzeñ w ZCE oraz koszty moder-
nizacji ruroci¹gu przesy³owego
by³yby jednak ogromne. Same
tylko koszty modernizacji ciep³o-
ci¹gu wysokich parametrów sza-
cuje siê na ponad 4 mln z³. Dla-
tego wed³ug wspomnianego
opracowania ekonomicznie bar-
dzej uzasadnione jest wybudowa-
nie w mie�cie lokalnego �ród³a
ciep³a (b¹d� kilku �róde³).

Jak wiadomo, rozwa¿ana jest
obecnie koncepcja budowy takie-

go �ród³a ciep³a. Kwestie dotycz¹ce uwarun-
kowañ technicznych i finansowych takiej in-
westycji, a wiêc: mocy ciep³owni, rodzaju sto-
sowanego w niej paliwa, zbilansowania �rod-
ków na jego budowê itd., jest obecnie
przedmiotem prac Rady Miejskiej, Zarz¹du
Miasta i PGKiM, jest równie¿ tematem wie-
lu dyskusji, spotkañ i rozmów z fachowcami
z wielu dziedzin.

W wyniku tych prac wy³ania siê kieru-
nek, jaki gmina Nowa Dêba powinna obraæ
w celu zapewnienia mieszkañcom taniej i
czystej ekologicznie energii cieplnej, przy
wytwarzaniu której  pracê mog³oby znale�æ
wielu mieszkañców naszej gminy.

 Najlepszym rozwi¹zaniem wydaje siê
byæ budowa ciep³owni opalanej biomas¹,
a konkretnie zrêbkami drewna. Przemawia
za tym kilka czynników:

* preferowanie tego typu inwestycji przez
rz¹d oraz fundusze i fundacje zajmuj¹ce siê
wspieraniem przedsiêwziêæ proekologicz-
nych; nale¿y okre�liæ jako realny mo¿liwy
poziom sfinansowania nowodêbskiej ko-
t³owni przez �rodki zewnêtrzne na 50 do
90% kosztów inwestycji;

* ogromne istniej¹ce (lasy pañstwowe,
lasy gminne, gospodarka komunalna) oraz
potencjalne (plantacje wierzby energetycz-
nej) zasoby tego paliwa w naszej gminie;

* niski koszt uzyskanej w ten sposób
energii cieplnej;

* czysto�æ i przyjazno�æ dla �rodowiska
nowoczesnych technologii spalania drewna;

* mo¿liwo�æ stworzenia wielu miejsc
pracy na dla mieszkañców naszej gminy -
g³ównie na terenach wiejskich.

W przygotowaniach do wprowadzenia ta-
kiej technologii wytwarzania ciep³a trudno�æ
sprawia czasem prze³amanie stereotypów - jest
to przecie¿ sposób ogrzewania jeszcze rzadko
spotykany. Ale czy ca³kiem nowy i nieznany?

Pawe³ Grzêda



Str. 7WIOSNA 2001

uprawy (w praktyce na nieu¿yt-
kach). Na obszarze naszej gmi-
ny terenów takich jest pod do-
statkiem. Wymaga ona równie¿
niewielu zabiegów agrotech-
nicznych. Zabiegi te ogranicza-

j¹ siê do dwukrotnego oprysku
przeciw chwastom w pierw-
szym roku wegetacji. Natural-
nie plantacjê tak¹ nale¿y rów-
nie¿ co jaki� czas nawoziæ. Do
tego celu mo¿na wykorzystaæ
preparat nawozowy wytwarza-
ny na bazie osadu �ciekowego
oraz odpadów zielonych (li�ci
i traw) pochodz¹cych z pielê-
gnacji zieleni miejskiej. Pro-
dukcja takiego preparatu (na-
wozu) zostanie niebawem, uru-
chomiona na terenie nowodêb-
skiej oczyszczalni �cieków.

Po pierwszym roku wegetacje
wierzby nale¿y �ci¹æ, aby siê
ukorzeni³a, a �ciête pêdy pos³u-
¿y³y jako materia³ do dalszych
nasadzeñ. Od tego momentu jest
to pe³nowarto�ciowa plantacja,
któr¹ w dalszym okresie upra-
wy mo¿na �cinaæ w cyklu dwu
lub trzyletnim. �Wierzbowe ¿ni-
wa� trwaj¹ od stycznia do mar-
ca. Nasadzenia wykonuje siê w

okresie wczesnowiosennym
(kwiecieñ, maj). Jedna tona
wierzby stanowi równowa¿nik
energetyczny ok. 0,6 tony mia-
³u wêglowego.

Ale wierzba to nie tylko opa³
- to równie¿ doskona³y �filtr
biologiczny�. Dlatego te¿ plan-
tacje wierzby energetycznej
mog¹ byæ naturalnymi oczy-
szczalniami �cieków. Jest to bar-
dzo istotna zaleta w naszych
warunkach, gdzie wiêkszo�æ so-
³ectw bêdzie jeszcze jaki� czas
czekaæ na budowê kanalizacji
sanitarnej, a zawarto�æ szamb
trzeba � gdzie�� wywoziæ. Ma-
j¹c na uwadze w³a�nie tê cechê
wierzby, plantacje mog¹ byæ
tym �gdzie��, gdzie bêdzie mo¿-
na wylewaæ �cieki. �cieki te
bêd¹ bowiem stanowiæ nawóz
dla wierzby, gdy¿ w procesie
wegetacji bêdzie ona wykorzy-
stywaæ zanieczyszczenia zawar-
te w �ciekach (a tym samym
oczyszczaæ je). W Polsce istnie-
j¹ oczyszczalnie �cieków wyko-
rzystuj¹ce w procesie technolo-
gicznym tê zdolno�æ wierzby.
S¹ one wybudowane w wiêk-
szo�ci na terenach wiejskich. Je-
dyn¹ wad¹ takiej oczyszczalni
jest to, ¿e �nie pracuje� w okre-
sie zimy, podczas której proces
wegetacji wierzby jest wykony-
wany.

Z dobrze zarz¹dzanej planta-
cji biomasy wierzbowej, za³o¿o-
nej na odpowiednim siedlisku

mo¿na uzyskaæ masy drewna
kilkana�cie razy wy¿sze w po-
równaniu z uprawami le�nymi.
Uprawa wierzby jest bardziej
dochodowa ni¿ uprawa zbó¿ na
tych glebach.

Równie¿ produkcja ciep³a na
bazie biopaliwa jest tañsza ni¿
z wêgla kamiennego (o gazie

nie ma co wspominaæ). Bardzo
wa¿nym jest równie¿ to, ¿e emi-
sja dwutlenku wêgla z kot³ow-
ni opalanej drewnem jest zero-
wa, bowiem tyle emituje siê
tego gazu do atmosfery w pro-
cesie spalania ile wierzba pobie-
ra go w procesie fotosyntezy.
Przedstawiciele UMiG oraz PG-
KiM ogl¹dali plantacjê wierzby
energetycznej w miejscowo�ci
Zatonie pod Zielon¹ Gór¹. Pry-
watny plantator na popegerow-
skich gruntach wydzier¿awio-
nych od AWRSP za³o¿y³ w ci¹-
gu trzech lat ok. 50 ha planta-
cji, a docelowo planuje obsadze-
nie ponad 500 ha. Uprawa zbó¿
na tych glebach doprowadzi³a
do upadku PGR-u - uprawa na
tych glebach wierzby prowadzi
do dynamicznego rozwoju go-
spodarstwa. W gospodarstwie
tym prowadzi siê w chwili obe-
cnej przede wszystkim produk-
cjê sadzonek, ale pewna czê�æ
plantacji (starsza ni¿ roczna) jest
uprawiana pod potrzeby energe-
tyczne oraz pod potrzeby prze-
mys³u celulozowego i drzewne-
go. Z jednego hektara mo¿na
uzyskaæ materia³ nasadzeniowy
na 3 - 4 ha. Roczny przyrost bio-
masy na plantacji starszej ni¿
roczna to ok. 15 -7- 30 ton. Przy
uprawie wierzby znalaz³o zatru-
dnienie wielu by³ych pracowni-
ków by³ego PGR-u.

Je¿eli dojdzie do przedsiê-
wziêcia maj¹cego na celu zmia-

nê paliwa s³u¿¹cego do produk-
cji ciep³a dla potrzeb komunal-
nych zasobów mieszkaniowych
nale¿y mieæ na wzglêdzie rów-
nie¿ to, ¿e i na naszym terenie
zostan¹ utworzone nowe miej-
sca pracy.

Tadeusz Plaskota

Coraz wiêcej gmin i miast w
Polsce decyduje siê na wykorzy-
stanie do produkcji energii ciepl-
nej tzw. biopaliw . Najpopularniej-
szymi biopaliwami w warunkach
polskich s¹ s³oma i drewno. W

Polsce istnieje ju¿ kilkadziesi¹t
zautomatyzowanych kot³owni
opalanych tego rodzaju paliwami.

Jednym z najbardziej efek-
tywnych �róde³ drewna wyko-
rzystywanych do celów energe-
tycznych bêd¹ w niedalekiej
przysz³o�ci coraz bardziej po-
pularne w naszym kraju plan-
tacje tzw. wierzby energetycz-
nej. Wierzba energetyczna jest
zmutowan¹ w Skandynawii
odmian¹ popularnej polskiej
wierzby krzewiastej (spotyka-
nej bardzo czêsto nad stawami,
rowami w s¹siedztwie koryt
rzek). Odmiana ta charaktery-
zuje siê b. du¿ym przyrostem
biomasy. W ci¹gu jednego roku
na dobrze utrzymanej plantacji
przyrosty te mog¹ dochodziæ
do trzech metrów wysoko�ci.
Wierzba ta doskonale ro�nie na
terenach podmok³ych, na gle-
bach gorszych klas, nie nada-
j¹cych siê pod innego rodzaju

Wierzba dwuletnia na plantacji trzyletniej.

Wierzba roczna na plantacji dwuletniej.
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14 lutego 2001r. w rzeszow-
skim Teatrze im. W. Siemaszko-
wej odby³o siê podsumowanie
konkursu  �Podkarpackie znane
i nieznane�, zorganizowanego
przez Urzêdy: Wojewódzki i
Marsza³kowski oraz Kuratorium
O�wiaty w Rzeszowie. Na kon-
kurs wp³ynê³o 109 prac (przewo-
dników turystycznych, opraco-
wañ krajoznawczych, esejów,
reporta¿y, video-kaset). Jak pod-
kre�li³ przewodnicz¹cy konkur-
sowego jury, Krzysztof Ruszel -
dyrektor Muzeum Etnograficz-
nego w Rzeszowie, prace w
wiêkszo�ci prezentowa³y bardzo
wysoki poziom merytoryczny.
Przyznano 2 nagrody pierwsze,
4 równorzêdne nagrody drugie,
6 równorzêdnych nagród trze-
cich i 8 wyró¿nieñ. Laureatem
drugiej nagrody zasta³a pra-
ca:�Bractwo rycerskie miasta
Nowa Dêba.  W  poszukiwaniu
zaginionej idei�.
Praca zbiorowa Bractwa Rycer-
skiego zaprezentowana przez
Rafa³a Hêdrzaka, cz³onka nasze-
go stowarzyszenia, ucznia Li-
ceum Technicznego (ZSZ), to
dokument relacjonuj¹cy czê�æ
dzia³alno�ci tej organizacji na
przestrzeni ostatnich trzech lat.

Teatrem naszych dzia³añ w tym
okresie by³o �rodowisko lokal-
ne, regionalne i ogólnokrajowe.
W pracy  zamieszczono frag-
menty wybranych tekstów rela-
cjonuj¹cych codzienne ¿ycie
cz³onków bractwa. Mo¿na tu
znale�æ tak¿e ciekawe informa-
cje, pocz¹wszy od opisów stro-
jów historycznych, opisów tañ-
ca i choreografii, opisów zasad
funkcjonowania oddzia³ów
gwardii i oddzia³u ³uczniczo-ku-
szniczego, poprzez nasze co-
dzienne zmagania, rado�ci, suk-
cesy, a¿ do planów, marzeñ i idei
w³¹cznie. Niew¹tpliw¹ zalet¹ tej
pracy jest to, ¿e przedstawia pro-
blemy jakie prze¿ywa wspó³cze-
sna  m³odzie¿ polska. Opisana
dzia³alno�æ mo¿e  byæ traktowa-
na jako pewnego rodzaju propo-
zycja dla obecnego systemu wy-
chowawczego. Jest przyk³adem
w jaki sposób mo¿na kreowaæ
rozwój m³odego pokolenia na
zasadach wspó³pracy, w formie
atrakcyjnej, ale jednocze�nie
zdrowej, �zabawy�.

Cenn¹ zalet¹ pracy jest m³o-
dzieñcza witalno�æ, spontanicz-
no�æ, optymizm, zupe³ny brak
kompleksów z jednej strony , z
drugiej za� rzetelno�æ, zaanga-

¿owanie i solidne traktowanie
podjêtego tematu.

