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W piątkowe popołudnie 11 października 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław  
Ordon oficjalnie otworzył plac im. mjr. Grycz-
mana i park miejski po rewitalizacji.

Popołudnie pełne atrakcji poprzedziła konfe-
rencja podsumowująca realizację projektu „Po-
prawa funkcjonalności i wizerunku miasta 
Nowa Dęba”, na którą zaproszeni zostali architek-
ci, projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, 
radni miejscy oraz pracownicy UMiG związani  
z realizacją projektu. 

Burmistrz Wiesław Ordon w okolicznościo-
wej prezentacji przypomniał przebieg realizacji 
tego długofalowego zadania, którego początki 
sięgają jeszcze roku 2009. W trakcie prezentacji 
wspominał jakie zaniepokojenie wyrażali miesz-
kańcy na początku i jak ich zdanie pozytywnie 
ewaluowało w miarę postępu prac. Stwierdził 
również, że o potrzebie takich inwestycji najlepiej 
świadczy fakt liczby osób z nich korzystających  
i niejednokrotne kolejki dzieci przy urządzeniach 
zabawowych. Przytoczył zdanie jednej z mieszka-
nek, która stwierdziła, - „Po tej rewitalizacji mia-
sto jakby stało się większe, tak jakby odetchnęło”.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 
2013 Oś nr 7 Spójność wewnątrzregionalna Dzia-
łanie nr 7.1 Rewitalizacja miast. Całkowity koszt 
projektu to 8 473 228 zł. Dofinansowanie stano-
wiło 73,33% kwoty wydatków kwalifikowanych 
tj. 5 672 056 zł.
21.12.2009 – rozpoczęcie realizacji Projektu, 
30.10.2013 – zakończenie realizacji Projektu

Na to duże zadanie złożyło się kilka projek-
tów i podprojektów: 

1. Zagospodarowanie dworca autobusowego oraz 
terenów przyległych:

- budowa zatoki, zadaszenia i infrastruktury 
towarzyszącej

- budowa budynku dworca autobusowego
- budowa zespołu miejsc parkingowych przy  

ul. Jasnej
- budowa parkingu na 24 stanowiska
2. Przebudowa placu im. mjr. Gryczmana wraz  

z zagospodarowaniem terenu przy budynku 
SOK i terenu Parku Miejskiego w Nowej Dębie

3. Rewitalizacja terenów zielonych na terenie mia-
sta Nowa Dęba

4. Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej na stadionie SOSiR

5. „Bezpieczna droga do domu” - system monito-
ringu miejskiego

6. „Łatwo trafić” - system tablic i znaków informa-
cyjnych

Na zakończenie podziękował wszystkim fir-
mom i osobom indywidualnym zaangażowanym 
w realizację tej inwestycji. Szczególnie podzięko-

wał swojemu zastępcy Zygmuntowi Żołądziowi, 
który z ramienia burmistrza nadzorował całość 
prac w ramach projektu oraz Marzennie Bogdan, 
która prowadziła całość zadania jako pracownik 
merytoryczny. 

Słowa uznania i podziękowania za realiza-
cję projektu wyraził także obecny na konferencji 
wicestarosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł. W swo-
im wystąpieniu podkreślił ważność tego zadania 
dla rozwoju infrastruktury miejskiej i dla miesz-
kańców tak miasta, jak i gminy.  Zadanie, które  
w trakcie realizacji wzbudzało ciekawość i zain-
teresowanie nie tylko mieszkańców Nowej Dęby, 
ale także przyjezdnych stało się teraz wizytówką 
miasta.

Po konferencji uczestnicy wybrali się na 
spacer po zrewitalizowanym centrum mia-
sta. W trakcie spaceru architekci odpowiadali  
na pytania radnych oraz przedstawili propozycje 
dalszego rozwoju parku miejskiego.

Od godziny 16 na placu mjr. Gryczmana, po 
symbolicznym otwarciu salwą armatnią, Bractwo 
Rycerskie Miasta Nowa Dęba rozpoczęło wspólną 
zabawę nie tylko dla najmłodszych mieszkańców. 
W swoim programie przedstawili m. in.: pokaz 
musztry, żonglerkę flagami, salwy armatnie, 
muszkietowe i pistoletowe oraz pokaz tańców 
dawnych ku uciesze najmłodszych mieszkańców.

Uroczystość zakończono na tarasie Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury, gdzie wystąpił krakow-
ski zespół z nowodębskimi korzeniami Empty 
Ashtray. W wykonaniu nowodębian Mariusza 
i Tomasza Bysiewiczów, Pawła Woźniaka oraz 
Bartosza Szadkowskiego z Gliwic, mieszkańcy 
mogli usłyszeć utwory z debiutanckiej płyty ze-
społu - Empty Ashtray (2013).

UMiG

Plac Gryczmana i park miejski  
w Nowej Dębie po rewitalizacji
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Ponad 11 milionów złotych kosztować bę-
dzie modernizacja stacji uzdatniania wody, wy-
miana starych odcinków instalacji oraz budowa 
nowych sieci wodociągowych w Nowej Dębie.

Warto podkreślić, że pomimo tego,  
iż w rurach płynie bardzo dobrej jakości woda, 
która jest butelkowana i sprzedawana, jako woda 
mineralna, to zawarte w niej pierwiastki żelaza 
i manganu osadzają się na żeliwnej sieci z 1937 
roku. Osad powoduje korozje rur i tak zwane za-
rastanie instalacji, a to z kolei przyczynia się do 
znacznych strat i trudności w przesyle wody.

Koszt modernizacji sieci wodociągowej  
i stacji uzdatniania wody jest ogromny, ale i za-
kres zaplanowanych robót imponujący, a zarazem 

konieczny. Właściciel sieci czyli  Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
na realizację inwestycji zdobyło sześć milionów 
złotych dofinansowania z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go. Decyzję o przyznaniu pieniędzy otrzymano 
w czerwcu. Ale już na wiosnę władze Spółki, po 
uzgodnieniu z burmistrzem, podjęły się realizacji 
tej inwestycji. Tym bardziej czerwcowa decyzja 
Zarządu Województwa Podkarpackiego ucie-
szyła PGKiM i samorządowców. 

Pierwszy etap modernizacji rozpoczął się 
jeszcze w ubiegłym roku. Środki w kwocie 400 
tysięcy złotych przekazał nowodębski samorząd, 
resztę przedsiębiorstwo. Dzięki tym środkom 
zrealizowano odcinek o długości 1230 metrów  
w centrum miasta, czyli w rejonie Placu Grycz-
mana i Parku Miejskiego. W tym roku realizo-
wane były prace w rejonie ulic Krasickiego, Jana 
Pawła II, 1 Maja, Mickiewicza, Leśnej, Słowac-
kiego i Jasnej, na długości 2,5 km i w niedługim 
czasie winny się zakończyć.

Nowa sieć wodociągowa została wykonana 
z rur polietylenowych. Jest to materiał wytrzy-
mały, ale zarazem plastyczny, przez co jest bar-
dziej odporny na drgania lub przemieszczenia 
gruntu.

W naszych warunkach ma to istotne znacze-
nie, ponieważ sieć przebiega w terenie narażo-
nym na tego typu mikrowstrząsy. Sieć połączo-
no z istniejącą w szesnastu miejscach. Ta właśnie 
czynność była najtrudniejsza w procesie moder-
nizacji sieci w tej części miasta. Ze względu na 
przebieg sieci wodociągowej w sąsiedztwie ulic 

oraz innego uzbrojenia podziemnego jak kolek-
tory kanalizacyjne, gazociągi, kable elektroener-
getyczne, niektóre połączenia wykonywane były 
w bardzo trudnych warunkach.

Zakończenia nowej sieci wodociągowej zo-
stały wykonane w taki sposób, aby w przypadku 
dalszej wymiany sieci przyłączenia nowych od-
cinków odbywało się w sposób technicznie pro-
sty i minimalizujący niedogodności dla miesz-
kańców.

Inwestycja ta jest o tyle ważna, że poprawiła 
się jakość dostarczania wody. Dzięki odpowied-
niemu ciśnieniu nie ma problemu z dopływem 
wody na wyższe kondygnacje budynków i do-
stawą wody na tereny odległe od centrum, na 
przykład do osiedla Poręby Dębskie. Efektem 
dotychczas przeprowadzonych prac jest także 
ograniczenie ubytków wody z 25 do 16 procent. 
Te działania oraz włączenie Zakładu Produkcji 
Wody do PGKiM powodują, że mieszkańcy nie 
muszą obawiać się podwyżki ceny wody w przy-
szłym roku.

Tadeusz Plaskota, dyrektor do spraw tech-
nicznych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie infor-
muje, że w planach jest także uzbrojenie w sieć 
wodociągową terenów, na których budowane 
są nowe domy oraz wokół naszego zalewu, jak 
również terenów inwestycyjnych w Chmielowie 
i Nowej Dębie (o czym poinformujemy w kolej-
nych numerach NS).

UMiG

Zostały zakończone prace budowlane na jed-
nej z ważniejszych ulic w mieście,  ulicy Leśnej, 
stanowiącej dojazd do placówek oświatowych 
i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej. Przebudowa była możliwa dzię-
ki uzyskaniu  dofinansowania z budżetu państwa 
w kwocie 547,4 tys. zł, przy całkowitym koszcie 
zadania 1 102,8 tys. zł w ramach Wieloletniego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Ulica Leśna przebudowana została na dłu-
gości 911 mb wraz z zastosowaniem rozwiązań 
technicznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu. 
Realizacja tego zadania była niezbędna ze wzglę-

du na stan drogi i jakość kanalizacji burzowej.  
W ramach prac wykonano wzmocnienie kon-
strukcji jezdni wraz z jej odwodnieniem, prze-
budowano skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza, 
dokonano remontu zatoki postojowej, wymie-
niono nawierzchnię zjazdów na posesje i część 
chodników przed budynkiem PGKiM.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu wykonano wyniesione przejście dla pie-
szych, a także wykonano oznakowanie pionowe 
i poziome oraz zamontowano barierki zabez-
pieczające ruch przy Szkole Podstawowej Nr 2  
i Przedszkolu Nr 5.

UMiG

Najważniejsza inwestycja bieżącej 
kadencji z unijną dotacją!

Zakończona przebudowa ulicy Leśnej
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Remonty dróg 
Ponad 2,5 km dróg położonych przy gospo-

darstwach domowych i w nowodębskiej podstre-
fie zyskało w tym roku nawierzchnię bitumiczną. 
Drogi zmodernizowane zostały w następujących 
lokalizacjach:     
- droga gminna do garaży w Nowej Dębie  

o dł. 170 mb;
- ul. Kwiatowa w Nowej Dębie  

(os. Poręby Dębskie) o dł. 345 mb;
- droga gminna do hali Szedowej w podstrefie 

Nowa Dęba TSSE o dł. 353 mb;
- droga gminna ZAKANALE w Chmielowie 

(dz. nr ewid. 4202) o dł. 455 mb;
- droga Górka w Jadachach o dł. 560 mb;
- droga gminna DESNE w Cyganach o dł. 780 mb;
- ulica Mała w os. Dęba, gdzie wykonano także 

odwodnienie i chodniki.

Prace na tych odcinkach zakończyły się  
w miesiącu wrześniu 2013 r.

W ramach robót uzupełniających wykonano 
remont drogi do kapliczki Św. Rozalii w Roza-
linie o długości 60 mb. Zrobiono także za Orli-
kiem plac pod skate park o wymiarach 32 m x 
10 m. Koszt zadania wyniósł około 800 tys. zł.
Remont schodów zewnętrznych do poradni 
dziecięcej w budynku przy ulicy Jana Pawła 

II 4 w Nowej Dębie
Stan techniczny istniejących schodów nie 

odpowiadał warunkom właściwego użytkowa-
nia. Konieczne było dokonanie ich remontu. 

Wykonano projekt techniczny wraz z kosz-
torysem inwestorskim. Koszt projektu wyniósł  
1 476 zł. Projekt wykonała Pracowania Projekto-
wa z Mielca. Po skierowaniu zapytania ofertowe-
go do 3 firm ofertę złożyła tylko firma P.P.H.U. 
„KOMINEX” z Nowej Dęby. Została podpisana 
umowa, a 27 sierpnia przekazano wykonawcy 
plac budowy i rozpoczęto prace. Koszt remontu 
schodów zgodnie z umową to kwota 22 000 zł. 
Prace zakończono w drugiej połowie września.

Remont chodnika przy ulicy Krasickiego  
w Nowej Dębie

Zakończył się remont chodnika przy uli-
cy Krasickiego w Nowej Dębie na odcinku od 
skrzyżowania z Al. Zwycięstwa do skrzyżowa-
nia z ulicą 1 Maja. Remont chodnika wykony-
wany był w ramach odbudowy po zakończonej 
wymianie sieci wodociągowej. Nowy chodnik 
wykonany jest z płytek „LUX” zakupionych 
przez gminę i nawiązujących do nawierzchni 
z placu mjr. Gryczmana, a dodatkowo w celu 
zwiększenia funkcjonalności został poszerzo-
ny o 40 cm. Zadanie zostało zrealizowane we 
współpracy z PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dę-
bie, które realizowało wymianę sieci wodocią-
gowej. W sumie remont obejmował wymianę  
ok. 800m2 chodnika.

Remont chodnika przy bloku  
na ulicy Kościuszki 

Odremontowany został chodnik przy ulicy 
Kościuszki 7 w Nowej Dębie. Dotychczasowy 
chodnik o nawierzchni betonowej był zaniżony, 

nie posiadał odpowiednich spadków, woda za-
legała na chodniku uniemożliwiając bezpieczną 
komunikację.

Gmina przekazała na remont chodnika kost-
kę brukową pochodzącą z rozbiórki chodników 
na placu mjr. Gryczmana oraz ogródka „Kozio-
łek Matołek”, co pozwoliło na obniżenie kosztów 
remontu chodnika. Oprócz nowej nawierzchni 
chodnika wykonano szereg robót towarzyszą-

cy, w tym m. in. podniesienie studzienek oraz 
wpustów kanalizacji deszczowej. Wykonawcą 
remontu była Firma Remontowo-Brukarska  
z Jadachów. Ogółem wyremontowano 240 m2 
chodnika na łączną kwotę 13 000 zł.

Dobudowa chodnika przy stacji PKP  
w Nowej Dębie

     Po zakończeniu przebudowy stacji PKP 
w Nowej Dębie, polegającej m.in. na przedłuże-
niu do 200 m peronu, zmianie uległa lokalizacja 
przejścia dla pieszych. W związku z powyższym 
zaistniała konieczność dobudowy fragmentu 
chodnika łączącego istniejący chodnik asfaltowy 
z przebudowanym przejściem dla pieszych. Pra-
ce wykonała grupa remontowa UMiG w Nowej 
Dębie. Ogółem wykonano ok. 90 m2 chodnika, 
poprawiając znacznie komunikację do peronu  
i przejścia dla pieszych.

RI / GKS

Remonty na terenie miasta  
i gminy Nowa Dęba
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Zakończono prace nad monitoringiem. 
Wyłoniona w przetargu nieograniczonym jaro-
sławska firma ALNET SYSTEM S.C. zamonto-
wała 5 kamer w kluczowych miejscach miasta.  
To miejsca, w których natężenie ruchu, zarówno 
pieszych jak i pojazdów, jest największe.

