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Niech Jezus – Słowo, które stało się Ciałem 
i w noc betlejemską rozbiło swój namiot pośród nas, 

jednoczy nasze rodziny, wspólnoty i nasz naród 
w miłości, prawdzie, wierze, pokoju 

oraz w nowej nadziei 2020 roku!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w Nowym Roku 
życzą

Wiesław Ordon 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 

ze Współpracownikami

Damian Diektiarenko 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

wraz z Radnymi

„Radość miłości, 
Odpowiedź na dramat cierpienia i bólu, 

moc przebaczenia w obliczu zniewagi 
i zwycięstwo życia nad nicością śmierci 

 – wszystko znajduje swój pełny sens 
w Tajemnicy Jego Wcielenia, 

Jego stania się Człowiekiem (…)”

Benedykt XVI, Porta fidei, 13
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Wraz z nadchodzącymi Świętami Narodzenia Pańskiego 
składam mieszkańcom Nowej Dęby najserdeczniejsze życzenia pokoju, 

Bożej Radości i Miłości w tym szczególnym czasie. 
Wierzę, że Nowonarodzone Dzieciątko 

pobłogosławi Tobie i Twojej Rodzinie w Nowym Roku. 
Niech w każdym dniu dane Ci będzie odnaleźć Boga, a wraz z Nim szczęście.

Marcin Warchoł 
Poseł na Sejm RP

„Ta noc przypada tylko raz w roku, 
przynosi radość i niebiański pokój. 
Dzieciątko małe w żłóbku już leży, 
kto tylko może, do niego bieży.” 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie nam wszystkim radość i spokój. 

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 
a 2020 rok obdaruje nas pomyślnością, szczęściem i pokojem.

Zbigniew Chmielowiec 
Poseł na Sejm RP

Chmielów ma Otwartą 
Strefę Aktywności

K 
ońcem października została oddana do użytku Otwarta 
Strefa Aktywności w Chmielowie. Ten plac zabaw i siłow-
nia „pod chmurką” zaprojektowany przed dwoma laty, 
został zrealizowany w tym roku, dzięki pozyskaniu środków 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 195 tys. zł 
oraz z Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości 50 tys. zł. Pozostałe 
środki – 72 tys. zł to wkład własny gminy.

Dzięki tak znaczącej kwocie największa wieś w gminie zyskała 
atrakcyjny zakątek zarówno dla dzieci, młodzieży, a także starszych. 
OSA położona jest przy boisku wielofunkcyjnym i będzie zarządzana 
przez szkołę.

Plac zabaw posiada bezpieczną nawierzchnię, zaś siłownia nawierzch-
nię ze żwiru. Na placu zabaw obok tradycyjnych urządzeń zabawo-
wych – huśtawka, karuzela, znalazło się linarium stożkowe do wspi-
nania, huśtawka „orle gniazdo” czy trampolina. Na siłowni pojawiło 
się 6 urządzeń typu kajak, stepper, prasa ręczna i nożna. Powstała 
także strefa relaksu do gry w szachy oraz w bulle, która zachęca 
starszych, by popróbować swoich sił intelektualnych i sprawnościo-
wych. Urządzona została także pergola, gdzie znajduje się ławeczka 
z przewijakiem dla mam z dziećmi.

Otwarcia placu zabaw i siłowni dokonali radni Hubert Kopeć z Komi-
sji Oświaty, Stanisław Skimina – radny z Chmielowa, zastępca 
burmistrza Leszek Mirowski, dyrektor szkoły Renata Rożek, sołtys 

Jan Kotulski, przedstawiciele wykonawcy oraz dzieci i młodzież 
z Chmielowa. Obiekt został poświęcony przez ks. Witolda Garbu-
lińskiego.

 – Ten obiekt, którego kształt był uzgadniany z mieszkańcami, nie 
mógłby powstać, gdyby nie środki zewnętrzne, po które umiejętnie 
sięgamy. Niech służy mieszkańcom Chmielowa na długie lata – 
skomentował wydarzenie zastępca burmistrza Leszek Mirowski.

Wykonawcą zadania była firma DESTAR z Chmielowa.

UMiG/RL

samorząd
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D 
zień 11 listopada uznaje się za datę zakończenia I wojny 
światowej, a zarazem odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Nowodębskie uroczystości rozpoczęły się w koście-
le p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie odprawiona 

została msza św. w intencji Ojczyzny oraz wszystkich, którzy polegli 
w walce o naszą wolność. Mszę św. z udziałem księży z terenu deka-
natu Nowa Dęba odprawił ks. Eugeniusz Nycz. Poprzedził ją koncert 
w wykonaniu Orkiestry Dętej miasta i gminy Nowa Dęba.

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

Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon w swoim 
wystąpieniu przypomniał wydarzenia z historii Polski, które doprowa-
dziły do odzyskania niepodległości. Podkreślił także zasługi tych, którzy 
doprowadzili do powstania Wytwórni Amunicji Nr 3, dając mieszkań-
com tych terenów szansę na rozwój i poprawę warunków życia.

„Dziś warto wrócić refleksją do tych dwudziestu lat pokoju, które dla 
nas stały się olbrzymią szansą rozwoju cywilizacyjnego. Przed 80-laty 
uruchomiona została Wytwórnia Amunicji Nr 3 w Dębie, w tej biednej 
lasowiackiej wiosce, zagubionej w lasach Puszczy Sandomierskiej. 
Powstał zakład, który już na stałe zmienił losy ludzi z tego terenu, 
którzy zyskali pracę, warunki do życia, możliwości awansu społeczne-

go. WAm3, a później Zakłady Metalowe DEZAMET, stały się bijącym 
sercem gospodarczym naszego osiedla, a dalej miasta. Przez wiele 
lat miasto i zakłady to była ścisła symbioza, dziś oba te organizmy 
funkcjonują niezależnie, ale w dobrej współpracy. Zakłady są mece-
nasem wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych, zaś gmina stara 
się poprawiać warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 
na terenie, gdzie funkcjonują zakłady, poprzez inwestycje komunika-
cyjne” – mówił burmistrz W. Ordon.

Po okolicznościowym wystąpieniu burmistrza głos zabrał poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł oraz 
Witold Śmiśniewicz – syn Tadeusza Śmiśniewicza, dyrektora 
technicznego Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie. Następnie odczytany 
został Apel Pamięci, a kompania honorowa z Ośrodka Szkolenia Poli-
gonowego Wojsk Lądowych „Dęba” oddała salwę honorową. Po apelu 
delegacje władz samorządowych, powiatowych oraz firm i instytucji 
z terenu gminy Nowa Dęba złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepod-
ległości. Wiązankę kwiatów w imieniu posła Zbigniewa Chmielowca 
złożył członek Zarządu Powiatu tarnobrzeskiego Wojciech Gruszka.

Uroczysty śpiew Roty przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Miasta 
i Gminy Nowa Dęba zakończył część oficjalną uroczystości. Zgro-
madzeni na placu imienia majora Jana Gryczmana mogli posilić się 
wojskową grochówką.

Po uroczystości delegacja samorządowców wraz z Witoldem 
Śmiśniewiczem udała się na ulicę Szypowskiego w pobliże budynku 

101.rocznica odzyskania 
Niepodległości
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administracji DEZAMET-u, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy infor-
mującej o tym, że w miejscu dotychczasowej Alei Metalowca będzie 
budowana ulica Tadeusza Śmiśniewicza. Syn dyrektora technicznego 
Wytwórni Amunicji nr 3 nie krył wzruszenia faktem, iż w tym miejscu 
w niedługim czasie powstanie drugi łącznik miasta ze strefą ekono-
miczną. Dziękował jednocześnie burmistrzowi, staroście oraz radnym, 
że doceniają jego starania, by utrwalać w pamięci zasługi jego ojca dla 
społeczności Nowej Dęby.

Druga 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 
przebyli dystans 3400 m wokół zalewu, a biegacze mieli tradycyjnie 
do pokonania jedno, dwa lub trzy okrążenia.

Na zakończenie organizatorzy wręczyli najlepszym puchary, a każdy 
uczestnik marszu i biegu otrzymał pamiątkowy medal. Puchary i meda-
le wręczał zastępca burmistrza Leszek Mirowski. Przygotowany 
został także poczęstunek dla uczestników przy wiacie ogniskowej.

Obchody zakończył koncert „Moniuszko – 200 lat” w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w wykonaniu muzyków Filharmonii Podkarpackiej.

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. 23

RL/MM

Będą wyższe opłaty za śmieci

S 
zanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Dęba!

W październiku odbyło się spotkanie władz miasta Stalo-
wej Woli i Miejskiego Zakładu Komunalnego (MZK) Sp. 
z o.o. z gminami, które przed laty podpisały Porozumienie 

o tworzeniu wspólnego systemu zagospodarowania odpadów komu-
nalnych. Dzięki tej współpracy, przez kolejne lata mieszkańcy z gmin 
tego Porozumienia płacili jedne z najniższych stawek opłat za odpady 
komunalne w województwie, tak więc spełniło ono swoje założenia.

Obecnie sytuacja na rynku śmieci zmienia się diametralnie z kilku 
powodów. Wzrastają opłaty niezależne od MZK, które zagospoda-
rowuje nasze odpady. Jedna z nich, tzw. „opłata marszałkowska” 
za deponowanie odpadów na składowisku, wzrasta od 1 stycznia 
ze 170 zł do 270 zł. Jeszcze wyższy wzrost to koszty oddawania 
do spalarni tzw. odpadów pre-RDF. Są to odpady, które nie nada-
ją się do recyklingu i składowania na składowiskach, a mogą być 
poddane obróbce termicznej (spalaniu). Do nich należą np. butelki 
PET po płynach do prania, cienka folia, opakowania do wędlin, itp. 
Przez kilka lat (gdy Chiny odbierały plastik) spalarnie przyjmowały 
pre-RDF bezpłatnie, a nawet płaciły. Obecnie to my musimy dopłacić 
takiej instalacji za odebranie tych odpadów – o ile obecnie za 1 t 
płaci się 146 zł, to od 1 stycznia będzie to ok. 900 zł (MZK zakła-
da, że w ciągu roku cena ta może wzrosnąć). Na wzrost kosztów 
w instalacji przerobu odpadów komunalnych będzie mieć wpływ 
wzrost najniższego wynagrodzenia (16%) oraz wzrost cen energii 
elektrycznej (ok.40%).

Spółka MZK przedstawiła nowe ceny za odpady „na bramie” od 1 
stycznia. I tak, koszty odpadów zmieszanych, które stanowią główny 
składnik naszych śmieci z 212 zł rosną do 529 zł brutto za tonę; 
odpady w żółtych workach (w tym butelki PET) ze 130 zł na 486 zł 
brutto. Cena odpadów wielkogabarytowych wzrośnie trzykrotnie – do 
1026 zł brutto za tonę. Jakby nie patrzeć, wzrosnąć muszą opłaty 
jakie ponosimy za odpady komunalne.

Ustawodawca wprowadził także obowiązek odbioru odpadów 
z obszarów wiejskich od kwietnia do października 2 razy w tygo-
dniu – obecnie robimy to raz na 3 tygodnie. Tak więc wzrosną także 
koszty transportu. Do tego wszystkiego należy dołożyć stały przyrost 
odpadów komunalnych – średniorocznie o co najmniej 5%, co należy 
uwzględnić w kalkulacji.

W związku ze zniesieniem regionalizacji odbioru odpadów komunal-
nych, tj. możliwością przekazania odpadów do wybranej instalacji 
na terenie całego kraju, największym problemem jest dziś dostęp do 

infrastruktury, która odbierze i zagospodaruje odpady. Dzięki temu, 
że Gmina Nowa Dęba jest w porozumieniu z miastem Stalowa Wola, 
stawki te są umiarkowane, w związku z czym nie wzrosną one tak 
wysoko, jak w innych gminach o podobnych charakterze jak nasza 
(od 20 do 28 zł).

