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Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
W ten Wielkanocny czas

życzymy Państwu spokoju, pomyślności i zdrowia.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego
napełni serca miłością, a w codziennym życiu

zagości szczęście, radość i życzliwość.

życzą 
 Wiesław Ordon

Burmistrz Miasta i Gminy 
ze Współpracownikami

Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej 

wraz z Radnymi
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Inwestycje i remonty zrealizowane w 2013 roku 

Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 
ZADANIA 

(zł) 

UWAGI 

1.  Prace melioracyjne 43 000  
2.  Odwodnienie drogi Podleśnictwo w Jadachach 95 000  
3.  Budowa wodociągu w Alfredówce 23 000  
4.  Budowa chodnika w Alfredówce 190 000 Dotacja 50% z Powiatu 

Tarnobrzeskiego 
5.  Przebudowa dróg gminnych 785 000  
6.  Przebudowa drogi powiatowej Ocice - Jadachy 360 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego 
7.  Przebudowa ul. Leśnej w Nowej Dębie 1 123 000 Dotacja 50% z Urzędu 

Wojewódzkiego 
8.  Remont drogi dojazdowej do pól Cygany - Jadachy 70 000 Dotacja 80%  z Urzędu 

Marszałkowskiego  
9.  Odbudowa rowu i przepustów w ciągu drogi 

Sztymberek w Tarnowskiej Woli 
156 000 Dotacja 65% z tzw. powodziówek 

10.  Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego-Hubala  
w os. Poręby Dębskie 

50 000 Środki osiedlowe 50% 

11.  Zagospodarowanie terenu nad Zalewem  1 388 000 Dotacja 65% z PO RYBY  
12.  Wykupy gruntów 88 000  
13.  Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 535 000 Dotacja 85% z RPO WP 
14.  Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP 

Alfredówka 
110 000 Środki zewnętrzne 83% 

15.  Remonty placówek oświatowych 135 000  
16.  Budowa sali gimnastycznej przy SP2 115 000 I etap - fundamenty 
17.  Projekt na budowę boiska wielofunkcyjnego  

w Jadachach 
9 500  

18.  Dotacja do szpitala Powiatowego w Nowej Dębie  
na zakup sprzętu medycznego 

120 000  

19.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce – 
projekt 

74 000  

20.  Budowa kanalizacji burzowej na os. Broniewskiego 90 000  
21.  Budowa kanalizacji w os. Dęba 42 000  
22.  Budowa kanalizacji w Rozalinie 1 407 000 Dotacja 50% z PROW 
23.  Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni  

ścieków, odbiór azbestu 
23 000 Dotacja 80% na odbiór azbestu 

24.  Remonty chodników w mieście i gminie 255 000  
25.  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta 

 i gminy Nowa Dęba 
63 000  

26.  Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta  
Nowa Dęba 

5 465 000 W tym: remont plan, plac zabaw  
w Parku Miejskim, rewitalizacja 
zieleni, system oznakowania, 
monitoring; dotacja 73% z RPO WP 

27.  Budowa placu zabaw na ul. Podgórze w os. Dęba 27 000 Dotacja 70% z PROW 
28.  Plac zabaw przy Wiejskim Centrum Kultury  

w Chmielowie 
24 000 Dotacja 70% z PROW 

29.  Termomodernizacja Centrum Kultury Lasowiackiej 
w Cyganach  

187 000 Dotacja 50% z RPO WP 

30.  Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Jadachach 31 000 Środki sołeckie 24 tys. zł 
31.  Budowa szatni na boisku sportowym w Tarnowskiej 

Woli 
337 000 Dotacja 46% z PROW 

32.  Budowa szatni na boisku sportowym w Cyganach 371 000 Dotacja 65% z PROW 
33.  Rozbudowa skate-parku 17 000  
RAZEM 4 425 500  

 

 

 

 

PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego; PO RYBY – Program Operacyjny „Ryby”;  
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego; PO RYBY – Program Operacyjny „Ryby”;  
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Inwestycje i remonty planowane w 2014 roku 

Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 
ZADANIA 

(zł) 

UWAGI 

1.  Prace melioracyjne 85 000  
2.  Odwodnienie drogi Podleśnictwo w Jadachach  

i ul. Działowej w Nowej Dębie 
105 000  

3.  Budowa mostu na rzece Dęba w Os. Dęba 120 000  
4.  Budowa chodnika w Rozalinie 97 000  
5.  Przebudowa dróg gminnych 780 000  
6.  Przebudowa drogi powiatowej Ocice – Jadachy 350 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego 
7.  Remont dróg gminnych 200 000  
8.  Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi 

przy ul. Cmentarnej w Nowej Dębie 
150 000  

9.  Remont drogi dojazdowej do pól Rozalin - 
Tarnowska Wola 

60 000 Dotacja 80%  z Urzędu 
Marszałkowskiego  

10.  Budowa parkingu i chodnika przy ul. Strefowej  
w Chmielowie 

250 000  

11.  Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego-Hubala  50 000  
12.  Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 

dróg wraz z oświetleniem w podstrefie Nowa Dęba 
150 000  

13.  Zagospodarowanie terenu nad Zalewem wraz  
z placem zabaw 

745 000 Dotacja 65% z PO RYBY  

14.  Wykupy gruntów 75 000  
15.  Opracowanie dokumentacji technicznej budynku 

wielorodzinnego 
60 000  

16.  Opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego w Nowej Dębie i Chmielowie 

100 000 Osiedle Północ, tereny w okolicy 
„Jorguli” i tereny nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim  

17.  Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 234 000 Dotacja 85% z RPO WP 
18.  Zakup samochodu dla grup roboczych UMiG 30 000  
19.  Wydanie publikacji promocyjnych 35 000 Dotacja 72% z PO RYBY 
20.  Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP 

Cygany 
38 000 Wkład wsi – 26 000  

21.  Remonty placówek oświatowych 200 000  
22.  Budowa sali gimnastycznej przy SP2 w Nowej Dębie 500 000  
23.  Opracowanie dokumentacji technicznej przedszkola  

i sali gimnastycznej w Chmielowie 
70 000  

24.  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole  
w Jadachach 

451 000 Dotacja 51% z PROW  

25.  Dotacja do szpitala Powiatowego w Nowej Dębie  
na zakup sprzętu medycznego 

120 000  

26.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce  250 000  
27.  Budowa kanalizacji sanitarnej Cygany – Jadachy 50 000  
28.  Budowa kanalizacji w Rozalinie 382 000 Dotacja 50% z PROW 
29.  Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni  

ścieków, odbiór azbestu 
10 000  

30.  Remonty chodników i parkingów w mieście i gminie 150 000  
31.  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta  

i gminy Nowa Dęba 
100 000  

32.  Budowa placów zabaw na ul. Krasickiego  
i Mickiewicza w Nowej Dębie 

82 000 Dotacja 60% z PROW 

33.  Budowa windy do budynku Jana Pawła II 4  
w Nowej Dębie 

120 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego 
+ 130 000 z PFRON 

34.  Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego 
Centrum Aktywności w Rozalinie 

24 000 Środki sołeckie 

35.  Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum 
Kultury w Chmielowie 

214 000 Dotacja 60% z PROW 

36.  Modernizacja systemu solarnego na basenie krytym 50 000  
37.  Opracowanie projektu modernizacji stadionu 

sportowego w Nowej Dębie 
35 000  

38.  Zakup odkurzacza wodnego na basen kryty 12 000  
39. RAZEM 6 300 000  
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W środę 29 stycznia Rada Miejska w Nowej 
Dębie przyjęła uchwałę budżetową, zapropono-
waną przez burmistrza Wiesława Ordona. Pro-
jekt budżetu na 2014 rok zakłada równowagę 
dochodów i wydatków na tym samym poziomie 
- 54,56 mln zł.
- Tegoroczny budżet jest zrównoważony, czyli na 
inwestycje przeznaczono środki, które pozostały 
po zabezpieczeniu pieniędzy na działalność kil-
kunastu gminnych jednostek organizacyjnych – 
mówi burmistrz Wiesław Ordon.
- Jest również budżetem „otwarcia”, gdyż za-
wiera środki na szereg działań i projektów 
umożliwiających absorpcję środków unijnych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 – dodaje 
burmistrz.

Budżet otwarcia
Do działań planistycznych można zaliczyć 

np. opracowanie zmian Studium Uwarunkowań 
Przestrzennych lub Miejscowych Planów Zago-
spodarowania Przestrzennego na obszary inwe-
stycyjne w Nowej Dębie (Osiedle Północ, Porę-
by Dębskie) oraz w Chmielowie. Na wszystkie 
te obszary wpłynęły wnioski zarówno od przed-
siębiorców jak i osób prywatnych, które zainte-
resowane są inwestowaniem na tych terenach.

Niezbędnym jest również posiadanie pro-
jektów, które umożliwią pozyskiwanie środ-
ków unijnych w najbliższych latach. Dlatego  
w budżecie znalazły się środki na projektowanie 
takich przedsięwzięć jak:

- przygotowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy dróg i oświetlenia w nowodębskiej 
podstrefie – 150 tys. zł;

- przygotowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy bieżni na stadionie SOSiR wraz  
z nawodnieniem płyty głównej – 35 tys. zł;

- przygotowanie dokumentacji technicznej 
na budowę sali gimnastycznej i przedszkola  
w Chmielowie - 70 tys. zł.

Trwają również prace nad Strategią Rozwo-
ju miasta i gminy Nowa Dęba na lata 2014-2020, 
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych oraz Strategią Działania w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych. Te doku-
menty pozwolą wyznaczyć kierunki działania 
na następną kadencję samorządu.

Na inwestycje i remonty wydatkowanych 
zostanie ok. 6 mln zł.

W pierwszej kolejności środki przeznaczo-
ne zostaną na realizacje zadań kontynuowanych.  
W Nowej Dębie na zagospodarowanie terenu 

Nad Zalewem – etap II wraz z placem zabaw 
(statek) - przeznaczono 750 tys. zł (71 % dotacji  
z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013). 
Na rozpoczętą w roku ubiegłym, budowę sali 
gimnastycznej przy SP2 w Nowej Dębie, prze-
znaczono 500 tys. zł. Gmina zamierza ubiegać 
się o środki na tę ważną dla młodych nowodębian 
inwestycję zarówno w Urzędzie Marszałkow-
skim, jak i w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 
Chorzy i starsi mieszkańcy gminy oczekujący 
na windę do przychodni przy ul. Jana Pawła II 
4 mogą się jej spodziewać w tym roku. Powiat 
Tarnobrzeski we współpracy z gminą, która 
przekazuje 120 tys. zł, zrealizuje to zadanie przy 
pomocy środków z PFRON (130 tys. zł dotacji). 
Nowodębski szpital zostanie wsparty kwotą 120 
tys. zł na zakup nowoczesnych łóżek i sprzętu 
medycznego. 80 tys. zł (w tym 50 tys. z dotacji) 
kosztować będą nowe place zabaw dla najmłod-
szych z najstarszej części miasta: pojawią się 
przy ul. Mickiewicza i Krasickiego. Za 50 tys. 
zł przeprowadzona zostanie modernizacja syste-
mu solarnego na krytym basenie, co ma obniżyć 
koszty jego funkcjonowania.

Rekompensatą dla Osiedla Dęba za zgodę na 
nieodpłatne przekazanie na rzecz PGKiM dział-
ki pod bazą paliwa na ul. Ogrodowej są środki 
na most na rzece Dęba pomiędzy ul. Podgórze,  
a ul. Wojska Polskiego (120 tys. zł) oraz środki na 
remont przedszkola i szkoły w osiedlu (100 tys. 
zł). Na Osiedlu Poręby Dębskie kontynuowana 
będzie budowa chodnika przy ul. Sucharskiego, 
na który w budżecie zabezpieczono 50 tys. zł.

Na obszarach wiejskich największy wyda-
tek to 630 tys. na zakończenie budowy kanali-
zacji sanitarnej w Rozalinie, na którą otrzyma-
liśmy blisko 50% dotację z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Kolejne 50 tys. zł pójdzie 
na uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej 
w Cyganach i Jadachach. Chmielów doczeka 
się zagospodarowania terenu wokół Wiejskie-
go Centrum Kultury, które zostało zmoder-
nizowane w ostatnich latach (w biegłym roku 
część strażacka ze środków Komendy Głównej 
PSP).  W podstrefie chmielowskiej zrealizowa-
ny zostanie parking w okolicach Pilkingtona, co 
rozwiąże w części problemy komunikacyjne. 
Przygotowana zostanie dokumentacja technicz-
na na budowę sali gimnastycznej i przedszkola 
w największej wsi naszej gminy za 70 tys. zł.  
W ten sposób gmina przygotuje się do pozyska-
nia środków na to zadanie w kolejnych latach.  
W Jadachach kontynuowane będzie odwodnie-
nie drogi Podleśnictwo za 80 tys. zł oraz wyko-
nane zostanie boisko wielofunkcyjne przy szko-
le za 450 tys. zł, na które uzyskano 52% dotację 

z PROW. Alfredówka przeznaczyła swój fun-
dusz sołecki na budowę oświetlenia na osiedlu 
mieszkaniowym, zaś Cygany na zakup lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Mamy za-
bezpieczone 250 tys. zł na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Alfredówce, ale uruchomienie tego 
zadania jest uzależnione przeznaczeniem przez 
rząd dodatkowych środków na PROW. Podob-
nie kontynuowana będzie budowa chodnika  
w Rozalinie, jeśli pozyskamy środki unijne.

Remonty dróg
Bardzo oczekiwany w osiedlach i sołec-

twach jest remont dróg. Na ten cel przeznaczono 
w budżecie 780 tys. zł. Nawierzchnie bitumicz-
ne otrzymają wytypowane przez społeczno-
ści lokalne drogi w większości miejscowości,  
a ich łączna długość planowana jest na 2,5 km.  
To oczywiście nie satysfakcjonuje ani wniosko-
dawcy budżetu, ani tych, którzy go przyjmowa-
li. Ale takie są realia finansowe.

Bezpieczeństwo finansów
Konstrukcja budżetu zapewnia bezpieczeń-

stwo finansów Gminy, a prawidłowość jego 
realizacji dodatkowo zapewni podjęta uchwała 
Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu na kwotę 
3,6 mln zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. Kredyt zostanie zacią-
gnięty w banku wybranym w trybie określonym 
w przepisach. Zaciągnięcie planowanego kredy-
tu nastąpi z chwilą uzyskania pozytywnej opinii 
RIO w Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz 
po wyborze banku w trybie ustawy prawo za-
mówień publicznych.

Uruchomienie kredytu nastąpi tylko wtedy, 
gdy zaistnieje taka konieczność. Planowane raty 
spłat w/w kredytu ujęte są w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 
2014 – 2025. Należy podkreślić, że plan spłat za-
ciągniętych kredytów pozytywnie zaopiniowała 
Regionalna Izba Obrachunkowa.

Za przyjęciem budżetu głosowała więk-
szość składu Rady Miejskiej. Przeciwni byli rad-
ni z Klubu Radnych „Ratusz”. Uchwała budże-
towa została podjęta stosunkiem głosów 11 do 3.

UMiG

Zrównoważony budżet na 2014 rok
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Fundusz sołecki jest formą budżetu obywa-
telskiego, a obliczane na podstawie ustawy środ-
ki są przekazywane do dyspozycji poszczegól-
nym sołectwom. Wydatki wykonane w ramach 
funduszu są w części refundowane przez budżet 
państwa. Decyzja o tym czy utworzyć fundusz 
sołecki pozostaje w gestii rad gmin. 1 kwietnia 
2009 r. weszła w życie ustawa o funduszu sołec-
kim,  na podstawie której już w dniu 24 czerwca 
2009 r. Rada Miejska w Nowej Dębie podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba 
na rok 2010 środków stanowiących fundusz so-
łecki. Od tego roku, corocznie w budżecie gminy 
Nowa Dęba wydzielane są środki, dzięki którym 
mieszkańcy każdego z  sołectw decydują o naj-
pilniejszych wydatkach.

To mieszkańcy na zebraniach wiejskich po-
dejmują decyzję o przeznaczeniu tego funduszu. 
Jak wynika z ustawy o funduszu sołeckim, nie 
mogą to być inne przedsięwzięcia niż zadania 
własne gminy. Wielu sołtysów mając kłopot  
z ustaleniem, które przedsięwzięcia można zali-
czyć do tej kategorii, a które nie będą się w niej 
mieścić, konsultują się z pracownikami urzędu 
przed zebraniami, aby ustalić, co z funduszu 
może być sfinansowane. Jeśli są to tak oczywi-
ste zadania jak np. remont świetlicy wiejskiej, 
zakładanie skweru albo budowa placu zabaw na 
gruncie będącym własnością gminy, to nie ma 
żadnych wątpliwości – fundusz sołecki na takie 
zadania oczywiście można przeznaczyć. Jednak 
nie wszystkie nieruchomości w sołectwie należą 
do gminy (np. drogi powiatowe, tereny PKP), 
wtedy funduszu sołeckiego na nie swoje zadania 
przekazać nie można.