 Zamontowane kamery megapikselowe,  
ze względu na swoje parametry, dają możliwość 
obserwacji i rejestracji terenu z bardzo dobrą ja-
kością obrazu. Zapewnia to dodatkowo szybki  
i niezawodny transfer łączami światłowodowy-
mi, którymi obraz z kamer jest podawany do re-
jestratora. Każda z kamer umożliwia ustawienie 
jej na wybrany obszar lub ustawienie tzw. tras 
śledzenia, gdzie każda z kamer niezależnie może 
obserwować z góry zadane obszary, zmieniając 
swoje pozycje automatycznie lub samoczynnie 
„omiatać” wybrany teren. Kamery nie posiadają 
tzw. „ślepych stref”, gdyż mogą się obracać do-
okoła własnej osi, czyli 360°. Ponadto posiadają 

system Dzień/Noc, czyli przełączają się automa-
tycznie na tryb nocny, co umożliwia identyfika-
cję również w trudniejszych warunkach.

Wybrane parametry kamer przedstawiają się 
następująco:
• przetwornik 1/3” 2 Megapixel progressive scan 

Exmor CMOS
•  20x zoom optyczny plus 16x zoom cyfrowy
•  max. prędkość nagrywania 25 kl/s @1080P
• tryb Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, 

AWB, BLC
•  zasięg IR LED do 100 metrów
• możliwość ustawienia do 24 stref prywatności
•  max. prędkość obrotu 400 °/s, zakres obrotu ka-

mery - 360°  & auto flip bez „ślepej” strefy
•  możliwość ustawienia do 255 preset-ów, 5 auto 

skan., 8 tras, 5 ścieżek

Monitoring miejski  
już działa

Przedstawiamy wyniki rankingu prezentu-
jącego wydatki samorządów na administrację. 
Ranking jest tworzony od wielu lat przez Pismo 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Auto-
rzy rankingu biorą pod uwagę wszystkie wydat-
ki budżetowe z działu administracja publiczna, 
z wyjątkiem tych przeznaczonych na remonty. 
Wydatki ze względu na powiązanie z liczbą lud-
ności dzielą gminy, miasta i powiaty według ich 
wielkości.

Pośród ujętych w rankingu 
141 miast powyżej 15 tys. miesz-
kańców podkarpacie było repre-
zentowane przez 9 miast - Nowa 
Dęba zajęła w tym gronie 6 miej-
sce. Lepsze na podkarpaciu były 
tylko: Pilzno (miejsce 5 rankin-
gu – 177,36 zł na 1 mieszkańca), 
Głogów Małopolski (miejsce 9  – 
188,58 zł), Sędziszów Małopolski 
(miejsce 11 – 193,75 zł), Sokołów 
Małopolski (12 miejsce – 193,90 
zł), Nowa Sarzyna (27 miejsce – 
213,12 zł).

W porównaniu z sąsiadami najwyższy skok 
na północy Podkarpacia wykonała Nowa Dęba 
awansując z 54 miejsca w roku 2011 na 28 miej-
sce (214,16 zł na jednego mieszkańca) w tego-
rocznym podsumowaniu roku 2012.

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon 
podkreśla racjonalne wydatkowanie środków 
czyli pieniędzy podatnika na obsługę mieszkań-

ców i inwestycji, ale z drugiej strony zdaje sobie 
sprawę, że płaca pracowników urzędu, dobrze 
realizujących swoje obowiązki, winna być lepiej 
wyceniana. Ponadto w urzędzie należy przepro-
wadzić wiele prac inwestycyjnych, aby nie odbie-
gał on wizerunkiem od sąsiednich gmin.

Na Podkarpaciu wydatki na administrację  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie 

są aż tak wysokie, jak chociażby  
w województwie świętokrzyskim czy 
zachodniopomorskim. Podkarpacie 
wyprzedza także samorządy z woj. lu-
buskiego, opolskiego, podlaskiego czy 
warmińsko-mazurskiego. W swojej 
kategorii najlepsze miejsce przypadło 
miastu Mielec, które od 2007 roku 
prowadzi w klasyfikacji miast powia-
towych. Dobra lokata przypadła także 
Dębicy oraz Stalowej Woli.

Źródło: Wspólnota – Pismo Sa-
morządu Terytorialnego.

RL/MM

Awans Nowej Dęby  
w rankingu Tani Samorząd
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Gmina Nowa Dęba wspiera aktywność 
sportową nie tylko w formie dofinansowania 
klubów sportowych, utrzymania obiektów, ale 
też poprzez realizowanie nowych inwestycji, słu-
żących uprawianiu sportu.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców  
i sportowców, w sołectwach Tarnowska Wola  
i Cygany wybudowano budynki socjalno - szat-
niowe dla miejscowych klubów sportowych, za-

pewniając tym samym warunki socjalne i pod-
nosząc komfort użytkowania obiektów, o którym 
trudno było mówić, mając na uwadze stan dotych-
czasowy zaplecza sportowego (wagon kolejowy  
i barak).

W Tarnowskiej Woli jest to budynek wolno-
stojący, na bazie kontenerowych systemów modu-
łowych, niepodpiwniczony, parterowy i z płaskim 
dachem. Do dyspozycji drużyn są dwie szatnie  

z WC i natryskami, pokój sędziów z węzłem sa-
nitarnym oraz biuro LKS-u z WC i magazyn. Po-
wierzchnia zabudowy to 147 m2, a powierzchnia 
użytkowa to 125 m2. Kubatura obiektu to 440 m3. 
Wartość inwestycji to 335 tys. zł, z czego dotacja  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
155 000 zł. Zadanie zrealizowało Przedsiębior-
stwo Budowy Segmentów Sp. z o.o. z Płocka.

W Cyganach na potrzeby LZS-u został zbu-

Nowe budynki socjalno - szatniowe  
dla klubów sportowych  

w Tarnowskiej Woli i w Cyganach

•  dostosowanie prędkości obrotowej kamery czy 
funkcji zoom w zależności od ogniskowej

•  automatyczny powrót do poprzednich funkcji 
PTZ np. w wyniku awarii zasilania.

•  zadania: Aktywacja Preset/Skan/Trasy/Ścieżki 
w zadanym czasie

•  funkcja Ruch w Oczekiwaniu: Wywołanie pre-
set-u/trasy

Czy monitoring w naszym mieście jest po-
trzebny?

Takie pytanie czasem zadają mieszkańcy 
miasta. W zasadzie trudno się im dziwić, skoro 
nasze miasto uchodzi za jedno z najbezpiecz-
niejszych w powiecie tarnobrzeskim i nie tylko. 
Potwierdzenie tych opinii znalazło miejsce na lu-
towej sesji Rady Miejskiej w Informacji Komen-
danta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie miasta  
i gminy Nowa Dęba w 2012 roku.

Ale to nie znaczy, że możemy odpuścić 
działania w sferze bezpieczeństwa. Należy się 
cieszyć, że nie ma poważnych przestępstw, ale 
niestety zdarzają się akty wandalizmu, które są 
uciążliwe dla mieszkańców. Dlatego wprowa-

dzenie monitoringu jest działaniem rozwijają-
cym system bezpieczeństwa, dającym nowe 
narzędzie naszym służbom.

Kto będzie obsługiwał monitoring?
Do stałej, dwudziestoczterogodzinnej obsłu-

gi monitoringu należałoby zatrudnić kilku dodat-
kowych pracowników. Na takie rozwiązania stać 
jedynie duże miasta, dysponujące odpowiednio 
dużą liczbą strażników miejskich lub odpowied-
nio dużą obsadą policjantów. U nas pracuje tylko 
sześciu strażników miejskich, a w Komisariacie 
Policji nie ma dyżurnych, co uniemożliwia stały 
odczyt z monitoringu. Dlatego przyjęto rozwią-
zanie stosowane w miastach o podobnej wiel-
kości jak nasze. Zastosowano bieżącą rejestrację 
obrazu na specjalnym rejestratorze, który po-
siada dyski pamięci o bardzo dużej pojemności 
(4TB). Daje to możliwość zapisu obrazu nawet  
z dwóch tygodni. Jeśli w tym czasie wystąpiło ja-
kieś zdarzenie, może ono zostać zarchiwizowane 
na innym nośniku (np. płycie CD), a następnie 
nowy zapis jest nadpisywany na „starym”. Oczy-
wiście nie wyklucza to bieżącej obsługi kamer, 
gdy zaistnieją ku temu warunki (np. zwiększona 
obsada) lub jakaś wyjątkowa potrzeba.

Monitoring ma również funkcję prewencyj-
ną. Mimo, iż obraz z kamer nie jest nadzorowany 
24 godziny na dobę, sama świadomość możli-
wości bycia nagrywanym i obserwowanym wy-
musza od osób bardziej przemyślane i kulturalne 
zachowanie. W opinii policji system monitoringu 
wizyjnego miasta jest jedną najskuteczniejszych 
metod w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i pomocnym narzędziem dowodowym w roz-
strzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, 
przestępstwami karnymi, czy aktami wandali-
zmu. Nowodębska policja niejednokrotnie ko-
rzystała z zapisów kamer już funkcjonujących na 
terenie miasta (np. dworzec PKS, kryta pływal-
nia, szpital).

Monitoring wykonano w ramach zadania 
zatytułowanego „Bezpieczna droga do domu”,  
w ramach projektu rewitalizacji miasta. Całko-
wity koszt jego wykonania to 67 896 zł, z czego 
73% pochodzi z dofinansowania w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

RI
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dowany parterowy, wolnostojący, niepodpiw-
niczony budynek z poddaszem użytkowym,  
z wiatrołapem, szatniami z WC oraz klatką scho-
dową. Na poddaszu znajduje się pokój kierownika, 
holl, pokój sędziego z WC i natryskiem oraz WC 
i magazynek. W tym przypadku powierzchnia 
zabudowy to 119 m2, a powierzchnia użytkowa 

168 m2. Kubatura obiektu to 740 m3. Inwestycję  
o wartości 371 000 zł, dotowaną z PROW w kwo-
cie 260 000 zł oraz ze środków własnych sołectwa 
w wysokości 100 000 zł (do tej pory przekazano 
25 tys. zł) zrealizowała firma Energopol-Trade-
-Tarnobrzeg,

Mamy nadzieję, że budynki będą dobrze słu-
żyły zarówno gospodarzom podczas treningów, 
jak i gościom przyjeżdżającym na piłkarskie zma-
gania w gminie Nowa Dęba.

UMiG

3 października w Zamku Dzikowskim  
w Tarnobrzegu burmistrz Nowej Dęby Wiesław 
Ordon, burmistrz  Baranowa Sandomierskiego 
Jacek Hynowski, wójt Gorzyc Marian Grze-
gorzek, wójt Grębowa Kazimierz Skóra oraz 
prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz pod-
pisali deklarację o współpracy na rzecz realiza-
cji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
w ramach Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego.

- Na dzień dzisiejszy, zarząd województwa 
podkarpackiego jeszcze nie określił, jak wiele 
pieniędzy może spłynąć na nasz teren. Nasze za-
mierzenia są dość ambitne. Dyskutowaliśmy już 
o tym, co nas łączy. Dziś podpisaliśmy deklarację 
o współpracy na rzecz realizacji Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, ale nie jest to początek 
naszej współpracy z Tarnobrzegiem. Mamy już 
wspólny projekt dotyczący termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej, który znalazł 
się na liście rankingowej Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. Przed nami dużo pracy, ale 
wierzę, że ten projekt uda się nam dobrze zrealizo-
wać i przyniesie on wymierne efekty dla naszych 
mieszkańców – mówił burmistrz Nowej Dęby, 
Wiesław Ordon.

Mówiono także o nowej perspektywie unij-
nej, która niesie za sobą możliwości realizacji 
inwestycji w ramach tzw. Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych. Kiedy jeszcze nie była okre-
ślona forma obszarów funkcjonalnych, zapropo-
nowano podpisywanie wspólnych porozumień 

pomiędzy gminami powiatu tarnobrzeskiego.  
To bardzo dobra sytuacja, że w ramach nowej 
strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Nowa Dęba znalazła się na ob-
szarze jednego z pięciu tzw. biegunów wzrostu, bo 
to daje szansę bycia „obszarem funkcjonalnym” 

Nowa Dęba sygnatariuszem deklaracji  
o współpracy w ramach Tarnobrzeskiego 

Obszaru Funkcjonalnego

19 sierpnia oraz 2 i 3 września fir-
ma „Środowisko i Innowacja Sp. z o.o.”  
z Dobrowa w ramach pierwszej dotacji na 
usuwanie azbestu dokonała demontażu 
wyrobów zawierających azbest na trzech 
budynkach położonych w Nowej Dębie 
przy ulicy Szkolnej i ulicy Bieszczadzkiej 
oraz w sołectwie Chmielów. Natomiast  
w dniu 3 września w/w firma przepro-
wadziła prace polegające na pakowaniu  
i odbiorze wyrobów zawierających azbest  
z 9 gospodarstw domowych w ilości 21,37 

tony. Wszystkie wyroby zawierające azbest 
zostały zważone w obecności właścicieli 
nieruchomości.

Prace w ramach kolejnej przyznanej 
dotacji ze środków Wojewódzkiego i Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w wysokości  
6161,62 zł na usuwanie azbestu w gminie 
Nowa Dęba były realizowane do paździer-
nika 2013 r.

GKS

Kolejna dotacja na usuwanie azbestu

Od prawej: Marian Grzegorzek, Kazimierz Skóra, Norbert Mastalerz, Wiesław Ordon, Jacek Hynowski
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razem z pozostałymi gminami z terenu powiatu 
tarnobrzeskiego i możliwość wykorzystania do-
datkowych środków z Unii Europejskiej.

Porozumienie podpisane przez samorzą-
dowców gmin z terenu powiatu tarnobrzeskiego 
rozpoczyna się słowami: „Mając na względzie 
zapisy „Strategii Rozwoju Województwa - Pod-
karpackie 2020”, uchwalonej 26 sierpnia 2013 
roku, wyznaczającej Miejski Obszar Funkcjonal-
ny Tarnobrzega oraz kierując się możliwościami 
jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach 
perspektywy finansowej 2014-2020, w celu wspo-
magania zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast 
i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu 
środkami strukturalnymi UE deklarujemy wolę 
współpracy na rzecz utworzenia i rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego obejmującego: Miasto i Gminę 
Baranów Sandomierski, Gminę Gorzyce, Gminę 
Grębów, Miasto i Gminę Nowa Dęba oraz  Miasto 
Tarnobrzeg”.

Deklarowana płaszczyzna współpracy to:
• przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych 

zdegradowanych terenów obszaru funkcjonal-
nego; 

•  poprawa stanu środowiska przyrodniczego, 
wspieranie efektywności energetycznej;

•  wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych 
budujących ponadregionalną rangę  obszaru 
funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości 
usług publicznych w całym obszarze;

•  podnoszenie atrakcyjności turystycznej i kultu-
rowej obszaru;

•  promocja produktu turystycznego wspólnego 
dla całego obszaru funkcjonalnego;

•  wzmacnianie  rozwoju technologicznego oraz 
innowacji;

•  wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez 
działania infrastrukturalne;

•  współdziałanie na rzecz komunikacyjnej spój-
ności obszaru;

•  kształtowanie przestrzeni publicznej.
Prezydentowi Tarnobrzega powierzono koor-

dynację działań i przygotowanie mechanizmów 
wdrożenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funk-
cjonalnego.