Wzrost opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest nieza-
leżny od samorządu, który pełni rolę organizatora tego procesu. 
Naszym zadaniem jest taka jego organizacja, aby opłaty były racjo-
nalne i pozwoliły go zrealizować. Gmina zebrane pieniądze z opłat 
za śmieci może wydać tylko na obsługę systemu oraz odbiór i zago-
spodarowanie odpadów. Rada Miejska w poczuciu odpowiedzialno-
ści za funkcjonowanie systemu „śmieciowego” na terenie gminy, 
zaakceptowała przedstawione przez burmistrza stawki opłat, zarów-
no dla mieszkańców, jak też firm i instytucji. Od 1 stycznia 2020 r. 
opłata od osoby wyniesie 19,80 zł na miesiąc, a w przypadku, gdy 
mieszkaniec nie będzie segregował, to opłata wyniesie 39, 60 zł. 
Dodać należy, że opłaty te mogą wzrosnąć o 5 zł od osoby w zabu-
dowie jednorodzinnej (24,80 zł), o ile odpady biodegradowalne nie 
będą kompostowane.

Czy można zahamować tak dynamiczny wzrost, jeśli nie da się go 
zupełnie powstrzymać? Najważniejsze zadanie dla mieszkańców: 
musimy ograniczyć ilość odpadów, a w szczególności odpadów 
zmieszanych! To może wpłynąć na zahamowanie wzrostu cen. 
Idźmy na zakupy z własną torbą wielorazowego użytku, wybierajmy 
produkty bez zbędnych opakowań, zabierzmy własne opakowania – 
np. płócienny worek – na pieczywo, częściej wybierajmy produkty 
na wagę, ograniczmy naczynia jednorazowe. Ale też segregujmy 
odpady komunalne, póki te są tańsze od zmieszanych.

Wiele od nas zależy w kwestii wysokości opłaty za odpady i wszyscy 
razem zróbmy to, co możemy, aby nie przyczyniać się do wzrostu 
tych opłat.

Wiesław Ordon 
Burmistrz
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Remonty w obiektywie
Nowy chodnik w Chmielowie

W 
połowie września zakończyła się duża inwestycja 
pod nazwą „Budowa deptaka pieszego w pasie drogi 
powiatowej nr 1112 R – dojazd do stacji kolejowej 
Chmielów – etap III”. Dzięki tej inwestycji, która 

kosztowała prawie 200 tys. zł i która była współfinansowa-
na przez gminę Nowa Dęba, mieszkańcy Chmielowa mają 190 
metrów chodnika.

Środki z funduszu sołeckiego Tarnowskiej Woli zostały wydane 
m.in. na nowe przepusty i odmulenie rowu przy drodze za torami 
o „urokliwej” nazwie „Szubienice”.

Droga dojazdowa do gruntów rolnych 
w Jadachach

16 
października dokonany został odbiór drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w obrębie Jadachy 
(działka ewid. nr 2211-część i 2273) o długości 
880 m i szerokości 3 m.

W ramach zadania wykonany został przepust w drodze wraz ze 
ściankami czołowymi. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 
103 804,62 zł, w tym: dotacja przyznana przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 75 000 zł, udział 
własny Gminy: 28 804,62 zł.

Wykonawcą prac była firma KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemy-
sław Korpuliński z Padwi Narodowej. Jest to kontynuacja wyre-
montowanego w 2018 roku odcinka drogi o długości 700 m.

Remonty na DK 9

10 
grudnia przywrócony został płynny ruch na DK 
9 w miejscu remontowanego mostu na rzece 
Dęba między Nową Dębą a Tarnowską Wolą. 
Jednocześnie GDDKiA rozpoczęła prace przy 

budowie chodnika w Tarnowskiej Woli.

Trwające od kilku miesięcy prace remontowe na moście nad 
rzeką Dęba dobiegły końca. W rezultacie usunięta została 
sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy na tym odcinku, który 
w godzinach szczytu powodował nawet kilkukilometrowe korki.

W tym samym czasie w Tarnowskiej Woli rozpoczęły się pierw-
sze prace związane z budową chodnika po zachodniej stronie 
drogi krajowej nr 9. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca 
inwestycji – firma FHUP BRUK-MAR, do końca lipca przyszłego 
roku za kwotę prawie 995 tys. zł wykona blisko 2 km chodni-
ka.

Na terenie gminy Nowa Dęba w ciągu drogi krajowej nr 9 trwają 
także prace związane z remontem wiaduktu nad torami kolejo-
wymi w Chmielowie.
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Remont chodnika od pawilonu „JODEŁKA” do ronda 
zakończony

W 
ramach kolejnego – II etapu zakończono remont chodni-
ka wzdłuż ulicy Rzeszowskiej w Nowej Dębie na odcinku 
od pawilonu „JODEŁKA” do ulicy Kościuszki.

Prace remontowe polegały na rozbiórce starej nawierzch-
ni chodnika z płyt chodnikowych 50x50cm i obrzeży trawnikowych 
na długości ok. 240 metrów i powierzchni ok. 640 m2, wywiezieniu 
gruzu, regulacji studzienek i zaworów, profilowaniu i zagęszczeniu 
podłoża, obudowie drzew wpisanych w ciąg chodnika, wykonaniu 
warstwy odsączającej, wykonaniu warstwy podbudowy z kamienia 
łamanego, ułożeniu obrzeży chodnikowych, ułożeniu nawierzchni 
chodnika z płytek betonowych, oczyszczeniu terenu z pozostałości 
oraz pracach wykończeniowych i porządkowych.

Wykonawcą robót była lokalna Firma Remontowo-Brukarska z Jada-
chów. Materiały, które udało się odzyskać w całości w postaci płyt 
chodnikowych i obrzeży wydano na rzecz sołect i osiedli, z przezna-
czeniem do własnego zagospodarowania. Całość robót remontowych, 
na które złożyły się koszty zakupu przez gminę płytek betonowych LUX 
JADAR, koszty pozostałych materiałów i wykonawstwa oraz koszty 
nadzoru inwestorskiego zamknęły się kwotą blisko 110 tys. zł.

Wyremontowany chodnik cieszy nowym wyglądem, a przede wszyst-
kim komfortem i bezpieczeństwem użytkowania.

Klatka schodowa w UMiG dostosowana do 
wymogów ppoż

Z 
akończyły się prace modernizacyjne w budynku UMiG przy 
ul. Rzeszowskiej 3 prowadzone pod kątem ochrony przeciw-
pożarowej.

Istniejąca klatka schodowa została dostosowana do wymo-
gów przepisów pożarowych. Podczas remontu w klatce wymieniono 
instalację elektryczną, zamontowano kompleksowy system powiada-
miania pożarowego powiązany i ściśle współpracujący z istniejącym 
systemem ppoż w budynku UMiG. Zamontowano również dodatkowe 
okno oddymiające, zainstalowano wentylator napowietrzający oraz 
oddzielono klatkę od korytarzy przegrodami i drzwiami przeciwpoża-
rowymi. Dodatkowo dokonano zmian w zakresie zasilania energetycz-
nego części budynku.

Po remoncie klatka zyskała również nowy wygląd poprzez obłoże-
nie schodów i spoczników płytkami, wymianę balustrad i pochwytów, 
malowanie ścian. Wyremontowana klatka będzie stanowiła drogę 
ewakuacji wolną od ognia i dymu, ale mamy nadzieję, że nigdy nie 
będzie konieczności korzystania z niej w przypadku pożaru.

Kolejne podwórka osiedlowe oświetlone

Z 
akończyła się inwestycja polegająca na budowie oświetlenia 
podwórek przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Mickie-
wicza i 1 Maja w Nowej Dębie.

W ubiegłym roku została przygotowana dokumentacja 
projektowa na realizację zadania, natomiast w tym roku zostało ono 
wdrożone do realizacji. Obejmowało ono montaż 13 latarni parko-
wych (o wysokości 4m z oprawami LED 34 W), budowę linii kablowej 
niskiego napięcia do zasilania latarni o długości ok. 465 m oraz usta-
wienie szafy oświetleniowej z układem sterującym.

Wykonawcą robót był wyłoniony w drodze przetargu Zakład Usług 
Elektrycznych „EL-KAM” z Jeżowego. Zadanie zostało zrealizowane 
za łączną kwotę 45 tys. zł (wykonawstwo, projekt i nadzór).

UMiG

samorząd

Nowe drzwi garażowe w OSP Nowa Dęba

Przebudowa garażu w OSP Poręby Dębskie
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Droga nad Bystrzykiem 
oddana do użytku

Z 
akończona została przebudowa ważnej dla mieszkańców 
miasta drogi nad Bystrzykiem. Zakres robót obejmował 
remont drogi wewnętrznej o szerokości 5 m wraz z przy-
ległymi parkingami, a także częściowo chodniki. Długość 

remontowanej drogi to 363 m. Przebudowane zostały miejsca posto-
jowe przewidziane do remontu z prawej strony przedmiotowej drogi. 
Wymiary miejsc postojowych to 2,5m x 5m, miejsca dla niepełno-
sprawnych o wym. 3,6m x 5m. Łącznie wybudowano bądź wyremon-
towano 79 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc dla osób niepeł-
nosprawnych. Miejsca parkingowe od strony Bystrzyka, tj. po lewej 
stronie drogi o nawierzchni z płyt typu MEBA nie były przedmiotem 
prowadzonego remontu, gdyż są w dobrym stanie technicznym.

Za miejscami parkingowymi odcinkowo wykonano remont istnieją-
cego chodnika tak, aby zapewnić sprawną komunikację istniejących 
miejsc parkingowych oraz istniejących chodników.

Remont jezdni i parkingów polegał na sfrezowaniu istniejącej 
nawierzchni bitumicznej, a następnie ułożeniu nowych warstw ście-
ralnej i wiążącej oraz siatki. W miejscach, gdzie nawierzchnia drogi 
i parkingu była z kruszywa, wykonano nawierzchnię z betonu asfalto-
wego dodatkowo wzmocnionego kruszywem.

Odwodnienie remontowanej jezdni i parkingów wykonano za pomo-
cą istniejących wpustów istniejącej kanalizacji deszczowej. Wpusty 
deszczowe, a także studnie rewizyjne wymieniono na nowe. Spływ 
wody będzie odbywał się poprzez spadki poprzeczne i podłużne do 
wpustów ulicznych i przykanalików z rur PEHD Ø200, a następnie do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wartość wykonanych robót – 415 tys. zł, a wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Małej.

Wyrażam satysfakcję, że w tak krótkim czasie od przejęcia tej drogi od 
TSM-u i pozyskania działki od Dezametu, udało się przebudować ten 
newralgiczny dla tej części miasta ciąg komunikacyjny – komentuje 
burmistrz Wiesław Ordon. – Myślę, że satysfakcję mają też radni 
minionej i obecnej kadencji, którzy o tę drogę zabiegali.

Osiedle zyskało kawałek solidnej infrastruktury, która będzie 
służyć mieszkańcom.

AK/RI

Park Przemysłowy MACHÓW

N 
ie zwalniają tempa prace związane z powstaniem 
na terenie Tarnobrzega i Chmielowa „Parku Przemysłowe-
go MACHÓW”. 30 września w siedzibie tarnobrzeskiego 
Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. odbyło się kolej-

ne spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz zarzą-
dów spółek, będących właścicielami infrastruktury na terenie prze-
mysłowym.

Władze samorządowe reprezentowali: Dariusz Bożek prezydent 
miasta Tarnobrzega, Wiesław Ordon burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba, Jerzy Sudoł starosta tarnobrzeski i Bogusław Potań-
ski przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega, natomiast podmioty 
zarządzające infrastruktura reprezentowali Jacek Maślanka członek 
Zarządu Siarkopol Tarnobrzeg, Wojciech Brzezowski prezes Zarzą-
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Odnowione drogi w strefie

W 
listopadzie zakończył się pierwszy etap remontu dróg 
w nowodębskiej podstrefie TSSE EURO-PARK WISŁO-
SAN.

Prace remontowe obejmowały 1420 metrowy odcinek 
od bramy dolnej (przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej) do bramy górnej (przy Hotelu Szypowski Strefa), 
wzdłuż firm Polpharma, ESV Wisłosan, Dezamet, Eltex.

