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Inwestycje i remonty zrealizowane w 2012 r.
Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 

ZADANIA (zł) UWAGI

1. Prace melioracyjne 230 000
2. Remont mostu na Głodeńcu w Alfredówce 110 000 Dotacja 99 %  z tzw. powodziówek
3. Przebudowa zbiornika Łuzyk w Cyganach 137 000 Dotacja 58% z PROW
4. Budowa wodociągu w Nowej Dębie i Alfredówce 33 000
5. Przebudowa dróg gminnych 935 000
6. Budowa drogi Chemicznej w Chmielowie - TSSE 1 215 000
7. Przebudowa drogi powiatowej Ocice - Jadachy 400 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

8. Projekt na parkingi i chodniki przy drodze powiatowej  
Ocice - Jadachy 12 000

9. Remont drogi dojazdowej do pól –c.d. Rozalin – Tarnowska 
Wola 64 000 Dotacja 50%  z Urzędu 

Marszałkowskiego 
10. Remont drogi Łąki i zjazdów w Tarnowskiej Woli 112 000 Dotacja 80 % z tzw. powodziówek
11. Remont rowu przy drodze Cygańskiej w Cyganach 109 000 Dotacja 80 % z tzw. powodziówek
12. Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego – projekt 8 000 Środki osiedlowe

13. Budowa chodnika w Alfredówce 165 000 Rozliczany z Powiatem Tarnobrzeskim 
w 50%

14. Budowa parkingu przy ul. Krasickiego 121 000
15. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem – prace projektowe 65 000
16. Cmentarz wojenny w Chmielowie 10 000
17. Zakup fotoradaru 150 000

18. Podniesienie kapitału zakładowego PGKiM 400 000
Środki  na budowę wodociągu w 
centrum miasta i rozliczenie wspólnot 
mieszkaniowych

19. Remonty placówek oświatowych 150 000
20. Budowa sali gimnastycznej przy SP2 - projekty 93 000
21. Wykonanie dachu dwuspadowego na szkole w Jadachach 250 000
22. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie 115 000 Zakup sprzętu ortopedycznego

23. Wykonanie projektu na kanalizację burzową na os. 
Broniewskiego 18 000

24. Budowa kanalizacji w os. Dęba – projekt 9 000

25. Budowa kanalizacji w Cyganach i Jadachach 30 000 Projekt na części wsi nie objęte 
kanalizacją

26. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
odbiór azbestu 38 000

27. Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Nowa Dęba 165 000 Dotacje zewnętrzne 56%

28. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie  
miasta i gminy Nowa Dęba 170 000 W tym: ul. Podleśna – Borowa, II etap; 

ul. Konopnickiej, ul. Leśna

29. Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba 1 437 000

W tym: budynek dworcowy, parking 
przy ul. Słowackiego; tereny od Al. 
Zwycięstwa do ul. Kościuszki w latach 
2012-2014; dotacja 73%  z RPO WP

30. Budowa altany z grillem w Rozalinie 39 000 Dotacja 50% z PROW

31. Projekt na remont budynku Jana Pawła II 4  
i dobudowę windy 47 000

32. Remonty chodników 150 000

33. Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i remizy 
OSP w Chmielowie 167 000 Dotacja 40% z PROW

34. Remont budynku sportowego Lendzion na stadionie SOSiR 41 000 Dotacja 50% z UM
35. System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego 40 000 Dotacja do projektu powiatowego
36. Budowa trybun na stadionie miejskim - projekt 33 000

RAZEM 7 268 000
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Inwestycje i remonty w 2013 roku
Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 

ZADANIA (zł) UWAGI

1. Prace melioracyjne 115 000
2. Remont mostu na Granicy w Alfredówce 6 000

3. Przebudowa zjazdów na kanale Stawidza  
w Tarnowskiej Woli 190 000 Dotacja 80% z „powodziówek”

4. Przebudowa dróg gminnych 500 000
5. Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie 1 150 000 Dotacja 50% ze „schetynówek”
6. Przebudowa drogi powiatowej Ocice – Jadachy, etap II 360 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

7. Remont drogi dojazdowej do pól Cygany - Jadachy 60 000 Dotacja 50%  z Urzędu 
Marszałkowskiego 

8. Remont dróg gminnych 226 000

9. Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego  
(os. Poręby Dębskie) 50 000 Środki osiedlowe – 50%

10. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem 1 100 000 61% dotacji z UE

11. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części Nowej Dęby 50 000

12. Remonty placówek oświatowych 150 000

13. Budowa sali gimnastycznej przy SP2 1 500 000 Inwestycja rozłożona na lata 2013-
2015

14. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie 50 000 Zakup łóżek
15. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Broniewskiego 120 000
16. Budowa kanalizacji w os. Dęba 50 000
17. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 718 000 Dotacja 85% z RPO WP