Niniejszym sk³adamy gratula-
cje pozosta³ym wspó³twórcom
nagrodzonej pracy, jednocze�nie
cz³onkom stowarzyszenia: Marii
�cibisz uczennicy Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego i Wojciechowi
Stêpniowi by³emu studentowi
WSP. Za pomoc organizacyjn¹,
edycyjn¹ i materialn¹   dziêkuje-
my pani Ma³gorzacie �liwiñskiej

-polonistce Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych i panu Leszkowi Kisie-
lowi - nauczycielowi jêzyka an-
gielskiego w Zespole Szkó³.
Chcieliby�my równie¿ podziêko-
waæ wszystkim tym, którzy bezi-
miennie z nami wspó³pracuj¹ po-
przez tworzenie naszego dobre-
go wizerunku, uto¿samianie siê  z
naszymi ideami oraz kreowanie
przyjaznego klimatu wokó³  na-

II MIEJSCE ZA
�Poszukiwanie zaginionej idei�

szej dzia³alno�ci. Z satysfakcj¹
chcemy wyraziæ, i¿ ta przyjazna
aura, któr¹ nas Pañstwo otacza-
cie wp³ywa na  nasze zaanga¿o-
wanie, po�wiêcenie i ma bezpo-
�redni wp³yw na nasze sukcesy.
Uwa¿amy, ¿e ka¿de  nasze osi¹-
gniêcie  jest równocze�nie osi¹-
gniêciem miasta, jego spo³eczno-
�ci, instytucji funkcjonuj¹cych na
jego terenie. Nie jeste�my znik¹d,
wszystko co jest w nas powstaje

tutaj, w tym miejscu, a wszystko
to, co tworzymy, powstaje w �ci-
s³ym  zwi¹zku z naszymi wspól-
nymi, codziennymi prze¿yciami,
problemami osobistymi i spo³ecz-
nymi. Mamy olbrzymi¹ satysfak-
cjê brania skromnego udzia³u w
¿yciu kulturalnym naszego mia-
sta i wzbogacania go w pozytyw-
ne warto�ci.

Jerzy Lubera

Gwardia Reprezentacyjna Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa
Dêba.

Bardzo nie podoba mi siê sposób, w jaki zarz¹dza Pan Naszym mia-
stem (niestety, kolejny ju¿ rok). Denerwuje mnie (jak i wszystkich moich
znajomych) to, ¿e wiêkszo�æ inwestycji w Dêbie skupionych jest w cen-
trum miasta, bo przecie¿ ludzie musz¹ widzieæ, ¿e co� Pan robi, prawda?

Tymczasem mieszkañcy osiedla nad zalewem ju¿ który� rok nie mog¹
doprosiæ siê o asfaltow¹, zwyczajn¹ drogê. Tak, wiem, ¿e oddali�cie odci-
nek 400 metrów nowej drogi, ale proszê, miejcie troszkê wiêcej godno�ci i
nie traktujcie ludzi tu mieszkaj¹cych jako kompletnych debili, którym mo¿-
na zamkn¹æ usta kawa³eczkiem nowej drogi, która tak naprawdê w jej obe-
cnej postaci nic nie daje. Ta droga powinna byæ zrobiona ju¿ kilka lat temu.

Chcia³em przypomnieæ Panu, ¿e to my p³acimy podatki i to my wyma-
gamy. Jestem przekonany, ¿e gdyby to Pan tu mieszka³ droga by³aby ju¿
dawno oddana do u¿ytku. No tak, przecie¿ ludzie z osiedla widz¹, ¿e dro-
ga jest, a Pana pró¿no�æ zosta³a zaspokojona. Tyle, ¿e wiêkszo�æ ludzi
my�li, ¿e ta droga jest na ca³ym naszym osiedlu, ale przecie¿ o to Panu
chodzi³o. Tam gdzie mieszkam tzn. na ul. Kiliñskiego nawet o�wietlenie
(s³upy) musieli�my kupiæ sami. To jest karygodne.

Strona internetowa Nowej Dêby zbli¿a nasze miasto do Europy, tyle,
¿e pana rz¹dy jeszcze dalej nas od niej oddalaj¹.�

Redakcja �Naszych Spraw�- Co Pan na to? - Burmistrz - Nasuwaj¹
siê pytania: czy nale¿a³o tê ulicê wykonaæ, czy te¿ nie i czy rzeczywi�cie
w centrum miasta tak du¿o siê robi?

MO¯NA I TAK...
Korespondencja przes³ana drog¹ elektroniczn¹ Z£OTE USTA

Z£OTE USTA
�...dopad³a nas powód� -

zrobimy mostek wzd³u¿ rze-
ki....�

�...dochody s¹ za³o¿one real-
nie - tu nie ma i tam nie ma...�

�...poza tym, gdzie jest �le,
jest bardzo dobrze...�

Wac³aw Wróbel - burmistrz
SREBRNE USTA

�.....droga ta jest kategorycz-
nie zniszczona....dzieci, rodzice
na plecach nosz¹ nieraz, bo buty
zostaj¹ w tym b³ocie...�  Marek
Rado - radny

BR¥ZOWE USTA
Ustawa z dn. 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych oso-
bowych

KRWISTE USTA
�...Problem rozci¹ga siê

praktycznie nie tylko przez  ca³y
budynek przychodni, ale w dal-
szym trasie na ul. Jana Paw³a,
wzd³u¿ tego drugiego budyn-
ku...�   Maria Mroczek - radna

�...i bêdê czêsto u¿ywa³ wice-
przewodnicz¹cych...� Tadeusz
Gêgotek - przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

W grudniu ub. roku, ju¿ po raz drugi Komisja Promocji Kwiecistego
Jêzyka Biura Rady Miejskiej w Nowej Dêbie (przy Urzêdzie Miasta i Gminy
Nowa Dêba) przyzna³a Z³ote Usta za szczególne �osi¹gniêcia� w krze-
wieniu kultury jêzyka administracji samorz¹dowej. Zdecydowanie zwy-
ciê¿y³ burmistrz Wac³aw Wróbel (Z³ote Usta). Miejsca nastêpne - Srebr-
ne, Br¹zowe i Krwiste Usta zdobyli równie¿ radni Rady Miejskiej.
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NASI WYBRAÑCY
SAMI O SOBIE

Po raz kolejny w �NASZYCH SPRAWACH�
przedstawiamy Pañstwu sylwetki radnych
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie. Radni opowia-
daj¹ o sobie, o problemach swoich okrêgów
wyborczych, o sposobach ich rozwi¹zywania.
Oto kolejna trójka:

MARIA MROCZEK

Wiêkszo�æ swojego ¿ycia zwi¹za-
³am z Now¹ Dêb¹, gdzie pracowa-
³am w SP Nr 1, z której wy³oni³o siê
Gimnazjum Nr 1 - moje obecne miej-
sce pracy. W zawodzie nauczyciela
pracujê ju¿ 31 lat - jako nauczyciel
geografii. Stale pog³êbiam swoja wie-
dzê; posiadam obecnie drugi stopieñ
specjalizacji zawodowej. Swoj¹ pra-
cê spo³eczn¹ w tym zawodzie rozpo-
czê³am od harcerstwa i ci¹gle staram
siê kszta³towaæ w³a�ciwe postawy na-
szej m³odzie¿y. Przy pomocy zaprzy-

ja�nionych firm i ludzi uda³o mi siê
zorganizowaæ kilka �zielonych
szkó³�, co satysfakcjonuje mnie i
sprawia wiele rado�ci i piêknych
chwil moim uczniom. My�lê, i¿ mogê
powiedzieæ, ¿e z mojej inicjatywy w
Nowej Dêbie odbywaj¹ siê coroczne
dzia³ania ekologiczne, np. zwi¹zane
z akcj¹ �Sprz¹tania �wiata�.  Jestem
emocjonalnie zwi¹zana z �Solidarno-
�ci¹� od pocz¹tków jej istnienia. W
wyborach do Rady Miejskiej strato-
wa³am oczywi�cie z �AWS-u�. Na

swoj¹ pracê w mojej pierwszej kaden-
cji samorz¹dowej patrzê przez pry-
zmat szko³y i dobra m³odzie¿y. Nie s¹
mi obce równie¿ inne problemy, z
którymi zmagaj¹ siê nasi

mieszkañcy. Do nich zaliczam
bezrobocie, zw³aszcza m³odzie¿y,
któremu w miarê mo¿liwo�ci samo-
rz¹dowca staram siê przeciwdzia-
³aæ, chocia¿by pomagaj¹c miejsco-
wym pracodawcom (jako przewo-
dnicz¹ca rady) przetrwaæ trudne
okresy. Niepokoi mnie marazm
w�ród mieszkañców, spowodowa-
ny s³abym wzrostem gospodarczym
naszego regionu, co odczuwamy
ubo¿eniem spo³eczeñstwa.

Prywatnie interesujê siê polityk¹,
mod¹ oraz dobrym filmem. Jednak
ci¹g³y brak czasu sprawia, ¿e moje
zainteresowania odk³adam �na
pó�niej�. Moj¹ pasjê, jak¹ jest pra-
ca, mogê równie¿ przek³adaæ na
dzia³alno�æ w Komisji O�wiaty i
Komisji Bud¿etowej. Tutaj staram
siê mieæ wp³yw na ten obszar dzia-
³alno�ci rady, który znam najlepiej
- szkolnictwo. Dlatego z takim upo-
rem walczy³am o utrzymanie ma-
³ych szkó³ wiejskich.           W miarê
mo¿liwo�ci staram siê wys³uchaæ
opinii ludzi i nie pozostawiaæ zasy-

gnalizowanych problemów samym
sobie, chocia¿ w obecnej sytuacji
trudno jest znale�æ w³a�ciwe roz-
wi¹zania ró¿nych spraw. Za naj-
wiêkszy problem lokalnego samo-
rz¹du uwa¿am ci¹g³e zwiêkszanie
odpowiedzialno�ci, nie id¹ce w pa-
rze ze �rodkami na ten cel. Powo-
duje to hamowanie wielu wa¿nych
inwestycji, przesuniêcia w czasie
wykonania wielu wa¿nych zadañ. W
tej kwestii nasza Gmina nie jest
odosobniona od innych samorz¹-
dów w kraju.

Bêd¹c przewodnicz¹c¹ rady stara-
³am siê nale¿ycie wype³niaæ swoje
obowi¹zki. To zaanga¿owanie w spra-
wy samorz¹du zosta³o poddane ciê¿-
kiej próbie, gdy na pocz¹tku ubieg³e-
go roku zosta³am odwo³ana z pe³nio-
nej funkcji. Obecnie jako radna dalej
stawiam przysz³o�æ naszego miasta
ponad lokalne �przepychanki�. Ce-
nie sobie to, i¿ mogê chocia¿ czê�cio-
wo kszta³towaæ wizerunek naszej
Gminy. My�lê, ¿e spo³eczeñstwo
obiektywnie oceni moj¹ rolê w dzia-
³alno�ci rady. Ze swej strony wybór
na radn¹ traktujê jako wyró¿nienie i
bêdê stara³a siê jak najlepiej wype³-
niaæ powierzone mi zadanie - przed-
stawiciela naszej Spo³eczno�ci.

Mam 29 lat, jestem mieszkañcem
Rozalina. Posiadam wykszta³cenie
wy¿sze pedagogiczne. Jestem nau-
czycielem matematyki i informatyki
w Publicznym Gimnazjum w �lêza-
kach. Moja ¿ona Anastazja jest na-
uczycielem matematyki i pracuje w
Szkole Podstawowej w Tarnowskiej
Woli i Gimnazjum nr 2 w Nowej

Dêbie. Moje zainteresowania zwi¹-
zane s¹ z wykonywan¹ prac¹ i doty-
cz¹ technik komputerowych, które
mo¿na wykorzystaæ w procesie edu-
kacyjnym oraz sportu, ale ostatnio
tylko jako kibic. Jestem bezpartyjny,
dzia³alno�æ spo³eczn¹ rozpoczyna-
³em w m³odzie¿owej organizacji,
która nazywa siê Zwi¹zek M³odzie-

¿y Wiejskiej. Przeszed³em w niej
wszystkie szczeble organizacyjne po-
cz¹wszy od Ko³a ZMW w Rozalinie
do Rady Krajowej w Warszawie.

Jako najm³odszy kandydat w
moim okrêgu wyborczym zosta³em
wybrany radnym so³ectwa Rozalin
i jestem jednym z najm³odszych
radnych w obecnej kadencji Rady.