Wysokość środków jakie przypadają na so-
łectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców 
sołectwa. Wyliczone zgodnie z ustawą środki 
przypadające na dane sołectwo na rok 2014 wy-
noszą:
Alfredówka – 21 332 zł, z przeznaczeniem na 
wykonanie oświetlenia na osiedlu mieszkanio-
wym;
Chmielów – 25 951 zł, z przeznaczeniem na:  
5 951 zł na remont drogi Rutynowa  w Chmielo-
wie oraz 20 tys. zł  wykonanie dokumentacji na 
budowę przedszkola i sali gimnastycznej;
Cygany – 25 951 zł,  z przeznaczeniem na zakup 
lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP;

Jadachy – 25 951  zł,  
z przeznaczeniem na 
wykonanie projektu od-
wodnienia drogi Zagroble  
i odwodnienia drogi Załuże;
Tarnowska Wola – 25 951 
zł, z przeznaczeniem na za-
kup sadzonek do nasadzeń 
w lesie gminnym – 251 zł, 
remont drogi od szkoły do 
„Figury” – 15 tys. zł, zakup 
mundurów dla OSP – 3 tys. 
zł, zakup drzwi dla szkoły 
podstawowej w Tarnow-
skiej Woli – 1,7 tys. zł, zakup wyposażenia do 
szatni sportowej – 6 tys. zł;
Rozalin – 23 823 zł., z przeznaczeniem na re-
mont zadaszenia „Grzybka” garażu i wieży, WC 
oraz zagospodarowania terenu wokół WCK;

Mimo iż ustawa o funduszu sołeckim doty-
czy jedynie sołectw, w celu wyrównania szans 
rozwoju, również osiedlom przyznano do dyspo-
zycji środki w następującej wysokości:
Osiedle Dęba – 25 951 zł, z przeznaczeniem na 
wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: 
Górka, Kręta, Sowia, Krucza, Podgórze i Zybu-
ry;
Osiedle Buda Stalowska – 9 731,62 zł, z prze-
znaczeniem na wykonanie drogi i położenie na-
wierzchni bitumicznej przy budynku mieszkal-
nym Gospodarstwa Rybnego;
Osiedle Poręby Dębskie – 25 951 zł, z przezna-
czeniem na remont melioracji odwadniającej te-
renu przy ulicy Działowej;
Osiedle Broniewskiego – 10 302,55 zł, z prze-
znaczeniem na wykonanie nowego chodnika 
wzdłuż bloku nr 2.

Do 30 września 2013 r., zarówno sołectwa 
jak i osiedla, podjęły uchwały oraz złożyły sto-
sowne wnioski dotyczące rozdysponowania 
przyznanych środków na rok następny, po czym 
zostały uwzględnione w budżecie.

Przyszłość Funduszu sołeckiego
28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyję-

ła projekt nowej ustawy o funduszu sołeckim. 
Głównym celem nowej ustawy jest zwiększenie 
o 15% liczby gmin, w których będzie funkcjo-
nował fundusz sołecki - do poziomu 70% gmin,  
w których są sołectwa.

Aktualnie fundusz sołecki jest wyodręb-
niony w 55% gmin (w tym w Gminie Nowa 
Dęba). Aby uzyskać ten wynik projekt przewi-
duje zwiększenie wysokości zwrotu z budżetu 
państwa wydatków wykonywanych w ramach 
funduszu sołeckiego o 10%, do poziomu 20, 30  
i 40% (obecnie wydatki wykonane w ramach 
funduszu podlegają zwrotowi w 10, 20 i 30%).

Wysokość zwrotu uzależniona jest od za-
możności danej gminy, najwyższy zwrot dostają 
gminy najuboższe, a najmniejszy te najbogatsze. 
Projekt ma także na celu doprecyzowanie obo-
wiązujących uregulowań i usunięcie barier dla 
rozwoju funduszy sołeckich. Zaproponowano  
w nim m.in.:

- aby uchwała podejmowana przez radę gmi-
ny o utworzeniu funduszu sołeckiego miała cha-
rakter permanentny, tj. obowiązujący do czasu 
zmiany decyzji. Rozwiązanie to zwiększy trwa-
łość i stabilizację funduszy sołeckich umożliwia-
jąc społecznościom planowanie przedsięwzięć  
w dłuższym okresie;

- umożliwienie realizacji wspólnych przed-
sięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy. 
Każde z sołectw będzie uchwalało oddzielnie 
wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. 
Umożliwi to kumulowanie środków funduszu  
na realizację większych przedsięwzięć;

- wprowadzenie rozwiązania umożliwia-
jącego zmianę przedsięwzięcia realizowanego  
w ramach funduszu oraz jego zakresu w ramach 
przyznanego limitu środków. Poprawi to ela-
styczność i pozwoli na wydatkowanie zaoszczę-
dzonych środków lub reagowanie na nieprzewi-
dziane zdarzenia.

RL/MS

Fundusz sołecki w 2014 r. do 
dyspozycji mieszkańców
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3 marca odbyło się spotkanie przedsiębior-
ców z Władysławem Ortylem, marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego, zorganizowane 
przez posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielow-
ca oraz burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba 
- Wiesława Ordona.

Władysław Ortyl: stawiamy  
na przedsiębiorczość!

- Stawiamy na przedsiębiorczość, rozwój 
gospodarczy i wspieranie polityki przemysłowej 
– takimi słowami zwrócił się do przedsiębiorców 
Marszałek Władysław Ortyl na konferencji, któ-
ra odbyła się 3 marca w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Nowej Dębie.

Licznie przybyłym przed-
stawicielom lokalnych przed-
siębiorstw z terenów powiatu 
tarnobrzeskiego, kolbuszow-
skiego i stalowowolskiego, 
Marszałek Województwa 
przedstawił szczegółową pre-
zentację Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Mówił 
o głównych założeniach do 
opracowania projektu i o nowej 
perspektywie. Wynikiem pod-
jętych działań mają być stałe 
miejsca pracy a wzrost gospo-
darczy powinien mieć  charakter trwały. Samo-
rząd Województwa, mając na uwadze innowa-
cyjne podejście, chce wspierać działania na rzecz 
powstawania obszarów badawczo-rozwojowych 
(B+R), biur konstrukcyjnych i innych inicjatyw 
o charakterze innowacyjnym. Gość przedstawił 
strukturę projektu RPO WP, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości wsparcia dla przed-
siębiorców w perspektywie finansowej na  lata 
2014-2020, w ramach tzw. „inteligentnych spe-
cjalizacji” - wiodących branż gospodarczych.

RPO WP szansą na nowy impuls  
gospodarczy.

W kolejnym punkcie konferencji, wicesta-
rosta Jerzy Sudoł i burmistrz Wiesław Ordon 
zaprezentowali obecnym na spotkaniu, koncep-
cję wspólnego projektu powiatowo-gminnego, 
dotyczącego rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁO-
SAN, w podstrefie Nowa Dęba i podstrefie 
Chmielów.  Uzbrojenie nowych terenów inwe-
stycyjnych (od 60 do 100 ha), poprawa dostępno-

ści komunikacyjnej do nich, wzrost miejsc pracy 
- to główne cele tego dużego projektu. Zakłada 
on dywersyfikację możliwości transportowych 
poprzez budowę wiaduktu nad linią kolejową 
71, w okolicach kładki w Porębach Dębskich, 
przebudowę istniejących i budowę nowej drogi 
oraz przebudowę bocznicy kolejowej. Działa-
nia te umożliwią otwarcie dojazdu do TSSE 
podstrefa Nowa Dęba, od strony drogi krajowej  
Nr 9 w miejscowości Majdan Królewski. Po-
nadto chcemy wspomóc rozwój gospodarczy 
poprzez budowę Inkubatora Przemysłowo – 
Technologicznego pozwalającego na wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Marszałek Władysław Ortyl bardzo pozy-
tywnie przyjął przedstawioną koncepcję projek-
tu, podkreślając jej kompleksowość. Stwierdził, 
iż koncepcja projektu jest bardzo dobrym pomy-
słem i wpisuje się w politykę samorządu woje-
wództwa, jak i nową perspektywę finansową,  
i takie działania powinny być dalej wspierane, by 
mogły być zrealizowane. Zwłaszcza, że odzwier-
ciedla on oczekiwania przedsiębiorców, o czym 
mówił prezes DEZAMET-u Leszek Pabian.

Strefa przyniosła rozwój w regionie.
W związku z tym, iż działania dotyczą 

TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, swoją pre-
zentację przedstawił Paweł Stawowy – ekspert 
z Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Tar-
nobrzegu. Oceniając działalność TSSE EURO-
-PARK WISŁOSAN na terenie powiatu tarno-
brzeskiego stwierdził, iż na terenie Gminy Nowa 
Dęba utworzono 1656 nowych miejsc pracy, co 
stanowi 41 % utworzonych miejsc pracy w wy-
niku zlokalizowania firm w strefie. Również i on 
zadeklarował pełne poparcie ze strony ARP dla 
przedstawionego projektu rozwoju strefy.

Dyskusja o priorytetach.
W trakcie spotkania udzielono wiele odpo-

wiedzi na nurtujące pytania dotyczące nowej 
perspektywy finansowej, jak również omawiano 
problemy dotyczące lokalnego środowiska. Mar-
szałek nie krył zadowolenia z zaangażowania 
starostwa i gminy w zakresie podjętych działań 
w zakresie wsparcia przedsiębiorczości w pod-
strefie Nowa Dęba.

Z dyskusji należy odnotować głos preze-
sa Pilkington Automotive Poland Ryszarda 
Jani, który zwrócił uwagę, że obok lotnictwa  
i kosmonautyki inteligentną specjalizacją winien 

być przemysł motoryzacyjny, 
który na Podkarpaciu, w tym 
także w naszym regionie, od-
grywa znaczącą rolę.

Ważnym tematem po-
ruszonym przez Bogdana 
Tomczyka, Dyrektora nowo-
dębskiego szpitala, było za-
prezentowanie planów rozwoju 
szpitala i opieki medycznej. Pla-
nowana jest realizacja projektu 
podniesienia jakości świadczeń 
zdrowotnych w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowej 
Dębie poprzez rozbudowę psy-

chiatrii, rehabilitacji i opieki długoterminowej 
- geriatrii. Mimo, iż projekt nie jest z kategorii 
przedsiębiorczości, to w opinii Marszałka Woje-
wództwa należy do ważnych, ponieważ przed-
siębiorcy zwracają uwagę na infrastrukturę oto-
czenia, taką jak żłobki, przedszkola, szkoły czy 
opiekę medyczną, mając szczególnie na uwadze 
swoich pracowników.

Gospodarzem tej niezwykle udanej kon-
ferencji byli poseł Zbigniew Chmielowiec  
i Wiesław Ordon, którzy zgodnie podkreślali, 
że Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stwarza 
kolejną, dobrą okazję do dokonania dalszych 
kroków w rozwoju naszych przedsiębiorstw, roz-
woju przedsiębiorczości zarówno na terenie Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba, gmin Powiatu Tarno-
brzeskiego jak i Gminy Majdan Królewski oraz 
Gminy Bojanów.

RL/SB

» biznes

Strategiczna konferencja  
w Nowej Dębie
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Spółka Sanfarm została założona w 1999 
roku przez Warszawskie Zakłady Farmaceutycz-
ne Polfa. Była najmłodszym zakładem na Pod-
karpaciu, prowadzącym działalność w dziedzi-
nie wytwarzania preparatów farmaceutycznych. 
Wraz z prywatyzacją Polfy Warszawa, w 2012 
roku weszła w skład Grupy Polpharma, przeszła 
proces restrukturyzacji. Od 4 października 2013 
roku spółka zmieniła swój status i połączyła się 
z Polpharmą, stając się Odziałem Produkcyjnym 
Polpharmy w Nowej Dębie. Wszyscy pracownicy 
Sanfarmu zostali zatrudnieni w nowo utworzo-
nym Oddziale, a dotychczasowy prezes spółki 
Ryszard Latawiec objął stanowisko Dyrektora 
Oddziału.

Grupa Polpharma zajmuje pierwsze miejsce 
zarówno pod względem wartości, jak i ilości le-
ków sprzedawanych w Polsce. Poza Oddziałem 
w Nowej Dębie do grupy należą: Zakłady Far-
maceutyczne Polpharma SA w Starogardzie 
Gdańskim, Oddział Produkcyjny w Duchnicach, 
Polpharma Biuro Handlowe w Warszawie, Polfa 
Warszawa S.A., spółka Medana Pharma S.A.  
w Sieradzu, firma Santo Chimpharm w Ka-
zachstanie oraz Akrihin w Rosji. Firma posiada  
w swoim portfelu około 600 produktów. 

Grupa Polpharma zatrudnia ponad 7 tys. pra-
cowników, z czego ok. 4,2 tys. w Polsce. Firma 
została uhonorowana przez Komisję Krajową 
NSZZ “Solidarność” Certyfikatem Pracodaw-
cy Przyjaznego Pracownikom. Zajęła również  
l miejsce w kategorii Farmacja i Medycyna w ba-
daniu Universum Student Survey, w którym pol-
scy studenci wybierają Idealnych Pracodawców.

O byłej sytuacji Sanfarmu i obecnej Oddziału 
Polpharmy w Nowej Dębie rozmawiamy z Dy-
rektorem Oddziału Ryszardem Latawcem:

UMiG - Przez wiele lat Sanfarm był benia-
minkiem wśród przedsiębiorstw nowodębskiej 
podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, mieszkańcy Gminy i pracownicy 
Sanfarmu mieli nadzieję, że kryzys gospodarczy 
ominie zakład, który tak dobrze prosperował 
przez wiele lat. Wielkim zaskoczeniem więc 
były grupowe zwolnienia na przełomie roku 
2012/2013, co było tego przyczyną?

Faktycznie wszyscy tak myśleliśmy, bo 
branża farmaceutyczna jest mniej czuła na 
spadki koniunktury gospodarczej z uwagi na 
proces „starzenia się” społeczeństwa i zjawisko 
wzrostu świadomości zdrowotnej pacjentów. 
Niemniej jednak skutki kryzysu gospodarcze-

go dały się odczuć również w farmacji. Spadek  
wpływów  do Narodowego Funduszu Zdrowia 
z powodu niższych składek  znacznie ograni-
czył wydatki funduszu na opiekę zdrowotną  
i refundację leków . 

Dlatego musieliśmy opracować i wdrożyć 
właściwy plan działania, który pozwolił nam 
na wprowadzanie oszczędności i korygowanie 
krótko- i średniookresowych priorytetów firmy. 
Zaangażowanie kadry kierowniczej Sanfarmu 
w proces prawidłowego zarządzania kosztami  
i przekierunkowanie uwagi na sytuację w firmie 
dało efekty. Dodatkowo pojawienie się Polphar-
my jako strategicznego partnera przyspieszyło 
proces zmian a podejmowane inicjatywy, które 
były wspierane przez specjalistów Polpharmy 
pozwoliły zachować wysoką sprawność organi-
zacyjną przy jednoczesnym utrzymaniu dużej 
elastyczności działania Spółki. Restrukturyzacja 
zatrudnienia o której mowa w pytaniu, pozwoliła 
dostosować liczbę pracowników do sytuacji na 
rynku i faktycznych potrzeb zakładu. Efektem 
tych działań jest znaczna poprawa efektywności 
produkcji i wydajności pracy, co z kolei przeło-
żyło się na znaczną poprawę konkurencyjności 
rynkowej Oddziału w Nowej Dębie. Dzięki temu 
nawiązujemy współpracę z nowymi kontrahenta-
mi i pozyskujemy nowe zamówienia. 

UMiG - Zmiana właściciela – jak wpłynęło 
to na funkcjonowanie i kondycję finansową za-
kładu? Czy można zauważyć zmiany?

