
   80 lat COP-u Mecenasi kultury 2017 Pół wieku badmintonastr. 3 str. 18 str. 24

P i s m o  S a m o r z ą d u  M i a s t a  i  G m i n y  N o w a  D ę b a

Nasze Sprawy
magazyn bezpłatny ISSN 1233-1376 ZIMA 2017 Nr 91

Życzymy by Święta Bożego Narodzenia były czasem wypełnionym radością,  
by przyniosły wiele serdeczności od najbliższych, znajomych, sąsiadów,  

by dodały nam otuchy na zbliżający się rok.
A ten Nowy 2018 rok niech przyniesie dużo pomyślności, szczęścia 

i spełnienia marzeń.

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy

ze Współpracownikami

Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi
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galeria - Święto Niepodległości samorząd

80 lat COP-u
zainteresowania świata. - Żałuję, że mój dziadek nie doczekał chwili, 
kiedy jest tak pięknie honorowany. Dziś po latach można zastanawiać 
się jak to możliwe, że w tak krótkim czasie udało się osiągnąć tak wie-
le - powiedziała podczas uroczystości Julita Maciejewicz-Ryś, która 
nie kryła wzruszenia z otrzymanego wyróżnienia.

Centralny Okręg Przemysłowy był największym przedsięwzięciem 
ekonomicznym II Rzeczypospolitej. Jego celem było zwiększenie eko-
nomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbro-
jeniowego, a także zmniejszenie biedy i bezrobocia.

Był to okręg przemysłowy o powierzchni 60 tys. km² (44 powiaty) i za-
mieszkany przez 6 mln ludzi, budowany w latach 1937–1939 w połu-
dniowo-centralnych dzielnicach Polski. Obejmował swoim zasięgiem 
obszary województw: wschodnią część kieleckiego, wschodnią kra-
kowskiego, zachodnią lubelskiego i zachodnią lwowskiego. Były tam 
w większości ziemie nieurodzajne i przeludnione gospodarstwa rol-
ne. Ludność wiejska stanowiła blisko 83% populacji. Zakłady COP 
zapewniły pracę na terenach dotkniętych największym bezrobociem, 
a budowa infrastruktury towarzyszącej podniosła poziom cywilizacyj-
ny tych terenów. Wydatki na budowę COP pochłonęły sumę 2,4 mld 
zł. Na rozwój COP-u przeznaczano w latach 1937–1939 około 60% 
całości wydatków inwestycyjnych.

Najważniejsze inwestycje COP w latach 1937-39 to: Zakłady Połu-
dniowe wraz z miastem Stalowa Wola, Państwowe Zakłady Lotnicze 
w Mielcu, Fabryka Obrabiarek (jako filia Zakładów Cegielskiego z Po-
znania) oraz Wytwórnia Silników Nr 2 Państwowych Zakładów Lotni-
czych w Rzeszowie, Fabryka Gum Jezdnych w Dębicy, fabryki gumy, 
obrabiarek (produkująca m.in. broń) w Sanoku, Radomiu i Staracho-
wicach, wytwórnie amunicji w Kraśniku, Nowej Dębie (ówczesnej Dę-
bie – Wytwórnia Amunicji nr 3).

Dla uhonorowania 80-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemy-
słowego, Narodowy Bank Polski wyemitował 5-złotową monetę kolek-
cjonerską, z motywem jednej z inwestycji COP-u.

T 
wórca COP Eugeniusz Kwiatkowski - zasłużonym dla 
podkarpacia. Pierwszego dnia ‘Kongresu 590’ odbywają-
cego się w podrzeszowskiej Jasionce, tytuł Zasłużonego dla 
Województwa Podkarpackiego nadano Eugeniuszowi Kwiat-

kowskiemu, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego

Kongres oficjalnie otworzyli prezydent RP Andrzej Duda i premier Be-
ata Szydło, których w imieniu Podkarpacia powitał marszałek Włady-
sław Ortyl. Podczas specjalnej sesji, która w ramach Kongresu 590 
poświęcona została osiągnięciom Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go i jego wpływowi na rozwój kraju marszałek W. Ortyl podkreślał zna-
czenie dziedzictwa COP dla rozwoju Podkarpacia i całej Polski.

Debatę pt. „Transformacja Centralnego Okręgu Przemysłowego w in-
nowacyjne strefy ekonomiczne oparte o gospodarkę 4.0” rozpoczęło 
wręczenie honorowej odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkar-
packiego” pośmiertnie dla Eugeniusza Kwiatkowskiego, wicepremiera 
i ministra skarbu II RP. Laudację na cześć zasłużonego wygłosił mar-
szałek Władysław Ortyl.

- Mam dziś zaszczyt uhonorować ministra i wicepremiera polskiego 
rządu, twórcę COP-u - człowieka, który może być autorytetem i wzo-
rem dla kolejnych pokoleń. W poczet „Zasłużonych dla Województwa 
Podkarpackiego” przyjmujemy człowieka, dla którego największym 
honorem była służba publiczna, bezcenną wartością była Polska, 
a który klucz do jej budowy widział w kompetencjach i profesjonali-
zmie. Dziękując za stworzenie fundamentów pod wielkie dzieła, które 
stały się zaczynem chociażby Doliny Lotniczej i podwalinami rozwoju 
Podkarpacia, z dumą i radością chcę wręczyć pamiątkową odzna-
kę „Zasłużonego dla Województwa Podkarpackiego” dla Eugeniusza 
Kwiatkowskiego – powiedział w laudacji marszałek Ortyl.

Z rąk marszałka Władysława Ortyla oraz przewodniczącego sejmi-
ku Jerzego Cyprysia wyróżnienie odebrała Julita Maciejewicz-Ryś, 
wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, która znana jest w Nowej Dę-
bie, m.in. z wizyty na rocznicę COP-u.

Wnuczka twórcy COP-u dziękowała władzom województwa za pomysł 
uhonorowania dziadka za jego dokonania. Cieszyła się, że po 80 la-
tach od budowy COP wciąż pamięta się o jego pracy i można wciąż 
zbierać jej owoce. Wspominała, że dziadek był człowiekiem bardzo 
skromnym, nigdy nie mówił o swoich osiągnięciach. Swoją wiedzę 
i doświadczenie wykorzystywał dla rozwoju Polski. Najważniejszym 
celem i jednocześnie honorem była dla niego służba publiczna. Go-
spodarka była dla niego podstawą rozwoju Polski. Uważał on, że im 
polska gospodarka będzie na wyższym poziomie, tym bardziej pań-
stwo będzie niezależne i tym bardziej będzie znajdować się w kręgu 

Podzielmy się opłatkiem, złóżmy sobie życzenia 
w ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Dęba!

Niech wieść o Narodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem pokrzepi nas, 
doda sił do większego wysiłku oraz natchnie wiarą, nadzieją i miłością.

Niech Boże Dziecię obdarzy nas mądrością i siłą. Niech nauczy patrzeć na świat oczyma 
 przepełnionymi miłością, aby móc spojrzeć ponad to, co jest pozorem i dostrzec w człowieku to, co jest dobre. 

Niech napełni wszystkie dni nadchodzącego Nowego 2018 Roku pokojem, radością i ludzką życzliwością.

Zbigniew Chmielowiec 
Poseł na Sejm RP
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Przed tym wydarzeniem były tu lasy dawnej Puszczy Sandomierskiej, 
pośród których wyrosły ubogie wsie, zaś mieszkańcy żyli z tego co 
dała im mało urodzajna ziemia i runo leśne. Próby uprzemysłowienia 
tych ziem przez rodzinę Tarnowskich w latach dwudziestych ubiegłe-
go wieku – terpentyniarnia, cegielnia, stawy rybne – nie rozwiązały 
problemu biedy i nadmiaru rąk do pracy w lasowiackich wsiach. Na-
dzieją na lepszy byt stała się decyzja o charakterze gospodarczym 
i politycznym zarazem, dotycząca budowy Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego. Było to założenie, które łączyło różne strony sceny poli-
tycznej ówczesnej Polski, ale także całe społeczeństwo: Oto, w obliczu 
pracy - podkreślał Eugeniusz Kwiatkowski - dokonywanej np. w Okrę-
gu Centralnym, staliśmy gromadnie obok siebie: polscy narodowcy 
i polscy demokraci, ludzie o umysłowości inteligenckiej, chłopskiej, 

robotniczej, proletariusze i konserwatyści, opozycjoniści z profesji 
i prorządowcy z fachu, biurokraci, etatyści i liberałowie gospodarczy 
- i ulegliśmy wszyscy razem wstrząsowi patriotycznemu i upojeniu 
z powodu imponujących rezultatów twórczej i zgodnej pracy polskiej. 
Byliśmy sobie bliscy i wiedzieliśmy, że 90% poglądów w dzisiejszym 
świecie mobilizacji narodowej łączy nas, a nie dzieli.

W ramach COP-u, w powiązaniu z planem dozbrojenia armii polskiej, 
rozpoczęto w 1937 r. budowę Wytwórni Amunicji Nr 3 w Dębie, powsta-
łej obok wsi Dęba. Władze podjęły decyzję o wykupie 1500 ha lasów 
od rodziny Tarnowskich, na których zlokalizowano fabrykę, która miała 
zająć się produkcją spłonek, zapalników, amunicji. Dla potrzeb zakła-
du wybudowano bocznicę kolejową z 16 km odcinkiem Dęba-Ocice, 
łączącym się z linią kolejową Dębica-Sandomierz. Wybudowano także 
odcinek drogi dochodzącej do szosy Tarnobrzeg-Rzeszów (dzisiejsza 
ulica Kościuszki). Dzięki tym połączeniom można było szybko sprowa-
dzać materiały i maszyny. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej 
uruchomiono narzędziownię i oddział remontowy, produkcję zapalni-
ków. Zakończenie prac planowano na lata czterdzieste. O rozmachu 
tego przedsięwzięcia świadczy to, że planowano w fabryce zatrudnić 
docelowo 3,5 tys. ludzi.

Obok Wytwórni Amunicji Nr 3, 2 km na wschód, powstawało przyfa-
bryczne osiedle. Do wybuchu II wojny światowej pośród lasów stanęła 
willa dyrektorska, 3 domy bliźniacze dla wyższej kadry, domy maj-
sterskie, 156 mieszkań w 9 blokach, hotel z kasynem. Uruchomiono 
basen odkryty, korty tenisowe, budowano szkołę. Wybudowano pom-
pownię wody, kanalizację i oczyszczalnię ścieków. Zaiste, imponujący 
był rozmach i tempo pracy w tym dwuletnim okresie przed wybuchem 
wojny.

Trzeba oddać także hołd budowniczym fabryki i osiedla. Wspomnieć 

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski urodził się 30 grudnia 1888 roku 
w Krakowie, ale dzieciństwo spędził na Kresach, niedaleko Zbaraża. 
Wychował się w rodzinie, w której kultywowano patriotyczne trady-
cje. Ojciec Jan Kwiatkowski był powstańcem styczniowym. Eugeniusz 
Kwiatkowski zdobył wykształcenie na Politechnice Lwowskiej, a na-
stępnie w Monachium. W czasie I wojny światowej służył w Legionach 
Polskich. Już w wolnej Polsce powierzono mu stanowiska ministra 
przemysłu i handlu oraz wicepremiera i ministra skarbu. Z jego pracą 
nierozerwalnie związane są takie wydarzenia jak budowa portu w Gdy-
ni oraz połączenie Śląska z wybrzeżem i budowa magistrali kolejowej 
Śląsk–Gdynia. W jego koncepcji rozwoju gospodarczego fundamen-
talną rolę odgrywało tworzenie polskiego przemysłu. W II połowie lat 
30-tych był politykiem o ugruntowanej renomie, znanym ze swej nie-
zależności, stawiającym na pierwszym miejscu kompetencje. To nie 
przysparzało mu samych przyjaciół. Po kolejnych wyborach w 1935 r. 
prezydent Ignacy Mościcki naciskał, by w rządzie znalazło się miejsce 
dla Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nie zgodził się na to Walery Sławek 
i z tego powodu jego misja została przerwana. Prezydent był nieugięty, 
a jego upór miał strategiczne znaczenie dla kraju. Eugeniusz Kwiat-
kowski został ministrem skarbu i wicepremierem w rządach Mariana 
Zyndrama-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoja Składkowskiego. Wi-
zję planu gospodarczego, którego fundamentem był COP, przedstawił 
w lutym 1937 roku. Patrzył dalekowzrocznie, miał już wizję COP-u aż 
do połowy lat 50-tych. Szkoda, że ten ambitny gospodarczo projekt 
przerwała wojna. Eugeniusz Kwiatkowski był typem państwowca. 
Po wojnie chciał nadal pracować dla Ojczyzny i przyszłych pokoleń. 
Oferował swoją wiedzę i doświadczenie. Szybko tych złudzeń został 
pozbawiony wraz ze wszystkimi funkcjami. Wrócił do Krakowa. Zmarł 
w sierpniu 1974 roku. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Wawelu, 
a przewodniczył jej kardynał Karol Wojtyła, który nad trumną powie-
dział „Logika życia tego człowieka wymaga, ażeby modlitwa za jego 
duszę popłynęła z Wawelskiej Katedry”. Zmiany ustrojowe w Polsce 
po 1989 roku rozpoczęły proces przywracania pamięci o tym wielkim 
Polaku. W listopadzie 1996 został pośmiertnie odznaczony Orderem 
Orła Białego, a sejm ustanowił rok 2002 „Rokiem Eugeniusza Kwiat-
kowskiego”.

Oprac. RL/MM

Rondo Centralnego Okręgu Przemysłowego

Podczas XLII, listopadowej sesji Rady Miejskiej radni nadali nazwę 
„Rondo Centralnego Okręgu Przemysłowego” rondu usytuowanemu 
na drodze krajowej nr 9 w Nowej Dębie u zbiegu ulic Rzeszowskiej, 
Marii Curie-Skłodowskiej, ks. Henryka Łagockiego i Tadeusza Ko-
ściuszki. Tym samym zatwierdzili projekt uchwały złożonej przez bur-
mistrza Wiesława Ordona.

W roku 2017 obchodzimy 80-tą rocznicę Powstania Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier rządu II 
Rzeczypospolitej, 5 lutego 1937 r. na posiedzeniu Komisji Budżetowej 
Sejmu RP przedstawił zarys budowy Centralnego Okręgu Przemysło-
wego, obejmującego Zagłębie Staropolskie, zachodnią część woje-
wództwa lwowskiego, wschodnią część województwa krakowskiego 
oraz południową Lubelszczyznę. W latach 1936-1939 powstało na 
tych obszarach ponad 50 nowoczesnych zakładów przemysłowych, 
głównie przemysłu obronnego, zatrudniających około 100 tys. pra-
cowników. Obok budowy Gdyni i rozbudowy Warszawskiego Okręgu 
Przemysłowego było to największe osiągnięcie przemysłowe II Rze-
czypospolitej. Rozpoczęło ono awans cywilizacyjny Polski centralnej, 
wokół takich miast jak: Radom, Kielce, Starachowice, Skarżysko-Ka-
mienna, Tarnów, Dębica, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, Rzeszów, 
Krosno, Sanok, Przemyśl, Kraśnik czy Lublin. Wydarzenia sprzed 80 
lat miały znamienity wpływ na rozwój naszej dębskiej ziemi.

należy pierwszego kierownika Wytwórni Amunicji Nr 3 ppłka Jana 
Szypowskiego, który już od 1936 r. w Warszawie pracował nad do-
kumentacją dotyczącą fabryki. Później zaś, od czerwca 1937 r. kie-
rował pracami nad budową wytwórni. Był doskonałym organizatorem, 
człowiekiem otwartym na innych ludzi. Współpracowali z nim inż. 
Tadeusz Śmiśniewicz (kierownik techniczny), inż. Witold Thieme 
(kierownik budowy), Piotr Siedlecki (kierownik administracyjny), inż. 
Eugeniusz Laudon, a także architekt Narcyz Szwedziński. Nie 
sposób nie wspomnieć chłopów, którzy z lasowiackich wsi: Dęby, Tar-
nowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki, Majdanu, Krzątki – przychodzili, 
by budować fabrykę i osiedle.

Wybuch II wojny światowej to zastopowanie budowy fabryki i ciężki 
czas dla mieszkańców naszych ziem. Tereny te stają się wielkim pla-
cem ćwiczeń wojsk niemieckich, które przygotowują się do ofensywy 
na Związek Radziecki. Mimo tego działa na naszych ziemiach ruch 
oporu, który podejmuje nierówną walkę z okupantem. W lipcu 1944 
r. Dęba zostaje zajęta przez wojska rosyjskie. W następnym roku roz-
poczyna się mozolny okres odbudowy fabryki i jej nowy rozdział w hi-
storii Zakładów Metalowych Predom-Dezamet, które są sukcesorem 
Wytwórni Amunicji Nr 3.

