
Złoty Jubileusz Piekarni Chle-Buś... » str. 16 Górskie ściganie w Nowej Dębie... » str. 23Wkrótce nowy kompleks sportowy... » str. 6

NASZE SPRAWY
Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba
jesień 2015   Nr 82  ISSN 1233-1376  magazyn bezpłatny

Inwestycja Pilkington  
Automotive Poland  

w Chmielowie oficjalnie 
zakończona.

12 października odbyło się  
uroczyste otwarcie nowej  
części zakładu... » str 14



jesień 2015 NASZE SPRAWY2

27 sierpnia radni uchwalili miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Nowa Dęba obejmującego 
obszar położony w centrum miasta pomię-
dzy potokiem Bystrzyk a ul. J. Korczaka  
i ul. ks. H. Łagockiego.

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Nowa Dęba, obejmuje 
obszar o pow. 14,128 ha położony w cen-
trum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk,  
a ul. J. Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego.

Projekt planu został sporządzony zgod-
nie z kierunkami rozwoju wskazanymi dla 
przedmiotowego terenu w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Nowa Dęba, którymi są:
1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
3)  zabudowa usługowa,
4) zieleń urządzona i wody śródlądowe po-

wierzchniowe,
5)  komunikacja lokalna,
6)  infrastruktura techniczna kanalizacyjna,
7)  zabudowa usługowa publiczna.

Projekt planu został pozytywnie uzgod-
niony i zaopiniowany przez właściwe organy, 
a następnie został wyłożony do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba. Podczas wyłożenia zorganizo-

wano w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba dyskusję publiczną nad przy-
jętymi w projekcie planu rozwiązaniami, 
podczas której zapoznano z nimi wszystkich 
uczestników dyskusji i wysłuchano składa-
nych przez nich ustnie uwag i wniosków.

Podczas sesji na prośbę przewodniczą-
cego Rady Miejskiej kilka słów o projekcie 
powiedziała przedstawicielka zespołu pro-
jektowego:

- Zaproponowaliśmy tutaj bardzo czy-
telny układ, dyskutowany i konsultowany 
z władzami miasta. Chcieliśmy ocalić to, 
co jest najcenniejsze w przestrzeni mia-
sta czyli ciągi ekologiczne, a jednocześnie  
w ścisłym centrum miasta zaprojektować jak 
najbardziej intensywną tkankę miejską pod 
zabudowę, żeby maksymalnie wykorzystać 
ten teren dla mieszkańców i dla rozwoju 
miejskiej przestrzeni. Jest to odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców, żeby był to czytelny 
i racjonalny układ. Jego główną zasadą funk-
cjonalną jest oparcie się na stopniowaniu za-
budowy od strony południowej, gdzie zabu-
dowa jest najwyższa i stopniowo zmniejsza 
się w kierunku zabudowy jednorodzinnej, 
która jest na północ od potoku Bystrzyk, też 
w zabudowę jednorodzinną.

- Oprócz tego jest też wyznaczony 
układ komunikacyjny, czyli głównie drogi 
publiczne, ale również drogi wewnętrzne  
i ciągi piesze, które umożliwią komunika-

cję we wszystkich kierunkach. Nowe zago-
spodarowanie nie będzie żadną barierą dla 
sąsiednich osiedli i sąsiedniej zabudowy, 
wręcz będzie ułatwiało komunikację między 
osiedlami, będzie można swobodnie dotrzeć  
w dowolne rejony miasta. Liczne są ciągi pie-
sze, zaproponowane są trzy przejścia przez 
potok Bystrzyk w postaci mostków, teren ten 
będzie połączony dogodnie dla komunikacji 
pieszej i rowerowej dzięki zaproponowanym 
ścieżkom rowerowym. Jest to szczególnie 
istotnie, ponieważ komunikacja zbiorowa nie 
jest tutaj niezbędna, można bardzo wygodnie 
i sprawnie poruszać się po tak uporządkowa-
nej przestrzeni i przygotowanym ciągom ko-
munikacyjnym.

- Myślę, że właściciele terenu też mogą 
skorzystać, ponieważ układ jest czytelny  
i wiadomo będzie, jak ma wyglądać najbliż-
sze sąsiedztwo. Będą mogli się świadomie 
decydować na to, w jakim sąsiedztwie będą 
mieszkać. Tego elementu nie ma, jeżeli za-
gospodarowanie terenu następuje według 
wirtualnych decyzji, bo żaden z właścicieli 
nie wie, co sąsiad zaproponuje i jaką inwe-
stycję będzie chciał zrealizować na swoim 
terenie, więc jest wtedy ciągle ta niepewność 
sąsiedztwa i inwestowania. Plan jest to pra-
wo miejscowe, które jest realizowane przez 
miasto i systematycznie rozwija się w kolej-
nych częściach. Ma w ten sposób uporząd-
kować tkankę miejską, wszyscy inwestorzy 
mają pewność inwestowania, wiedzą co jest 
planowane w sąsiedztwie, wiedzą czym są 
zainteresowani i czego mogą oczekiwać, jaki 
będzie odbiór np. dla usług, czy jest to cen-
trum osiedla i będzie warto tu inwestować. 
To wszystko będzie przez poszczególnych 
inwestorów analizowane i od tego będzie 
zależała dana inwestycja. Mamy nadzie-
ję, że to, co zaproponowaliśmy jest właśnie 
pogodzeniem tych wszystkich interesów, na 
tyle ile to było możliwe. Braliśmy pod uwa-
gę wszystkie właścicielskie wnioski, część 
z nich jest w planie uwzględniona razem z 
potrzebami miasta i jego rozwojem. Jest to 
centrum miasta i ważny jest jak najlepszy 
jego wizerunek w bliskim sąsiedztwie drogi 
krajowej.  

Radni uchwalili plan zagospodarowania 
jednogłośnie. 

RL/MM

Nowe tereny inwestycyjne  
osiedla Północ
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Rada Miejska uchwaliła i przyjęła do re-
alizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla  
Gminy Nowa Dęba. 

Przedmiotowy plan stanowił będzie w okresie 
programowania środków unijnych na lata 2014-
2020 podstawowe narzędzie pozyskiwania prefe-
rencyjnego finansowania dla działań związanych 
z termomodernizacją, racjonalizacją użytkowania 
energii oraz wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii w obiektach.

Podstawą formalną opracowania „Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba” 
jest uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie  

z dnia 28 sierpnia 
2013 r., w sprawie 
wyrażenia zgody 
na przystąpienie 
do opracowania  
i wdrażania Planu 
gospodarki nisko-
emisyjnej dla gmi-
ny Nowa Dęba, 
real i zowanego  
w ramach Priory-
tetu IX Infrastruk-
tura energetyczna 

przyjazna środowisku i efektywność energetycz-
na, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – przygotowanie planów 
gospodarki niskoemisyjnej, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013.

Konieczność opracowania Planu gospodar-
ki niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym 
przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyję-
tym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 
r. pakietem klimatyczno-energetycznym, które 
skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szcze-

gólności koniecznością redukcji emisji gazów cie-
plarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia 
udziału wykorzystania energii z odnawialnych 
źródeł. Opracowanie planu wynika także z zało-
żeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Mini-
strów w dniu 16 sierpnia 2011 r. Plan gospodarki 
niskoemisyjnej jest dokumentem składającym się 
z inwentaryzacji emisji CO2, opierającej się na 
danych dotyczących zużycia energii i paliw na ob-
szarze gminy Nowa Dęba oraz planów działań na 
rzecz gospodarki niskoemisyjnej, gdzie wykazane 
zostały działania przyczyniające się do poprawy 
efektywności energetycznej gminy oraz redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej 
źródła finansowania w ramach unijnej perspekty-
wy budżetowej 2014-2020.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko plan gospodarki 
niskoemisyjnej jako dokument o charakterze 
strategicznym w dziedzinie energetyki podlegał 
procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko.

RI/WB

24 września Rada Seniorów Miasta i Gminy 
Nowa Dęba spotkała się na II sesji.

Na początku odbyło się złożenie ślubowania 
przez radną, nieobecną na pierwszej sesji, Marię 
Piwińską. Następnie radni podjęli uchwałę powo-
łującą 2 komisje stałe: Komisję Statutowo-Organi-
zacyjną i Komisję Spraw Społecznych. W drugiej 
uchwale radni odnieśli się do planu pracy Rady 

Seniorów na lata 2015-2016. Zaplanowali, że zaj-
mą się: utworzeniem „Skrzynki pytań i wniosków 
seniorów” w UMiG, opiniowaniem lokalnych 
rozwiązań prawnych i innych dotyczących spraw 
seniorów w Gminie, udziałem w pracach nad opi-
niowaniem projektu budżetu Gminy na rok 2016, 
stworzeniem systemu zintegrowanej informacji 
dla seniorów z wykorzystaniem istniejących stron 

internetowych mia-
sta, SOK, DPS oraz 
tablicy ogłoszeń przy 
UMiG, na których 
będą umieszczane 
informacje tj. kalen-
darium wydarzeń, 
programy działań na 
rzecz seniorów, ak-
tualne wydarzenia. 
Oprócz tego radni 
będą wydawali ulot-
ki z informacjami  

o istotnych działaniach na rzecz seniorów, podej-
mowali inicjatywy dotyczące podniesienie jakości 
życia osób starszych, tj. stworzeniem możliwości 
korzystania z różnych zniżek osobom w wieku 
60+ - wprowadzeniem „Nowodębskiej Karty 
Seniora”, zorganizowaniem konkursu – „Miejsce 
Przyjazne Seniorom”. Planują też podjęcie działań 
w celu utworzenia „Klubu Sportowego Seniora” 
skupiającego seniorów zawodników i seniorów 
trenerów, koordynowanie działań różnych pod-
miotów popularyzujących aktywność fizyczną 
wśród seniorów np. sekcji Nordic-Walking, rowe-
rowej, gimnastyki w wodzie itp. Zajmą się też po-
pularyzacją turystyki i krajoznawstwa, edukacją 
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
w finansach i innych sferach życia, zorganizo-
waniem bezpłatnego poradnictwa prawnego. 
Seniorzy planują inicjowanie i udział w spotka-
niach, konferencjach i innych przedsięwzięciach 
podmiotów zajmujących się problematyka osób 
starszych, współpracę z organizacjami pozarzą-
dowymi i instytucjami, które zajmują się proble-
mami osób starszych.

Działań jest dużo, a lista może być rozszerzo-
na, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

RL/MS

Uchwalono Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba

II Sesja Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Nowa Dęba
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Kilkanaście odcinków dróg gminnych  
 o łącznej długości ok. 3,2 km zostało w ostatnim 
czasie zmodernizowanych. Uzupełniona została 
podbudowa i położone zostały dwie warstwy na-
wierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. 

Nową nawierzchnię mają następujące drogi:
-  Poręby Dębskie: dwa fragmenty ul. Garncar-

skiej (reszta jest prywatna) i część ul. Lipowej

-  Dęba: część ul. Ogrodowej, ul. Olszynka i część 
ul. Zarzecze

-  Tarnowska Wola: odcinek drogi równoległej do 
drogi krajowej nr 9, łączącej szkołę z DK9

-  Chmielów – Zakanale, odcinek od drogi powia-
towej w stronę Cyganów wzdłuż Mokrzyszówki

-  Cygany: część drogi Desne i niewielka droga 
wewnętrzna na Piasku

-  Jadachy – droga od szkoły w stronę Górki  
i przyległe do Górki.

Nową nawierzchnię ma już także droga po-
wiatowa w Alfredówce. To zadanie realizowane 
przez Powiat tarnobrzeski było współfinansowa-
ne przez gminę Nowa Dęba.

UMiG

Inwestycje w obiektywie
» samorząd

Chmielów - Zakanale

Jadachy - ulica przy Szkole Podstawowej

Osiedle Dęba - ulica Zarzecze

Cygany - droga wewnętrzna

Osiedle Dęba - ulica Ogrodowa

Alfredówka - droga powiatowa, odcinek w pobliżu Szkoły Podstawowej
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Trwa budowa kładki przez rzekę Dęba  
w ciągu pieszo-rowerowym przy drodze krajowej 
nr 9, które realizuje Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie  
w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9  
w województwie podkarpackim na odcinku 
Nowa Dęba – Tarnowska Wola”.

Na podstawie porozumienia z GDDKiA, pro-
jekt budowy kładki wraz z dokończeniem braku-

jącego odcinka ciągu pieszo-rowerowego między 
Nową Dębą a Tarnowską Wolą był wykonany 
przez gminę Nowa Dęba, a po stronie rzeszow-
skiego Oddziału GDDKiA pozostało wykonanie 
kładki.

W 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad wybudowała ścieżkę rowerową 
z Nowej Dęby do Tarnowskiej Woli, jednakże bez 
kładki na rzece Dęba, co powoduje, że rowerzyści 
musza wyjeżdżać na drogę krajową nr 9, aby po 

ok. 200 m z powrotem zjechać na ścieżkę. Jest to 
bardzo niebezpieczny manewr, który utrudnia ży-
cie rowerzystom. 