Tak, wprowadzamy dużo zmian i widać je 
na każdym kroku. Plany produkcyjne sukcesyw-
nie się zwiększają i rozszerza się nasze portfolio 
produktowe. Poza tabletkami i kapsułkami twar-
dymi, w których się specjalizujemy w tym roku 
planujemy dodatkowo wytworzyć na eksport po-
nad 2 mln opakowań plastrów aromatyzujących, 
które należą do kategorii wyrobów medycznych. 
W przyszłym roku chcemy zakończyć transfer 
wytwarzania tabletek i kapsułek twardych z innej 
lokalizacji należącej do Grupy i spodziewamy się 
dalszego wzrostu wolumenu produkcji - o kolejne 
5-6 mln opakowań. Mamy dużo projektów i do-
bre perspektywy na kolejne lata.

UMiG – Zapewne załoga obawiała się 
zmian?

Każdej zmianie zwykle towarzyszą obawy 
i nieważne czy dotyczy to pracy, czy życia oso-
bistego. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że 
przy tak dużej liczbie zmian, które musieliśmy 
wprowadzić, załoga będzie mogła się ich obawiać. 

Dlatego też bardzo dużo uwagi poświęciliśmy 
właściwej komunikacji i o wszystkim informo-
waliśmy pracowników z wyprzedzeniem. Ważne 
jest, aby w trudnych chwilach konsekwentnie iść 
do przodu, bo kto się nie rozwija – ten się cofa. 
Nie ma też powodu, aby zamykać się na zmiany, 
znacznie lepiej jest, jeśli myśli się pozytywnie  
i postawi na grę zespołową.

UMiG - Tomasz Moys, wiceprezes zarzą-
du Grupy Polpharma, w jednej z wypowiedzi 
wspomniał o wzroście produkcji w Nowej Dębie 
z 2 milionów opakowań rocznie do 3, a nawet 
4 mln. Zakłada, że oprócz leków, które są tu 
produkowane obecnie, mogą wkrótce dołączyć 
nowe produkty. Czy będzie się to wiązało z roz-
budową infrastruktury i nowymi miejscami 
pracy?

Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że na 
podstawie aktualnych planów produkcyjnych 
wzrost produkcji w Nowej Dębie przekroczy 3,5 
mln opakowań. Liczymy też, że prognozy, o któ-
rych wspominał Wiceprezes Tomasz Moys zosta-
ną przekroczone.

UMiG - Czy nowodębski rynek pracy zaspo-
kaja potrzeby zakładu na „fachowe siły”? 

Przy obecnych planach zatrudnienia  
w Oddziale, jesteśmy w stanie pozyskać wykwa-
lifikowanych pracowników z lokalnego rynku 
pracy. Szacujemy, że przy zwiększeniu produk-
cji, oferty pracy w pierwszej kolejności trafią na 
lokalny rynek pracy, który jest dla nas rynkiem 
podstawowym, jeżeli chodzi o poszukiwania 
pracowników. Jednocześnie przy rekrutacjach na 
wysoce specjalistyczne stanowiska naszą ofertę 
kierujemy także do pracowników z terenu całej 
Polski. Dodatkowo, chcemy dać możliwość roz-
woju własnym pracownikom i każde ogłoszenie 
o pracę na nowe stanowisko komunikujemy za-
równo do obecnych pracowników Oddziału, jak 
i wszystkich pracowników Grupy Polpharma na 
terenie kraju. 

RL/MS

Pół roku Polpharmy  
w Nowej Dębie 

Ryszard Latawiec – dyrektor oddziału produkcyjnego  
Polpharmy w Nowej Dębie
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30 stycznia w sali narad urzędu miasta 
i gminy Nowa Dęba na Walnym Zgroma-
dzeniu spotkali się delegaci Gminnej Spółki 
Wodnej.

Gminna Spółka Wodna to zrzeszenie wła-
ścicieli nieruchomości przyległych do cieków 
wodnych, której celem jest wykonywanie, 
utrzymanie i eksploatacja urządzeń służacych 
do melioracji wodnych oraz prowadzenia 
racjonalnej gospodarki wodnej na terenach 
zmeliorowanych.

Przewodniczący zarządu GSW w Nowej 
Dębie - Ryszard Wilk, przedstawił zgroma-
dzonym listę spraw, które w roku bieżącym 
wymagają szczególnej uwagi.

Delegaci po odebraniu sprawozdania fi-
nansowego i rzeczowego z wykonania prac 
udzielili absolutorium Zarządowi Gminnej 
Spółki Wodnej za rok 2013.

Podjęto także uchwałę o pozostawieniu 
wysokości składki melioracyjnej na 2014 rok 
na poziomie z roku ubiegłego, czyli 30,00 zł 

za 1 ha gruntów zmelio-
rowanych.

W spotkaniu uczest-
niczył zastępca burmi-
strza - Zygmunt Żołądź, 
który poinformował, że 
gmina Nowa Dęba za-
bezpieczyła w budżecie 
środki na składkę me-
lioracyjną w wysokości  
10 860 zł oraz przedsta-
wił zakres prac meliora-
cyjnych jakie zostały ujęte w budżecie na rok 
2014. 

Planowane wydatki to 268 713 zł, a w tym:
- odwodnienie drogi wewnętrznej w Jada-

chach „za Kościołem” - II etap - kwota  
80 000 zł;

- wykonanie projektu odwodnienia drogi 
Zagroble w Jadachach - 5 951 zł (fundusz 
sołecki);

- odwodnienie drogi Załuże w Jadachach -  
20 000 zł (fundusz sołecki);

- odwodnienie drogi - ul. Działowa w Osiedlu 
Poręby Dębskie - 25 951 zł (fundusz osiedlo-
wy);

- budowa mostu na rzece Dęba w Osiedlu 
Dęba - 120 000 zł;

- remont rowu przy uliczce tzw. Rutynowej  
w Chmielowie - 5 951 zł (fundusz sołecki).

RL/MM

Delegaci spotkali się na Walnym  
Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej

» z życia gminy

11 marca liderzy organizacji pozarządowych 
spotkali się z przedstawicielami samorządu. 
Spotkanie było poświęcone konkursom, które 
będą ogłoszone jeszcze w marcu. Zadania wła-
sne Gminy zlecane organizacjom oraz kwoty 

przeznaczone na ich realizację zdominowały te-
matykę dyskusji. Zastępca Burmistrza Zygmunt 
Żołądź podkreślił jak ważna jest rola organizacji 
w życiu publicznym i współpracy z samorządem. 
Na spotkaniu zostały omówione podstawowe 

procedury aplikowania oraz zasady rozliczania 
wniosków. W dyskusji liderzy organizacji zapro-
ponowali szereg ciekawych propozycji dotyczą-
cych promocji pracy wolontariuszy.

W trakcie spotkania zostali wybrani przed-
stawiciele NGO do Zespołu Współpracy, któ-
rzy wezmą udział w pracach nad „Programem 
współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 rok”.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele 
stowarzyszenia ESTEKA Magdalena Wroń-
ska i Henryk Kędzia zaprezentowali założenia 
programu „Rozwiń skrzydła w NGO”, do któ-
rego zaprosili organizacje pozarządowe z terenu 
Gminy Nowa Dęba. Od 1 stycznia 2014 roku 
Stowarzyszenie ESTEKA rozpoczęło realizacje 
projektu, który jest odpowiedzią na problem zbyt 
małego zakresu oraz niewystarczającej liczby na-
rzędzi współpracy pomiędzy Urzędem a organi-
zacjami pozarządowymi. 

RL/MS

Coroczne spotkanie  
z organizacjami pozarządowymi
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14 marca w Nowej Dębie odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Okręgów PZW tzw. 
„Strefy Wschodniej”, poświęcone pracy  
z młodzieżą, którego organizatorem w roku 
bieżącym był Okręg PZW w Tarnobrzegu.

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci 
Okręgów PZW z Białegostoku, Białej Pod-
laskiej, Siedlec, Zamościa, Radomia, Kielc, 
Rzeszowa, Lublina, Krosna, Przemyśla oraz 
Tarnobrzega.

Gościliśmy także przedstawicieli władz 
samorządowych w osobach Starosty Powiatu 
Tarnobrzeskiego - Krzysztofa Pitry i Burmi-
strza Miasta i Gminy Nowa Dęba - Wiesława 
Ordona.

Przed rozpoczęciem spotkania przedsta-
wiciele Okręgów gościli w lokalu Koła PZW 
nr 12 w Nowej Dębie. Celem wizyty była pre-
zentacja lokalu Koła, ostatnio pozyskanego,  
w ramach realizacji projektu dotyczącego zor-
ganizowania działalności Ośrodka Edukacji 
Wędkarskiej, wyposażenia oraz przedstawie-
nie uczestnikom spotkania kierunków działal-
ności i pracy z młodzieżą, realizowanej w Kole 
PZW nr 12 w Nowej Dębie.

Oficjalnego rozpoczęcia spotkania dokonał 
Prezes Zarządu Okręgu Kol. Antoni Brudz, 
który powitał zaproszonych gości oraz uczest-
ników spotkania. Prowadzącym spotkanie 
został Kol. Krzysztof Czusz, reprezentujący 
Okręg PZW w Tarnobrzegu, a sekretarzem 

Kol. Jacek Wołek - przedstawiciel Okręgu 
PZW w Krośnie.

Po krótkich wystąpieniach zaproszonych 
gości nastąpiła prezentacja zasad funkcjonowa-
nia LGR „Puszczy Sandomierskiej” oraz LGD 
„Lasowiacka”.  Zasady funkcjonowania LGR 
jak i LGD przedstawili dyrektorzy w osobach 
Marcina Flisa oraz Piotra Pastuły.

Następnie wiceprezes ds. sportu i młodzie-
ży Okręgu PZW w Tarnobrzegu Kol. Krzysz-
tof Czusz przedstawił kierunki działania  
w pracy z młodzieżą podejmowane w Okręgu. 
Omówił rezultaty organizowanej rok rocz-
nie dla nowo wstępującej do PZW młodzieży  
w Okręgu akcji promocyjnej „Wypoczynek  
z Wędką”, zasady finansowania działalności  

z młodzieżą oraz metody pozyskiwania środ-
ków finansowych.

Głos zabierali także przedstawiciele po-
szczególnych Okręgów przedstawiając kierun-
ki działalności w pracy z młodzieżą w Okrę-
gach PZW „Strefy Wschodniej”.

Spotkanie zakończono wpisaniem do pro-
tokołu szeregu przegłosowanych wniosków, 
które zostaną przedstawione do przeanalizo-
wania i ewentualnego wdrożenia do realizacji 
przez Radę ds. Młodzieży, działającą przy Za-
rządzie Głównym PZW.

Krzysztof Czusz
wiceprezes ds. sportu i młodzieży  

ZO PZW w Tarnobrzegu.

Spotkanie przedstawicieli 
okręgów PZW

» z życia gminy

Jest promesa na remont  
ulicy Działowej

27 lutego wojewoda podkarpacki Małgo-
rzata Chomycz-Śmigielska wręczyła burmi-
strzowi Nowej Dęby - Wiesławowi Ordonowi, 
kolejną promesę na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych przyznaną decyzją ministra ad-
ministracji i cyfryzacji.

Gmina Nowa Dęba, będąc wśród 140 pod-
karpackich samorządów, które z rezerwy celo-
wej budżetu państwa otrzymały w sumie około 
77 mln zł, systematycznie usuwa skutki podto-
pień.

Odebrana przez burmistrza promesa  
na kwotę 120 tys. zł obejmie remont ulicy Dzia-
łowej w osiedlu Poręby Dębskie w Nowej Dębie. 
Temat remontów ulic, w tym ulicy Działowej, 
był poruszany podczas spotkania burmistrza  
z Zarządem Osiedla.

Rozpoczęcie prac nastąpi po przeprowadze-
niu postępowania przetargowego i wyłonieniu 
wykonawcy. Na kolejną promesę, dzięki której 
możliwy będzie remont, czeka jeszcze droga 
Kolejka w Chmielowie.

RL/MM
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W środę 12 lutego burmistrz miasta  
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon spo-
tkał się z młodzieżą w ramach czwartego 
Nowodębskiego Forum Młodzieży. Do sali 
lustrzanej Samorządowego Ośrodka Kultu-
ry w Nowej Dębie przybyli uczniowie szkół 
średnich z Nowej Dęby oraz gimnazjaliści  
z Chmielowa, Jadachów, Cyganów i Nowej 
Dęby. 

Burmistrz Wiesław Ordon zaprezentował 
tematy, które w uchwalonym budżecie na 2014 
rok bezpośrednio dotyczą młodzieży i ich rodzi-
ców. Forum było również okazją do przedsta-
wienia oferty Samorządowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji oraz Samorządowego Ośrodka Kul-
tury. Dyrektor SOSiR - Adam Szurgociński, 
przedstawił ofertę z zakresu sportu, zaprosił do 
korzystania między innymi z krytej pływalni, 
kortów tenisowych, siłowni czy zajęć fitness. 
Bogaty wachlarz propozycji zajęć dla młodzie-
ży, m.in.: tanecznych, fotograficznych i teatral-
nych oraz ofertę kulturalną SOK zaprezentował 
dyrektor - Krystian Rzemień.

Wśród licznie zgromadzonej młodzieży 
byli między innymi uczestnicy ubiegłorocz-
nych debat oxfordzkich, którzy zachęcali swo-
ich rówieśników do spróbowania swoich sił  
w „bitwach na argumenty”. Zasady i specyfikę 
debat oxfordzkich przedstawiła zebranym Ma-
ryla Siudem - inspektor ds. rozwoju lokalnego 
i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Młodzież zadawała także pytania każdemu 
z prelegentów aktywnie uczestnicząc w spotka-
niu. Podpowiadała tym samym czego oczekują 
od miasta i gminy dla siebie.

Kolejnym punktem spotkania było zapro-
szenie do udziału w konkursach - fotograficz-
nym i filmowym, które są organizowane przez 
gminę Nowa Dęba. Konkursy te mają na celu 
pokazanie ciekawych miejsc, ludzi czy wyda-
rzeń, których jesteśmy świadkami oraz pro-
mocję gminy Nowa Dęba. Uczestnicy zostali 
poproszeni przez Mirosława Marka - inspek-
tora ds. promocji gminy o wskazanie atrakcji  

i ciekawostek, które chcieliby pokazać w swo-
jej miejscowości potencjalnemu turyście. Ma to 
związek z aplikacją mobilną dla gminy Nowa 
Dęba, która zostanie wdrożona w pierwszym 
kwartale tego roku i będzie zawierała m.in. mo-
duł turystyczny.

Tegoroczne Forum Młodzieży bacznie ob-
serwował zastępca burmistrza - Zygmunt Żo-
łądź, który na zakończenie w kilku zdaniach 
podsumował całe spotkanie oraz podziękował 
wszystkim za liczny i aktywny udział. 

RL/MM

W dniach 21 - 23 marca w Warszawie 
odbył się 44. Rajd Arsenał, upamiętniają-
cy Akcję pod Arsenałem przeprowadzoną  
26 marca 1943 roku przez Grupy Szturmo-
we Szarych Szeregów.

Rajd corocznie organizowany jest przez 
Hufiec ZHP Warszawa-Mokotów. Udział  
w nim wzięło łącznie blisko 1500 harcerek  
i harcerzy z całej Polski. Rajd Arsenał to jedna 
z najstarszych i największych ogólnopolskich 
imprez harcerskich w roku.

Po raz pierwszy w rajdzie uczestniczyła re-
prezentacja Środowiskowego Szczepu Drużyn 
Harcerskich „Jedynka” z Nowej Dęby, jako pa-
trol o nazwie „Glukoza” w składzie: Wiktoria 
Serafin, Magda Misiak, Ola Wdowik, Krzysiek 
Markowicz, Maciej Misiak, Mateusz Wyżyn, 

Mikołaj Pasek, Dawid Zieliński, Marcin Więc-
kiewicz i Mariusz Bezdzietny. 

Nasi harcerze, na ponad 120 uczestniczą-
cych patroli, zajęli bardzo dobre, czwarte miej-
sce. Gratulujemy!

Głównym elementem rajdowego progra-
mu była gra miejska pod nazwą „Pocztówka  
z Warszawy 1938 - zaginiony album” , która 
rozegrała się na ulicach Warszawy w sobotę,  
22 marca. Patrole harcerskie odwiedziły wy-
jątkowe i charakterystyczne miejsca przedwo-
jennej Warszawy. W trakcie gry harcerze wy-
konywali zadania, które przybliżyły im realia 
minionych czasów, a także pozwoliły poznać 
znaczących ludzi i historię.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że  
w ramach zadania kwalifikującego do udziału 

w rajdzie, patrole miały nakręcić krótki film 
pokazujący ciekawe miejsca w swojej okolicy.  
W efekcie pracy harcerzy z Nowej Dęby po-
wstał filmik pt.: „Róża”, pokazujący fikcyjną 
opowieść, w której tłem są miejsca z terenu 
miasta i gminy Nowa Dęba.