RL/MM

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014,  
w klasach pierwszych szkół podstawowych  
i gimnazjów, na terenie gminy rozpoczęło naukę 
301 uczniów. Należy zaznaczyć, że w tej liczbie 
znajdują się również sześciolatki, których zapi-
sano ogółem siedemnaścioro. Niestety niż de-
mograficzny daje o sobie znać i w porównaniu  
z rokiem szkolnym 2012/2013 liczba pierwsza-
ków jest mniejsza o 29 uczniów.

Najbardziej dotkliwie odczuła to Szkoła Pod-
stawowa w Alfredówce, w której nie utworzono 
klasy pierwszej. Miało tam trafić zaledwie dwoje 
dzieci. Ponadto ubyła klasa szósta. Od września  
w tej szkole funkcjonują tylko klasy II, III, V, i od-
dział „0”.

Ogółem w gminie Nowa Dęba do szkół pod-
stawowych w roku szkolnym 2013/2014  uczęsz-
cza 870 uczniów. Od września na terenie sołectw 
funkcjonuje także sześć zespołów wychowania 
przedszkolnego (ZWP). Ten rodzaj placówek dzia-
ła w gminie Nowa Dęba od 2008 roku. W ZWP, 
zgodnie z przepisami, tygodniowa liczba godzin 
zajęć zależy od liczby dzieci w oddziale. Zajęcia te 
odbywają się w wybrane dni tygodnia oraz głów-
nie popołudniami. ZWP funkcjonują przy szkołach  
w Alfredówce, Chmielowie, Cyganach, Jadachach, 
Rozalinie i Tarnowskiej Woli.

Naukę rozpoczęli również gimnazjaliści.  
W roku szkolnym 2013/2014 jest ich na terenie 
Gminy 493. Należy zaznaczyć, że jest to kolejny 
rok, w którym z powodu zbyt małej liczby uczniów, 
nie został utworzony oddział klasy pierwszej  
w gimnazjum w Cyganach. W tym roku szkol-

nym kończyć będą naukę uczniowie trzeciej kla-
sy i Rada Miejska będzie musiała podjąć decyzję  
o dalszych losach tego gimnazjum.

Zmiany w liczbie uczniów bardzo często wy-
wołują skutki dla zatrudnionych nauczycieli. Nie-
stety w wyniku zmniejszonej liczby uczniów 1 na-
uczyciel dostał wypowiedzenie, a 19 nauczycielom 
zaproponowano pracę w obniżonym wymiarze 
godzin.

Nowa Dęba dba również o dzieci niepełno-
sprawne. Na terenie gminy od 1 września funk-
cjonują 4 oddziały integracyjne (w Nowej Dębie 
w Zespole Placówek Oświatowych -1; w SP Nr 2 
– 2 oraz w  SP Chmielów - 1). 20 dzieci z najwięk-
szymi dysfunkcjami dowożonych jest do specjali-
stycznych placówek w Grębowie i Tarnobrzegu.  
W szkołach gminnych prowadzone są również 
zajęcia rewalidacyjne. Z tych dodatkowych godzin 
rewalidacji korzystają uczniowie posiadający sto-
sowne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej. W szczególnych przypadkach uczniom 
niepełnosprawnym pomagają nauczyciele wspo-
magający. W naszej gminie występują tylko dwa 
takie przypadki.

Przerwa wakacyjna nie dla wszystkich ozna-
czała dwumiesięczny odpoczynek. Wiele placówek 
wykorzystywało czas bez uczniów na większe lub 
mniejsze remonty. Część z nich to wynik zaleceń 
Sanepidu lub inspektorów straży pożarnej o do-
stosowaniu obiektów do zmian w obowiązujących 
przepisach.

W nowodębskich przedszkolach wykonano 
szereg prac mających na celu przygotowanie obiek-

tów i ich pomieszczeń do nowego roku szkolnego 
2013/2014. Tam gdzie było to konieczne uzupełnio-
no tynki, zaszpachlowano i pomalowano ściany. 
Zamontowano także dymoszczelne drzwi prze-
ciwpożarowe z samozamykaczami poprawiając 
tym samym zabezpieczenia przeciwpożarowe.  
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie naj-
ważniejszym zadaniem była wymiana pokrycia 
dachowego na części głównej budynku, remont 
części korytarza na piętrze z wymianą instala-
cji elektrycznej i lamp oraz remont sekretariatu.  
W szkołach podstawowych w Alfredówce, Tar-
nowskiej Woli i w Rozalinie prace obejmowały 
malowanie ścian i lamperii, uzupełnianie płytek 
oraz naprawy parkietów. W Zespołach Szkół w Cy-
ganach, Chmielowie i Jadachach prowadzone były 
prace konserwatorskie, wymiana lamp oświetle-
niowych na korytarzach, malowanie sal lekcyjnych 
i korytarzy.

W Zespole Placówek Oświatowych w Nowej 
Dębie prace przygotowawcze objęły malowanie 
sali średniaków w przedszkolu, malowanie czte-
rech sal lekcyjnych i okien. Dokonano renowacji 
instalacji elektrycznej w budynku przedszkola. 
Podobnie w Gimnazjum Nr 1. Tam przeprowa-
dzono kolejny etap wymiany instalacji elektrycznej  
i opraw oświetleniowych w ramach remontu sto-
łówki szkolnej.

Wykonane prace nie załatwiają oczywiście 
wszystkich potrzeb placówek oświatowych, ale 
znacznie przyczynią się do poprawy komfortu pra-
cy zarówno uczniów jak i nauczycieli.

BOJS

Przygotowanie szkół i przedszkoli do 
roku szkolnego 2013/2014
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Szpital Powiatowy w Nowej Dębie obcho-
dził 13 września  jubileusz 60 – lecia swego ist-
nienia. 

Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Św.  
w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Nowej Dębie. Dalsze uroczystości przebiegały 
w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie, gdzie wszyscy goście 
uroczystości zostali przeprowadzeni ulicami 
Nowej Dęby przez zespół mażoretek „Diament”  
z Chmielowa.

W obchodach uczestniczyli między inny-
mi zastępca dyrektora Departamentu Ochrony 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszał-
kowskiego Edward Prajsnar, Wiesław Pajda, 
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie, Krzysztof Wróbel zastepca dyrek-
tora ds. finansowych Podkarpackiego Oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, 
starosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra, wicestaro-
sta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz bur-
mistrzowie miast i wójtowie okolicznych gmin. 
W uroczystościach uczestniczyli również przed-
stawiciele miejscowych zakładów pracy, prezesi, 
dyrektorzy, dyrektorzy placówek oświatowych, 
księża, przedstawiciele firm współpracujących 
ze szpitalem, regionalne media, byli dyrektorzy 
Szpitala, oraz byli i aktualni pracownicy Szpitala.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli 
Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego.

W swoim przemówieniu dyrektor Szpitala 

Bogdan Tomczyk powiedział, że 60 letnią dzia-
łalność Szpitala Powiatowego mierzy się liczbą 
leczonych pacjentów, udzielonych porad wyko-
nywanych badań laboratoryjnych czy wykona-
nych zabiegów operacyjnych. Jednym bardzo 
ważnym priorytetem, którym Szpital kierował 
się podczas 60-letniej działalności było zapew-
nienie wysokiej jakości świadczeń medycznych  
i uzyskiwanie miana najlepszej placówki  
w regionie Północnego Podkarpacia. Szpital Po-
wiatowy w Nowej Dębie, aby sprostać wyma-
ganiom stawianym nowoczesnym placówkom, 
musiał przejść szereg zmian i modernizacji, 
które dostosowały jego strukturę organizacyjną 
do potrzeb pacjentów i wymogów NFZ. Historia 
Szpitala to przede wszystkim ludzie, którzy go 
stworzyli i tworzą nadal. To setki miejsc pracy, 
dla których był i jest miejscem spełnienia zawo-
dowego. Szpital to ogromna wiedza zawodowa  
i menedżerska kadry kierowniczej, dbająca o cią-
gły jego rozwój i doskonalenie. Najwyższe kwa-
lifikacje, pełne zrozumienie i oddanie personelu 
sprawia, że Szpital jest przyjazny pacjentowi. Po-
twierdzają to uzyskane certyfikaty: „Szpital bez 
Bólu” przyznany po raz kolejny 9 kwietnia 2013 
roku, ISO 9001:2008 w zakresie ratownictwa 
medycznego wraz z nocną i świąteczną pomocą 
medyczną w podstawowej opiece zdrowotnej. 
Szpital Powiatowy w Nowej Dębie należy rów-
nież do Polskiej Federacji Szpitali oraz Krajowej 
Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Wspomnieć 
należy, że aktualnie Szpital stara się o ponowne 
przyznanie certyfikatu akredytacyjnego.

Na zakończenie swego wystąpienia dyrektor 
Szpitala podziękował wszystkim zaangażowa-
nym w organizację i przygotowanie uroczystości 

pracownikom Szpitala, policji, straży miejskiej, 
dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury 
za udostępnienie Domu Kultury, występującym 
na uroczystości artystom, sponsorom i patronom 
medialnym.

Podczas uroczystości starosta tarnobrzeski 
K. Pitra dokonał uroczystego przekazania sztan-
daru dyrektorowi Szpitala B. Tomczykowi, a ten 
z kolei pracownikom szpitala.

Z okazji jubileuszu został nakręcony film 
poświęcony Szpitalowi Powiatowemu w Nowej 
Dębie, przedstawiający w skrócie rys historycz-
ny oraz aktualną prezentację oddziałów tej no-
wodębskiej instytucji zdrowia.

Podczas uroczystości wręczono listy gratu-
lacyjne dla pracowników odznaczonych meda-
lami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego za wzorowe, wy-
jątkowe sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej jak również 
dyplomy uznania dla wyróżnionych pracowni-
ków oraz podziękowania dla osób, które od wie-
lu lat wspierają działalność szpitala, pomagają  
i przyczyniają się do jego rozwoju. Dyrekcja 
szpitala dziękując tym osobom wręczyła im 
okolicznościowe statuetki. „Cieszymy się, że są 
ludzie, którym nie jest obojętny los naszego szpi-
tala” - powiedział dyrektor Bogdan Tomczyk.

Okolicznościowe grawertony otrzymali:
1. Krystyna Skowrońska, poseł na Sejm RP
2. Mirosław Pluta, poseł na Sejm RP
3. Grażyna Hejda, dyrektor Podkarpackiego 

Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Rzeszowie

4. Krzysztof Wróbel, z-ca Dyrektora d.s. finan-
sowych Podkarpackiego Oddziału Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

5 Maria Ślenzak, naczelnik Wydziału Eko-
nomiczno-Finansowego Podkarpackiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Rzeszowie

6. Krzysztof Pitra, starosta tarnobrzeski
7. Jerzy Sudoł, wicestarosta tarnobrzeski
8. Dariusz Bukowski, przewodniczący Rady 

Powiatu Tarnobrzeskiego
9. Krystyna Kozieja, radna Powiatu Tarnobrze-

skiego
10. Leszek Surdy, radny Powiatu Tarnobrzeskiego
11. Marek Ożga, radny Powiatu Tarnobrzeskiego
12. Wiesław Ordon, burmistrz Miasta i Gminy 

Nowa Dęba
13. Ewa Kędzierska, kierownik PCPR w Tarno-

brzegu

60 lat Szpitala  
Powiatowego  

w Nowej Dębie
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14. Teresa Huńka, dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Tarnobrzegu

15. Piotr Boroń, kierownik Zarządu Dróg Powia-
tu Tarnobrzeskiego

16. Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive 
Poland Sp.z o.o.

17. Krystian Rzemień,dyrektor Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

18. Anna Warchoł, prezes Stowarzyszenia Spo-
łecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi Po-
wiatowemu w Nowej Dębie, na której ręce 
został złożony pośmiertnie grawerton dla 
śp. dra Zbigniewa Warchoła, długoletniego 
ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położ-
niczego i zastępcy dyrektora d.s. lecznictwa.
Następnie ogłoszono wyniki konkursu jubi-

leuszowego i wręczone zostały statuetki dla jego 

laureatów, tj. dla naj-
sympatyczniejszego 
lekarza, którym zosta-
ła Beata Tebin-Tom-
czyk, najsympatycz-
niejszej pielęgniarki 
Jadwigi Kwiecińskiej 
oraz najsympatycz-
niejszego pracownika 
niemedycznego, któ-
rym wybrano Wiolettę 
Safin.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pie-
śni i Tańca „Dębianie”, Teatru Ognia Turkus, 
Pauliny Kodyry, uczennicy Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Kochanowskiego w No-
wej Dębie oraz koncert piosenkarki Małgorzaty 
Kotwicy, której piosenki goszczą na listach prze-
bojów wielu rozgłośni radiowych. Każdy uczest-
nik obchodów został obdarowany upominkiem 
przygotowanym na tę okoliczność. Spotkanie 
zakończyło uroczyste przyjęcie .

źródło: zoznowadeba
Okolicznościowe życzenia burmistrza Mia-

sta i Gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona:
Jubileusz 60-lecia działalności Szpitala Powia-

towego w Nowej Dębie to dobra okazja, aby wo-
bec tak zacnego grona władze Nowej Dęby złożyły 
wyrazy uznania i szacunku dla trudu i wysiłku, jaki 

w działalność tej instytucji włożyli ludzie tutaj pra-
cujący.

To dzięki lekarzom, pielęgniarkom, persone-
lowi medycznemu i pomocniczemu można tu było 
realizować misję pomocy drugiemu człowiekowi. 
Misję, którą sprawowano z największym odda-
niem, nie patrząc na warunki, które chyba nigdy 
nie będą łatwe.

Pełnioną misję doceniamy my, doceniają 
mieszkańcy naszej i ościennych gmin, doceniły tak-
że władze państwowe honorując wiele osób meda-
lami za długoletnią służbę i sumienne wykonywanie 
obowiązków w służbie społeczeństwu.

Ten szpital miał i ma także wymiar miastotwór-
czy. To duży zakład pracy, ale to też ludzie, którzy są 
siłą napędową miasta w wielu dziedzinach, choćby 
w kulturze, aktywności społecznej i gospodarczej.

    Refleksja nad dziejami nowodębskiego 
szpitala, to dostrzeganie ludzi, ich zaangażowania  
i poświęcenia. To dostrzeganie rozwoju materialne-
go tej placówki. Na bazie tej historycznej refleksji 
buduje się wizja przyszłości, która, mam nadzieję, 
się spełni. Pokładam tę nadzieję w ludziach, którzy 
nad spełnieniem tej wizji pracują.

Wszystkim nam życzę, by nowodębski szpital 
spokojnie dopłynął po wzburzonych falach polskiej 
służby zdrowia do 100. rocznicy swojego istnienia.

We wtorkowe popołudnie 3 września odby-
ło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami 
bloku przy ul. Kościuszki 110. Przyczyną orga-
nizacji tego spotkania było rozliczenie za ciepło 
w roku 2012. Okazało się, że koszty ciepła w tym 
bloku były najwyższe w mieście i dość znacznie 
odbiegały od kosztów w innym blokach na tere-
nie miasta. O spotkanie to wnioskowali miesz-
kańcy na spotkaniu u burmistrza oraz w trakcie 
czerwcowej sesji.