Rozalin jest ma³¹ wiosk¹ w naszej
gminie, wiêc zwi¹zane jest z tym wie-
le problemów, bo wszystkie reformy,
które s¹ wprowadzane preferuj¹ du¿e
skupiska ludzi. Jednym z wa¿niej-
szych problemów w Rozalinie jest
funkcjonowanie Szko³y Podstawowej.
Jest to szko³a ma³a w sensie liczby
dzieci, ale wielka �duchem�, ponie-
wa¿ ca³e �rodowisko Rozalina jest
zintegrowane wokó³ tej szko³y. Obe-
cnie, moim zdaniem, najwa¿niejsze
jest jednoznaczne rozstrzygniêcie ist-
nienia naszej szko³y, a jest to mo¿li-
we przez opracowanie takiej sieci
szkó³ na terenie miasta i gminy, która
by spe³nia³a oczekiwania wiêkszej
czê�ci spo³eczeñstwa. Innym proble-
mem jest brak kanalizacji sanitarnej;
wiele te¿ problemów nastrêcza mie-

szkañcom dzielnicy �Bardo� droga.
Podczas suszy zamienia siê ona w
�Saharê�, a w czasie opadów de-
szczu tworz¹ siê ka³u¿e i b³oto. Poza
problemami inwestycyjnymi istniej¹
jeszcze problemy zwi¹zane z brakiem
nak³adów na dzia³alno�æ o�wiatow¹,
kulturaln¹, sportow¹.

Jestem radnym i ocena dzia³añ
Rady nie nale¿y do mnie, lecz do
wyborców. Widzê, ¿e wiele osób ze
zrozumieniem przyjmuje decyzje
Rady, ale s¹ te¿ tacy, których decy-
zje Rady nie zadawalaj¹. W wiêkszo-
�ci przypadków jest to zwi¹zane ze
statusem materialnym mieszkañców.

Praca w Radzie jest trudna, bo jest
to okres reform, gdzie niejedno-
znacznie dokonano podzia³u kompe-
tencji i, rzecz jasna, �rodków finan-
sowych. Rada powinna realizowaæ
plan, który przyjê³a, a wyborcy w na-
stêpnych wyborach do Rady oceni¹
na ile to by³y trafne decyzje.

Pragnê podziêkowaæ mieszkañcom
Rozalina za dotychczasow¹ wspó³pra-
cê i pochwaliæ ich za determinacjê i
upór w dzia³aniu, dziêki czemu mo¿e-
my rozwi¹zywaæ wiele spraw sami.

KRZYSZTOF SA£EK
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w KiZPS-ZD �Siarkopol� Tarno-
brzeg i obecnie jestem na emery-
turze. Pe³niê funkcjê przewodni-
cz¹cego Zarz¹du Osiedla i prze-
wodnicz¹cego Komitetu Budowy
Kanalizacji w o�. Porêby Dêb-
skie. Jako radny pracujê w dwóch
komisjach: jestem przewodnicz¹-
cym Komisji do Spraw Spo³ecz-
nych, której zadaniem jest wspó³-
praca z Policj¹ i Stra¿¹ Miejsk¹
w zakresie bezpieczeñstwa pu-

sta³o ocenione przez spo³eczeñ-
stwo bardzo negatywnie.

Najwa¿niejsze zadania, jakie
nale¿y wykonaæ w moim okrêgu
wyborczym to budowa chodnika
i o�wietlenia ulicznego wzd³u¿
drogi krajowej E9 Rzeszów-War-
szawa przy ul. Bieszczadzkiej,
któr¹ codziennie dzieci uczê-
szczaj¹ do szko³y. Jest to jedna z
najpilniejszych inwestycji, ponie-
wa¿ chodzi o bezpieczeñstwo
najm³odszych mieszkañców gmi-
ny. Inne wa¿ne inwestycje to wy-
konanie kanalizacji �ciekowej na
osiedlu.       W tym momencie jest
wykonywany projekt kanalizacji,
lecz brak zgody czê�ci mieszkañ-
ców na przeprowadzenie kana-
lizacji przez ich dzia³ki opó�nia
termin zakoñczenia projektu i
przyst¹pienia do inwestycji. Wa¿-
ne jest te¿ na naszym osiedlu do-
koñczenie o�wietlenia ulicznego,
remonty nawierzchni ulic i prze-
³o¿enie gazoci¹gu na ul. Sarniej.

Jako radny dotychczasowe
dzia³ania Rady Miejskiej oce-
niam pozytywnie, ale oczywi�cie
ostateczna ocena naszej pracy
bêdzie nale¿a³a do wyborców i
mieszkañców gminy.

Mam 55 lat. Od 31 lat mie-
szkam w Nowej Dêbie. ̄ ona El¿-
bieta jest rodowit¹ mieszkank¹
Nowej Dêby. Mam trójkê dzieci.
Syn Andrzej - ¿onaty - mieszka i
pracuje w Warszawie, drugi syn
jest ksiêdzem, za� córka Basia
pracuje w szpitalu w Nowej Dê-
bie. Posiadam wykszta³cenie wy-
¿sze, ukoñczy³em Politechnikê
Rzeszowsk¹ na Wydziale Mecha-
nicznym. Przepracowa³em 35 lat

KAZIMIERZ SKIMINA blicznego oraz z Miejsko-Gmin-
nym O�rodkiem Pomocy Spo³ecz-
nej w Nowej Dêbie. Jestem te¿
cz³onkiem Komisji Bud¿etowej,
która opiniuje projekty uchwa³
oraz zajmuje siê sprawami doty-
cz¹cymi bud¿etu gminy.

Problemy, z którymi spotykam
siê zarówno ja, jak i inni samo-
rz¹dowcy, to przede wszystkim
lokalny rynek pracy - migracja
zawodowa m³odej, wykszta³co-
nej i ambitnej inteligencji nowo-
dêbskiej oraz szybkie ubo¿enie
spo³eczeñstwa. M³odzie¿, która
koñczy studia, nie wraca do No-
wej Dêby z obawy przed brakiem
mo¿liwo�ci zatrudnienia zgodnie
ze swoim wykszta³ceniem.

W wyniku przemian spo³ecz-
nych i gospodarczych w kraju,
gminom powierzono wiele zadañ,
obowi¹zków i kompetencji bez
przekazania na ich realizacjê od-
powiednich �rodków. Taka sytu-
acja niejednokrotnie powoduje
niezadowolenie spo³eczeñstwa,
które czêsto niew³a�ciwie ocenia
pracê samorz¹dowców. Przyk³a-
dem na to jest zmniejszona sub-
wencja o�wiatowa i projekt likwi-
dacji szkó³ podstawowych, co zo-

Orkiestra Dêta w Nowej Dê-
bie powsta³a w 1950 r. z ini-
cjatywy kilku miejscowych
muzyków. Du¿e o¿ywienie
dzia³alno�ci nast¹pi³o w roku
1952, kiedy to patronat nad
Orkiestr¹ Dêt¹ objê³y Zak³ady
Metalowe. Zakupiono instru-
menty, przeprowadzono nabór
i rozpoczêto naukê gry m³o-
dych ludzi. Kapelmistrzem
orkiestry by³ Jan Tomczyk. W
1954 r. orkiestra liczy³a 22
osoby. W latach 1955-57 funk-
cjê dyrygenta pe³ni³ Stanis³aw
Biela. Lata 60-te to okres dal-
szego rozwoju i dzia³alno�ci
orkiestry. Na ten okres batuta
dyrygenta przypada Tadeuszo-
wi Pozowskiemu. Czêste wy-
stêpy orkiestry w �rodowisku
pozwalaj¹ zdobyæ jej uznanie
w miejscowej spo³eczno�ci, a
szereg nagród i wyró¿nieñ na
przegl¹dach orkiestr dêtych
nale¿y zaliczyæ do osi¹gniêæ
tego okresu.

W latach 1970-1973 orkiestr¹
kieruje Jan Matulewicz, a na lata
1973-1975 batutê ponownie
przejmuje Stanis³aw Biela. Na
kolejne lata muzykowania
orkiestry funkcjê kapelmistrza
powierzono W³adys³awowi Bo-
berowi. W tym czasie pozyska-
no nowych muzyków, zakupio-
no sporo instrumentów, nowe
mundury i efektowne kostiumy
dla werblistek. Zwiêkszono i
urozmaicono repertuar. Orkie-
stra z udzia³em wokalistów i in-
strumentalistów wykonywa³a
utwory estradowo-rozrywkowe,
okoliczno�ciowe oraz marsze.
Ukoronowaniem 25-letniej pra-
cy orkiestry by³o przyznanie
przez Zarz¹d G³ówny Polskie-
go Zwi¹zku Chórów i Orkiestr
Srebrnej Odznaki Honorowej.
W latach 1975-1980 sk³ad ze-
spo³u powiêksza siê do 45 osób,
w tym 5 solistów.

Lata 1975-1990 to najwa¿-
niejszy okres w dziejach orkie-

stry. Liczne suk-
cesy, m.in. w Ja-
ros³awiu, Nowym
S¹czu, Rzeszo-
wie, £añcucie,
Nowej Sarzynie,
Tarnobrzegu sta-
wiaj¹ zespó³ w

czo³ówce najlepszych. Bardzo
wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu
artystycznym orkiestry by³o se-

minarium pokazowe dyrygen-
tów orkiestr dêtych Polski po-
³udniowo-wschodniej, zrzeszo-
nych w PZChiO. Ca³y proces
dydaktyczny seminarium zosta³

oparty na pracy z Orkiestr¹ Dêt¹
z Nowej Dêby. W tym okresie
orkiestra zostaje laureatk¹ Z³o-
tej Odznaki Honorowej PZ-
ChiO. Doskonal¹c swój war-
sztat pracy stawa³a siê nie-
odzownym elementem obcho-
dów uroczysto�ci zak³adowych,
pañstwowych i �rodowisko-
wych.

Od dwóch lat Orkiestra Dêta

dzia³a pod patronatem Samorz¹-
du Miasta i Gminy Nowa Dêba.
Jest jedn¹ z form pracy Samo-
rz¹dowego O�rodka Kultury.

SOK

¯yczeniom i gratulacjom nie by³o koñca.
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Senator JANINA SAGATOWSKA zaprasza
mieszkañców miasta i gminy do Biura Sena-
torskiego w Samorz¹dowym O�rodku Kultu-
ry (pok. 22), w ka¿dy ostatni poniedzia³ek mie-
si¹ca (30.04, 28.05, 25.06, 30.07, 27.08) od
godz. 10.30.

***
Senator DARIUSZ K£ECZEK przyjmuje

mieszkañców miasta i gminy w UMiG (p. 103)
w drugi poniedzia³ek miesi¹ca (14.05, 11.06)
od godz.14.00 do 16.00.

SENATORSKI DY¯UR

JEST BUD¯ET
trzeb, z którymi gmina musi siê
zmierzyæ. Zbyt ma³o pieniêdzy
wydaje siê na inwestycje gmin-
ne - zaledwie kilka procent , a
powinno siê wydawaæ ok. 20%,
co zapewnia³o by rozwój infra-

strukturalny oraz id¹ce w parze
z tym zaspokojenie potrzeb mie-
szkañców. W sumie bud¿et zo-
sta³ przyjêty stosunkiem g³osów
18:1:1 (informacja w numerze).

Radni podjêli te¿ uchwa³ê o
zaci¹gniêciu kredytu na budo-
wê kanalizacji w drugiej czê�ci
Tarnowskiej Woli na kwotê 758
tys. z³. Na tej samej sesji przy-

jêty zosta³ równie¿ gminny pro-
gram profilaktyki i rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych, z
którego �rodki bêd¹ wydatko-
wane m.in. na dofinansowanie
zimowego i letniego wypoczyn-
ku dzieci i m³odzie¿y, zakup
sprzêtu sportowego, naukê p³y-
wania oraz programy profilak-
tyczne.

34 sesja Rady Miejskiej (12
marca) przebiega³a pod znakiem
dyskusji o projekcie bud¿etu na
2001 rok. Burmistrz Wac³aw
Wróbel uzna³ tegoroczny bud¿et
za dalece odbiegaj¹cy od po-

W O�WIACIE BEZ ZMIANLutowa sesja Rady Miej
skiej (33) mia³a bardzo
burzliwy charakter.

Emocje wzbudzi³y projekty
uchwa³ dotycz¹ce zamkniêcia
szkó³ w Rozalinie, w Porêbach
Dêbskich, gimnazjum w Chmie-
lowie i jego oddzia³u w Cyga-
nach. Uzasadnieniem projektu
reorganizacji szkolnictwa jest
ma³a liczebno�æ dzieci we
wspomnianych szko³ach, co
podra¿a koszty kszta³cenia.
Efektem tego jest konieczno�æ
dodatkowego (poza subwencj¹)
dotowania tych szkó³ z bud¿etu

gminy w wysoko�ci 2,5 mln z³.,
co ogranicza wydatki na inne
dziedziny dzia³ania samorz¹do-
wego. Dzieciom z zamykanych
placówek gwarantuje siê bardzo
dobre warunki w innych szko-
³ach. W odpowiedzi rodzice,
nauczyciele ze wspomnianych
szkó³ oraz przedstawiciele so-
³ectw i osiedli  stwierdzili, ¿e
nie mog¹ zgodziæ siê na likwi-
dacjê, poniewa¿ szko³y te jed-

nocz¹ lokaln¹ spo³eczno�æ i
stanowi¹ czynniki kulturo-
twórcze. Projekty uchwa³ zy-
ska³y te¿ negatywn¹ opiniê
Komisji O�wiaty, poza wnio-
skiem o likwidacjê oddzia³u w
Cyganach. W trakcie g³osowa-
nia radni stosunkiem g³osów
6:13:3 zdecydowali , ¿e nie
zostanie likwidowana filia w
Porêbach Dêbskich. Uchwa³a
w sprawie zamkniêcia szko³y

w Rozalinie przepad³a zysku-
j¹c 4 g³osy, przeciwko by³o 15,
3 radnych siê wstrzyma³o. Je-
szcze wiêcej, bo 16 radnych
g³osowa³o przeciw likwidacji
chmielowskiego gimnazjum.
Zamkniêty jedynie zosta³ od-
dzia³ gimnazjalny w Cyga-
nach.  Lutowa debata odsunê³a
na jaki� czas rozwa¿ania o �opty-
malizacji� sieci szkolnej. Ale bez
systemowych rozwi¹zañ finan-
sowania o�wiaty na nieco wy-
¿szym szczeblu, samorz¹d pew-
nie znowu powróci do tego trud-
nego tematu.