- Sam korzystam z tej ścieżki i wiem, jak nie-
bezpieczny jest brak kładki dla jej użytkowników. 
Dlatego z mieszkańcami trzech wsi – Alfredów-
ki, Rozalina i Tarnowskiej Woli - kierowaliśmy 
do Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie 
wniosek o rozwiązanie tego problemu – przypo-
mina Wiesław Ordon. Decyzja o realizacji zada-
nia spoczywała w centrali w Warszawie, gdzie 
ustalany jest ranking zadań. Rozmowy prowa-
dzone w Oddziale GDDKiA, w końcu przyniosły 
zamierzony efekt.

W promowanie realizacji tego zadania  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju włą-
czył się skutecznie poseł Mirosław Pluta. - Wraz 
z mieszkańcami, dziękuję panu posłowi za wspar-
cie, bo obawiałem się, że ten projekt odsunie się  
w czasie - dodaje burmistrz Nowej Dęby.

Całość zadania powinna zostać zrealizowana 
jeszcze w tym roku.

UMiG/RL

Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Wojcie-
chem Serafinem wręczyli Kamilowi Gurdakowi nagrodę 
za tegoroczne znakomite wyniki sportowe. 

Kamil Gurdak - wychowanek Miejskiego Klubu Spor-
towego STAL Nowa Dęba w tym roku zajął II miejsce  
w sztafecie 4 x 800 metrów na nieoficjalnych mistrzo-
stwach świata na Bahamach oraz zdobył brązowy medal  
w sztafecie 4 x 400 metrów na Uniwersjadzie w Korei Połu-
dniowej. Zdobył srebrny medal na halowych mistrzostwach 
Polski w Toruniu, był także reprezentantem Polski na ha-
lowych mistrzostwach Europy w Pradze. Te sukcesy to 
wspaniała promocja Nowej Dęby na arenie ogólnopolskiej, 
a także międzynarodowej. Przed Kamilem kolejny sezon 
ciężkiej pracy i starty w ważnych zawodach. Do gratulacji 
przyłączyli się także wszyscy radni obecni na sesji Rady 
Miejskiej.

Podziękowanie trafiło także do rąk Juliana Zięby, trene-
ra sekcji lekkiej atletyki w MKS STAL Nowa Dęba, który 
wychował wielu wybitnych sportowców, w tym Kamila.

 RL/MM

Jeszcze w tym roku  
kładka na rzece Dęba 

Nagroda dla Kamila Gurdaka

» samorząd
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W Nowej Dębie powstanie  
kompleks lekkoatletyczny

Kazimierz Chwesiuk odznaczony 
Krzyżem Wolności i Solidarności

Rada Miejska w Nowej Dębie jednogłośnie 
upoważniła burmistrza miasta i gminy Nowa 
Dęba do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie  
1 774 000 zł, wykraczającego poza rok budżetowy 
2015, związanego z realizacją zadania inwestycyj-
nego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego 
w Nowej Dębie”, w tym: w 2016 roku do kwoty  
1 400 000 zł, a w 2017 roku - do kwoty 374 000 zł.

W ramach zadania pn. „Budowa komplek-
su lekkoatletycznego w Nowej Dębie”, zostanie 
wykonana przebudowa istniejącego stadionu 
uwzględniająca potrzeby sekcji lekkoatletycznej. 
Projekt ten zostanie dofinansowany w 50% ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

W ramach projektu wykonane zostaną nastę-
pujące elementy kompleksu:
-  Bieżnia lekkoatletyczna okrężna 4-torowa (do 

biegu na dystansie 400 m),
-  Bieżnia lekkoatletyczna prosta 6-torowa,
-  Rów z wodą do biegu z przeszkodami,
-  Skocznia do skoku wzwyż,
-  Skocznia lekkoatletyczna do skoku w dal i trój-

skoku,
-  Rzutnia do pchnięcia kulą,
-  Rzutnia do rzutu młotem / dyskiem wraz  

z klatką ochronną,
-  Rzutnia do rzutu oszczepem,

-  Nawodnienie boiska do gry w piłkę nożną – 
system zraszaczy sektorowych sterowanych 
elektronicznie,

-  Odwodnienie bieżni lekkoatletycznych,
-  Odwodnienie terenu przyległego do boiska pił-

karskiego.
Przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogło-

szony po podpisaniu umowy na dofinansowanie 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Projekt przebudowy został uzgodniony z Pol-

skim Związkiem Lekkiej Atletyki, co pozwoli na 
uzyskanie certyfikatu umożliwiającego organizo-
wanie profesjonalnych zawodów lekkoatletycz-
nych.

RL/MM

Z okazji obchodów jubileuszu 15-lecia Instytutu Pamięci 
Narodowej, działaczy antykomunistycznego oporu odznaczono  
w Rzeszowie Krzyżami Wolności i Solidarności. Był wśród nich 
także Kazimierz Chwesiuk z Nowej Dęby, radny Rady Miejskiej  
w latach 1990-1994.

 Kulminacyjnym momentem obchodów było spotkanie w auli 
im płk. Łukasza Cieplińskiego. Były gratulacje i życzenia składa-
ne na ręce dyrektora rzeszowskiej delegatury IPN dr Ewy Leniart, 
te składali m.in. wicemarszałek Wojciech Buczak, wiceprezydent 
Rzeszowa Henryk Wolicki oraz przewodniczący rzeszowskiej so-
lidarności Roman Jakim.

- IPN ma olbrzymi dorobek wymierny, który jest namacalny. 
Dzięki instytutowi możemy mówić w Polsce o polityce historycz-
nej. Myślę jednak, że najważniejszy jest ten dorobek niewymier-
ny. To jest właśnie przywracanie pamięci, przywracanie dobrego 
imienia tym, którym to dobre imię zabrano a pamięć próbowano 

» samorząd / z życia gminy



jesień 2015NASZE SPRAWY 7» z życia gminy

zupełnie zatrzeć. Zarówno dotyczy to pokolenia 
z okresu II Wojny Światowej, Armii Krajowej, 
Żołnierzy Wyklętych, pokolenia, które oddawa-
ło życie ratując żydów w czasie wojny, ale także 
mojego pokolenia – pokolenia „Solidarności”. Ta 
właśnie działalność jest niewymierna. Ludziom, 
których wymieniłem przywraca się dobre imię –  
i za to chciałbym serdecznie podziękować – dzię-
kował Wojciech Buczak.

Kazimierz Chwesiuk urodził się 1 kwietnia 
1946 r. w Małaszewiczach Dużych k. Terespola. 
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej  
w Lublinie (1970). Od 1972 roku był pracowni-
kiem  Zakładów Metalowych Dezamet w Nowej 
Dębie. Od września 1980 r. w „Solidarności”: 
przewodniczący KZ w Dezamecie, w kwietniu 

1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sando-
mierska, członek ZR.

Od 13 grudnia 1981 r. do maja 1982 r. był in-
ternowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu  
k. Rzeszowa. Od 1982 roku jako kolporter wy-
dawnictw podziemnych był wielokrotnie zatrzy-
mywany i przesłuchiwany.

Kazimierz Chwesiuk pełnił wiele funkcji, był 
m.in. przewodniczącym KZ „S”, delegatem na 
WZD Regionu Ziemia Sandomierska, przewod-
niczącym Komisji Wydziałowej Wydz. Technicz-
nego Dezametu,. W 1990 był organizatorem KO 
Dezamet, w latach 1991-1997 członkiem Rady 
Sekcji Krajowej „S” Przemysłu Zbrojeniowego, 
od 1995 do 1998 delegatem na Kongres Meta-

lowców w Katowicach. W latach 1994-1998 za-
łożyciel, przewodniczący Forum Obywatelskiego  
w Nowej Dębie. Był także członkiem Rady Nad-
zorczej ZM Dezamet SA. W latach 1998-2002 był 
radnym Powiatu Tarnobrzeskiego, przewodniczą-
cym Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego 
i Finansów. Od 1995 r. założyciel, wiceprezes,  
a od 1996 r. prezes Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej przy Dezamet SA, działacz 
na rzecz rozwoju samopomocy finansowej w po-
wiecie tarnobrzeskim i kolbuszowskim.

W 2004 r. został odznaczony m.in. Srebrnym 
Medalem za Wkład w Umocnienie Polskiego 
Przemysłu Obronnego.

UMWP/UMiG

Historia Sztandaru z Jadachów

Na terenie Jadachów przed II wojną świato-
wą działało Stronnictwo Ludowe. Posiadało ono 
sztandar, jako nieliczne z kół SL działających  
w widłach Wisły i Sanu. Dla Stronnictwa był on 
wielką wartością. To z nim chłopi z Jadachów 
udawali się na wiece do Grębowa, w tym w pa-
miętnym 1937 roku strajków chłopskich.

     Stronnictwo wraz z wojną zeszło do kon-
spiracji. Sztandar należało ukryć przed okupan-
tem. Działania te podjął Andrzej Brzuszek, u któ-
rego ten sztandar znalazł się na początku wojny, 
a wspierał go Jan Gołąbek. Wybrano dom Jana 
Urbaniaka, prezesa Stronnictwa, a także konspi-
racyjnego komendanta Batalionów Chłopskich  
w Jadachach. Sztandar został zamurowany w ko-
minie i tak przetrwał II wojnę światową.

Po wojnie sztandar został wyjęty, był pod-
niszczony, ponieważ wilgoć go przyćmiła. Żona 
Andrzeja Brzuszka przeznaczyła pieniądze dla 
hafciarki na odrestaurowanie sztandaru. A pie-
niądze pochodziły ze sprzedaży mleka z go-
spodarstwa Brzuszków. Po odnowieniu został 

ukryty w domu Andrzeja 
Brzuszka. Pamiętam jak 
ojciec pokazywał nam, 
dzieciom, że w uszkodzone 
miejsca były wszyte płót-
na. Pamiętam Matkę Bożą 
Częstochowską. Piękny był 
ten Sztandar – wspomina 
córka Andrzeja Brzuszka. 
J. Urbaniak chciał, żeby za 
tyle poświęceń sztandar 
był trochę u niego, więc  
A. Brzuszek przekazało go 
do domu Urbaniaków. Po 
pewnym czasie, gdy sztan-
dar wyciągnięto z szafy, 
zauważono, że pogryzły go 

mole. Po naradzie z ludowcami stwierdzono, że 
zostanie oddany do Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w Warszawie, aby tam zadecy-
dowano jak go podratować. W tej placówce pozo-
staje do dziś, obok 200 innych sztandarów.

Dodać należy, że rodzina Brzuszków długo 
milczała na temat sztandaru, gdyż w okresie po-

wojennym niełatwo jej było żyć i pracować, po-
nieważ władza ludowa prześladowała takie osoby, 
jak Andrzej Brzuszek czy Jan Urbaniak.

Wkład Andrzeja Brzuszka w zachowanie 
sztandaru, w walkę konspiracyjną, został docenio-
ny powołaniem go na ojca chrzestnego sztandaru 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
który został poświęcony w Sandomierzu w 1991 r.

15 sierpnia, w 95. rocznicę Bitwy War-
szawskiej, replika sztandaru została poświęcona  
w kościele w Jadachach. Po Mszy św. można 
było wziąć udział w Pikniku rodzinnym z oka-
zji rocznicy Bitwy Warszawskiej. Grupa rekon-
strukcyjna przygotowała wyjątkową insceniza-
cję – epizod Bitwy Warszawskiej, a pokaz walki 
wręcz zaprezentowało Stowarzyszenie Polskiego 
Systemu Walki Wręcz „Haller’’. W dalszej części 
wydarzenia na boisku szkolnym Zespołu Szkół  
w Jadachach miała miejsce zabawa taneczna oraz 
konkursy z nagrodami.

UMiG
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Dzień Seniora 2015
19 września odbyło się spotkanie integra-

cyjne członków Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z okazji „Dnia Seniora”. 
Na uroczystość przybyło ponad 100 osób. Wśród 
zaproszonych gości byli: przedstawiciele Zarzą-
du Okręgowego PZERiI w Rzeszowie, Poseł na 
Sejm Mirosław Pluta, przedstawiciele Zarządu 
Powiatu Tarnobrzeskiego, władze miasta i gmi-
ny Nowa Dęba, ksiądz z Parafii Podwyższenia 
Krzyża Św., przedstawiciele Zakładów Pracy, 
instytucji państwowych, stowarzyszeń oraz przy-
jaciele Związku. Uroczystość rozpoczęła Prze-
wodnicząca PZERiI J.M Kaczmarek serdecznie 
witając licznie przybyłych i dziękując za czynne 
wsparcie odczytała listę sponsorów, dzięki któ-
rym mogą odbywać się takie integracyjne spotka-
nia. Poproszeni o zabranie głosu zaproszeni go-
ście ciepłymi słowami życzyli seniorom długich 
lat życia w zdrowiu oraz dziękowali za wysiłek  
w pracy. Część artystyczną wypełnił prowadzony 
przez Marię Łączną Zespół Dębianie, który wy-
konał tańce „Regionu Lasowiackiego”.