W spotkaniu udział wzięli burmistrz Wie-
sław Ordon, kierownik Referatu Spraw Komu-
nalnych i Społecznych Ewa Rozenbajgier, Marek 
Powrózek z tegoż referatu. PGKiM Sp. z o.o.  
w Nowej Dębie reprezentowali prezes Antoni 

Kapusta i Czesław Gurdak  - kierownik Zakładu 
Gospodarki Budynkami.

W pierwszej części spotkania prezes A. Ka-
pusta przedstawił wyniki rozliczenia ciepła za 
rok 2012. Wynika z niego, że zaliczka pobierana 
za ciepło w minionym roku znacznie odbiegła od 
kosztów zużycia ciepła, stąd wynikły znaczne 
niedopłaty, które mieszkańcy muszą uzupełnić. 
Prezes przytoczył ogólne koszty, wynikające  
z drugiego już rozliczenia, które Spółka wykona-
ła po interwencji mieszkańców u burmistrza.

Okazało się, że w pierwszym rozliczeniu nie 
uwzględniono części powierzchni bloku po daw-
nych pomieszczeniach OPS, co w drugim pozwo-

liło obniżyć opłaty. W tej części spotkania padło 
wiele pytań ze strony mieszkańców dotyczących 
rzetelności rozliczenia, a także uwagi na temat 
przyczyn „ucieczki” ciepła z bloku.

Wiele z tych pytań i uwag padło już na spo-
tkaniu czerwcowym.  Burmistrz bardzo poważ-
nie potraktował te uwagi i podjął kroki w celu 
pomocy mieszkańcom.

Dlatego w drugiej części spotkania M. Po-
wrózek przedstawił zakres prac wykonanych  
i do wykonania, których celem jest ograniczenie 
zużycia ciepła w całym bloku. Do nich należy 
likwidacja części grzejników na korytarzach, 
klatkach i łazienkach wspólnych, wprawienie 
nowych okienek w piwnicach i wymiana drzwi 
wejściowych do tych piwnic na „ciepłe”. W piw-
nicy zaizolowano już rury c.o. Planowany jest 
montaż zaworów grzejnikowych, by mieszkańcy 
mogli także regulować pobór ciepła.

Burmistrz zapowiedział także montaż syste-
mu monitoringu, który miałby rejestrować niepo-
żądane zachowania mieszkańców, sąsiadów czy 
przychodzącej tu młodzieży (na których to zwra-
cali uwagę mieszkańcy bloku). Może on pomóc 
w wyeliminowaniu zabaw systemem ppoż, które 
powodują niepotrzebne otwieranie drzwi i okien 

Współpraca daje 
szansę – problemy 

mieszkańców budynku 
110 przy ul. Kościuszki
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oddymiających, co jest przyczyną 
znacznych strat ciepła.

Burmistrz zaapelował, aby miesz-
kańcy przyłączyli się do tych dzia-
łań. Tylko współpraca władz miasta  
i mieszkańców w celu przeciwdzia-
łania praktykom nieodpowiedniego 
zachowania się osób w tym bloku, 
powodujących straty w cieple, ciepłej 
wodzie czy energii elektrycznej, może 
przynieść oczekiwane efekty. W od-
powiedzi lokatorzy zwracali uwagę, 
że nie jest łatwo dyskutować z częścią 
lokatorów w sprawie ich nieodpo-
wiednich zachowań. W tym temacie 
dyskusja zeszła na angażowanie się 
policji i straży miejskiej w ich prośby. 
Burmistrz podał swój numer telefonu 
służbowego, do bieżącego informowania w przy-
padku nieodpowiedniego działania służb lub za-
chowań mieszkańców.

W dalszej części spotkania rozgorzała dys-
kusja nad kolejnymi tematami, które mają popra-
wiać warunki zamieszkania w tym bloku. Jeden 
z mieszkańców zawnioskował o wymianę okien, 
na co burmistrz odpowiedział, że takie prace 

zostaną w tym roku w zasobach gminy przepro-
wadzone. Obowiązuje tu zasada 50:50 (połowę 
kosztów pokrywa gmina i połowę lokator) przy 
cenie wymiany okna oraz brak zaległości w opła-
tach. Takie warunki, będą regulować tegoroczną 
listę wymiany okien.

Kolejny mieszkaniec wniósł o termomoder-
nizację bloku przy Kościuszki 110, co znacząco 
ograniczyłoby zużycie ciepła. W odpowiedzi 

burmistrz poinformował, że byłoby 
o wiele łatwiej w realizacji takich in-
westycji, gdyby mieszkańcy tego blo-
ku nie mieli tak ogromnych zaległo-
ści – kilkaset tysięcy złotych wobec 
PGKiM i gminy. Dlatego na razie tego 
zadania gmina nie będzie realizować.

Kolejny z mieszkańców zwrócił 
uwagę na stan dachu i zmianę usy-
tuowania komina wychodzącego  
z kuchni ŚDS. Te sprawy zostaną ro-
zeznane i w miarę możliwości podjęte. 
Mieszkanka zwróciła się także o mon-
taż podliczników energii elektrycznej 
we wszystkich lokalach oraz uspraw-
nienie rozliczenia wody dla użytkow-
ników łazienek wspólnych. Te propo-
zycje będą w przyszłości rozważone.

Na zakończenie spotkania burmistrz przypo-
mniał, że sprawa zmniejszenia zużycia ciepła to 
wspólny interes gminy i mieszkańców. Jeszcze 
raz zachęcił ich do wsparcia wysiłków gminy  
w tym zakresie, w ich własnym interesie.

UMiG/GKS

W ramach rozbudowy istniejącego placu 
zabaw przy ulicy Podgórze w osiedlu Dęba na 
działkach o numerach ewidencyjnych 706 i 708 
zostały wykonane i zamontowane następujące 
elementy: zestaw zabawowy i sprawnościowy, 
piaskownica, bujaki-sprężynowce, huśtawka 
wagowo-osiowa, zabudowana altanka ze stoli-
kiem i ławeczkami oraz ławki i kosze na śmieci.

Teren placu zabaw został dodatkowo ogro-
dzony siatką wzdłuż której dokonano nasadzeń 
drzewek i krzewów ozdobnych. 

Mamy nadzieję, że rozbudowany plac przy-
czyni się do poprawy komfortu życia mieszkań-
ców, szczególnie tych najmłodszych.

Zadanie zostało dofinansowane z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 Oś 4 Leader ‘Małe projekty’.

UMiG

Osiedle Dęba  
pięknieje

To już 85 lat jak istnieje Ochotnicza Straż 
Pożarna w Alfredówce. 15 września strażacy 
radośnie i dostojnie świętowali swój Jubileusz.

Ten szczególnie ważny dzień dla strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce 
rozpoczął się uroczystą, polową Mszą Świętą 
celebrowaną przez ks. prałata Antoniego Sa-
neckiego – Proboszcza miejscowej Parafii, ks. 
Jana Kaszewicza – kapelana strażaków miasta 
Tarnobrzega, ks. Eugeniusza Nycza – kapelana 
strażaków OSP Gminy Nowa Dęba. Msza Św., 
jak nakazuje tradycja podobnych uroczystości, 
odprawiona była w intencji wszystkich straża-
ków OSP Alfredówka, tych, którzy obecnie 
pełnią społeczną służbę i tych, którzy odeszli już  
z jej szeregów. Podczas uroczystości Mszy Św. 
został również poświęcony sztandar, który pod-
czas części oficjalnej został przekazany w pieczę 
strażaków. Sztandar przyznawany jednostkom 
straży pożarnej jest symbolem męstwa, odwagi 
i poświęcenia w trudnej i niebezpiecznej służbie 
ratowania życia, zdrowia oraz mienia społeczeń-
stwa przed pożarami, klęskami żywiołowymi 
i innymi zagrożeniami. Sztandar jest ponadto 

wyrazem uznania i wdzięczności społeczeństwa 
za ofiarną i pełną poświęcenia społeczną służbę. 
Liczny udział mieszkańców Alfredówka i zapro-
szonych gości świadczy o sympatii, jaką darzą 
strażackie formacje.

W uroczystości, obok druhów z OSP Alfre-
dówka, uczestniczyły wszystkie jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gmi-
ny Nowa Dęba, tj. Chmielowa, Cyganów, Nowej 
Dęby, Jadachów, Porąb Dębskich, Rozalina 
oraz Tarnowskiej Woli. Muzycznie uroczystość 
wspierała Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza 
Marka Kosiora.

Po paradnym przemarszu na plac przy remi-
zie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości,  
o czym w raporcie o gotowości do rozpoczęcia 
uroczystości, zameldował dowódca asp. sztab. 
Józef Bereska, komendantowi miejskiemu Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu bryg. 
Andrzejowi Babcowi. Po wciągnięciu flagi na 
maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego ofi-
cjalnego otwarcia dokonał burmistrz Wiesław 
Ordon. Przywitał gości, którzy swoją obec-

Święto 85-lecia 
Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Alfredówce
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nością uświetnili tak ważny dla 
druhów z OSP Alfredówka dzień. 
Po przedstawieniu rysu historycz-
nego Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Alfredówce przez jej prezesa Ro-
berta Tłustego, rozpoczęła się cere-
monia przekazania sztandaru jubila-
tom.

„Ochotnicza Straż Pożarna  
w Alfredówce została założona 
w 1928 roku z inicjatywny Woj-
ciecha Okleka, Tomasza Strojka  
i Franciszka Tłusty, jej pierw-
szym komendantem był Tomasz 
Strojek. W 1930 roku strażacy 
wybudowali drewniany barak, 
który był siedzibą OSP. Dyspono-
wała wówczas ona ręczną pompą 
zamontowaną na specjalnym konnym wozie. 
Strażacy mieli również 12 galowych hełmów 
wykonanych z blachy miedzianej. W 1967 roku  
z inicjatywy członków OSP rozpoczęto budowę 
nowej strażnicy, którą oddano do użytku w roku 
1971. Po przeprowadzeniu prac remontowych  
i adaptacyjnych jest to obecnie piękny obiekt 
służący mieszkańcom Alfredówki. Od chwili 
powstania strażacy byli najbardziej aktywną gru-
pą w swoim środowisku. Pomagali w budowie 
szkoły, gazociągu, wodociągu i telefonizacji. Ak-
tualnie OSP Alfredówka na stanie posiada 2 sa-
mochody: lekki Żuk i średni Star, posiadają także 
motopompy w tym szlamową, agregat prądotwór-
czy, pilarkę spalinową i inny nowoczesny sprzęt 
służący do ratowania ludzi i mienia.”

Akt fundacji sztandaru odczytał przewodni-
czący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru 
Tadeusz Tabor. Symbolicznego wbicia gwoździa 
w drzewiec sztandaru dokonali:
- poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbi-

gniew Chmielowiec,
- radny Podkarpackiego Sejmiku Wojewódzkie-

go Władysław Stępień,
- członek Zarządu Głównego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie druh Edward Szlichta,

- starosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra,
- komendant miejski Państwowej Straży pożarnej 

w Tarnobrzegu brygadier Andrzej Babiec,
- prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Tarnobrzegu druh Kazimierz Ślęzak,

- burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon,

- proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli ks. 
prałat Antoni Sanecki,

- komendant Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Nowej Dębie, wiceprezes 
Zarządu Powiatowego Związku OSP RP  
w Tarnobrzegu, druh Jerzy Konefał,

- naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfre-
dówce dh Jan Urbaniak,

-  prezes OSP Alfredówka dh Robert 
Tłusty.

Zgodnie ze strażacką ceremonią przekazano 

sztandar druhom, którzy dumnie za-
prezentowali go w całej okazałości 
uczestnikom uroczystości.

Kolejnym miłym akcentem uro-
czystości była ceremonia przekazania 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
marki Ford Transit Custom druhom 
z Alfredówki. Samochód był sfinan-
sowany z dotacji  Zarządu Głównego 
OSP w kwocie 50 tys. zł, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w kwocie  
22 tys. zł oraz środków sołectwa 
Alfredówka w kwocie 30 tys. zł. 
Zgodnie z życzeniem wszystkich 
strażaków z OSP w Alfredówce 
ks. prałat A. Sanecki dokonał po-
święcenia pojazdu, aby otrzymany 

samochód jak najrzadziej był świadkiem ludz-
kich nieszczęść i dramatów, a służył najczęściej  
w czasie ćwiczeń, kształtując wśród społeczeń-
stwa poczucie bezpieczeństwa w obliczu różno-
rodnych zagrożeń i klęsk żywiołowych.

Docenieni zostali również druhowie z OSP, 
uhonorowani jakże cennymi medalami.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymali druhowie:
- Safin Jan, Tłusty Robert, Tomczyk Stanisław, 

Urbaniak Jan.
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 

otrzymał druh Furtak Stanisław.
Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni 

zostali druhowie:
- Panek Piotr, Safin Artur, Sadecki Grzegorz, Tłu-

sty Michał, Wdowiak Sławomir.
Na koniec uroczystości, miłym akcentem ob-

chodów 85-lecia OSP Alfredówka, było poświę-
cenie przez ks. Antoniego Saneckiego, stojącej 
obok strażnicy jubilatów kapliczki z figurą św. 
Floriana, patrona strażaków.

UMiG

    14 września Rodzinny Ogród Działkowy 
„Metalowiec” świętował Dzień Działkowca  
i 50-lecie powstania.

Wspólnota działkowców R.O.D. Metalowiec 
liczy dzisiaj 110 działek i liczne grono członków. 
Na uroczystość przybyli posłowie Zbigniew 
Chmielowiec i Mirosław Pluta, burmistrz 

Wiesław Ordon, zastępca burmistrza Zygmunt 
Żołądź, radny Kazimierz Skimina, wiceprezes 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Dział-
kowców w Rzeszowie Władysław Bieniek, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji oraz 
liczne grono działkowców. Burmistrz Wiesław 
Ordon życzył działkowcom satysfakcji z owoców 
pracy oraz pełnego wypoczynku w swoich ogro-

50 lat Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego METALOWIEC
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dach. Podkreślił znaczenie pracy, jaką wkładają  
w każdy kawałek ziemi, dzięki czemu działkow-
cy żyją zdrowiej, bardziej ekologicznie i w miłym 
otoczeniu. Zadbane ogródki działkowe to także 
wizerunek miasta, to jego „zielone płuca” i miej-
sce, gdzie można spokojnie odpocząć od miejskie-
go pośpiechu i problemów dnia codziennego. Na 
pamiątkę burmistrz wręczył na ręce prezesa Je-
rzego Gawła pamiątkową statuetkę.

Z okazji jubileuszu wyróżniono zasłużonych 
członków wspólnoty.

Brązową odznakę „Zasłużony Działkowiec” 
otrzymali: Romuald Gondek, Barbara Pie-
trzak, Stefan Kołodziejczyk, Helena Lis, Jerzy 
Bus, Stanisław Wielgosz, Ryszard Żołądź, Ka-
rolina Nieprzecka, Franciszek Rębisz.

Srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec” 
otrzymali: Tadeusz Gerwatowski, Danuta Cho-
rzępa, Maria Dec, Rafał Urbaniak, Jerzy Gaweł.

Złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” 
otrzymali: Kazimierz Niemiec, Danuta Urba-
niak, Teresa Pręga.

Odznakę „Za zasługi dla Polskiego Związku 
Działkowców” odebrał Józef Furtak.

Za 50 lat członkowstwa gratulacje i nagrodę 
otrzymała Maria Mazur.

Gratulujemy jubilatom i życzymy każdego 
roku wielu dorodnych owoców swojej pracy!

UMiG

W dniach 22-24 sierpnia w Warszawie od-
była się nietuzinkowa „impreza” biznesowa. 
III Festiwal Inspiracji, na którym spotkają się 
menedżerowie sprzedaży, HR-u, marketingu, 
komunikacji, właściciele i prezesi firm, by nie 
tylko posiąść tzw. “know how”, ale również na-
wiązać nowe kontakty biznesowe.

Impreza cieszy się zainteresowaniem praco-
dawców, którzy delegują grupy pracowników 
w celach szkoleniowych oraz tych, którzy pra-
gną podnieść swoją efektywność i wykorzystać 
możliwości jakie daje „wystąpienie na scenie” 
przed szerszą publicznością podczas masowych 
imprez.

Festiwal Inspiracji to również świetna oka-
zja do udziału w Konkursie Na Najlepszą Mowę 
Biznesową 2013 SPM, do naładowania akumula-
torów, dzięki inspirującym wystąpieniom najlep-
szych mówców w Polsce.

Do tego prestiżowego grona mówców już od 
kilkunastu lat należy nasz rodak Marek Skała, 
którego mowa na tegorocznym festiwalu znala-
zła się w pierwszej trójce najlepszych wystąpień. 
Wyróżnienie to jest tym cenniejsze, że wyboru 
dokonują sami słuchacze poprzez głosowanie.

Marek Skała to właściciel firmy MEGALIT 
Instytut Szkoleń, trener z ponad 20-letnią prak-
tyką, posiada doktorat z zakresu HR. Prowadzi 
szkolenia i projekty szkoleniowe dla firm z za-
kresu negocjacji, komunikacji, PR, przywództwa 
i technik kontaktu z rynkiem. Jest członkiem  
i założycielem Stowarzyszenia Profesjonalnych 
Mówców w Polsce.

Już w 1993 roku uruchamiał i przez 6 lat 
współprowadził pierwsze polskie Studia Public 
Relations w Akademii Ekonomicznej w Krako-

wie. Prowadzi gościnnie zajęcia z PR na kilku 
uczelniach w kraju (WSE im. J.Tischnera, UJ, 
UŚ, AE w Katowicach, AE w Krakowie, WSNS 
w Warszawie);

Marek to człowiek bardzo aktywny i po-
ważany jako specjalista. Był niejednokrotnie 
ekspertem „Rozmów w Toku” i „Superwizjera”  
w TVN. Jest dziennikarzem a jego pióro zostało 
docenione prestiżową nagrodą - Nagroda Ostre-
go Piora BCC 2006. Jest również autorem best-
sellera „Psychologia zmiany”.

Nagrodzoną mowę można zobaczyć pod 
adresem: http://www.nowadeba.pl/biznes/
aktualnosci/art,1055,nowodebianin-marek-skala-
laureatem-iii-festiwalu-inspiracji.html

UMiG/Za

Nowodębianin Marek 
Skała laureatem III 
Festiwalu Inspiracji 

8 września odbyła się doniosła uroczy-
stość dla mieszkańców Rozalina z okazji ob-
chodów 100-lecia Kaplicy im. Św. Rozalii. 

Uroczystości zostały rozpoczęte Mszą 
Świętą Dziękczynną w Kaplicy, celebrowa-
ną przez księży związanych z miejscowością. 
Dalsze uroczystości odbyły się przy Wiejskim 
Centrum Aktywności. Wystąpiły tam dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Rozalinie, zespół 
taneczny „FAIR PLAY”, zespół „Bielowianie” 
i „GRĘBOWIANIE”. Na obchodach zaprezen-
towały się w efektownych występach Mażoretki 
„DIAMENT” i Orkiestra Dęta z Chmielowa.

Uroczystości zakończyły się zabawą ta-
neczną dla wszystkich.

UMiG

100-lecie 
Kaplicy im.  
Św. Rozalii  
w Rozalinie
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Podczas tegorocznego lata miejscem „Wa-
kacji z Bogiem” dla dzieci i młodzieży z parafii 
Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie był 
Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny Diecezji San-
domierskiej „Brama Bieszczad” w Olchowej.

Czasem pobytu były dni drugiej połowy lip-
ca. I ten wybór okazał się bardzo trafny i udany, 
ponieważ niemal wszystkie dni były 
słoneczne i bezdeszczowe. Można 
więc było w całej pełni realizować 
zajęcia w terenie. Najważniejszym 
wydarzeniem każdego dnia była 
Msza św. z rozważaniem. Od strony 
liturgicznej zawsze była ona obsłużo-
na przez uczestników wakacyjnego 
wypoczynku, który jednocześnie po-
łączono z wewnętrzną formacją. Bar-
dzo istotną sprawą była nauka śpiewu 
pieśni i piosenek, czym niestrudzenie 
zajmowały się Maria Bąk (gitara), Ka-
rolina Letniowska (skrzypce) i Joanna Ozga. Kto 
tylko chciał, mógł się wiele nauczyć. W codzien-
nych konferencjach poruszono takie zagadnienia 
jak: zadania i cele Roku Wiary, przesłania Świa-
towych Dni Młodzieży, podstawowe wiadomości 
o ziemskiej ojczyźnie Pana Jezusa - Palestynie 
i Ewangeliach, rola i znaczenie świętych i błogo-
sławionych patronów wybieranych przy chrzcie  
i bierzmowaniu. Wykorzystując sprzyjającą pogo-
dę zwiedziliśmy okoliczne tereny i miejscowości. 
Odbyliśmy pieszą pielgrzymkę do kościoła para-
fialnego w Tarnawie Górnej, gdzie z historią Parafii 
i miejscowości zapoznał nas miejscowy proboszcz 
i dziekan ks. Jan Krupiński. Innym razem podzi-
wialiśmy piękno i urozmaicenie terenowe okolicy 
ze wzniesienia Miarki. Przy tej okazji nasza trasa 
wędrówki biegła obok cmentarza wioski Olchowa 
założonego przez byłych właścicieli wioski, rodzi-

nę Schramów. Na nim też spoczywają przedsta-
wiciele ich rodu. Dotarliśmy także na najwyższy 
szczyt w tej okolicy o nazwie Gruszka (583m),  
a w drodze powrotnej nawiedziliśmy znajdującą 
się w lesie mogiłę, gdzie zostało rozstrzelanych 115 
Polaków, a wśród nich brat ks. kard. Adama Ko-
złowieckiego, Czesław. Za tam spoczywających  

i wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, wol-
ności, prawdy oraz sprawiedliwości odmówili-
śmy wspólnie modlitwy, którym przewodniczył  
ks. Adam Lechwar. W czasie naszego pobytu mia-
ła miejsce także piesza wędrówka do Hoczwi na 
spotkanie z miejscowym artystą malarzem i rzeź-
biarzem Zdzisławem Pękalskim.

Miejscem naszego dłuższego zatrzymania był 
także klasztor Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Po 
muzeum pamiątek misyjnych, m. in. związanych  
z życiem i pracą błogosławionego Jana Beyzyma 
na Madagaskarze oprowadziła nas miejscowa 
przewodniczka p. Maria. Z dziejami klasztoru 
i skarbca zapoznał nas o. Kazimierz Leń. To on 
zaprowadził nas do kaplicy nowicjackiej, gdzie 
zanosiliśmy modlitwy za dzieci i młodzież przy re-
likwiach św. Stanisława Kostki. Miejscem naszych 
odwiedzin była także Strachocina, a więc miejsco-

wość, gdzie urodził się św. Andrzej Bobola, kapłan 
męczennik. Ucałowanie relikwii przy chrzcielnicy, 
przy której poprzez chrzest został włączony do 
wspólnoty kościoła, miało swoje szczególne zna-
czenie i wymowę. Z dziejami jego męczeńskiego 
życia i śmierci zapoznała nas siostra zakonna Ry-
cerstwa Niepokalanej.

Radosnym dniem naszego poby-
tu były niespodziewane odwiedziny  
ks. biskupa ordynariusza Krzysztofa Nit-
kiewicza w środę 17 lipca w godzinach 
popołudniowych. Najpierw zebraliśmy 
się w kaplicy Ośrodka, gdzie skierowane 
zostało do nas pasterskie pouczające sło-
wo oraz udzielone błogosławieństwo. Na-
stępnie był czas na rozmowę z uczestni-
kami, zrobienie pamiątkowych zdjęć oraz 
zwiedzanie obiektu. Poprzez wspólny 
śpiew wyraziliśmy wdzięczność ks. bi-
skupowi za odwiedziny, składając życze-

nia z racji dnia urodzin i nadchodzących imienin.
Niech będą dzięki Wszechmogącemu Bogu 

za Jego błogosławieństwo, co wyraziło się w tym, 
że wszyscy wrócili do swoich bliskich zdrowi i za-
dowoleni. Należy wyrazić także wdzięczność lu-
dziom, dzięki poświęceniu i pracy których można 
było spokojnie przeżywać wakacyjne dni. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności pragniemy skierować 
za znaczące wsparcie materialne na adres Urzędu 
Miasta i Gminy Nowa Dęba. Słowa podzięko-
wania przekazujemy również na ręce opiekuna 
Ośrodka, ks. Adama Lechwara. Wszystkim za 
wszelką pomoc, wsparcie i życzliwość serdecznie 
dziękujemy.

ks. Mieczysław Wolanin 
Parafia MBKP

Rozmowa z RYSZARDEM JANIĄ, prezesem Pil-
kington Automotive Poland sp. z o.o., która ukazała się 
w Tygodniku Nadwiślańskim.
– Niedawno Komisja Europejska zdecydowała  
o wsparciu finansowym rozbudowy zakładu fir-
my Pilkington Automotive Poland w Chmielowie,  
w gminie Nowa Dęba. Inwestycja ma kosztować 102,3 
miliona euro, z czego 19,8 dołoży Unia. Na pewno ze 
zniecierpliwieniem oczekiwał Pan na tę decyzję. 
– To prawda. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków europejskich trochę trwa, a przy dużych inwe-
stycjach – takich jak nasza – dodatkowo jest podzielony 
na dwa etapy. Pierwszy to kwalifikacja na poziomie kra-
jowym, którą prowadzi Ministerstwo Gospodarki. Ten 

etap rozpoczęliśmy w październiku 2010 roku, w marcu 
otrzymaliśmy decyzję, a umowę podpisaliśmy pod ko-
niec 2011 roku. W tym momencie rozpoczął się drugi 
etap, czyli starania o kwalifikację w Komisji Europej-
skiej. Realizację naszych planów rozpoczęliśmy, nie cze-
kając na decyzję tej instytucji. Pewność, że dostaniemy 
pieniądze mamy dopiero teraz, ale inwestycję w Chmie-
lowie rozpoczęliśmy już dwa lata temu. Oczywiście było 
ryzyko, że spotkamy się z odmową ze strony Unii, ale 
biorąc pod uwagę innowacyjność naszego projektu, by-
łem przekonany, że ta decyzja będzie dla nas pozytywna. 
W zasadzie była to tylko kwestia czasu.
 – Rok temu, w rozmowie z moim redakcyjnym ko-
legą Wacławem Pintalem, mówił Pan, że jeśli tych 

PILKINGTON w ofensywie

Parafialne „Wakacje z Bogiem”
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pieniędzy nie będzie, to nie będzie też rozbu-
dowy zakładu.
 – Gdybyśmy nie dostali tego dofinansowania, 
to faktycznie dalsza cześć tej inwestycji sta-
nęłaby pod znakiem zapytania. Na szczęście 
sprawy potoczyły się po naszej myśli, chociaż 
zakładaliśmy, że decyzję Komisji Europejskiej 
poznamy na początku tego roku, a nie dopiero 
pod koniec.
– Jaka część tego projektu została zrealizo-
wana podczas oczekiwania na decyzję KE  
i jaka część fabryki już działa? 
– Uruchomiliśmy już część zakładu produkującą 
przednie szyby, dzięki czemu do ponad dwóch 
milionów szyb produkowanych rocznie w San-
domierzu dokładamy 1,7 miliona z Chmielowa. 
Kontynuujemy projekt, czyli dobudowujemy tę 
część fabryki, w której produkowane będą szyby 
boczne. W Sandomierzu produkujemy ich około 
trzech i pół miliona. Jeszcze około drugie tyle 
chcemy wytwarzać w Chmielowie.
– Ile zatem osób znalazło pracę od chwili, gdy 
Pilkington Automotive Poland zaczął funk-
cjonować w Chmielowie? 
– W tym momencie mamy 450 nowo zatrudnio-
nych osób. Większość z nich pracuje w Chmielo-
wie. Większość, a nie wszyscy, bo uruchamiając 
nowy zakład, musieliśmy przenieść tam część 
doświadczonej załogi z Sandomierza, a później 
uzupełnić te braki. Nasi stali kooperanci zajmu-
jący się transportem wewnętrznym, ochroną 
czy utrzymaniem czystości zatrudnili też około 
180 osób. W ciągu roku zatrudnienie znalazło 
więc w sumie ponad sześćset osób.
– A ile osób w ogóle pracuje dziś w obydwu 
fabrykach firmy Pilkington? 
– W samym Pilkington Automotive pracuje po-
nad 1700 osób. W firmach, które z nami współ-
pracują, w Sandomierzu jest dodatkowe 250 
osób i 150 w Chmielowie. W sumie jest to więc 
jakieś 2100 osób. Oprócz tego w Sandomierzu 
Pilkington prowadzi produkcję szkła surowego 
oraz Europejskie Centrum Usług Wspólnych  
i zatrudnia około 350 osób.
– W niedalekiej przyszłości liczba pracowni-
ków fabryki zlokalizowanej w Chmielowie 
ma się jeszcze powiększyć.
Mówi się, że po zrealizowaniu projektu, któ-
ry zyskał unijne dofinansowanie, powstanie 
ponad 300 nowych miejsc pracy, ale skoro 
jego część już została zrealizowana, to pew-
nie będzie ich mniej? 
– Po zakończeniu tego projektu przybędzie nam 
jeszcze około 150 nowych pracowników. Około 
pięćdziesięciu kolejnych osób znajdzie też pracę 
we wspomnianych już firmach kooperujących 
z nami. Najpierw jednak trzeba wybudować 
i uruchomić zakład. Zakładamy, że linie pro-