Dodać należy, że w okresie PRL-u w zakładach pracowało ponad 5 
tys. ludzi, a dzięki nim rozwijało się także osiedle, które w 1961 r. 
otrzymało prawa miejskie. W tym czasie budowane były w osiedlu 
kolejne bloki, sieć handlowa i usługowa, powstało Liceum Ogólno-
kształcące, później Technikum Mechaniczne, kształcące kadry dla po-
trzeb zakładu. W 1971 r. linię kolejową Dęba – Ocice przedłużono do 
Kolbuszowej, uzyskując tym samym połączenie z Rzeszowem.

W połowie lat 70-tych rozpoczęta została budowa osiedla mieszka-
niowego „Północ”. W roku 1980 oddano do użytku dom kultury, dla 
mieszkańców ważna była również sfera sacrum, dlatego też w mieście 
w latach 80-tych i 90-tych powstały dwa nowe kościoły. Nowy rozdział 
w historii miasta i zakładów przynoszą lata 90-te. Miasto przejmuje od 
zakładów szereg obiektów socjalnych, których utrzymanie kosztowało 
zbyt wiele załogę Dezametu: basen, stadion sportowy, Ośrodek Rekre-
acyjny nad Zalewem. Ten czas to także duże wyzwania podejmowane 
w mieście już przez samorząd, jak budowa oczyszczalni ścieków, czy 
szkoły w osiedlu Dęba, krytej pływalni, modernizacja domu kultury. 
Samorząd pomaga także przezwyciężać trudności, jakie w okresie 
zmian gospodarczych przeżywa Dezamet, przejmując od firmy m.in. 
drogi, kanalizację, budynki hotelowe, budynki wielorodzinne. Dziś wi-
dzimy, że ta pomoc na początku XXI wieku przyniosła dobre owoce 
i cieszy nas kondycja tej jednej z najlepszych firm w zbrojeniówce. Za-
angażowanie władz wojewódzkich, parlamentarzystów, władz samo-
rządowych w roku 1997 doprowadziło do powstania na terenie daw-
nej Wytwórni Amunicji Nr 3 podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Dzięki niej udało się poprawić sytuację gospodarczą 
regionu – na terenie podstrefy zainwestowało kilkunastu przedsiębior-
ców, powstały nowe zakłady farmaceutyczne, folii dachowej, narzędzi 
chirurgicznych, części samolotowych, produkcji okien.

Podjęta przed 80-ciu laty decyzja o lokacji Wytwórni Amunicji Nr 3 
w dębskim lesie zaważyła na rozwoju naszego regionu. Nie byliby-
śmy dziś w tym miejscu, w którym jesteśmy, gdyby nie ten projekt 
gospodarczy.

UMiG /RL

Odnawialna energia 
w gminie

S 
amorząd Nowej Dęby z sukcesem stara się o kolejne środki 
finansowe na realizacje zadań z zakresu odnawialnych źró-
deł energii. Po otrzymaniu wsparcia w ramach partnerstwa 
na odnawialne instalacje dla mieszańców, burmistrz Wie-

sław Ordon podpisał umowę o dofinasowanie na realizację zadania 
„Rozwój Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w instytucjach pu-
blicznych na terenie Gminy Nowa Dęba.”

Wsparcie uzyskano w ramach osi priorytetowej – III CZYSTA ENERGIA 
Poddziałanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada 
budowę instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach i budynkach sta-
nowiących własność Gminy Nowa Dęba. Łącznie zostanie zainstalo-
wanych 358 szt. paneli fotowoltaicznych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii 
z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej poprzez wy-
korzystanie źródeł odnawialnych.

Projekt przewiduje montaż instalacji:

dla pływalni krytej SOSiR i obiektów Orlik – zainstalowanych  »
zostanie 148 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 39 960 
kWp,

dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza  »
i Świetlicy Szkolnej w Nowej Dębie - zainstalowanych zostanie 
148 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 39 960 kWp

dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej  »
Dębie oraz Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie - zainstalowane 
zostanie 62 moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 16 740 kWp. 
Każdy system wyposażony zostanie w bank energii.

Wartość całkowita projektu to 1 032 000,51 zł, z czego wkład Unii 
Europejskiej to 713 171,06 zł.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów zakupu 
energii elektrycznej o wartości 55 365,65 zł rocznie. Oprócz zmniej-
szenia kosztów zakupów energii, wykonanie instalacji będzie miało 
znaczący wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w tym 
emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych.

RL/SB
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stek, a także procedury na wypadek zdarzeń losowych oraz trudnych 
warunków pogodowych.

OC/KW

List intencyjny na łącznik 
autostradowy

Spotkanie Gminnego 
Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego

B 
urmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon podpi-
sał w imieniu nowodębskiego samorządu list intencyjny do-
tyczący budowy łącznika autostradowego w Kolbuszowej.

Do podpisania porozumienia w obecności wicemarszałka 
Bogdana Romaniuka doszło podczas konferencji „Teraźniejszość 
i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpa-
cia”. Węzeł Autostrady A4 Kolbuszowa ma zostać usytuowany na 
przecięciu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 987 relacji Kolbu-
szowa - Sędziszów Małopolski. W ramach inwestycji przewiduje się 
wstępnie budowę węzła typu „karo” poprzez budowę łączników zjaz-
dowych i rond na drodze wojewódzkiej.

Realizacja zadania skróci odległość dojazdu z autostrady A4 do Kol-
buszowej i południowej części powiatu tarnobrzeskiego. Inwestycja 
ta zwiększy dostępność komunikacyjną północno-zachodniej części 
województwa poprzez połączenie z DK 9, na trasie której zlokalizo-
wana jest Nowa Dęba, ośrodek przemysłowy o dużym potencjale 
rozwojowym, posiadający tereny należące do Tarnobrzeskiej SSE 

1 
grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba odbyło się 
posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem po-
mocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań 

zarzadzania kryzysowego. Tematem posiedzenia było omówienie 
zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
gminy Nowa Dęba w okresie zimowym.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon, wzięli udział także: Leszek Mirowski - 
zastępca burmistrza, prezes PGKiM Sp. z o.o., kierownik Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, komendant Straży Miejskiej, 
komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciel 
Policji, przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych, a także pracowni-
cy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Oprócz informacji o przygotowaniu do sezonu zimowego na spotkaniu 
omówiono zakresy odpowiedzialności poszczególnych służb i jedno-

samorząd samorząd

EURO-PARK WISŁOSAN, w pobliżu którego znajduje się poligon Sił 
Zbrojnych RP.

N 
owa Dęba znalazła się w czołówce najszybciej rozwijają-
cych się gmin na podkarpaciu – wynika z najnowszego 
rankingu Politechniki Warszawskiej Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju.

Podczas konferencji pt. „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospo-
darczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, która odbyła się w Sej-
mie, zaprezentowano wyniki rankingu najdynamiczniej rozwijających 
się gmin w Polsce.

Wśród 35 gmin miejsko-wiejskich z terenu podkarpacia ujętych 
w rankingu, Gmina Nowa Dęba (miejsce 112) znalazła się na drugim 
miejscu za Głogowem Małopolskim (miejsce 96) na 616 gmin.

Ranking, uwzględniający wszystkie miasta i gminy w Polsce, jest 
opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są 
dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pod uwagę brane są m.in. 
wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pra-
cujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół po-
nadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni ścieków.

W kategorii gmin wiejskich laureatem został Kleszczów (woj. łódzkie). 
Zaraz za nim uplasowały się Kobierzyce (woj. dolnośląskie) i Tarnowo 
Podgórne (woj. wielkopolskie). Spośród gmin miejsko-wiejskich na 
prowadzeniu znalazły się Polkowice (woj. dolnośląskie). Na podium 

Nowa Dęba w rankingu 
zrównoważonego rozwoju

znalazły się również Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie) i Stryków 
(woj. łódzkie). Najdynamiczniej rozwijającą się gminą miejską został 
Karpacz (woj. dolnośląskie). Kolejne miejsca zajęły Krynica Morska 
(woj. pomorskie) i Sucha Beskidzka (woj. małopolskie). Biorąc pod 
uwagę miasta na prawach powiatu, pierwsze miejsce zajęła War-
szawa. W trójce najlepiej rozwijających się JST znalazły się ponadto 
Poznań i Katowice.

Przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polity-
ki Regionalnej Andrzej Maciejewski podkreślił, że ranking opiera się 
na rzetelnej, naukowej analizie. „Jego wyniki pokazują, że z dalekiego 
miejsca można w ciągu kilku lat przeskoczyć do czołówki i znaleźć 
się wśród najlepszych. Każdy, kto się rozwija, kto zmienia swoją małą 
ojczyznę, ma szansę się tutaj pojawić. Cieszy mnie, iż wielu samo-
rządowców dostrzega, że perspektywa lat, zmian i rozwoju przynosi 
efekty” – zaznaczył.

Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Roz-
woju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społecz-
no-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu tery-
torialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

RL/MM

Strony zgodnie potwierdzają, że oświadczenia złożone w treści listu 
mają charakter intencyjny, zaś nadanie im charakteru zobowiązują-
cego wymaga zawarcia odrębnych umów. Strony deklarują, że doło-
żą wszelkich starań w celu przygotowania i sfinansowania wstępnej 

koncepcji na realizację zadania z analizą środowiskowo - finansową 
oraz będą inicjować działania mające wpływ na jego realizację.

Opr. RL/MM

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie ponad 15 km sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, 9 przepompowni ścieków 
i ok. 160 przyłączy o łącznej długości ponad 3,5 km.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Przewidywane ter-
miny zakończenia poszczególnych etapów to: I etap do 15 września 
2018 r., II etap do 31 sierpnia 2019 r., natomiast przyłącza będą re-
alizowane sukcesywnie, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. 
Zachęcamy mieszkańców Alfredówki do podłączenia się do kanaliza-
cji w trakcie trwania inwestycji, aby nie ponosić później indywidualnie 
zdecydowanie wyższych kosztów.

- W Alfredówce działa już Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji, 
który w niedługim czasie udostępni konto, na które można będzie 
dokonywać wpłat – mówi burmistrz Wiesław Ordon, który od kilku 
lat zabiegał o możliwość realizacji tej potrzebnej i oczekiwanej przez 
mieszkańców inwestycji.

PGKiM Sp. z o.o.

Kanalizacja w Alfredówce 
już wkrótce

M 
ieszkańcy Alfredówki już wkrótce będą mogli korzystać 
z długo wyczekiwanej sieci kanalizacyjnej.

- Złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji 
ze środków Unii Europejskiej. Wniosek znalazł akcepta-

cję i inwestycja będzie realizowana – mówi Antoni Kapusta prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
- W wyniku postepowań przetargowych wyłoniono już Wykonawcę 
robót budowlanych oraz firmę, która będzie sprawowała nadzór in-
westorski.

Przedsiębiorstwo 6 listopada 2017 r. podpisało umowę o przyzna-
niu pomocy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach 
operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Pomoc pochodzić 
będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Według tej umowy dofinansowanie 
wyniesie 1.998.591,00 zł, a koszt całej inwestycji wraz z przy-
łączami wyniesie 4.830.652,07 zł brutto.

Fot. Daniek Kozik / UMWP
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samorząd

Nowodębskie obchody 
Narodowego Święta 

Niepodległości

Azbestu wciąż ubywa

W 
sobotę 11 listopada odbyły się uroczyste obchody Święta 
Niepodległości. Dzień 11 listopada, który uznaje się za 
datę zakończenia I wojny światowej, a zarazem odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, rozpoczęto przed budyn-

kiem Urzędu Miasta i Gminy, gdzie delegacje władz samorządowych, 
powiatowych oraz firm i instytucji z terenu gminy Nowa Dęba złożyły 
kwiaty pod pomnikiem wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
Wiązankę kwiatów złożył także poseł Zbigniew Chmielowiec, który 
przybył do Nowej Dęby na obchody Święta Niepodległości. Następ-
nie uroczystości przeniosły się do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny oraz 
wszystkich, którzy polegli w walce o naszą wolność. Mszę św. pod 
przewodnictwem ks. kan. Józefa Rogowskiego - dziekana nowodęb-
skiego dekanatu, poprzedził koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej mia-
sta i gminy Nowa Dęba.

Dalsze uroczystości miały miejsce na Placu majora Jana Gryczmana, 
gdzie po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych służb mundurowych, 
instytucji i szkół z terenu miasta i gminy oraz harcerzy ze szczepu „Je-
dynka” podniesiono na maszt Flagę Państwową i odśpiewano hymn.

Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon w swoim wy-
stąpieniu przypomniał wydarzenia z historii Polski, które doprowadziły 
do odzyskania niepodległości oraz wybitną postać marszałka Józefa 
Piłsudskiego i rolę legionów.

„Gdy z chaosu I wojny światowej zaczęła się wyłaniać niepodległa Pol-
ska w listopadzie 1918 roku, to legioniści stanęli na straży jej bytności. 
Rozbrajali wraz z członkami Polskiej Organizacji Wojskowej żołnierzy 
niemieckich i austriackich. Po powrocie do domów starali się utrzymać 
porządek na terenach, które odzyskiwały wolność. Zdobywane przez 
lata wyszkolenie wojskowe procentowało, ale też zakorzeniona w nich 
ich idea niepodległości stanowiła oparcie dla tworzącego się państwa 
polskiego. Wsparci żołnierzami korpusów wschodnich, żołnierzami 
Hallera i armią ochotników, legioniści stanęli na straży nowych granic 
II Rzeczypospolitej. A o ich znaczeniu świadczyło także przekazanie Jó-
zefowi Piłsudskiemu, ich komendantowi, władzy wojskowej i politycz-
nej w odradzającej się Polsce” - mówił burmistrz W. Ordon.

Wspomniał także znaczenie tamtego wielkiego czynu narodu polskie-
go. „Dziś, w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, na-
leży sobie uzmysłowić, jak wielki był to czyn narodu polskiego, choć 
zdarzający się w sprzyjającej atmosferze międzynarodowej, nie mniej 

N 
a terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2017 r. usunięto 
59,547t wyrobów zawierających azbest z 27 gospodarstw 
domowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 20 044,83 zł 
(w tym środki NFOŚiGW w wysokości 6 927 zł i WFOŚiGW 

w wysokości 4 848,90 zł).

W latach 2011- 2017 Gmina Nowa Dęba przy udziale środków WFO-
ŚiGW w Rzeszowie oraz NFOŚiGW finansowała demontaż, transport 
i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć 
dachowych i elewacji budynków położonych na terenie miasta i gmi-
ny. Łącznie odebrano 445,403t wyrobów zawierających azbest ze 
197 budynków za kwotę 163 778,27zł (w tym dotacja z WFOŚiGW 
i NFOŚiGW w wysokości 131 693,54 zł).

jednak wymagający patriotyzmu, oddania sprawie niepodległościo-
wej, poświecenia często sprawy własnej - sprawie publicznej. Takie 
podejście cechowało tamto pokolenie. Dzięki temu Polacy owej doby 
20-lecia międzywojennego zbudowali nie tylko zręby państwowości, 
ale także włożyli dużo wysiłku, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo 
i rozwój. Świadczy już choćby o tym port morski w Gdyni, czy tak bliski 
nam Centralny Okręg Przemysłowy, który od 80-ciu lat w różny sposób 
oddziałuje na nasz region. W tym kraju, który podnosił się z zacofania 
gospodarczego od zera zbudowano przemysł lotniczy. Polacy pokazali, 
że nie są tylko mistrzami krótkotrwałego zrywu. Ciężka praca, zaan-
gażowanie całego społeczeństwa zaczynało pomału przynosić efekty 
w postaci powolnego rozwoju kraju” - dodał burmistrz.

Po okolicznościowym wystąpieniu burmistrza Wiesława Ordona odczy-
tany został Apel Pamięci, a kompania honorowa z Ośrodka Szkole-
nia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba” oddała salwę honorową. 
Uroczysty śpiew Roty przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Miasta 
i Gminy Nowa Dęba zakończył część oficjalną uroczystości.

Kolejna część obchodów miała charakter sportowy. Złożył się na to 
marsz Nordic Walking oraz bieg „Niepodległości” ze startem i metą 
zlokalizowanym nad zalewem w Nowej Dębie. Uczestnicy marszu prze-
byli dystans 3400 m wokół zalewu, a biegacze mieli tradycyjnie do 
pokonania jedno, dwa lub trzy okrążenia.