    Dla Jubilatów, którzy w tym roku obchodzi-
li jubileusz 80, 85 i 90 lat, były najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Po czę-
ści artystycznej podany został obiad oraz ciasto, 
kawa i herbata. W czasie spotkania do tańca przy-
grywała kapela, którą zafundowali nam sponso-
rzy - Poseł Mirosław Pluta i wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Kołodziej. Szczególne po-
dziękowania skierowane zostały do Firmy Han-
dlowo-Usługowej „Joanna Urban” i kwiaciarni 
„Gerbera” w Nowej Dębie za otrzymane kwiaty 

dla Jubilatów i piękne bukieciki do wystroju sto-
łów oraz wsparcie finansowe Związku. Smaczne 
owoce zasponsorował nam kierownik MGOPS 
Leszek Mirowski. Wszyscy uczestnicy spotkania 
na zakończenie dziękowali całemu Zarządowi za 
przygotowanie wspaniałego przyjęcia. Organiza-
torzy mają też satysfakcję, że przy okazji Dnia Se-
niora mogli dać każdemu chociaż trochę radości.                              

PZERiI

„Nasza wieś w naszych rękach”

Taki tytuł miał projekt realizowany w Jada-
chach przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekoro-
zwoju i Promocji Wsi Jadachy. W tamtym roku 
rozpoczęliśmy działania zmierzające do popra-
wy i zagospodarowania przestrzeni publicznej  
w Jadachach w ramach projektu „Zmieniając oto-
czenie, zmieniamy siebie”. Powstał ładny skwer 
zieleni z oryginalnym witaczem, zasadziliśmy 
klony wzdłuż chodnika. W tym roku kontynuuje-
my działania w tym kierunku w ramach projektu 
„ Nasza wieś w naszych rękach”. We wrześniu 
zakończyliśmy pierwszy etap realizacji projektu, 

którego owocem jest zmiana otoczenia dwóch 
przystanków autobusowych przy drodze powiato-
wej, obsadzenie klonami chodnika prowadzącego 
do szkoły, oraz zainstalowanie dwóch ławek par-
kowych. Oczekujący na autobus mają okazję po-
dziwiać kompozycje iglaków i traw w ozdobnych 
gazonach, a zmęczeni spacerem odpocząć na 
ławkach w cieniu pięknych klonów. Nie udałoby 
się tyle zrobić, gdyby nie wspólna praca członków 
Stowarzyszenia, Rady Sołeckiej, Pana Radnego, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, młodzieży z Zespo-
łu Szkół w Jadachach oraz mieszkańców wolonta-

riuszy. Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc 
i zaangażowanie. W Jadachach robi się coraz ład-
niej, a co ważniejsze wzrasta świadomość miesz-
kańców, iż wszystko jest w ich rękach i wspólny-
mi siłami można wiele zdziałać.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie 
wydanie publikacji „Jadachy wczoraj i dziś”,  
w której chcemy przedstawić historię instytu-
cji, organizacji działających w Jadachach oraz 
utrwalić na pięknych fotografiach zmiany zacho-
dzące w miejscowości. W tworzenie publikacji 
zaangażowana jest młodzież gimnazjalna, która  
w ramach warsztatów dziennikarsko - fotogra-
ficznych oraz projektu edukacyjnego zbiera i opra-
cowuje materiały. Promocja publikacji połączona 
z podsumowaniem całego projektu odbędzie się  
w listopadzie w Zespole Szkół w Jadachach pod-
czas uroczystej wieczornicy z okazji Święta Nie-
podległości.

Zadanie dofinansowano ze środków Progra-
mu „Działaj Lokalnie - 2015” Polsko - Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, Fundacji Fundusz Lo-
kalny SMK, Gminy Nowa Dęba oraz Starostwa 
Powiatowego w Tarnobrzegu.     

Koordynator projektu 
Elżbieta Głaz
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Nowodębscy działkowcy nagrodzeni
19 września zakończyła się 8.edycja konkur-

su „Wzorowa Działka”, której organizatorem był 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się wielu 
działkowców z czterech ogrodów działkowych 
znajdujących się na terenie Nowej Dęby tj. R.O.D 
„Relaks”, R.O.D. „Rekreacja”, R.O.D. „Metalo-
wiec” i R.O.D. „Nad Bystrzykiem”. Poziom kon-
kursu był jak zawsze bardzo wysoki, gdyż dział-
kowcy wkładają wiele serca i pracy w utrzymanie 
użytkowanych przez siebie działek. Zwycięzcami 
konkursu zostali:
Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks”
I miejsce - Janusz Mroczek, działka Nr 126
II miejsce - Maria Jagoda, działka Nr 173
III miejsce - Henryk Kupiec, działka Nr 65
Najładniejsza działka Rekreacyjno-Wypoczynkowa 
[ROD Relaks] - Ewa Kłosowska, działka Nr 84

Rodzinny Ogród Działkowy „Metalowiec”
I miejsce - Joanna Jędrzejewska, działka Nr 23
II miejsce - Emilia Mazgaj, działka Nr  34
III miejsce - Anna Kamińska, działka Nr 1

Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Bystrzykiem”
I miejsce - Krystyna Kasperkiewicz, działka Nr 46
II miejsce - Maria Królikowska, działka Nr 16
III miejsce - Helena Siekierka, działka Nr 58

Rodzinny Ogród Działkowy „Rekreacja”
I miejsce - Beata Urbaniak, Ogród Nr 1 działka Nr 41
II miejsce - Maria i Edward Nowak, Ogród Nr 1 
działka Nr 10
III miejsce - Genowefa Chmielowiec, Ogród Nr 2 
działka Nr 35

Najładniejsza działka Rekreacyjno-Wy-
poczynkowa [ROD Rekreacja] - Józef Rutyna, 
Ogród Nr 1 działka Nr 33

Nagrodami w konkursie był sprzęt ogrodni-
czy i rekreacyjny. Ponadto wszyscy uczestnicy, 
którzy brali udział w konkursie, a znaleźli się poza 
podium, otrzymali nagrody pocieszenia. Zapra-
szamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Działkowcy z Nowej Dęby zostali docenieni 
także przez Starostę Pawła Bartoszka, który na-
grodził właścicieli ogrodów działkowych z terenu 
powiatu tarnobrzeskiego.

W tegorocznym Konkursie „Wzorowa Dział-
ka Roku 2015” ogłoszonym przez Delegaturę Re-
jonową OZP PZD w Tarnobrzegu Puchar Staro-
sty Powiatu tarnobrzeskiego za zajęcie II miejsca 
otrzymała Krystyna Pasieka, właścicielka działki 
nr 131 na terenie ROD „Relaks” w Nowej Dębie. 
III miejsce zajął Kazimierz Niemiec, także miesz-
kaniec Nowej Dęby, który jest właścicielem dział-
ki na terenie ROD „Metalowiec”.

Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy wrę-
czyła Aneta Komada, kierownik Delegatury Re-
jonowej OZP PZD w Tarnobrzegu.

 UMiG

Janusz Mroczek – ROD “Relaks”, działka Nr 126

Ewa Kłosowska – ROD “Relaks” – działka Nr 84

Kazimierz Niemiec, właściciel działki na terenie ROD “Metalowiec” odbiera dyplom za III miejsce
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Wędkarskie Lato 2015

Parafia Cygany pożegnała swojego 
wieloletniego duszpasterza śp. ks. kanonika 

Józefa Lisowskiego (1953 – 2015)

19 września na Zalewie w Nowej Dębie odby-
ły się zawody wędkarskie dla młodzieży szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych „Wędkarskie Lato 
2015” pod patronatem burmistrza miasta i gminy 
Nowa Dęba.

Zawody były realizowane w ramach zada-
nia publicznego pod nazwą „Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie 
miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainte-
resowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, 
rozwój umiejętności interpersonalnych, kształto-
wanie właściwych postaw społecznych”.

Zawody jak co roku odbyły się w miłej at-
mosferze dając młodzieży możliwość rywalizacji 
indywidualnie oraz drużynowo.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie

II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowej Dębie 
III miejsce Szkoła Podstawowa w Cyganach ( dru-
ga drużyna)
w kategorii indywidualnej :
I miejsce Kosiorowski Klaudiusz
II miejsce Zawiślak Paulina
III miejsce Lewandowski Gustaw
Najdłuższa ryba: Kosiorowski Klaudiusz – Leszcz 
25,5 cm.
w kategorii szkół Gimnazjalnych:
I miejsce Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie
II miejsce Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie
III miejsce Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie ( dru-
ga drużyna)
 

w kategorii indywidualnej:
I miejsce Plaskota Tymoteusz
II miejsce Paduch Damian
III miejsce Gryl Michał
Najdłuższa ryba: Zych Łukasz – Węgorz 33 cm

Dla wszystkich uczestników zawodów prze-
widziany był posiłek, a dla zwycięzców poszcze-
gólnych kategorii dodatkowo puchary i dyplomy. 
Wśród wszystkich zawodników startujących w 
zawodach zostały rozlosowane nagrody, co wzbu-
dziło wiele pozytywnych emocji wśród uczestni-
ków. 

Dziękujemy wszystkim startującym oraz 
opiekunom, że przy niezbyt sprzyjającej pogodzie 
uczestniczyli w zawodach.

PZW Koło nr 12 w Nowej Dębie

Poproszony przez ks. dziekana Józefa Ro-
gowskiego o napisanie wspomnienia o zmar-
łym w dniu 30 czerwca ks. Józefie Lisowskim, 
proboszczu Parafii św. Jadwigi Królowej  
w Cyganach w dekanacie Nowa Dęba, naj-
pierw odwiedziłem jego rodzinną miejsco-
wość Bieździedzę. Spotkałem się z miejsco-
wym księdzem proboszczem, przeglądnąłem 
parafialne dokumenty m.in. Księgę Chrztów 
i Kronikę Parafialną. Odwiedziłem również 
siostrę zmarłego kapłana z jej rodziną. Roz-
mowa z nią była bardzo serdeczna i życzli-
wa. Z pewnym rozrzewnieniem wspominała 
lata z dzieciństwa i młodości, kiedy zawsze 

mogła liczyć na doradę i pomoc starszego 
kilka lat brata. W latach szkolnych najwięcej 
korzystała, jak mówiła ze łzami w oczach,  
z jego wiedzy i kompetencji w przedmiotach 
ścisłych, w których był szczególnie uzdolnio-
ny. Na miarę możliwości i potrzeb pomagali 
rodzicom w pracach domowych i polowych, 
ponieważ rodzice prowadzili gospodarstwo 
rolne. Wspominała także o jego zaangażo-
waniu w życie religijne poprzez niezwykle 
gorliwą służbę ministrancką. Ponadto dzia-
łał także w miejscowej Straży Pożarnej.  
W poniższych refleksjach dużo skorzystałem 
z wypowiedzi przedstawicieli parafian pod-

czas pożegnania w dniu pogrzebu. Historia 
jego życia rozpoczęła się w Bieździedzy,  
a dobiegła końca po 24 latach pracy jako 
proboszcza w Cyganach, w dniu 30 czerwca 
2015 roku. Spoczął na miejscowym cmenta-
rzu żegnany przez księży biskupów, kapła-
nów i liczną rzeszę parafian.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się  
w miejscowym kościele parafialnym. Mszy 
św. w dniu 2 czerwca i eksporcie przewod-
niczył ks. bp Marian Buczek i ks. bp Edward 
Frankowski a kazanie wygłosił ks. Stanisław 
Pieńczak z Dynowa.
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Natomiast Eucharystii pogrzebowej 
w piątek 3 czerwca przewodniczył ks. bp 
Edward Frankowski z Sandomierza i ks. bp 
Adam Szal z Przemyśla a mowę pogrzebową 
wygłosił podobnie jak dzień wcześniej, także 
kolega kursowy, redaktor „Niedzieli Przemy-
skiej”, ks. Zbigniew Suchy. Zmarły kapłan 
urodził się 27 lutego 1953 r. w Bieździedzy, 
jako syn Jana i Marii Osika. Mama Maria 
była siostrą księdza Henryka Osiki, długolet-
niego proboszcza w Jasienicy Rosielnej. Do 
Szkoły Podstawowej uczęszczał w rodzin-
nej miejscowości. Liceum Ogólnokształcące 
ukończył w Kołaczycach w 1972r. Po odbyciu 
studiów seminaryjnych w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Przemyślu, które były 
przerwane służbą wojskową, dnia 31 maja 
1979 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. 
bpa I. Tokarczuka.  

Jako wikariusz pracował w Dylągowej 
(1979 – 1981), Krasnem ( 1981 – 1984), Ro-
kietnicy ( 1984 – 1986), Spiach ( 1986 – 1988).  

Natomiast, jako proboszcz pracował w Bo-
rownicy ( 1988 – 1991) a następnie od 1991 r. 
w Parafii św. Jadwigi Królowej w Cyganach, 
gdzie przez 24 lata spełniał obowiązki dusz-
pasterskie.