Szczep ZHP Jedynka 
Nowa Dęba

IV Nowodębskie Forum Młodzieży

Sukces nowodębskich harcerzy  
na rajdzie Arsenał
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Konsultacje społeczne PROW 2014-2020
» z życia gminy

19 lutego odbyły się w Rzeszowie kon-
sultacje Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, zorganizo-
wane przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, natomiast 20 lutego konsultacje 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, które zorganizowano w Zamku 
Dzikowskim w Tarnobrzegu.

Po zaprezentowaniu każdego z progra-
mów, poznaniu głównych obszarów wsparcia 
oraz proponowanego podziału dostępnych 
środków finansowych, odbyła się dyskusja 
dotycząca zapisów w poszczególnych pro-
jektach. Burmistrz Nowej Dęby – Wiesław 
Ordon, w opinii Mariusza Bednarza - dy-
rektora Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich - słusznie stwierdził, iż 
konsultowane programy, które mają za zada-
nie się uzupełniać w zakresie oferowanego do-
finansowania, nie oferują wsparcia dla gmin 
Podkarpacia w sposób kompleksowy.

Szczególnie jest to widoczne na przy-
kładzie możliwość sfinansowania budowy 
kanalizacji, której nie ma ujętej w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, a zapisy w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 uniemożliwiają aplikowa-
nie po środki dla wielu gmin Województwa 
Podkarpackiego. Ponadto w żadnym z kon-

sultowanych projektach nie uwzględniono 
środków na poprawę lokalnego stanu drogo-
wego, który wymaga jeszcze poprawy, prze-
budowy. W kończącej się perspektywie finan-
sowej korzystaliśmy z PROW budując choćby 
kanalizację sanitarną Cyganach, Jadachach  
i Rozalinie. Pozostała nam jeszcze do budowy 
kanalizacja w Alfredówce z Budą Stalowską, 
na którą chcieliśmy pozyskać środki w nowej 
perspektywie z PROW. Mam nadzieję, że głos 
samorządowców z Podkarpacia dotrze do 
rozsądku decydentów ze Wspólnej (siedziba 
ministerstwa rolnictwa – red.) - dodaje bur-
mistrz W. Ordon.     

24 lutego na spotkaniu sieci południowej 
lokalnych grup rybackich z ministrem rol-
nictwa i rozwoju wsi Stanisławem Kalembą 
w Warszawie dyskutowano o przyszłej per-
spektywie finansowej dla sektora rybackie-
go na śródlądziu. Rybacy, którzy z początku 
sceptycznie podchodzili do grup rybackich, 
podkreślali w rozmowie z ministrem sens 
funkcjonowania lgr-ów jako wsparcia dla 
rybaków, a także dla obszarów zależnych od 
rybactwa. Dlatego postulowali pozostawienie 
dofinansowania dla dotychczasowych lokal-
nych grup rybackich w programie „Rybactwo 
i Morze 2014-2020”. Niestety, pracownicy mi-
nisterstwa poinformowali, że środków w tym 
programie będzie mniej, niż w perspektywie 
2007-2013 - informuje Wiesław Ordon. Dla-
tego ministerstwo ukierunkowuje się głównie 

na duże lgr-y nadmorskie. A szkoda, bo nasza  
LGR Puszczy Sandomierskiej wniosła wiele 
ożywczych działań na terenie 5 gmin (Nowa 
Dęba, Baranów Sandomierski, Bojanów, Dzi-
kowiec i Grębów - red.). Być może minister 
uwzględni rybactwo śródlądowe i obszary 
od niego zależne podobnie, jak w poprzedniej 
perspektywie - puentuje W. Ordon.

Konsultacje pokazały, iż jest duża po-
trzeba wprowadzenia zmian w projektach 
dokumentów, ponieważ pewne zapisy zostały 
pominięte, a są dla gmin ważne, by maksy-
malnie wykorzystać pieniądze, dzięki którym 
możliwa będzie realizacja wielu rozwojowych 
inwestycji.

RL/SB

Niestety dane demograficzne nie napa-
wają optymizmem. Tak jak na całym Pod-
karpaciu, tak i w gminie Nowa Dęba obser-
wujemy stały spadek urodzeń.

Analizując ostatnie trzy lata krzywa uro-
dzeń w naszej gminie, spada w dół. W roku 
2011 urodziło się 169 dzieci, rok później 154,  
a w ubiegłym roku 150.

Rok 2013 na Podkarpaciu był pierwszym 
rokiem, w którym liczba zgonów przewyż-
szyła liczbę urodzeń. Niestety w naszej gmi-
nie takie zjawisko wystąpiło rok wcześniej.  
W 2012r. zmarło 187 osób, czyli o 35 osób wię-
cej niż się narodziło. Wprawdzie w ubiegłym 
roku zjawisko miało mniejszą skalę, ale jed-
nak się powtórzyło. W 2013 zanotowaliśmy  
o 7 zgonów więcej niż urodzin. Analizując 

dane osobowe można zaobserwo-
wać więcej urodzeń i zgonów na 
terenie miasta niż na terenie so-
łectw.

Obecnie gmina Nowa Dęba 
liczy 19626 mieszkańców, w tym 
12231 zamieszkuje miasto, a 7395 
sołectwa.

Demografowie biją na alarm, 
bo takie zjawisko zachodzi  
w całym kraju i ma tendencje 

pogłębiania się. Twierdzą, że jeśli rząd szyb-
ko nie podejmie rozwiązań systemowych, 
wspomagających i stabilizujących sytuację 
młodych ludzi, czeka nas katastrofa demogra-
ficzna. 

- Politycy bardzo serio powinni podejść do 
tego zjawiska, bo prognozy są naprawdę nie-
pokojące. Bez systemowych rozwiązań, próby 
wspomagania rodzin wielodzietnych przez sa-
morządy lokalne, nie przyniosą koniecznych 
rezultatów - komentuje tą sytuację burmistrz 
Wiesław Ordon.

Miejmy nadzieję, że te niekorzystne ten-
dencje ulegną zwrotowi w pozytywnym kie-
runku, a póki co musimy się cieszyć tym co 
mamy. Niech się więc rodzą Anny, Amelie, 
Zofie i Zuzanny - to najczęściej nadawane 
imiona żeńskie w 2013 roku, a najpopular-
niejsze męskie to Jakub, Jan, Stanisław  
i Gabriel. Szczęśliwym rodzicom gratuluje-
my wspaniałych pociech!

Źródło: USC w Nowej Dębie
RL/MM

Rodzi się nas coraz mniej
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Jubileusz w DPS-ie
W poniedziałek 23 grudnia w Domu Po-

mocy Społecznej w Nowej Dębie pani Włady-
sława Stasiak obchodziła setne urodziny.

Na uroczystości była rodzina pani Włady-
sławy, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy 
i pracownicy DPS-u.

Serdeczne życzenia zdrowia i pogody du-
cha, w imieniu samorządu gminy Nowa Dęba, 
szanownej jubilatce złożyli: burmistrz Wiesław 
Ordon, przewodniczący Rady Miejskiej Woj-
ciech Serafin oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Bożena Szczepan. Życzenia i kwia-
ty złożył także tarnobrzeski starosta Krzysztof 
Pitra oraz przedstawiciel KRUS w Tarnobrze-

gu - Dariusz Kupiec. List gratulacyjny przysłał 
również Prezes Rady Ministrów Rzeczypospo-
litej Polskiej Donald Tusk.

Był też tradycyjny tort oraz kwiaty i życze-
nia od dyrekcji, pracowników i mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej.

Pani Władysława Stasiak urodziła się 23 
grudnia 1913 roku w Sobótce koło Ożarowa. 
W nowodębskim DPS-ie mieszkała od 15 lat. 
Zmarła 8 lutego, pozostawiając po sobie dużo 
ciepłych wspomnień. 

Jubileusze 100 urodzin

W gminie Nowa Dęba ruszyła właśnie akcja 
społeczna „Pudełko życia”. Pierwsza partia spe-
cjalnych pudełek jest już gotowa do przekazania 
mieszkańcom. 

Pomysł akcji zainicjowany przez Marię Mro-
czek, radną Rady Miejskiej, zyskał pełne poparcie 
burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona, który 
od początku wspiera tą cenną inicjatywę. Projekt 
zakłada umieszczenie wszystkich ważnych infor-
macji o pacjencie w jednym miejscu - np. w lo-
dówce opatrzonej specjalną naklejką.

W ramach akcji każda zainteresowana osoba 
otrzyma pakiet składający się z dwóch naklejek – 
na pudełko i na lodówkę oraz Karty Informacyjnej 
do samodzielnego wypełnienia.

W pudełku opatrzonym naklejką, należy 
umieścić kartę informacyjną wypełnioną zgodnie 
z instrukcją, a więc numery telefonów lub adres 
do najbliższych, których pragniemy poinformo-
wać o pobycie w szpitalu. Powinny się tam zna-
leźć także dane na jaką chorobę chorujemy, jakie 
leki przyjmujemy oraz uczulenia potwierdzone 

przez lekarza. Ważne mogą okazać się informacje,  
że w domu znajduje się kot lub pies i komu przeka-
zać zwierzę pod opiekę. Informacje, które wpisze-
my w karcie informacyjnej, zależą tylko wyłącz-
nie od osoby, która zakłada „Pudełko Życia”.

Ważne jest to, aby pamiętać o aktualizowaniu 
informacji w karcie jeżeli pojawią się istotne zmia-
ny, np. w sytuacji zdrowotnej lub gdy minie rok od 
daty jej wypełnienia.

- Chcielibyśmy, aby osoby starsze i samotne 
umieściły w lodówkach w swoim mieszkaniu 
specjalnie oklejone pudełko, a w nim istotne dla 
życia tej osoby informacje medyczne. – mówi 
Pani Maria Mroczek. - Czasem uzyskanie takich 
danych jest niezwykle trudne, np. gdy ktoś straci 
przytomność - dodaje inicjatorka akcji.

„Pudełka życia” z kartą informacyjną i naklej-
ką na lodówkę można odebrać w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dę-
bie oraz w Samorządowym Ośrodku Kultury.

UMiG/RL

W środę 12 marca delegaci NSZZ „Solidar-
ność” przy Dezamet S.A. spotkali się na zebra-
niu wyborczym w sali konferencyjnej Hotelu 
Szypowski Strefa. 

Z 31 osób uprawnionych do głosowania do 
sali konferencyjnej przybyło dwudziestu człon-
ków, którzy wzięli udział w wyborach.

Powołano nową, liczącą 9 osób Komisję Za-
kładową, a przewodniczącym, wybranym jedno-
głośnie, został ponownie Marek Kopeć.

W spotkaniu uczestniczył także burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba - Wiesław Ordon, 
który przedstawił projekt zwiększenia dostępno-
ści Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nej - podstrefa Nowa Dęba i Chmielów - poprzez 
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych i po-
prawę komunikacji z DK9 i liniami kolejowymi. 
Poinformował także delegatów  
o tym, że w spotkaniach z przed-
siębiorcami pojawiają się infor-
macje o planach zwiększania 
miejsc pracy w naszej gminie, co 
jest dobrym komunikatem.

Obecny na sali przewodni-
czący Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” - Andrzej Kacz-
marek, nawiązując do prezenta-
cji burmistrza wspominał czasy, 
kiedy tworzyła się strefa w No-

wej Dębie na terenach ówczesnego Dezametu, 
a przy tworzeniu której „Solidarność” odegrała 
znaczącą rolę, obok władz wojewódzkich i samo-
rządowych. Również Roman Puzio, dziękując 
burmistrzowi za wystąpienie, podkreślał fakt, 
że omówione przedsięwzięcie jest priorytetowe 
nie tylko dla nowodębskiej strefy czy gminy i jej 
mieszkańców, ale także dla całego regionu.

RL/MM

Pudełko życia – 
akcja społeczna

Nowa Komisja Zakładowa 
NSZZ Solidarność
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28 stycznia, w obecności burmi-
strza  Wiesława Ordona, były żołnierz 
Wojska Polskiego Zygmunt Mazur 
przekazał uroczyście do wykorzystania  
w archiwum Muzeum II Wojny Świato-
wej wspomnienia mjr Jana Gryczmana.

Kpt. w stanie spoczynku Zygmunt 
Mazur był przyjacielem Jana Grycz-
mana. Po wojnie, gdy Jan Gryczman 
zamieszkał w Nowej Dębie, panowie 
często spotykali się i wspominali trudne 
wojenne czasy. Wspomnienia z obrony 
Westerplatte, siedem heroicznych dni 
obrony Polaków przed hitlerowskim 
najeźdźcą, w których brał udział Jan 
Gryczman, spisał właśnie Zygmunt Ma-

zur.  Notatki wraz z historycznymi sta-
rymi zdjęciami z tamtych czasów ode-
brali przedstawiciele Muzeum II Wojny 
Światowej: mjr SW w stanie spoczynku 
Waldemar Kowalewski i specjalista 
Działu Wystawienniczego Wojciech 
Łukaszun. Wspomnienia Jana Grycz-
mana, po weryfikacji, będą dostępne  
w archiwum działu zajmującego się 
obroną Westerplatte.

Były żołnierz Wojska Polskiego 
Zygmunt Mazur przekazał również 
swoje wspomnienia z czasów II Wojny 
Światowej, które będą wykorzystane  
w Muzeum w dziale konspiracji.

RL/MS

Wspomnienia majora Jana Gryczmana 
w Muzeum II Wojny Światowej 

Najstarszy mieszkaniec Chmielowa
Pani Anna Walska jest najstarszym 

mieszkańcem Chmielowa. 5 marca 2014 roku 
skończyła 100 lat. Z życzeniami u czcigodnej 
jubilatki był burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon, kierownik USC Boże-
na Szczepan oraz wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Maria Mroczek.

Pani Maria miała pięcioro rodzeństwa. 58 
lat temu, gdy zmarł jej mąż, została sama z trój-
ką dzieci. Cały ten czas ciężko pracowała, żeby 
utrzymać rodzinę. Doczekała się sześciorga 
wnucząt i dziesięciorga prawnucząt.

W intencji jubilatki w kościele parafialnym 
w Chmielowie została odprawiona Msza św. 
Wspaniałego jubileuszu gratulowała Pani An-
nie najbliższa rodzina, a także kierownik nowo-

dębskiego MGOPS-u Leszek Mirowski, radny 
Rady Miejskiej Stanisław Skimina, proboszcz 
parafii w Chmielowie Józef Rogowski, sołtys 
Chmielowa Jan Kotulski oraz przedstawiciel 
KRUS-u w Tarnobrzegu - Dariusz Kupiec.

W imieniu samorządu list gratulacyjny od-
czytała Maria Mroczek, słowa uznania wyraził 
także burmistrz Wiesław Ordon.

- Mówiąc do mieszkańców Chmielowa 
podczas mszy o pani pięknym i sędziwym wie-
ku powiedziałem, że dożyła pani tych 100 lat, 
dzięki zrządzeniu Opatrzności Bożej – dodał 
Wiesław Ordon. – W tym musi być jakiś cel. 
Dla nas istotny, to pokazanie tych wartości, 
które w pani życiu były ważne. To życie proste, 
zwyczajne, ale niosące wiele wartości jak wia-
ra, małżeństwo, rodzina i praca.

Pomimo sędziwego wieku Pani Anna try-
skała energią, a na jej twarzy dało się zobaczyć 
radość i pogodę ducha. Cieszyła się bardzo  
z życzeń i była rozpromieniona. Opowiadała 
także zebranym krótkie historie ze swojego 
życia, które najbardziej zapadły jej w pamięć. 
Dziękowała wszystkim za liczne przybycie, bo 
jak stwierdziła jej córka Zofia - Mama zawsze 
chętnie przyjmuje wszystkich gości.

Na koniec uroczystości wzniesiono toast za 
zdrowie i zaśpiewano jubilatce „200 lat”.

Podwójny jubileusz
Przy okazji urodzin pani Anny, burmistrz 

miasta i gminy Nowa Dęba udekorował meda-
lami przyznanymi przez Prezydenta RP za 50 
lat pożycia małżeńskiego Marię i Jana Tłysty - 
córkę i zięcia jubilatki, obecnych na uroczysto-
ści. Państwo Tłusty mieli odebrać odznaczenia 
w tamtym roku, ale choroba pana Jana pokrzy-
żowała plany. Oprócz medali małżonkowie 
otrzymali życzenia oraz kwiaty.

RL/MM

Pani Władysława Stasiak świętuje setne urodziny w nowodębskim DPS-ie

Anna Walska wznosi toast za zdrowie
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„Herbata miodowo-lipowa” i „pierogi  
z bobem” - to pierwsze produkty tradycyjne 
w gminie Nowa Dęba wpisane na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi.