Według umowy na rozbudowę drogi gminnej przewidziana była 
wymiana nawierzchni, budowa chodników dla pieszych na długości 
840 metrów, budowa 257 miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych, budowa 3 zatok postojowych dla samochodów ciężaro-
wych (11 miejsc) oraz odwodnienie nawierzchni. Zainstalowano 36 
lamp ulicznych, zamontowano stojaki na rowery, a w ramach poprawy 
bezpieczeństwa w pobliżu budynku Polpharmy pojawiło się wyniesio-
ne przejście dla pieszych.

Aby ułatwić poruszanie się po terenie nowodębskiej podstrefy TSSE 
na wjeździe ustawiona została nowa tablica z lokalizacją firm oraz 
nadanymi nazwami ulic: COP-u, Metalowca, Witolda Thieme, Piotra 
Siedleckiego i Tadeusza Śmiśniewicza.

Inwestycja jest częścią projektu związanego z poprawą infrastruktury 
drogowej Gminy Nowa Dęba. Projekt modernizacji i rozbudowy dróg 
w nowodębskiej podstrefie został objęty dofinansowaniem z Fundu-

szu Dróg Samorządowych (FDS). Pierwszy etap zamknął się kwotą  
3 277 820,53 zł, przy dotacji z FDS w wysokości 1 251 479 zł.

Warto wspomnieć, że w ramach porozumienia z Gminą Nowa Dęba 
kwotą 200 tys. zł inwestycję dofinansowała także Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. Na kolejny, drugi etap przebudowy dróg na strefie 
obejmujący 580 metrowy odcinek od budynku Polpharmy do budynku 
Promostu, Gmina Nowa Dęba otrzyma wsparcie z Funduszu w wyso-
kości 857 616 zł.

RL/MM

du Zakładów Chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg i Józef Motyka 
dyrektor likwidator Kopalni Siarki Machów oraz dyrekcja tarnobrze-
skiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Spotkanie prowadzone przez kierownika projektu – Krzysztofa 
Wędrychowicza z ARP SA O/Tarnobrzeg, miało na celu podsumo-
wanie dotychczasowych ustaleń i zrealizowanych działań oraz okre-
ślenie kolejnych niezbędnych do realizacji zadań.

Omówiono szereg istotnych zagadnień, które mają znaczący wpływ 
na rozwój tego terenu. Sprawy te dotyczyły projektów przebudowy 
dróg na terenie przemysłowym, budowy ciągów pieszo-rowerowych, 
oświetlenia, przystanków autobusowych (w tym zatok) i zajezdni auto-
busowej oraz rond na kilku skrzyżowaniach, opracowania spójnego 
MPZP w Tarnobrzegu i Chmielowie, problemu ze starymi budynkami, 
które zagrażają życiu i bezpieczeństwu ludzi oraz negatywnie wpływa-
ją na wizerunek całego terenu, planów inwestycyjnych spółki Siarko-
pol związanych z biurowcem w Tarnobrzegu, problemów związanych 
z budynkiem, w którym znajduje się przychodnia zdrowia, znaczącej 

uciążliwości na otoczenie wynikające z działalności FCC Tarnobrzeg 
oraz powstających dróg szybkiego ruchu w regionie i możliwości 
skomunikowania terenu Parku z tymi drogami.

Idea powstania Parku Przemysłowego MACHÓW wpisuje się w zada-
nia powierzone przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
w zakresie powołania pakietu dla miast średnich. Plan ten jest ukie-
runkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów 
kraju, a w szczególności tych borykających się z problemami społecz-
no-gospodarczymi. W wyniku działań Oddziału ARP w ubiegłym roku 
powstało oświetlenie ul. Zakładowej, a w tym roku zakończona zosta-
nie budowa parkingu dla samochodów ciężarowych z zapleczem sani-
tarnym – inwestycje te są finansowane ze środków ARP. Jak podkre-
śla dyrektor ARP w Tarnobrzegu Adam Kuśnierz – cieszyć może 
udział i zaangażowanie zarówno władz samorządowych jak i innych 
podmiotów wspierających prace nad poprawą warunków inwestycyj-
nych w Machowie. To przecież nasze najważniejsze zadanie.

ARP S.A.
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Jubileusz hodowców gołębi

W 
październiku jubileusz 30-lecia obchodziła nowo-
dębska sekcja Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych. Z tej okazji Zarząd sekcji 
Nowa Dęba, w skład którego wchodzą: prezes Jan 

Zawrotniak, sekretarz Wojciech Kasica oraz skarbnik Jan 
Tomczyk, zorganizował uroczyste zakończenie sezonu lotowe-
go 2019.

W obecności blisko 40-stu hodowców oraz zaproszonych gości 
– starosty tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła, burmistrza Nowej 
Dęby Wiesława Ordona, prezesa Oddziału Tarnobrzeg Lesz-
ka Koniecznego oraz doktora weterynarii Artura Sączawy, 
Zarząd podsumował tegoroczne wyniki.

Rywalizacje w lotach gołębi dorosłych zdominował Władysław 
Rzeszut. Z lotu Narodowego z Brukseli do Nowej Dęby (1220 
km) na podium uplasowały się gołębie Tadeusza Rzeszuta 
i Wojciecha Kasicy. W lotach gołębi młodych jedną rywaliza-
cje wygrał Rafał Kosiorowski. Z kolei najlepszy gołąb młody 
w sezonie 2019 należy do Zbigniewa Chmielowca.

Nagrodzono także hodowców, których gołębie zwyciężyły w locie 
„O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba” oraz w locie 
„O Puchar Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego”. W obu lotach 
pierwsze miejsce zajął Rafał Kosiorowski, drugie Zbigniew 
Chmielowiec, a trzecie Leszek Strojek. Doceniony został 

także Wojciech Kasica, którego młoda samiczka reprezento-
wała Okręg Tarnobrzeg na wystawie ogólnopolskiej w klasie 
„Olimpijski Standard”.

Nowodębscy hodowcy gołębi pocztowych dziękują burmistrzo-
wi oraz staroście za pomoc z ich strony oraz mają nadzieję 
na owocną współpracę w kolejnych latach.

PZHGP Sekcja Nowa Dęba

W 
Tarnowskiej Woli przy parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa powstał 2 Szczep Harcer-
ski ZHP „Szkwał”. Tworzy go obecnie ponad 60 
osób, skupionych w trzech jednostkach metodycz-

nych i wiekowych: Gromadzie Zuchowej, Drużynie Harcerskiej 
i Drużynie Starszoharcerskiej.

Tradycja harcerska istniała na terenie parafii już wcześniej, gdyż 
przy szkole działała niegdyś 2 Drużyna Harcerska, a w ostatnich 
latach z inicjatywy ks. wikariusza Piotra Haracza przy para-
fii powstała wielopoziomowa 2 Drużyna Harcerska „Szkwał”. 
Działała prężnie przez kilka lat, ale w ostatnich miesiącach jej 
działalność została zawieszona.

Od września 2019 roku podjęto próbę reaktywacji harcerstwa 
przy parafii. Pierwszym impulsem był wyjazd na wakacyjny 
obóz harcerski na Mazury. Wzięło w nim udział kilkanaście osób 
z terenu parafii Tarnowska Wola wraz z harcerzami z działa-
jących także przy parafiach środowiskach ZHP – 5 Szczepu 
Harcerskiego „Brzask” z Zaklikowa, 4 Szczepu Harcerskiego 
„Feniks” ze Stalowej Woli i Szczepu Harcerskiego „Bieszczad-

nicy” z Woli Rzeczyckiej”. Łącznie na obozie było 160 osób.

Po powrocie z obozu kolejnym bodźcem do zainteresowania 
dzieci i młodzieży harcerstwem była wspólna budowa „Placu 
harcerskiego” na terenie przy kościele. Dzieci i młodzież wraz 
z przyszłą kadrą wybudowali drewniane ogrodzenie placu, dwie 
bramy, wieżę wartowniczą, miejsce na ognisko obrzędowe, 
hamak i kuchnię polową. Obok powstała także „Strefa sportu” 
z boiskami do piłki nożnej i siatkówki. Całość nazwano mianem 
„Areny Młodych” – ciałem i duchem!

Nowy rok harcerski 2019/2020 rozpoczął wspólny 2-dniowy 
biwak pod namiotami na „Placu Harcerskim” wraz z zaprzy-
jaźnionymi harcerzami z 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask” 
z Zaklikowa. Zakończyła go niedzielna Msza święta harcerska, 
podczas której harcerze z Zaklikowa zachęcali miejscowe dzie-
ci i młodzież do wstępowania w szeregi harcerskie.

Z początkiem września po akcji naborowej podczas wspo-
mnianej Mszy świętej harcerskiej oraz rozmów indywidualnych 
z dziećmi i ich rodzicami ruszyły pierwsze zbiórki. Nowa kadra 

Harcerski szkwał 
w Tarnowskiej Woli
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zaproponowała, zgodnie z metodyką harcerską, podział na 3 
jednostki wiekowe:

Gromada Zuchowa (klasy 0-3 SP), zbiórki w czwartki od  »
godz. 15.30 do 17.00, drużynowa – druhna Joanna 
Jachyra – Szwedo, przyboczna – druhna Edyta Wdowiak,

Drużyna Harcerska (klasy 4-6 SP), zbiórki w soboty od  »
godz. 12.00 do 13.30, drużynowa – druhna Patrycja 
Hajduk HO,

Drużyna Starszoharcerska (klasy 7 i 8 SP oraz starsi),  »
zbiórki w soboty od godz. 13.30 do 15.00, komendant 
szczepu i drużynowy – ks. phm. Kamil Dziurdź.

Pod koniec września odbył się pierwszy wyjazdowy weekendo-
wy biwak szczepu w Bieszczadach nad Zalewem Myczkowskim, 
na który udali się także wędrownicy z Zaklikowa.

Z kolei w ostatnią sobotę września nasze zuchy i harcerze wzięli 
udział w Diecezjalnym Starcie Harcerskim w Momotach Górnych 
koło Janowa Lubelskiego, współorganizowanym przez naszego 
rodaka ks. phm. Dariusza Sidora, Diecezjalnego Duszpaste-
rza Harcerzy.

W międzyczasie w wyniku szczepowego konkursu plastycznego 
zostało zaprojektowane logo szczepu. Znaczenie loga jest 
następujące: barwy koloru chabrowego i żółtego nawiązują do 
herbu założycieli miejscowości hrabiów Tarnowskich, 3 gwiazdy 
6 – ramienne z ich herbu to nasze 3 jednostki: Gromada Zucho-
wa, Drużyna Harcerska oraz Drużyna Starszoharcerska, dąb to 
symbol gminy i nawiązanie do jej herbu, 4 spadające liście dębu 
to 4 miejscowości tworzące parafię: Tarnowska Wola, Rozalin, 
Alfredówka i Buda Stalowska, grafika szkwału to nagły i mocny 
wiatr nad wzburzonym stawem w Budzie Stalowskiej, a w oddali 
wdać las, otaczający nasz „Plac Harcerski.” Nowe logo znalazło 
się na polarach harcerskich oraz na ramionach mundurów.

Pierwszą akcją zarobkową naszych zuchów i harcerzy była 
październikowa sprzedaż zniczy, dzięki czemu możliwy był zakup 
harcerskich polarów z nazwą i logiem szczepu dla wszystkich 
zuchów i harcerzy.

Również po raz pierwszy 1 listopada od godz. 8.00 do 22.00 
w centralnym punkcie cmentarza parafialnego zuchy i harcerze 
zaciągnęli warty, oddając cześć i szacunek zmarłym Kapłanom, 
Bohaterom walk o niepodległość oraz wszystkim Zmarłym, 
spoczywającym na cmentarzu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem była współorganizacja VI Ogni-
ska Patriotyzmu w dniu Święta Niepodległości 11 listopada. 
Po uroczystej Mszy świętej za Ojczyznę na „Placu Harcerskim” 
podczas apelu wciągnięto flagę na nowy maszt, zbudowa-
ny z pomocą rodziców naszych harcerzy. Nastąpiło oficjalne 
mianowanie komendanta szczepu, drużynowych i przybocznej 
oraz wręczenie sznurów funkcyjnych. W tym wyjątkowym dniu 
odbyło się również uroczyste nadanie chabrowo – żółtych barw 
dla całego szczepu, nawiązujących do symboliki herbu rodu 
Tarnowskich. Po apelu zapłonęła harcerska watra i odbyło się 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i harcerskich.