Na zakończenie organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy dla naj-
lepszych oraz pamiątkowe białe koszulki sportowe z orłem dla każdego 
uczestnika marszu i biegu. Puchary i dyplomy wręczał burmistrz Wie-
sław Ordon oraz zastępca burmistrza Leszek Mirowski. Przygotowany 
został także poczęstunek dla uczestników przy wiacie ogniskowej.

Obchody zakończył koncert oratoryjno-symfoniczny w ramach Festi-
walu Muzyki Kameralnej i Organowej „Margaritae Baroci” w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury oraz „Apel Jasnogórski” w intencji Ojczyzny 
pod pomnikiem 1050-lecia Chrztu Polski na osiedlu Północ.

Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, 
Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, 
Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba”, 
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie 
oraz Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

Galeria zdjęć na str. 2

RL/MM

Remonty dróg 
w Rozalinie

W 
ramach dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
w Rozalinie wyremontowana została droga dojazdowa 
do gruntów rolnych o długości 1050 metrów i całkowi-
tej powierzchni 3400 m2 . Łączna wartość wykonanych 

w dwóch etapach robót wyniosła 69 750,00 zł, w tym dotacja przy-
znana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 52 
tys. zł, a udział własny Gminy Nowa Dęba 17 750 zł.

GKS

Zmiany w podatkach 
i opłatach

O 
d 2018 r. nastąpi wzrost podatków w naszej gminie, któ-
ry po uśrednieniu wyniesie ok. 2,7 %. Ostatnia większa 
zmiana stawek podatkowych miała miejsce przed dwoma 
laty, zaś część stawek podatkowych była zmieniona 5 lat 

temu. Dodać należy, że skala tego wzrostu nie nadąża za coroczną 
inflacją, co powoduje, że nominalnie wartość podatku utrzymuje się 
na określonym poziomie sprzed dwóch lat. Zakładany przyrost do-
chodów z tytułu zmiany stawek podatkowych to kwota ok. 250 tys. 
zł, co nie jest znaczącą kwotą wobec planów choćby inwestycyjnych, 
które są obecnie przedmiotem pracy Rady Miejskiej w ramach analizy 
założeń budżetu na 2018 r., ale ważną z punktu widzenia zaspokaja-
nia potrzeb mieszkańców, instytucji i firm.

W roku przyszłym wzrosną także opłaty za ścieki, jednakże przy prze-
sunięciu części dopłat z budżetu gminy z wody na ścieki, na rachun-
kach ujrzymy większe opłaty za wodę o 31 gr, zaś w przypadku ście-
ków o 30 gr. Łącznie więc za 1 m3 wody i ścieków zapłacimy razem 
więcej o 61 gr. Ten wzrost opłat wynika ze zwiększonych kosztów 

awarii i napraw miejskiej kanalizacji oraz kosztów wywozu ścieków 
z „oczyszczalni” w Budzie Stalowskiej. W obu przypadkach podjęte są 
starania, aby w przyszłości wyeliminować te problemy. Podobnie było 
z wodą – podjęcie prac modernizacyjnych sieci miejskiej oraz sta-
cji ujęcia wody zastopowało coroczny wzrost ceny (choć zwiększona 
amortyzacja wpłynęła na jej obecną wysokość) .

Gmina dopłaci do wody i ścieków łącznie 1,71 zł za m3, co da kwotę 
700 tys. zł, zaś mieszkańcy zapłacą PGKiM ok. 4,2 mln zł ( będą się 
na tę kwotę składać opłaty w wysokości 4,52 zł/m3 wody i 5,28 zł/
m3 ścieków).

Widać więc, że ten wysiłek gminy, jakim jest dopłata do wody i ście-
ków, jest znaczący. Sam wzrost opłat będzie zauważalny, ale nie po-
winien wpłynąć na sytuację gospodarstw domowych. Bo oto gospo-
darstwo 4-osobowe, zużywające na miesiąc 12 m3 wody, dołoży do 
dotychczasowej opłaty kwotę 7,32 zł miesięcznie.

UMiG

z życia gminy
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Nowodębianie w akcjach pomocy
z życia gminy z życia gminy

W 
dniu 11 listopada 2017 roku odbyły się marsz nordic 
walking oraz biegi z okazji kolejnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości. W zawodach wzięło udział około 
stu uczestników z Nowej Dęby i okolic, dopingowanych 

przez członków swoich rodzin i znajomych. Najstarszy z uczestników 
miał 76 lat, natomiast najmłodszy raptem 4 lata. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe koszulki i ciepły posiłek. Po zakończeniu 
marszu i biegów dokonano dekoracji zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach. Puchary i dyplomy wręczali Wiesław Ordon – Burmistrz 
Gminy Nowa Dęba oraz Leszek Mirowski – Zastępca Burmistrza Gmi-
ny Nowa Dęba.

Poniżej prezentujemy wyniki:

Marsz nordic walking w kategorii wiekowej 0-30 lat
Wśród kobiet: I – Gabriela Markowicz, II – Martyna Pasek, III – Luiza 
Ząbek

Wśród mężczyzn: I – Michał Szpala, II – Burchi Eduardo

Marsz nordic walking w kategorii wiekowej 31-60 lat
Wśród kobiet: I – Anna Serafin, II – Dorota Rejman, III – Marzena 
Pasek

Wśród mężczyzn: I – Rafał Janczyk, II – Wiesław Ordon, III – Andrzej 
Szpala

Marsz nordic walking w kategorii wiekowej 61+ lat
Wśród kobiet: I – Zofia Kozioł, II – Janina Kozaczka, III – Joanna 
Borowiecka

Wśród mężczyzn: I – Marian Urbaniak, II – Władysław Kozioł, III – 
Stanisław Hałka

Bieg na dystansie 1700 m
Wśród kobiet: I – Zuzanna Milczanowska, II – Karolina Zięba, III – Nel 
Lis

Wśród mężczyzn: I – Rafał Czachor, II – Piotr Gładysz, III – Kamil Sze-
la

Bieg na dystansie 3400 m
Wśród kobiet: I – Karolina Smolarczyk, II – Agnieszka Tylutki, III – Ewa 
Górecka

Wśród mężczyzn: I – Bogdan Zmitrowicz, II – Marcel Prokopiuk, III – 
Zbigniew Urbański

Bieg na dystansie 5100 m
Wśród kobiet: I – Sylwia Bąba, II – Klaudia Zięba, III – Grażyna Predko

Wśród mężczyzn: I – Mariusz Turczyn, II – Marcin Płaneta, III – Wiesław 
Sądel

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy na kolejną, sporto-
wą odsłonę Święta Niepodległości w Nowej Dębie.

SOSiR

- Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce 
i hojność, oraz wolontariuszom za poświęcony czas i zaangażowanie, 
bez ich udziału przeprowadzenie Akcji byłoby niemożliwe. Dziękuje-
my również Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie oraz 
Halinie Strojek za krzewienie wśród młodzieży idei niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi m.in. poprzez udział w takich akcjach.

Szef Sztabu

Agnieszka Pieróg

 Zbiórka żywności dla Polaków na Kresach
Zbiórka żywnościowa dla Rodaków mieszkających na Kresach 
Wschodnich wpisała się już na dobre w przedświąteczny czas dla 
nowodębskiej społeczności. Bożonarodzeniową akcję, która zakoń-
czyła się po raz kolejny sukcesem, wspierali również uczniowie ZS nr 
2 skupieni w JS 2043 związku Strzeleckiego „Strzelec”. Wolontariu-
sze wraz ze „Strzelcami” zlokalizowani w sklepach na terenie miasta 

Nowa Dęba zebrali dzięki hojności 
mieszkańców około 1560 kg żyw-
ności. Pragniemy złożyć szczere 
podziękowania za ciepłe słowa 
i okazanie już po raz ósmy wielkie-
go serca włączając się w naszą ak-
cję. Dary żywnościowe ze zbiórki, 
dzięki wsparciu akcji przez Urząd 

Miasta i Gminy Nowa Dęba, jeszcze 
przed Bożym Narodzeniem trafiły do Przemyśla, a następnie stamtąd 
na Ukrainę. Tuż przed świętami część darów tradycyjnie już została 
osobiście wręczona potrzebującym rodzinom na Kresach.

Komitet Społeczny

Nowodębianie – Rodakom na Kresach

 MGOPS „Pomógł Dzieciom Przetrwać Zimę”
25 listopada pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowej Dębie po raz kolejny wcielili się w rolę wolontariu-
szy Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę” przeprowadzając zbiórkę darów rzeczowych.

Zbiórka prowadzona była w specjalnie oznakowanych sklepach na 
terenie Nowej Dęby (Biedronka, Stokrotka, Delikatesy Centrum, Gro-
szek „U Wolaka”, Sezam-Hala Targowa) oraz w siedzibie MGOPS. 
Dorosłych wolontariuszy wspomagała młodzież, uczniowie Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, którzy swoim młodzieńczym 
zapałem i entuzjazmem potrafili zachęcić mieszkańców do hojnego 
wspomagania akcji. Rezultat prowadzonych działań przerósł nasze 
oczekiwania, kosze w szybkim tempie wypełniały się po brzegi róż-
nymi artykułami. Ostatecznie udało nam się zebrać prawie pół tony 
produktów (żywność długoterminową, artykuły chemiczne, słodycze), 
które w formie paczek jeszcze przed świętami trafią do dzieci i rodzin 
z terenu naszej gminy.

Podsumowanie projektów 
„50+”

3 
0 października zakończyły się projekty realizowane przez 
Towarzystwo Włościańskie „Ługi” w Tarnowskiej Woli, które 
adresowane były do osób powyżej 50 roku życia. Miały one 
na celu szeroko rozumianą aktywizację tych osób.

Podczas realizacji projektów uczestnicy brali udział w różnego rodzaju 
zajęciach. Były to m.in. zajęcia rękodzieła prowadzone przez Barbarę 
Rułę, zajęcia taneczne prowadzone przez Joannę Jachyrę-Szwedo 
oraz zajęcia kulinarne. Tajniki kuchni włoskiej czy francuskiej przybli-
żała zebranym Urszula Burlikowska. Dziękujemy również wolontariu-

szom, którzy służyli pomocą podczas spotkań: Marcie Dudzie, sołtyso-
wi Sławomirowi Rutkowskiemu, Marysi Szczur i Oli Urbaniak.

Wszystkie zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Pozy-
tywnym efektem tych projektów była aktywizacja i rozwój tożsamości 
lokalnej, a także zżycie się ze sobą wszystkich uczestników, do tego 
stopnia, iż świętowali swoje urodziny, rocznice czy planowali wspólne 
wyprawy.

Niezapomniane chwile nasi Seniorzy przeżyli podczas tych dalszych 
jak i bliższych wyjazdów. Odwiedzili m.in. Sandomierz, Kraków czy 
Roztocze, gdzie uczestniczyli w spływie kajakowym. Gdy projekt do-
biegł końca pozostały wspomnienia i nowe doświadczenia. Zajęcia 
pokazały, że w każdym wieku można aktywnie, miło spędzać czas 
i rozwijać swoje pasje czy też uczyć się nowych rzeczy. Czego wszyst-
kim młodszym i starszym życzymy!

Projekty mogły zostać zrealizowane dzięki wsparciu Gminy Nowa 
Dęba oraz Ośrodka „Działaj Lokalnie”.

Anita Kozdęba

Wolontariusze z Polpharmy

Siedliska Janczar w Pstrągowej dla dzieci i młodzieży z Koła Przyjaciół 
Dzieci Niepełnosprawnych. Były warsztaty wypieku chleba, przejażdżki 
konne oraz bryczkami, były gry, zabawy i coś dla ciała czyli wspólny 
grill.

Celem drugiego projektu wolontariackiego był remont siedziby Nowo-
dębskiego Koła Diabetyków. Ta akcja od samego początku była dla 
wszystkich zaangażowanych ogromnym wyzwaniem. Plan był ambitny. 
Rozpoczęcie prac poprzedzone było spotkaniem z przedstawicielami 

P 
rogram Wolontariatu Pracowniczego Grupy Polpharma zain-
agurowany został w 2013 roku. W każdej edycji wyłanianych 
jest 20 najciekawszych projektów. Celem Konkursu jest za-
oferowanie wszystkim pracownikom spółek z Grupy Polphar-

ma w Polsce możliwości podjęcia działań wolontariackich w swojej 
społeczności lokalnej, budowanie zaangażowania pracowników oraz 
ich integracja. Zadaniem pracownika chcącego przyłączyć się do 
programu jest zebranie grupy wolontariuszy, znalezienie organizacji/
ośrodka, któremu można pomóc oraz zorganizowanie akcji wolonta-
riackiej. Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach: 
zdrowie i profilaktyka zdrowotna, poprawa jakości życia, edukacja i wy-
równanie szans społecznych, pomoc humanitarna, rozwój lokalny oraz 
ekologia.

Do tej pory zrealizowano 100 projektów, przy których pracowało ponad 
500 wolontariuszy, którzy łącznie przeznaczyli na nie blisko 10 000 
godzin.

W tegorocznej edycji programu wolontariatu pracowniczego wolonta-
riusze z ZF Polpharma w Nowej Dębie zgłosili dwa projekty i oba zna-
lazły się w gronie zwycięskich wniosków. Pierwszy z nich to wyjazd do 

Święto Niepodległości na 
sportowo
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z życia gminy z życia gminy

Moto Cross Quad 2017

Kategoria SuperCross: Damian Musiał – Blizianka

Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów i pucharów ufundowanych przez 
Powiat Tarnobrzeski i Gminę Nowa Dęba, którego dokonali wicestarosta 
tarnobrzeski Krzysztof Pitra, zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa 
Dęba Leszek Mirowski oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Dąb” 
(Konrad Wesołowski, Andrzej Puzio, Jarosław Mączka i Marcin Rak) 
nastąpiło oficjalne zakończenie imprezy, a organizatorzy podziękowali 
wszystkim przybyłym i życzyli bezpiecznego powrotu do domu.

Nie zapominamy również o osobach, które czynnie wsparły organizację 
wydarzenia, a wśród nich Sędziów z Automobilklubu Nowa Dęba, ze-
spół karetki pogotowia z Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, obsługę 
nagłośnienia z Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, funk-
cjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej, a także osoby zabezpieczające 
trasę.

Stowarzyszenie DĄB

P 
o raz kolejny miłośnicy sportów motorowych spotkali się na 
torze crossowym Stowarzyszenia „DĄB” w Nowej Dębie na 17. 
edycji cyklu wydarzenia pod hasłem „MCQ (Moto Cross Quad) 
Nowa Dęba”. Od 2013 jest to święto miłośników mocnych 

sportów na nowym obiekcie przy ulicy Ogrodowej podsumowujące 
i kończące sezon motorowy.

W kategorii Cross wystartowały 4 grupy Open, liczące łącznie kilku-
dziesięciu zawodników, a wśród nich jedna młoda kobieta – Weronika 
Florkiewicz z Piotrkowa Tryb. Każdy z uczestników w I turze miał do 
przejechania 5 okrążeń, czyli dystans ok. 7,5 km.

Podobna sytuacja dotyczył kategorii Quad, gdzie wystartowały dwie 
grupy Open.

Organizatorzy, aby podkreślić amatorski charakter dali szansę uczest-
nikom, którzy nie ukończyli swoich przejazdów. Mogli oni wystar-
tować w II turze uzyskując czas najwolniejszego uczestnika I tury + 
30s. Ponadto generalna klasyfikacja w kategorii Cross dawała szansę 
uczestniczenia w kolejnej kategorii, jaką był SuperCross. Aby w niej 
wystartować należało „jedynie” uzyskać jeden z dziesięciu najlepszych 
czasów. W kategorii SuperCross uczestniczyło dziesięciu najlepszych 
zawodników kategorii Cross, czyli najwyższy poziom zmagań. Dodat-
kowym utrudnieniem w tym biegu była zwiększona dwukrotnie liczba 
okrążeń, czyli dystans 15 km.

Podsumowując wyniki, na podium MCQ ND 2017 stanęli:

Kategoria Cross: Damian Musiał – Blizianka, Łukasz Trawiński – 
Krzątka, Łukasz Pitra – Tarnobrzeg

Kategoria Quad: Artur Szczebak – Wydrza, Przemysław Dąbek – Tar-
nobrzeg, Kamil Kogut – Jasienica

Szpital Powiatowy 
w Nowej Dębie zostanie 

rozbudowany
O znaczeniu dotacji dla rozwoju nowodębskiego szpitala mówił bur-
mistrz miasta i gminy Wiesław Ordon. - Cieszymy się, że w 80-lat 
Centralnego Ośrodka Przemysłowego szpital uzyskuje taki zastrzyk 
finansowy, który pozwoli mu rozwijać jego działalność.