Produktem tradycyjnym jest produkt, któ-
rego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości 
wynikają ze stosowania tradycyjnych metod 
produkcji, za które uważa się wykorzystywane 
od co najmniej 25 lat.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi 
Cygany przy ścisłej współpracy z Lasowiacką 
Grupą Działania z Nowej Dęby przygotowały 
wnioski o wpis produktu na listę produktów 
tradycyjnych, które uzyskały akceptację Urzę-
du Marszałkowskiego w Rzeszowie, Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym 
samym zostały wpisane na ministerialną listę 
produktów tradycyjnych.

Autorem wniosków jest Maria Piwińska - 
wiceprezes Stowarzyszenia.

Wpisane produkty są pierwszymi z te-
renu naszej gminy na Liście Produktów Tra-
dycyjnych. Podkarpacie jest w czołówce wo-
jewództw z zarejestrowanymi produktami 
tradycyjnymi.

RL/MM

Pierwsze produkty  
tradycyjne w gminie

Człowiek w swoim życiu przeżywa różne 
wydarzenia. Jedne są małej wagi, a inne zosta-
wiają mocny ślad w naszym myśleniu, warto-
ściowaniu i podejściu do życia. Te wydarzenia 
mogą mieć charakter świecki, niezwiązany  
z naszymi przekonaniami i wiarą lub też prze-
niknięte są wydźwiękiem religijnym. Wyda-
rzeniem wynikającym z motywów religijnych 
była parafialna pielgrzymka do ziemskiej oj-
czyzny Pana Jezusa, określanej zazwyczaj jako 
Ziemia Święta, związanej z miejscami 
urodzenia, publicznej działalności, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystu-
sa. Tego rodzaju wyprawa pozwala 
osobiście poznać, dotknąć i zobaczyć 
tereny, o których mówi Pismo św., 
zarówno Starego, jak i Nowego Testa-
mentu. Miała ona miejsce w dniach od 
25 stycznia do 1 lutego 2014 r. Oprócz 
osób z naszego środowiska Nowej 
Dęby dołączyli także przedstawiciele 
innych miejscowości (m.in. z : Rzeszo-
wa, Tych , Łańcuta, Żołyni).

Naszym przewodnikiem podczas 
tej pielgrzymki był biblista ks. dr Piotr Mierz-
wa, wykładowca WSD w Rzeszowie, a równo-
cześnie kapelan lotniska Jasionka oraz pięciu 
innych księży. Nad całością organizacyjną czu-
wało biuro pielgrzymkowe „PIELGRZYM”  
z Rzeszowa. Wylot odbył się z lotniska Pyrzowi-
ce w Katowicach, a lądowaliśmy w Tel Avivie.

Należy zwrócić uwagę na serdeczną, życz-
liwą i radosną atmosferę panującą wśród licz-
nej, bo liczącej 52 osoby, grupy pielgrzymów.

Każdy dzień miał ustalony program re-
alizowany nawet z nawiązką, co było moż-
liwe dzięki zdyscyplinowaniu uczestników  
i niezwykłym kompetencjom przewodnika 
ks. Piotra. Rozpoczynał się od wspólnych 
modlitw porannych, kończonych zazwyczaj 
śpiewem Godzinek do NMP. Najważniejszym 
wydarzeniem każdego dnia była Eucharystia 
sprawowana w Sanktuarium Biczowania Pana 
Jezusa, w pustym Grobie Zbawiciela i Grocie 

Getsemani w Jerozolimie, w Kanie Galilej-
skiej, w kaplicy Mojżesza na Górze Tabor oraz 
w Grocie Pasterzy i Grocie Mlecznej w Betle-
jem. Podczas każdej z nich tematyczne homilie 
wygłaszał ksiądz przewodnik Piotr. Współpra-
ca pielgrzymów z organizatorami przynosiła 
korzyści, satysfakcję i zadowolenie wszystkich.

W Betlejem najważniejszym obiektem jest 
Bizantyjska Bazylika, do której prowadzą tzw. 

Drzwi Pokory. Ich nazwa jest uzasadniona, 
gdyż aby wejść do wnętrza, trzeba się schylić. 
Tu znajduje się Grota Narodzenia Jezusa i kilka 
innych, w tym św. Hieronima, który przebywa-
jąc w niej tłumaczył Biblię na język łaciński. 
Obok kościół św. Katarzyny, a na Polu Paste-
rzy- kościół w kształcie namiotu i pasterska 
grota w skałach.

W Kanie Galilejskiej, miejscu pierwszego 
cudu Pana Jezusa, przemiany wody w wino, 
podczas Mszy św. przeżywaliśmy podniosłe 
wydarzenie odnowienia przyrzeczeń małżeń-
skich przez 11 par, które były na pielgrzymce. 
Pamiątką po przeżyciu tych ślubowań były 

okolicznościowe certyfikaty ze zło-
żonymi podpisami potwierdzającymi 
pobyt w tym miejscu i udział we wspo-
mnianych uroczystościach.

W Jerozolimie zaczęliśmy naszą 
wędrówkę od Kościoła św. Anny zna-
nego ze wspaniałej akustyki, obok któ-
rego jest sadzawka Betezda. Na Górze 
Oliwnej zatrzymaliśmy się w miejscu 
Wniebowstąpienia Jezusa, w kościele 
Ojcze nasz, w Kaplicy Pan Zapłakał, 
w Ogrójcu, w kościele Wszystkich 
Narodów wzniesionym na miejscu 
modlitwy Jezusa przed męką oraz  

w krypcie u podnóża Góry Oliwnej, w któ-
rej jest grób Maryi. Weszliśmy także na teren 
cmentarza żydowskiego. Po przeciwnej stronie 
Góry Oliwnej, na Syjonie, zatrzymaliśmy się  
w Sali na Górze czyli w Wieczerniku. Byliśmy 
również w kościele Zaśnięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, w Kościele Zaparcia się Jezusa przez 
św. Piotra, przy Ścianie Płaczu i przejechaliśmy 
przez dzielnicę Żydów ortodoksyjnych.

Po śladach Chrystusa
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W Ain Karem, w miejscu odwie-
dzin Maryi u Elżbiety, dotarliśmy do 
Kościoła Nawiedzenia i Kościoła św. 
Jana Chrzciciela. Nad Morzem Mar-
twym była dla chętnych możliwość ką-
pieli w jego mocno zasolonych wodach.

Cezarea Nadmorska to pozo-
stałości historycznych akweduktów.  
W Kafarnaum podziwialiśmy zarys 
domu św. Piotra i kościół Jego imienia 
oraz synagogę. W Nazarecie naszą uwa-
gę przykuła przede wszystkim wspa-
niała Bazylika Zwiastowania i kościół 
św. Józefa. Pobyt na jeziorem Galilej-
skim urozmaiciliśmy przejazdem łodzią oraz 
skosztowaniem ryby św. Piotra. W pobliżu 
jeziora widzieliśmy Kościół Błogosławieństw, 
Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Ko-
ściół Prymatu św. Piotra. W Haifie na Gó-
rze Karmel odwiedziliśmy Klasztor z Grotą,  
w której przebywał prorok Eliasz. Z Jerycha, 
najstarszego miasta świata, zapamiętaliśmy 
wykopaliska, drzewo sykomory związane  
z osoba św. Mateusza, a w niedalekiej odległo-
ści - Górę Kuszenia Jezusa. Betania, związana 
z cudem wskrzeszenia Łazarza, kojarzona jest 

z grotą uważaną za jego grób. Warta zapamię-
tania jest także Góra Tabor, na którą wyjecha-
liśmy taksówkami, z Bazyliką Przemienienia 
Pańskiego i pięknymi widokami oraz Muzeum 
Yad Vaschem poświęcone pamięci Żydów, 
którzy zginęli podczas holokaustu i w miejscu 
chrztu Pana Jezusa nad Jordanem, gdzie odno-
wiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne.

Warto przytoczyć fakt podany przez prze-
wodnika, który zacytował wypowiedź jednego 
ze swoich profesorów, specjalisty od znajo-
mości Biblii: ,,Nawiedzając miejsca związane 
w historią zbawienia uklęknij, ucałuj, usza-

nuj tajemnicę biblijnego wydarzenia, 
które tu było. Nie jest istotne, czy to 
było dokładnie tu, czy też nieco dalej,  
w bok, na prawo czy lewo, i nie stawiaj 
głupich pytań”. Jest to swoiste pouczenie. 
Swoją wymowę mają także zasłyszane 
wypowiedzi uczestników wyprawy: 
„To wspaniałe i niezapomniane przeży-
cie dla każdego wierzącego człowieka 
- móc być tam, gdzie Chrystus narodził 
się, nauczał, umarł i zmartwychwstał”; 
,,Jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że 
mogłem przemieszczać się po tych te-
renach, po których przed dwoma tysią-

cami lat chodził Chrystus”; ,,Od teraz zupełnie 
inaczej będę słuchała tekstów Pisma św. i lepiej 
je rozumiała”; ,,Miejsca związane z życiem  
i publiczną działalnością Jezusa będą mi znacz-
nie bliższe”; ,,Pielgrzymka do Ziemi Świętej to 
faktycznie piąta ewangelia.”

Wszędzie, gdzie zatrzymywaliśmy się  
w trakcie naszej wędrówki, z modlitwą na 
ustach i swoistym zadumaniem, w duchu wia-
ry, dziękowaliśmy, że Pan pozwolił nam tu 
przybyć.

ks. Mieczysław Wolanin

Od lutego bieżącego roku w naszej szkole 
realizowany jest innowacyjny projekt współ-
finansowany przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie 
wyruszyli w edukacyjną wędrówkę, by zdobyć 
kompetencje społeczne na miarę wyzwań XXI 
wieku. Rozwijają m.in. kreatywność i inno-
wacyjność, umiejętność krytycznego myślenia  
i rozwiązywania problemów, komunikowania 
się, współpracy, wyszukiwania informacji, 
analizowania i zarządzania nimi, umiejętności 
liderskie, odpowiedzialność. 

Projekt w naszej szkole realizują cztery 
nauczycielki: p. Monika Jabłońska – Licak,  
p. Renata Konefał, p. Agnieszka Pazder, p. Ma-
rzena Zöllner. Dzięki specjalnemu szkoleniu 

mogłyśmy przystąpić 
do organizacji 30-go-
dzinnych warsztatów 
dla dwóch grup (Alfa  
i Omega). 10 – 12–oso-
bowe zespoły spotykają 
się co tydzień na dwu-
godzinnych zajęciach. 
Wszystkie materiały,  
z których korzystają na-
uczyciele i uczniowie, 
są bezpłatne. Młodzież 
podczas zajęć otrzymu-

ją wodę mineralna i drobne przekąski. 
Podstawowym założeniem projektu jest 

przekonanie, że każdy ma prawo do sukcesu 
- na miarę swoich możliwości. Podczas warsz-
tatów uczniowie poznają samych siebie, uczą 
się współpracować z innymi, poznają różne 
techniki i narzędzia kreatywnego myślenia  
i działania, odkrywają, że można zrealizować to,  
o czym marzą, co planują. Warsztaty realizowa-
ne są metodą learning by doing – uczenie przez 
działanie, więc uczniowie wykonują różne za-
dania, którym towarzyszy informacja zwrotna 
od nauczyciela i autorefleksja. Zadania są często 
zabawne. Na przykład analizie pełnionej roli  
w grupie, analizie stylów myślenia służy bu-

dowa wieży z makaronu i słodkich pianek, 
konstruowanie „pułapki” na jajko, wykonanie 
z bibuły kolorowych kapeluszy… Dodatkowo 
zajęciom towarzyszy ruch – różnorodne ćwi-
czenia w formie zabawy. Szczególnym zain-
teresowaniem cieszy się nauka żonglowania 
– najpierw chustami, potem piłeczkami. Dzięki 
temu uczniowie poprawiają koncentrację, syn-
chronizują pracę półkul mózgowych, zwiększa-
ją efektywność nauki.

Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie zostało 
zakwalifikowane do testowania tego innowa-
cyjnego projektu wraz z innymi 26 szkołami 
województwa podkarpackiego. „PI – potrafię, 
wiem, znam – radę sobie dam” opracowano 
w oparciu o nowoczesne koncepcje psycholo-
giczne i wyniki badań w zakresie skutecznego 
uczenia się i kompetencji. Ponieważ głównym 
celem projektu jest zwiększenie efektywności 
działań wspierających uczniów z różnymi po-
trzebami edukacyjnymi, dlatego wpisuje się on 
w założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dotyczące indywidualizacji pracy z uczniem 
- na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych.

Szkolny koordynator projektu
Agnieszka Pazder

Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie 
w innowacyjnym projekcie edukacyjnym
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Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Nowej Dębie powstał w lipcu 1999r. Jest to 
miejsce oparcia, rozwoju, usamodzielnienia  
i aktywizacji społecznej kilkudziesięciu osób 
z różnymi problemami, którzy mogą liczyć na 
wsparcie wykwalifikowanej kadry. Uczestnicy 
zajęć terapeutycznych i treningów mogą brać 
również udział w kursach aktywizacji zawo-
dowej organizowanych we współpracy z PCPR  
i Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu. 
Osoby, które ukończyły te kursy, oprócz zdo-
bytej wiedzy wzmocniły wiarę we własne siły 

i umiejętności, a to daje im większe możliwości 
w poszukiwaniu pracy i usamodzielnienia się.

Z kolei działania terapeutyczne i treningi 
usprawniające zdolności manualne na pra-
cowniach znajdujących się na terenie ŚDS 
przyczyniły się do powstania prac w różnych 
technikach. Prace naszych uczestników można 
było zobaczyć na wystawach zorganizowanych 
przez Samorządowy Ośrodek Kultury w No-
wej Dębie i przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Majdanie Królewskim od lutego do kwietnia 

2013 roku. Uczestniczymy w cyklicznych im-
prezach organizowanych przez inne ośrodki, np. 
przeglądy artystyczne, wystawy tematyczne, 
koncerty i inne uroczystości. Bierzemy udział  
w spartakiadach sportowych, a przygotowując 
się do nich zachęcamy do zdrowego trybu życia. 
Prowadzimy różne formy aktywności ruchowej: 
ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne, gry zespo-
łowe, nordic walking i silwoterapię. Uczymy 
także bezpiecznego poruszania się rowerami po 
ulicach.

» oświata

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Nowej Dębie, we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Tarnobrzegu, realizuje projekt 
„Na czasie - program wspierający rozwój szkół 
w powiecie tarnobrzeskim” od 01.08.2013 r. 
do 31.07.2015 r. Jest on współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki; Priorytet III wysoka jakość 
systemu oświaty.

Celem projektu jest poprawa ja-
kości  funkcjonowania systemu do-
skonalenia nauczycieli w powiecie 
tarnobrzeskim, poprzez stworzenie 
planów wspomagania, spójnych  
z rozwojem szkół w obszarach wy-
magających szczególnego wspar-
cia. Ponadto realizacja wpłynie na: 
integrację szkół z terenu powiatu, 
poprawę relacji pomiędzy nauczy-
cielami a rodzicami, podniesienie 
poziomu samopoczucia ucznia po-
przez zastosowanie indywidualnych rozwiązań 
adekwatnych do jego problemów oraz wzrost 
jakości współpracy samorządów z placówkami 
oświatowymi. W ramach projektu przeprowa-
dzone zostanie doskonalenie nauczycieli w 22 
placówkach, 12 placówek (5 przedszkoli i 7 
szkół podstawowych) otrzyma wsparcie w roku 
szkolnym 2013/2014.  Programem objęto: 
- Przedszkole „Krasnal” w Nowej Dębie
- Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie
- Przedszkole nr 5 „Misia Uszatka” w Nowej 

Dębie
- Przedszkole w Gorzycach
- Przedszkole w Grębowie
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach
- Szkoła Podstawowa w Furmanach
- Szkoła Podstawowa w Rozalinie
- Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
- Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli
- Szkoła Podstawowa w Żupawie

Kolejne 10 placówek (6 gimnazjów i 4 
szkoły ponadgimnazjalne) otrzyma wsparcie  
w roku szkolnym 2014/2015. Za organizację 
zadania odpowiedzialny jest Szkolny Organi-
zator Rozwoju Edukacji.  

W projekcie zatrudnionych jest 3 pracowni-
ków „SORE”, którzy ukończyli specjalistyczne 
szkolenie w tym zakresie: pedagog Maria Ma-
zur, psychologowie Renata Ordon i Dorota 
Zybała.