18. Budowa kanalizacji w Rozalinie 1 000 000 Inwestycja rozłożona na lata 2013-
2014

19. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie  
miasta i gminy Nowa Dęba 50 000 W tym: część drogi Zagroble – Her-

manówka w Jadachach

20. Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba 6 417 000
W tym: tereny od Al. Zwycięstwa do 
Kościuszki, tereny zielone, monito-
ring; dotacja 73%  z RPO WP

21. Budowa windy w budynku Jana Pawła II 4  
(przychodnie lekarskie) 200 000

22. Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy 20 000 Wykonanie projektów na potrzeby 
wniosków dotacyjnych

23. Remonty chodników 50 000 Tarnowska Wola (fundusz sołecki,  
os. Broniewskiego)

24. Termomodernizacja Centrum Kultury Lasowiackiej  
w Cyganach 150 000 Dotacja 40% z RPO WP (warunek 

uzyskania dotacji do remontu SOK)

25. Zakup wyposażenia (mebli) dla SOK 100 000 Dotacja 40% z RPO WP (warunek 
uzyskania dotacji do remontu SOK)

26. Modernizacja terenu wokół WCK Chmielów 24 000 Środki sołeckie

27. Budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach 400 000 Dotacja z PROW 65%, środki własne 
sołectwa 25%

28. Budowa budynku socjalno-szatniowego w Tarnowskiej Woli 270 000 Dotacja z PROW 60%
29. Budowa ogrodzenia boiska w Jadachach 24 000 Fundusz sołecki

RAZEM 15 100 000
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Zamierzamy w bieżącym roku utrzymać 
dynamikę inwestycyjną w gminie, mimo trud-
nej sytuacji gospodarczej w Polsce, a to głównie 
za sprawą środków unijnych – informuje bur-
mistrz Wiesław Ordon. Nasze zadłużenie przy 
tym budżecie będzie na bardzo bezpiecznym 
poziomie 36% (dopuszczalne zadłużenie - 55%). 
Oczywiście budżet nie jest „sielankowy”, ale 
jest „uszyty” na miarę możliwości finansowych 
gminy i zapewniający bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców.

Na inwestycje gmina przeznaczyła w 2013 
roku 14 mln zł, czyli ok. 23% całkowitych wy-
datków. Największy wydatek inwestycyjny to 
kontynuacja rewitalizacji Nowej Dęby (6 mln zł, 
z czego 73 % pochodzi z dotacji). W tym roku 
zakończy się modernizacja otoczenia Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury, zmodernizujemy plac 
mjra Gryczmana i zrealizujemy budo-
wę Parku Miejskiego. Ponadto miasto 
zyska monitoring kluczowych miejsc, 
a także zostaną odnowione trawniki 
wzdłuż głównych ulic miasta z na-
sadzeniami drzew i krzewów ozdob-
nych. Rozpocznie się także renowacja 
terenu nad nowodębskim Zalewem, 
która potrwa do połowy 2014 roku.  
W tym roku wokół zbiornika powsta-
ną bieżnie rekreacyjne, stacja ćwiczeń 
dla amatorów joggingu, boisko do 
siatkówki plażowej oraz miejsca wi-
dokowe wyposażone w ławeczki i oto-
czone zielenią. Dodatkowo panoramę 
Zalewu będzie można podziwiać z no-
wego pomostu, a miłośnicy żeglarstwa 
zyskają mini-marinę do cumowania 
łódek. To zadanie dofinansowane jest 
ze środków unijnych kwotą 1,2 mln zł.

W ramach wydatków inwestycyj-
nych 1,5 mln zł przeznaczamy na roz-
poczęcie budowy sali gimnastycznej  
w Szkole Podstawowej nr 2 – konty-
nuuje wyliczanie miejskich inwestycji 
burmistrz Ordon. Osoby niepełno-
sprawne i starsze pewnie z zadowo-
leniem przyjmą fakt budowy windy  
w budynku przychodni zdrowia. Po-
nad to przebudujemy ul. Leśną (1,1mln 
w tym 50% dotacji) i wykonamy kana-
lizację deszczową na os. Broniewskiego.