Uprzejmie informujemy, ¿e od dnia 1 stycznia 2001r.
lekarze BEATA TOMCZYK i KATARZYNA SOBOÑ nie
�wiadcz¹ us³ug jako lekarze rodzinni.

W zwi¹zku z powy¿szym pacjenci zapisani do ww.
lekarzy oraz nie zapisani jeszcze do lekarza rodzinne-
go mog¹ od dnia 1 stycznia 2001r. korzystaæ z us³ug
lek. med. Tomasza Bia³ka dzia³aj¹cego w ramach Nie-
publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej �PROF.-MED.�
Zak³ad ten mie�ci siê w budynku przy ul. Jana Paw³a II
4 (Przychodnia).

Listy, na które mog¹ zapisywaæ siê zainteresowani
znajduj¹ siê w Urzêdzie Miasta i Gminy ul. Rzeszowska
3, u przewodnicz¹cych Zarz¹dów Osiedli, u so³tysów i
w siedzibie NZOZ � PROF.-MED.� przy ul. Jana Paw³a II
4. Wpisanie siê na listê nie wymaga wypisania siê od
poprzedniego  lekarza.

Zarz¹d Miasta i Gminy
Nowa Dêba

RUCH ��WIAT£O I ¯YCIE�
ORAZ KATOLICKIE

STOWARZYSZENIE M£ODZIE¯Y
Dekanatu Tarnobrzeg Po³udnie
zapraszaj¹ do Nowej Dêby na

V FORUM M£ODZIE¯OWE
�M£ODZI I WIARA�

w dniach 28-29 kwietnia 2001 r

Forum po³¹czone jest z przegl¹dem amatorskich zespo-
³ów religijnych oraz prelekcjami na temat: �Bez zrozumie-
nia i przyjêcia Chrystusa ga�nie wiara�. W ramach prze-
gl¹du wyst¹pi zaproszony znany zespó³.

Koszt uczestnictwa - 35 z³ (dla zespo³ów amatorskich
bior¹cych udzia³ w festiwalu - 30 z³), w tym

- wy¿ywienie P nocleg P opieka medyczna
Zg³oszenia do udzia³u w festiwalu nale¿y przes³aæ do

23.04 2001 r.
Nale¿y zabraæ ze sob¹ �piwór, karimatê, opiniê z parafii.
Szczegó³owe informacje: Janusz Markowicz, ul. Ko�ciu-

szki 11/30, 39-460 nowa Dêba, tel. 0-15 846 33 04
e-mail: forummlodych@netbox.pl

lub na stronie internetowej: http://forummlodych.republika.pl
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Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z pó�n. zm.)
Rada Miejska w Nowej Dêbie uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Wysoko�æ miesiêcznych zrycza³towanych diet, obejmuj¹cych

dietê oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych, so³tysów i prze-
wodnicz¹cych zarz¹dów osiedli w Gminie Nowa Dêba naliczana
bêdzie w stosunku do podstawy wynosz¹cej 700 z³.

§ 2
So³tysom i przewodnicz¹cym zarz¹dów osiedli przys³uguje mie-

siêczna zrycza³towana dieta, w zale¿no�ci od liczby mieszkañ-
ców w so³ectwie lub osiedlu, ustalanej corocznie na dzieñ 31 gru-
dnia roku poprzedzaj¹cego, w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1) do 500 mieszkañców - 10% podstawy okre�lonej w § 1,
2) od 501 do 1000 mieszkañców - 40% podstawy okre�lonej

w § 1,
3) od 1001 do 1500 mieszkañców - 50% podstawy okre�lo-

nej w § 1,
4) od 1501 do 2000 mieszkañców - 60% podstawy okre�lo-

nej w § 1,
5) powy¿ej 2000 mieszkañców - 80% podstawy okre�lonej

w § 1.
§ 3

Diety bêd¹ wyp³acane w kasie Urzêdu Miasta i Gminy Nowa
Dêba do 10-go ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.

§ 4
Traci moc uchwa³a nr XIX/140/2000 Rady Miejskiej w Nowej

Dêbie z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia diet dla so³-
tysów i przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli.

§ 5
1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i

Gminy Nowa Dêba.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza siê Komisji Bu-

d¿etowej.
§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2001 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996
roku z pó�niejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z
pó�niejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94 poz. 31 z pó�niejszymi
zmianami), art.66 ust.5 ustawy z dnia 28 wrze�nia 1991 roku o lasach
(Dz. U. Nr 101 poz. 444 z pó�niejszymi zmianami), oraz § 1 Rozporz¹-
dzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie ³¹cz-
nego zobowi¹zania pieniê¿nego (Dz. U. Nr 105 poz. 1200)

Rada Miejska w Nowej Dêbie uchwala   co nastêpuje:
§ 1

1. Zarz¹dza siê pobór podatków: rolnego, le�nego i od nieruchomo-
�ci od osób fizycznych oraz objêtych ³¹cznym zobowi¹zaniem pieniê¿-
nym w drodze inkasa.

2. Inkasentami s¹ osoby okre�lone w § 2 niniejszej uchwa³y, z który-
mi zawarta zostanie umowa o pobór inkasa.

3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 1% zebranych
przez inkasentów wp³ywów podatkowych.

§ 2
Inkasentami w poszczególnych osiedlach i so³ectwach s¹:
1. Osiedle Dêba Pa³eczka Ewa
2. Osiedle Porêby Dêbskie Skimina Kazimierz
3. So³ectwo Alfredówka Wo³osz Kazimierz
4. So³ectwo Chmielów Kotulski Jan
5. So³ectwo Cygany Kozdêba Mieczys³aw
6. So³ectwo Jadachy Zych Zbigniew
7. So³ectwo Rozalin Stró¿ Kazimierz
8. So³ectwo Tarnowska Wola Sadecki Józef

§ 3
1. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Nowa Dêba.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwa³y zleca siê Komisji bud¿etowej.

§ 4
Traci moc Uchwa³a Nr XIX/141/2000 Rady Miejskiej w Nowej Dê-

bie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie ustalenia inkasentów i wy-
nagrodzenia za inkaso.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w

Dzienniku Urzêdowym Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996 roku z pó�niej-
szymi zmianami) w zwi¹zku z art. 5 ust.1,art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.31 z pó�niej-
szymi zmianami) Rada Miejska w Nowej Dêbie  uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Okre�la wysoko�æ stawek podatku od nieruchomo�ci :
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci od 1 m2 powierzchni

u¿ytkowej 0,40-z³
2. Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospo-

darcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na z wyj¹tkiem budynków lub ich czê�ci
przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkal-
ne, oraz od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 13,90-z³

3. Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 7,38-z³

4. Od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 3,00-z³

5. Od budowli wykorzystywanych bezpo�rednio do wytwarzania ener-
gii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i

rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, cie-
p³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszcza-
nia �cieków 1% ich warto�ci

6. Od pozosta³ych budowli - 2% ich warto�ci
7. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia-

³alno�æ rolnicza lub le�na, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mie-
szkalnymi, od 1m2 powierzchni 0,51-z³

8. Od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad go-
spodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listopada 1984r (tekst
jednolity Dz. U. Nr 94 z 1993r poz.431z pó�niejszymi  zmianami) o podatku
rolnym wykorzystywanych na cele rolnicze, od 1 m2  powierzchni 0,025-z³

9. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,09-z³

10. Od gruntów pozosta³ych od 1 m2 powierzchni 0,05-z³
§ 2

Pobór podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych w roku podat-
kowym 2001 nastêpowaæ bêdzie w drodze inkasa.

§ 3
Inkasentów i wynagrodzenie za inkaso okre�la odrêbna uchwa³a Rady

Miejskiej.
§ 4

Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Nowa Dêba,
za� nadzór Komisji Bud¿etowe

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 roku i podlega

og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Nowa Dêba.

UCHWA£A NR XXXIII/248/2001
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie z dnia 26 lutego 2001
w sprawie ustalenia zasad okre�lania wysoko�ci diet

oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych przewodnicz¹cych
organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Gminy Nowa Dêba

UCHWA£A  Nr XXXIII/249/2001
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie z dnia 26 lutego 2001 roku

w sprawie: ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWA£A Nr XXXI/226/2000
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie z dnia 28 grudnia 2000 roku

w sprawie: okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci
na 2001 rok
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr  13 poz. 74 z 1996
roku z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku z art.10 i art.12 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 z pó�niejszymi zmianami)

Rada Miejska w Nowej Dêbie uchwala:
§ 1

Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków transportowych :
1) Od samochodów ciê¿arowych i ci¹gników siod³owych o ³adow-

no�ci samochodów lub nacisku na siod³o ci¹gnika
a) od 2 t do 4 t w³¹cznie - 500,-z³
b) powy¿ej 4 t do 6 t w³¹cznie - 600,-z³
c) powy¿ej 6 t do 8 t w³¹cznie - 750,-z³
d) powy¿ej 8 t do 10 t w³¹cznie - 1.000,-z³
e) powy¿ej 10 t do 12 t w³¹cznie - 1.300,-z³
f) powy¿ej 12 t - 1.500,-z³
1) Ci¹gniki balastowe - 1.500,-z³
2) Przyczepy i naczepy o ³adowno�ci :
a) powy¿ej 5 t do 20 t w³¹cznie - 300,-z³
b) powy¿ej 20 t - 600,-z³
3) Autobusy:
a) do 15 miejsc - 400,-z³
b) powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc w³¹cznie - 600,-z³
c) powy¿ej 30 miejsc - 1.000,-z³

§ 2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Nowa Dêba,

za� nadzór Komisji Bud¿etowej.
§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 roku i podlega
og³oszeniu  na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Nowa Dêba.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996
roku z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku z art.14 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
31 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miejska w Nowej Dêbie uchwala:

§ 1
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów w wysoko-

�ci 33,-z³ od jednego psa.
2. Ustala siê dla emerytów i rencistów prowadz¹cych samodzielne gospo-

darstwo domowe, stawkê podatku od posiadania psa w wysoko�ci 13,-z³
3. Szczeniêta do 6-ciu tygodni nie podlegaj¹ podatkowi od posiadania psów.
4. Ustala siê podatek od posiadania psów dla osób zamieszkuj¹cych

w domach jednorodzinnych na obszarze administracyjnym miasta, w
wysoko�ci 16,-z³ od jednego psa.

§ 2
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów - do dwóch psów, osoby

zamieszkuj¹ce w domach jednorodzinnych na terenie gminy, poza ob-
szarem administracyjnym miasta, nie prowadz¹ce gospodarstw rolnych.

§ 3
Podatek p³atny jest w 2-ch równych ratach w kasie Urzêdu Miasta i

Gminy (bez wezwania) w terminie:
1. do 31 marca roku podatkowego
2. do 31 pa�dziernika roku podatkowego
3. w ci¹gu 2-ch tygodni od wej�cia w posiadanie psa.

§ 4
1. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Nowa Dêba
2. Nadzór na wykonaniem uchwa³y powierza siê Komisji Bud¿etowej.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 roku i podlega

og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Nowa Dêba.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e przy re-
dakcyjnym telefonie tarnobrzeskiego wy-
dania �Echa dnia� dy¿urowa³ komendant
Stra¿y  Miejskiej w Nowej Dêbie Adam
Szurgociñski. Odpowiada³ na pytania
czytelników dotycz¹ce porz¹dku i bezpie-
czeñstwa na terenie miasta i gminy Nowa
Dêba.

- O co przede wszystkim pytali mie-
szkañcy Nowej Dêby?

Adam Szurgociñski:  Wiêkszo�æ te-
lefonów dotyczy³a  nowych przepisów
ruchu drogowego obowi¹zuj¹ch od 1
stycznia br. Najczê�ciej by³y to pyta-
nia o parkowanie. Z jednej strony mie-
szkañcy podkre�lali ma³¹ ilo�æ parkin-
gów w mie�cie i  z tej przyczyny trud-
no�ci w przepisowym parkowaniu, z
drugiej jednak strony dzwoni³ czytel-
nik, który skar¿y³ siê na kierowców
parkuj¹cych pojazdy na chodnikach,
co uniemo¿liwia swobodne poruszanie
siê pieszych.