Dyrektor oraz pracownicy Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie   wspie-
rają merytorycznie SORE i pozostały personel 
projektu. W grudniu 2013r. zaproszono na kon-
sultacje trenerów Ośrodka Rozwoju Edukacji, 
Elżbietę Komarnicką i Tadeusza Polańskiego.

Program obejmuje także sieć wsparcia dla 
dyrektorów i nauczycieli placówek oświato-
wych uczestniczących  w projekcie.:

- Dyrektorzy szkół otrzymają pomoc w pla-
nowaniu i organizowaniu rozwoju szkoły oraz 
we wdrażaniu zmian związanych z realizacją 
polityki edukacyjnej państwa.

- Nauczyciele otrzymają: 
kompleksową pomoc w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej  
w obszarze wybranym przez radę 
pedagogiczną; pomoc we wdraża-
niu do praktyki zawodowej zmian 
wprowadzanych w oświacie; po-
moc w zaplanowaniu i realizowaniu 
własnego rozwoju zawodowego 
zgodnie z aktualnymi potrzebami 
szkoły/przedszkola.

W ramach projektu powstały 
2 sieci współpracy i samokształ-
cenia.

Pierwsza to sieć współpracy i samokształ-
cenia dla dyrektorów –tematyka sieci– „Rola 
dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku 
szkoły”.

Druga to sieć współpracy i samokształcenia 
dla nauczycieli – tematyka sieci – „Jak rozwijać 
twórcze myślenie uczniów”.

Pracami każdej sieci kieruje jej koordyna-
tor, pedagog Anna Domagała. Należy pod-
kreślić, że duże zaangażowanie się nauczycieli  
w  realizację zadań projektowych, aktywność 
na zajęciach, liczne propozycje niekonwencjo-
nalnych i twórczych rozwiązań dają dużą satys-
fakcje autorom projektu.

A. Sałek

NOWy Cel SZKóŁ - PROJeKt NA CZASIe

ŚDS – AKtyWNyM  
PARtNeReM INteGRACJI
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Razem ze Stowarzyszeniem „Wsparcie” 
oraz Samorządowym Ośrodkiem Kultury je-
steśmy współorganizatorami Integracyjnego 
Pleneru Plastycznego dla dzieci, młodzieży  
i osób niepełnosprawnych. Dzięki tym zajęciom 
osoby o różnych możliwościach poznawczych 
oraz manualnych mogą uczyć się i rozwijać 
swoje umiejętności plastyczne. Wspólna praca 
przyczyni się także do nawiązania kontaktów 
interpersonalnych. Mamy nadzieję, że zajęcia te 
wpiszą się w coroczny kalendarz imprez waka-
cyjnych w Nowej Dębie.

Rozpoczynamy piętnasty rok swojej działal-
ności. W tym czasie wielu naszych uczestników 
zaczęło samodzielnie kierować swoim życiem 
bez konieczności codziennego brania udziału  
w zajęciach terapeutycznych. Wiedzą jednak, że 
w każdej chwili mogą liczyć na pomoc i wspar-
cie w Środowiskowym Domu Samopomocy.

ŚDS

Program Leonardo da Vinci - Projekt   
„Buongiorno dla młodych hotelarzy”

Uczniowie kształcący się w zawodzie 
technik hotelarstwa po raz pierwszy 
w historii Szkoły mogą doskonalić 
swoje umiejętności zawodowe i języ-
kowe na zagranicznym stażu. Dwie 
10-osobowe grupy uczniów podczas 
3-tygodniowego pobytu w pięknym 
włoskim mieście Rimini odbywały 
praktyczną naukę zawodu w miej-
scowych hotelach. Pierwsza grupa 
wraz z opiekunem przebywała w Ri-
mini od 13 do 31 stycznia br., druga 
grupa wyjechała na staż 16 marca, 
powrót zaplanowany był na 5 kwiet-
nia. Podróż w obie strony uczniowie 
odbyli samolotem.

Wyjazd każdej z grup poprze-
dzało przygotowanie zawodowe, 
kulturowe i pedagogiczne. Stażyści 
odbyli też 45-godzinny kurs języka 
włoskiego.

W Rimini, pod okiem wykwalifikowanych 
pracowników hoteli, uczniowie realizowali 
program praktyk, obsługując gości hotelowych  
w recepcji, restauracji hotelowej, przygotowując 
pokoje na przyjęcie gości jako pracownicy ho-
usekeepingu.

Obowiązki wynikające z programu stażu 
urozmaicały wycieczki do San Marino, Rawen-
ny oraz spacery po Rimini. Stażyści mieszkali 
w jednym z hoteli Rimini, delektowali się wło-

skimi potrawami, podziwiali piękno zabytków 
i krajobrazy wschodniego wybrzeża Włoch. 
Przez trzy tygodnie mieli możliwość porozu-

miewania się w języku włoskim i angielskim. 
Dla wielu z nich wyjazd na zagraniczny staż był 
pierwszym samodzielnym wyjazdem.

Udział w projekcie pozwolił młodym 
hotelarzom zdobyć cenne doświadczenie za-
wodowe, sprawdzić się w nowej sytuacji, wy-
korzystać zdobytą dotąd wiedzę w praktyce, 
rozwinąć umiejętności komunikacyjne i pre-
dyspozycje społeczne. Wiele osób podkreśla, 
że są teraz pewniejsi siebie i bardziej otwarci na 
wyzwania.

Wszyscy uczestnicy stażu otrzymali cer-
tyfikaty od organizacji przyjmującej. Wkrótce 
otrzymają certyfikaty Europass Mobility, ak-
ceptowane przez pracodawców w całej Unii 
Europejskiej.

„Podkarpacie stawia na zawodowców”
Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie bierze 

udział w projekcie systemowym 
Województwa Podkarpackiego 
pt. „Podkarpacie stawia na zawo-
dowców”, w ramach Działania 9.2 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego”.

Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 
- Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach Działania 9.2 Celem 
projektu jest podniesienie atrakcyj-
ności i jakości szkolnictwa zawodo-
wego. Całkowita wartość projektu 
jaka przypada na Zespół Szkół Nr 1 
w Nowej Dębie to 67 300 zł.

Dzięki temu projektowi zostanie 
stworzona pracownia doradztwa edukacyjno - 
zawodowego oraz rozbudowana zostanie baza 
sprzętowa.

Zakupiono nowoczesny sprzęt do pracowni 
w postaci tablic interaktywnych i laptopów oraz 
drukarki laserowej.

W ramach zajęć dodatkowych i wyrów-
nawczych uczniowie korzystają z:
- zajęć wyrównawczych z matematyki i języka 

angielskiego,

Projekty w ZS 1

Autor: Piotr Adamczyk
Kierownik ŚDS w Nowej Dębie Gabriela Nowak-Wolwowicz
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MECENASI KULTURY 2013 W GMINIE 
NOWA DĘBA

Dyrektor SOK Krystian Rzemień uhonorował 
statuetką „Mecenas kultury 2013” trzech najważ-
niejszych mecenasów naszej kultury gminnej, któ-
rzy w sposób szczególny przyczynili się do krzewie-
nia kultury na naszym terenie. Podkreślić warto, że 
jest to historyczny moment, bo w Nowej Dębie nie 
było wcześniej tego typu wyróżnień.

Statuetki „Mecenas kultury 2013” otrzymali: 
Jerzy Sudoł – Starosta tarnobrzeski, Eugeniusz An-
drusiewicz – Dyrektor Zespołu Budów w Mielcu 
(Elektromontaż S.A) oraz Ryszard Jania – Prezes 
Zarządu Pilkington Automotive Poland, w imieniu 
którego statuetkę odebrał Grzegorz Skulski – za-
stępca Dyrektora Zakładu Produkcji w Chmielowie. 
Wyróżnienia dla „Mecenasów kultury” wręczyli: 
Zbigniew Chmielowiec i Mirosław Pluta - Posłowie 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bogdan Ro-
maniuk – Marszałek Województwa Podkarpackie-
go (członek Zarządu).

Serdecznie dziękujemy wyróżnionym osobom 
za wspieranie wydarzeń kulturalnych w Nowej Dę-
bie. Mamy nadzieję, że osób życzliwych i wspierają-
cych kulturę nie zabraknie a wręczanie statuetek dla 
„Mecenasów kultury” stanie się tradycją kultywo-
waną co rok – dodaje dyrektor SOK.

PIERWSZA WYSTAWA  
NOWODĘBSKICH FOTOGRAFIKÓW

17 stycznia, w sali kameralnej Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie otwarta została 
wystawa fotograficzna Klubu Miłośników Fotogra-
fii działającej w SOK. Jest to pierwsza wystawa gru-
py działającej od około dwóch lat, na której można 
zobaczyć prace powstałe w czasie wspólnych wypa-
dów i plenerów fotograficznych.

Autorami niezwykłych zdjęć są: Agata Obara, 
Monika Jabłońska-Licak, Lilianna Pazder, Krzysz-
tof Meldner, Piotr Szaro, Bartosz Szafran oraz opie-

Wydarzenia kulturalne

Każdego roku najzdolniejsi ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych zostają 
nagrodzeni stypendiami. Celem tego 
typu działań jest wspieranie uczniów 
uzdolnionych oraz motywowanie ich 
do dalszej, sumiennej pracy. Niewąt-
pliwie prestiżowym wyróżnieniem 
jest Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów. To stypendium przyznawane 
jest uczniowi szkoły maturalnej, który 
otrzymał promocję z wyróżnieniem  
i najwyższą w szkole średnią ocen 
lub wykazuje szczególne uzdolnienia  
w co najmniej jednej dziedzinie wie-
dzy, uzyskując w niej najwyższe wy-
niki. W bieżącym roku szkolnym wśród nagro-
dzonych znaleźli się także uczniowie ZS nr 2: 

Magdalena Podwysocka z klasy II Liceum  
i Mateusz Wyżyn z klasy II Technikum.

29 listopada 2013 r. w siedzibie Starostwa 
w Tarnobrzegu nagrodzono stypendiami Sta-
rosty tarnobrzeskiego kolejnych trzech zdol-
nych uczniów z klasy II Technikum: Tomasza 

Strojka, Damiana Tęczę i Łukasza 
Tomczyka.

Jesteśmy dumni z naszej młodzie-
ży, która zna przepis na sukces. Jak 
twierdzą, nie trzeba wyjątkowych wy-
rzeczeń i rezygnacji z własnych pasji, 
ale silnej motywacji i dobrej organiza-
cji pracy. Ważne jest to, aby czerpać 
satysfakcję z własnych osiągnięć oraz 
sumiennie dążyć do wyznaczonych 
sobie celów. Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów. Gratulacje kierujemy także do 
rodziców nagrodzonych uczniów, po-
nieważ to oni wspierają dzieci w dro-

dze do spełniania marzeń.
ZS nr 2 w Nowej Dębie

Warto się uczyć - stypendyści  
Zespołu Szkół nr 2

- zajęć edukacyjnych z zakresu hotelarstwa.
W roku 2013 w okresie wakacyjnym  

8 uczniów odbyło staże w hotelach, za które 
otrzymali stypendium w wysokości 1000 zł 
brutto.

„Nauka i gospodarka.  
Uczniowie w przemyśle i biznesie”

W listopadzie i grudniu 2013r.  uczniowie 
Zespołu Szkół nr 1 uczestniczyli w projekcie 
„Nauka i gospodarka. Uczniowie w przemy-
śle i biznesie” realizowanym przez firmę Po-
lpharma. Głównym założeniem projektu było 
propagowanie chemii i fizyki oraz pokazanie 

związków tych dziedzin nauki z farmacją.  
W ramach projektu odbyły się wykłady, takie 
jak: Znaczenie inżynierii chemicznej w farma-
cji oraz ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzo-
ne przez prof. dr hab. inż. Dorotę Antos (absol-
wentkę nowodębskiego liceum) oraz zajęcia 
doświadczalne z fizyki prowadzone przez dr. 
Ryszarda Stagraczyńskiego. W trakcie ćwiczeń 
wykorzystano sprzęt i odczynniki podarowane 
przez Polpharmę.

Krótki okres nauki w liceum oraz niedawna 
redukcja programów nauczania przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej nie pomagają na-
uczycielom w ukazaniu całego spektrum barw, 

jakie kryją nauki ścisłe. Myślę, że wykład i labo-
ratoria, jakie zorganizowaliśmy we współpracy 
z Polpharmą, pomogły uczniom zrozumieć, ja-
kie znaczenie może mieć zdobywana na pozio-
mie szkoły wiedza w ewentualnej późniejszej 
karierze inżynierskiej w przemyśle - mówiła 
Janina Lubera, dyrektor placówki. 

Zwieńczeniem projektu był wyjazd 
uczniów na Wydział Chemiczny Politechniki 
Rzeszowskiej oraz do Centrum Mikroelektro-
niki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

Benedykt Kozak 
ZS nr 1 w Nowej Debie
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kun grupy Robert Wilk. Na wystawie można zoba-
czyć prace powstałe w czasie wspólnych wypadów 
i plenerów fotograficznych w takie miejsca jak: Be-
skid Niski, Machów, Odrzykoń k.Krosna, Oświę-
cim, Krawce. W czasie wernisażu, na którym po-
jawiło się wielu przyjaciół nowodębskich artystów 
nie zabrakło również wicestarosty tarnobrzeskiego 
Jerzego Sudoła i burmistrza Nowej Dęby Wiesława 
Ordona. Obydwaj panowie wyrazili wielki podziw 
dla działań Klubu Miłośników Fotografii, a nawet 
zadeklarowali dalszą pomoc finansową.

Warto dodać, że dzięki współfinansowaniu 
SOK i Powiatu Tarnobrzeskiego w dniach 1-5 maja 
ubiegłego roku, grupa pasjonatów z KMF fotografo-
wała Londyn. Pretekstem wyjazdu do stolicy Wiel-
kiej Brytanii było zaproszenie na pokonkursowa 
wystawę jednego z najważniejszych wydarzeń foto-
graficznych na świecie – Sony World Photography 
Awards. Miłośników fotografii z naszego miasta 
zaprosiła Iwona Karbowska, nowodębianka i absol-
wentka fotografii University of Westminster, która 
pracuje obecnie w World Photography Organisation 
w Londynie. Instytucja ta jest głównym organiza-
torem konkursu i to właśnie przez ich sito przecho-
dzą prace nadsyłane z całego świata. Po wystawie 
osobiście oprowadzała pani Iwona, opowiadając 
przy okazji wiele ciekawych historii związanych 
z powstawaniem prac konkursowych jak również, 
sposobem ich selekcji i kryteriami oceny. Uczest-
nicy ekspedycji odwiedzili również kilka innych 
wystaw, nie tylko fotograficznych, m.in. National 
Portrait Gallery czy Tate Modern Gallery. Oczywi-
ście jak przystało na amatorów fotografii wyjazd był 
pretekstem do urządzenia kilkudniowego pleneru

Zajęcia fotograficzne powstały z inicjatywy 
dyrektora SOK, Krystiana Rzemienia, który hob-
bystycznie, interesuje się i tą dziedziną sztuki. Mia-
łem nadzieję, że gdy takie zajęcia uruchomimy, to 
wezmą w nich udział nie tylko ci, którzy już coś 
umieją, ale i nowicjusze. – komentuje K. Rzemień. 
I udało się. Zajęcia od początku działalności prowa-
dzone są przez uznanego w lokalnym środowisku 
fotografika Roberta Wilka, który jest absolwentem 
fotografii i realizacji filmu w PSKOiB w Krośnie. 
Przez kilka lat pracował jako instruktor fotografii 
w Domu Kultury i Klubie Osiedlowym TSM. Pro-
wadził zajęcia fotograficzne i organizował plenery 
w szkołach i stowarzyszeniach. Wystawiał swoje 
prace na wystawach indywidualnych i grupowych. 
Pod jego okiem wiele osób w różnym wieku, poczy-
nając od młodzieży aż po seniorów, uczy się technik 
fotograficznych. Jak widać po wystawie, uczestnicy 
zajęć robią naprawdę świetne zdjęcia i tak naprawdę, 
to teraz wszyscy uczymy się od siebie nawzajem. – 
dodaje Robert Wilk. Bo w fotografii liczy się nie 
tylko wiedza, choć to podstawa, ale i eksperymen-
ty z różnorakimi nastawami ekspozycji, przesłon, 
doborem obiektywu czy filtrów fotograficznych. 
Zajęcia odbywają się w każdą środę w SOK o godz. 
18:30 i są bezpłatne dla wszystkich uczestników.  
W planach dyrektora SOK jest pozyskanie środków 

na urządzenie studio fotograficznego z prawdziwe-
go zdarzenia. 