Szpital w Nowej Dębie nie posiadał jeszcze takiego oddziału. Za unij-
ne pieniądze powstanie między innymi: pięcio-stanowiskowa sala in-
tensywnej terapii ze stanowiskiem nadzoru pielęgniarskiego. Zosta-
nie ona połączona z pomieszczeniem przygotowania leków, łazienką 
i magazynami.

Oddział będzie posiadał własny gabinet zabiegowy oraz gabinet ordy-
natora, a także gabinet pielęgniarki oddziałowej, pokój lekarzy, pokój 
lekarza dyżurnego, zaplecze socjalne, brudownik, magazyny leków, 
płynów infuzyjnych oraz czystej i brudnej bielizny, kuchenkę oddziało-
wą, pomieszczenia „pro morte” wraz z niezbędną infrastrukturą.

Szpital Powiatowy uzyskał także dotację celową z budżetu państwa 
w wysokości 170 tys. zł na nowy ultrasonograf (USG).

Oprac. RL/MM

D 
zięki środkom unijnym Szpital Powiatowy w Nowej Dębie 
powiększy się o nowy oddział anestezjologii i intensywnej 
terapii.

Projekt budowy nowoczesnego obiektu będzie współfinan-
sowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-

karpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji inwestycji 
wyniesie 7 mln 962 tys. zł, przy czym dofinansowanie ze środków 
unijnych wyniesie aż 6 mln 768 tys. zł.

Przy okazji podpisania umowy, wicemarszałek Bogdan Romaniuk po-
wiedział, że przeznaczenie tych środków na pewno poprawi dostęp-
ność pacjentów z terenu powiatu tarnobrzeskiego do usług medycz-
nych, jak również podniesie jakość tych usług. Z podpisanej umowy 
jako szansy rozwoju dla Szpitala i regionu zadowolona była dyrektor 
Marta Piskór, starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek oraz poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, który był obecny przy podpisaniu 
umowy.

Koła i określenie najpilniejszych potrzeb. Okazało się, że pomieszcze-
nia siedziby diabetyków wymagają gruntownego remontu. W rezultacie 
realizacji projektu zdecydowanie podniósł się standard codziennych 
warunków do prowadzenia statutowej działalności członków Koła. 
Dwa, kilkudziesięciometrowe pomieszczenia wraz z aneksem kuchen-
nym zyskały nowy wygląd. Nie przypominają już dotychczasowych 
pomieszczeń piwnicznych, lecz przytulne, domowe pokoje. Zagrzybio-
ne wcześniej ściany zyskały świeżość i piękny kolor, który rozświetlił 
pomieszczenia. Nieestetyczną podłogę z licznymi ubytkami pokryła 
nowa, wytrzymała wykładzina pcv, która nie tylko w zdecydowany spo-
sób zmieniła estetykę siedziby, ale też pozwoli na łatwe utrzymanie jej 
w czystości. Nowe umeblowanie oraz aneks kuchenny zachęca do or-
ganizowania szkoleń, czy też spotkań, mających na celu propagowanie 

zasad zdrowego trybu życia.

Pomimo wielu przeciwności nasi wolontariusze poradzili sobie zna-
komicie. A efekt? Przeszczęśliwi członkowie Koła, którym dzięki Po-
lpharmie, wolontariuszom i innym darczyńcom, znacznie poprawił się 
standard bieżącej działalności.

30 października nastąpiło uroczyste otwarcie. Wśród gości nie zabra-
kło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, w tym burmistrza 
Nowej Dęby. Wszyscy zgromadzeni byli pod wrażeniem tego, co udało 
się osiągnąć naszym wolontariuszom.

Monika Lubas
Polpharma

Nie żyje Wiesław Wiatrak 
- konstruktor silników 

motocyklowych

15 
listopada w wieku 84 lat zmarł inżynier Wiesław Wia-
trak, wieloletni konstruktor silników motocyklowych 
oraz legendarnego samochodu Beskid i autor wielu 
patentów związanych z motoryzacją.

Wiesław Wiatrak urodził się 11 lipca 1933 roku w Krakowie, gdzie 
ukończył Szkołę Powszechną, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1951 - 1957 studiował na Wy-
dziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

W 1954 roku został młodszym asystentem Zakładu Teorii Mecha-

nizmów i Rysunku Technicznego Politechniki Krakowskiej, w 1957 
roku konstruktor Zakładów Metalowych w Nowej Dębie, Główny Kon-
struktor tego zakładu od 1961 roku - konstruował silniki motorowe-
rowe, motocyklowe, łodziowe, a wdrożone do produkcji typy silników: 
SO1-Z; S-38; Wiatr-2/W-2/. Produkowane były wielkoseryjnie do 
lat osiemdziesiątych. Od 1972 roku kierownik Zakładu Konstrukcji 
Rozwojowych OBR - FSM w Bielsku - Białej, gdzie prowadził prace 
konstrukcyjno - badawcze m.in. wdrożenie do produkcji towarowo - 
osobowej Syreny Bosto, pochodnych inwalidzkich wersji Polskiego 
Fiata 126p, modyfikacje Fiata 126; „Long” (wydłużony), „Bombel” 
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Wydarzenia roku 
jubileuszowego

w 100-lecie objawień fatimskich została zorganizowana procesja z fi-
gurą Matki Bożej z Fatimy z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego do 
kościoła Matki Bożej z udziałem orkiestry dętej miasta i gminy Nowa 
Dęba. W trakcie drogi odmawiana była chwalebna cząstka różańca, 
litania do Najświętszej Maryi Panny oraz śpiewane były pieśni maryjne 
nawiązujące w swojej treści do tajemnic różańcowych.

Podniosłą uroczystość przeżywaliśmy w odpust parafialny 3 maja ku 
czci Matki Bożej Królowej Polski, naszej Patronki. Przewodniczył jej ks. 
bp E. Frankowski w obecności licznie zgromadzonych kapłanów i wier-
nych podczas Mszy św. koncelebrowanej o godzinie 12:00. Na tę oko-
liczność został wykonany pamiątkowy medal nawiązujący do jubileuszu 
60-lecia Parafii. W kazaniu ks. bp podkreślił wielką rolę Matki Bożej 
w historii naszego Narodu, zwłaszcza w momentach trudnych i prze-
łomowych, a takich w naszej historii narodowej nie brakowało. Poseł 
na sejm RP Z. Chmielowiec wraz z przedstawicielami władz gminnych 
i środowiska na czele z burmistrzem W. Ordonem złożyli kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą Konstytucję 3 Maja.

Tradycyjnie w niedzielę po odpuście była I Komunia św. Przystąpiło do 
niej 60 dzieci, uczniów III klasy. Przygotowaniem do tego wydarzenia 
zajmował się ks. M. Kusiak.

Zapowiedziany jeszcze pod koniec 2016 r. konkurs wiadomości o ob-
jawieniach w Fatimie odbył się 12 września czyli w przeddzień 100 
rocznicy pierwszego objawienia się Matki Bożej trójce dzieci z Fatimy. 
Wzięło w nim udział 21 osób. Przeprowadzony został pod nadzorem 

pracowników SOK i ks. M. Wolanina. Główną nagrodą był rower. Jako 
zwyciężczyni konkursu otrzymała go E. Kokoszka. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali w nagrodę książki z dedykacjami i dyplomy uczestnictwa 
w konkursie.

W ostatnią niedzielę maja (28) podczas południowej Eucharystii o go-
dzinie 12:00 pod przewodnictwem ks. bpa E. Frankowskiego gimna-
zjaliści III klasy przyjęli Sakrament Bierzmowania. Wówczas przeżywany 
był także jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dę-
bie. Jako koncelebranci byli: ks. dziekan J. Rogowski, ks. K. Tryk, ks. P. 
Palacz, ks. E.M. Nycz i ks. M. Wolanin.

Nie można pominąć także faktu, że po kilkanaście osób w naszej 
wspólnoty parafialnej uczestniczyło w pielgrzymkach: rowerowej z Tar-
nobrzegu i pieszej ze Stalowej Woli na Jasną Górę. W jednym i drugim 
przypadku uczestnictwo wymaga wiele trudu i poświęcenia, ale czego 

W 
życiu liturgicznym Parafii Matki Bożej Królowej Polski 
w Nowej Dębie miało miejsce kilka znaczących wyda-
rzeń. Klamrą ich spinającą jest zapoczątkowanie jubi-
leuszu 60-lecia Parafii (1957 – 2017), w dniu odpustu 

3 maja przez ks. bpa E. Frankowskiego i jego zakończenie, któremu 
przewodniczył ks. bp K. Nitkiewicz 5 listopada.

Na początku chciałem nawiązać do Orszaku Trzech Króli, który wyruszył 
z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego i w który włączyło się śro-
dowisko nie tylko Nowej Dęby, ale także innych miejscowości Gminy, 
mimo iż warunki pogodowe najlepsze nie były. Dokuczała zwłaszcza 
ujemna temperatura (było około -10 stopni). Oczywiście wiodącą rolę 
w tym przedsięwzięciu odegrał SOK na czele z dyrektorem K. Rzemie-
niem i pracownikami.

Następnie należy wspomnieć o comiesięcznych spotkaniach formacyj-
nych Rycerzy Kolumba każdego 13-ego dnia miesiąca. Ponadto szcze-
gólnie doniosły był dla nich dzień 17 lutego, bowiem wówczas został im 
przekazany sztandar przysłany przez kapłana rodaka z Nowej Dęby, ks. 
Grzegorza Podwysockiego, pracującego w USA.

Czymś wyjątkowym była obecność po raz pierwszy w ramach Świa-
towego Dnia Chorego w Nowej Dębie, ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza, 
który przewodniczył Eucharystii w kościele Matki Bożej, a następnie 
pobłogosławił nową karetkę Pogotowia Ratunkowego oraz odremon-
towany budynek Szpitala Powiatowego, gdzie chorzy mają możliwość 
„poprawiania” swojego stanu zdrowia poprzez rehabilitację. Po tych 
czynnościach odbyło się spotkanie pracowników z pasterzem, podczas 
którego stawiano pytania i wsłuchiwano się w podnoszone sugestie 
i propozycje z jednej i z drugiej strony.

Szczególnie podniośle przeżywana była Środa Popielcowa w dniu 
1 marca. Mszy św. o godzinie 16.30 przewodniczył ks. bp Edward 
Frankowski, wygłosił okolicznościową homilię wprowadzającą w czas 
Wielkiego Postu, posypując głowy wiernych popiołem na znak pokuty, 
prosząc najpierw miejscowego proboszcza, aby ten obrzęd spełnił nad 
nim. W tym też dniu, jak jest praktykowane od szeregu lat rozpoczął się 
cykl katechez przedmałżeńskich, poprowadzony przez ks. M. Drwiłę.

Natomiast w piątek 20 kwietnia o godzinie 20:00 sprawowana była 
Msza św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski na rozpoczęcie Eks-
tremalnej Drogi Krzyżowej. Większość uczestników przystąpiła do Ko-
munii św. Zgłosiło się do udziału w niej ok. 150 osób i prawie wszyscy 
szczęśliwie pokonali dosyć długą trasę, przezwyciężając niejednokrot-
nie zmęczenie i dolegliwości związane z dużym wysiłkiem.

W niedzielę 30 kwietnia, w przeddzień maryjnego miesiąca maja 
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(towarowy), „Combi”. W latach 1980 - 1981 zaprojektował konstruk-
cję jednobryłowego, aerodynamicznego kształtu samochodu Beskid, 
według której stworzono wiele modeli samochodów na całym świe-
cie.

Przewodniczący Sekcji Wojew. Silników Spalinowych SIMP w Rzeszo-
wie w latach 1962 -1970, członek Zarządu Głównego SIMP - Sekcja 
Samochodowa w latach 1975 - 1979. Wykładał w latach 1983 - 
1999 na Politechnice Łódzkiej, filia w Bielsku - Białej. Propagował 
wiedzę techniczną m. in. przez zorganizowanie Studenckiego Koła 
Naukowego Politechniki - Bielsko - Biała, 1992 rok.

Prace naukowo - badawcze referował na międzynarodowych konfe-
rencjach naukowych m. in.: FISITA - 80 Hamburg, VII - FIA - Estoril 
„Engine” - Brno 1997, „Engine 99” - Hamburg. Na konferencji „KO-
NES - 2001” w Jastrzębiej Górze zaprezentował unikalną metodę 
zgazowywania węgla na ekologiczne paliwo wodorowe.

Zgłosił kilkanaście patentów krajowych i zagranicznych. Za prace 
konstrukcyjne otrzymał nagrody: Naczelnej Organizacji Technicznej, 
Ministra Przemysłu Maszynowego, Srebrny Krzyż Zasługi i inne. Uho-
norowany przez American Biografic Institut w Detroit, wpisem na listę 
dwóch tysięcy intelektualistów XX wieku zasłużonych dla techniki 
samochodowej.

Osiągnięcia mgr inż. Wiesława Wiatraka:

Wynalazki:
Aerodynamiczne oprofilowanie z blachy aluminiowej motocykla  »
wyścigowego Triumf Tiger - 500 cm i osiągnięcie na nim 
prędkości 208 km/h w Krakowie na Łagiewnikach w 1956 roku.
Silnik motocyklowy typ SO 1-Z (baza SO 1- 125 ccm 3,6KM)  »
o mocy 7,2 KM do motocykla WSK Świdnik - produkowany 
w Nowej Dębie w latach 1957 - 1977.
Silnik motorowerowy typ S38 - 50 ccm o mocy 2,4 KM, z dwu  »
- biegową przekładnią (pochodne; S38B - 1,4 KM, S38C - 0,8 
KM, S38D - 4 KM)
Silnik motocyklowy typ W - 1 „WIATR” o pojemności 125 ccm,  »
11,5 KM, 4 biegi. Prototyp z 1963 roku był bazą do budowy 
250 ccm - „WIATR - CROSS” MOC 22 KM, oraz produkowanego 
seryjnie do 1988 r. silnika motocyklowego 175 ccm typ W - 2 
SHL „Gazela”, WSK - typ 21, W-2A.
Toroidalna komora spalania dla silnika dwusuwowego  »
z pięciokanałowym płukaniem - zapoczątkowanie w świecie 
konstrukcji wysoko momentowych silników sportowych - rok 
1964.
Silniki zaburtowe do łodzi motorowych na bazie silników  »
motocyklowych: DE 6/ 6 KM/ 125 ccm, DE 25/ 25 KM/ 350 
ccm/ 2 cyl. 175 ccm, DE 45/ 45 KM/ poj 3 x cyl. 175 ccm typ 
W-2. Produkowane w latach 1967-1988 w Nowej Dębie.
Konstrukcja użytkowego samochodu SYRENA 105 - BOSTO,  »
wraz z uruchomieniem i seryjna produkcją w FSM - Bielsko 
- Biała w latach 1974 - 1988. Dyplom Ministra Przemysłu 
w 1975 r.
Konstrukcja i wykonanie dwóch prototypów Polskiego Fiata  »
126p W - Long o wydłużonym nadwoziu w stosunku do 
standardowego Fiata 126. - 1975/1976 r.
Konstrukcja wraz z wykonaniem nadbudowy laminatowej  »
(aerodynamicznej) przestrzeni bagażowej Polskiego Fiata 126p 
„BOMBEL” - Dla potrzeb rolnictwa - rok 1976 (zapoczątkowanie 
budowy bagażowych nadbudów laminatowych dla samochodów 
produkowanych wielkoseryjnie).
Konstrukcje pochodne Polskiego Fiata 126p wersji inwalidzkich;  »
z dysfunkcją nóg, dysfunkcją rąk - z uruchomieniem seryjnej 

produkcji w FSM Bielsko - Biała. Nagroda Wojewody Bielskiego 
w 1976 roku.
E G R - zawór ssący silnika spalinowego usprawniający proces  »
spalania - Patent w USA, Japonii, Niemczech, Włoszech, 
w Polsce - 1978 r.
Zwiększenie mocy silnika licencyjnego Polskiego Fiata 126p -  »
600 ccm do 27 KM - prototypowa seria - rok 1978.