Naszego środowiska nie zabrakło także podczas zlotu w Nowej 
Sarzynie w ostatni weekend listopada z okazji Festiwalu Piosen-
ki Harcerskiej i Turystycznej „Hit”. Zadebiutowała na nim bardzo 
udanie nasza Harcerska Grupa Muzyczna „Będzie dobrze!”.

Pierwsza niedziela adwentu była jednocześnie pierwszą Mszą 
świętą harcerską w naszej świątyni, podczas której zuchy 
i harcerze przygotowali całą liturgię – asystę liturgiczną, czyta-
nia, modlitwę wiernych i procesję z darami, zaś Harcerski 
Grupa Muzyczna „Będzie dobrze!” zapewniła oprawę muzyczną. 
Takie Eucharystie, rozpoczynane Hymnem Związku Harcerstwa 
Polskiego, a kończone Modlitwą harcerską, będą odbywać się 
cyklicznie co miesiąc.

Na kompleks „Areny Młodych”, zbudowany wspólnie z dzieć-
mi i młodzieżą, składają się obecnie: „Plac Harcerski”, „Strefa 
sportu” i Budynek parafialny „Oratorium Świętego Jana Bosko” 
z wybudowanym ostatnio dzięki wsparciu ks. proboszcza Piotra 
Palacza i pomocy rodziców harcerzy nowym kominkiem. Przy 
jego żywym ogniu spotykają się grupy parafialne – ministranci 
i lektorzy, zuchy, harcerze i harcerze starsi, Schola „Corazones” 
i Chór „Soli Deo”.

Harcerstwo to wszechstronne wychowanie młodego człowieka 
poprzez stawianie wyzwań, opartych na braterstwu i służbie 
Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

Zapraszamy do naszej harcerskiej rodziny 2 Szczepu Harcer-
skiego „Szkwał”!

Czuwaj!

Ks. phm. Kamil Dziurdź, 
komendant 2 SH „Szkwał” Tarnowska Wola
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S 
towarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej funkcjonuje 
od 2009 roku. Obecnie obejmuje 13 gmin z terenu Woje-
wództwa Podkarpackiego i Lubelskiego. Są to gminy: Bara-
nów Sandomierski, Bojanów, Dzikowiec, Grębów, Gorzyce, 

Janów Lubelski, Kolbuszowa, Modliborzyce, Nowa Dęba, Potok Wielki, 
Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany. Stowarzyszenie zrzesza 
samorządy lokalne, rybaków, organizacje pozarządowe i mieszkań-
ców. Od 2011 roku LGR realizuje działania polegające na realizacji 
Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, których celem jest 
zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Działalność 
rybacka na obszarze LGR to głównie duże gospodarstwa rybackie, 
zajmujące się stawową produkcją karpia i innych ryb słodkowod-
nych. W okresie od 2011 r. do 2019 r. LGR Puszczy Sandomierskiej 
pośredniczył w wydatkowaniu kwoty ponad 18 mln zł pochodzących 
z Funduszy Unijnych przeznaczonych na rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa.

Na lata 2016-2023 LGR dysponuje budżetem w wysokości 8 mln 
zł, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Środki te głównie 
przeznaczone są na wsparcie gospodarstw rybackich, przedsiębior-
ców i samorządów ukierunkowanych na rozwój obszaru LGR. Jedną 
z większych operacji wspieranych ze środków LGR było zagospo-
darowanie terenów rekreacyjnych „Nad Zalewem” w Nowej Dębie. 
W ramach kilku operacji teren ten został gruntowanie zagospodaro-
wany, a ostatni projekt wspierany ze środków LGR dotyczył oświetle-
nia terenu Zalewu. W ramach ciekawszych operacji wspieranych ze 
środków wymienić można budowę restauracji serwującej dania z ryb 
na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Grębowie.

Kolejne nabory wniosków planowane są na styczeń 2020 roku. 
W ramach środków LGR możliwe będzie sfinansowanie operacji 
polegających na tworzeniu miejsc pracy, rozwijaniu działalności 
rybackiej, w tym także przez młodych rybaków, tworzeniu i rozwi-
janiu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, działania szkole-
niowe. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktów 
z Biurem LGR.

20 listopada 2019 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, w trakcie 
którego na kolejną kadencję wybrano władze Stowarzyszenia. Skład 
władz Stowarzyszenia nie uległ zasadniczym zmianom.

Biuro LGR

10 lat funkcjonowania Lokalnej Grupy 
Rybackiej Puszczy Sandomierskiej

N 
owa technologia czy śmiertelne zagrożenie? Nie ustają 
dyskusje na temat instalowania w naszym kraju sieci 5G? 
Co to takiego i czy rzeczywiście mamy się czego bać?

Pod tajemniczo brzmiącym skrótem „5G” kryje się nowy 
standard sieci komórkowej mający zapewnić użytkownikom szybszy 
i niezawodny internet. Umożliwić ma to sieć małych „masztów” (stacji 
bazowych) położonych od siebie w odległości od 200 do 500 metrów. 
Obecnie stacje bazowe ulokowane są w odległości od 1 do 20 kilo-
metrów.

13 września 2017 roku ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów 
podpisało apel, w którym domagają się zawieszenia technologii 5G 
w Europie. Udowodniono, że pole elektromagnetyczne emitowane 
przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe szkodliwie wpływa 
na rośliny, ludzi i zwierzęta (powoduje wzrost zachorowań na raka 
mózgu i serca). W podobnym tonie wypowiedział się również mini-
ster ds. środowiska Belgii Céline Fremault: „Nasze państwo nie może 
pozwolić na stosowanie technologii, w której standardy promienio-
wania nie są respektowane i która może zagrażać zdrowiu naszych 
obywateli. Mieszkańcy Belgii to nie są króliki laboratoryjne (w orygi-
nale guinea pigs), których zdrowie można przehandlować za zyski. 
Zdrowie naszych obywateli to jest poważna sprawa i zanim zezwolimy 
na sieć 5G w naszym kraju musimy być pewni, że nie jest ona szko-
dliwa dla zdrowia Belgów”.

Zwolennicy sieci 5G, a zwłaszcza sieci telekomunikacyjne, zapew-
niają, że dzięki tej technologii będziemy mogli połączyć ze sobą 1mln 
urządzeń na 1 metr kwadratowy. Chodzi tutaj nie tylko o telefony czy 
komputery, ale również kamery z monitoringu, rowery, samochody, 
motory, hulajnogi, żarówki w domach – generalnie WSZYSTKO. Stąd 
też sieć 5G prowadzi do powstania „internetu rzeczy”, w którym urzą-
dzenia będą mogły „kontaktować się” same ze sobą i wzajemnie się 
programować. Zastanówmy się nad tym czy jesteśmy gotowi na nową 
rewolucję i to znacznie szybszą i intensywniejszą niż przełomy znane 
nam z historii (wynalezienie druku, reformacja, rewolta francuska, 
rewolucja przemysłowa itd.). Zdaniem profesora Andrzeja Zyberto-
wicza, socjologa i współautora książki “Samobójstwo Oświecenia. 
Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat” postęp 
technologiczny prowadzi do sytuacji, w której ludzie przestają być 
potrzebni sobie nawzajem. – Dzisiaj okazuje się, że smartfony i table-
ty są ciekawsze niż patrzenie w oczy i wsłuchiwanie się głos, nawet 
naszych bliskich. Może się okazać, że postęp będzie miał konsekwen-
cje polityczne – władza będzie rządzić robotami i lud już nie będzie 
nikomu potrzebny. Co się stanie z niepotrzebnym ludem, możemy 
zobaczyć na przykładzie losu Indian w Stanach Zjednoczonych. Tech-
nologie cyfrowe dokonują podobnego podboju jak niegdyś kolonialiści 
– ostrzega prof. Zybertowicz.

Warto więc podjąć szeroką debatę nad skutkami rozwoju tej sieci 
w naszym kraju.

Marek Ostapko

Co przyniesie sieć 5G?
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Józef Szurgociński
5 

lipca 2019 r. zmarł Józef Szurgociński.

Śp. Józef urodził się 14 marca 1947 roku w Żaganiu. 
Rodzice na początku lat pięćdziesiątych podjęli decy-
zję o przeprowadzce do Dęby. To tutaj Józef rozpoczął 

naukę w szkole podstawowej, która mieściła się w budynku 
obecnego oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego. Konty-
nuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Dębie. 
Od wczesnego dzieciństwa rozwijał swoje pasje: sport, muzykę 
i zamiłowanie do książek. Był znakomitym pływakiem, ratownikiem 
WOPR, instruktorem nauki pływania. W szkole średniej wspólnie 
z kolegami w blokowej piwnicy urządził siłownię. Tam młodzi chłopcy 
w ciężkim treningu zdobywali podstawy kulturystyki. Kolejną 
pasją Józka było żeglarstwo, które uprawiał w Klubie Żeglar-
skim LOK. Uczono tam praktycznej budowy jachtów regatowych 
oraz startowano w regatach żeglarskich na wodach śródlądo-
wych i morskich. Józef przeszedł wszystkie stopnie od żeglarza 
do sternika morskiego. Uczestniczył w rejsach po Morzu Bałtyc-
kim, przygotowując się do spełnienia swojego marzenia tj. studiów 
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Z powodu niewielkiej wady 
wzroku nie dane mu było zostać marynarzem. Wybrał zawód nauczy-
ciela wychowania fizycznego i po studium nauczycielskim w Rzeszo-
wie, a następnie ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, rozpoczął pracę nauczyciela w Technikum 
Mechanicznym w Nowej Dębie. Do szkoły jeszcze wróci-
my, tymczasem trzeba wspomnieć o kolejnym talencie Śp. 
 Józefa tj., zamiłowaniu do muzyki. Od pierwszych klas szkoły podsta-
wowej Józef uczęszczał na naukę gry na pianinie do Pana Macieja 
Janiaka. Po kilku latach rozwinął w sobie takie umiejętności muzycz-
ne, że ówczesny nauczyciel stwierdził, że już nic nie jest w stanie 
Józefa nauczyć. W ówczesnym Klubie Fabrycznym organizowała się 
młodzież uzdolniona muzycznie. Pod kierunkiem instruktorów tworzy-
li zespoły muzyczne, ćwiczyli i grali na lokalnych występach i prze-
glądach zespołów. Wspólnie z Józefem muzykowali: Piotr Baran, 
Zdzisław Kagan, Leszek Termena, Ryszard Filipiuk, Danu-
ta Majewska.

Szczególnym rodzajem muzyki, w której zakochał się Józef był 
Jazz. Namiętnie kupował płyty z klasykami muzyki jazzowej. 
Znakomicie wyczuwał ten gatunek muzyki. Przez wiele godzin 
wykonywał standardy jazzowe, często dokonując samodzielnych 
interpretacji. Grywał w różnych zespołach i muzykował prywat-
nie będąc już na emeryturze. Od muzyki jazzowej tylko krok do 
języka angielskiego, kolejnej pasji i talentu Śp. Józefa. Zaczynał 
w latach 70. ubiegłego wieku. Najpierw uczył się z podręczników. 
Następnie kontynuował naukę z płyt (długogrających, winylowych) 
odtwarzanych na adapterze Bambino.

Po kilku latach własnej nauki, zaczął udzielać lekcji indywidualnych 
najpierw dla dzieci, później dla dorosłych. Stworzył znakomity system 
nauki w małych grupach oparty na konwersacji, przełamywaniu 
bariery językowej. Uczących się języków zadowala tzw. bierna znajo-
mość (rozumienie ze słuchu, pisanie, rozumienie czytanego tekstu). 
Natomiast silny jest strach przed odezwaniem się w obawie przed 
popełnieniem błędu. Podczas lekcji u Śp. Józefa nie było mowy, aby 
uczestnik zajęć nie odezwał się słowem po angielsku. Odgrywane 
scenki, roszady uczniów po kilku lekcjach powodowały, że stres przed 
wypowiedzeniem angielskich słów znikał. Sam kilkakrotnie wyjeżdżał 
na szkolenia do Anglii, gdzie uczestniczył w programach doskonalą-
cych język angielski.