KONCERT PODWÓJNY  
NA SKRZYPCE D-MOLL

25 stycznia 2014 r. w sali widowiskowej SOK 
odbył się pierwszy koncert w ramach Festiwalu 
muzyki kameralnej i organowej „MARGARITAE 
BAROCI”.

Krakowski Zespół Kameralny wystąpił  
w naszym mieście już po raz trzeci. Ostatnio gościł  
u nas w kwietniu 2013 r. prezentując wraz ze swo-
im zespołem repertuar Antonio Vivaldiego „Czte-
ry Pory Roku”. W jego skład wchodzą znakomici 
instrumentaliści, absolwenci Akademii Muzycznej  
w Krakowie. Zespół gra szeroki repertuar, obej-
mujący dzieła od Renesansu, aż do kompozycji  
z XX. wieku. Występuje na prestiżowych krajo-
wych i zagranicznych festiwalach. Wykonał kilka-
set koncertów w Polsce, Czechach, Austrii, Francji, 
Niemczech, Libanie i na Słowacji.

Krakowski Zespół Kameralny założony został 
w 1994 r. przez Łukasza Mikołaja Mateję – kie-
rownika artystycznego, absolwenta Krakowskiej 
Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Mi-
rosławy Semeniuk-Podrazy oraz, student Chicago 
Musical College w klasie organów David’a Schrede-
r’a, Stypendysta Roosevelt University.

W naszym mieście zespół wystąpił w składzie: 
Katarzyna Mateja (I skrzypce), Elżbieta Górka (II 
skrzypce), Bogusława Jagielnicka-Hawryszków (al-
tówka), Konrad Górka (wiolonczela), Michał Skiba 
(kontrabas), Łukasz Mateja (basso continuo), solist-
ki: Aleksandra Krawczyk (I skrzypce solo), Nikola 
Gajownik (II skrzypce solo).

Wyjątkowy Koncert na Dwoje Skrzypiec  
D-moll, BWV 1043, znany również pod nazwą 
Koncert Podwójny na Skrzypce D-moll, przycią-
gnął wielu słuchaczy, którzy mieli możliwość po-
dziwiać wspaniałych wykonawców.

Tegoroczna edycja 2014 roku, którą oferuje Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie obej-
muje cykl sześciu koncertów, w tym dwa kameralne 
i cztery organowe. 

OTWARCIE WYSTAWY  
„CERKWIE POGRANICZA”

21 lutego 2014 r. w sali kameralnej SOK otwar-
to wystawę pt. „Cerkwie pogranicza” Mariusza 
Bajka  oraz zaprezentowano album autorstwa Zofii 

Życzyńskiej-Bajek i Mariusza Bajka. W albumie 
umieszczono szeroki opis cerkwi prezentowanych 
na wystawie, style w których zostały wzniesione, 
ich dzieje i stan obecny. Jest to praca przekrojowa 
szeroko traktująca ten temat. Poruszono również 
historię tych terenów, narodów je zamieszkujących 
i różnorodność wyznań. Album wydany na wyso-
kim poziomie edytorskim można było nabyć bez-
pośrednio po zakończeniu wernisażu.

Wystawa zaprezentowana w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Nowej Dębie obejmuje 23 gra-
fiki wykonane ołówkiem, o formatach A2 dodat-
kowo oprawione w passe-patrtout i antyramy. Jako 
tematy prac wybrano najciekawsze obiekty drew-
nianej architektury cerkiewnej.

Zaprezentowano również film przygotowany 
przez Telewizję Kablową STELLA ze Stalowej 
Woli o rysunkach tworzonych przez autora prac.

PRZEGLĄD  

„ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI”
27 lutego 2014 r. na sali widowiskowej Sa-

morządowego Ośrodka Kultury mieliśmy okazję 
oglądać już drugą edycję przeglądu „Roztańczone 
przedszkolaki”. Swoje umiejętności taneczne zapre-
zentowali najmłodsi z Przedszkola 1, Przedszkola 4, 
Przedszkola 5 i Przedszkola KRASNAL. Występy 
taneczne przygotowane zostały przez nauczycieli  
z nowodębskich przedszkoli, którym należą się wiel-
kie podziękowania za czas i serce, które poświęcają 
przedszkolakom dbając o ich rozwój i zapewniając 
moc dobrej zabawy. Podczas przeglądu ogląda-
liśmy również pokaz tańca towarzyskiego grupy 
działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury 
przygotowany przez instruktora – Marka Dudę. 
Ten przepiękny pokaz tańca już na stałe wpisał się  
w harmonogram imprezy. Wszystkich, którzy pra-
gną doskonalić swoje taneczne umiejętności zapra-
szamy na zajęcia do Pana Marka w soboty, zajęcia 
dla dzieci odbywają się o godzinie 16:00.
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Na zakończenie Dyrektor Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wręczył nagro-
dy, dyplomy i podziękowania dzieciom za występ, 
nauczycielom i Panu Markowi za przygotowanie  
i publiczności za tak liczne przybycie. Dzieci z Aka-
demii Przedszkolaka i Akademii Dziecięcej Za-
bawy również zaangażowały się w „Roztańczone 
przedszkolaki” przygotowując dla każdego zespołu 
drobne, ale bardzo piękne ręcznie wykonane upo-
minki. Do zobaczenia za rok.

DZIEŃ PAMIĘCI  
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

2 marca 2014 r. w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie wspominaliśmy Żołnierzy 
wyklętych w związku z Narodowym Dniem Pa-
mięci obchodzonym 1 marca.

„Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazy-
wają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. 
My jesteśmy z miast i wiosek polskich. (…) My 

walczymy za świętą sprawę, za wolną, niezależną, 
sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę!” 
– pisał w 1946 r. mjr Zygmunt Szendzielarz „Łu-
paszka”.

Obchody w Nowej Dębie rozpoczęły się prelek-
cją Tomasza Sudoła – pracownika IPN. Następnie 
można było bezpłatnie obejrzeć film „Kwatera Ł” 
reż. A.Gołębiewskiego poświęconego ekshumacji 
ofiar zbrodni stalinowskich na warszawskich Po-
wązkach.

„OLD LOVE” WYSTAWIONA 
 NA DESKACH SOK

8 marca już po raz kolejny gościliśmy aktorów 
Teatru im. W.Siemaszkowej z Rzeszowa. Tym ra-
zem na deskach SOK wystawiono spektakl „Old 
Love”, czyli opowieść o związku, który rodzi się, 
gdy dwie osoby niemal przez całe życie przelotnie 
się spotykają. Dwu godzinna sztuka pełna ciepła, 
optymizmu i humoru. Wspaniała gra aktorów 

(Anna Demczuk, Marek Kepiński) została nagro-
dzona zasłużonymi brawami. Mam nadzieję, że 
Teatr zagości u nas wkrótce z nowym, równo za-
bawnym spektaklem.

IMPRESJE MUZYCZNO-SATYRYCZNE 
W SOK

22 marca 2014 r. gościliśmy na deskach SOK 
wokalistów i instrumentalistów z Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. 
W programie „Impresji muzyczno-satyrycznych” 
nie zabrakło piosenek, tych poważniejszych jak 
i na wesoło oraz zaprezentowano skecze. Prawie 
dwugodzinny program znakomitych artystów zo-
stał nagrodzony gromkimi brawami. Gratulujemy 
wspaniałego występu i mamy nadzieję, że grupa 
odwiedzi nas jeszcze nie raz a nowodębska pu-
bliczność wypełni salę widowiskową do ostatniego 
miejsca.

SOK

I nagroda  
w „Zapasach Tanecznych”
Reprezentując Samorządo-

wy Ośrodek Kultury w Nowej 
Dębie, trzy grupy Akademii 
Tańca ART DANCE Marta Buś 
(show dance, jazz - Pani Teresy 
Śwideckiej-Węglarz, hip hop 
Pani Ewy Pluty) zaprezentowały 
swoje choreografie na „Zapa-
sach Tanecznych 2014” w Nisku.

Przegląd Zespołów Tańca 
Sportowego „Zapasy Taneczne 
2014” zorganizowany został już 
po raz dziewiąty. Wzięło w nim 
udział dwadzieścia jeden zespołów w czterech 
kategoriach tanecznych: show, dance, cheerle-
aderki, gimnastyka artystyczna oraz streetdan-
ce. Ideą „Zapasów Tanecznych” jest animacja 
środowiska, konfrontacja dorobku zespołów 
uprawiających dyscyplinę z pogranicza tańca, 
sportu i akrobatyki. Wszystkich występom 
przypatrywała się trzyosobowa Komisja, która 
później dokonała oceny i klasyfikacji zespołów. 

Owa klasyfikacja jednak miała drugorzędne 
znaczenie. Typowa rywalizacja ustąpiła bo-
wiem miejsca dobrej zabawie.

Dwie grupy ART DANCE, tj. show dance 
oraz hip hop, zostały nagrodzone dyplomami 
za udział, natomiast najstarsza grupa jazzu za 
choreografię, zaprezentowaną po raz pierwszy 
na gali w styczniu, została nagrodzona I na-
grodą. Grupy rywalizowały z utytułowanymi 
zespołami i przegrały tylko z zespołem Kleks. 

Warto podkreślić, że dziewczyny 
z ART DANCE zaprezentowały 
nową choreografię (w 2013, gdy 
brały udział w Złotym Gryfie  
w Dębicy, pokazały choreografię 
z poprzedniej gali – zdobyły wte-
dy Srebrnego Gryfa), a ich ry-
walki, które zdobyły grand prix, 
pokazały tą samą choreografię co 
w tamtym roku.
- W chwili obecnej działa 9 grup 
tanecznych: maluszki - 4 grupy, 
prowadzone przez Agatę Tyniec, 
1 grupa Hip-hopu Ewy Pluty, 
1 grupa break dance Mariusza 

Dyszlewskiego, show dance, 2 grupy jazzu Te-
resy Śwideckej - Węglarz oraz 1 grupa tańca 
towarzyskiego prowadzona przeze mnie.  Moja 
prawa ręka Madzia Serafin na razie musi być  
z małym Kacperkiem, ale już stopniowo włącza 
się do pracy – mówi Marta Buś. - Zajęcia odby-
wają się od poniedziałku do soboty, z wyłącze-
niem piątku. Zapisy do poszczególnych grup są 
zazwyczaj zaraz po galach, żeby przygotowy-
wać choreografie na następne występy.

ARt DANCe zgarnia laury
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W styczniu tego roku odbyła się już piętna-
sta gala nowodębskiej Akademii Tańca ART 
DANCE, założonej w lutym 2007 roku przez 
Martę Buś.

Srebrny Gryf z Dębicy
22 marca w Miejskim Ośrodku Kultury  

w Dębicy odbyła się VI edycja Podkarpackiego 
Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Ze-
społów Tanecznych „Złoty Gryf”.

Przegląd w Dębicy jest jedną z najpoważ-
niejszych imprez tanecznych tego typu w wo-
jewództwie podkarpackim.  Zespoły z Podkar-

pacia i Małopolski rywalizowały w tanecznych 
formach różnych w dwóch kategoriach wie-
kowych 7-12 lat i 13-18. Koordynatorem arty-
stycznym imprezy jest od samego początku 
Agnieszka Jackowska-Drożdż. Prowadziła ją 
Alina Jukna. W jury zasiadali: Bożena Berko-
wicz, Edyta Mędrek-Śliwa i Michał Samborski.

Jurorzy oraz obserwatorzy tegorocznego 
„Złotego Gryfa” w kategorii formy różne pod-
kreślali zgodnie jego bardzo wysoki poziom. 
Nie było zespołów, które byłyby zdecydowanie 
słabsze, stąd też tak dużo nagród przyznanych 
przez jury.

Dziewczyny z ART DANCE występowały 
w II kategorii wiekowej, gdzie do rywalizacji 
wystartowało 30 zespołów. W tej grupie można 
było zobaczyć 34 występy, ponieważ niektóre 
zespoły prezentowały po dwie choreografie. 
Nasze najstarsze jazzowe dziewczyny zapre-
zentowały choreografię „Internat” autorstwa 
Teresy Świeckiej - Węglarz. 

II miejsce, czyli Srebrnego Gryfa, zdobyły 
już po raz drugi (tak jak w tamtym roku).

Serdecznie gratulujemy!!
MB

21 lutego 2014r. w restauracji Dębianka 
odbył się II Bal Sportowca organizowany 
przez Miejski Klub Sportowy „Stal Nowa 
Dęba”. W roku ubiegłym Bal był organizo-
wany z okazji obchodów 60-lecia istnienia 
klubu, natomiast w roku obecnym zarząd 
zdecydował przyznać „Sportowe Oscary” 
oraz pamiątkowe statuetki „Serce ze Stali”.

Wśród zaproszonych gości na sali zasiedli 
m.in. pan Kazimierz Greń – Prezes Podkar-
packiego Związku Piłki Nożnej oraz Prezes 
Polskiego Związku Futsalu, pan Edward 
Chmura – Sekretarz Podkarpackiego Związ-
ku Piłki Nożnej wraz z małżonką, pan Zenon 
Krówka Prezes Podokręgu Stalowa Wola 
wraz z małżonką, pan Wiesław Ordon – 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz 
pan Krzysztof Pitra – Starosta Powiatu Tar-
nobrzeskiego.

Oprócz wyżej wymienionych nie mogło 
również zabraknąć zarządu klubu, działaczy, 
sponsorów, trenerów, byłych i obecnych za-
wodników, sympatyków, znajomych i przyja-
ciół naszej Stali.

Po przywitaniu Gości oraz ich wystą-
pieniach nadszedł czas na atrakcje wieczoru.  
W tym miejscu organizatorzy stanęli na wyso-

kości zadania. Oprócz 
cieszącego się zain-
teresowaniem kącika 
z gadżetami, księgi  
z pamiątkowymi wpi-
sami oraz licytacji 
wyjątkowej serii limi-
towanych pamiątek – 
(m. in.  złota, srebrna 
oraz brązowa karta 
członkowska z liczny-
mi rabatami) zostały 
rozdane wspomniane 
już wcześniej „Spor-
towe Oscary”.

Pierwsze siedem statuetek zostały wrę-
czone przez Pana Kazimierza Grenia Prezesa 
Podkarpackiego ZPN. Wyróżnienia w niżej 
wymienionych kategoriach otrzymali :
Najlepszy obrońca: Wojciech Dudek
Serce Ze Stali: Tomasz Diektiarenko
Serce Ze Stali: Daniel Młynarczyk
Bramka roku: Łukasz Milanowski
Serce Ze Stali: Grzegorz Byrka
Drużyna roku: Andrzej Majdański
Serce Ze Stali: Arkadiusz Kotrych

Po wręczeniu sportowych statuetek Pre-
zes Stali Nowa Dęba Damian Diektiarenko  
w podziękowaniu za dotychczasową współ-
pracę wręczył Panu Kazimierzowi  Grenio-
wi pamiątkową koszulkę meczową STAL 
NOWA DĘBA z nazwiskiem „Greń”.

Kolejne 8 wyróżnień wręczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Nowa Dęba Pan Wiesław 
Ordon. Pamiątkowe statuetki w niżej wymie-
nionych kategoriach powędrowały do nastę-
pujących osób :
 

Serce Ze Stali: Marek Strzelczyk
Trener Roku: Adam Bunio
Serce Ze Stali: Andrzej Horodeński
Największy Sukces roku 2013: Kamil Gurdak
Serce Ze Stali: Iwona Strojek
Serce ze Stali: Aleksander Diektiarenko
Serce Ze Stali: Tadeusz Rak
Serce Ze Stali: Leszek Pabian

Burmistrz Wiesław Ordon również 
otrzymał pamiątkową koszulkę meczową 
„Stal Nowa Dęba” ze swoim nazwiskiem,  
w której - jak sam powiedział - wystąpi w ko-
lejnym turnieju siatkarskim.

Bez wątpienia największą atrakcją wie-
czoru był recital Mateusza Ziółko – zwycięz-
cy III edycji programu The Voice of Poland. 
Podczas występu na gitarze akompaniował 
mu Damian Surow. Poza autorskimi kom-
pozycjami „How to Win” i „Da się Żyć” 
mogliśmy usłyszeć wiele pięknych coverów. 
Mateusz swoim charyzmatycznym i niepo-
wtarzalnym głosem wprowadził w zachwyt  
i osłupienie nie tylko zgromadzone kobiety... 
Z pewnością był to niezapomniany koncert. 
Czekając na debiutancki krążek, życzymy 
Mateuszowi dalszych sukcesów.