duk-cyjne będą gotowe do uruchomienia pod 
koniec przyszłego roku, lub na początku kolej-
nego. W roku 2015 będziemy chcieli urucho-
mić wszystkie zmiany produkcyjne. Będą nowe 
miejsca pracy, ale jeszcze nie dziś i nie jutro.
– Jak wyglądają zarobki w fabrykach Pil-
kington Automotive Poland? Na co mogą 
liczyć osoby szukające w nich zatrudnienia? 
– Warunki płacowe są zróżnicowane. Wszystko 
zależy od tego, o jakich grupach pracowników 
mówimy i jakie jest ich doświadczenie. Osoba 
bez żadnego doświadczenia dostanie inną ofertę 
zatrudnienia niż ta, która je posiada. Uważam, 
że systemy płacowe, które u nas obowiązują, 
dość wyraźnie pokazują, na co nowy pracownik 
może liczyć w przeciągu pierwszych kilkunastu 
miesięcy. W przypadku pracowników produk-
cyjnych pierwsza umowa jest na trzymiesięcz-
ny okres próbny, który kończy się oceną pracy,  
a co za tym idzie, decyzją o dalszym zatrud-
nieniu. Jeśli ocena jest pozytywna, proponu-
jemy pracownikowi kolejną umowę o pracę, 
oczywiście na innych warunkach finansowych, 
która zawierana jest na 12 miesięcy. W trakcie 
tego roku pracy pracownik podlega kolejnym 
dwóm procesom oceny, co daje pracownikowi 
możliwość uzyskania lepszej stawki godzino-
wej w zależności od uzyskanych wyników. Ten 
15-miesięczny okres wdrażania do organizacji 
i powiązany z nim proces weryfikacji umiejęt-
ności, daje pracownikowi szansę na wzrost jego 
wynagrodzenia o 20 do 30 proc. Pracownicy 
zatrudnieni już na umowy stałe otrzymują co-
roczne podwyżki, indywidualnie zróżnicowane, 
w zależności od rezultatów ich pracy. Oprócz 
wynagrodzenia podstawowego mamy również 
system premiowy, dodatki nocne, świąteczne 
czy dofinansowanie do wypoczynku z funduszu 
socjalnego Ponadto istnieje pracowniczy pro-
gram emerytalny, który jest uzupełnieniem do 
otrzymywanej w przyszłości emerytury. Obser-
wujemy zarówno lokalny, jak i branżowy rynek 
pracy i odpowiednio reagujemy na zachodzące 
zmiany, szczególnie w deficytowych grupach 
pracowniczych. Na pewno nie możemy pozwo-
lić sobie na to, aby pracownicy od nas odchodzi-
li tylko dlatego, że mogą otrzymać gdzieś lepsze 
warunki finansowe. Chyba że jest to związane  
z awansem i dalszym rozwojem poza naszą fir-
mą. Z drugiej strony, znając lokalne rynki pracy 
i w celu zapewnienia konkurencyjności w kosz-
tach funkcjonowania, formułujemy oferty pracy 
nie odbiegające od ofert innych pracodawców.
 – Czy po wybudowaniu tej brakującej części 
zakładu, w 2015 roku, „projekt Chmielów” 
można będzie uznać za zakończony? 
– Nie sądzę, aby w latach 2016-2017 nastąpiła 
dalsza rozbudowa zakładu. Obecnie mamy tam 
trzynaście hektarów ziemi i nie planujemy kup-
na kolejnych działek. Około pięciu hektarów 
powierzchni znajduje się pod dachem, a po tej 

planowanej rozbudowie ten obszar powiększy 
się o dwa i pół do trzech hektarów.
– A co z halami w tarnobrzeskim Machowie? 
Macie zamiar je opuścić i działać jedynie na 
terenie w Chmielowie? 
– Już się stamtąd przenieśliśmy. Ostania linia 
produkcyjna wyjechała z Machowa z końcem 
sierpnia. Od początku zakładaliśmy, że tak bę-
dzie. To, że znaleźliśmy się w Machowie, wyni-
kało z potrzeb rynku. W tym czasie nie mieliśmy 
możliwości umieszczenia tego typu produkcji  
w innym miejscu.
– Jak układa się Panu współpraca z nowo-
dębskim samorządem? Wydaje się, że wła-
dze gminy są w stanie zrobić wiele, aby po-
móc inwestorom, którzy chcą działać na jej 
terenie. 
– Poszukiwanie poza Sandomierzem terenu na 
lokalizację naszego zakładu odbywało się przy 
dużym wsparciu burmistrza i starosty. Jestem 
przekonany, że ich odpowiednie podejście do 
tego tematu pozwoliło, by okres uzyskiwania 
pozwolenia na budowę wyniósł siedem mie-
sięcy, a nie więcej. Z tego, co wiem, średnio 
w Polsce trwa to około roku, a w niektórych 
przypadkach i dwa lata. Nie mam wątpliwości, 
że samorząd wspierał ten projekt – od procesu 
uzyskiwania zezwoleń, po inwestycje, takie jak 
poprawa nawierzchni przy drodze dojazdowej 
do zakładu czy plany budowy przy niej parkin-
gów.
 – Cały czas rozmawiamy o Chmielowie. A co 
z macierzystym zakładem w Sandomierzu? 
Ile jest prawdy w stwierdzeniach, że Pilking-
ton stamtąd ucieka? 
– Pilkington jest i będzie w Sandomierzu. Jed-
nak ze względu na chęć rozwijania firmy i opty-
malizacji procesów logistycznych, część opera-
cji przenieśliśmy do Chmielowa.
– Pańska firma włączyła się w realizację pro-
jektu osłonowego dla zwalnianych pracow-
ników Kopalni Siarki „Machów”. Ilu z nich 
skorzystało z Waszej oferty? 
– Według założeń miało to być kilkadziesiąt 
osób. Przez rok prezentowaliśmy naszą firmę, 
spotykaliśmy się z tymi osobami, mówiliśmy  
o warunkach pracy i tak dalej. Na dziś z tej ofer-
ty skorzystało zaledwie kilkanaście osób.
– Może zdecydowało tutaj rozczarowanie 
warunkami płacowymi, jakie otrzymali?  
W końcu mówi się, że w kopalni dobrze za-
rabiali. 
– Może. Nie rozmawialiśmy o tym, dlaczego 
ktoś nie zdecydował się na skorzystanie z tej 
propozycji. Trudno mi powiedzieć, czy te osoby, 
które do nas przeszły, mają podobne warunki 
do tych, jakie miały wcześniej. Wiadomo, jaka 
jest perspektywa pracy w kopalni. Prędzej czy 
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później ten zakład przestanie istnieć. W tej sy-
tuacji decyzja o skorzystaniu z naszej oferty to 
kwestia myślenia o przyszłości, w perspekty-
wie dalszej niż rok czy dwa. Może nie wszyscy 
chcieli tak na to spojrzeć.
– Ale chyba nie narzekacie na brak chętnych 
do pracy? 
– Egzamin zdał program realizowany wspólnie 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu. 
Z około stu osób, które dzięki pieniądzom z PUP 
miały możliwość przepracowania u nas trzech 
miesięcy, ponad 70 procent zostało zatrudnio-
nych. Mamy także umowę z technikum me-
chanicznym z Zespołu Szkół numer 2 w Nowej 
Dębie, na podstawie której jego uczniowie od-
bywają u nas praktyki i później mają szansę na 
zatrudnienie. Współpracujemy również z san-
domierską Państwową Wyższą Szkołą Zawodo-
wą, gdzie dwa lata temu, przy naszym udziale, 
uruchomiono kierunek mechatronika. Studenci 

odbywają u nas praktyki, a za rok pojawią się 
pierwsi absolwenci z tytułem licencjata i zdo-
bytym już doświadczeniem. Oczywiście wiele 
osób samych się do nas zgłasza.
 – Pytanie z zupełnie innej dziedziny. Czy 
istnieje możliwość, że Pilkington Automotive 
Poland zacznie mocno wspierać któryś z na-
szych klubów sportowych? 
– Jesteśmy mocno zaangażowani w to, co dzie-
je się tutaj, w regionie, zarówno w środowisku 
sportowym, kulturalnym, medycznym czy na 
przykład w różnego rodzaju placówkach wy-
chowawczych. Uczestniczymy w życiu wielu 
instytucji w różnych formach, także finanso-
wych – i nie są to małe pieniądze. Jeśli mówimy 
o sponsorowaniu zawodowego sportu, to ja nie 
bardzo wierzę w to, że jest jakaś firma, która 
łączy się z kimś tylko po to, żeby dawać mu pie-
niądze. Zawsze musi coś z tego mieć. Jeśli masz 
z kimś umowę handlową, to powinieneś wyka-

zać, że to wpływa na twoje obroty, poprawia 
zbywalność twoich produktów i tak dalej. My 
jesteśmy firmą, która bardzo mało sprzedaje na 
rynek konsumenta, bo części zamienne to dzie-
sięć, może piętnaście procent naszej produkcji. 
Sprzedajemy nasz towar odbiorcom, którzy wy-
korzystują go i później sprzedają razem z jakimś 
finalnym produktem. Dlatego, tak naprawdę, 
nie jesteśmy zainteresowani tym, aby w jakiś 
sposób ten nasz produkt promować. Tak więc, 
z jednej strony te handlowe układy pokazują, że 
jest nam to niepotrzebne, z drugiej zaś istniejąc 
w pewnym środowisku i znając skalę naszego 
przedsiębiorstwa, jesteśmy świadomi, że mo-
żemy na nie oddziaływać, i chcemy to robić. 
Ale tutaj mam na myśli raczej pomoc w formie 
darowizny niż czysto komercyjny, typowo spon-
sorski układ.
 – Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Rafał Nieckarz

Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu 
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicz-
nych do 2026 r. (czyli o 6 lat). To stanowisko 
rządu staje się ważną zachętą inwestycyjną dla 
obecnych, jak i nowych inwestorów. Wydłużony 
czas ma szczególne znaczenie dla tych branży, 
które nie mogą liczyć na szybki zwrot poniesio-
nych nakładów.
Przed inwestorami jeszcze 14 lat na skorzystanie 
z przywilejów, jakie daje inwestowanie w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych. Jest to szansa 
dla naszego terenu, na którym działa Tarnobrze-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefa-
mi w Nowej Dębie i Chmielowie.

Wiesław Ordon 
Burmistrz

Specjalne  
strefy 

ekonomiczne  
będą działać 

dłużej!

6- edycja konkursu 
„Wzorowa działka”

Są ludzie, którzy pa-
miętają i wkładają dużo ser-
ca, potu i trudu w wygląd 
tego małego, oddanego im 
pod opiekę kawałka ziemi.  
6 września zakończyła się 
szósta edycja konkursu „Wzo-
rowa działka”. Burmistrz 
Wiesław Ordon wraz z rad-
nym Kazimierzem Skiminą 
wręczyli zwycięzcom  nagro-
dy podczas uroczystości na 
terenie R.O.D. „Metalowiec”. 
Nagrodami w konkursie był 

sprzęt ogrodniczy i rekreacyj-
ny, a zwycięzcami zostali:
Rodzinny Ogród Działkowy 
„Relaks”
I miejsce - Krystyna Pasieka 
działka Nr 132
II miejsce - Józef Działowski  
działka Nr 195
III miejsce - Marian Malec  
działka Nr 152
Rodzinny Ogród Działkowy 
„Metalowiec”
I miejsce - Józef Furtak  

działka  Nr 12
II miejsce - Agnieszka i 
Marek Powrózek  
działka Nr 58
III miejsce - Zbigniew Boroń  
działka Nr 79
Rodzinny Ogród Działkowy 
„Nad Bystrzykiem”
I miejsce - Piotr i Alicja 
Kopeć działka Nr 17
II miejsce - Krystyna Ka-
sperkiewicz działka Nr 46
III miejsce - Aniela Kwaśnik  
działka Nr 27
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21 września w sali Zespołu Szkół Nr 1  
w Nowej Dębie odbyło się spotkanie integra-
cyjne naszych członków z okazji „50-lecia 
Związku i Dnia Seniora”

Na uroczystość przybyło 116 osób w raz  
z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli: 
Poseł na Sejm RP Mirosław Pluta, Starosta 
tarnobrzeski Krzysztof Pitra, burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, zastęp-
ca Burmistrza Zygmunt Żołądź, V-ce Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Maria Mroczek, 
Prezes Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” 
Stanisław Szpunar, V-ce Prezes „Spółdzielni 
Inwalidów Zjednoczenie” Barbara Mirow-
ska, Przewodnicząca Zarządu Rejonowego  
w Sandomierzu Janina Szczygielska, Przewod-
niczący Zarządu Rejonowego w Baranowie 
Sandomierskim, a zarazem V-ce Przewodni-
czący Zarządu Okręgowego w Rzeszowie Józef 
Ciejka, Dyrektor ds. Finansowych Zakładów 
Metalowych „Dezamet”  Urszula Krakowska, 
Dyrektor M-G.OPS Leszek Mirowski ze swo-
imi pracownikami ksiądz Andrzej Parylak oraz 
przedstawiciele prywatnych firm i zaprzyjaź-
nionych organizacji.

Uroczystość rozpoczęto o godzinie 14-tej. 
Wszystkich zebranych powitała serdecznie 
Przewodnicząca PZERiI Józefa Maria Kacz-
marek, dziękując także za liczne przybycie. 
Przewodnicząca Związku odczytała „Zarys 
Działalności Związku za okres  50 lat”  zapo-
znając z pracą Zarządu na rzecz Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Najdłużej działającym 
Przewodniczącym Związku był Julian Żmi-
horski.  Usprawiedliwiając swą nieobecność na 
zabraniu Przewodnicząca Zarządu Głównego 
w Warszawie Elżbieta Arciszewska  przesłała 
list gratulacyjny z życzeniami i podziękowa-
niem za zaproszenie, który odczytał zebranym 
Sekretarz Jan Witkowski. Gratulacje przysłała 
nam również Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Ja-
nina Lubera.

W imieniu Zarządu i Związku wszystkim 
darczyńcom i osobom, które czynnie wspiera-
ją Związek specjalne podziękowania wręczyli 
Przewodnicząca J.M. Kaczmarek oraz Sekre-
tarz Jan Witkowski. Dla wszystkich przybyłych 
na uroczystość w związku ze zbliżającą się 
beatyfikacją Papieża Jana Pawła II wiersz Pt. 
„Ojczyzno Ma” Karola Wojtyły  powiedziała 
Maria  Mączka, za co otrzymała duże brawa.

Dla zebranych „Kapela Ludowa Dębianie” 
zagrała piosenkę „Murarze, Murarze”. Dla  Ju-
bilatów Naszego Związku, który ukończyli 90, 
85 i 80 lat  ufundowano po róży oraz czekola-
dzie. Dla Jubilatów Kapela zagrała  piosen-
kę  „Grabownica”. Przewodnicząca poprosiła  
o zabranie głosu zaproszonych Gości, którzy  
w ciepłych słowach życzyli Seniorom i Jubila-
tom wszystkiego najlepszego, długich lat życia 

w zdrowiu oraz dziękowali za wysiłek w pracy 
dla Polski. Podkreśliła, że jesteśmy skarbnicą 
wiedzy dla młodych oraz pracy na rzecz Związ-
ku i Miasta. Przewodnicząca podziękowała  
Gościom za ciepłe słowa. Maria Mączka oraz 
Sekretarz Jan Witkowski w imieniu Zarządu  
podziękowali Przewodniczącej J.M. Kaczma-
rek życząc długiego życia i dalszej pracy na 
rzecz Związku Emerytów i Rencistów.