Po kanonicznym objęciu wspólnoty pa-
rafialnej, można powiedzieć, że wlał w miej-
scową społeczność nowego ducha i zapał. 
W stosunkowo krótkim czasie bardzo dużo 
zostało zrobione zarówno na odcinku ściśle 
religijnym jak i ma-
terialnym, gdyż jesz-
cze w tym okresie 
cieszył się dobrym 
zdrowiem i pełnią 
sił. Można było po-
dziwiać jego gorli-
wość i zapał. Wy-
czerpująco i trafnie 
zostało to wyekspo-
nowane w Dekrecie 
ks. bpa Andrzeja 

Dzięgi mianującego księdza proboszcza  
z Cyganów Kanonikiem Honorowym w Ka-
pitule Konkatedry w Stalowej Woli. 

„W całości dotychczasowych prac Księ-
dza kanonika na rzecz Diecezji Sandomier-
skiej należy przywołać przede wszystkim 
posługę duszpasterską, katechetyczną  
i administracyjną w Parafii Cygany. Przyj-
ście Księdza kanonika do tej wspólnoty pa-
rafialnej, ożywiło ducha i zaangażowanie 
wiernych w sprawy parafialne. Wspólnie  
z ludem Bożym tej Parafii wyposażył Ksiądz 
kanonik kościół parafialny we wszystko, co 
jest konieczne do sprawowania kultu Bożego. 
Niezwykła dbałość Księdza kanonika o este-
tykę otoczenia kościelnego i budynku pleba-
nii rodzi wielkie zaufanie wiernych do swego 
Księdza Proboszcza.  Nie szczędząc swojej 
złotówki na cele parafialne i diecezjalne. 
Obok pracy materialnej na szczególną uwagę 
zasługuje pasterska troska o młode pokolenie 
parafian. Dowodem tego są prężnie działają-
ce Oazy dzieci i Młodzieży. Pochyleniem się 
Księdza kanonika nad problemami rodzin, 
ich zagrożeniami i wielka szansą na pielęgno-
wanie cnót rodzinnych jest prowadzone przez 
Księdza kanonika Oaza Rodzin. Parafialna 
Caritas animowana przez Księdza Kanonika 
przychodzi z pomocą ubogim. Można powie-
dzieć, że młoda pod względem lat swego ist-
nienia Parafia w Cyganach jest żywą, czującą 
z Kościołem Diecezjalnym jego cząstką.”

Archiwalne zdjęcie z powitania księdza prymicjanta Józefa Lisowskiego

Kościół w Bieździedzy Kościół w Cyganach



jesień 2015 NASZE SPRAWY12 » z życia gminy

Nie sposób także nie przytoczyć frag-
mentów pożegnania w dniu pogrzebu wypo-
wiedzianego przez przedstawicieli Parafii. 

„Każde pożegnanie a zwłaszcza to ostat-
nie, skłania do zadumy i refleksji. Wspomi-
namy wszystkie sprawy i działania, które 
łączyły nas ze śp. ks. kanonikiem Józefem. 
Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je 
wszystkie wymienić.  Ksiądz Józef posługę 
kapłańska w naszej Parafii rozpoczął w 1991 
roku i pełnił ją przez prawie 24 lata.Przez ten 
okres posługi kapłańskiej w naszej wspólno-
cie parafialnej, wielokrotnie gościł w każdym 
naszym domu, w każdej naszej rodzinie. 
Udzielił wielu z nas lub bliskim nam oso-
bom sakramentu chrztu, małżeństwa. Przy-
gotowywał do godnego przyjęcia I komunii 
świętej i bierzmowania. Ale też wiele nam 
bliskich osób odprowadził na miejsce wiecz-
nego spoczynku. Drogi Księże Proboszczu, 
żegnając się dzisiaj z Tobą dziękujemy Ci za 
słowa otuchy, wsparcia, za serce, uśmiech  
i życzliwość. Dziękujemy Ci za każde dobre 
słowo. Dziękujemy Ci za owoce Twojej pracy 
w tej parafii. Dziękujemy Ci nade wszytko 
za dar kapłańskiej modlitwy. Bóg zapłać za 
twoje modlitwy za nas, za Msze św., za słowa 

liturgii, koronkę, różaniec, codzienne rozmy-
ślanie. Dziękujemy Ci, żeś za swoich parafian 
nieustannie przed Tron Boży zanosił błaga-
nia.

Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci Księże 
Józefie wszystkie trudy Twego ziemskiego 
życia i zaprowadzi do krainy życia wieczne-
go.”   ( Zawada M.)

„Pragnę podziękować za Twoją prace  
i trud włożony w rozwój naszej parafii nie 
tylko pod względem materialnym, ale przede 
wszystkim duchowym. Spędziłeś z nami 24 
lata. Chociaż już nie ma Cię wśród nas, to nie 
odszedłeś od nas. Witraże w kościele, ławki, 
posadzka przy ołtarzu, zainicjowanie nowe-
go ołtarza - to Ty, ukończona i wyposażona 
kaplica w kościele dolnym, plebania - to też 
Ty. Cmentarz i jego ogrodzenie – to również 
Ty. Gdziekolwiek popatrzymy widzimy Cie-
bie. Nie odszedłeś od nas. Zostawiłeś wśród 
nas swoje serce.         

Pokazałeś, że przyszedłeś służyć parafii 
samym sobą. Nie zwracałeś uwagi na dzień 
ani godzinę – zawsze miałeś czas i służy-
łeś pomocą. Nie było rzeczy niemożliwych. 
Dziękujemy Ci za to.”  ( Tomczyk M.)

Ks. Józef nie był wylewny, ale to nie zna-
czy, że zawsze milczał i tylko słuchał jak inni 
prowadzili różne dyskusje. Niejednokrotnie 
włączał się w dysputy prowadzone przez ka-
płanów, zwłaszcza te, które dotyczyły spraw 
związanych z życiem codziennym i posłu-
gą duszpasterską. Był gorliwym kapłanem 
zatroskanym o Boże sprawy. Wspominał 
o swoich doświadczeniach wyniesionych  
z pracy zarówno, jako wikariusz a także jako 
proboszcz oraz z czasów służby wojskowej. 
Nie narzucał się. Stał raczej jakby w cieniu,  
w drugim szeregu, na wzór swojego patrona 
św. Józefa. 

Do takiej postawy przyczyniało się rów-
nież położenie miejscowości Cygany, nieco 
z boku głównej trasy Nowa Dęba – Tarno-
brzeg. Bezdyskusyjnie przyjmował rozporzą-
dzenia i zalecenia władz kościelnych starając 
się je realizować i wprowadzać w życie we-
dług możliwości.

Księże Józefie! Dziękujemy Ci za Twoją 
kapłańską postawę i prosimy miłosiernego 
Boga, aby Cię obdarzył radością szczęścia 
wiecznego w Ojczyźnie Niebieskiej.

Ks. Mieczysław Wolanin

Kolonia letnia w Myczkowcach
Myczkowce były miejscem tegorocznego 

wypoczynku kolonijnego 50 dzieci i młodzieży  
z Chmielowa, Cyganów i Jadachów, zorganizo-
wanego przez CARITAS Parafii Chmielów. Przez 
12 dni w otoczeniu pięknej, bieszczadzkiej przyro-
dy, dzieci wędrowały i zachwycały się jej urokiem.

Przy stromych podejściach na Tarnicę i Po-
łoninę Wetlińską czasami brakowało sił, ale gdy 
zdobyło się szczyt, to była satysfakcja i przeko-
nanie, że „było warto”. W trakcie kolonii zorga-
nizowano 4 wycieczki piesze i 6 autokarowych. 
Zwiedzano ludwisarnię Felczyńskich, gdzie odle-
wa się dzwony kościelne, zamek w Krasiczynie, 
rzymsko-katolicką i prawosławną archikatedrę 
w Przemyślu, skansen w Sanoku, cerkwie i ko-
ścioły w Czarnej, Jasieniu, Łopiance, Dwerniku, 
Smolniku, Zatwarnicy, Chmielu i Lutowiskach. 
Wnętrze hydroelektrowni w Solinie, a szczególnie 
chłód, jaki tam panuje, było dla wielu wielkim za-
skoczeniem.

Przejazd drezynami z Uherców do Leska po-
zwolił każdemu z kolonistów sprawdzić swoje siły 
i udowodnić, że potrafią pokonać trasę 18 kilome-
trów, przyjeżdżając do celu w lepszej kondycji niż 
wielu dorosłych. Wiele emocji towarzyszyło jeź-
dzie konnej, bowiem jak sami mówili, nikt z nich 
wcześniej nie dosiadał konia. Na kolonii bawiono 

się, tańczono, śpiewano, zawierano nowe znajo-
mości, bowiem wspólnie z nami wypoczywało 
ponad 200 kolonistów, w tym młodzież z Ukrainy.

W trakcie wypoczynku realizowano program 
profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków  
i dopalaczy, uczono jak mądrze i zdrowo spędzać 
wolny czas.

Kolonia została dofinansowana przez Urząd 
Miasta i Gminy w Nowej Dębie kwotą 8600 zł 
oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kwotą 
2400 zł. Dla zminimalizowania kosztów kadrę 
kolonijną już od ponad 20 lat stanowią wolonta-
riusze.

Stanisław Skimina
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Relacja z Rajdu rowerowego BURZA
Blisko 70 uczestników zgłosiło się do udziału 

w Rajdzie - wycieczce rowerowej na trasie Nowa 
Dęba – Huta Komorowska – Budy Tuszowskie 
– Nowa Dęba. Okazją do tej historyczno-rekre-
acyjnej wycieczki była 71.rocznica akcji „Burza” 
w Dębie oraz 76 rocznica wybuchu II wojny świa-
towej.

Przewodnikami wycieczki byli pasjonaci 
historii z naszego regionu Piotr Szaro i Marian 
Ziółkowski. Trasę rajdu zabezpieczała jednostka 
OSP Nowa Dęba. Drobne naprawy i usterki w ro-
werach usuwał Przemysław Maćkowiak z firmy 
PAAM-BIKE.

Na miejscu zbiórki obok krytej pływalni od-
czytano listę uczestników, których podzielono na 
cztery grupy. Wyznaczeni zostali opiekunowie 
grup i w kolejności wyruszono na trasę rajdu. 
Pierwszym przystankiem był cmentarz w No-
wej Dębie, gdzie pod Krzyżem upamiętniającym 
poległych w II wojnie światowej odmówiono 
modlitwę oraz zapalono znicze. Następnie rajd 
przemieszczał się drogami leśnymi, aż do pierw-
szych bunkrów zlokalizowanych w Porębach 
Majdańskich i Hucie Komorowskiej. Panowie 
Piotr i Marian wskazywali nieznane większości 
uczestnikom rajdu miejsca, w których toczyły się 
walki. Swoją pasją i ogromną wiedzą dzielili się  
z uczestnikami naszej wycieczki.

Po blisko dwóch godzinach uczestnicy dotarli 
do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 
w Hucie Komorowskiej. Na miejscu serdecznie 
przywitali nas gospodarze: Dyrektor Muzeum 
Bogdan Romaniuk oraz Dariusz Bździkot - se-
kretarz Zarządu Fundacji Serce Bez Granic. Po 
krótkim wprowadzeniu przez Bogdana Romaniu-
ka i wspólnej fotografii uczestnicy rajdu zwiedzili 

Muzeum. Przedstawiona 
przez przewodników mu-
zeum postać Kardynała 
Adama Kozłowieckiego, 
jego przeżycia w okresie 
dzieciństwa, więzienia  
w hitlerowskich obozach  
i późniejsze podczas pracy 
na misjach w Afryce, zrobi-
ły duże wrażenie na uczest-
nikach rajdu.

Kolejnym etapem raj-
du były miejsca potyczki 

wojsk sowieckich z Niemcami w Hucie Komo-
rowskiej oraz zlokalizowane w leśnych ostępach 
bunkry. Uczestnicy rajdu trochę zmęczeni dotarli 
do Budy Tuszowskiej, gdzie dzięki uprzejmości 
leśniczego Andrzeja Urbaniaka mogli skorzystać  
z wiaty ogniskowej. Organizator rajdu zaserwo-
wał uczestnikom grochówkę i kiełbaskę. Dodat-
kową atrakcją była możliwość strzelania z wia-
trówki. Po blisko dwóch godzinach odpoczynku, 
rajd ruszył w drogę powrotną. Tym razem trasa 
wiodła szlakiem zniszczonej kolejki wąskoto-
rowej Mielec – Dęba. W godzinę wszyscy cali  
i zdrowi zameldowali się na miejscu startu.

Burmistrz Wiesław Ordon w imieniu uczest-
ników podziękował Piotrowi i Marianowi za pro-
wadzenie rajdu. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy certyfikat ukończenia Rajdu Burza.

Dziękuję uczestnikom, współorganizatorom  
i osobom funkcyjnym za pomoc w organizacji raj-
du. Do zobaczenia za rok.

Adam Szurgociński
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Harcerskie wakacje w Bieszczadach

Inwestycja Pilkington Automotive Poland 
w Chmielowie oficjalnie zakończona

Olchowiec 2015 czyli dwutygodniowa przygo-
da w Bieszczadach harcerzy i harcerek z 1 Śro-
dowiskowego Szczepu „Jedynka” w Nowej Dębie.