Samorząd Nowej Dęby nie zapomina o in-
westycjach na terenach wiejskich. Do najwięk-
szych zadań tam realizowanych należy zaliczyć 
budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie za ok. 
1,5 mln zł, na którą do budżetu wpłynie 60-pro-
centowa dotacja unijna. Realizowane będą kolej-
ne modernizacyjne projekty drogowe o wartości 

500 tys. zł. Wśród wydatków na drogi kolejna 
pozycja to 360 tys. zł, które gmina przekaże Po-
wiatowi Tarnobrzeskiemu na modernizację dro-
gi Ocice-Jadachy. Przy udziale środków unijnych 
realizowane będą dwie szatnie sportowe w Cy-
ganach i Tarnowskiej Woli za łączną kwotę 670 
tys. zł. W obu przypadkach mamy do czynienia 
ze środkami unijnymi i sołeckimi w kwocie 520 
tys. zł. Szpital Powiatowy wyposażymy w nowe, 
specjalistyczne łóżka za 50 tys. zł. 

Pozostałe wydatki
Największą pozycję wśród pozostałych wy-

datków stanowi tradycyjnie już oświata. Nowo-
dębscy samorządowcy podchodzą do wydatków 
na oświatę, jak do inwestycji w młodych ludzi, 
która kiedyś zaprocentuje w skali gminy czy kra-
ju – podkreśla W. Ordon. W 2013 roku gmina 
przeznaczy na ten cel 20,4 mln zł. Drugą znaczą-

cą pozycją w wysokości 9,6 mln zł. są wydatki na 
różne formy pomocy dla podopiecznych Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Kolejne 5,2 mln zł przeznaczone zostanie na wy-
datki związane z bieżącym funkcjonowaniem 
gminy – na administrację publiczną, zadania zle-
cone, szeroko pojęte bezpieczeństwo. Znaczące 
środki - 2 mln zł - przeznaczymy na cele komu-

nalne, utrzymanie placów, remonty chodników, 
mieszkalnictwo. Ważną pozycję stanowią w wy-
datkach środki dla organizacji pozarządowych,  
a w tym roku będzie to kwota blisko 560 tys. zł.

Stabilne dochody
Siłą gminy są stabilne dochody. Największa 

pozycja w dochodach to wpływy z podatków, 
opłat lokalnych i udział w PIT (łącznie 39%) 
w kwocie 24 mln zł. W tej kwocie wpływy  
z podatku od nieruchomości od firm to 12 mln zł. -  
W tym roku nie wzrosły stawki podatku, a wpły-
wy powinny się zwiększyć. Jest to efekt rozpo-
częcia działalności przez fabrykę Pilkingtona 
w Chmielowie – wyjaśnia burmistrz Wiesław 
Ordon. Kolejna znacząca kwota wpływów to 
3,9 mln zł z tytułu podatku od nieruchomo-
ści od osób fizycznych oraz z tytułu najmu  
i dzierżawy nieruchomości stanowiących wła-

sność gminy. 
Przypomnieć należy, że w budże-

cie znalazły się także środki pozyska-
ne z zewnątrz na gminne inwestycje  
w kwocie 8,6 mln głównie z Unii Eu-
ropejskiej. 14,2 mln zł po stronie do-
chodów stanowią subwencje z budżetu 
państwa, które są niestety o 1,5 mln zł 
mniejsze niż w 2012 roku.

Bezpieczny poziom zadłużenia
Gmina cały czas utrzymuje zadłu-

żenie na bardzo bezpiecznym pozio-
mie. Na dzień dzisiejszy wynosi ono 
35% rocznych dochodów, zaś przez 
cały rok może wzrosnąć o ok. 1%, przy 
ustawowym dopuszczalnym poziomie 
zadłużenia wynoszącym 55%. Dodać 
należy, że środki te wykorzystujemy 
bardzo racjonalnie, nie na przejada-
nie, a na inwestowanie! – komentuje  
tą sytuację W. Ordon. Pieniądze poży-
czaliśmy m.in. na budowę kanalizacji 
sanitarnych, na remont Samorządowe-
go Ośrodka Kultury, budowę basenu, 
na budowę dróg w strefie ekonomicz-
nej pod potrzeby nowych inwestorów, 
modernizację budynków szkolnych, 
najczęściej na wkład własny wymaga-
ny przy pozyskiwaniu środków unij-

nych – dodaje Ordon.
Przedłożony Radzie Miejskiej w Nowej 

Dębie projekt budżetu na rok 2013 zakłada do-
chody w wysokości 60,67 mln zł, zaś po stro-
nie wydatkowej zamyka się kwotą 61,32 mln 
zł. Radni przyjęli budżet 12 glosami „za”, przy  
3 „przeciw”.