Józef był znakomitym metodykiem. Zarówno podczas pracy jako 
nauczyciel WF i jako anglista potrafił dotrzeć do każdego ucznia. 
Wiedzę czerpał nie tylko z podręczników czy wykładów. Cenił sobie 
doradztwo starszych pedagogów. Organizował życie szkół, w których 
pracował. Podczas pracy w technikum prowadził sekcję lekkiej atle-
tyki, judo, siatkówki, był autorem wielu sukcesów sportowych swoich 
uczniów na arenie ogólnopolskiej. Był wychowawcą klas w Tech-
nikum i Szkole Zawodowej, jak również wicedyrektorem Szkoły. 
Z racji ukończonych studiów na AWF Józef interesował się biologią, 
anatomią. Wówczas zaraził się fizjoterapią. Namiętnie zaczął zdoby-
wać wiedzę na temat rehabilitacji i fizjoterapii. Ukończył kilkanaście 
kursów i szkoleń. Uzyskał odpowiednie certyfikaty. Rozpoczął pracę 
w SPZ ZOZ jako instruktor gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadził 
w malutkim pomieszczeniu w Domu Kultury. Ówczesna dyrekcja ZOZ 
w Nowej Dębie powierzyła mu utworzenie i kierownictwo nowobu-
dowanej przychodni rehabilitacyjnej. Wybudowaną nowoczesną przy-
chodnię wyposażył, dobrał załogę i przez pierwsze lata ją prowadził. 
Jak na ówczesne czasy była to nowoczesna placówka rehabilitacyj-
na wyposażona w wiele nowatorskich rozwiązań. Oczekiwana długo 
przez mieszkańców Nowej Dęby.

Koleje losu spowodowały konieczność zmiany zawodu i powrotu 
do szkoły. Rozpoczął się okres pracy w Liceum Ogólnokształcącym 
w Nowej Dębie. Jako nauczyciel języka angielskiego przygotowy-
wał młodzież do egzaminów maturalnych i na studia. Aktywnie 
pracował na rzecz szkoły. Po osiągnięciu wieku emerytalnego prze-
szedł na emeryturę. W nowo wybudowanym domu prowadził zaję-
cia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poza 
zajęciami angażował się w życie rodziny. Był pomysłodawcą 
i organizatorem zjazdów rodzinnych. Gromadził historię rodziny Szur-
gocińskich i Zderskich. Zbierał wspomnienia seniorów naszej rodziny 
z lat wojny i okupacji. Przymierzał się do wydania tych wspomnień 
drukiem. Organizował również zjazdy koleżeńskie klasy licealnej. 
Panie i panowie rocznika 1947 spotykali się praktycznie corocznie.

Józef uwielbiał książki, pochłaniał je bez umiaru. Miesięcz-
nie kupował ich kilkanaście, zarówno do pracy dydaktycz-
nej jak i dla siebie. Domowy księgozbiór liczy tysiące pozycji 
w języku polskim i angielskim. Józef był zaangażowa-
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Kazimierz Chwesiuk  
– Pro Memoria

K 
azimierz Chwesiuk urodził się 1 kwietnia 1946 r. w Mała-
szewiczach Dużych k. Terespola. Był absolwentem Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, którą ukończył w 1970 r. 
Po przyjeździe do Nowej Dęby w 1972 roku podjął pracę 

w Zakładach Metalowych DEZAMET. Był żonaty z żoną Grażyną, miał 
trzech synów.

Był współorganizatorem NSZZ „Solidarność”, od września 1980 r. 
przewodniczył Komisji Zakładowej w DEZAMECIE, w kwietniu 1981 
był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Ziemia Sando-
mierska; był członkiem Zarządu Regionu. Mocno zaangażowany 
w budowy struktur „Solidarności” w zakładach Nowej Dęby.

Za działalność związkową od 13 grudnia 1981 r. do maja 1982 r. 
był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. 
Po wyjściu z Załęża nie zaprzestał działalności związkowej, ale też 
zaangażował się w działalność niepodległościową. Był kolporterem 
wydawnictw podziemnych, za co wielokrotnie go zatrzymywano 
i przesłuchiwano.

W tym okresie bardzo mocno zaangażował się w sprawę budowy 
drugiego kościoła w Nowej Dębie, na tzw. „Górce”, poświecił temu 
dziełu kilka lat, doprowadzając z wieloma zacnymi ludźmi to wyzwanie 
do końca. Jego uporowi należy również przypisać zawieszenie w tym 
kościele kopii obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej – Królowej i Matki jego 
ukochanego Podlasia. Teraz miała patronować ludziom pracy Nowej 
Dęby

Kazimierz Chwesiuk w roku 1990 był organizatorem KO Dezamet, 
w latach 1991-1997 członkiem Rady Sekcji Krajowej „S” Przemysłu 
Zbrojeniowego, od 1995 do 1998 delegatem na Kongres Metalow-
ców w Katowicach. Do 1997 r. był delegatem na Zjazd Krajowy Dele-
gatów NSZZ „Solidarność”.

Po przemianach ustrojowych w 1989 r. bardzo mocno zaangażował 
się w działalność samorządową. Tworzył zręby Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność”, który wystawił kandydatów do Rady Miejskiej, 
a także wyłonił kandydata na pierwszego burmistrza Nowej Dęby. Sam 
Kazimierz Chwesiuk wszedł do Rady Miejskiej i objął funkcję prze-
wodniczącego Komisji Budżetowej. Został także desygnowany przez 
Radę Miejską do Sejmiku Województwa Tarnobrzeskiego. W latach 
1994-1998 założył i przewodniczył Forum Obywatelskiemu w Nowej 
Dębie, które było kontynuacją Komitetu Obywatelskiego. Ponownie 
został wybrany na radnego miejskiego w 1994 r., ale ponieważ został 
także wybrany przez pracowników w skład Rady Nadzorczej ZM 
Dezamet SA., w 1996 r. złożył swój mandat. W latach 1998-2002 był 
radnym Powiatu Tarnobrzeskiego, przewodniczącym Komisji Promo-

cji, Rozwoju Gospodarczego i Finansów. W odrodzonym samorządzie 
tworzył zręby struktur gminnych i podejmował wiele wyzwań na tere-
nie miasta i naszych wsi, które dziś określamy jako cywilizacyjne. 
Za to swoje zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej w 1996 r. 
otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Bardzo mocno zaangażował się w rozwój samopomocy finansowej 
w powiecie tarnobrzeskim i kolbuszowskim. Od 1995 r. założyciel, 
a następnie wiceprezes, a od 1996 r. do roku 2018 prezes Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przy Dezamet SA.

W 2004 r. został odznaczony m.in. Srebrnym Medalem za Wkład 
w Umocnienie Polskiego Przemysłu Obronnego. W 2015 roku, 
z okazji obchodów jubileuszu 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej 
został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Kazimierz Chwesiuk zmarł 15 sierpnia 2019 r. i zgodnie ze swoją 
wolą został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wólce Dobryń-
skiej na Podlasiu, gdzie 20 sierpnia odbyła się Msza Św. pogrzebowa 
w kościele pw. Św. Stanisława Kostki, w której wzięli udział przedsta-
wiciele społeczności i władz samorządowych Nowej Dęby.

Wiesław Ordon

ny w działalność społeczną naszego miasta. Był jednym 
z założycieli Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego 
w Nowej Dębie. Przez pierwsze lata był członkiem Zarządu.

Śp. Józef prowadził bardzo zdrowy tryb życia. Od najmłodszych 
lat dbał o kondycję fizyczną. Nie spożywał alkoholu i nigdy nie 
palił papierosów. Regularnie ćwiczył na mini atlasie i wraz z żoną 
Elżbietą spacerował po Nowej Dębie. Miał bardzo dobry kontakt 
z najbliższymi, córką Dorotą i wnukiem Wiktorem. Wspierał naszą 

dużą rodzinę i często pomagał w sytuacjach kryzysowych nam 
wszystkim. Zawsze miał czas dla ludzi i potrafił słuchać o ich spra-
wach i problemach bez moralizowania. Odszedł zbyt wcześnie 
i niespodziewanie. Był dla nas i pozostanie autorytetem. Na zawsze 
pozostanie w naszych sercach i pamięci.

„Był tak dobry, tak wiele czynił dla drugich, dlaczego odszedł ?”

Adam Szurgociński
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Kolejna edycja Jesiennego 
Spotkania Pokoleń

16 
listopada w Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli 
odbyło się Jesienne Spotkanie Pokoleń, zorganizo-
wane przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Towarzy-
stwo Włościańskie „Ługi”. Współorganizatorami byli 

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli, sołtys Sołectwa Tarnowska 
Wola i Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie.

Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Nowa 
Dęba. Swoją obecnością zaszczycili nas burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon, zastępca burmistrza Leszek Mirowski 
oraz radni: Marek Zięba i Stanisław Rawski. Miłą niespodzianką 
było przybycie na naszą uroczystość ks. Stanisława Wargackiego. 
Spotkanie, które odbywa się co roku w listopadzie, rozpoczęło się 
wieczornicą patriotyczną w wykonaniu uczniów SP Tarnowska Wola 
oraz wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.

Następnie wystąpił zespół „Bielowianie” i miejscowy zespół „Ługo-
wianki”. Wszyscy zaproszeni mogli również skosztować specjałów 
kuchni naszych pań z KGW Tarnowska Wola. Dziękujemy za liczne 
przybycie i wspólne spędzenie sobotniego popołudnia. Cieszymy się, 

że Jesienne Spotkanie Pokoleń jest spotkaniem, które na stałe wpisa-
ło się w miejscowy kalendarz wydarzeń. Do zobaczenia za rok!

KGW w Tarnowskiej Woli 
TW Ługi

K 
ilkuset żołnierzy batalionu czołgów i kompanii saperów zmie-
rzyło się z zadaniami, które wykonywali podczas ćwicze-
nia Lampart-19. Było to największe tegoroczne ćwiczenie  
1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Ćwiczenie pod kryptonimem Lampart-19 było zwieńczeniem długie-
go okresu szkolenia warszawskich pancerniaków. Przeprowadzone 
zostało w listopadzie na obiektach poligonowych w Nowej Dębie.

To właśnie tu żołnierze doskonalili swoje umiejętności oraz realizowali 
zadania w warunkach poligonowych. Celem ćwiczenia Lampart-19 
była weryfikacja ich wiedzy, doświadczenia oraz nabytych umiejętno-
ści. Celem ćwiczenia było także sprawdzenie sztabu batalionu czoł-
gów i kompanii saperów w planowaniu, organizowaniu i dowodzeniu 
podległymi elementami ugrupowania bojowego w czasie prowadze-
nia działań. Lampart-19 pozwolił także na sprawdzenie umiejętno-
ści dowódców w zakresie skutecznego dowodzenia, rozwiązywania 
problemów taktycznych oraz sprawnego podejmowania decyzji 
i wydawania rozkazów.

Żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej rozpoczęli szkolenie 
na poligonie już na początku listopada. Najpierw odbyło się prze-
mieszczenie sił i środków na poligon w Nowej Dębie, gdzie następnie 
ruszył cykl zajęć szkoleniowych m. in. dla załóg czołgów Leopard 2A4 
i 2A5. Przez pierwsze tygodnie listopada żołnierze kompanii czołgów 
realizowali strzelania ogniowe. Wykonywali szereg strzelań i kierowań 
ogniem. Zarówno w dzień jak i w warunkach ograniczonej widocz-
ności.

Ich działania zarówno podczas szkolenia jak i w ćwiczeniu Lampart-
19 wspierali żołnierze innych pododdziałów brygady i nie tylko, w tym: 
kompanii saperów, kompanii rozpoznawczej czy żołnierze batalionu 
dowodzenia, batalionu logistycznego i przeciwlotnicy.

W Lampart-19 wzięli także udział żołnierze z innych jednostek wcho-
dzących w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej: kompania zmecha-
nizowana z Zamościa (19. Brygada Zmechanizowana) oraz saperzy 
z 16. Batalionu Saperów (21. Brygada Strzelców Podhalańskich).