Młodzież z „Zespołu Dębianie”, prowadzo-
nego przez Marię Łączną, zatańczyła dla zebra-
nych tańce polskie. Przewodnicząca podzięko-
wała wykonawcom za piękny występ oraz ich 
opiekunom Marii Łącznej i Adamowi Lasek, 
Ewie Kieliszek dodatkowo za upiększenie sali 
oraz młodzieży za ustawianie stołów i krzeseł.

Obsługą gości zajmowały się panie z M-G 
OPS, którym też Przewodnicząca podziękowa-

„50- lecie Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 
w Nowej Dębie i Dzień Seniora 2013”

W tegorocznej edycji konkursu na „Wzoro-
wą Działkę 2013 roku” na terenie powiatu tar-
nobrzeskiego, podsumowanej 31 sierpnia, której 
gospodarzem był zarząd Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu  II 
miejsce zajął Marian Maciąg, właściciel dział-
ki na terenie ROD „Relaks” w Nowej Dębie,  
a miejsce III zajęli Anna i Roman Ortylewscy 

z ROD „Metalowiec” w Nowej Dębie. Nagro-
dy wręczył Krzysztof Pitra, Starosta tarno-
brzeski  podczas obchodów Dnia Działkowca. –  
W dniu waszego święta życzę wam wszystkiego 
dobrego, samych radości w obcowaniu z naturą. 
Bardzo cenię wasze piękne działki, w utrzyma-
nie których włożyliście mnóstwo pracy i wolego 
czasu. Gratuluję odznaczonym i wyróżnionym. 

Życzę udanych i zdrowych plonów – powiedział 
starosta tarnobrzeski.

Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i cenny sprzęt ogrodniczy ufundowany 
przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.  

UMiG
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5 października w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie uroczystość XX-lecia 
istnienia świętowali członkowie Nowodębskiego 
Koła Diabetyków.

Na uroczystość przybyli prezesi podkarpac-
kich kół zrzeszających diabetyków oraz osoby, 

na których chorzy mogą zawsze 
liczyć. Gościem honorowym uro-
czystości był Andrzej Bauman, 
prezes Zarządu Głównego Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabety-
ków, który mówił o problemach 
z którymi muszą zmagać się cho-
rzy na cukrzycę w Polsce.

Prezes Nowodębskiego Koła 
Diabetyków -  Kazimierz Szczur, 
z okazji jubileuszu odebrał pa-
miątkowy grawerton, który wrę-
czyli mu burmistrz Nowej Dęby - 
Wiesław Ordon i przewodniczący 
Rady Miejskiej – Wojciech Serafin.

Burmistrz mówił, że godne podkreślenia jest 
to, że koło diabetyków pomaga nie tylko swoim 
członkom, ale także osobom spoza koła. Trudno 
byłoby nie pomagać ludziom, którzy tak aktyw-
nie podeszli do problemu dotykającego ludzi  
w różnym wieku. Zdaniem burmistrza warto 
podkreślić przede wszystkim fakt, że przedstawi-
ciele koła docierają z bezpłatnymi badaniami do 
mieszkańców wsi, uświadamiając jednocześnie  
o mogących wystąpić zagrożeniach dla zdrowia, 

z powodu podwyższonego cukru lub cholestero-
lu. Burmistrz dodał też, że być może dzięki takim 
inicjatywom będzie mniej zachorowań, a ludziom 
chorującym na cukrzycę łatwiej będzie sobie z nią 
poradzić.

Nowodębscy diabetycy dziękując za życzenia 
i ciepłe słowa wyróżnili odznaczeniami Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków: Wiesława Ordona – 
burmistrza Nowej Dęby, Zofię Strzelczyk, Zdzi-
sława Chmielowca, Jerzego Sudoła – wicestarostę 
tarnobrzeskiego, Danutę Mysiak, Stanisława Gur-
daka oraz dr Ewę Gronkowską.

Na koniec diabetycy przypominali, że z cu-
krzycy się nie wyrasta i trzeba z nią żyć, pamięta-
jąc o właściwym postępowaniu z chorobą.

RL/MM

W spotkaniu, które odbyło się 14 października  
w sali kameralnej Samorządowego Ośrodka Kultury, 
udział wzięli dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjów, zespołów szkół, radni, przedstawi-
ciele związków zawodowych, nagrodzeni nagrodą bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz nauczyciele, 
którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego. 
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich 
zebranych gości przez dyrektora BOJS-u, Renatę Bal. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon podziękował 
wszystkim pracownikom oświaty za ich trud uczenia  
i wychowywania młodego pokolenia oraz codzienną 
pracę. Do podziękowań dołączyła się także w imieniu 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie - wiceprzewodnicząca 
Maria Mroczek, która złożyła na ręce obecnych peda-
gogów życzenia dla wszystkich pracowników oświaty.

XX-lecie Nowodębskiego 
Koła Diabetyków

Belfrowie nagrodzeni w swoje święto

ła serdecznie za ich bezinteresowną pomoc.
W II części „Ludowa Kapela Dębianie” 

wykonała piękny koncert z wieloma utworami 
również do tańca, do których zapraszała uczest-
ników spotkania.

Po skończonym koncercie Kapeli, do tańca 
muzykę puszczał z płyt Kamil Hinzman.

Wszyscy uczestnicy spotkania na zakoń-
czenie dziękowali całemu Zarządowi za przy-
gotowania całego przyjęcia z okazji 50- lecia 
Związku.

Mieliśmy wszyscy trochę miłych chwil  
spędzonych wspólnie.

Jan Witkowski

Andrzej Bauman - prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Gratulacje odbiera prezes nowodębskiego koła Kazimierz Szczur
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W niedzielę, 1 września na stadionie spor-
towym w Chmielowie odbył się kolejny, VI 
Festiwal Orkiestr Dętych. Choć początkowo 
nad głowami widzów wisiały deszczowe chmu-
ry, pogoda zdążyła się poprawić, a w imprezie 
udział wzięło wielu mieszkańców Chmielowa  
i okolicznych miejscowości. 

Głównymi współorganizatorami i sponso-
rami tegorocznego Festiwalu byli Starostwo Po-
wiatowe w Tarnobrzegu i Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Nowej Dębie, który jest Instytucją 
Kultury Gminy Nowa Dęba.

Najważniejszym  punktem festiwalu był 
przegląd orkiestr dętych, w trakcie którego swoje 
umiejętności zaprezentowało 5 orkiestr tj.: Miej-
ska Orkiestra Dęta z Tarnobrzega, Orkiestra 
Dęta „Spoko Orkiestra” z Kocudzy Drugiej, 
Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
Parafialna Orkiestra z Komorowa oraz Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta z Chmielowa. Po emocjo-
nujących prezentacjach różnorodnych utworów 
jury przeglądu za zwycięzcę uznało Orkiestrę  
z Kocudzy Drugiej. Na drugim miejscu upla-
sowała się Miejska Orkiestra z Tarnobrzega, 
natomiast trzecie miejsce zdobyli gospodarze 
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta  z Chmielowa.  
Czwarte i piąte miejsce przypadło odpowiednio 
orkiestrom z Komorowa i Nowej Dęby. Wszyst-
kie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary  
i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, 
wręczone przez wicestarostę tarnobrzeskiego 
Jerzego Sudoła i burmistrza Nowej Dęby Wie-
sława Ordona.   

Dodatkowymi atrakcjami festiwalu były 
występy Mażoretek Diament z Chmielowa, 
które zaprezentowały nowe układy. Największe 
brawa dostały najmłodsze członkinie zespołu 
mażoretek „Diament”, debiutujące podczas tego-
rocznego festiwalu. Bezpośrednio po występach 

konkursowych tańczył dla wszystkich zespół 
FRAM z Tarnobrzega, który zaprezentował 
wspaniałą sztukę tańca nowoczesnego. VI Festi-
wal Orkiestr Dętych zakończył występ 5 solistek 
z Chmielowa, które zaśpiewały przeboje zna-
nych artystów.

Podczas całego przebiegu imprezy można 
było skorzystać  z atrakcji przygotowanych przez 
Żandarmerię Wojskową oraz Koło Łowieckie 
„Ryś”, a także wziąć udział w konkursach propo-
nowanych  przez WORD w Tarnobrzegu. Poza 
tym organizatorzy przygotowali dla wszystkich 
stoiska gastronomiczne oraz loterię fantową,  
w której główną nagrodą  był rower turystyczny.

Wszystkim sponsorom, rodzicom oraz tym 
którzy w jakikolwiek sposób pomogli w zorga-
nizowaniu tego festiwalu składamy serdeczne 
podziękowania.

UMiG

VI Festiwal Orkiestr Dętych  
w Chmielowie

Następnie pedagodzy, którzy uzyskali 
awans na stopień nauczyciela mianowanego 
złożyli ślubowanie. Byli to: Agata Dobrasiewicz 
z Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie, ks. Rafał 
Kasprzyk z Zespołu Placówek Oświatowych  
w Nowej Dębie, Andrzej Majkut z Zespołu 
Szkół w Jadachach, Ewelina Myszka i Kata-
rzyna Serafin z Zespołu Szkół w Chmielowie, 
Agnieszka Skrzypek-Kopeć ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Nowej Dębie, Damian Stróż  
z Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie i Marta 
Wrona z Zespołu Szkół w Jadachach.

Podczas uroczystości Wiesław Ordon wrę-
czył także nagrody burmistrza dla nauczycieli. 
Otrzymali je w tym roku: Agnieszka Buczek  

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredów-
ce, Marta Duda ze Szkoły Podstawowej w Tar-
nowskiej Woli, Sylwia Glijer ze Szkoły Podsta-
wowej w Rozalinie, Barbara Goclan i Monika 
Jabłońska-Licak z Gimnazjum Nr 1 w Nowej 
Dębie, Beata Kubicka ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Nowej Dębie, Andrzej Majkut z Zespo-
łu Szkół w Jadachach, Ewa Markowicz-Zając  
i Dorota Obara ze Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Nowej Dębie, Jolanta Orłowska z Przed-
szkola Nr 1 w Nowej Dębie, Bernarda Orzech  
z Zespołu Szkół w Jadachach, Małgorzata 
Stec z Zespołu Szkół w Cyganach, Małgorzata 
Szczeszek z Zespołu Placówek Oświatowych  
w Nowej Dębie, Małgorzata Tałaj z Zespołu 

Szkół w Chmielowie, Dorota Taraszka z Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, Bar-
bara Wdowiak z Zespołu Szkół w Jadachach, 
Brygida Zięba z Przedszkola Nr 5 w Nowej 
Dębie oraz Marzena Zöllner z Gimnazjum Nr 1  
w Nowej Dębie.

Gratulacje nagrodzonym i mianowanym 
złożyli także Stanisław Skimina - przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  
i Sportu Rady Miejskiej, Maria Krakowska, 
reprezentująca Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego oraz Krzysztof Zych - przewodniczący 
MKO NSZZ „Solidarność” w Nowej Dębie.

BOJS



lato 2013 NASZE SPRAWY20

Z okazji jubileuszu 60-lecia Miejskiego Klu-
bu Sportowego STAL Nowa Dęba, burmistrz 
Miasta i Gminy Nowa Dęba, po uzgodnieniach 
z Zarządem Klubu, wystąpił do Ministra Sportu 
i Turystyki  o nadanie odznaki „Za Zasługi dla 
Sportu” dla działaczy i trenerów związanych  
z MKS STAL. 

Zasłużeni dla sportu otrzy-
mali odznaki z rąk burmistrza 
Wiesława Ordona 25 września, 
podczas XXXV sesji Rady Miej-
skiej. Odznaczeniami udekoro-
wani zostali: Antoni Malcharek 
- srebrna odznaka oraz Bogdan 
Gunia, Bogdan Karkut i Jacek 
Szpunar - odznaka brązowa.

Dla opisania osiągnięć odzna-
czonych przedstawiamy krótkie 
notki biograficzne.
Bogdan Gunia - z badmintonem 
związany od roku 1980 po dzień 
dzisiejszy, jako zawodnik oraz 
jako zasłużony działacz sporto-
wy klubu MKS Stal Nowa Dęba.  
W sezonie 1980/81 był zawodnikiem sekcji bad-
mintona Stal Nowa Dęba – zespołu, który wywal-
czył awans do I ligi. W jej szeregach  występował 

bez przerwy do roku 1987. Należał do najlepszych 
juniorów w Polsce, czego dowodem jest 3 miej-
sce w kategorii juniorów na liście klasyfikacyj-
nej Polskiego Związku Badmintona w sezonie 
1980/81. Był również kilkakrotnym finalistą Mi-
strzostw Polski Juniorów. W latach 1990-98 przez 
dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa d/s 

sportowych Okręgowego Związku Badmintona  
w Tarnobrzegu. W chwili obecnej to jeden z czo-
łowych weteranów na Podkarpaciu i w Polsce  

w swojej kategorii wiekowej. Aktualny dwukrot-
ny złoty medalista Ogólnopolskiej Spartakiady 
Prawników w badmintonie w singlu i deblu; wie-
lokrotny medalista Mistrzostw Polski w różnych 
kategoriach wiekowych, a przede wszystkim  
w kategorii Weteranów. Bogdan Gunia aktywnie 
wspiera sport poprzez czynne zaangażowanie  
w rozwój badmintona na Podkarpaciu, a szcze-
gólnie w Nowej Dębie. Współorganizował w 1995 
roku Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Nowej 
Dębie. Po dzień dzisiejszy czynnie wspiera i ini-

cjuje wszelkiego rodzaju zawody 
badmintonowe rozgrywane w śro-
dowisku Nowej Dęby, a w szcze-
gólności zawody rangi mistrzostw 
Podkarpacia w różnych katego-
riach wiekowych. Sam też czynnie 
uczestniczy w zawodach wetera-
nów rozgrywanych na badmin-
tonowych kortach województwa 
podkarpackiego oraz innych regio-
nów Polski. Promuje tę dyscyplinę 
sportową w różnych środowiskach, 
uczestnicząc z racji wykonywane-
go zawodu, w różnych konferen-
cjach i spotkaniach. Badminton to 
jego pasja życiowa.
Bogdan Karkut - ze sportem 

związany od 1985 roku. Początkowo, 
jako zawodnik był członkiem kadry juniorów Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki; zdobył brązowy 

12 października w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie gościliśmy legendarną 
grupę Stare Dobre Małżeństwo. 

Soczyste i aromatyczne brzmienie formacji 
zapewnił niebanalny zestaw instrumentów wy-
korzystywanych podczas koncertu: gitary 6 i 12 
strunowe, dobro, instrumenty klawiszowe, cajon.

Publiczność owacja-
mi na stojąco dwukrot-
nie wywołała muzyków 
na scenę. Znakomite-
mu liderowi zespołu 
Krzysztofowi Mysz-
kowskiemu towarzyszy-
li: Bolo Pietraszkiewicz 
oraz Roman Ziobro.

Ponad dwugodzin-
ny koncert promował 
najnowszą płytę zespo-
łu, ale nie zabrakło rów-
nież najbardziej znanych 
przebojów SDM takich 
jak: „Czarny Blues  

o czwartej nad ranem” czy też „Bieszczadzkie 
Anioły”. Bezpośrednio po koncercie można było 
nabyć płytę zespołu pt. „Mówi mądrość”, zdobyć 
autograf od muzyków czy też zrobić pamiątkowe 
zdjęcie.