Opracowania konstrukcyjne - kierunkowe na XXI 
w.:

Aerodynamiczny, jednobryłowego kształtu samochód osobowy  »
„BESKID” 1983 r. (eksponaty sprawnych BESKIDÓW znajdują 
się w muzeach w Krakowie, Szczecinie, Opolu, Warszawie 
i w Bielsku - Białej - produkcja masowa czołowych firm świata 
samochodów o kształcie a`la BESKID.)
Hybrydowy pojazd pneumatyczno - spalinowy / Application EPO  »
- EP2 103777A2/2008r./UPRP P.397375 ( W USA planowana 
produkcja wielkoseryjna od roku 2015... także Nissan i Peugot.
Reaktor zgazowywania węgla PL 19 22 33 B1 na wodór -  »
Prognozy US Departament Energy wskazują, ze zapotrzebowanie 
na wodór ze względów ekologicznych w 2030 roku wzrośnie 
dwukrotnie.
Projekt ekologicznego sposobu pozyskiwania enerii z węgla,  »
wraz z reaktorami zgazowywania węgla.

Publikacje na międzynarodowych konferencjach 
naukowo - badawczych:

„A now Feeding and Control System for Lean - Burn Automotive  »
Otto Engines” - XVIII Konges FISITA - Hamburg 80 - 1980 r.
„Badanie efektu zawirowania i turbulencji ładunku silników ZI  »
i ZS” - Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Brno 1966
„Energy of recirculation gases for charge combustion  »
acceleration in engine” - Międzynarodowa Konferencja KONES 
Jastrzębia Góra 1998

Polecamy wideorozmowę z inż. Wiesławem Wiatrakiem zarejestro-
waną w magazynie Radiostrada na antenie Radia Kraków oraz jeden 
z odcinków programu „Legendy PRL”.

Inż. Wiesław Wiatrak został pochowany w poniedziałek 20 listopada 
2017 r. w Jaworzu koło Bielska Białej, na cmentarzu parafialnym przy 
ul. Wapienickiej 119.

Źródło: https://sites.google.com/site/wiatrakwieslaw/slowo-o-wynalazcy
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się nie robi w duchu wiary z miłości do Pana Boga i Matki Najświęt-
szej.

W tym roku Diecezjalne Dni Młodzieży zostały wyznaczone 15-17 
września w obydwóch Parafiach Nowej Dęby, Majdanie Królewskim, 
Tarnowskiej Woli i Krzątce. Także w tych miejscowościach przyjęto mło-
dzież w rodzinach na noclegi. Chętni po przyjeździe i zakwaterowaniu 
mieli możliwość w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie 
wysłuchać koncertu „Cztery pory roku” w ramach Festiwalu „Marga-
ritae Baroci”. Następnie w kościele w Majdanie Królewskim i Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie nastąpiło zawiązanie wspólnot 
uczestników. Po celebracji Nabożeństwa Fatimskiego w Nowej Dębie 
w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się procesja z figurą 
Pani Fatimskiej do kościoła Matki Bożej Królowej Polski, podczas któ-
rej odmawiano modlitwę różańcową. W tej procesji uczestniczył ks. bp 
K. Nitkiewicz, który wygłosił na koniec krótkie przesłanie i udzielił na 
zakończenie dnia pasterskiego błogosławieństwa. Sobota 16 września 
do południa to czas spotkań w kościołach stacyjnych, a po obiedzie 
i Koronce do Miłosierdzia Bożego o 15:00 wyjazd lub wymarsz do Huty 
Komorowskiej na spotkanie z zespołem LUXTORPEDA dla uczczenia 
i upamiętnienia 10 rocznicy śmierci ks. kard. Adama Kozłowieckiego. 
Deszczowa pogoda w niedzielę zmusiła do zmiany programu i miejsca 
głównej celebracji. Zamiast przy SOK, uroczysta Eucharystia pod prze-
wodnictwem pasterza diecezji ks. bpa K. Nitkiewicza była sprawowana 
w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.

Na dodatkowym placu parkingowym, nabytym przez Parafię w 2016 
roku wzniesiono kapliczkę w której została umieszczona figura Maryi 
Fatimskiej. Obrzęd jej pobłogosławienia został dokonany przez ks. pro-
boszcza w ostatnim dniu października w godzinie Apelu Jasnogórskie-
go w obecności kilkudziesięciu parafian.

Finałem jubileuszowego roku 60-lecia Parafii była niedziela 5 listopa-
da. Przybył do nas ks. bp ordynariusz naszej diecezji, K. Nitkiewicz na 
dziękczynienie za dzieło budowy nowej świątyni, która jest owocem 
Bożego błogosławieństwa, pracy, zaangażowania i ofiarności parafian. 

kultura

Odsłonił również pamiątkową tablicę, utrwalającą przeżywane jubile-
usze; 300-lecie koronacji Obrazu na Jasnej Górze, 140-lecie objawień 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 100-lecia objawień Maryi trójce dzieci 
w Fatimie, z których Hiacynta i Franciszek 13 maja tego roku zostali 
ogłoszonymi świętymi.

Kościół Matki Bożej, który jest stosunkowo nowym, konsekrowanym 
w trakcie trwania Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Wcielenia Syna Bo-
żego, posiada kilkanaście mosiężnych tablic przypominających ważne 
wydarzenia w Kościele Powszechnym, w Ojczyźnie i w Parafii. Uważam, 
że jest to istotne, ponieważ ktokolwiek wejdzie do świątyni zatrzyma się 
przed którąś z nich, to każda nawiązuje do konkretnego zdarzenia.

W sobotę i niedzielę 2 i 3 grudnia to czas obecności w kościele Matki 
Bożej Królowej Polski relikwii Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, 
obrazów ECCE HOMO i przedstawiającego postać Świętego w ramach 
peregrynacji po świątyniach parafialnych przy których są i działają Ry-
cerze Kolumba.

Ostatnim wydarzeniem 2017 roku było wprowadzenie w niedzielę 10 
grudnia relikwii Św. Jana z Dukli do Parafii Matki Bożej Królowej Polski 
przez gwardiana klasztoru Reformatów w Dukli o. Tacjana.

Panu Bogu za błogosławieństwo, a ludziom za wieloraką ofiarność i za-
angażowanie niech będą dzięki.

Ks. Mieczysław Wolanin

Boże Narodzenie 
Lasowiaków

(z przekazów Anny Rzeszut z Baranowa Sandomierskiego

– „OBRZĘDY I ZWYCZAJE LASOWIACKIE” str. 29-32)

pacześne. To jest płótno cienkie. I to płótno to było na koszule, na stroje, 
z pacześnego, przyniosę Ci tu, pokażę. I to z tych paździerzy przędły i robiły 
takie płótna. To już osobno było zrobione. To jest pacześne, a to jest pierwsze 
płótno i to płótno jest proszę.

Pacześne, czyli jakie?

To jest cienkie, a to jest pacześne. To płótno jest z 1944 roku. Nie to, że ja 
sobie to wmawiam tylko mówię fakty. A na tym pacześnym się spało, to 
były płachty na łóżko. Co tu będę gadać. Słoma była, no jak się spało, to 
takie były pchły, że ino im dupy sterczały w tych płachtach. Bo to przecież 
gryzły, to takie ino plamy się zostawiało. Choć nie wiem, jak by dbał o to. Nie 
było proszków, ani niczego. No taki świat był. Ja sie nie wstydzę tego, tylko 
mówię fakty, ja się nie wstydzę tego. Chociaż jak mówię, moja babka, matka 
mojego ojca to pochodziła z Klimontowa, dworek stoi do dziś dnia.(przypis: 
Klimontów do 1918 r. znajdował się w zaborze rosyjskim)

Następnie adwent. Czas przygotowania do Świąt.

Tak. Do Bożego Narodzenia.

Do Bożego Narodzenia... Jak wyglądał ten okres?

Adwent. Adwent tak samo. Wiesz, jak miał być adwent to do Bożego Naro-
dzenia musiało być wymłócone zboże. Cepami młócili, musiało być wymłó-
cone, sprzątnięte zboże do Bożego Narodzenia, już do adwentu, już do tego 
tygodnia musiało być zboże wymłócone. I wymłynkowane, no bo przecież nie 
było tak jak dziś. Natomiast po Bożym Narodzeniu już zaczęły baby skubać. 
A baby do Bożego Narodzenia co robiły? To najważniejsze, musiały wyskubać 
pióra jeszcze. Bo chłopy wymłócić, a baby wyskubać pióra. To był u nas taki 
zwyczaj. Po Bożym Narodzeniu co robiły? To było piękne. Przędły. Kolędniki 
jak przychodziły to przędły nici. Po prostu, bo musiał być wyprzędzony len, 
żeby zrobić płótno. Płótno. Jak mówię. Jak wyczesano, len jak był wymiędlo-
ny, później był wycierlony, wyczesany to z tych paździerzy było robione płótno 
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Jak wyglądały Święta Bożego Narodzenia?

Wigilia, przed Bożym Narodzeniem, olaboga świętego, to było jak była dziew-
czyna ładna, to tak miała dokuczane we wigilię, bo się poszło na pasterkę 
– to na przykład – jak były te domeczki takie, komineczki to u mnie to była 
strzecha i komin, bo jeden komin był w chałupie, to wystawiły wóz i stał 
patyczany wóz na dachu. Bo jak się poszło na pasterkę, no a babcia została 
w domu, to spała, ani nie myślała o tym. I chłopaki potrafiły wóz ze stodoły 
rozprząść, wynieść na dach i tam go postawić. Stał całe święta. To znów, no 
różne rzeczy robiły.

Furtki też zdejmowane były, bramy?

Bramy były wynoszone, a gdzie były bramy?! Wrota!

Wrota?

To nie były bramy. Bramy to teraz. Wrota, jak wynieśli, jak śnieg przyprószył, 
to dopiero na wiosnę zdybał. Albo, co chciałam powiedzieć... Jak na przykład 
przyszło się z kościoła w nocy, bo to wszyscy szli na pasterkę, to chłopaki 
znowu w Szczepana, to dopiero było. Bo każda spała po pasterce, nie? Tata 
pozbierał to siano. Wyniósł do stajni, słomę do stodoły. Król, bo musiał stać 
w południowym kącie. To wszystko wyniósł do stodoły. Króla, siano to kro-
wom i koniom.

Król? Co to było takiego?

A to było zboże. Prosta słoma, kłosy zostawione jak się młóciło i trzema 
powrózełkami związane. Czego trzema? To nikt nie wie tego. Bo to był Pan 
Jezus, Matka Boska i Dzieciątko. Te trzy powrózełka. To była tradycja.

Dlaczego właśnie taka nazwa?

No bo miał być królem, żeby stał w polu, żeby w polu się rodziło, żeby nie 
było jakiegoś gradu, czy innego nieszczęścia, to nazwano go król. Tak, a jak 
mówię siano. Siano, no to trochę do gniazd kurom, żeby nie chodziły, nie 
gubiły jajek, krowom, koniom. Świniom nie dawano. To było bardzo fajne. 
Koniom, krowom i kurom do gniazd.

Jak wyglądała wieczerza wigilijna?

Wigilia. Wigilia no to już wszystko było ugotowane, musiało się umyć, na 
przykład jak my tu mamy ten zwyczaj lasowiacki w cebrzyckach, bo nie było, 
tylko każdy był już umyty, wymyty, ile się mógł, tak się wymył w cebrzyku. 
Wcześniej się umyło, ale tu przynosiła mama cebrzycek, do wody święco-
nej wody trochę dolane i co najważniejsze siano włożone i do tego musiał 
gospodarz tego domu wrzucić pieniążka, czy to dwa złote, czy złotówkę, 
nie papierowe tylko takie metalowe. I w tym się myły. Od najstarszego. Na 
przykład była babcia, mama, tata, dzieci, parobek, wszystko się umyło. Jak 
się umyło dopiero, wody nie wolno było wylać byle gdzie. Jak się umyło, 
się pacierz odmówiło. To był pacierz mówiony i za żywych i za umarłych, 
to był najdłuższy pacierz. A byłyśmy takie głodne, bo nie dały nam jeść, bo 
pościć trzeba było. No to już jak się pomodlili, no to brał tata opłatek, szedł 
do babci, do mamy, do nas, do parobka, czy kto tam był. Tym opłatkiem się 
połamał. No i siedliśmy, zjedli. I nie wolno było puścić łyżki z ręki. Wszystko 
było postawione kapusta, kasza, barszcz, w takich miskach, każdy se brał, co 
chciał, to jadł. I łyżki nie wolno było wypuszczać, żeby Cię krzyże nie bolały. 
Po skończonym postniku tata brał, taki był opłatek albo różowy, albo zielony. 
Brał chleb, ten opłatek i szedł do stajni. Do stajni, do koni, do krów, składał 
im życzenia. To było piękne.

Najpierw jednak składał życzenia domownikom.

Najprzód było domowniki, a potem po kolacji, po wieczerzy, bo to się tak 
nazywało życzenia, ojciec brał, szedł jak mówię, do stajni. U nas było zawsze 
cztery konie, bo kobyły nie wolno było, parobkowi tata kobył nie dał. Co roku 
miały źrebięta. A parobek robił końmi. Najsamprzód do koni, do krów. To było 
piękne. To było piękne. I co najważniejsze, te życzenia złożył i co? A dziew-
czyny, jak były to babka mówiła: Idź słuchaj, z której strony pies szczeka, z tej 

strony będziesz mieć kawalera. No to się słuchało. Tam, stamtąd szczekał. 
Albo idź złap sztachety, bo ile złapiesz sztachet, to tak będzie: Jak do pary to 
się nie będziesz żenić, jak nie do pary będziesz się żenić.

Jakie potrawy spożywano w Wigilię?

Nasamprzód był podany barszcz z grzybami, kaszą jaglaną i nie był podbity 
ani mlekiem, ani śmietaną, tylko te grzyby były, tak dużo grzybów, że one 
dały smak temu barszczowi bo to kiszony był barszcz i ziemniaki były nie 
krojone, tylko były zazwyczaj małe gotowane, żeby nie kroić. Taki zwyczaj 
był. Bo jak pokroisz to możesz zachorować, a takie miały zwyczaje i polane 
olejem. Olej był robiony w Chmielowie u Denkowskiego albo Burlikowskiego. 
Tam były olejarze. Ten olej był przysmażony z cebulką, polany po wierzchu. 
To był barszcz z kaszą jaglaną, z grzybami. To już jest trzy dania, no bo 
barszcz, kasza i grzyby, nie? Później były ziemniaki z cebulą, bo musiało 
być dwanaście dań. Później podano kaszę. Tatarczana kasza z tatarki była 
z grzybami i z masłem i jaglana kasza, to była najlepsza. Bo była z wędzo-
nymi śliwkami albo gruszkami. No to masz już ile dań, nie? Bo to każde było 
liczone, że nie śliwki albo gruszki i kasza to jest dwa dania, nie? Tatarczana 
kasza, też z grzybami, też dwa dania – to już jest cztery dania i tu wszystko 
to było policzone. Później była podana kapusta z grochem. To była kapusta 
z grochem, z kaszą jaglaną i też podbita była mąką, taką przysmażaną, to 
było pycha. I to było znów i później był podany jeszcze ten kompot. Albo 
z suszonych gruszek, bo przeważnie, z jabłek, bo jak się chleb upiekło, to 
gruszki były takie dzikie u nas, to się wysypywało na piec i one się ususzyły, 
to było wszystko na kompot. Albo jabłka się pokroiło i ususzyło. Pierogi były. 
Z kapustą i z grzybami.

Czy wśród potraw wigilijnych znajdowała się również ryba?

A gdzie ryba, kto Ci miał rybę, gdzie złapałeś rybę. Jak w kanale by kto łapał, 
a to nie wolno było, bo to były pańskie, panowie miały. U nas był kanał, takie 
urwisy były, no to tam łapały, ale nikt na wigilię nie miał ryb. Kto miał rybę?! 
Ani śledzi, ani tego. Później to już tak.

Ważnym wydarzeniem w trakcie Świąt Bożego Narodzenia była 
pasterka.

Na pasterkę – to jak Ci mówię – szło wszystko. Babki i dziadki w chałupie 
zostawało, a wszystko szło. A chłopaki jak szły – to jak Ci mówię, wrota, bo 
nie było bramków tak jak dziś. Wrota, to wynosiły, wycudowały. U nas w ze-
szłą wigilię tutaj też bramki my szukały. No bo jest dziewczyna, panienka, 
wnuczka. Też wynieśli ją w pole. Ale niedaleko, zaraz się ją zdybało.

Jak długo trwała pasterka w kościele?

Bardzo długo. Bardzo. To śpiewano, przed mszą śpiewano godzinki, potem 
msza. Długo było, a chłopaki – to jak Ci mówię czekały, jak wychodziły panny, 
to dokuczały, nawet pod kościołem dokuczały. Nieduży kościół na Ślęzakach, 
a parafia była spora. Jak się dostał do kościoła to jeszcze dobrze, a jak nie to 
na polu stał. To było na polu. Zmarzł jak nie wiem, bo ani butów, ani ubrania. 
Kto miał jeszcze kożuszki, bo to już były te kożuszki takie, no to jeszcze. A kto 
nie miał, no to zmarzł jak nie wiem.