- Czy czêsto zdarza siê Stra¿y Miejskiej
nak³adaæ mandaty na kierowców �le za-
parkowanych samochodów?

- A.S.: Bezpo�rednio po zmianie przepi-

mujemy. G³ównie zajmujemy siê problema-
mi i profilaktyk¹ alkoholow¹.

- Czy pojawi³y siê pytania dotycz¹ce
problemów alkoholowych ?

- A.S.: W wielu telefonach sygnalizowany
by³ problem spo¿ywanie alkoholu w miej-

scach publicznych,
szczególnie w okoli-
cach tzw. plant. Pro-
blem ten staramy siê
rozwi¹zaæ przez
zwiêkszon¹ liczbê
patroli w tych okoli-
cach, które uniemo¿-
liwiaj¹ spo¿ywanie
alkoholu poprzez
dzia³ania restrykcyj-
ne, czyli zatrzymy-
wanie osób spo¿ywa-
j¹cych i kierowanie
wniosków do kole-
gium. Czêsto sama
obecno�æ funkcjona-
riuszy dzia³a na spo-
¿ywaj¹cych prewen-
cyjnie. Niestety
szczup³o�æ naszej ob-
sady nie pozwala na
tak szerokie dzia³anie
jakie by�my chcieli

podj¹æ. Korzystaj¹c z okazji chcia³em podziê-
kowaæ redakcji �Echa dnia� za zaproszenie.

Rozmawia³a:
Magdalena Pytel-Wójtowicz

sów starali�my siê
nie karaæ kierowców
�le zaparkowanych
pojazdów tylko upo-
minaæ i pouczaæ.
Obecnie stosujemy
postêpowanie man-
datowe w stosunku
do wszystkich osób
ra¿¹co naruszaj¹cych
przepisy dotycz¹ce
zatrzymania i posto-
ju pojazdów. Je¿eli
napotkamy samo-
chód, którego wy-
gl¹d wskazuje, ¿e nie
jest u¿ywany,  to zna-
czy nie ma tablic re-
jestracyjnych, �wia-
te³, ma uszkodzone
ko³a, powybijane
szyby, wtedy taki po-
jazd odholowywany
jest na parking strze¿ony. Koszty holowa-
nia i postoju op³aca w³a�ciciel. Jednak
chcia³em dodaæ, ze sprawy ruchu drogowe-
go stanowi¹ 30% zdarzeñ, którymi siê zaj-

Adam Szurgociñski komendant Stra¿y
Miejskiej w Nowej Dêbie.

UCHWA£A Nr XXXI/227/2000
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie z dnia  28 grudnia 2000r

w sprawie: wysoko�ci stawek podatku
od �rodków transportowych na 2001 rok

UCHWA£A Nr XXXI /228 /2000
Rady Miejskiej w Nowej Dêbie z dnia 28 grudnia 2000 r

w sprawie: stawek podatku od posiadania psów
na obszarze miasta i gminy Nowa Dêba w 2001 roku
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8 grudnia 2000 r. w Samorz¹dowym O�rod-
ku Kultury odby³ siê wieczór wspomnieñ
po�wiêcony pu³kownikowi  Janowi Szypow-
skiemu, kierownikowi Wytwórni Amunicji
Nr 3 w Dêbie, zorganizowany przez Nowo-
dêbskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne.

Go�ciem honorowym wieczoru by³ syn
pu³kownika  Miros³aw Szypowski - prezy-
dent Polskiej Unii W³a�cicieli Nieruchomo-
�ci. Towarzyszy³ mu Juliusz Kulesza, by³y
¿o³nierz AK, który walczy³ w Powstaniu
Warszawskim jako podkomendny p³k �Le-
�nika�- Jana Szypowskiego.

S³owo wstêpne wyg³osi³ Bogus³aw
Szwedo, dyrektor Radia Leliwa, który obe-
cnie pracuje nad biogramem p³k J. Szypow-
skiego i jest jednym z redaktorów s³owni-
ka �Kawalerowie Virtuti�, wydawanego w
Poznaniu. Przedstawi³ zebranym biografiê
pu³kownika, zaznaczy³, ¿e nie jest to zada-
nie proste, gdy¿ w zawierusze wojennej
zaginê³y jego akta.

Niezwyk³ych wzruszeñ dostarczy³o ucze-
stnikom wieczoru wyst¹pienie honorowego
go�cia  Miros³awa Szypowskiego. Jego opo-
wiadanie o ojcu by³o bardzo osobiste, pe³ne
szacunku i podziwu dla wielkiego cz³owie-
ka jakim by³ pu³kownik. Pan  Miros³aw przy-
jecha³ do Dêby w czerwcu 1939 roku jako
9-letni ch³opiec. Mia³ rozpocz¹æ naukê w
nowej szkole w budynku, w którym obecnie
znajduje siê szpital. Jako ma³y ch³opiec prze-
¿ywa³ budowê bloków robotniczych i base-
nu. Szczególne wra¿enie zrobi³a na nim
ukryta w lesie fabryka, której budynki ogl¹-
da³ z wie¿y ci�nieñ. Zaznacza³, ¿e ojciec sam
wybra³ na ni¹ miejsce, obejmuj¹c stanowi-
sko kierownika Wytwórni Amunicji Nr 3.
Jej uroczyste otwarcie by³o planowane na
pocz¹tek wrze�nia 1939 roku, go�ciem ho-

tylko do�wiadczonych wojskowych. Przez
dwa tygodnie batalion walczy³ na Murano-
wie, potem przeszed³ do Wytwórni Papierów
Warto�ciowych, gdzie walczy³ jeszcze oko³o
tygodnia. Pod koniec sierpnia z 500 osób po-
zosta³o oko³o 120, w�ród nich grupa specjal-
na miotaczy p³omieni. Pu³kownik �Le�nik�
by³ dowódc¹ szczególnym, wzbudza³ respekt,
by³ stanowczy, surowy, niezwykle odwa¿ny,
dowodzi³ zawsze w pierwszej linii. Osobi�cie
unieszkodliwi³ czo³g samobie¿ny �Goliat�,
opracowa³ instrukcjê unieruchamiania i wy-
korzystywania tych niebezpiecznych maszyn.
By³ ciê¿ko ranny w biodro, szczê�liwym zbie-
giem okoliczno�ci ocala³ w czasie bombar-
dowania, przyjaciele wydobyli go spod gru-
zów i wynie�li kana³ami. J. Kulesza ubole-
wa³ nad faktem lansowania przez historiogra-
fiê takich batalionów jak  �Zo�ka� czy  �Pa-
rasol�, a pomijaniem �Le�nika� czy �Rado-
s³awa�, grup, które równie intensywnie wal-
czy³y w powstaniu. On sam podj¹³ siê pracy
pisarskiej i po�wiêci³ pu³kownikowi �Le�ni-
kowi� kilka ksi¹¿ek.

Na zakoñczenie wieczoru Miros³aw Szy-
powski poprosi³ zebranych o pytania, wspo-
mnienia dotycz¹ce jego ojca. Okaza³o siê,
¿e kilkoro mieszkañców Nowej Dêby pa-
miêta pu³kownika, choæ nie mia³o z nim
bezpo�redniego kontaktu. Szczególnie
wzruszaj¹ce by³o wyst¹pienie pani Wero-
niki Jachyry, która jako m³oda dziewczyna

budowa³a willê, w której mieszka³a rodzi-
na pañstwa Szypowskich.

Spotkanie zakoñczy³  Jerzy Sudo³ - pre-
zes NTSK, który podziêkowa³ go�ciom za
przyjêcie zaproszenia i wrêczy³ pami¹tko-
we znaczki Towarzystwa. Miros³aw Szy-
powski otrzyma³ tak¿e przepiêkne zdjêcie
willi, w której mieszka³.

By³ to wieczór w Nowej Dêbie szczegól-
ny. Przypomnia³, ¿e historiê tworz¹ biogra-
fie ludzi, o których nie mo¿emy zapomnieæ.

Anna Babula

norowym mia³ byæ sam marsza³ek Rydz-
�mig³y. Prze¿yciem, które na zawsze pozo-
sta³o w pamiêci pana Miros³awa by³ wybuch
II wojny �wiatowej, zwi¹zany z nag³ym
wyjazdem ojca do Warszawy. Pierwsze na-
loty nast¹pi³y 2 wrze�nia, bomby spad³y na
Chmielów - wed³ug pu³kownika dlatego, ¿e
transporty z Francji mia³y w dokumentach
zapisan¹ jako docelow¹ stacjê Chmielów. 7
wrze�nia rozpoczê³a siê ewakuacja wytwór-
ni. Rodzina Szypowskich musia³a uciekaæ z
Dêby, schroni³a siê w Hucie Komorowskiej
u  Treli. Tam zmar³a babka  pana Miros³awa
(Francuzka), zosta³a pochowana na cmen-
tarzu w Majdanie Królewskim. Syn wspo-
mina³ walkê ojca w kampanii wrze�niowej,
mówi³ o tym, jak cudem ocala³ pod Zamo-
�ciem. Opowiada³ o powojennych losach
pu³kownika - niezwykle tragicznych,
których móg³ unikn¹æ pozostaj¹c na emigra-
cji. Z czwórki dzieci pañstwa Szypowskich
¿yje do dzi� dwoje - pan Miros³aw i jego
siostra, która odwiedzi³a Now¹ Dêbê rok
temu z okazji uroczysto�ci zwi¹zanych z 60-
leciem Zak³adów Metalowych. Miros³aw
Szypowski zaprezentowa³ zebranym pami¹t-
ki po ojcu - najcenniejsze to ostrogi, które
by³y czê�ci¹ stroju galowego oraz unikato-
wa zapalniczka z czasów okupacji.

Kolejn¹ wa¿n¹ postaci¹ wieczoru by³ Ju-
liusz Kulesza - artysta plastyk, by³y powsta-
niec warszawski, który krótko by³ podko-
mendnym pu³kownika �Le�nika�. Opowia-
da³ w sposób zajmuj¹cy i rzeczowy o swoim
udziale w powstaniu, a szczególnie o boha-
terskiej postawie p³k Jana Szypowskiego,
który by³ szefem uzbrojenia Komendy G³ów-
nej AK. Zorganizowa³ batalion  �Le�nik� -
nazwa ta by³a myl¹ca, gdy¿ s¹dzono, ¿e to
partyzanci. Pu³kownik przyjmowa³ do grupy

Miros³aw Szypowski opowiada o swoim ojcu

WIECZÓR �LE�NIKA�

Miros³aw Szypowski
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Od pa�dziernika funk-
cjonuje w Nowej Dê-
bie Kryzysowy Tele-

fon Zaufania. Dy¿uruje przy
nim psycholog i pedagog,
którzy odbieraj¹ telefony przede
wszystkim od ludzi z problema-
mi alkoholowymi.

Do tej pory na 85 osób, które
chcia³y uzyskaæ fachow¹ pomoc
od psychologa, 70% radzi³o siê

w sprawach dotycz¹cych pro-
blemu alkoholowego. Dzwoni¹
g³ównie rodziny alkoholików,
które chc¹ namówiæ kogo� do
leczenia lub dowiedzieæ siê jak
radziæ sobie z przemoc¹ w ro-
dzinie zwi¹zan¹ z problemami
alkoholowymi. Rozmówcami
czasami bywaj¹ te¿ sami uzale¿-
nieni. Pytaj¹ gdzie i w jaki spo-
sób mo¿na podj¹æ leczenie. Nie-
wielki procent telefonów doty-
czy uzale¿nienia od narkoty-
ków, a konkretnie od leków.
G³ównie dzwoni¹ matki zanie-
pokojone zachowaniem swoich
nastoletnich dzieci. Kryzysowy
numer coraz czê�ciej wykrêca
te¿ m³odzie¿ w wieku 16-20 lat,
która oczekuje pomocy w pro-
blemach zwi¹zanych z okresem
dojrzewania oraz seksualnych.
Czêsto te¿ m³odzi ludzie pytaj¹
co robiæ, poniewa¿ kto� w ro-
dzinie pije. Zdarzy³o siê rów-
nie¿, ¿e dzwoni¹ ludzie prze-

wlekle chorzy, czêsto unieru-
chomieni, którzy potrzebuj¹
rozmowy i wsparcia duchowe-
go. - G³ówn¹ zalet¹ tego telefo-
nu jest jego anonimowo�æ -
mówi Adam Szurgociñski, szef
Miejsko-Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alko-
holowych - wa¿ne jest równie¿
to, ¿e dy¿uruj¹ przy nim fa-
chowcy z d³ugoletnim sta¿em

pracy, którzy doskonale orien-
tuj¹ siê, w jaki sposób opano-
waæ sytuacje kryzysowe. Co
ciekawe na anominowo�ci naj-
bardziej zale¿y m³odzie¿y, du¿o
mniej dzwoni¹cym matkom i
¿onom w sprawach pij¹cych
mê¿ów. Zdarza siê równie¿, ze
niektórzy traktuj¹ telefon jako
formê umówienia siê na osobi-
ste spotkanie b¹d� na badania
psychologiczne. Telefon dzia³a
ju¿ pó³ roku i cieszy siê coraz
wiêkszym powodzeniem. Na
razie dy¿ury przy telefonie pe³-
nione s¹ tylko raz w tygodniu,
jednak cz³onkowie komisji ds.
alkoholowych od kwietnia pla-
nuj¹ zwiêkszenie liczby godzin.
Prawdopodobnie zostanie uru-
chomiona bezp³atna infolinia.