 W tym roku myślą przewodnią obozu był 
„Świat detektywów”. Każdy namiot był osobną 
agencją detektywistyczną, każdy uczestnik miał 
swój strój oraz unikalne umiejętności. Motywy 
kryminalne były wplatane podczas większości 
zajęć, uczestnicy mieli okazję wykazać się de-
dukcją i logicznym myśleniem. Oprócz zabaw 
typowo obozowych takich jak „wybory Miss  
i Mistera” nie zapominaliśmy o zajęciach typowo 
harcerskich.

Na uczestników czekały gry i zabawy inte-
gracyjne, harcerskie podchody, wędrówki krajo-
znawcze, gry terenowe z wykorzystaniem technik 
survivalu, zajęcia z pionierki obozowej i tereno-
znawstwa. Chłopcy wykazali się szczególną kre-
atywnością tworząc m.in. wartownię, bramę, lo-
dówki czy krzesełka. Harcerki i harcerze nauczyli 
się układać i rozpalać stosy ogniskowe, wiązać 
przydatne węzły, poznali nowe piosenki obozowe, 
znaki patrolowe, nauczyli się orientować mapę 
w terenie i wyznaczać azymut. Poznali również, 
czym jest służba wartownicza i obowiązki służbo-
we. Mieliśmy również okazję wyjść na najwyższy 

szczyt w Bieszczadach – Tarnicę i podziwiać za-
lew Soliński z zapory.

Obóz to dla wielu harcerzy i harcerek możli-
wość zdobycia wyższego stopnia oraz sprawności, 
które w tym roku cieszyły się szczególnie dużym 
powodzeniem. Dla osób niezrzeszonych również 
przygotowaliśmy zestaw sprawności m.in. dezyn-
fektor, strażnik czy wędkarz.

Te kilka dni ukształtowało we wszystkich 
uczestnikach obozu odpowiedzialność, brater-
stwo jak również poczucie obowiązku za współ-
działanie w zastępach i drużynach. Nabrali oni 
doświadczenia i harcerskiego obycia. Obóz był 
podsumowaniem całorocznej pracy harcerek  
i harcerzy, nagrodą za służbę, jaką pełnili w czasie 
całego roku, za systematyczną działalność oraz 
podsumowaniem tego, czego się nauczyli, a także 
sprawdzianem samych siebie.

Obóz odbył się dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Z harcerskimi pozdrowieniami,
Czuwaj!

Magdalena Misiak
1 ŚSDH Jedynka w Nowej Dębie

Produkcja 12 mln innowacyjnych szyb sa-
mochodowych marki Pilkington rocznie i 1500 
dodatkowych miejsc pracy – to efekt ukończonej 
inwestycji japońskiego koncernu NSG Group  
w Chmielowie. Budowa nowoczesnej fabryki po-
chłonęła blisko 500 milionów złotych.

12 października 2015 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej części zakładu produkcji szyb 
samochodowych Pilkington Automotive Poland  
w Chmielowie. Wydarzenie oficjalnie zakończyło 
jedną z najważniejszych inwestycji NSG Group, 
producenta szkła dla budownictwa i motoryza-
cji, oraz jedną z największych inwestycji zagra-
nicznych ostatnich lat w Polsce. Wybudowana  
w ciągu 4 lat nowoczesna fabryka to drugi, obok 
Sandomierza, zakład produkcyjny Pilkington 
Automotive Poland, w którym powstają szyby 
przeznaczone dla największych producentów sa-
mochodów na świecie, takich jak Jaguar, Land 
Rover, Ford, Volkswagen, Fiat czy Honda. Zakład 
produkuje również szyby do samochodów cięża-

rowych, takich marek jak MAN, DAF, Mercedes 
i Volvo. Oficjalne zakończenie wartej pół miliarda 
złotych inwestycji połączono ze zwiedzaniem no-
wej części zakładu, wyposażonego w innowacyj-
ne rozwiązania. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. 
Wiceminister Gospodarki, Wiceminister Skarbu 
Państwa, Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, 
Starosta Tarnobrzeski oraz Burmistrz Nowej 
Dęby.

„Projekt inwestycyjny, będący strategicznym 
działaniem międzynarodowym NSG Group, 
obejmował budowę obiektu, a także implemen-
tację najnowszych technologii produkcyjnych − 
prekursorskich na skalę światową” − powiedział 
Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive 
Poland. „Zakończone przedsięwzięcie jest jednym 
z najistotniejszych wydarzeń z punktu widzenia 
sektora motoryzacyjnego w Polsce i kluczowym 
czynnikiem dalszego rozwoju gospodarczego po-
łudniowo-wschodniej części naszego kraju”.

Innowacyjne szyby samochodowe  
z Chmielowa

Chmielowska fabryka jest obecnie najno-
wocześniejszym w Polsce i jednym z najnowo-
cześniejszych zakładów tego typu na świecie. Jej 
łączna powierzchnia, wynosząca 90 tys. mkw., 
została podzielona na dwie części: halę produkcyj-
ną oraz magazynową, obok której zlokalizowano 
stanowiska do montażu elementów dodatkowych. 
Zakład wyposażono w innowacyjne linie techno-
logiczne. Wprowadzone technologie umożliwią 
podwojenie dotychczasowej produkcji Pilkington 
Automotive w Polsce. Oba zakłady wytwarzać 
będą rocznie 4 miliony szyb przednich lamino-
wanych i 8 milionów szyb bocznych i tylnych. 80 
procent produktów trafia na rynki zagraniczne.

Praca dla specjalistów z regionu
Inwestycja w budowę zakładu Pilkington 

Automotive Poland utworzyła łącznie 1100 no-
wych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców 
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„Innowacyjność, Technologia, Rozwój” - taki 
tytuł otrzymała wystawa, która stanęła na no-
wodębskich „plantach”, prezentująca kilka firm 
działających na terenie naszej gminy.

Każdy zwiedzający wystawę może zapoznać 
się z profilem działalności firm takich jak: Marma 
Polskie Folie, Zakłady Farmaceutyczne  Polphar-
ma S.A., Freeman and Proctor Polska Sp. z o.o., 
Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie”, Nadle-
śnictwo Nowa Dęba, Zakłady Metalowe Dezamet 
S.A., Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarno-
brzeg Sp. z o.o. Ponadto prezentowane są insty-
tucje otoczenia biznesu: Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnobrzegu i Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego.

W ten sposób firmy prezentują naszym 
mieszkańcom, a także gościom, główne kierunki 
działania, ofertę produkcyjną czy też stosowane 
nowoczesne technologie.

Wystawa jest wynikiem współpracy samo-
rządu z lokalnymi przedsiębiorcami. Podczas 
marcowego spotkania przedsiębiorców i samo-
rządu gminy Nowa Dęba poruszony został temat 
wspólnej promocji firm z terenu gminy i podmio-
tów z nią współpracujących. Jednym z działań 
miało być zorganizowanie w centrum Nowej 
Dęby, na Placu im. mjr Gryczmana, wystawy pt. 
„Innowacyjność. Technologia. Rozwój”. Propozy-
cję wspólnej promocji przyjęło 7 przedsiębiorstw  
i 2 podmioty działające na ich rzecz. 

- Dziękuję szefom przedsiębiorstw, że ze-
chcieli zaprezentować mieszkańcom profile swo-
jej działalności, gdyż nie każdy ma możliwość 
poznania produktów firm działających na naszym 
terenie, zwłaszcza tych powstałych po transforma-
cji ustrojowej. Dziękuję im również za wsparcie 
finansowe tego wspólnego projektu - mówi bur-
mistrz Wiesław Ordon. 

RL/MS

Tarnobrzega, Klimontowa czy Nowej Dęby. Jak 
zapowiadają przedstawiciele spółki, w najbliż-
szej przyszłości planowanych jest kolejnych 100 
etatów. Niemal 300 osób znalazło zatrudnienie 
w obszarze serwisów współpracujących, takich 
jak wsparcie techniczne, logistyka wewnętrzna, 
sprzątanie i ochrona. „Nowe miejsca pracy na 
Podkarpaciu, gdzie jest wysoki procent bezrobo-
cia są jednym z ważniejszych aspektów przedsię-
wzięcia. Mamy nadzieję, że działania związane  
z rozszerzeniem współpracy z okolicznymi fir-
mami i lokalnymi samorządami przełożą się na 
dalszą aktywizację przedsiębiorstw małego i śred-
niego sektora” – dodaje Grzegorz Kociubowski.

W związku ze wzrostem produkcji, planowa-
ne jest zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach 
produkcyjnych w Zakładzie Pilkington Automoti-
ve Poland w Chmielowie. 

Obecnie prowadzone są procesy rekrutacyj-
ne, dlatego osoby chętne do pracy zapraszamy do 
składania aplikacji na adres: Pilkington Automo-
tive Poland Sp. z o.o., ul Strefowa 17, Chmielów. 

Firma Pilkington Automotive Poland  
Sp. z o.o. gwarantuje stabilne zatrudnienie w mię-
dzynarodowej firmie, pracę w systemach zmiano-
wych (III i IV brygadowym), możliwość szkoleń 
podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz dobrą 
atmosferę pracy.

Zakład Pilkington Automotive Poland  
w Chmielowie zlokalizowano na terenie Tarno-
brzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EU-
RO-PARK WISŁOSAN. Projekt inwestycyjny 
zrealizowany został w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 
4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla 
gospodarki”, współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
Zdjęcie powyżej oraz na okładce:  

Grzegorz Biernat

Wystawa „Innowacyjność. 
Technologia. Rozwój”
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Złoty Jubileusz Piekarni Chle-Buś
19 września w Nowej Dębie miała miej-

sce niecodzienna uroczystość – Złoty Jubi-
leusz Piekarni Chle-Buś, której założycie-
lem i właścicielem jest Stefan Buś.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
koncelebrowaną przez ks. biskupa Edwar-
da Frankowskiego, kapelanów Cechów Izb 
Rzemieślniczych oraz księży, z którymi pan 
Stefan przez lata współpra-
cował. Kościół p.w. Matki 
Bożej Królowej Polski, jak to 
podkreślił proboszcz ksiądz 
Mieczysław Wolanin, nie wi-
dział jeszcze tylu sztandarów, 
bo i gości z całej Polski było 
wielu. Bracia Rzemieślnicy 
uszanowali Jubileusz, były 
więc sztandary z Cechu Rze-
miosł Różnych w Brzozowie, 
Kolbuszowej, Leżajsku, Łań-
cucie, Mielcu, Przemyślu, 
Przeworsku, Sanoku, Jędrze-
jowie, Kazimierzy Wielkiej, 
Końskich, Buska Zdroju, 
Opatowa, Sandomierza, 
Stalowej Woli, Tarnobrze-
ga, Włoszczowej, Ostrowca, 
Starachowic, Staszowa. Ce-
chu Rzemiosł i Przedsiębior-
czości w Dębicy i Stalowej 
Woli, Cechu Rzemiosł Wie-
lobranżowych w Rzeszowie, 
Izby Rzemieślniczej w Rze-
szowie, Cechu Spożywcze-
go w Kielcach, Spółdzielni 
Rzemieślniczej w Oleśnicy, 
Staszowa i Suchedniowa. 
Sztandar Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Dębie.

Gości było również wielu, prawie 300 
osób, m.in.: prezes Związku Rzemiosła Pol-
skiego - Jerzy Bartnik, wiceprezes Związku 
Rzemiosła Polskiego - Janusz Piątek, krajo-
wy duszpasterz Rzemiosła - ksiądz Krzysz-
tof Rusiecki,  posłowie na Sejm - Zbigniew 
Chmielowiec i Mirosław Pluta, burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba - Wiesław Ordon, 
prezes Izby Rzemieślniczej w Kielcach - dr 
inż. Krzysztof Orkisz, wiceprezes Izby Rze-
mieślniczej w Kielcach - Mieczysław Sas, 
wiceprezesi  Izby Rzemieślniczej w Rzeszo-
wie - Mieczysław Kroczek i Janusz Batora, 
dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
- Małgorzata Korczyńska, naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Tarnobrzegu - Marek Skocki, 
komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

PSP w Nowej Dębie - mł. bryg. mgr Robert 
Głaz, rodzina i przyjaciele.

Wszystko zaczęło się 50 lat temu od 
młodego człowieka z zapałem do pracy  
i pomysłem na życie, … a dzisiaj to świetnie 
prosperująca firma. O wysokiej jakości spe-
cjałów piekarni świadczy zapach dochodzą-
cy z progu, gdzie dziennie powstaje 2 tysiące 

bochenków chleba i 4,5 tysiąca drobnego 
pieczywa i fakt, że pieczywo nigdy nie za-
lega na półkach. Tu nie stosuje się żadnych 
polepszaczy, wykorzystywane są wyłącznie 
naturalne produkty.

- Nazwisko Buś, to nazwisko naszej zie-
mi i chcielibyśmy, by Nowa Dęba miała jak 
najwięcej takich ludzi, którzy wyróżniają 
się przedsiębiorczością i są wizytówką tego 
regionu. Od wielu lat nie tylko rozbudowu-
ją swoją firmę, dbają o pracowników, ale  
i wspierają lokalną społeczność  – powiedział 
Burmistrz Wiesław Ordon.