Źródło: wojsko-polskie.pl/1bpanc 
Fot. Bartosz Bera

Pancerniacy z Warszawy 
na poligonie
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Samochód dla OSP Nowa Dęba

Ś 
redni samochód ratowniczo-gaśniczy STARMAN GBA2/24 
został 5 października uroczyście włączony do podziału bojo-
wego OSP Nowa Dęba.

Przekazanie samochodu dla jednej z najstarszych jednostek 
aktywnie działającej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba miało miej-
sce na placu przy remizie OSP. Zebrani goście gratulowali strażakom 
pozyskanego pojazdu oraz dziękowali za pełną zaangażowania pracę 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Oprócz strażaków z OSP Nowa Dęba w wydarzeniu uczestniczył m.in. 
poseł na Sejm RP Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Straża-
ków Zbigniew Chmielowiec, który był pomysłodawcą przekazania 
samochodu z Kolbuszowej. Na zaproszenie komendanta OSP Nowa 
Dęba Władysława Nowaka odpowiedzieli także starosta tarnobrze-
ski Jerzy Sudoł, burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, zastępca 
burmistrza Leszek Mirowski, komendant Miejski PSP w Tarnobrze-
gu mł. bryg. Marian Róg, dyrektor WORD w Tarnobrzegu Kamil 
Kalinka, dowódca JRG PSP w Nowej Dębie bryg. Robert Głaz oraz 
zastępca mł. bryg. Adam Smykla, a także przewodniczący Osie-
dla Dęba Władysław Flis, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Nowej Dębie Dariusz Siudem, dowódca Wojskowej Straży Pożar-
nej z OSPWL Dęba st. chor. Dariusz Bednarz oraz mieszkańcy, 
wśród których był m.in. Stefan Buś, który od lat wspiera strażaków 

z OSP Nowa Dęba.

Pojazd poświęcił proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski ks. 
Henryk Król. W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano goto-
wość do dalszego wspierania jednostki OSP Nowa Dęba oraz potrze-
bę budowy nowej strażnicy w zmienionej lokalizacji. Na zakończenie 
nowodębscy strażacy wręczyli posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi 
replikę samochodu strażackiego, w podziękowaniu za pomoc w pozy-
skaniu samochodu STARMAN.

RL/MM

Propozycje SOK
Konkurs plastyczny „Wspomnienia z wakacji” 
rozstrzygnięty

S 
amorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie – filia Centrum 
Kultury Lasowiackiej w Cyganach był organizatorem konkur-
su plastycznego „Wspomnienia z wakacji”. Konkurs skiero-
wano do uczniów Szkoły Podstawowej w Cyganach. Jego 

celem była prezentacja twórczości uczniów, pobudzanie wyobraźni 
oraz przyczynianie się do rozwoju plastycznych uzdolnień. Praca 
przypominała o najciekawszym lub najśmieszniejszym wydarzeniu 
z wakacji. Komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Gerba – prze-
wodniczący, Patrycja Jeż – członek, Halina Ordon – członek posta-
nowiła przyznać nagrody i wyróżnienia. Nagrody otrzymali: Kamila 
Dul, Szymon Ordon, Maja Metryka, Gracjan Misa, Julia Kosior. 
Wyróżnienia otrzymali: Izabela Nowak, Nikola Cabaj, Magdalena 
Nowak, Zuzanna Piechota. Nagrody wręczył Marian Tomczyk – 
radny Miasta i Gminy Nowa Dęba. Gratulujemy zwycięzcom i zapra-
szamy do udziału w konkursie za rok!

Noc Bibliotek

N 
oc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogól-
nopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęca-
jąca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej 
otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób 

w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych 
centrów żywej kultury i edukacji. W bibliotekach w całej Polsce czekają 
na czytelników specjalne wydarzenia – niecodzienne spotkania z lite-
raturą i jej gwiazdami. Gwiazdą Nocy Bibliotek w Nowej Dębie był Jan 
Sztaudynger, poeta, autor drobnych satyrycznych fraszek. Sztau-
dynger został uznany za odnowiciela tego gatunku wiersza. Napisał 
około pięciu tysięcy fraszek. Specjalnie na Noc Bibliotek Sławomir 
Gurdak namalował portret Jan Sztaudyngera. O życiu i twórczości 
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poety opowiadała Małgorzata Trela, natomiast fraszki recytowała 
Małgorzata Pakulska. Uczestnicy spotkania też spróbowali swoich 
sił w interpretowaniu „piórek”. Część spotkania poświęconą Sztau-
dyngerowi zakończono fraszką: „Żyłem z wami, kochałem i cierpiałem 
z wami, Teraz żyjcie, kochajcie, cierpcie sobie sami”. Na zakończenie 
wieczoru uczestnicy pożyczali nowości książkowe, specjalnie na tę 
noc przygotowane. Książki wybierali poprzez losowanie. Taka „Randka 
w ciemno” z książkami daje sposobność pożyczenia książki, po którą 
czytelnik być może nigdy by nie sięgnął. I dzięki temu ma możliwość 
odkrycia nieznanych obszarów literatury.

XVI Wystawa Twórczości Plastycznej Nowa Dęba

D 
zień 17 października 2019 roku był dniem otwarcia XVI 
WYSTAWY TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ NOWA DĘBA 
2019. Otwarcie wystawy zaszczycił swoją obecnością 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba pan Wiesław Ordon. 

Burmistrz podziękował i pogratulował artystom oraz wręczył im wraz 
z dyrektorem SOK pamiątkowe dyplomy i upominki. Po wystawie opro-
wadził zebranych uczestników teoretyk sztuki, artysta plastyk Tomasz 
Staszewski, który przybliżył sylwetki autorów wystawy oraz omówił 
prezentowane prace. Wystawa jest najważniejszą imprezą plastyczną 
roku pokazującą najnowsze prace i dokonania plastyczne środowiska 
artystycznego miasta i gminy Nowa Dęba. Jest prezentacją, przeglą-
dem wartości plastycznych, które powstają z potrzeby ducha, pasji 
tworzenia, realizacji siebie, publicznej manifestacji upodobań arty-
stycznych, tematycznych i rozmaitych rozwiązaniach warsztatowych. 
Wystawa pokazuje szeroką gamę osobowości twórczych, sposobu 
operowania środkami artystycznego wyrazu, ujęć tematycznych, 
kompozycji itp. Na wystawie swoje prace zaprezentowało 14 auto-
rów: Renata Bebło, Katarzyna Kobylarz, Beata Lulek, Justyna 
Skrzypczak, Zofia Tutaj, Halina Wilk, Irena Zielińska, Józef 
Baszak, Grzegorz Florek, Grzegorz Gerba, Mateusz Gurdak, 
Sławomir Gurdak, Grzegorz Kościan, Krzysztof Naróg.

Wystawa ma charakter wyjątkowy, znajdują się na niej prace styli-
stycznie i tematycznie różnorodne. Na ekspozycję składają się malar-
stwo: olejne, akrylowe, akwarela oraz grafika warsztatowa. W ekspo-
nowanych pracach przewija się pejzaż, człowiek oraz martwa natura. 
Twórcy o różnym doświadczeniu artystycznym starają się poszukiwać 
prawdy piękna natury czerpiąc z jej uroków inspiracje do swoich 
prac.

Turniej Szachowy w SOK

19 
października odbył się otwarty Turniej Szachowy 
o Puchar Dyrektora SOK. To nowa inicjatywa naszej 
placówki, która wpisała się na stałe w kalendarz 
imprez SOK. Turniej zgromadził 32 uczestników 

w różnym wieku. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju, który był 
rozgrywany w systemie szwajcarskim, czuwał arbiter zmagań Domi-
nik Sondej. Po zaciętej „walce” i wielu emocjach zwycięzcami 
okazali się:

Grupa OPEN:

zwycięzca – Biesiadecki Adam

drugie i trzecie miejsce zajęli: Kosiba Marcin, Kłok Kacper

Grupa Juniorów 2005 – 2008:

1. Biesiadecki Adam

2. Gemzik Filip

3. Idzior Izabela

Grupa juniorów 2008 i młodsi:

1 Jakubowski Kornel

2. Procnal Tomasz

3. Rzeszowiak Michał

Najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody. Gratulujemy! Duże 
zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych świadczy o tym, że warto 
rozwijać pasję do tej formy gry edukacyjnej, zwłaszcza w dobie Inter-
netu i kultury wizualnej. Zapraszamy do działającego w SOK Kąci-
ka Szachisty!

Spotkanie M4 w Nowej Dębie: miłość, modlitwa, 
młodość, misje

W 
ramach obchodów Tygodnia Misyjnego 23 październi-
ka br. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie 
współorganizował z Papieskimi Dziełami Misyjnymi 
Diecezji Sandomierskiej – głównym organizatorem – 

oraz Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej 
spotkanie o tematyce misyjnej.

W programie wystąpili Salezjanie, którzy opowiadali o pracy na misjach, 
zwyczajach i problemach jakie tam spotykają. Uczestnicy wydarzenia 
mogli zapoznać się z twórcami filmów o misjach. Reżyser Paweł 
Zarzycki przypomniał postać kard. Kozłowieckiego, o którym reali-
zował kilka dokumentów oraz zaprezentował jak można nakręcić 
film. Ks. Daniel Koryciński – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
Diecezji Sandomierskiej omawiał filmy i prezentacje multimedialne, 
które przybliżały działalność misyjną w Rwandzie oraz z Ewą Kopeć 

Sławomir Gurdak „Św. Rodzina”
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ze Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Komorowskiej prezentował dzia-
łalność pobliskiego Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie 
Komorowskiej. Gościem specjalnym spotkania był Afrykańczyk John 
Sancha, który prezentował ludowe tradycje oraz afrykańskie tańce.

Udziałem w wydarzeniu zaszczycił organizatorów i uczestników 
ks. bp Edward Frankowski, bardzo zaangażowany we wspiera-
nie misji, który opowiedział o swoich doświadczeniach i przeżyciach 
z pobytu w Afryce, natomiast w kameralnym gronie omawiał z dyrek-
torem SOK Krystianem Rzemieniem tematykę roli kultury chrześci-
jańskiej w cywilizacji łacińskiej oraz dzisiejszych wyzwaniach społecz-
nych.

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Centrum Kultury 
w Chmielowie

26 
października w Centrum Kultury w Chmielowie odby-
ła się zorganizowana przez Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Nowej Dębie impreza na okoliczność 
zakończenia projektu Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Dzięki dofinansowaniu Samorządu 
Podkarpackiego i Gminy Nowa Dęba w 2017 roku zostały wyremon-
towane pomieszczenia w Centrum Kultury w Chmielowie, a w tym 
roku zakupiono do nich wyposażenie. Została w pełni umeblowana 
świetlica, zakupiono poręcz do tańca, system wystawowy oraz gablotę 
informacyjną. Zostały również wymienione w świetlicy drzwi. Podczas 
imprezy promocyjnej głos zabrał Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Dęba oraz Radni: Maria Garboś i Stanisław Skimi-
na przypominając zebranym o zaangażowaniu mieszkańców podczas 
starań o przystąpienie do projektu. Na scenie zaprezentowały się 
grupy działające w Centrum Kultury w Chmielowie. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, Mażoretki „Diament”, Dziecięca Grupa Taneczna 
oraz swój debiut na scenie miała Dziecięca Grupa Folklorystyczna. 

Gościnnie na scenie zaprezentowali się Orkiestra Dęta Miasta i Gminy 
Nowa Dęba oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Chmielowie. Ideą 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi jest integracja i aktywizacja 
społeczności wiejskiej, w związku z czym w projekt i imprezę promo-
cyjną zaangażowały się organizacje działające na terenie Sołec-
twa Chmielów.