Pedagog i psycholog dy¿uru-
j¹ pod numerem telefonu
846 28 45 w ka¿d¹ �rodê od
godz. 15.00-17.00.

(m)

Spadkiem przestêpczo�ci o 12 przestêpstw
w stosunku do roku poprzedniego, zakoñ-
czy³ siê rok 2000 dla Komisariatu Policji w
Nowej Dêbie. Mandatów na³o¿ono na ³¹cz-
n¹ sumê 12875 z³, za� dzia³alno�æ prewen-
cyjna by³a skierowana szczególnie w stronê
m³odzie¿y.

Wykrywalno�æ komisariatu zanotowano
na poziomie 72,8%. Na 209 przeprowadzo-
nych spraw wykrytych zosta³o 206. Je�li cho-
dzi o przestêpstwa, dominowa³y te o charak-
terze kryminalnym, których by³o 242, za�
przestêpstw gospodarczych zanotowano 12.
Osiem osób w�ród podejrzanych o pope³nia-
nie przestêpstw nie skoñczy³o jeszcze 18 lat.
W porównaniu do roku 1999 jest to znaczny

spadek, poniewa¿ wtedy a¿ 32 nieletnich
dopu�ci³o siê czynów zabronionych.

Najbardziej zagro¿on¹ miejscowo�ci¹ w
gminie jest Nowa Dêba, gdzie mia³o miejsce
ponad 60 incydentów, najczê�ciej kradzie¿y i
w³amañ do samochodów.  Najbezpieczniej za�
mo¿na czuæ siê w Rozalinie, gdzie zanoto-
wano 2 czyny natury kryminalnej.

W ci¹gu roku ogó³em ujawniono 1373 wy-
kroczeñ najczê�ciej drogowych, z czego spo-
rz¹dzono 320 wniosków o ukaranie, za� w 773
przypadkach skoñczy³o siê na pouczeniu. Man-
daty karne dosta³o 280 osób. 52 kierowcom za-
brano prawa jazdy za kierowanie po spo¿yciu
alkoholu. W wypadkach i kolizjach drogowych,
których w ci¹gu roku wydarzy³o siê 67, a¿ 6
osób ponios³o �mieræ, za� 20 zosta³o rannych.

Ca³oroczna dzia³alno�æ Komisariatu ograni-
cza³a siê nie tylko do nak³adania kar. Na szero-
k¹ skalê prowadzone by³y dzia³ania prewen-
cyjne. Ukierunkowane zosta³y przede wszyst-
kim na u�wiadamianie m³odzie¿y, integracjê
opiekuñczo-wychowawcz¹, resocjalizacjê i

profilaktykê. W ramach tej dzia³alno�ci poli-
cjanci �rednio 12 razy w miesi¹cu spotykali
siê z m³odzie¿¹. Odbywa³y siê te¿ spotkania z
nauczycielami, dyrektorami szkó³ i rodzicami.
Nowodebscy policjanci w ramach prewencji
zorganizowali równie¿ dwa turnieje pi³ki no¿-
nej �dzikich dru¿yn� dla uczniów szkó³ pod-
stawowych i �rednich. By³y rozdane nagrody
rzeczowe, dyplomy, ka¿dy uczestnik dosta³ go-
r¹cy posi³ek. Uruchomiony zosta³ specjalny te-
lefon zaufania dla osób z problemami, przy
którym dy¿urowali policyjni psychologowie.
W ramach �Bezpiecznych wakacji� przepro-
wadzono w szko³ach szereg spotkañ z m³odzie-
¿¹. Policjanci zajêli siê opracowaniem i wyda-
niem broszur informacyjnych �Narkotyki - za-
¿ywasz przegrywasz�, �Rowerzysto� i �Nowo-
debska policja radzi i informuje�. Za pomoc¹
broszur informacyjnych mo¿na by³o poznaæ
dzielnicowych obs³uguj¹cych dany rejon. Prze-
prowadzony zosta³ równie¿ cykl spotkañ �Bez-
pieczna droga do szko³y� z uwagi na rok 2001.

(m)

czeniem terapii w o�rodku.
Uczestniczy³em w paru mityn-
gach i wiem, ¿e umo¿liwienie
tym ludziom takiej formy dzia-
³ania jest dla nich ogromn¹ po-
moc¹. Grupê tworz¹ g³ównie al-
koholicy, którzy poddali siê le-
czeniu odwykowemu i po za-
koñczonej terapii nie bardzo
wiedzieli co ze sob¹ zrobiæ i jak
siê na nowo odnale�æ w spo³e-
czeñstwie. Klub jest dla nich
przed³u¿eniem terapii. - Takie
spotkania w grupie bardzo nam
wszystkim pomagaj¹ - mówi
jeden z cz³onków - zapraszamy
na nie nasze rodziny: ¿ony, dzie-
ci. Jedyne, czego nam brakuje
to odpowiedniego pomieszcze-
nia - to, w którym teraz jeste-
�my nie ma sanitariatów. Bar-
dzo chcieliby�my siê przemie�æ
do jednego ze schronów, które
znajduj¹ siê pod blokami mie-
szkalnymi. Jest tam wszystko,
wystarczy tylko wnie�æ swoje
meble - dodaje. Spotkania za-
mkniête odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu, w poniedzia³ki i
czwartki o godz. 17.00, Pl. Szo-
pena 10. W ka¿dy ostatni czwar-
tek miesi¹ca, o godz. 17.00 jest
przygotowywane spotkanie
otwarte dla wszystkich zainte-
resowanych.

(m)

W Nowej Dêbie powsta³a
Grupa Anonimowych Alkoho-
lików �Nasza�. Tworz¹ j¹ byli
pacjenci o�rodków odwyko-
wych, którzy spotykaj¹ siê
przede wszystkim po to, by móc
ze sob¹ porozmawiaæ.

Grupa istnieje ju¿ ponad pó³
roku. Wyodrêbni³a siê z Klubu
Abstynenta, który funkcjonuje w
Nowej Dêbie przy wsparciu Miej-
sko-Gminnej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych.
Za³o¿y³y j¹ trzy osoby, potem do-
sz³y jeszcze dwie, teraz tworzy j¹
piêtna�cie osób z terenu miasta i
gminy. Na mityngi odbywaj¹ce siê
dwa razy w tygodniu przychodzi
zwykle ko³o trzydziestu osób. Byli
pacjenci wymieniaj¹ pogl¹dy, do-
�wiadczenia. Czêsto spotykaj¹ siê
po to by ze sob¹ pobyæ. Grupa zd¹-
¿y³a ju¿ równie¿ nawi¹zaæ kontakt
z podobnym klubem ze Stalowej
Woli.

- Powstanie Klubu by³o jed-
nym z priorytetowych celów
gminnego programu profilakty-
ki alkoholowej - mówi Adam
Szurgociñski, szef Miejsko -
Gminnej Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych
- przez wspomaganie takich ini-
cjatyw chcemy pomóc ludziom
z problemem alkoholowym,
który nie koñczy wraz z zakoñ-
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I nformujemy, ¿e Podkarpacka Regio-
nalna Kasa Chorych w Rzeszowie
podpisa³a umowy na �wiadczenia zdro-

wotne na terenie miasta i gminy Nowa Dêba
na rok 2001 w zakresie us³ug medycznych:

PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowot-
nej PROF.-MED. Nowa Dêba Jana Paw-
³a II 4

2. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowot-
nej Chmielów 545

3. Anna Kosiorowska - Lekarz Rodzinny
Nowa Dêba Jana Paw³a II 4

4. Gabinet Lekarski Podstawowej Opieki
Zdrowotnej - Miros³aw Or³owski Nowa
Dêba Jana Paw³a II 4/11

5. £ukasz Urbaczka - Lekarz Rodzinny
Nowa Dêba Jana Paw³a II 4

6. Prywatny Gabinet Lekarski - Tomasz
Struk Nowa Dêba Jana Paw³a II 4

7. Bart³omowicz Anna - Pielêgniarka �ro-
dowiskowo-Rodzinna Nowa Dêba Jana
Paw³a II 4

8. Leñczuk Alina - Pielêgniarka �rodowi-
skowo-Rodzinna Nowa Dêba Jana Paw-
³a II 4

9. Mroczek Henryka - Pielêgniarka �ro-
dowiskowo-Rodzinna Nowa Dêba Jana
Paw³a II 4

10. Piekarz Halina - Pielêgniarka �rodo-
wiskowo-Rodzinna Nowa Dêba Jana
Paw³a II 4

11. Michno Joanna - Po³o¿na �rodowisko-
wa Nowa Dêba Jana Paw³a II 4

12. Us³ugi i Zabiegi Pielêgniarskie s.c. Rê-
bisz, Kozdêba Chmielów 545

SPECJALISTYCZNA
AMBULATORYJNA

OPIEKA ZDROWOTNA

1. Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³a-
dów Opieki Zdrowotnej Nowa Dêba M.
Curie-Sk³odowskiej 1

2. Jaros³aw Stêpieñ Nowa Dêba Jana Paw-
³a II 4

3. Maria Nowotko Nowa Dêba Jana
Paw³a II 4

OPIEKA
STOMATOLOGICZNA

1. Joanna Iwiñska-Motyl Nowa Dêba Jana
Paw³a II 4

2. Marzena Struk Nowa Dêba Jana Paw³a
II 4, Ks. £agockiego 5

3. Przychodnia Rehabilitacyjna Spó³dziel-
ni Inwalidów Zjednoczenie Nowa Dêba
S³owackiego 1a

AMBULATORYJNA
REHABILITACJA LECZNICZA

1. Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów
Opieki Zdrowotnej Nowa Dêba Chopina 2

2. Przychodnia Rehabilitacyjna Spó³dziel-
ni Inwalidów Zjednoczenie Nowa Dêba
S³owackiego 1a

POMOC DORA�NA

Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów
Opieki Zdrowotnej Nowa Dêba M. Curie-
Sk³odowskiej 1

US£UGI
OPIEKUÑCZO-LECZNICZE

Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów
Opieki Zdrowotnej Nowa Dêba M. Curie-
Sk³odowskiej 1
Biuro Obs³ugi Jednostek Samorz¹dowych

Renata Bal

O d 6 do 9 marca mieszkañcy Nowej
Dêby mogli bezp³atnie zbadaæ swój
s³uch w Przychodni przy ul. Jana Paw-

³a II. Za pomoc¹ fachowego urz¹dzenia audio-
metrycznego specjali�ci z APH �ELECTRO-
NIC�S� Centrum Badania S³uchu w Warszawie
okre�lali ubytki s³uchu. Z porad specjalistów
skorzysta³o ponad 250 osób. Akcja zorganizo-
wana zosta³a przez Urz¹d Miasta i Gminy, który

rozpropagowa³ j¹ przez informacjê na tablicach
og³oszeñ i prowadzi³ zapisy z okre�leniem dnia
i godziny. Cieszy³a siê tak ogromnym zaintere-
sowaniem, ¿e nie wszyscy chêtni mogli skorzy-
staæ. Badanie audiometryczne ma na celu wy-
krycie u pacjenta ewentualnego ubytku s³uchu.
Na podstawie wykonanego audiogramu specja-
li�ci okre�laj¹ rodzaj i stopieñ utraty s³uchu  oraz
sposoby leczenia.

W razie potrzeby mieszkañcy mogli skorzy-
staæ z pomocy przy doborze odpowiedniego ate-
stowanego aparatu s³uchowego.  Ze wzglêdu
na du¿e powodzenie akcji Urz¹d Miasta liczy
na dalsz¹ wspó³pracê z firm¹ i kolejne odwie-
dziny w gminie. (m)

NASI BADMINTONI�CI GÓR¥

W Nowej Dêbie na hali sportowej Zespo³u Szkó³ Zawodowych zosta³ rozegra-
ny fina³ Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie. W zawodach wziê³o udzia³ 13
zespo³ów dziewcz¹t i 14 zespo³ów ch³opców reprezentuj¹cych szko³y wojewódz-
twa podkarpackiego. Po bardzo zaciêtych i stoj¹cych na wysokim poziomie za-
wodach najlepsza okaza³a siê dru¿yna ch³opców reprezentuj¹ca Zespó³ Szkó³ w
Nowej Dêbie. Tu¿ za nimi uplasowa³ siê Zespó³ Szkó³ Zawodowych. Na szcze-
gólne s³owa uznania zas³uguje pojedynek tych w³a�nie szkó³, który okaza³ siê
bardzo dramatyczny i zaciêty. Pi¹te miejsce zaj¹³ drugi zespó³ reprezentuj¹cy
ZSZ w Nowej Dêbie. Kilka dni wcze�niej odby³y siê zwody dziewcz¹t. Nowo-
dêbskie badmintonistki reprezentuj¹ce ZS i ZSZ zajê³y jednak miejsca z poza
podium, w kolejno�ci pi¹te i szóste. S³owa uznania nale¿¹ siê wszystkim zawo-
dnikom bior¹cym udzia³ w zawodach. Podziêkowania za pomoc w prowadzeniu
zawodów kierujemy dla pana Adama Bunio.