Zawsze ze Świętami wiązała się kolęda. Jak ona wyglądała?

Kolęda, no kolęda. Jak się przyszedł gospodarz, to były opłatki, a jeszcze 
w 1940 roku to nie było opłatków, tylko chleb. Chleb. I z tym była wigilia, 
z tym chlebem, bo ten chleb był poświęcony w kościele, to nie była prosta 
kromka chleba, tylko każdy niósł do kościoła chleb i go święcił i to się po tro-
szeczku każdy nim się łamał. Jak już ta wigilia, het wracam do wigilii. Te wigi-
lie jak już się połamał, to nasamprzód było, no mówić o wigilii? O kolędzie. No 
to przychodziły, jak mówię, jeden do drugiego, czy w niedzielę, czy w takim 
dniu, jak miały czas i wchodziły do gospodarza: Pochwalony Jezus Chrystus, 
Kolęda. Na wieki wieków, Kolęda. No siadajcie kumie. Nie było herbat, gdzie 
tam, była herbata z lipy, to była herbata. Z lipy. Ususzone kwiaty lipy i to była 
herbata, to zaraz tam w jakimś garczku gotowano, nie było czajników. Boże 
kochany, co to, to, to. To chyba jest nieprawda, że ten świat taki no.
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kultura

Chmielów i Cygany
ze scenami jak w teatrze

sokiego standardu prowadzenia zajęć edukacji kulturalnej oraz pogłębianie 
i popularyzowanie w społeczeństwie świadomości artystycznej i kultural-
nej poprzez obcowanie ze sztukami scenicznymi (teatr, taniec, koncerty) 
i występowanie na scenie. Ze względu na brak okotarowania scenicznego 
w Chmielowie i Cyganach uczestnicy zajęć i instruktorzy w znacznym stop-
niu mieli utrudnione dopracowanie artystycznie i techniczne występów oraz 
same występy, które przez te braki były zubożone artystycznie. Także dla 
widzów było to niedogodnością przez brak stworzonej atmosfery sceny. Teraz 
występy artystyczne w Nowej Dębie, Chmielowie i Cyganach, ubogacają-
ce najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne i historyczne w regionie 
Gminy Nowa Dęba będą wreszcie miały właściwą oprawę sceniczną.

W chwili obecnej w nowodębskiej siedzibie SOK oraz w Filiach: Wiejskim 
Centrum Kultury w Chmielowie i Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach 
działają zajęcia ukierunkowane na odbiorców z każdej grupy wiekowej. 
W obecnym sezonie w Nowej Dębie odbywa się ponad 50 zajęć tygodniowo, 
natomiast w wiejskich Filiach SOK odbywa się ponad 20 zajęć tygodniowo, 
pogrupowanych w kategorie zajęciowe: taneczno-ruchowe, teatralno-kaba-
retowe, muzyczne, literackie, plastyczne, hobbystyczne i rozrywkowe. Z wy-
mienionych stałych form zajęć artystycznych SOK i w jego filiach korzysta 
w sezonie ok. 800 osób tygodniowo (dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 
seniorów).

SOK

S 
amorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie jest na finiszu reali-
zacji projektu z Narodowym Centrum Kultury, w ramach którego 
zupełnie nowy wygląd zyskały sceny w salach występów wiej-
skich Filii SOK: Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie oraz 

Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, dzięki zamontowaniu tam oko-
tarowania scenicznego. Wymieniono również zużyte części okotarowania 
głównej sceny Domu Kultury w Nowej Dębie. Realizacja zadania jest moż-
liwa, bo wniosek przygotowany przez dyrektora SOK Krystiana Rzemienia 
uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie objęte wnioskiem ma na celu dopasowanie oferty kulturalnej wnio-
skodawcy do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego, wprowadzenie wy-

Mecenasi kultury 2017
Dyrektor podkreślił ich wieloletni wysiłek w prowadzenie aktywnej działalno-
ści kulturalnej, np. prowadzenie chóru w Nowej Dębie, reaktywacja Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej w Chmielowie, zakup organów kościelnych, na których 
można (w Chmielowie) lub będzie można (w Nowej Dębie) wykonywać kon-
certy.

Statuetki wręczyli burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon oraz zastępca bur-
mistrza Leszek Mirowski, którzy również dziękowali za wkład księży z Gminy 
Nowa Dęba w budowanie lokalnej kultury. Dziękujemy naszym tegorocznym 
Mecenasom za ich wieloletnią działalność i zachęcamy do kontynuacji!

SOK

11 
listopada podczas uroczystego koncertu oratoryjno-sym-
fonicznego, który uświetnił obchody Narodowego Święta 
Niepodległości, dyrektor SOK Krystian Rzemień uhonoro-
wał statuetką „Mecenas kultury 2017” trzech wybitnych 

mecenasów kultury z terenu miasta i gminy Nowa Dęba, którzy w sposób 
szczególny przyczynili się do krzewienia kultury na tym terenie.

Statuetki otrzymali: ks. dziekan Józef Rogowski - dziekan dekanatu Nowa 
Dęba, proboszcz parafii św. Stanisława w Chmielowie, ks. prałat dr Mie-
czysław Wolanin - proboszcz parafii MBKP w Nowej Dębie oraz ks. prałat 
Eugeniusz Nycz - proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Nowej Dębie. 

Podsumowanie czwartej 
edycji Margaritae Baroci

utwory Bacha, Pachelbela i Boellmanna. Następny koncert organowy 
odbył się 22 października w kościele Podwyższenia Krzyża Święte-
go, który wykonała Ewa Bąk z Bielska Białej. Artystka zagrała licz-
ne utwory twórców baroku. 28 października w kościele Matki Bożej 
Królowej Polski odbył się wyjątkowy koncert kameralno-oratoryjny 
nawiązujący do 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. W pro-
gramie można było usłyszeć m.in. utwory: „Stabat Mater”, „Bogu-
rodzica” czy „Boże coś Polskę”. W koncercie jako solistki wystąpiły 
Karin Wiktor-Kałucka oraz Agnieszka Monasterska. Towarzyszył im 
Krakowski Zespół Kameralny. Uroczysty charakter miał koncert, który 
odbył się w SOK 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. Podczas koncertu oratoryjno-symfonicznego wystąpiły trzy 
połączone chóry z Krakowa: Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II, 
Chór „Krakowskiej Młodej Filharmonii” i Akademicki Chór Politech-
niki Krakowskiej „Cantata”. Chórom towarzyszyła Orkiestra Symfo-
niczna „Krakowskiej Młodej Filharmonii” dyrygowana przez Tomasza 
Chmiela. Całości towarzyszyło dwoje solistów: Karin Wiktor-Kałucka 
oraz Jacek Ozimkowski. Łącznie wystąpiło ponad stu artystów, którzy 
wykonali „Requiem d-moll op.48” Gabriela Faure’go oraz „Pawanę”. 
W środę 15 listopada sala widowiskowa SOK wypełniła się po brzegi 
miłośnikami muzyki z przedszkoli, szkół podstawowych oraz Domu 
Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy. W ra-
mach czwartej edycji Festiwalu „Margaritae Baroci” Łukasza Mikołaj 
Mateja, który poprowadził koncert organowo-edukacyjny dla dzieci. 
Koncert urozmaicała prelekcja i prezentacja slajdów edukacyjnych 
oraz konkurs dla dzieci uzupełniający podstawową wiedzę muzyczną. 
Ostatnie spotkanie miało miejsce w kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego i odbyło się 24 listopada. Podczas koncertu organowego 
można było usłyszeć utwory Kaysera, Pachelbela, Bacha, Walthera, 
Balbastre’a, Duboisa i Callaertsa w wykonaniu Katarzyny Olszewskiej, 
grającej na co dzień na słynnych organach oliwskich w Gdańsku.

Tegoroczną edycję Festiwalu patronatem honorowym objęli: Ordyna-
riusz Sandomierski Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec oraz Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego.

Festiwal został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
Programu Kultura – Interwencje 2017 – Edycja jesienna.

Ponadto mecenatem lub partnerstwem objęli Festiwal: spółka Pil-
kington Automotive Poland, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A, 
Zakłady Metalowe Dezamet S.A., Nowodębskie Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne, Elektromontaż Rzeszów S.A., Zakład Obrotu Towa-
rowego „Siarkopol” Sp. z o.o., Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Nowej Dębie, Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie 
i Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie.

Patronatu honorowego udzieliły następujące media: Tygodnik Gość 
Niedzielny, Tygodnik Niedziela, Telewizja Polska Rzeszów, Polskie Ra-
dio Rzeszów, Radio Leliwa, Gazeta Codzienna Echo Dnia, Tygodnik 
Nadwiślański, Tygodnik Korso Kolbuszowskie.

SOK

W 
języku łacińskim „Margaritae Baroci” oznacza „Perły Ba-
roku”. Ta nazwa nawiązuje do stylu muzycznego – baro-
ku – do którego należą wykonywane w ramach festiwalu 
utwory. Czwarta edycja odbywająca się od września do 

końca listopada w 2017 roku obejmowała cykl ośmiu koncertów, w tym 
dwa kameralne, cztery organowe, jeden kameralno-oratoryjny i jeden ora-
toryjno-symfoniczny. Koncerty kameralne, kameralno-oratoryjny i orato-
ryjno-symfoniczny odbyły się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie oraz kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Kon-
certy organowe odbyły się w kościołach na terenie Gminy Nowa Dęba: 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie i w kościele parafialnym 
w Chmielowie. Na uwagę zasługuje fakt, że tegoroczna edycja a szcze-
gólnie koncerty od 22 października do 15 listopada były dofinansowane 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017 – Edycja 
jesienna.

Inspiracją przy tworzeniu programu artystycznego tegorocznej, czwartej 
edycji był obchodzony w tym roku na świecie jubileusz 100-lecia objawień 
Najświętszej Maryi Panny w Fatimie – nierozerwalnie przez swoją wymowę 
związany z największym z Polaków – Janem Pawłem II. Dlatego w ramach 
koncertów wysłuchaliśmy dzieł wielu kompozytorów, którzy czerpali swoje 
natchnienia z tradycji i kultury chrześcijańskiej. Byliśmy też świadkami wyko-
nania utworu ściśle maryjnego – „Stabat Mater” – który został zaprezento-
wany w kościele Matki Bożej Królowej Polski, która 361 lat temu we Lwowie, 
za sprawą króla Jana Kazimierza objęła naszą Ojczyznę swoją matczyną 
opieką jako Królowa Korony Polskiej. W czasie koncertów słuchacze mogli 
nie tylko cieszyć się walorami artystycznymi utworów, ale również w ramach 
edukacji muzycznej utwory były omawiane w zakresie muzycznym i histo-
rycznym.

Pierwsze dwa koncerty kameralne odbyły się 15 września. W sali wi-
dowiskowej SOK dla dzieci ze szkół podstawowych odbył się koncert 
edukacyjny, w czasie którego dzieci dokonały uroczystego otwar-
cia Festiwalu. Po południu, w kościele Matki Bożej Królowej Polski 
w koncercie uczestniczyła młodzież z diecezji sandomierskiej w ra-
mach otwarcia Diecezjalnych Dni Młodych. W programie znalazły się 
„Cztery pory roku” Vivaldiego w wykonaniu solisty Jakuba Michalaka 
z towarzyszeniem Krakowskiego Zespołu Kameralnego. Kolejny kon-
cert – organowy – miał miejsce w kościele parafialnym w Chmielo-
wie, 29 września. Na organach zagrał Maciej Zakrzewski wykonując 

kultura



2 0 2 1

VIII edycja Roztańczonych 
Przedszkolaków

23 
listopada w sali widowiskowej SOK odbyła się kolejna już 
edycja imprezy dla przedszkolaków. Były to prezentacje 
artystyczne (taniec i piosenka) dzieci z nowodębskich pla-
cówek ze starszych grup: 5-6 latków. W niezwykły klimat 

spotkania wprowadziła Czarownica z Łysej Góry, której pomagał wierny 
Czarny Kot. Zaczarowali oni dzieci grami, zabawami i piosenkami. Na scenie 
wystąpiły kolejno: Przedszkole nr 5, Krasnal, Przedszkole nr 4 i nr 1. Wszyst-
kie występujące maluchy otrzymały cukierki, a każde z przedszkoli upominki 
ufundowane przez dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury. Impreza ma 
na celu wymianę pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania 
kultury tanecznej wśród dzieci, kształcenie twórczego i aktywnego mode-
lu osobowości dziecka oraz integrację dzieci przez taniec. Zapraszamy na 
kolejną edycję!

SOK

kultura / edukacja edukacja

Święto Edukacji 
Narodowej

Następnie nauczyciel, który uzyskał awans na stopień nauczyciela 
mianowanego złożył ślubowanie. Była to Katarzyna Haraf-Żmuda 
- nauczyciel pedagog w Szkole Podstawowej w Jadachach. Podczas 
uroczystości burmistrz Wiesław Ordon oraz zastępca burmistrza Le-
szek Mirowski wręczyli nagrody dla nauczycieli. W tym roku otrzymali 
je: Romana Chejzdral, Monika Kobylarz, Bogumiła Panek - na-
uczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie oraz Ewa Mar-
kowicz-Zając dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, 
Maria Krakowska - nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie, 
Anna Sadecka - nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, Mał-
gorzata Stec - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Cyganach, Beata 
Ordon - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jadachach oraz Bernar-
da Głowacka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Jadachach, ks. Wi-
told Garbuliński, Jacek Grygiel - nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Chmielowie, Marta Duda nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tar-
nowskiej Woli, Jolanta Czamara, Zofia Gąsiorowska - nauczy-
ciele Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie oraz Dariusz 
Siudem - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, 
Jolanta Styga - dyrektor Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie.

Słowa gratulacji burmistrz skierował również do uczniów, którzy swy-
mi osiągnięciami w nauce wyróżniają się spośród koleżanek i kole-
gów. - „Życzę, aby skromna nagroda Burmistrza motywowała Was do 
sięgania gwiazd i nie tylko w nauce. Podziękowania składam na ręce 
waszych merytorycznych nauczycieli i Rodziców, którzy pewnie jako 
pierwsi wszczepiają w Was zainteresowanie nauką”.

Nagrody burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba otrzymali:

- Agata Kluska - była uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie - finalistka konkur-
su przedmiotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim,

Z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej w Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Nowej Dębie miała miejsce uroczystość z udziałem na-
uczycieli, pracowników oświaty, uczniów i rodziców. Obecni byli 
również: burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, 

zastępca burmistrza Leszek Mirowski, dyrektor Biura Obsługi Jednostek Sa-
morządowych Renata Bal, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Sportu Rady Miejskiej Stanisław Skimina, Przewodniczący Zarządu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Dębie Kazimierz Wąsik oraz Tomasz Zie-
rold - Przewodniczący MKO NSZZ „Solidarność” w Nowej Dębie.

W swoim wystąpieniu burmistrz miasta i gminy Wiesław Ordon po-
dziękował nauczycielom w dniu ich święta. Swoje wystąpienie zaczął 
od przytoczenia słów Profesora Legowicza „Nauczyciel to ten, który 
nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształ-
tuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”. - Dziękując Wam za 
pracę i wyrażając za nią naszą wdzięczność życzymy, aby udało się 
realizować wszelkie marzenia i te zawodowe i te osobiste. Niech Wa-
sza praca będzie przyjemnością, niech rodzi dobre owoce, a wdzięcz-
ność podopiecznych niech będzie wyrazem najwyższego uznania dla 
niej. – dodał burmistrz.

- Nastazja Szpunar - była uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie - finalistka konkur-
su przedmiotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim,

- Kacper Kopeć - były uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie - laureat konkursu 
przedmiotowego z przyrody, finalista z języka polskiego i historii na 
szczeblu wojewódzkim,

- Łukasz Rybak - były uczeń klasy III Gimnazjum Nr 1 w Nowej 
Dębie - finalista konkursu przedmiotowego z języka polskiego na 
szczeblu wojewódzkim.

- Jakub Sałek - były uczeń kl. III Gimnazjum Nr 2 w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Nowej Dębie - finalista w konkursie wiedzy 
o społeczeństwie na szczeblu wojewódzkim,

- Michał Stysiał - były uczeń kl. III Gimnazjum Nr 2 w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Nowej Dębie - finalista w konkursie wiedzy 
o społeczeństwie na szczeblu wojewódzkim.