I Europejski Dzień Seniora

27 
października w Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Nowej Dębie świętowano I Europejski Dzień Senio-
ra. Do organizacji wydarzenia włączyła się Rada 
Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba. Ideą spotkania 

było propagowanie aktywności starszych mieszkańców miasta i gminy. 
Na scenie SOK wystąpiła grupa teatralna „Pora na Seniora” prezen-
tując debiutanckie przedstawienie pt. „Pchła Szachrajka” oraz grupa 
taneczna 50+. Podczas spotkania uhonorowano nastarszą Seniorkę 
i najstarszego Seniora biorących udział w uroczystościach. Życzenia 
dla wszystkich obecnych złożyli: Leszek Mirowski – Zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Nowa Dęba, Marian Tomczyk – Radny Miasta 
i Gminy Nowa Dęba oraz gospodarz imprezy Krystian Rzemień – 
Dyrektor SOK w Nowej Dębie. W I Europejskim Dniu Seniora wzięło 
udział ponad stu uczestników co świadczy o tym, że osoby starsze 
bardzo chętnie wychodzą z „czterech ścian” i pragną mile spędzić 
czas w gronie znajomych i przyjaciół. Pełni sił seniorzy bawili się 
do późnych godzin przy dźwiękach muzyki rozbrzmiewanej w SOK. 
Z oferty Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie korzysta 
tygodniowo bardzo wielu seniorów mając do dyspozycji różnorodne 
spotkania i koła zaintetesowań: teatralne, taneczne, plastyczne, ręko-
dzieła artystycznego, Akademia 50+, Poniedziałki Kulinarne, Czwartki 
Historyczne, Spotkania Czwartkowe. Zapraszamy wszystkich do jesz-
cze liczniejszego udziału!

Przyjaciele mojego dzieciństwa

8 
listopada 2019 r. nastąpiło rozdanie nagród w konkursie 
„Przyjaciele mojego dzieciństwa”. Na konkurs wpłynęło 165 
prac. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Trela – 
przewodnicząca, Justyna Motyka – członek oraz Sławo-

mir Gurdak – członek postanowiła nagrodzić 15 prac oraz wyróżniła 
18 prac w trzech kategoriach wiekowych.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I kategoria wiekowa 6 – latki.

Nagrody: Maria Stróż (Przedszkole nr 5 Nowa Dęba), Marcelina 
Stawarz (SP Jadachy), Viktoria Adamczyk (Przedszkole „Krasnal” 
Nowa Dęba). Wyróżnienie: Marta Piórkowska (Przedszkole nr 5 
Nowa Dęba), Zuzanna Gurdak (Przedszkole nr 5 Nowa Dęba), Patryk 
Dziedziewicz (SP Jadachy), Aleksandra Buczek (SP Chmielów), 
Dawid Wolan (SP Jadachy), Nikola Zięcik (SP Jadachy).

II kategoria wiekowa kl. I – III szkoły podstawowej

Nagrody: Laura Tomczyk (SP nr 3 Nowa Dęba), Zofia Ciździel (KO 
TSM Nowa Dęba), Olga Narolska (KO TSM Nowa Dęba), Milena 
Trzaska (KO TSM Nowa Dęba), Kacper Sumara (SP nr 2 Nowa 
Dęba), Bartosz Rolek (SP Tarnowska Wola). Wyróżnienie: Viktoria 
Pavlik (SP Jadachy), Kinga Narolska (KO TSM Nowa Dęba), Lena 
Tomczyk (SP Jadachy), Aleksandra Hausner (SP Chmielów), 
Karolina Gurdak (KO TSM Nowa Dęba), Oliwia Drelich (KO TSM 
Nowa Dęba), Emilian Sałdan (SP nr 3 Nowa Dęba)

III kategoria wiekowa kl. IV-VI szkoły podstawowej

Nagrody: Julia Ordon (SP nr 3 Nowa Dęba), Izabela Durtka (SP 
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Tarnowska Wola), Aleksandra Konieczna (SP nr 3 Nowa Dęba), 
Oliwia Tomczyk (SP nr 3 Nowa Dęba), Oliwia Czajkowska (SP nr 
3 Nowa Dęba), Aleksandra Gil (SP Tarnowska Wola). Wyróżnienie: 
Aleksandra Szwedo (SP Tarnowska Wola), Julia Markowicz (SP 
Tarnowska Wola), Kacper Czerwiec (SP Tarnowska Wola), Julia 
Kolev (SP nr 3 Nowa Dęba), Julia Trzaska (KO TSM Nowa Dęba).

Koncertowa część Święta Niepodległości

W 
nowodębskich uroczystościach Narodowego Święta 
Niepodległości w dniu 11 listopada 2019 r. udział wzięła 
Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Chmielowa. Swoim występem 

ubogacili Mszę św. oraz centralne uroczystości na Placu mjra Grycz-
mana. Śpiew Roty przy akompaniamencie Orkiestry zakończył część 
oficjalną nowodębskich uroczystości. Obchody w naszym mieście 
uświetnił wieczorny koncert pt. „Stanisław Moniuszko – 200 lat” 
w wykonaniu wspaniałych artystów muzyków Filharmonii Podkarpac-
kiej im. A. Malawskiego pod batutą Szymona Naściszewskiego. 
Licznie zebrani melomani wysłuchali wspaniałych muzyków, którym 
towarzyszyli wybitni soliści: sopranistka – Iwona Socha oraz tenor – 
Łukasz Gaj. Walory edukacji artystycznej nadała koncertowi Regina 
Gowarzewska, która opowiadała historie związane ze Stanisławem 
Moniuszko. Uroczysty koncert „DLA NIEPODLEGŁEJ” w dniu 11 
listopada odbył się także w Filii SOK – Centrum Kultury Lasowiac-
kiej w Cyganach. Był to koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Nowa Dęba a także grup artystycznych 
z CKL. Wszyscy wspólnie odśpiewali Rotę i Hymn, w ten sposób odda-
jąc hołd bohaterom walczącym o wolność naszej Ojczyzny. W trakcie 
wszystkich koncertów wykorzystane zostały instrumenty i zestawy 
nagłośnieniowe zakupione przez SOK z dofinansowaniem ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu 
promocji kultury w ramach projektu „Zakup instrumentów i akceso-
riów dźwiękowych na potrzeby prowadzenia edukacji artystycznej 
grup działających w SOK”.

XII Dzień Seniora za nami

W 
sobotę 16 listopada seniorzy z wielu miejscowości świę-
towali XII już Dzień Seniora, który cyklicznie odbywa się 
jesienią w CKL w Cyganach. Wydarzenie to cieszy się 
dużą popularnością i z każdym rokiem przybywa coraz 

więcej osób. Serdeczna atmosfera, wspólne spędzenie czasu, rozmo-
wy, tańce to wszystko przyczyniło się do tego, że wieczór ten minął 
bardzo szybko i żal było się żegnać. Zaśpiewały również Cyganianki, 
a prośbom o granie kapeli do wspólnego śpiewania nie było końca. 
Życzenia seniorom z okazji ich święta złożył radny Marian Tomczyk. 
W takich spotkaniach seniorzy uczestniczą z wielką radością i wielu 
młodych może pozazdrościć im optymizmu i pogody ducha. Organi-
zatorem spotkania byli: CKL w Cyganach oraz Rada Seniorów Miasta 
i Gminy Nowa Dęba.

Koncert Orkiestr Dętych w Chmielowie

22 
listopada w Centrum Kultury w Chmielowie odbył 
się koncert dwóch orkiestr: Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Chmielowa oraz Miejskiej Orkiestry Dętej 
z Nowej Dęby. Muzycy dyrygowani przez Joannę 

Dryka, Kapelmistrza obu orkiestr wykonali siedem utworów, wokal-
nie zaprezentowali się Klaudia Zygmunt oraz Karol Grabowski. 
Orkiestry po gromkich brawach i namowach publiczności dwukrot-
nie bisowały. W trakcie koncertu wykorzystane zostały instrumenty 
i zestawy nagłośnieniowe zakupione przez SOK z dofinansowaniem ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących 
z funduszu promocji kultury w ramach projektu „Zakup instrumentów 
i akcesoriów dźwiękowych na potrzeby prowadzenia edukacji arty-
stycznej grup działających w SOK”.

Nowodębski SOK zakończył kolejny projekt 
ministerialny

D 
zięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej 
Dębie zakończył realizację projektu „Zakup instrumen-
tów i akcesoriów dźwiękowych na potrzeby prowadzenia 

edukacji artystycznej grup działających w SOK”. Celem zadania było 
podniesienie jakości edukacji artystycznej w zakresie muzycznym, 
teatralnym i innych sztuk artystycznych, wymagających występów 
scenicznych z udziałem instrumentów oraz mikrofonów bezprzewo-
dowych. Poprawiła się też jakość występów scenicznych i ich odbioru 
w budynkach Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie oraz 
w Filiach SOK w Chmielowie i Cyganach. W ramach projektu zaku-
piono szesnaście zestawów mikrofonowo-nagłośnieniowych, komplet 
instrumentów dętych, w tym: flet poprzeczny, saksofony tenorowe, 
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saksofon barytonowy, puzony tenorowe, sakshorn tenorowy, sakshor-
ny barytonowe oraz skrzynię transportową. Zakup kolejnych instru-
mentów dętych pozwoli uczniom i muzykom działającym w naszych 
orkiestrach dętych w Nowej Dębie i Chmielowie na uzyskanie jeszcze 
większej gamy dźwięków na instrumentach, których orkiestry dotąd 
nie posiadały. Natomiast w związku ze zużyciem mechanicznym 
i pracą w paśmie wykupionym przez telefonię komórkową wymieni-
liśmy przestarzałe mikrofony, na których pracowaliśmy ponad 17 lat. 
Korzystając z okazji chcę podziękować Posłom na Sejm RP: Zbignie-
wowi Chmielowcowi i Rafałowi Weberowi, za wspieranie powo-
dzenia tego projektu. – dodaje dyrektor SOK Krystian Rzemień, 
który przygotował dofinansowany wniosek. Na realizację zadania SOK 
pozyskał 69 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
co stanowi prawie trzy czwarte kosztów. Pozostałą kwotę 23 tys. zł 

na wkład własny zabezpieczył Samorząd Gminy Nowa Dęba, dzięki 
dotacji dla SOK przekazanej przez radnych Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie na wniosek burmistrza Wiesława Ordona. Dzięki realizacji 
projektu udało się poprawić jakość edukacji artystycznej, występów 
scenicznych oraz ich odbioru przez widzów i słuchaczy. Ponad to 
po zakupie opisanego asortymentu w okresie między 25 października 
a 30 listopada 2019 r. przeprowadzonone zostały w każdym z trzech 
obiektów, gdzie asortyment będzie wykorzystywany koncerty promo-
cyjne grup artystycznych działających wokół SOK. Zakup asortymentu 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

SOK

kultura / z życia gminy

Nowy radiowóz dla nowodębskiego Komisariatu

P 
olicjanci z Komisariatu w Nowej Dębie mają już na wyposa-
żeniu nowy, nieoznakowany radiowóz Hyundai Kona, który 
w części sfinansował nowodębski samorząd.

Gmina Nowa Dęba wsparła zakup kwotą 27 tys. zł, powiat 
tarnobrzeski przekazał 20 tys. zł, a pozostałą część do wartości 95 
tys. zł sfinansowała Komenda Główna Policji. Zakup nowego samo-
chodu był możliwy dzięki połączonym środkom w ramach programu 
modernizacji Policji przy 50% finansowaniu samorządu lokalnego.

W podziękowaniu za wsparcie dla Policji nadkomisarz Marek 
Pietrykowski z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu w obec-
ności komendanta Komisariatu Policji w Nowej Dębie nadkomisarza 
Mariusza Stasiaka przekazał burmistrzowi Nowej Dęby Wiesławo-
wi Ordonowi symboliczny dyplom doceniając jego zaangażowanie 
w realizacji ustawowych zadań na rzecz ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

RL/MM

Koncerty charytatywne

C 
hór Parafialny „Soli Deo” z Tarnowskiej Woli oraz Schola 
„Anielskie Grajki” z Jadachów zorganizowali serię charyta-
tywnych koncertów papieskich w kościołach w Jadachach, 
Tarnowskiej Woli, Majdanie Królewskim i Nowej Dębie. 

Zagrali ku czci i pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II licząc na wspa-
cie i pomoc dla Antosi Woźniak i Dagmary Andrusiewicz.