R. Szafran

Nowodêbscy badmintoni�ci w trakcie gry.
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Trzeciego marca 2001 r.
na  hali sportowej ZSZ
przy ulicy Ko�ciuszki w

Nowej Dêbie rozegrano ostatni¹ -
9 kolejkê  Halowej Ligi FIRM

Nowa Dêba 2000/2001. Tym sa-
mym  zakoñczy³a siê trwaj¹ca
blisko 3 miesi¹ce  rywalizacja o
miano najlepszej dru¿yny w ha-
lowej pi³ce w Nowej Dêbie.

Rywalizacjê t¹ zdecydowanie
i zas³u¿enie wygra³a dru¿yna
Spó³dzielni Inwalidów �Zjedno-
czenie� w Nowej Dêbie pod
wodz¹  Wojciecha  Serafina,
który jak twierdz¹ koledzy z
dru¿yny jest jej fundamentem.
Ale na sukces  pracowa³a ca³a
dru¿yna, w której sk³ad oprócz
w/w wchodzili: Tomasz  Maj-
ka, Mariusz Rozmus, Czes³aw
Taraszka, Tomasz Rydzik, Ed-
mund Chmiel, Grzegorz Ordon,
Aleksander Diektiarenko, Jan
Ortyl, Antoni Bia³ek  i Rafa³
Bednarski.  To oni, zawsze  bar-

dzo skoncentrowani wygrywali
kolejno mecz za meczem

i strzelali kolejne  bramki, to
oni byli najlepsi prawie we
wszystkich statystykach: zdoby-
li najwiêcej punktów, nie prze-
grali ¿adnego meczu ( przy jed-
nym remisie), stracili najmniej
bramek - po prostu  mistrzowie.

Drugie miejsce czyli tytu³ wi-
cemistrza Ligi wywalczy³a dru-
¿yna �Dino-Okocim�, której ka-
pitanem by³ Piotr Kamiñski.
Dru¿ynie tej nale¿¹ siê  równie¿
s³owa du¿ego uznania za kunszt
pi³karski tym bardziej, ¿e jeden
z jej zawodników - Wojciech
Wilk strzelaj¹c 16 bramek zdo-
by³ miano najlepszego strzelca
Ligi, za co otrzyma³ nagrodê
rzeczow¹.

III miejsce przypad³o dru¿y-
nie �Fornax�, któr¹ prowadzi³
Piotr Paku³a. Fornax gra³ bardzo
dobrze, by³ nawet jednym z fa-
worytów do zwyciêstwa, lecz w
konsekwencji zabrak³o trochê
szczê�cia.

Klasyfikacjê  szczegó³ow¹
wszystkich dru¿yn zawiera za-
³¹czona  tabela.

Organizatorem Halowej Ligi
Firm Nowa Dêba 2000/2001
by³o Towarzystwo Wspierania
Inicjatyw Sportowych i Tury-
stycznych w Nowej Dêbie -
TWIST. Organizatorzy sk³ada-
j¹ serdeczne podziêkowania
Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych w Nowej Dêbie za
przychylno�æ i udostêpnienie
hali sportowej oraz Pani Janinie

Korczyñskiej i Panu Zenonowi
Rozenbajgierowi za  wspó³pra-
cê i zawsze chêtnie okazywan¹
pomoc.

S³owa podziêkowania kieru-
jemy równie¿ pod adresem sê-
dziów: Ryszarda Mokrzyckiego
i Dariusza Ziêby za  trudn¹ sê-
dziowsk¹ pracê. Zawodnikom
sk³adamy podziêkowania za
wspania³e sportowe widowisko,
które re¿yserowali w sobotnie i
niedzielne popo³udnia. Kibicom
dziêkujemy za sportowe zacho-
wanie i wspieranie ulubionych
dru¿yn. Generalnie wszystkim
osobom zwi¹zanym z Halow¹
Lig¹ FIRM gratulujemy  stwo-
rzenia  udanej imprezy. Za  rok
kolejne emocje w hali sporto-
wej, wcze�niej jednak dla ama-
torów pi³ki no¿nej rozgrywki
Ligi FIRM na  �wolnym powie-
trzu� (planowany start w kwiet-
niu br.) Zapraszamy.

M. Powrózek

HALOWA LIGA FIRM

Turniej odby³ siê 2 lutego tego roku
przy pe³nych trybunach w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej Zespo³u

Szkó³ w Nowej Dêbie i uczestniczyli w nim
ch³opcy podzieleni na 2 kategorie wieko-
we- m³odsz¹ - obejmuj¹c¹ dru¿yny ze szkó³
podstawowych oraz starsz¹ - obejmuj¹c¹
gimnazjalistów. Dru¿yny nie reprezentowa-
³y szkó³, by³y to raczej dzikie dru¿yny z³o-
¿one z kolegów z jednego podwórka lub
po prostu ch³opców graj¹cych czêsto razem
w pi³kê. W tym roku dru¿yn by³o wyj¹tko-
wo du¿o bo a¿ 10 w grupie m³odszej i 7 w
grupie starszej. Razem w turnieju udzia³
wziê³o 124 ch³opców. Dzieñ przed turnie-
jem odby³o siê losowanie w wyniku które-
go wy³oniono nastêpuj¹ce grupy:

Grupa m³odsza: A - Kiepscy, Cienia-
sy, Dru¿yna A, Czerwone Diab³y,

B - Bryndzole, Waleczne Or³y, F.C.
Huta Komorowska,

C - Wielkie Gwiazdy, Biedronki, Z³o-
topolscy,

Grupa starsza: SA - Jastrzêbie, Ko-
ksiarze, Faceci w bieli, Kaczki-Dzi-
waczki,

SB - Z³ota Pi¹tka 2, Dranie, Kosmo-
kwaki

Po rozegraniu eliminacji do fina³u we-
sz³y nastêpuj¹ce dru¿yny:

- w grupie szkó³ podstawowych - Kie-
pscy, Dru¿yna A, Waleczne Or³y i Z³oto-
polscy,

- w grupie gimnazjalnej: Koksiarze,
Kaczki-Dziwaczki i Kosmokwaki.

A oto koñcowe wyniki turnieju:
Grupa szkó³ podstawowych: I miejsce

Z³otopolscy w sk³adzie: Pawe³ Adamczyk,
Filip Polek, Maciej Wilk, Bartek Horodeñ-
ski, Andrzej Ha³ka, Maciek Pawlik, II miej-
sce Waleczne Or³y, III miejsce Dru¿yna A.

Na najlepszego bramkarza wybrano £uka-
sza Bunio z Dru¿yny A , a najlepszym
strzelcem i zawodnikiem zosta³ Pawe³
Adamczyk ze Z³otopolskich.

Grupa gimnazjalna: I miejsce Kosmo-
kwaki w sk³adzie: £ukasz Winiarski, Ma-
rek Wolak, Patryk Golis, Kamil Procyk,
Adrian Zapart, £ukasz
Rachwa³, £ukasz Sil-
ski, II miejsce Koksia-
rze, III miejsce Kacz-
ki-Dziwaczki. Najlep-
szy bramkarz £ukasz
Winiarski, najlepszy
zawodnik Marek Wo-
lak, najlepszy strzelec
Kamil Procyk - wszy-
scy z dru¿yny Kosmo-
kwaki. Dyplomy oraz
nagrody m³odym za-
wodnikom wrêczyli:
Burmistrz Wac³aw
Wróbel i Zastêpca
Burmistrza Pawe³
Grzêda. Nagrody i dy-
plomy oraz pizzê dla wszystkich zawodni-
ków ufundowa³ Zarz¹d Miasta i Gminy
Nowa Dêba.

W przerwie meczów profesjonalnie za-
tañczy³y Spryciary pod wodz¹ Edyty Mag-
dy - Za³êskiej.

Organizatorem turnieju by³o Towarzy-
stwo Wspierania Inicjatyw Sportowych i
Turystycznych TWIST w Nowej Dêbie.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziê-
kowania Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w No-

wej Dêbie za udostêpnienie hali i sprzêtu
nag³a�niaj¹cego, Panu Stefanowi Busio-
wi za p¹czki i rogaliki dla zawodników,
Pani Barbarze Lombara równie¿ za p¹cz-
ki, Panom Stanis³awowi Lasocie i Jacko-
wi Gryglowi za profesjonalne sêdziowa-
nie zaciêtych pojedynków, Panu Henry-

kowi Burasowi za umuzykalnienie impre-
zy, Panu Leszkowi Mirowskiemu i jego
sympatycznej ekipie za pomoc w wyda-
waniu ³akoci.

Poniewa¿ tegoroczny turniej by³ trzecim
z kolei takim turniejem, mamy nadziejê, ¿e
wejdzie on na sta³e do kalendarza imprez
dla dzieci i m³odzie¿y - a zatem do zoba-
czenia za rok.

Adam Szurgociñski
Witold Bal
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startowa³y dru¿yny - Kolbuszo-
wianka Kolbuszowa, Pogoñ
Le¿ajsk, Górnovia Smak-Eko
Górno, Stal Rzeszów i Stal
Nowa Dêba.

Wyniki turnieju:
1. miejsce - Pogoñ Le¿ajsk 9

pkt; bramki 21-10
2. miejsce - Stal Rzeszów 9

pkt; bramki 19-20
3. miejsce - Górnovia Smak-

Eko 6 pkt; bramki 12-15
4. miejsce - Stal Nowa Dêba

3 pkt; bramki 19-17
5. miejsce - Kolbuszowianka

Kolbuszowa 3 pkt; bramki
14-23

Najlepszy strzelec - Grzegorz Roz-
mus - 8 bramek, Stal Nowa Dêba.

Najlepszy zawodnik - Stani-
s³aw �wi¹der - Pogoñ Le¿ajsk

Najlepszy bramkarz - Andrzej
Tomczyk - Górnovia Górno

W przerwie dla zawodowców
zagra³y o puchar �Ekspert s.c.�
dru¿yny gimnazjów naszej Gmi-
ny. Zwyciê¿y³a dru¿yna Gimna-
zjum nr 2 z Nowej Dêby, II miej-
sce - Gimnazjum w Chmielowie,
a III miejsce - Gimnazjum nr 1 z
Nowej Dêby. Ponadto odby³y siê
konkursy dla dzieci i m³odzie¿y.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a obe-
cno�æ Jana Domarskiego - zdo-
bywcy Z£OTEJ bramki na We-
mbley w 1974 r. Staraj¹c siê po-
³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym
w tym roku zaprosili�my do pe³-

nienia roli �bramkarzy� Ko³o
Przyjació³ Dzieci Niepe³nospraw-
nych Ruchowo w Nowej Dêbie,
które z zaproszenia skorzysta³o i
pod kierownictwem Haliny Dr¹-
gowskiej pobiera³o �wej�ciówki�
i prowadzi³o bufet dla kibiców.
Na zakoñczenie chcia³bym
podziêkowaæ wszystkim tym,
którzy przyczynili siê do zaistnie-
nia tegorocznego turnieju (w tym
miejscu przepraszam, ale nie bê-
dzie wyliczanki). Dziêkujê rów-
nie¿ wszystkim VIP-om, którzy
skorzystali z zaproszeñ. W szcze-
gólno�ci wicestaro�cie Jerzemu
Sudo³owi i przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej, Tadeuszowi Gê-
g o t k o w i .

Do zobaczenia za rok.
Rados³aw Musia³

PROFI 2001
Po raz trzeci Aleksander Mo-

krzycki da³ z siebie wszystko i
wbrew ró¿nym przeciwno�ciom
losu 13 stycznia 2001 r. odby³
siê 3 Halowy Turniej Pi³ki No¿-
nej �PROFI - Nowa Dêba
2001�. Tegoroczny turniej, jak
i poprzednie odby³ siê na zasa-
dzie (¿e u¿yjê modnego ostat-
nio okre�lenia rodem zza mo-
rza) �non profit� dziêki firmom:
Sklep Spo¿ywczo-Przemys³o-
wy Kazimierz Kopeæ Nowa
Dêba, Pasmanteria s.c. W. & £.
Siciarz Nowa Dêba i Zak³ad
Remontowo - Budowlany Sp. z
o.o. Nowa Dêba. W 3 Turnieju

21.05.2000 r. Mistrz Polski
w Poznaniu Kings Dart

Informujemy, ¿e w dniu 31.03.2001r. w Warszawie odby-
³y siê II Indywidualne Mistrzostwa Polski Darta Amery-
kañskiego, w których udzia³ wziêli reprezentanci naszego
miasta: Waldemar, Tomasz, Jacek i Tadeusz Rydzikowie

oraz Marcin Chrz¹-
stek. W turnieju
wystêpowa³a pol-
ska czo³ówka darta,
wiec zawody sta³y
na bardzo wysokim
poziomie. Po kilku-
godzinnych zma-
ganiach zwyciê¿y³
reprezentant Nowej
Dêby Waldemar
Rydzik, który uzy-
ska³ tytu³ Mistrza
Polski na rok 2001.
Tym samym za-
kwalifikowa³ siê na
Mistrzostwa Euro-
py w Hiszpanii,
które odbêd¹ siê w
dniach 27.04 - 1.05
br. Pozostali nasi
reprezentanci upla-
sowali siê w pierw-
szej dwudziestce.