Pan Stefan dowiedział się o nieczynnej 
piekarni w Nowej Dębie, którą to w 1965 
roku wydzierżawił. W tym roku został też 
wyprodukowany pierwszy bochenek chleba 
i ten rok stanowi początek działalności pie-

karni „Stefan Buś”.  Dzisiaj w Nowej Dębie 
i nawet bardzo odległych regionach Polski, 
a nawet i świata, nazwisko Buś jest znane  
i rozpoznawalne. Nazwisko, które znaczy nie 
tylko markę pieczywa „przedniej jakości”,  
ale również człowieka pracowitego, godnego 
zaufania, z dużym sercem dla potrzebują-
cych.

Przez wszystkie minione lata 
jego działalność nie ograniczała się 
do pracy na rzecz firmy, ale  zawsze 
realizował się też społecznie wspo-
magając potrzebujących, był rad-
nym, a  obecnie działa w samorzą-
dzie rzemieślniczym w Warszawie, 
samorządzie Izby Rzemieślniczej 
w Kielcach, Izbie Rzemieślniczej  
w Rzeszowie, zasiada także w Za-
rządzie Cechu w Tarnobrzegu.  
W Izbie Rzemieślniczej w Kielcach 
pełnił funkcję wiceprezesa i za swo-
ją pracę został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Najbliższa sercu jest jednak 
szabla Kilińskiego – odznaczenie 
rzemieślnicze.

Podczas sobotniej uroczysto-
ści Krystyna i Stefan Buś z rąk Je-
rzego Bartnika, prezesa Związku 
Rzemiosła Polskiego i Krzysztofa 
Orkisza, prezesa Izby Rzemieślni-
ków i Przedsiębiorców w Kielcach, 
za swoją zawodową i społeczną 
działalność otrzymali od Prezydium 
Związku Rzemiosła Polskiego Pla-
tynowy Medal imienia Jana Kiliń-
skiego.

Jest to zbiorowa odznaka dla całego ze-
społu - powiedział Jerzy Bartnik - Na suk-
ces pracuje właściciel, małżonka, rodzina  
i współpracownicy. Jest to odznaczenie ca-
łego rzemiosła polskiego dla bardzo wyjąt-
kowych osób. Podkreślił, że ponad milion 
osób w Polsce prowadzi własną działalność 
gospodarczą, a Platynowy Medal wręczany 
jest dopiero po raz trzeci. Niech to będzie 
miarą naszego uznania i szacunku – dodał 
prezes Bartnik.

Wiele też gratulacji, prezentów i wyra-
zów szacunku spłynęło na ręce Krystyny 
i Stefana Busiów. Pamiątką na kolejne lata 
zostanie prezent od dzieci i wnuków – nowe 
logo Piekarni Chle-Buś. 

RL/MS
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Nagrody dla nauczycieli

Nagrody burmistrza
13 października zastępca burmistrza 

miasta i gminy Nowa Dęba Zygmunt Żołądź 
spotkał się z nauczycielami z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimna-
zjów, zespołów szkół, radni, przedstawiciele 
związków zawodowych, nagrodzeni nagro-
dą Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba 
oraz nauczyciele, którzy otrzymali stopień 
nauczyciela mianowanego. Spotkanie rozpo-
częło się od przywitania wszystkich zebra-
nych gości przez dyrektora BOJS-u, Renatę 
Bal. Następnie zastępca burmistrza Zygmunt 
Żołądź podziękował wszystkim pracowni-
kom oświaty za ich trud uczenia i wycho-
wywania młodego pokolenia oraz codzienną 
pracę. Do podziękowań dołączył się także 
w imieniu Rady Miejskiej w Nowej Dębie - 
Stanisław Skimina - Przewodniczący Komi-
sji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, który 
złożył na ręce obecnych pedagogów życze-
nia dla wszystkich pracowników oświaty.

Następnie pedagodzy, którzy uzyskali 
awans na stopień nauczyciela mianowanego 
złożyli ślubowanie. Byli to: Sylwia Glijer na-
uczyciel Szkoły Podstawowej w Rozalinie, 
Aneta Nowak nauczyciel Zespołu Placówek 
Oświatowych oraz Renata Kozdęba nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej w Cyganach.

Podczas uroczystości Zygmunt Żołądź 
wręczył także nagrody burmistrza dla na-
uczycieli. Otrzymali je w tym roku: Anna 
Brzozowska, Jerzy Brzuszek, Agnieszka 
Pazder i Edyta Załęska- Magda z Gimna-
zjum Nr 1 w Nowej Dębie, Edyta Furtak-
-Buś i Jolanta Orłowska z Przedszkola nr 1 

w Nowej Dębie, Magdalena Gerba ze Szkoły 
Podstawowej w Tarnowskiej Woli, Katarzy-
na Haraf-Żmuda i Marta Wrona z Zespołu 
Szkół w Jadachach, Agnieszka Machała  
z Szkoły Podstawowej w Rozalinie, Andrzej 
Majdański z Zespołu Szkół w Chmielowie, 
Zofia Sędyka i Wiesława Zych z Szkoły Pod-
stawowej w Cyganach, Katarzyna Siedlak 

z Publicznej Szkoły w Alfredówce, Dariusz 
Siudem i Marta Smalarz z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Nowej Dębie oraz Renata 
Mortka i Renata Szpunar ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Nowej Dębie.

Gratulacje nagrodzonym i mianowanym 
złożyli także Maria Krakowska, reprezentu-
jąca Związek Nauczycielstwa Polskiego i To-
masz Zierold - przewodniczący MKO NSZZ 
„Solidarność” w Nowej Dębie.

Nagrody starosty i kuratora
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za 

wzorową pracę oraz szczególne osiągnięcia 
wyróżnieni zostali nauczyciele oraz pra-
cownicy oświaty z nowodębskich Zespołów 
Szkół. W uznaniu dorobku osiągnięć w pra-
cy zawodowej za wzorową pracę i szczegól-
ne osiągnięcia dydaktyczne nagrodę Starosty 
tarnobrzeskiego - Pawła Bartoszka, otrzymał 
Zenon Rozenbajgier - nauczyciel przedmio-
tów zawodowych mechanicznych w Zespole 
Szkół Nr 2 w Nowej Dębie.

Na uroczystym spotkaniu w Rzeszowie  
z rąk Wojewody Podkarpackiego - Małgo-
rzaty Chomycz-Śmigielskiej oraz Podkar-
packiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa 
odznaczeni zostali:

- Tadeusz Grębowiec – główny księgo-
wy Zespołu Szkół nr 2, który otrzymał Złoty 
Medal Za Długoletnią Służbę,

- Mariusz Wołosz – wicedyrektor, na-
uczyciel przedmiotów informatycznych - za-
wodowych, który otrzymał Brązowy Medal 
Za Długoletnią Służbę,

 - Edward Stelmach, nauczyciel historii  
i WOS-u, który otrzymał Brązowy Medal Za 
Długoletnią Służbę.

Iwona Strojek - dyrektor Zespołu Szkół 
nr 2, nauczyciel przedmiotów ekonomicz-
nych, została odznaczona Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej z rąk wicewojewody 
Podkarpackiego – Grażyny Borek oraz Pod-
karpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojta-
sa.

Uznaniową Nagrodę Starosty tarnobrze-
skiego otrzymała także Ewa Okinczyc – na-
uczyciel przedmiotów zawodowych w Ze-
spole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie oraz Edyta 
Kunicka – Logopeda w Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie.

BOJS/RL
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 II Edycja Zawodów  
Sportowo – Obronnych

6 października w Zespole Szkół nr 2 
w Nowej Dębie odbyła się II edycja zawo-
dów sportowo-obronnych „Gimnazjalista 
sprawny jak żołnierz”.

Z zaproszenia skorzystały Gimnazjum 
nr 1 i nr 2 w Nowej Dębie, które wystawi-
ły 12 - osobowe zespoły. Rywalizowały one  
w konkurencjach strzeleckich i sprawnościo-
wych. Program zawodów obejmował: strze-
lanie z różnych rodzajów broni ASG, rzut 
granatem RG-42, bieg sprawnościowy oraz 
marszobieg z elementami terenoznawstwa. 
Rywalizacja prowadzona była w klasyfikacji 
zespołowej i indywidualnej. 

Dopisała pogoda. Mimo dość dużego za-
mglenia nie padało i zawody mogły przebie-
gać bez zbędnych przerw i kłopotów.

Słowa podziękowania należą się dy-
rekcjom obu nowodębskich gimnazjów, 
które zawsze pozytywnie odpowiadają na 
zaproszenie wzięcia udziału w tego typu 
zawodach, dzięki czemu młodzież gimna-
zjalna ma możliwość ciekawie spędzić czas,  
a przy okazji doskonalić pewne umiejętności 

proobronne. Podziękować należy również 
opiekunom obu reprezentacji, Zbigniewowi 
Wolwowiczowi i Markowi Sobczyńskiemu.

Pomysłodawcą i organizatorem zawodów 
był Wojciech Stępień, nauczyciel ZS nr 2, jak 
również Bogumiła Kumięga i Marek Wrona. 
Całość zawodów zabezpieczyła Jednostka 

Strzelecka 2043 
Nowa Dęba działa-
jąca przy Zespole 
Szkół nr 2 w Nowej 
Dębie. Nie można 
pominąć również 
wkładu w przygo-
towanie zawodów 
Pana wicedyrektora 
Mariusza Wołosza, 
który wraz z infor-
matykami z klasy 
2 tb przygotował 
techniczną stronę 
zawodów, opraco-
wując komputero-
wy system zliczania 
punktów za po-
szczególne konku-
rencje, tym samym 
eliminując tradycyj-
ne, ręczne metody 
liczenia punktów  
i przygotowywania 
klasyfikacji.

Słowa podzię-
kowania kierujemy 
także do Iwony 

Strojek - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w No-
wej Dębie, za przychylność i niezbędną po-
moc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia.

WYNIKI KLASYFIKACJI  
ZESPOŁOWEJ:    

[Miejsce. Zespół – wynik pkt]
1. Gimnazjum nr 1  drużyna nr 2 - 1030
2. Gimnazjum nr 2  drużyna nr 2 - 1015
3. Gimnazjum nr 2  drużyna nr 1 - 857
4. Gimnazjum nr 1  drużyna nr 1 - 712

WYNIKI KLASYFIKACJI  
INDYWIDUALNEJ

Pierwsza dziesiątka [Miejsce.  
Imię  nazwisko. Gimnazjum. Wynik (pkt)]

1. Marcel Kopeć . nr 1 - 247
2. Jakub Skura . nr 1 - 229
3. Mateusz Wójcik . nr 2 - 219
4. Patryk Zych . nr 2 - 196
5. Dominik Wdowiak . nr 2 - 195
6. Filip Szałaj . nr 2 - 189
7. Paweł Nowak . nr 1 - 167
8. Jacek Duda . nr 2 - 163
9. Barbara Zbyrad . nr 2 - 146
10. Wiktoria Serafin . nr 1 - 143

Zespół Szkół nr 2  
w Nowej Dębie
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Piknik militarny  
z amerykańskimi żołnierzami

SOK w Nowej Dębie uruchomił 
profesjonalne studio fotograficzne

Przez ponad miesiąc amerykańscy spa-
dochroniarze razem z polskimi żołnierzami 
ćwiczyli na nowodębskim poligonie, a po 
zajęciach w ramach czasu wolnego zwie-
dzali okolicę i korzystali z zasobów, którymi 
dysponuje Nowa Dęba. Wyjazd na inny po-
ligon stał się pretekstem do zorganizowania 
wyjątkowego pikniku.

Amerykanie zaproponowali włączenie 
się w życie kulturalne mieszkańców Nowej 
Dęby. We współpracy z Samorządowym 
Ośrodkiem Kultury zaprosili na militarny 
piknik. Wszystko po to, aby zaakcentować 
dobrą współpracę i utrwalić w pamięci swój 
pobyt w Nowej Dębie.

Jak przyznał jeden z żołnierzy z szóstego 
batalionu powietrznodesantowego z Gliwic, 
pomysł wyjścia do mieszkańców wyszedł 
od Amerykanów, którzy chcieli zaprezento-
wać wojskowy sprzęt i bliżej poznać miesz-
kańców Nowej Dęby, miejscowości, która 
bardzo przypadła im do gustu. Piknik na 
głównym placu przyciągnął tłumy miesz-
kańców. - Amerykanie zaproponowali, żeby 
zaprezentować mieszkańcom sprzęt. Są to 
wozy Stryker, które od 2006 roku są na wy-
posażeniu armii amerykańskiej. Swój pojazd 
zaprezentowali także spadochroniarze.

     Mimo panującego upału, chętnych do 
spotkania z Amerykanami oraz do obejrze-
nia wojskowego sprzętu nie zabrakło. Po-

mogli strażacy, którzy zamontowali kurtynę 
wodną. Sami Amerykanie nie kryli zadowo-
lenia widząc tak dużą rzeszę uczestników, 
wśród których nie zabrakło dorosłych. - Po 
dziesięciu minutach, kiedy przyjechaliśmy 
na plac, było już bardzo dużo ludzi - mówił 
jeden z żołnierzy. 