Nagrodzeni uczniowie są wychowankami Zespołu Placówek Oświa-
towych w Nowej Dębie oraz Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie dla-
tego gratulacje otrzymali również nauczyciele prowadzący - Jolanta 
Czamara, Dorota Oleszczuk, Teresa Maślejak, Marek Sobczyński, 
Agnieszka Pazder oraz Dariusz Siudem - dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Nowej Dębie i Zbigniew Wolwowicz - dyrektor Gim-
nazjum Nr 1 w Nowej Dębie.

Na zakończenie gratulacje z okazji Dnia Nauczyciela złożył także 
Stanisław Skimina oraz Kazimierz Wąsik. Całą uroczystość rozpoczął 
wyjątkowy koncert smyczkowy zespołu Lejdis Quartet.

BOJS

 Dzień Nauczyciela Seniora
14 listopada w Nowej Dębie odbyło się spotkanie członków Oddziało-
wej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Nowej Dębie z okazji Dnia Seniora.

Dostojnym nauczycielom - seniorom życzenia złożyli wiceprezes 
Okręgu Podkarpackiego ZNGP Halina Stępień, burmistrz miasta 
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, dyrektor Przedszkola nr 1 Jolanta 
Orłowska oraz prezes Oddziału ZNP Kazimierz Wąsik.

Podczas spotkania wiceprezes ZO Halina Stępień wręczyła odzna-
ki i listy gratulacyjne. Tytuł Honorowej Przewodniczącej Oddziałowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Nowej Dębie otrzymała Regina 
Sumińska – Mitał. Odznakę za 50-letnią przynależność do ZNP 
otrzymała Zofia Kopeć. Złote Odznaki ZNP otrzymali: Małgorzata 
Stec i Andrzej Majkut. Listy gratulacje wraz z upominkami otrzy-
mali jubilaci - Władysława Wiącek i Regina Sumińska – Mitał.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Przedszkola nr 1, które swoim 
występem sprawiły wiele radości, składając życzenia i wręczając wła-
snoręcznie wykonane laurki.

Prezes Oddziału ZNP Kazimierz Wąsik złożył serdeczne podziękowa-
nia zaproszonym gościom za wszelką pomoc okazywaną w prowa-
dzeniu OSEiR. Uroczystość zakończył wspólny obiad podczas którego 
dostojni seniorzy dzielili się wspomnieniami i życzyli sobie kolejnego 
spotkania za rok.

Przewodnicząca OSEiR

Halina Wąsik

Święto patrona szkoły 
w Tarnowskiej Woli

Po ukończeniu szkoły w 1854 r. 
wyjechał do Włoch, a po powrocie 
rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, które następnie 
kontynuował w Wiedniu. W 1863 
r. podjął działalność patriotycz-
ną, za którą został aresztowany. 
W więzieniach Krakowa, Lwowa 
i Ołomuńca spędził 2 lata. Po wyj-
ściu z więzienia rozpoczął dzia-
łalność polityczną, publicystyczną 
i naukową. Był posłem na sejm i członkiem Izby Panów w Wiedniu. 
Od 1872 r. był profesorem literatury polskiej na UJ oraz dwukrotnie 
rektorem tej uczelni, a także prezesem PAN. Zmarł 31 grudnia 1917r. 
w Krakowie. Jego prochy spoczywają w krypcie rodowej w kościele 
O.O. Dominikanów w Tarnobrzegu.

Wszystkie ważne wydarzenia z życia Patrona Szkoły mogliśmy na 

7 
listopada Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli obchodziła 
dwie ważne rocznice związane z Patronem - Stanisławem Tar-
nowskim.

Dokładnie 7 listopada, 180 lat temu urodził się Sta-
nisław Tarnowski, a w 2017 roku przypada również 100. rocznica 
Jego śmierci. Uroczyste obchody rozpoczęła msza św. odprawiona 
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej 
Woli, a sprawowana w intencji Patrona i wszystkich zmarłych z Rodu 
Tarnowskich przez księdza proboszcza Piotra Palacza i księdza Pio-
tra Haracza. Następnie Uczniowie, Nauczyciele i zaproszeni Goście 
udali się na uroczystą akademię, którą przygotowały panie: Agnieszka 
Machała, Agnieszka Wilk i Barbara Boślak. W trakcie montażu słow-
no- muzycznego przypomniane zostały najważniejsze fakty z życia 
Patrona oraz miejsca, które szczególnie ukochał.

Stanisław Tarnowski urodził się 7 listopada 1837 r. w Dzikowie. Na-
ukę pobierał w domu rodzinnym i w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie. 
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edukacja / biznes biznes

Zarażeni własną historią

księdza przeglądnęły internetowy inwentarz Archiwum Tarnowskich 
z Dzikowa. Zasoby tego archiwum w dużej mierze są zdigitalizowane, 
stąd łatwiej do nich dotrzeć. Wśród sygnatur młodzież natrafiła na 
Sygn. 752 Szkolnictwo powszechne. Układ alfabetyczny wg miejsco-
wości: Alfredówka ~ Miechocin, gdzie wśród różnych dokumentów 
znalazły się materiały potwierdzające wydarzenia opisane w Kronice 
Szkoły Fabiana Dury. Bez zastanowienia wszyscy jednogłośnie podjęli 
decyzję, że warto by do tej „naszej kroniki”, którą już mamy na CD 
- dołączyć skany tych materiałów. Wszystko według planu zostało 
zebrane w skoroszyt i przekazane pani dyrektor Renacie Rożek. „Je-
steśmy dumne, że możemy innym przekazać naszą pracę i naszą 
historię” - podsumowały krótko dziewczęta.

Ks. Witold Garbuliński

U 
czennice Szkoły Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie 
zrzeszone w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Oddział Chmie-
lów postanowiły opracować projekt „promocji własnej szkoły”.

Razem ze swoim katechetą ks. Witoldem Garbulińskim za-
uważyły, że dobrze by było, jakby całe przedsięwzięcie rozpocząć od 
notki historycznej dotyczącej tej placówki oświatowej. Dziewczęta po-
szukały jakie prace naukowe powstały na ten temat oraz sięgnęły do 
Kroniki Szkoły Podstawowej, która mówi o początkach, a którą opra-
cował długoletni kierownik szkoły i jednocześnie jej patron Fabian 
Dura. W tym miejscu warto nadmienić, że przeglądając tą kronikę 
u wszystkich zrodziła się ta sama myśl: „jakie interesujące szczegóły 
są w niej zawarte i czemu my do niej wcześniej nie zagadnęliśmy?”.

Druhny z KSM: Emilia Tomczyk, Martyna Stasiak, Wiktoria Samoje-
den, Izabela Łącz, Małgorzata Ordon, Lidia Koper i Joanna Kasica 
postanowiły, że każda z nich postara się najpierw odczytać, a następ-
nie przepisać na komputerze po kilka stron tego rękopisu, a następ-
nie całość tego materiału przekażą księdzu katechecie, aby złożył to 
w całość i opracował do druku. Wszyscy wspólnie postanowili, że tą 
pracę jaką włożyli warto podzielić się z innymi. 18 października przed-
stawiciele całej zaangażowanej grupy wybrali się do dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Chmielowie, aby przekazać swoją pracę na płycie 
CD i poprosić o umieszczenie pliku z Kroniką na internetowej stronie 
szkoły pośród hymnu czy statutu. Dodatkowo uczennice przy pomocy 

nowo przeżyć, uczestnicząc w tej 
niezwykłej części artystycznej. Aka-
demię uświetnił taniec w wykonaniu 
uczniów kl. V - polonez oraz śpiew 
i gra na instrumentach naszych 
Uczniów.

Dziękujemy za przybycie na uro-
czystość wszystkim gościom. Swoją 

obecnością zaszczycił nas burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba - 
Wiesław Ordon, zastępca burmistrza - Leszek Mirowski, prawnuk na-

szego patrona - Jan Spytek Tarnowski, starosta tarnobrzeski - Paweł 
Bartoszek, dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych - Re-
nata Bal, radny Powiatu Tarnobrzeskiego - Marek Zięba, radny Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie - Krzysztof Sałek, przewodniczący Komisji 
Oświaty - Stanisław Skimina, prezes ZNP Nowa Dęba - Kazimierz 
Wąsik, sołtys Sołectwa Tarnowska Wola - Sławomir Rutkowski, pro-
boszcz parafii Tarnowska Wola - ks. Piotr Palacz oraz rodzice i eme-
rytowani pracownicy szkoły.

Anita Kozdęba

SP Tarnowska Wola

VIII Gala VIP - Najbardziej 
Wpływowi Podkarpacia 

2017
P 

odczas gali w Filharmonii Podkarpackiej, którą magazyn VIP Bizne-
s&Styl zorganizował już po raz ósmy, wyróżnieni zostali Najbardziej 
Wpływowi Podkarpacia 2017. Prestiżowy tytuł i statuetki słynnego 
rzeźbiarza Macieja Syrka otrzymali: w kategorii VIP Kultura - Wit Ka-

rol Wojtowicz, dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie; VIP Polityka - europoseł 
Tomasz Poręba, VIP Biznes – Marta Półtorak, prezes Marma Polskie Folie. 
Tytuł VIP Odkrycie Roku przyznany został Ryszardowi Jani, prezesowi Pil-
kington Automotive Poland, współtwórcy Wschodniego Sojuszu Motoryzacyj-
nego. W tym roku po raz pierwszy wręczono VIPa Honorowego. Powędrował 
on do nadzwyczajnego poety – Janusza Szubera.

- Nie traćcie nadziei. Róbcie to, co robicie, wciąż dobrze, a nagroda 
przyjdzie – mówił z uśmiechem do gości gali VIP-a – biznesmenów, 
polityków, ludzi kultury i nauki – Ryszard Jania, prezes Pilkington Au-
tomotive Poland i orędownik współpracy przemysłu motoryzacyjne-
go na Podkarpaciu odbierając statuetkę VIP-a podczas uroczystości 
w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. 
Ceremonię prowadziła Elżbieta Lewicka, dziennikarka Radia Rze-
szów.

Gala opiniotwórczego magazynu VIP Biznes&Styl to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń towarzyskich na Podkarpaciu, które gromadzi 
elity świata biznesu, polityki i kultury. Od 9 lat organizuje je wydawca 
VIP-a – firma Sagier. Wyczekiwanym punktem programu jest wrę-
czenie statuetek dla Najbardziej Wpływowych Osób Podkarpacia 
w trzech kategoriach: VIP Kultura, VIP Biznes, VIP Polityka. Magazyn 
VIP Biznes&Styl przyznaje też nagrodę specjalną VIP Odkrycie Roku.

Zwycięzców wybiera Kapituła spośród osób nominowanych w po-
szczególnych kategoriach. Wskazują je czytelnicy oraz szerokie grono 
osób, które gościły na łamach magazynu VIP Biznes&Styl. Podczas 
sobotniej Gali statuetki wręczali zwycięzcom przedstawiciele sponso-
rów oraz Nadzieje Podkarpacia: Łukasz Kolman, Dawid Brudek oraz 
Mikołaj Garlak, - trójka młodych, utalentowanych studentów. W ten 
sposób magazyn VIP chce promować osoby utalentowane i stawiają-
ce na profesjonalizm w nauce oraz pracy.

 VIP za biznes, któremu nie brak lokalnego pa-
triotyzmu
Trudno byłoby marzyć o Podkarpaciu jako polskiej Bawarii, bez przed-
siębiorców. To dzięki ich inteligencji, pracowitości i odwadze powstają 
w regionie firmy, konkurujące na polskich i światowych rynkach. Do 
takich należą te, których właściciele zostali nominowani w kategorii 
biznes. A mianowicie: Marta Półtorak, prezes Marma Polskie Folie, 
jednego z największych w Europie przetwórców tworzyw sztucznych 
i producentów folii dla ogrodnictwa, budownictwa oraz przemysłu, 
która jest również prezesem Develop Investment, właściciela Cen-
trum Handlowo-Rozrywkowego Millenium Hall w Rzeszowie.

- Żyjemy w czasach, kiedy chwalenie innych nie jest do końca mod-
ne, tym przyjemniej jest zatem być pochwalonym przez magazyn VIP 
Biznes&Styl – przyznała uśmiechnięta Marta Półtorak. – Kiedy dowie-
działam się, że Kapituła uznała mnie za osobę wpływową, najpierw 
poczułam zaskoczenie, a potem bardzo się ucieszyłam, bo rozumiem 
tę wpływowość jako możliwość realizacji ciekawych projektów i na-
kłonienie do wspólnej pracy nad nimi. Takich wpływowych na Pod-
karpaciu jest wielu, to dzięki nim Rzeszów pięknieje w oczach. Cieszy 

to również mnie, ponieważ czuję się lokalną patriotką. Moje dzieci, 
które wyjeżdżają też w świat, chętnie wracają do tego miasta, które 
dla nich nadal jest atrakcyjne. Warto pracować dla tego miasta – za-
pewniła prezes Marmy Polskie Folie.

 Odkrycie Roku za sojusz w motoryzacji
Co roku przyznawane jest jeszcze jedno szczególne wyróżnienie – VIP 
Odkrycie Roku. Otrzymał je Ryszard Jania, prezes Pilkington Automo-
tive Poland oraz pomysłodawca i prezes Wschodniego Sojuszu Mo-
toryzacyjnego. Statuetkę wręczyła Aneta Gieroń, redaktor naczelna 
VIP Biznes&Styl:

- To nagroda szczególnie nam bliska. Przyznajemy ją osobie, która 
w ciągu ostatniego roku była z nami w sposób szczególny związana. 
Wręczamy nagrody w kategorii biznes, kultura i polityka. To bardzo 
różne obszary działalności, ale jako magazyn od początku naszej 
działalności stawiamy sobie za cel tworzenie płaszczyzny porozu-
mienia. W przestrzeniach, gdzie spotykają się różne osobowości po-
wstają najlepsze rzeczy. Nasz region jest właśnie taki, nasze korzenie 
są właśnie takie. Mamy wielonarodowe, wielokulturowe dziedzictwo 
i proszę zobaczyć jak to nasze położenie geograficzne wspaniale na 
nas wszystkich wpływa. Bardzo się cieszę, że statuetka VIP Odkrycie 
Roku trafia w ręce człowieka, który nie tylko odnosi sukcesy w pracy 
zawodowej, ale ma także chęć postrzegania województwa w szer-
szym kontekście. Klaster Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, którego 
pomysłodawcą jest Ryszard Jania, postawił sobie za cel zjednocze-
nie przemysłu motoryzacyjnego na Podkarpaciu. Jesteśmy regionem 
o znakomitych tradycjach przemysłu lotniczego. Pan prezes Jania jest 
przekonany, że równie dobrze będzie się rozwijał przemysł motory-
zacyjny.

- Chciałem pogratulować wszystkim nagrodzonym i nominowanym, 
także tym wszystkim, którzy poza nominowanymi jeszcze byli w ko-
lejce do nagrody. Bo tylko naprawdę duża liczba osób i wzajemna 
współpraca może tworzyć takie dobro, które sprzyja rozwojowi jakiejś 
części regionu – zauważył prezes Ryszard Jania. – Cały czas jestem 
pod wrażeniem decyzji kapituły, która jest w stanie odkryć człowieka 
w moim wieku. Patrząc na numer pesel bliżej jest mi do zakrycia 
niż odkrycia – zażartował laureat. – Chyba jesteście w tym Państwo 
podobni do Szwedzkiej Akademii Nauk, która najczęściej wyróżnia 
osoby po 70-tce. Dziękuję za to wyróżnienie, a szczególnie moim 
najbliższym – żonie, bo dzięki niej trafiłem na Podkarpacie i odbieram 
dziś tę nagrodę.

Źródło: Biznes&Styl

Oprac. RL/MM

Współpraca ZS Nr 2 
w Nowej Dębie 
z DEZAMETEM

- Od jakiegoś czasu czyniliśmy starania, by nawiązać współpracę 
z Zakładami Dezamet. Łączy nas bogata historia - mówiła dyrektor 
Iwona Strojek prezentując archiwalne artykuły i Kronikę Szkolną się-
gającą 1960 roku. - Stawiamy na promocję kształcenia zawodowego, 
które wielu uczniom źle się kojarzy. Dziś pokazujemy jak wiele się 

W 
Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie podpis pod umową 
współpracy z ZAKŁADAMI METALOWYMI „DEZAMET” S.A. 
złożyli dyrektor szkoły Iwona Strojek i prezes Grzegorz Nie-
dzielski. Przy podpisaniu umowy obecni byli starostowie 

Paweł Bartoszek i Krzysztof Pitra.
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zmieniło. Warunki, zaplecze, wyposażenie pracowni w specjalistyczne 
maszyny gwarantują naukę zawodu na najwyższym poziomie.