Serdecznie gra-
tulujemy naszym
mistrzom!

Jednocze�nie za-
praszamy do

wspó³pracy wszystkich chêtnych, a osoby które mog¹ po-
móc finansowo zachêcamy do wspó³finansowania dzia³añ
naszych mistrzów i pocz¹tkuj¹cych zawodników darta.

Kontakt:
Klub Darta Sportowego, Nowa Dêba, ul. Le�na 1, Tel.

(0 15) 846 26 51 w. 51 po 17.00

MISTRZ POLSKI
Z NOWEJ DÊBY

Powsta³e dwa lata temu Nowodêbskie
Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne
zak³ada³o sobie wydawanie zeszytów

popularyzuj¹cych biografie osób z Nowej Dêby
i okolic. Ta idea zi�ci³a siê w pierwszym zeszy-
cie, który niedawno Towarzystwo wyda³o.

Zeszyt po�wiecony zosta³ mjr. Janowi
Gryczmanowi, bohaterskiemu obroñcy We-
sterplatte. O obronie tej placówki pisze nau-
czycielka historii z LO El¿bieta Koz³owska.
Publikowane s¹ równie¿ wspomnienia same-
go Gryczmana o �siedmiodniowej epopei�.

Wstêpem do przedstawienia sylwetki
mjr. J. Gryczmana jest teks Bogus³awa
Szwedo o orderze Virtuti Militari, którego
kawalerem by³ w³a�nie Gryczman, wielo-
letni mieszkaniec Nowej Dêby. Jego syl-

wetkê prezentuje równie¿ red.
Szwedo (przedstawiali�my j¹ w
jednym z wydañ �NS�), przedsta-
wiony zosta³ równie¿ oryginalny
¿yciorys pisany przez mjr. Grycz-
mana w 1948 r.

Ca³e wydanie okraszone zosta-
³o wierszami tematycznie zwi¹za-
nymi z tre�ci¹ zeszytu.

Jedynie czego brak³o w tym ze-
szycie, w odczuciu pisz¹cego te
s³owa, to wspomnieñ mieszkañ-
ców Nowej Dêby, którzy znali mjr.
Gryczmana. By³oby to bardzo cie-
kawe uzupe³nienie, koresponduj¹-
ce z wstêpem red. naczelnego Je-
rzego Sudo³a. NS

16 lutego w Remizie OSP w Rozalinie mia³o miejsce spotkanie  szefostwa Wo-
jewódzkiego O�rodka Doradztwa Rolniczego z kobietami z tej miejscowo�ci oraz
instytucjami i organizacjami wspó³pracuj¹cymi z WODR. Dziêki uprzejmo�ci, do-
skona³ej organizacji i go�cinno�ci kobiet z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Rozalinie
na czele z przewodnicz¹c¹ Czes³aw¹ Rêbisz, kobiety z terenu powiatu tarnobrze-
skiego mog³y wymieniæ do�wiadczenia, pomys³y, porozmawiaæ o tym co teraz
robi¹, o potrzebach poszukiwania dodatkowych �róde³ dochodu na wsi.

W czasie tej narady przedstawione zosta³y kierunki dzia³añ w WODR Bogu-
chwa³a, plan realizacji zadañ w zakresie gospodarstwa domowego i sprawach
socjalno-bytowych wsi w 2001 r.

Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Tarnobrzegu Anna Tracz
przeprowadzi³a interesuj¹cy wyk³ad o problemach wychowawczych dziecka i
sposobach radzenia sobie z nimi.

W spotkaniu udzia³ wziêli Józef Flaga - dyrektor WODR Boguchwa³a, Ma-
ria Sokal - prezes WZRKiOR w Sandomierzu, Gra¿yna Gil - dyrektor szko³y w
Rozalinie, przedstawiciele UMiG.

Organizatorzy i uczestnicy spotkania wyrazili nadziejê, ¿e zaowocuje ono
wspó³prac¹ kó³ gospodyñ wiejskich z powiatu tarnobrzeskiego i wspieraniem
siê organizacji ró¿nych inicjatyw.

Maria Drzazga - WODR Boguchwa³a

Waldemar Rydzik
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KRONIKA WYDARZEÑ
2001

Uroczyste w³¹czenie do podzia³u bojowego sa-
mochodu po¿arniczego OSP w Porêbach Dêb-
skich, przekazanego przez Komendê Miejsk¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Tarnobrzegu.
95 rocznica powstania ZNP obchodzona by³a
przez nowodêbski oddzia³ w �wietlicy Szkol-
nej.
Spotkanie op³atkowe w³adz samorz¹dowych z
mieszkañcami gminy w SOK-u.
XXXI sesja Rady Miejskiej.
Doroczne spotkanie radnych z przedstawiciela-
mi spo³eczno�ci lokalnych, zak³adów pracy,
przedsiêbiorców, organizacji spo³ecznych w Re-
stauracji �Nad Zalewem�.

2001
Zespó³ �Cyganianki� zorganizowa³ spotkanie
op³atkowe dla mieszkañców wsi Cygany.
Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy zebra³a
w Nowej Dêbie 14,5 tys. z³, które zostan¹ prze-
kazane na ratowanie zdrowia ma³ych dzieci.
 �Jase³ka� w Samorz¹dowym O�rodku Kultury
II Przegl¹d Zespo³ów Jase³kowych i Kolêdni-
czych w SOK
otwarcie kot³owni w Tarnobrzeskiej Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej
Eliminacje powiatowe Turnieju Sztuki Recyta-
torskiej �Poszukiwania� w SOK
Noworoczne spotkanie dla swoich cz³onków
zorganizowa³ Polski Zwi¹zek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów.
Uroczyste wrêczenie zezwoleñ na dzia³alno�æ
gospodarcz¹ dla firm w Tarnobrzeskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej.
 ��piewajmy Kolêdy i Pastora³ki�- konkurs w SOK
W SOK-u odby³ siê uroczysty koncert z okazji
jubileuszu 50-lecia Orkiestry Dêtej.
XXXII sesja Rady Miejskiej.
Seminarium na temat ��ród³a ciep³a oparte na
paliwach odnawialnych oraz dostêpne �ród³a
paliw odnawialnych�
W O�rodku Jawor odby³o siê spotkanie przedsta-
wicieli Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorz¹-
dów Terytorialnych, w którym uczestniczy³ bur-
mistrz Wac³aw Wróbel, cz³onek Zarz¹du PSST.
Z Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Rozalinie spo-
tkali siê przedstawiciele Wojewódzkiego O�rod-
ka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z dyr.
J. Flag¹.
Wieczór poetycki �Poezja jest pie�ni¹ ¿ycia�  w
SOK
Wyjazd do Bi³goraja na prezentacjê dzia³ania
kot³owni opalanej drewnem
XXXIII sesja Rady Miejskiej.
Odbiór sali gimnastycznej w Chmielowie po
remoncie oraz kot³owni gazowej.
Publiczna prezentacja projektu Studium Uwa-
runkowañ i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy.
XXXIV sesja Rady Miejskiej.
Konferencja na temat ekologicznych �róde³ cie-
p³a zosta³a zorganizowana w Urzêdzie Miasta i
Gminy.
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Nie up³ynê³a nawet jedna minuta i wszyscy byli�my pod
budynkiem, gdzie nie by³o ju¿ obrony. Wygrana jest
nasza. podszed³em do drzwi i wal¹c w nie wo³a³em:

�machen siê die Ture auf�. Po chwili drzwi otworzy³y siê i wsze-
d³em do holu, w którym zgromadzili siê przera¿eni Niemcy -
nadle�niczy i 5 ¿o³nierzy. Rozbroi³em Ikermanna z pistoletu au-
tomatycznego i granatów. Do ¿o³nierzy b³yskawicznie podeszli
ch³opcy i pozabierali im rkm p.lot., kbki oraz granaty i amunicjê
zgromadzon¹ w skrzyni. Wszystkim Niemcom kaza³em wej�æ
do jednego pokoju z oknem na las i tam siedzieæ spokojnie.

O godz. 12.30 w las wyprawione by³y ju¿ 4 wozy, a pi¹tym
by³ ten zabrany rano z samochodem. Na podwórzu zaprzêgniê-
to 6 parê koni do lekkiego wozu, na który mia³ byæ za³adowa-

ny tucznik, wagi ok. 120 kg, znajduj¹cy siê w chlewni Iker-
manna. W tym momencie podbieg³ do mnie kolega z ubezpie-
czenia i powiedzia³, ¿e do Budy zbli¿a siê wojsko - jest ich ok.
20 i s¹ ju¿ obok mieszkania Ga³uszków. Poleci³em, aby nie
strzelaæ, a jak ten ostatni wóz odjedzie w las, wycofaæ siê.

Kaza³em przy�pieszyæ wyjazd. Konie by³y ju¿ zaprzê¿one, a
ch³opcy wyprowadzili z chlewa tucznika, za³adowali na wóz i
wyjechali z podwórza w las. Niemcy pozostali w pokoju ju¿
bez obstawy i nie wiedzieli co siê dzieje, bo mieli widok przez
okno tylko na las. U p³otu sta³ uwi¹zany koñ, którym je�dzi-
³em, wiêc wsiad³em na niego. W tym momencie wycofali siê
ch³opcy z ubezpieczenia. Pluton niemiecki by³ ju¿ na wprost
Nadle�nictwa, a my trzej wchodzili�my w las. Dzieli³a nas od-
leg³o�æ 120 m, przes³ania³y nas tylko ¿ywop³oty.

Jako tylne ubezpieczenie szli�my t¹ sam¹ droga, któr¹ poje-
cha³y wozy. Gdy wyszli�my na Stary Staw otworzy³a siê prze-
strzeñ, na której by³o widaæ nasz¹ furmankê. Uzna³em, ¿e gdy t¹
drog¹ pójd¹ Niemcy, to nas zobacz¹ na tej przestrzeni i bêd¹ nas
goniæ. Z miejsca zawrócili�my i szli�my naprzeciw Niemcom,
by ich powstrzymaæ z jedn¹ godzinê. Ch³opcom nakaza³em sta-
wiæ opór i powoli wycofywaæ siê. Nagle z przeciwleg³ej strony
pad³ strza³, koñ mój rzuci³ siê w bok, a ch³opcy padli za drzewa
i otworzyli ogieñ. W lesie powsta³ straszny huk - obie strony
strzela³y na kierunki, bo li�ciaste poszycie uniemo¿liwia³o dal-
sza widoczno�æ. Kol. D¹bek jako silny mê¿czyzna strzela³ z rkm-
u nawet bez podpórki, a bêd¹cy z nim kol. �Kot� mia³ pepeszê i
zapasowe tarcze do rkm-u.

Ja tymczasem spi¹³em konia i pojecha³em na �Zimochowy�,
by zabezpieczyæ drugi kierunek, którym Niemcy mogli siê za
nami udaæ. Tu zaj¹³em doskonale zamaskowane stanowisko
bojowe i nas³uchiwa³em walkê trwaj¹c¹ wci¹¿ w du¿ym lesie
blisko Nadle�nictwa. Po pó³godzinie nast¹pi³a cisza. Niemcy
zaniechali po�cigu i wycofali siê do Nadle�nictwa. Umo¿liwi-
³o to szczê�liwy powrót wszystkich naszych partyzantów do
swej bazy w lesie stalowskim wraz ze zdobyt¹ broni¹ i amuni-
cj¹ oraz taborem konnym ob³adowanym ró¿nym mieniem.

Wieczorem wywiad doniós³ nam, ¿e wojsko po doj�ciu do Nad-
le�nictwa przywróci³o wolno�æ rozbrojonej za³odze. Ikermann
o�wiadczy³ dowódcy tego plutonu, ¿e partyzantów by³o ok. 40-
tu i nie byli to bandyci, lecz rycerze. Jednak dowódca nakaza³
¿o³nierzom i�æ za nami w las. Poszli, id¹c ostro¿niej ni¿ my, bo
pierwsi nas spostrzegli i oddali strza³. Wywi¹za³a siê strzelani-
na, jeden ¿o³nierz zosta³ bardzo ciê¿ko ranny i to zadecydowa³o
o zaniechaniu po�cigu.

Cdn.
Kazimierz Bogacz - B³awat