Przedstawiciel amerykańskich żołnie-
rzy przypomniał, że wielu żołnierzy po raz 
pierwszy przyjechało do Europy i Polski. 
Okazuje się, że wrażenia z pobytu w tej nie-
wielkiej miejscowości są bardzo pozytywne. 
- Nowa Dęba to bardzo ładna miejscowość 
- dodał przedstawiciel żołnierzy. - Jesteśmy 
częstymi gośćmi tutejszych barów i restaura-

cji. Bardzo smakuje nam pizza, hamburgery 
i kebab. Miejscowość jest niewielka, ale ma 
bardzo ładny park, zalew i główny plac mia-
sta z oryginalną fontanną.

Żołnierze przyznali, że w Nowej Dę-
bie zostali bardzo dobrze przyjęci, zarówno 
przez lokalny samorząd, jak i mieszkańców, 
którzy nie kryją swojej ciekawości związanej 
z ich umundurowaniem, czy też wojskowym 
wyposażeniem.

Piknik pokazał, że dzięki wspólnej ini-
cjatywie lokalnych władz i wojska można 
zintegrować środowisko. 

K.T.

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zrealizował 
projekt „Zakup wyposażenia do studio fotograficznego SOK w celu 
rozwoju edukacji kulturalnej w zakresie fotografiki”. Celem zadania 
jest optymalizacja oferty kulturalnej SOK do aktualnych potrzeb 
środowiska lokalnego oraz wprowadzenie wysokiego standardu 
prowadzenia zajęć fotograficznych poprzez wyposażenie studio 
fotograficznego w nowoczesny sprzęt studyjny i fotograficzny oraz 
oprogramowanie służące do obróbki zdjęć. Z pomocą tej innowacyj-
nej w naszym regionie formy edukacji artystycznej, chcemy pogłę-
biać i popularyzować świadomość artystyczną i kulturalną poprzez 
obcowanie z nowoczesnymi technikami fotografiki – komentuje 
Krystian Rzemień, dyrektor SOK i autor projektu. Na realizację 
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zadania udało się pozyskać 20 tys. zł z Mini-
sterstwa Kultury, co stanowi ponad 60 proc. 
kosztów.

 W ramach projektu zakupiono nastę-
pujący sprzęt: zestaw pantografowego za-
wieszenia lamp fotograficznych, 2 zestawy 
studyjnych lamp błyskowych, zestaw do mo-
cowania i instalacji teł fotograficznych, tła 

fotograficzne, modyfikatory światła (softbo-
xy, plaster miodu, strumienica), statywy do 
blend i lamp fotograficznych z uchwytami, 
różnokolorowe płaszczyzny do odbicia świa-
tła (blendy i wave), światłomierz cyfrowy do 
światła zastanego i błyskowego, aparat foto-
graficzny lustrzany cyfrowy z pełno klatko-
wą matrycą (Canon eos 6D), trzy obiektywy 
fotograficzne (szerokokątny stałoogniskowy, 

teleobiektyw zmiennoogniskowy i tele-
obiektyw stałoogniskowy), oraz statyw fo-
tograficzny trójnożny z głowicą. Zakupiono 
również oprogramowanie do cyfrowej edycji 
fotograficznej.

Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Nowej Dębie od lat wydaje przewodniki, 
albumy i inne publikacje krzewiące kultu-
rę i historię naszego regionu. W związku  
z dalszymi planami wydawniczymi chcemy 
zaangażować jak najszersze grono społe-
czeństwa lokalnego we współtworzenie tych 
publikacji – dodaje dyrektor SOK. Działające 
w SOK zajęcia fotograficzne otwarte są dla 
każdej grupy wiekowej  i pomogą stworzyć 
oraz doskonalić warsztat młodych, dorosłych 
i starszych artystów fotografików. Dzięki 
temu ich prace będą mogły zdobić albumy  
i publikacje, które zostaną dla następnych 
pokoleń.

 Za udział w realizacji projektu dzięku-
jemy Robertowi Wilkowi, który wytypował 
niezbędne do zakupienia elementy studio. 
Zaangażowany w powodzenie projektu był 
również Poseł RP pan Mirosław Pluta, któ-
remu nowodębski SOK dziękuje za każde 
wsparcie.

SOK

Wernisaż wystawy Ryszarda Lechowskiego

17 lipca w sali kameralnej SOK odbył się wer-
nisaż wystawy rzeźby i obrazów z drewna Ryszar-
da Lechowskiego. Opiekun artystyczny wystawy 
- p. Piotr Adamczyk zaprezentował sylwetkę lokal-
nego artysty i omówił prezentowane dzieła. Słowa 
uznania w imieniu pasjonatów rzeźbiarstwa wyra-
ził dyrektor SOK p. Krystian Rzemień.

Ryszard Lechowski - ur. w 1966 r., zamieszka-
ły w Nowej Dębie. Na co dzień uczęszcza do ŚDS-
-u, bierze udział w zajęciach koła rzeźbiarskiego 
SOK. Tam też wykonuje swoje prace. Na począt-
ku działalności artystycznej wykonywał obrazy 
z zapałek i różnorodnych materiałów, np. nasion, 

łusek z owoców itp. Dwa lata temu p. Ryszard roz-
poczyna rzeźbić w drewnie – lipie. Tematyką jego 
rzeźb są ludzie, zwierzęta, twarze (maski), posta-
cie świętych, kwiaty. Jego rzeźby mają charakter 
ludowy, wyrażają wiele prawd o otaczającym nas 
świecie. Brał udział w kilku wystawach zbioro-
wych, m.in. 2010-2015 – Przegląd Twórczości  
Artystycznej w Tarnobrzegu, 2013, 2015 – SOK 
Nowa Dęba, 2013 – Gminny Ośrodek Kultury  
w Majdanie Królewskim, 2014 – IX Wojewódzki 
Konkurs Plastyczny „Nasz wspólny świat” MGDK 
im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim.

VIII Dzień Kultury Lasowiackiej w Cyganach
18 lipca w Centrum Kultury Lasowiackiej  

w Cyganach odbyła się VIII edycja Dnia Kultury 
Lasowiackiej. Było to kolejne święto kultury ludo-
wej we wsi Cygany, uznawanej za kolebkę kultury 
lasowiackiej - wydarzenie promujące tę kulturę w 
naszym regionie. Działa tu kilka zespołów ludo-
wych, skupiających w swoich szeregach trzy po-
kolenia, wielu uzdolnionych artystów amatorów 
zajmuje się rękodziełem artystycznym. Również 
w Cyganach zarejestrowanych jest kilka potraw re-
gionalnych, które otrzymały prestiżowy certyfikat 
potrawy tradycyjnej. Jak co roku, w święcie wzię-

ły udział zespoły ludowe z wielu miejscowości.  
Impreza rozpoczęła się przesłuchaniem uczestni-
ków konkursu „Pieśń ludowa w wykonaniu dziec-
ka”- mali wykonawcy zaprezentowali mało znane 
utwory, których nauczyli ich dziadkowie i rodzice, 
wykazali się dużym zaangażowaniem i ciekawą 
interpretacją pieśni. Główną nagrodę otrzymała 
Gabriela Chłopek, ale wszyscy zasłużyli na wy-
różnienie i nagrody, byli to: Magdalena Zbyrad, 
Kamil Chłopek, Bartosz Rożek, Michał i Jakub 
Wąsik, Kamil Partyka i najmłodszy (5 lat) Szymon 
Ordon. Na scenie plenerowej obok budynku CKL 
wystąpiło wiele zespołów: kapela ludowa „Zaleszo-
ki” i dziecięcy zespół ludowy z Zaleszan - ponad 
30-osobowa grupa nagrodzona gromkimi brawa-
mi, kapela ludowa z Huty Komorowskiej, zespół 

Wydarzenia kulturalne
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śpiewaczy „Bielowianie” z Rozalina oraz gospoda-
rze: „Cyganianki”, kapela „Lasowiacy” i dziecięcy 
zespół „Rutka”. Imprezie towarzyszyły warsztaty 
ceramiczne wyrobów z gliny, na dzieci czekała 
dmuchana zjeżdżalnia, kule wodne i malowanie 
twarzy, bogate stoisko gastronomiczne i dyskoteka 
pod gwiazdami, na której bawili się znakomicie 
mieszkańcy Cyganów, sąsiednich miejscowości  
i Nowej Dęby.

XV Prezentacje Zespołów Folklorystycznych

26 lipca odbyła się XV Prezentacja Zespołów 
Folklorystycznych pn. „Mieć jak rzeka swoje źró-
dło”. Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonali: 
Wiesław Ordon – burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba, Tadeusz Łącz – prezes Stowarzyszenia Na 
Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany, Stanisław Skimi-
na – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu oraz Krystian Rzemień – dyrek-
tor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie. Już po raz piętnasty mieliśmy okazję po-
słuchać pieśni i zobaczyć tańce ludowe w wyko-
naniu zaproszonych zespołów, które w ten sposób 
prezentują swój dobytek folklorystyczny, kultywują 
tradycję i rozsławiają swój region. Na tegorocznym 
przeglądzie zaprezentowali się: Kapela Ludowa 
„Raniżowanie” z Raniżowa, Zespół Śpiewaczy 
„Atrakcja” z Huty Nowej, Zespół Śpiewaczy „Cy-
ganianki” z Cyganów wraz z Kapelą Lasowiacy, 
Kapela Ludowa z Huty Komorowskiej, Zespół 
Śpiewaczy „Dwikozianie” z Dwikozów, Zespół 
Śpiewaczy „Kalina” z Zapolednika i Nowego 
Grębowa oraz Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie” 
działający w Samorządowym Ośrodku Kultury  
w Nowej Dębie. Prezentacjom towarzyszył kier-
masz rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej. Do 
tegorocznej edycji zaproszono: Koło Pszczelarzy  
w Nowej Dęby, Teresę Walską – wiklina papiero-
wa, Janinę Piechotę – kwiaty z bibuły, Ewę Ochat – 
zielarstwo, Jerzego Łysikowskiego – nalewki, Annę 
Kopeć – decoupage, Urszulę Rębisz i Annę Hawro 
– szydełkowanie. Wzorem lat ubiegłych zaproszone 
zespoły i twórcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
jak i serca lasowiackie po raz kolejny przygotowane 
przez nowodębskiego artystę – Piotra Adamczyka. 
Nie zabrakło również stoiska degustacyjnego, gdzie 
można było posilić się potrawami regionalnymi, 
które cieszyły się wielkim powodzeniem wśród 
uczestników tegorocznej imprezy folklorystycznej 
organizowanej w Nowej Dębie.

Wernisaż wystawy Marka Kraussa

17 września odbył się wernisaż wystawy ma-
larstwa p. Marka Kraussa, zwanego „Nikiforem 
warszawskim”. Wystawę otwarli zastępca burmi-
strza Zygmunt Żołądź, dyrektor SOK Krystian 
Rzemień oraz opiekun artystyczny wystawy Sła-
womir Gurdak. Miłośnicy sztuki podziwiali prace 
artysty wykonane techniką akwareli (ART-BRUT), 
podejmujące problematykę różnorakich życiowych 
sytuacji. Inspiracje czerpie z poezji swojej żony 
Natalii zwanej DON KICHOTKĄ. W warsztacie 
można zauważyć nawiązanie do techniki komiksu. 
Wiele osób wspominało, że zna artystę osobiście  
i pamiętają jego wakacyjne pobyty w Nowej Dębie 
u p. Ewy Żarów, wspólne zabawy na osiedlowym 
podwórku i oglądanie telewizji. Marek Krauss (ur. 
w 1955 r. w Warszawie) – polski malarz prymity-
wista, urodził się z porażeniem mózgowym, zwa-
ny „Nikiforem warszawskim”, choć kolekcjonerzy 
jego dzieł twierdzą, że już dawno przerósł swojego 
mistrza. Jest to artysta znany i ceniony. W malar-
stwie stworzył własny, łatwo rozpoznawalny styl o 
charakterystycznej kresce i śmiałych zestawieniach 
barwnych. Specjalizuje się w portretach (najsłyn-
niejszy Abrahama Lincolna) oraz kopiach obrazów 
van Gogha. Namalował kilka tysięcy prac, zapre-
zentowanych na wielu wystawach, w tym również 
za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych u ponad 400 kolekcjonerów na całym 
świecie, także w zbiorach Muzeum Sztuki Ludowej 
Mariana Pokropka w Otrębusach. Współpracuje  
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie, 
Muzeum Historycznym w Przasnyszu, Kinem 
„Kultura” w Wołominie. Uczestniczy w licznych 
akcjach charytatywnych. Uhonorowano go odzna-
ką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od roku szkol-
nego 2010/2011 Marek Krauss pracuje jako wolon-
tariusz w Zespole Szkół Specjalnych w Legionowie, 
ucząc młodzież sztuki ART-BRUT. W 2015 r. miał 
już wystawy w Muzeum Sztuki Współczesnej  
w Krakowie i w Galerii Hasiora w Zakopanem. Jako 
dziecko w latach 1962-68 spędzał wakacje w Nowej 
Dębie w domu p. Ewy Żarów. Wspomina te czasy  
z sentymentem i rozrzewnieniem, mimo choroby 
został przyjęty jak kochany, młodszy brat. Polubi-
ły go wszystkie dzieci na podwórku. Zapamiętał 
piękny sosnowy las, łowienie raków, naukę jazdy 
na rowerze, wyprawy do kina i seanse telewizyjne. 
Chętnie wraca pamięcią do tamtych lat i życzli-
wych mu ludzi, z którymi przyjaźni się do dziś.