SOK 

Zasłużeni dla Sportu

Stare Dobre Małżeństwo  
w Nowej Dębie

» kultura / sport

Lider zespołu Krzysztof Myszkowski

od lewej: Wiesław Ordon, Jacek Szpunar, Maria Mroczek, Bogdan Karkut, Bogdan Gunia, Antoni Malcharek
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Nowa Dęba po raz kolejny gościła miłośni-
ków sportów motorowych. Amatorskie zawody  
w kategorii cross i quad rozegrano 20 paździer-
nika. Wydarzenie było kontynuacją cyklu imprez 
pod hasłem „MCQ Nowa Dęba” organizowane-
go od 2007 przez Stowarzyszenie „Dąb” z Nowej 
Dęby.

Zawody po raz pierwszy odbyły się na spe-
cjalnym, stałym torze terenowym. Stowarzy-
szenie „Dąb” wydzierżawiło ponad 2,5 h teren 
od miasta i własnymi siłami przygotowało tor 
praktycznie od podstaw. W planach na przyszły 
rok jest wykonanie oświetlenia oraz systemu 
zraszania trasy. Ponadto obiekt wyposażony jest  
w system monitoringu, który przekazuje obraz 
on-line do Internetu i dostępny jest na witrynie 
Stowarzyszenia.

Na starcie pojawili się zawodnicy z różnych 
regionów południowej i wschodniej Polski, któ-
rzy ścigali się na motocyklach oraz quadach.  
W pierwszych dwóch eta-
pach uczestnicy mieli do 
pokonania 5 okrążeń toru, 
którego długość liczy 1,5 
km. W super wyścigu 
dziesięciu najlepszych 
zawodników ścigało się 
okrążając tor również pię-
ciokrotnie.

Dzięki współpracy  
z burmistrzem Nowej 
Dęby oraz Starostą tarno-
brzeskim, Automobilklu-
bem Nowa Dęba, różnym 

służbom, sponsorom, a także licznym wolonta-
riuszom imprezę przeprowadzono sprawnie, cie-
kawie i bezpiecznie. Oczywiście dla widzów był 
wstęp wolny i brak wpisowego dla uczestników 
(jedynie 10 zł kaucji za nr startowy).

Harmonogram imprezy zakładał rozpoczęcie 
o godzinie 10 i z delikatnym opóźnieniem, prezes 
Stowarzyszenia DĄB Konrad Wesołowski, przy-
witał przybyłych zawodników i widzów. Omó-

Crossy i quady ścigały  
się po raz kolejny

medal w biegu na 1.500 m z przeszkodami jako 
junior młodszy. Po zakończeniu kariery zawodni-
ka od 1985 r. działa w sekcji lekkiej atletyki MKS 
STAL Nowa Dęba jako kierownik oraz długoletni 
społeczny trener. Jego wychowankowie m.in. Ka-
tarzyna Wojciechowska (srebrny medal w biegu 
na 4 km juniorek młodszych na Mistrzostwach 
Polski w Biegach Górskich w 2012;w 2011 roku  
2 medale – zloty i brązowy na Mistrzostwach 
Polski w Biegach Górskich w kategorii juniorek 
młodszych) zdobyli 10 medali na Mistrzostwach 
Polski w rożnych kategoriach wiekowych. Ponad-
to jego wychowankowie są medalistami woje-
wództwa młodzików i dzieci: Marcelina Serafin 
i Szymon Zięba.
Antoni Malcharek - twórca i założyciel sekcji 
badmintona w Nowej Dębie; 46 lat pracy jako 
trener. W sekcji Lekkiej Atletyki Stal Nowa Dęba 
jako szkoleniowiec od 1966 do 1979 roku. W maju 
1967 r. powołanie sekcji badmintona przy ognisku 
TKKF Zakładów Metalowych w Nowej Dębie  
i prowadzenie jej jako wolontariusz. W 1979 r. po 
wygraniu Ligi Międzywojewódzkiej i awansie do 
II Ligi zespół został przyjęty do ZKS Stal Nowa 
Dęba. Po 2 latach awansował do I Ligi, gdzie grał 
nieprzerwanie do 1990. Antoni Malcharek wpro-
wadził zespół STAL Nowa Dęba do ekstraklasy. 
Sam był wielokrotnym medalistą Mistrzostw 
Polski Weteranów oraz Mistrzostw Nauczycieli 
i Pracowników Oświaty w grach pojedynczych, 
podwójnych i mieszanych w różnych kategoriach 
wiekowych. Jego wychowankowie wielokrotnie 
zdobywali medale na Mistrzostwach Polski w roż-
nych kategoriach wiekowych, a  6 z nich dostąpiło 
zaszczytu powołania do kadry Polski. Pan Mal-
charek zasłużył się również jako członek zarzą-

du Polskiego Związku Badmintona. Dokonania  
A. Malcharka  w ostatnich latach:
- 2007-2011 członek Zarządu Podkarpackiego 
Związku Badmintona w Rzeszowie,
- 2006-2011 - szkoleniowiec w sekcji badmintona 
MKS Stal Nowa Dęba - prowadzenie zajęć tre-
ningowych z grupą dzieci i młodzików. Sukcesy 
wychowanków to przede wszystkim:
- Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików – VI. 
2009 r. : w singlu dziewcząt 2 miejsce Jolanty 
Paduch, w grze mieszanej Patryk Kopeć / Jolanta 
Paduch -  III miejsce;
- Mistrzostwa Podkarpacia Dzieci w badmintonie 
- 4.VI.2011: w singlu dziewcząt – I m-ce Natalii 
Róg, III m-ce Beaty Mycek. W deblu dziewcząt  
I m-ce Beaty Mycek/Natalii Róg. W singlu 
chłopców III m-ce Rafała Lejko w grze miesza-
nej,  III m-ce dwóch par zawodników ze Stali: 
Jakub Suszyński / Dominika Luboch i Jeremi 
Łeptuch /Aleksandra Michalczuk. W grze 
podwójnej chłopców II m-ce debel Rafał Lejko / 
Patryk Róg.                                                                                
- Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików  
w badmintonie - 21.05.2011: w singlu dziewcząt, 
zwycięstwo Natalii Róg, która w finale pokonała 
swoją koleżankę klubową Beatę Mycek. W deblu 
dziewcząt zwycięstwo pary Stali Nowa Dęba - 
Natalii Róg / Beaty Mycek.
W styczniu 2011r., po 46 latach pracy, zakończył 
piękną i pełną sukcesów przygodę z badminto-
nem odchodząc na emeryturę.
Jacek Szpunar - ukończył w 1988 r. Akademię 
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 

studiując na kierunku nauczycielskim. Na uczel-
ni tej ukończył również specjalizację trenerską  
w dyscyplinie piłka siatkowa uzyskując tytuł 
trenera II klasy państwowej. Po zakończeniu stu-
diów od razu rozpoczął pracę z młodzieżą jako 
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 
w Nowej Dębie oraz jako trener piłki siatkowej 
w Zakładowym Klubie Sportowym Stal Nowa 
Dęba. W 1995 r. z jego inicjatywy powstał pierw-
szy w powiecie tarnobrzeskim Uczniowski Klub 
Sportowy. W bieżącym roku będzie obchodził 25 
lecie pracy nauczycielskiej i trenerskiej. W ciągu 
tych lat osiągał bardzo dobre wyniki szkolenio-
we i wychowawcze. Trener Jacek Szpunar został 
wiceprezesem Klubu Piłki Siatkowej w Nowej 
Dębie. Zaangażował do współpracy i kierowania 
klubem rodziców zawodniczek trenujących piłkę 
siatkową. Rokrocznie pozyskuje środki finansowe 
na piłkę siatkową pisząc projekty do Gminy Nowa 
Dęba. Jako przedstawiciel jedynego klubu  woje-
wództwie podkarpackim realizował we współ-
pracy z Fundacją „Polska Siatkówka” z siedzibą  
w Warszawie projekt pod nazwą: „Siatkówka 
– nauka + wychowanie”. Klub Piłki Siatkowej 
Nowa Dęba został wpisany do Krajowego Reje-
stru Sądowego otrzymując tym samym status Or-
ganizacji Pożytku Publicznego.

Jeszcze raz w imieniu własnym i środowiska 
sportowego Miasta i Gminy Nowa Dęba składam 
serdeczne gratulacje odznaczonym.

Adam Szurgociński
SOSiR Nowa Dęba

autor zdjęcia: Piotr Morawski
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29 września na terenie miasta, a przede 
wszystkim na „diabelskiej górce”, odbyły się 
zawody rowerowe II XC MTB Nowa Dęba przy-
gotowane i zorganizowane przez Stowarzyszenie 
WSPARCIE i Sklep Rowerowy PAAM BIKE.

W organizację zawodów włączył się też Sa-
morządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Samorządowy Ośrodek Kultury. Biuro zawodów 
zlokalizowane było za basenem SOSiR. Obok 
biura zawodów zlokalizowana była dmuchana 
zjeżdżalnia dla dzieci, a nowodębski Automobil-
klub udostępnił symulator do jazdy autem rajdo-
wym oraz mini trasą rowerową dla najmłodszych 
uczestników naszych zawodów.

W II XC MTB Nowa Dęba wystartowało 
79 zawodników z różnych stron Podkarpacia  
i Świętokrzyskiego. Najliczniejsza grupa zawod-
ników reprezentowała miasto Rzeszów, ale byli 
też zawodnicy z Ustrzyk Dolnych, Jedlicza, San-
domierza, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Borku 
Starego, Chmielowa, Komorowa, Czudca, Bo-
gorii, Grębowa, Zabajki, Rozalina, Alfredówki  
i oczywiście Nowej Dęby. Najstarszym zawod-
nikiem II XC MTB Nowa Dęba był Pan Tadeusz 

Mycek z Chmielowa 
(63 lata). Do mety uda-
ło się dojechać  66 - za-
wodnikom.

Zawody  cieszyły  
się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców 
Nowej Dęby, którzy 
przychodzili z całymi 
rodzinami kibicować 
zawodnikom. Do ob-
sługi zawodów zaan-
gażowanych było 40 
wolontariuszy w tym 
strażacy z OSP Alfre-
dówka.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc.
Zawody mogły odbyły się dzięki dotacji  

z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, pomocy 
sponsorów i partnerów projektu. Patronat nad  II 
XC MTB Nowa Dęba objął Starosta tarnobrzeski 
Krzysztof Pitra.

Poniżej przedstawiamy wyniki II XC MTB 
Nowa Dęba (tylko miejsca na podium):
 
Kategoria 30+ (7 pętli):
Miejsce na mecie (w nawiasie nr startowy)
1. Janusz Łodej (40)
2. Tomasz Rudnicki (4)
3. Sławomir Mycek (37)

Kategoria kobiet open (3 pętle):
1. Sylwia Kapusta-Szydłak (171)
2. Urszula Bogacz (166)
3. Małgorzata Budzyńska (165)

 Kategoria kobiet do 14 lat:
1. Klaudia Brzoza (170)
2. Karolina Majewska (168)

Kategoria 21 – 30 (11 pętli):
1. Tomasz Biesiadecki (2)
2. Sławomir Dziwisz (10)
3. Bartosz Bąk (21)
 Kategoria 16 – 20 (5 pętli):
1. Szymon Brzoza (30)
2. Jakub Jeż (27)
3. Filip Sudoł (25) (4 pętle)

Kategoria 14 – 16 (3 pętle):
1. Jakub Murias (32)
2. Jakub Szela (28)
3. Bartosz Bożek (34)

 Kategoria 10 – 13 (2 pętle małe):
1. Dominik Majewski (126)
2. Jakub Janczyk (124)
3. Adam Maćkowiak (7)

Kategoria 6 – 9 (1 pętla mała):
1. Filip Gajdek (136)
2. Wiktor Kozioł (139)
3. Kacper Żuchowski (137)

I - Puchar Stowarzyszenia WSPARCIE - Pan 
Tadeusz Mycek

Wszystkim Zwycięzcom oraz Uczestnikom 
zawodów Gratulujemy!!! Zapraszamy już dziś na 
III XC MTB Nowa Dęba za rok.

Foto i tekst:  
Stowarzyszenie WSPARCIE

II XC MTB Nowa Dęba już za nami

wiono wstępnie sprawy organizacyjne i bezpie-
czeństwa. Głos zabrali również Jarosław Mączka 
i Marcin Rak – członkowie Stowarzyszenia. Na-
stępnie przystąpiono do pierwszego etapu, którym 
było zapoznanie się z trasą. Na tor wjechały grupy 
zawodników, bez podziału na kategorie i klasy. 
Każda z grup miała 15 minut swobodnej jazdy, 
choć wielu z zawodników od pierwszych metrów 
rozpoczęło rywalizację. Po przejazdach kolejnych 
grup nastąpiła krótka przerwa techniczna, w któ-
rej głos zabrał burmistrz Nowej Dęby Wiesław 
Ordon. Przywitał zawodników i przybyłych gości 
oraz odniósł się do historii sportów motorowych 
w Nowej Dębie. Przed laty, przy Zakładach Meta-
lowych, produkujących silniki motorowe, istniała 

sekcja crossowa, która odnosiła spore sukcesy na 
arenie krajowej. Dziś istnieje szansa, że te sukcesy 
się powtórzą, a imprezy serii MCQ przyciągną  
i wykształcą przyszłych mistrzów.

Największym zwycięzcą imprezy okazał się 
Tomasz Korzępa, który dwukrotnie stanął na po-
dium. Oprócz zwycięstwa w grupie Cross MX2, 
zakwalifikował się do Superwyścigu, który zor-
ganizowany został dla najlepszych dziesięciu za-
wodników kategorii Cross (grup MX1 i MX2). 
Superwyścig, gdzie zwycięzca był tylko jeden 
należał również do Tomasza Korzępy z Kolbu-
szowej.

Do zwycięzców można również zaliczyć 
najstarszego zawodnika, którym był Wojciech 

Śnieżek, jadący w grupie Cross MX2. Ukończył 
zmagania na 10 miejscu, wyprzedzając wielu 
młodszych kolegów.

Wyróżnienie zostało przyznane również dla 
dwóch zawodniczek: Oliwii Drozd startującej 
na Quadzie oraz wspomnianej wcześniej Pameli 
Sowa, która przyjechała z okolic Przemyśla.

Po godzinie 16-tej oficjalnie zakończono im-
prezę, a organizatorzy zaprosili na kolejną, która 
odbędzie się najprawdopodobniej na wiosnę 2014 
roku.

Stowarzyszenie DĄB 
RL/MM
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Zwycięzcy konkursu Szpitala Powiatowego na najsympatyczniejszych -Wioletta Safin,  
Jadwiga Kwiecińska i Beata Tebin-Tomczyk (wyróżnienie odebrał mąż Dariusz)

Seniorzy na uroczystości z okazji swojego święta

Wręczenie wyróżnionym odznak Zasłużony Działkowiec

Wystep Bielowianek na uroczystości z okazji 100 lecia Kaplicy Św. Rozalii

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec dekoruje medalami Za zasługi dla pożarnictwa

Ślubowanie awansowanych nauczycieli

Wyróżnieni odznaczeniami Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Odznaczony srebrną odznaką „Za Zasługi dla Sportu” Antoni Malcharek odbiera gratulacje  
od wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Marii Mroczek
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