Następnie do głosu doszedł nasz zaprzy-
jaźniony zespół USC z Tarnobrzega, który 
po pierwszych kilku dźwiękach sprawił, że 
na parkiecie zrobiło się naprawdę ciasno. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym swoim szerokim 
repertuarem począwszy od największych za-
granicznych hitów, poprzez starego polskiego 
rocka, tradycyjnie kończąc na HEJ STAL la la 
la… świetnie bawił ludzi do białego rana.

Wyrazy wdzięczności kierujemy w stro-
nę Aleksandra Diektiarenko oraz Toma-
sza Hajduka, gdyż bez ich zaangażowania 
Bal Sportowca by się nie odbył. Dziękujemy 
również Panu Krzysztofowi Tęczy za pomoc 
oraz zaangażowanie podczas organizacji.

MKS STAL

Oskary Stali rozdane
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Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 
po zasięgnięciu opinii Rady Sportu oraz 
Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Sportu 
Rady Miejskiej przyznał stypendia za osią-
gnięte wyniki sportowe w roku 2013..

Stypendia otrzymali zawodnicy i zawod-
niczki sekcji lekkiej atletyki oraz sekcji badmin-
tona Miejskiego Klubu Sportowego 
„STAL” Nowa Dęba.
Kamil Gurdak – Wicemistrz Polski 
seniorów w biegu na 800 m – Mistrzo-
stwa Polski w Lekkiej Atletyce -  Toruń 
lipiec 2013 r. (kwota miesięczna stypen-
dium 325 zł),
Izabela Tomczyk - 9 miejsce w grze 
mieszanej na Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski w badmintonie – Biały-
stok, kwiecień 2013 r. (kwota miesięcz-
na stypendium 220 zł),
Mateusz Czachor - 9 miejsce w grze mieszanej 
na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w bad-
mintonie – Białystok, kwiecień 2013 r. (kwota 
miesięczna stypendium 220 zł),
Arkadiusz Urbaniak - I miejsce na Mistrzo-
stwach Polski młodzików w biegach górskich na 
dystansie 1.500 m – Ustrzyki Dolne, kwiecień 
2013 r.; członek kadry wojewódzkiej OZPLA  
(kwota miesięczna stypendium 160 zł),

Stypendium w wysokości 110 zł miesięcznie 
otrzymali:
Katarzyna Wojciechowska  - III miejsce na 
Mistrzostwach Polski w biegach górskich junio-
rów i juniorek młodszych (Bieg Anglosaski na 
dystansie 4.000 m) – Międzygórze, lipiec 2013 r.; 
członek kadry wojewódzkiej OZPLA, 
Marianna Mangione - III miejsce na Mistrzo-
stwach Polski w biegach górskich juniorów i ju-
niorek młodszych (Bieg Anglosaski na dystansie 
4.000 m) – Międzygórze, lipiec 2013 r. ; Członek 
kadry wojewódzkiej OZPLA,
Rafał Lejko - I miejsce w grze mieszanej na In-
dywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików 
Młodszych  w Badmintonie - Ostrów Wielko-
polski, maj 2013 r.; członek kadry wojewódzkiej  
w badmintonie,
Beata Mycek - I miejsce na Mistrzostwach 
Polski Młodzików Młodszych w Badminto-
nie w grze mieszanej oraz III miejsce w grze 
podwójnej na Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Młodzików Młodszych  w Badmintonie - 

Ostrów Wielkopolski, maj 2013 r.; członek kadry 
wojewódzkiej w badmintonie,
Natalia Róg - II miejsce na Mistrzostwach 
Polski Młodzików Młodszych  w Badmintonie  
w grze pojedynczej - Ostrów Wielkopolski, maj 
2013; członek kadry wojewódzkiej w badminto-
nie,

Patryk Kopeć - V miejsce w grze pojedynczej 
oraz w grze podwójnej na Indywidualnych Mi-
strzostwach Polski Młodzików  w Badmintonie 
– Suchedniów, maj 2013 r.; członek kadry woje-
wódzkiej w badmintonie,

Stypendium po 70 zł miesięcznie otrzymali 
natomiast:
Patryk Róg - V miejsce w grze mieszanej na In-
dywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików 
Młodszych - Ostrów Wielkopolski, maj 2013 r.; 
Członek kadry wojewódzkiej w badmintonie,
Aleksandra Michalczuk - V miejsce w grze 
mieszanej na Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Młodzików Młodszych w Badmintonie – 
Ostrów Wielkopolski, maj 2013 r.; członek kadry 
wojewódzkiej w badmintonie,

Nagrody jednorazowe w wysokość po 650 zł 
otrzymali Trenerzy Sekcji Lekkiej Atletyki Miej-
skiego Klubu Sportowego „STAL” Nowa Dęba: 
Julian Zięba (sukcesy wychowanków: Kamila 
Gurdaka, Arkadiusza Urbaniaka i Marianny 
Mangione na Mistrzostwach Polski w 2013 r.) 
oraz Bogdan Karkut (sukcesy Katarzyny Woj-
ciechowskiej na Mistrzostwach Polski w 2013 r. 
, a także Zbigniew Małek - Prezes Ludowego 
Zespołu Sportowego Cygany i trener piłki noż-
nej drużyny LZS Cygany - za ogromne zaan-
gażowanie w rozwój sportu na terenie sołectwa 
Cygany, a szczególnie w roku 2013 - nadzór nad 
realizacją budowy budynku szatni.

19 lutego 2014 r. w sali kameralnej Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie odbyło 

się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Dęba z zawodnikami MKS STAL, którzy otrzy-
mali stypendia sportowe za osiągnięte wyniki  
w roku 2013. W spotkaniu uczestniczyli Wiesław 
Ordon Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
Maria Mroczek Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej, Stanisław Skimina Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie. Ponadto w spo-
tkaniu uczestniczyli Damian Diektiarenko Pre-
zes MKS STAL Nowa Dęba, Adam Bunio tre-
ner sekcji badmintona MKS STAL, Julian Zięba 
i Bogdan Karkut -  trenerzy sekcji lekkiej atletyki 
MKS STAL oraz Zbigniew Małek Prezes LZS 

Cygany. Gospodarzem spotkania był 
Adam Szurgociński - dyrektor SOSiR.

Zgodnie z uchwałą nr 
XXV/228/2012 Rady Miejskiej w No-
wej Dębie z dnia 29 października 2012 
r. w sprawie stypendiów i nagród za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz dzia-
łalność sportową Zarząd Klubu MKS 
STAL Nowa Dęba złożył 12 wniosków 
o przyznanie stypendiów sportowych 
dla zawodników oraz 2 wnioski o przy-
znanie nagród dla trenerów. Podobnie 
Zarząd LZS Cygany złożył wniosek  
o przyznanie nagrody dla trenera  

i działacza tegoż klubu. Wnioski podlegały opi-
niowaniu na posiedzeniach Rady Sportu Miasta  
i Gminy Nowa Dęba, jak również Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miej-
skiej. Po otrzymaniu opinii Burmistrz w dniu 10 
lutego 2014 r. wydał Zarządzenie Nr 623/2014 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w spra-
wie przyznania stypendiów sportowych i nagród 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność 
sportową.

W swoim wystąpieniu Wiesław Ordon pod-
kreślił wysoką wartość osiągnięć sportowych 
naszych zawodników. Gratulował sukcesów  
i dziękował za promowanie Miasta i Gminy 
Nowa Dęba na sportowych arenach Polski. 
Przybliżył również planowane działania gminy 
w zakresie sportu. Przede wszystkim rozpisanie 
przetargu na projekt bieżni na stadionie SO-
SiR, kontynuację budowy sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 2, projektowanie sali 
gimnastycznej przy szkole w Chmielowie oraz 
wiele innych wydatków na szeroko pojętą kul-
turę fizyczną, które wynoszą ponad 7% budżetu 
gminy na rok 2014 r. Szczere gratulacje dla sty-
pendystów i nagrodzonych złożyła również Pani 
Maria Mroczek. Podobne słowa uznania do mło-
dych sportowców skierował Stanisław Skimina.  
W imieniu nagrodzonych za wyróżnienia po-
dziękował trener Julian Zięba. Uczestnicy spo-
tkania w żywej dyskusji oceniali stan kultury 
fizycznej, bazy sportowej na terenie gminy.

SOSiR

Stypendia i nagrody  
sportowe
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Coraz częściej przedstawia się dzisiejszą 
młodzież jako jednostki aspołeczne, przykute 
do komputera, zamknięte we własnym świecie. 
Jednak nie bierze się to znikąd. Już u pierwszo-
klasistów występują liczne wady postawy, wyni-
kające z braku odpowiedniej aktywności. Młody 
człowiek musi stawić czoła zupełnie innym pro-
blemom, niż jeszcze parę lat temu. Pytanie, jak 
mu w tym pomóc? Jak zachęcić go do wyjścia 
z domu, ruszenia przysłowiowych czterech liter 
z fotela i jakiejkolwiek pracy nad sobą? Odpo-
wiedź jest o dziwo prosta – poprzez coś, co da 
mu radość.

Dbaj o swoje ciało.  
To jedyne miejsce, w którym żyjesz

(Jim Rohn)
Właśnie w imię tej maksymy stworzyliśmy 

w Nowej Dębie sekcje pływackie dla dzieciaków 
z miasta i okolic. Pływanie nie obciąża stawów, 

zwiększa wydolność organizmu, 
poprawia pracę serca, koryguje 
wady postawy i pozwala na har-
monijny rozwój całego ciała. Uczy 
pracy nad sobą, zwiększa poczucie 
pewności siebie i pomaga kształ-
tować młodą osobowość, a przede 
wszystkim wnosi do życia masę 
pozytywnej energii. 

Na treningach szczególną uwa-
gę zwracamy na technikę i uczymy 
funkcjonować w grupie. Tutaj nie 
ma miejsca na nudę, czy monoto-

nię. Cały czas spędzamy w ruchu, a najmłodsi 
uśmiechają się od ucha do ucha nawet po wy-
czerpujących zajęciach, na które zawsze chęt-
nie wracają. Po jedynie roku intensywnej pracy 
nasze Piranie doczekały się masy sukcesów:  
5 złotych medali, 8 srebrnych i 3 brązowych  
w zawodach na terenie województwa. Cały czas 
się rozwijamy, a naszym największym asem  
w rękawie jest młodzież, która daje z siebie 
wszystko i sprawia, że wysiłek nabiera praw-
dziwego sensu. Właśnie to jest dla trenera naj-
lepszym wynagrodzeniem – uśmiech na twa-
rzach uczniów i ich niesamowity zapał do zajęć. 
Umiejętność pływania jest dla człowieka bardzo 
potrzebna gdyż pozwala poprawić stan zdrowia 
oraz zapewnia bezpieczeństwo nad wodą.

Nasza sekcja powstała niespełna rok temu. 
Faktyczną działalność rozpoczęła od stycznia 
2013 roku. W tej chwili szkoleniem objętych jest 
blisko 50 zawodników w trzech grupach wieko-

wych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu 
i trwają w zależności od grupy wiekowej od 1,5 
godziny do 2, 5 godz. Dzieci uczą się czterech 
podstawowych stylów pływackich tj. Grzbie-
tu, Klasycznego, Kraula i Delfina. Oczywiście 
wszystkie treningi w oparciu o odpowiednie nor-
my i metody treningowe przeznaczone dla dzie-
ci. Poparte znajomością fizjologii rozwoju dziec-
ka. Dobrym duchem zespołu jest Piotr Socha 
absolwent AWF Biała Podlaska o specjalności 
Trener II klasy sportowej, na uczelni był zawod-
nikiem sekcji pływackiej którą prowadzi Trener 
Bartłomiej Kargulewicz. Nieocenioną pomoc  
w prowadzeniu sekcji mamy od strony rodzi-
ców za co serdecznie dziękuję. Rodzice ponoszą 
symboliczną opłatę 20 zł miesięcznie. Pozostałe 
koszty ponosi SOSiR. Dzięki aktywności trenera 
i rodziców pojawiają się sponsorzy między inny-
mi firma BESTER MEDICAL SYSTEM Sp.  
z o.o. z Nowej Dęby ufundowała koszulki z logo 
sekcji dla wszystkich zawodników. Nabór do 
sekcji dla dzieci najmłodszego rocznika 2007 od-
bywać się będzie od czerwca 2014r. Sprawdzian 
kwalifikujący odbędzie się ok. 15 września 2014. 
Do sekcji przyjmowane będą dzieci już umiejące 
pływać w podstawowym zakresie (np. na ple-
cach), posiadające predyspozycje do pływania, 
przy braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
uprawiania pływania. Dopiero po zakwalifiko-
waniu się dziecka do sekcji niezbędne będzie 
przeprowadzenie badań i wydanie zaświadcze-
nia przez lekarza medycyny sportowej.

Piotr Socha 
 SOSiR

Setka bokserów z czterdziestu dziewię-
ciu polskich klubów zameldowała się 13 lutego  
w Nowej Dębie, by wziąć udział w pierwszym 
turnieju z cyklu Grand Prix. W trakcie trwających 
cztery dni zawodów rozegrano łącznie 88 walk.

Nowodębskie zawody były dla bokserów 
okazją do szlifowania formy przed 85. Mistrzo-

stwami Polski senio-
rów, które odbędą się 
w marcu w Kaliszu, 
zaś młodsi reprezen-
tanci tej dyscypli-
ny sportowej mieli 
okazję do uzyskania 
kwalifikacji do star-
tu w Mistrzostwach 
Polski w tej grupie 
wiekowej.

Zawodnicy wal-
czyli w dziesięciu 

kategoriach wagowych na dystansie trzech rund 
po trzy minuty każda. Od czwartku do soboty 
rozegrane zostały walki eliminacyjne, ćwierćfi-
nałowe i półfinałowe, które wyłoniły 24 zawod-
ników, walczących o czempionat w swoich kate-
goriach wagowych. Z zaplanowanych na niedzielę 
12 finałowych walk dwie nie odbyły się, Łukasz 

Niemczyk (kategoria 60 kg) i Mateusz Kostecki 
(kat. 69 A) wygrali swoje pojedynki walkowerem, 
gdyż lekarz nie dopuścił ich rywali do walki.

Za najlepszego zawodnika turnieju wybrano 
Arkadiusza Szwedowicza ze Skorpiona Szczecin, 
zaś miano najefektowniej boksującego pięściarza 
zawodów przyznano Igorowi Jakubowskiemu  
z Zagłębia Konin.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czu-
wali organizatorzy turnieju na czele z Wojciechem 
Śmiechem oraz zawodnikami i instruktorami  
z nowodębskiego Klubu Sportowego Garda, 
szkolącego zawodników w zakresie boksu i kick-
boxingu. W przerwach między poszczególnymi 
walkami czas zawodnikom i kibicom umilały ta-
neczne występy dziewcząt z grupy Cheerleaders 
Tarnobrzeg.

RL/MS

Nowodębskie Piranie

Wielkie boksowanie w Nowej Dębie
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Pół wieku razem - jubileusz Złotych Godów
27 marca do sali kameralnej Samorzą-

dowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 
przybyło 10 par małżeńskich, aby świętować 
jubileusz Złotych Godów, czyli wspólnie 
przeżytych 50 lat.

Przyznane z tej okazji przez Prezydenta 
RP odznaczenia szanownym jubilatom wrę-
czył burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba - 
Wiesław Ordon razem z kierownikiem Urzę-
du Stanu Cywilnego - Bożeną Szczepan.

Złote Gody w tym roku obchodziło 13 
par: Maria i Henryk Miga, Julia i Jan Ma-
łek, Józefa i Kazimierz Paśko, Kazimiera 
i Czesław Flis, Maria i Adam Ziółkowski, 
Zofia i Władysław Kopeć, Maria i Bro-
nisław Burlikowski, Irena i Jan Magda, 
Krystyna i Mieczysław Serafin, Cecylia  
i Henryk Zięba, Krystyna i Alojzy Bańka, 
Czesława i Stanisław Romaniec oraz Geno-
wefa i Antoni Malcharek.

Oprócz toastu wzniesionego symboliczną 
lampką szampana, burmistrz Wiesław Ordon 
złożył jubilatom gratulacje i życzenia. Po ofi-
cjalnej części uroczystości seniorzy zrobili 

sobie pamiątkowe zdjęcie, a całości dopełnił 
występ grupy teatralnej działającej przy Sa-
morządowym Ośrodku Kultury.

RL/MM

W PROGRAMIE m.in.:
• KONCERTY

14-15
czerwca

2014
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• Rekonstrukcja pancerna• Rekonstrukcja pancerna
„BITWA POD STUDZIANKAMI”

PIERSI

MAŁGORZATA 
OSTROWSKA