Inauguracja „Ługowianek”

P 
odczas Festiwalu Kultury Lasowiackiej w Tarnowskiej Woli 
zadebiutował zespół śpiewaczy „Ługowianki” z tej miejsco-
wości. Zespół wystąpił z repertuarem lasowiackim, a koncert 
wzbogaciły zespoły „Bielowianie”, „Cyganianki” i Łęgowia-

nie”.

Festiwal był ostatnim akordem projektu dofinansowanego przez Naro-
dowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska, zrealizowa-
nego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnowskiej Woli. Gratulujemy 
realizacji tego projektu.

SOK
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oświata

Nagrody dla uczniów i nauczycieli

Z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie miała miejsce uroczystość z udzia-
łem nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów i rodziców. 
Obecni byli również: burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 

Wiesław Ordon, dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych 
Renata Bal, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
Łukasz Serafin, zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Statutowych i Społecznych Hubert 
Kopeć, Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Nowej Dębie Kazimierz Wąsik. Uroczystość rozpoczął koncert 
smyczkowy zespołu „Lejdis Quartet” po zakończeniu którego głos 
zabrał burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon. W swoim 
wystąpieniu podziękował nauczycielom w dniu ich święta. Następnie 
nauczyciele, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowa-
nego złożyli ślubowanie. Byli to: Joanna Zbyrad – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Chmielowie i Monika Chmielewska – nauczyciel 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce.

Podczas uroczystości burmistrz Wiesław Ordon oraz dyrektor Renata 
Bal wręczyli nagrody dla nauczycieli. W tym roku otrzymali je: Barba-
ra Goclan, Marta Kowalska, Beata Kubicka, Halina Strojek, 
Małgorzata Trawińska, Robert Kiełbowicz – nauczyciele Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, Anna Chorab, Beata Urbaniak 
– nauczyciele Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, Małgorzata Pakul-
ska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cyganach, Ewa Panek – 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce, Alina Baracz 
– nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie, Iwona Chibowska, 
Katarzyna Serafin, Marcin Macios – nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej w Chmielowie, Zofia Furtak – nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej w Tarnowskiej Woli, Agnieszka Kwiatkowska, Marta Rząsa 
– Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, 
Małgorzata Zięba i Barbara Wdowiak – nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Jadachach.

Słowa gratulacji burmistrz skierował również do uczniów, którzy 
swymi osiągnięciami w nauce wyróżniają się spośród koleżanek 
i kolegów. Nagrody burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba otrzymali: 
 – Julia Gołąbek – była uczennica kl. III gimnazjalnej Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – finalista konkursu przed-
miotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim, 
 – Martyna Pasek – była uczennica kl. VIII Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Nowej Dębie – laureatka konkursu przed-
miotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim, 
 – Nastazja Szpunar – była uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie – finalistka 
konkursu przedmiotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim, 
 – Karolina Trawińska – była uczennica klasy III gimnazjal-
nej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – finalista konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim, 
 – Piotr Tomczyk – były uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej 
w Cyganach – finalista konkursu przedmiotowego z matematyki 
na szczeblu wojewódzkim.

Nagrodzeni uczniowie są wychowankami Zespołu Placówek Oświa-
towych w Nowej Dębie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie 
oraz Szkoły Podstawowej w Cyganach dlatego gratulacje otrzymali 
nauczyciele prowadzący – Renata Konefał, Agnieszka Pazder, 
Jolanta Czamara, Elżbieta Krząstek-Janeczko oraz Ewa 
Markowicz-Zając – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej 

Dębie, Małgorzata Pakulska – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Cyganach, Dariusz Siudem – Dyrektor Zespołu Placówek Oświa-
towych w Nowej Dębie.

Na zakończenie gratulacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli 
wszystkim radni Hubert Kopeć i Łukasz Serafin oraz Prezes ZNP – 
Kazimierz Wąsik. Jeszcze raz pozdrawiamy cały nauczycielski stan 
i wszystkich pracowników oświaty! Po części oficjalnej nastąpił 
poczęstunek dla biorących udział w uroczystości przygotowany przez 
zespół Cyganianki.

BOJS
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oświata

Boisko wielofunkcyjne dla szkoły w Osiedlu Dęba

14 
października podczas uroczystego apelu z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej otwarto boisko wielo-
funkcyjne przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Nowej Dębie.

Realizacja tego projektu inwestycyjnego rozpoczęła się w 2018 r., 
a zakończyła w czerwcu tego roku. Inwestycja polegała na przebudo-
wie istniejącego boiska asfaltowego na boisko o wymiarach 14 x 24 
m do siatkówki i koszykówki o nawierzchni syntetycznej z ogrodze-
niem po obwodzie boiska, montażem ławek i stojaków rowerowych.

Obecny na otwarciu burmistrz Wiesław Ordon zadeklarował, że ta 
inwestycja to wstęp do kolejnych projektów sportowych w tej szkole.

Boisko zostało otwarte z udziałem radnych Huberta Kopcia z Komisji 
Oświaty, Tomasza Kopcia i Marka Kopcia – radnych z Osiedla 
Dęba, zastępcy burmistrza Leszka Mirowskiego, dyrektora szkoły 
Dariusza Siudema, przewodniczącej Rady Rodziców Anity Śmiech, 
dyrektor BOJS Renaty Bal oraz uczennicy Natalii Turbak. W prze-
cięciu wstęgi wzięli udział także przyjaciele szkoły Władysław Flis 
i Stefan Buś oraz emerytowana nauczycielka Dorota Oleszczuk. 
Po poświęceniu boiska przez ks. proboszcza Henryka Króla odbył 
się festiwal rzutów do kosza, który wygrał zdecydowanie nauczyciel 
wychowania fizycznego Wiesław Szczur.

Realizacja zadania możliwa była dzięki otrzymaniu pomocy finansowej 
na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020, a celem operacji było poprawa warunków życia mieszkańców 
oraz zaspokajanie potrzeb edukacyjno-oświatowych i rekreacyj-
nych poprzez budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska 
w Nowej Dębie os. Dęba.

Całkowity koszt operacji to 251 381,47 zł, w tym wnioskowana kwota 
dofinansowania 108 521,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SB/RL

„Żyj zdrowo i bezpiecznie”

6 
grudnia w Nowej Dębie odbyła się konferencja pt. „Żyj 
zdrowo i bezpiecznie”, zorganizowana przez Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu 
w związku z obchodami 100 lat działalności służb sanitar-

nych na Podkarpaciu oraz 65-leciem istnienia Państwowej Inspek-

cji Sanitarnej.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, przedszkoli, nauczycie-
le i pedagodzy szkolni z terenu gminy Nowa Dęba. Wśród tematów 
poruszanych podczas spotkania przez Powiatowego Inspektora Sani-

„Akademia Marzeń” przedszkolem na medal

N 
iepubliczne Przedszkole „Akademia Marzeń” z Alfredówki 
prowadzone przez Stowarzyszenie Veritas et Bonum zdoby-
ło, drogą sms, zaszczytne I miejsce w powiecie tarnobrze-
skim w plebiscycie „Przedszkole na Medal” organizowa-

nym przez Gazetę Codzienną „Nowiny”. Tegoroczna edycja plebiscytu 
zakończyła się uroczystą galą, 4 grudnia 2019 r., w Hotelu Prezydenc-
kim w Rzeszowie. Na gali reprezentantami przedszkola były: dyrektor 
Monika Chmielewska i nauczyciel Teresa Obara.

Zdobycie I miejsca w kategorii Przedszkole Roku zawdzięczamy szcze-
gólnie rodzicom naszych przedszkolaków i sympatykom przedszkola. 
Wygrana sprawiła ogromną radość i niedowierzanie, że spośród tylu 
wspaniałych przedszkoli w powiecie to właśnie nam przypadł tytuł 
„Przedszkola na Medal”.

Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos, gratulacje, miłe słowa, 
wsparcie i życzliwość. Wyraziliście swoje uznanie i wdzięczność 
za serce, które pracownicy przedszkola wkładają w swoją pracę.

Teresa Obara 
nauczyciel Niepublicznego Przedszkola 

„Akademia Marzeń” w Alfredówce.

Na zdjęciu: Izabela Pyra – dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie; Monika Chmielewska – dyrektor Niepu-

blicznego Przedszkola „Akademia Marzeń”, Teresa Obara – nauczyciel 
Niepublicznego Przedszkola „Akademia Marzeń”, Jan Sołek reprezen-
tujący Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Stanisław 

Sowa – redaktor naczelny „Nowin”.
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oświata / sport

Drużynowe Mistrzynie Szkół Średnich 
w badmintonie

W 
miejscowości Zarzecze k/ Jarosławia na Podkarpaciu 
rozegrany został Finał Wojewódzki Licealiady Drużyno-
wych Mistrzostw Szkół Średnich w kategorii dziewcząt 
i chłopców w badmintonie na rok 2019. Tradycyjnie 

już znakomicie w tych mistrzostwach spisały się drużyny dziewcząt 
i chłopców Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. Drużyna dziewcząt 
grająca w składzie: Beata Mycek, Natalia Róg i Zofia Tomczyk 
po bardzo dobrej grze wywalczyła pierwsze miejsce, zdobywając złoty 
medal, okazały puchar i tytuł Drużynowych Mistrzyń Szkół Średnich 
na 2019 rok.

Drużyna chłopców grająca w składzie: Rafał Lejko, Patryk Róg 
i Daniel Kopeć spisała się dobrze bo wywalczyła trzecie miejsce 
i brązowy medal. Warto z wielką satysfakcją nadmienić, że uczniowie 
Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, na co dzień badmintoniści sekcji 
badmintona MKS Stal Nowa Dęba nie schodzą z podium dla zwycięz-

ców w tych zawodach od początku ich trwania, czyli od prawie 20 lat, 
co jest nie lada wyczynem.

MKS STAL

W 
dniach 16-17 listopada odbyły się w Dębicy zawody 
z cyklu mistrzostw okręgu. W zawodach uczestniczyło 19 
klubów, z których wystartowało łącznie 260 zawodników 
z naszego województwa. Nasza drużyna liczyła siedmiu 

zawodników, którym udało się zdobyć dziesięć medali. Wśród nich 
byli: Naróg Nikodem, Puzio Michał, Maguder Hubert, Byczek 
Karolina, Kopeć Urszula, Durlak Szymon i Jadach Julia.

Medaliści:

1 miejsce 50m ST. DEL czas 26.51 Naróg Nikodem – Mistrz Okręgu 
Podkarpackiego 
2 miejsce 100m ST. DEL czas 59.44 Naróg Nikodem 
2 miejsce 200m ST. DEL czas 2:17.96 Naróg Nikodem 
2 miejsce 100m ST. GR czas 1:03.61 Puzio Michał 
3 miejsce 50m ST. GR czas 29.51 Puzio Michał 
3 miejsce 100m ST. KL czas 1:14.43 Maguder Hubert 
3 miejsce 50m ST. KL czas 33.54 Maguder Hubert 
3 miejsce 50m ST. KL czas 42.60 Byczek Karolina 
3 miejsce 100m ST. GR czas 1:21.36 Byczek Karolina 
3 miejsce 200m ST. KL czas 3:16.59 Kopeć Urszula

W sztafecie nasza drużyna zajęła czwarte miejsce – do podium 
zabrakło nam tylko 0,5 s. Gratuluje zawodnikom udanego startu oraz 
zdobycia nowych rekordów życiowych. Życzę dalszej motywacji do 
przełamywania swoich barier.

Trener SOSiR Nowa Dęba 
Piotr Socha

Zimowe Mistrzostwa Okręgu 
Podkarpackiego 2019

tarnego w Tarnobrzegu – dr Małgorzatę Michalską – Szymaszek 
oraz pracowników Inspektoratu była m.in. historia służb sanitarnych 
w Polsce oraz ich struktura, wpływ żywności na funkcjonowanie 
organizmu i zdrowie człowieka, zdrowa żywność oraz jakość wody. 
Omówiona została także aktualna sytuacja sanitarno-epidemiologicz-
na odry i grypy w powiecie tarnobrzeskim.

Dodatkowo o współczesnych zagrożeniach dzieci i młodzieży – 
dopalaczach, cyberprzemocy, i e-papierosach opowiedział policjant 
z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

RL/MM
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