Wystawa o Adamie Bieniu

18 września w SOK odbył się wernisaż wy-
stawy pt. „Całe życie dla Polski. Adam Bień 1899-
1998” przedstawiającej sylwetkę wielkiego patrioty 
i działacza niepodległościowego ruchu ludowego. 
Wystawa została przygotowana w 115 rocznicę 
jego urodzin w Oddziale Muzeum Historii Polskie-
go Ruchu Ludowego w Sandomierzu. Gościliśmy 
kierownika tej instytucji Igę Zamojską, która w to-
warzystwie burmistrza Wiesława Ordona dokonała 
otwarcia wystawy. Opowiadała zebranym miesz-
kańcom miasta i gminy o działaniach muzeum 
związanych z osobą Adama Bienia – w jego rodzin-
nym domu została otwarta izba pamięci, trwa zbie-
ranie pamiątek, sandomierski oddział MHRL stara 
się o nadanie placówce imienia tego wybitnego 
Polaka. Gościem wystawy był Józef Antończyk - 
emerytowany nauczyciel i dyrektor nowodębskiego 
LO, wieloletni opiekun szczepu drużyn HSPS  przy 
LO im. „Jędrusiów”. Wspominał kilkukrotne spo-
tkania z Adamem Bieniem i jego ciekawe prelekcje 
dla harcerzy. Dyrektor SOK na ręce Józefa An-
tończyka złożył podziękowania za pomoc w zor-
ganizowaniu wystawy z Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau pt. „Auschwitz - tragiczny 
symbol II wojny światowej. Jak i dlaczego mamy 
pamiętać?” w maju 2015 r. Adam Bień (1899-1998) 
pochodził ze wsi Ossala w powiecie staszowskim. 
Prawnik, wiciarz, ludowiec, polityk, pisarz; m.in. 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, współorga-
nizator w 1928 r. Związku Młodzieży Wiejskiej RP; 
teoretyk i współorganizator amatorskiego ruchu te-
atrów wiejskich, prezes Mazowieckiego Związku 
Teatrów Ludowych; uczestnik ludowej konspiracji 
w czasie II wojny światowej; od 1943 r. pierwszy 
zastępca Delegata Rządu na Kraj, od 1944 r. mi-
nister-członek Krajowej Rady Ministrów; sądzony  
w moskiewskim procesie szesnastu przywódców 
Polskiego Państwa Podziemnego, skazany na pięć 
lat więzienia, osadzony na Łubiance, kawaler Orde-
ru Orła Białego, wielki Polak i wielki patriota.

SOK
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W II półroczu 2015 roku trenerzy kadr 
narodowych polskich badmintonistów w po-
szczególnych kategoriach wiekowych powo-
łali zawodniczki i zawodników, którzy będą 
objęci centralnym szkoleniem (konsultacje 
szkoleniowe oraz starty zagraniczne). Wśród 
wybrańców badmintonowych trenerów pol-
skich kadr narodowych znalazło się aż pięcio-
ro badmintonistów Stali Nowa Dęba.

Do kadry Polski juniorów powołany został 
17 - letni Patryk Kopeć, do kadry Polski junio-
rów młodszych powołani zostali 15 - letni: Na-
talia Róg, Rafał Lejko i Patryk Róg, natomiast 
do kadry Polski młodzików powołanie otrzy-
mała 14 - letnia Beata Mycek.

Jest to chwila historyczna dla badmintoni-
stów Stali Nowa Dęba, ponieważ jeszcze nigdy 
w 47 - letniej historii istnienia sekcji badmin-

tona w środowisku Nowej Dęby, aż 
tylu badmintonistów z Nowej Dęby 
w jednym sezonie rozgrywkowym 
nie było powołanych do polskich kadr 
narodowych. Jest to efekt znakomi-
tych wyników jakie nowodębscy 
badmintoniści uzyskali w minionym 
sezonie rozgrywkowym.

Złą wiadomością jest fakt, że dłu-
go wyczekiwany remont nawierzchni 
i zaplecza w hali sportowej Zespołu 
Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zakłóca 
cały cykl specjalistycznych przygo-
towań do nowego sezonu. Przed bad-
mintonistami bowiem wiele startów 
indywidualnych oraz drużynowych 
(ekstraklasa) po całej Polsce. Zawod-
nicy i trenerzy sekcji badmintona są 
jednak na tyle zdeterminowani, że 
postanowiono, iż treningi będą w ra-
zie potrzeby odbywać się również na 
wolnym powietrzu, żeby cały czas 

utrzymać chociaż formę kondycyjno - moto-
ryczną.

Na zdjęciu czołowi badmintoniści Stali Nowa 
Dęba, członkowie kadr Polski: juniorów, 
juniorów młodszych i młodzików wraz ze swoimi 
trenerami klubowymi.

MKS STAL  
Nowa Dęba

26 września w hali sportowej Zespołu 
Szkół nr 1 w Nowej Dębie, samorządowcy 
z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Tar-

nobrzeskiego oraz urzędów Stalowej Woli, 
Kolbuszowej, Dębicy, Leżajska i Nowej 
Dęby zmierzyli się w Turnieju Piłki Nożnej 

o Puchar Przewod-
niczącego Sejmiku 
Województwa Pod-
karpackiego Bogda-
na Romaniuka. W IX 
już edycji Turnieju 
Urząd Miasta i Gmi-
ny Nowa Dęba repre-
zentowali m.in. Jerzy 
Brzuszek, Arkadiusz 
Tereszkiewicz, Grze-
gorz Trela, Zbigniew 
Wolwowicz, Tomasz 
Tomczyk, Grzegorz 
Ordon, Szymon Rę-

bisz, Tomasz Wolan oraz Damian Diektia-
renko.

W grupie B rywalizowali z reprezenta-
cją Dębicy oraz Urzędu Marszałkowskiego.  
W finałowym pojedynku oglądaliśmy dru-
żyny z Kolbuszowej i Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego. Po 
zaciętej walce Puchar Przewodniczącego 
wywalczyli zawodnicy Urzędu Marszał-
kowskiego. Oprócz Pucharu za Udział  
w Rozgrywkach, sportowy duch walki tar-
nobrzeskiego Starostwa został doceniony 
przez organizatorów Pucharem Fair -Play. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został To-
masz Wolan.

MKS STAL  
Nowa Dęba

Powołania badmintonistów Stali 
Nowa Dęba do kadry Polski

Turniej Piłki Nożnej samorządowców
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Już po raz czwarty odbyły się w Nowej Dębie 
rowerowe zawody Cross Country MTB „Diabelska 
Górka”. 27 września przy pięknej, jesiennej pogo-
dzie na starcie do wyścigów stanęło 91 zawodni-
ków i zawodniczek. Najliczniejszą grupę stanowili 
mali zawodnicy w przedziale wiekowym 6-9 lat 
-  wystartowało w sumie 25 osób.

Zawody IV XC MTB Nowa Dęba przygoto-
wane i zorganizowane były przez Stowarzyszenie 
WSPARCIE, Sklep Rowerowy PAAM BIKE 
Przemysław Maćkowiak, Zakłady Farmaceutycz-
ne POLPHARMA SA Oddział produkcyjny w No-
wej Dębie oraz Klub Sportowy STAL Nowa Dęba.

Przy organizacji zawodów niezawodnie poma-
gali pracownicy Samorządowego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Nowej Dębie oraz Strażacy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Alfredówce.

Dzięki włączeniu się w organizację zawodów 
przez zakład POLPHARMA SA mogliśmy uatrak-
cyjnić zawody rowerowe dla najmłodszych zawod-
ników. Na przygotowanym przez pracowników PO-
LPHARMY Miasteczku Rowerowym, Policjanci 
uczyli młodych rowerzystów zasad ruchu drogo-

wego. Podczas imprezy Państwowa Straż Pożarna  
w Nowej Dębie zrobiła pokaz pierwszej pomocy 
oraz symulację ratowania rannego w wypadku 
samochodowym. Na koniec Agnieszka Rozmus 
przeprowadziła konkurs ekologiczny dla najmłod-
szych.

Na terenie zawodów można było zobaczyć mo-
dele samolotów przygotowane przez Modelarnię 
Ratuszową, natomiast w namiocie Zespołu Szkół 
nr 2 przygotowane było stanowisko do malowa-
nia twarzy oraz można było zapoznać się z ofertą 
szkoły.

Szkoła Nauki Jazdy Krzysztof Żmuda przy-
gotowała plac manewrowy, na którym można było 

poćwiczyć umiejętności jazdy samochodem w al-
kogoglach.

Wszystkim Organizatorom, Wolontariuszom 
oraz Sponsorom serdecznie dziękujemy za pomoc! 
Bez Was nie moglibyśmy zorganizować tej impre-
zy.

Gratulujemy zawodnikom, którzy stanęli na 
podium, a także tym wszystkim, którzy wystarto-
wali i pokonali tą ciężką trasę!

Szczegółowe wyniki na stronie internetowej 
organizatora www.wsparcie.pl

G.J.

Drużyny młodych piłkarzy, trenujące na 
co dzień pod okiem animatora sportu SOSiR 
Pana Wojciecha Krzeszewskiego, uczestniczyły  
z sukcesem w rozgrywkach Errea SuperLiga 
zorganizowanych w miejscowości Pustynia koło 
Dębicy przez Stowarzyszenie MULKS Pustynia. 
W rozgrywkach brały udział drużyny z rocz-
ników 2004-2007, a zespoły występowały pod 
nieoficjalnymi fanklubami drużyn europejskich 
w ramach Małej Ligii Mistrzów oraz Małej Ligii 
Europy.

Nasze Orliki reprezentowane były przez dwie 
drużyny: „Orlik 2007” występujący pod nazwą 
Karpaty Lwów w Lidze Europy (gr. młodsza)  
w składzie: Babula Miłosz, Borowiec Kamil, 
Dul Fabian, Kizior Mateusz, Wojciechowski 
Emil, Wołosz Krystian, Wydro Konrad oraz  
„Orlik 2005”  pod nazwą Pogoń Lwów w Lidze 
Mistrzów (gr. starsza), w składzie:  Borowiec Kac-
per, Czajkowski Maciej, Kopeć Wojciech, Kulig 
Paweł, Mokrzycki Kacper , Płaza Wiktor, So-
larski Olaf, Sudoł Filip, Tereszkiewicz Filip.

Rozgrywki Errea SuperLiga rozpoczęły się 
12 września i odbywały się w każdą sobotę. Po 

wszystkich rozegranych meczach drużyna Kar-
paty Lwów zajęła pierwsze miejsce na 9 uczest-
niczących zespołów, zaś Pogoń Lwów miejsce 5. 

Drużyna Karpaty Lwów (Orlik Nowa Dęba 
2007) wyprzedziła w punktacji następujące ze-
społy: Lech Poznań (Chemik Pustków 2006), 
Inter Mediolan (Igloopol II Dębica 2006), Totten-
ham Hotspur (Piłkarskie Nadzieje Mielec 2007), 
Sevilla FC (Ziomki III Rzeszów 2006), Liverpool 
FC (Chemik Pustków 2007), Ajax Amsterdam 
(Stal II Mielec 2007), Arsenal Londyn (Igloopol 
II Dębica 2007), Wisła Kraków (Soccer II Rop-
czyce 2007).

W grupie Ligii Mistrzów Pogoń Lwów  
(Orlik Nowa Dęba 2005) wyprzedziły drużyny: 
Real Madryt, Bayer Leverkusen, AC Milan, Fio-
rentina. 

Gratulujemy naszym Orlikom i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.

Podziękowania dla rodziców za zaangażowa-
nie w organizację wyjazdów na rozgrywki oraz 
opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów i trenin-
gów.

SOSiR

Rowerowe górskie ściganie  
w Nowej Dębie

Sukcesy 8-latków z Orlika 
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» galeria

Na zakończenie pobytu na poligonie w Nowej Dębie amerykańscy żołnierze  
zaproponowali piknik dla mieszkańców

Podczas letniej kolonii dzieci i młodzież z gminy Nowa Dęba miały możliwość skorzystania  
z przejażdżki bieszczadzkimi drezynami kolejowymi

Burmistrz Wiesław Ordon wręcza Marii Piwińskiej zaświadczenie o wyborze na radną 
Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba

Na placu przed SOK można było zapoznać się ze sprzętem,  
którego używają na co dzień żołnierze US Army

Kolonijny wypoczynek był urozmaicony licznymi wycieczkami do ciekawych miejsc,  
m.in. do wnętrza zapory w Solinie

Kilka firm działających na terenie gminy Nowa Dęba zaprezentowało się na wystawie,  
która stanęła na Placu im. mjr Jana Gryczmana

Wnętrze nowej hali sportowej przy SP 2 - październik 2015Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 - gotowa jest już elewacja oraz drzwi i okna