- Wierzę, że będzie to korzyść dla obu stron. Będziemy wspólnie 
kształcić specjalistów, których na obecnym rynku pracy brakuje. Za-
szczepienie pasji do techniki to szansa na pracę ciekawą, za którą 
godnie się płaci - dodał prezes Dezametu Grzegorz Niedzielski.

Dzięki współpracy uczniowie klas o profilu technik mechanik obra-
biarki CNC oraz uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia rów-
nież kształcący się na operatora obrabiarek, będą mogli skorzystać 
z praktyk i staży w Zakładach.

DEZAMET S.A. rozwija i produkuje szeroki i kompletny zakres wyso-
kiej klasy amunicji. Obecnie zatrudnia blisko 600 pracowników.

- To kolejna umowa współpracy, kolejne możliwości na zdobycie za-
wodu. Wspólnie dążymy do tego, by kierunkować młodzież na taką 
ścieżkę kariery zawodowej, która da im realną szansę na zatrudnienie, 
by odpowiadać na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy, a nie edu-
kować etatowych bezrobotnych - mówił starosta Paweł Bartoszek.

To już druga umowa współpracy Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. 
Uczniowie korzystają już z nauki i praktyk w klasie pod patronatem 
Pilkington Automotive Poland.

ZS 2 w Nowej Dębie

Złoty Jubileusz sekcji 
badmintona

- poseł na Sejm RP, Bogdan Romaniuk - wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Andrzej Kołodziej - wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego, Jerzy Sudoł - radny Powiatu Tarnobrzeskie-
go, Wiesław Ordon - burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, Leszek 
Mirowski - zastępca burmistrza, Wojciech Serafin - przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie, Stanisław Skimina i Ryszard Szafran 
- przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, 
Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Nowej Dębie, Iwona Strojek - dy-
rektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, Marek Zawadka - pre-
zes Polskiego Związku Badmintona w Warszawie, Andrzej Rachwał 
- prezes Podkarpackiego Związku Badmintona w Rzeszowie, Krzysz-
tof Ostrowski - prezes UKS Badmintona Volant w Mielcu, Krzysztof 
Michałów - były prezes MKS Stal Nowa Dęba, Leszek Pabian - I wi-
ceprezes MKS „Stal” Nowa Dęba, Grzegorz Sudoł - członek Zarządu 
MKS „Stal” Nowa Dęba, trzykrotny olimpijczyk z Aten, Pekinu i Lon-
dynu, Adam Szurgociński - dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Nowej Dębie, Piotr Malik - dyrektor Zespołu Szkół Kato-
lickich w Tarnobrzegu, Bogdan Gunia - Prokurator Prokuratury Okrę-
gowej w Rzeszowie, były czołowy badmintonista Stali Nowa Dęba 
oraz Antoni Malcharek - twórca sekcji badmintona w Nowej Dębie. 
Nad całością czuwał Damian Diektiarenko - gospodarz obchodów, 
prezes Zarządu MKS „Stal” Nowa Dęba.

Gratulacje i życzenia cały czas dominowały podczas uroczystości 
otwarcia obydwu turniejów, a swoje życzenia przesłali na piśmie 
także posłowie: Zbigniew Dolata – przewodniczący Parlamentarnego 

W 
2017 roku sekcja badmintona działająca w Miejskim Klubie 
Sportowym „Stal” Nowa Dęba obchodzi złoty Jubileusz 50-
lecia swojego istnienia w środowisku Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Bur-

mistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon.

Z tej też okazji Zarząd Klubu, działacze i trenerzy sekcji badmintona 
zorganizowali uroczystości w dwóch odsłonach. Były to dwa turnieje 

badmintona - Grand Prix Nowej Dęby Amatorów i Weteranów w 11 
kategoriach wiekowych w sobotę 2 grudnia oraz Grand Prix Nowej 
Dęby Żaków, Młodzików Młodszych i Juniorów Młodszych w niedzielę 
3 grudnia.

Zawodniczki i zawodnicy tak w kategoriach dorosłych, jak i młodzie-
żowych, rywalizowali w grach pojedynczych, podwójnych i miesza-
nych. Miejscem badmintonowych zmagań była hala widowiskowo 
– sportowa Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, gdzie badmintoniści 
na co dzień trenują i rozgrywają swoje mecze ligowe oraz różnego 
rodzaju turnieje.

Szczególną oprawę miał sobotni turniej amatorów i weteranów, na 
który zjechali byli badmintoniści Stali Nowa Dęba z różnych zakątków 
Europy: Anglii, Danii i Niemiec, a także z wielu zakątków Polski, gdzie 
na co dzień pracują i mieszkają. Na turnieje te przyjechali również 
badmintoniści z różnych regionów Polski, w szczególności z Polski 
Południowo - Wschodniej.

Na uroczystość otwarcia sobotnich zmagań badmintonowych ama-
torów i weteranów przybyli zaproszeni goście: Zbigniew Chmielowiec 

Zespołu ds. Promocji Badmintona oraz Kazimierz Moskal - wiceprze-
wodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Badmintona. Po 
ceremonii otwarcia rywalizację rozpoczęli badmintonowi weterani 
i amatorzy. Na kortach można było zobaczyć wielu byłych medalistów 
mistrzostw Polski, członków kadr Polski oraz reprezentantów Polski. 
Prawdziwy popis gry, jak za dawnych lat dał najlepszy w historii sekcji 
badmintonista z Nowej Dęby Dawid Powęzka, który na co dzień pra-
cuje i mieszka w Wielkiej Brytanii.

W sobotę wieczorem po zakończonych grach odbyło się towarzyskie 
„spotkanie po latach, badmintonowych pokoleń”. Opowiadaniom 
wrażeń oraz dyskusjom nie było końca.

Wyniki sportowe Grand Prix Nowej Dęby Amatorów 
i Weteranów.
Kobiety:

1. Majerska Małgorzata, 2. Tomczyk Izabela, 3 – 4. Kopeć Patrycja, 
Franecka – Sudoł Barbara

Amatorzy kat. wiek. +20 lat:

1. Działoszyński Emil, 2. Bunio Sylwester, 3 – 4. Piekarz Mateusz, 
Cioch Sebastian

Amatorzy kat. wiek. +30 lat:

1. Misiak Wojciech, 2. Jabłoński Bartosz, 3 – 4. Bartłomiejczuk Łu-
kasz, Pawleta Roman

Amatorzy kat. wiek. +40 lat:

1. Majerski Piotr, 2. Malik Piotr, 3 – 4. Ordon Grzegorz, Drobek Zbi-
gniew

Amatorzy kat. wiek. +50 lat:

1. Mączyński Bogusław, 2. Kuranda Zygmunt, 3 – 4. Lewandowski 
Wojciech, Prosowski Jan Wojciech

Weterani kat. wiek. +20 lat:

1. Matoga Tomasz, 2. Dziki Adrian, 3 – 4. Piekarz Bartosz, Hałka 
Krzysztof

Weterani kat. wiek. +30 lat:

1. Powęzka Dawid, 2. Walas Dariusz, 3 – 4. Czachor Łukasz, Skrzek 
Piotr

Weterani kat. wiek. + 40 lat:

1. Tochowicz Mariusz, 2. Gerwatowski Cyprian, 3 – 4. Szczur Tade-
usz, Gawroński Wojciech

Weterani kat. wiek. + 50 lat:

1. Sitko Mieczysław, 2. Bunio Adam, 3. Michalik Tadeusz

Gry podwójne do 45 lat:

1. Piekarz Bartosz / Dziki Adrian, 2. Gawroński Wojciech / Gerwa-
towski Cyprian, 3 – 4. Czachor Mateusz / Tomczyk Izabela; Matoga 
Tomasz / Gofroń Dorota

Gry podwójne powyżej 45 lat:

1. Bunio Adam / Szczur Tadeusz, 2. Sitko Mieczysław / Tomasiewicz 
Jacek, 3– 4. Malik Piotr / Drobek Zbigniew ; Bąk Piotr / Kuranda 
Zygmunt

Ceremonii dekoracji zwycięzców dokonali: zastępca burmistrza mia-
sta i gminy Nowa Dęba Leszek Mirowski, twórca sekcji badmintona 
Antoni Malcharek, prezes MKS Stal Nowa Dęba Damian Diektiarenko, 

I wiceprezes MKS Stal Nowa Dęba Leszek Pabian, radny Powiatu 
Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł, trzykrotny olimpijczyk, członek Zarządu 
MKS Stal Nowa Dęba Grzegorz Sudoł oraz prezes Polskiego Związku 
Badmintona Marek Zawadka.

Wyniki sportowe Grand Prix Nowej Dęby Żaków, 
Młodzików Młodszych i Juniorów Młodszych.

Żaki:
Gra pojedyncza żaków (dziewczęta):

1. Rzeszutek Klaudia, 2. Krystek Oliwia, 3. Bartłomiejczuk Dominika

Gra pojedyncza żaków (chłopcy):

1. Wąsik Krystian, 2. Langner Patryk, 3. Kufel Bartosz

Młodzicy Młodsi:
Gra pojedyncza dziewcząt:

1. Zator Klaudia, 2. Więckowska Joanna, 3 – 4. Jodłowska Patrycja 
; Szumielewicz Emilia

Gra pojedyncza chłopców:

1. Jabłoński Igor, 2. Dydyński Arkadiusz, 3 – 4. Malak Kamil ; Chrza-
nowski Mikołaj

Gra podwójna dziewcząt:

1. Skrzek Emilia / Zator Klaudia, 2. Markiewicz Urszula / Szumiele-
wicz Emila, 3 – 4. Bełch Noemi / Kapinos Justyna ; Makuch Kinga / 
Piechota Oliwia

Gra podwójna chłopców:

1. Malak Kamil / Sychłowyj Szymon, 2. Turski Szymon / Zolbach lu-
kasz, 3 – 4. Dydo Dawid / Grzyb Gabriel ; Chrzanowski Mikołaj / 
Dulemba Bartosz

Gra mieszana:

1. Dydyński Arkadiusz / Skrzek Emilia, 2. Jabłoński Igor / Więckowska 
Joanna, 3. Borzęcki Dawid / Surowiec Natalia

Juniorzy Młodsi:
Gra pojedyncza dziewcząt:

1. Jodłowska Aleksandra, 2. Bukowińska Amelia, 3 – 4. Tomczyk Zo-
fia ; Szerszeń Joanna

Gra pojedyncza chłopców:

1. Maciąg Szymon, 2. Grzyb Wiktor, 3 – 4. Krystek Konrad ; Ciba 
Mateusz

biznes / sport sport
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inwestycje i remonty w obiektywie

Nowa elewacja Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie Nowa elewacja budynku Urzędu Miasta i Gminy

Szkoła w Jadachach po termomodernizacji Fundamenty nowej sali gimnastycznej przy szkole w Chmielowie

Odwodnienie drogi Piasek w Cyganach Nowy odcinek chodnika w Rozalinie

Miejsca parkingowe przy ulicy Jana Pawła II 28 - 32 Panele fotowoltaiczne na budynku UMiG

Gra podwójna dziewcząt:

1. Mycek Beata / Tomczyk Zofia, 2. Bukowińska Amelia / Orzecho-
wicz Jessica,

Gra podwójna chłopców:

1. Maciąg Szymon / Suszyński Jakub, 2. Grzyb Wiktor / Kosztyło Mi-
chał, 3. Ciba Mateusz / Kopeć Daniel

Gra mieszana:

1. Kosztyło Michał / Orzechowicz Jessica, 2. Suszyński Jakub / My-
cek Beata, 3. Krystek Konrad / Szerszeń Joanna

Ceremonii dekoracji zwycięzców dokonali: zastępca burmistrza mia-
sta i gminy Nowa Dęba Leszek Mirowski, twórca sekcji badmintona 
Antoni Malcharek, prezes MKS Stal Nowa Dęba Damian Diektiaren-
ko oraz I wiceprezes MKS Stal Nowa Dęba Leszek Pabian. W hali 

sportowej przez dwa turniejowe dni funkcjonowało stoisko sportowe 
RSL-a ze specjalistycznym sprzętem badmintonowym. Dwudniowe 
zmagania badmintonistów wzorowo sędziował sędzia główny Robert 
Karnasiewicz z Mielca, a opiekę medyczną nad całością sprawował 
ratownik medyczny Henryk Serafin z Nowej Dęby.

Zawody tak w kategorii starszej, jak i młodszej dostarczyły zgroma-
dzonej widowni wielu emocji, a pojedynki stały na bardzo dobrym 
poziomie sportowym. Wszystkich, zarówno starszych jak i młodszych 
cechowała niesamowita ambicja i determinacja w grze. Wszystkie 
pojedynki toczyły się w przyjaznej, świątecznej atmosferze. Wszyscy 
uczestnicy tych dwudniowych badmintonowych zmagań wieńczą-
cych ten znakomity Jubileusz na każdym kroku podkreślali doskonałą 
organizację tak sportową, jak i logistyczną.

Złoty jubileusz sekcji badmintona, który obchodziliśmy w pierwszy 
grudniowy weekend w Nowej Dębie, to nie tylko ewenement na Pod-
karpaciu, ale również i w Polsce. Było to prawdziwe święto badminto-
na w Nowej Dębie, które na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich 
jego uczestników.

Obchody Jubileuszu 50-lecia sekcji badmintona zostały dofinanso-
wane ze środków finansowych pochodzących z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Nowa 
Dęba.

MKS STAL

Galeria zdjęć na str. 28

Amatorzy siatkówki 
walczyli o Puchar 

Burmistrza
drużynę PROM-ILE.

Wszystkie mecze sędziowali Panowie Jerzy Brzuszek i Grzegorz Tre-
la, którym należą się podziękowania za profesjonalne i obiektywne 
sędziowanie. Organizatorzy i sędziowie dokonali wyboru najlepszej 
zawodniczki, którą została Pani Barbara Mysiak z drużyny VISAT PLUS 
TARNOBRZEG. Najlepszym zawodnikiem Turnieju wybrano Patryka 
Tomczyka z drużyny KWIATEK i PRZYJACIELE. Zawodnicy czterech 
pierwszych drużyn otrzymali pamiątkowe statuetki, Natomiast pierw-
sze trzy drużyny zostały uhonorowane pucharami. Nagrody wręczał 
Leszek Mirowski zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba. 
Podziękowania za udostępnienie hali dla Ewy Markowicz-Zając Dy-
rektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie oraz dla nauczycieli 
wychowania fizycznego w SP2 - Urszuli Nowak, Adamowi Szpuna-
rowi i Jackowi Szpunarowi za okazaną pomoc przy przygotowaniu 
Turnieju.

Amatorskie zmagania pod siatką powróciły do sportowego kalendarza 
po dwuletniej przerwie. Atmosfera podczas turnieju, zacięta rywaliza-
cja jak i pozytywne głosy uczestników dają nadzieję na stały powrót 
turnieju siatkówki do kalendarza sportowego Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. Zapraszam na wiosenny Turniej siatkówki o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej.

Adam Szurgociński

W 
nowoczesnej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Nowej Dębie odbył się Turniej siatkówki o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. Turniej 
miał charakter amatorski. Udział w Turnieju zadekla-

rowało siedem drużyn. W wyniku losowania drużyny zostały podzie-
lone na dwie grupy. W grupie A znalazły się cztery zespoły: TEAM 
SPIRIT, BAĆKOWICE, PROM-ILE, X-TEAM.W grupie B trzy drużyny: 
VISAT TEAM TBG, ART.-DANCE, KWIATEK i PRZYJACIELE. Rozegra-
no 9 spotkań eliminacyjnych w grupach. Pierwsze miejsce w gru-
pie A zdobyła drużyna PROM-ILE, drugie miejsce przypadło drużynie 
TEAM SPIRIT. Grupę B wygrała drużyna KWIATEK I PRZYJACIELE, 
miejsce drugie zdobyła drużyna VISAT PLUS TBG. W spotkaniu o brą-
zowy medal VISAT PLUS TBG pokonała 2:0 TEAM SPIRIT. W finale po 
zaciętym pojedynku drużyna KWIATEK i PRZYJACIELE zwyciężyła 2:0 

sport
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin wręcza Antoniemu 
Malcharkowi witraż z herbem Nowej Dęby

Najmłodsi zawodnicy podczas Grand Prix Nowej Dęby Żaków, Mło-
dzików i Juniorów

Uroczysta ceremonia otwarcia obchodów 50-lecia sekcji badmintona

Dawid Powęzka i państwo Malcharkowie Leszek Mirowski, Antoni Malcharek i Adam Bunio

Grand Prix Nowej Dęby - badmintonowi weterani na podium Dawid Powęzka - najlepszy badmintonista w historii sekcji ciągle 
w doskonałej formie. Na zdj. w duecie z Witoldem Zarębą.