UMiG

Mimo kryzysu Nowa Dęba inwestuje
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Do wyborów Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie i wyborów Burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Dęba następnej kadencji będzie miał za-
stosowanie nowy podział gminy na stałe obwody 
głosowania. W listopadzie 2012 r. radni podjęli 
uchwałę, zgodnie z którą gmina Nowa Dęba 
podzielona została na 15 jednomandatowych 
okręgów wyborczych. Jednomandatowe okręgi 

wyborcze będą obowiązywały od następnych 
wyborów samorządowych, które odbędą się  
w 2014 r. W ciągu  3 miesięcy od podziału gminy 
na okręgi wyborcze, rada obowiązana była doko-
nać podziału gminy na stałe obwody głosowania. 
Obwody głosowania tworzy się w celu przepro-
wadzenia głosowania w wyborach samorządo-
wych, do Sejmu RP, do Senatu RP, Prezydenta 

RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referen-
dów. Przy podziale gminy na stałe obwody gło-
sowania utrzymano zasadę wynikającą z art. 12 
§ 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu 
głosowania decyduje liczba mieszkańców nim 
objęta. Nie może ona przekroczyć 3000 miesz-
kańców zamieszkałych w obwodzie głosowania. 
Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustana-

wia obowiązek określenia w uchwa-
łach o podziale gminy na obwody 
głosowania siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. Proponując 
lokale na siedziby obwodowych 
komisji wyborczych starano się je 
wyznaczyć w miejscach zapew-
niających bliskość i dostępność dla 
mieszkańców. 

Do 31 grudnia 2014 r. co naj-
mniej 1/5 lokali na terenie każdej 
gminy powinna być dostosowana 
do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych (w naszym przypadku 
trzy), ale docelowo ma ich być 1/3 
(w naszym przypadku cztery). 
Tworząc nowe obwody głosowania 
starano się pogodzić oczekiwania 
mieszkańców, względy techniczne 
i organizacyjne z wymogami usta-
wowymi. 

30 stycznia 2013 r. Rada Miej-
ska w Nowej Dębie podjęła uchwa-
łę Nr XXVIII/254/2013 w sprawie 
podziału gminy Nowa Dęba na 
stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 
Podjęcie uchwały zostało poprze-
dzone konsultacjami społecznymi 
projektu uchwały, przeprowadzo-
nymi w dniach 11-21 stycznia 2013 
r. W wyznaczonym terminie nie 
wpłynęły od mieszkańców żadne 
opinie ani  inne propozycje.

Przed każdymi wyborami  
do publicznej wiadomości zosta-
nie podana informacja o numerach  
i granicach obwodów głosowania 
oraz wyznaczonych siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych.  
W załączeniu przedstawiamy po-
dział gminy Nowa Dęba na stałe 
obwody głosowania.

Barbara Sudoł

Nowe obwody głosowania  
w wyborach powszechnych w 2014 r.

załącznik do uchwały Nr XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30  stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Nowa Dęba, ulice:  
1-go Maja 
Adama Mickiewicza 
Jana Pawła II 1-5 nieparzyste 
Leśna  
Plac Fryderyka Chopina

Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Leśna 40 
Nowa Dęba 

2 Nowa Dęba, ulice: 
Aleja Zwycięstwa 1-1B 
Ignacego Krasickiego 2-4 parzyste 
Jana Pawła II 4-6 parzyste, 7-16 
Rzeszowska 5-9

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Mikołaja Reja 3 
Nowa Dęba 

3 Nowa Dęba, ulice: 
Aleja Zwycięstwa od 3 do końca 
Ignacego Krasickiego 1-5 nieparzyste, od 6 do końca 
Mikołaja Reja 
Stefana śeromskiego 
Szkolna 
Władysława Broniewskiego 

Jana Pawła II od 18A do końca 
Marii Skłodowskiej-Curie 
Rzeszowska 11 

Samorządowy Ośrodek Kultury 
ul. Stefana śeromskiego 2 
Nowa Dęba 

4 Nowa Dęba, ulice:  
Janusza Korczaka 
Tadeusza Kościuszki 1-2, 6, 8-10, 12-13D 

Spacerowa 
Tadeusza Kościuszki 3-5, 7, 11, 106-110 
Wczasowa

Zespół Szkół Nr 1 
ul. Mikołaja Reja 7 
Nowa Dęba 

5 Nowa Dęba – Osiedle Dęba, ulice: 
Anieli Krzywoń, Bronisława Zybury, Górska, Henryka Sienkiewicza, 
Jagodowa, Kazimierza Tetmajera, Kręta, Krucza, Ks. Henryka Łagockiego od 
nr 2 do końca numery parzyste, Piotra Skargi, Piwna, Podgórze, Sosnowa,
Sowia, Stalowska, Stawowa, Szpitalna, Wincentego Witosa, Władysława 
Orkana, Wojska Polskiego  

Boczna, Cicha, Dębowa, Jana Kilińskiego, Kolejowa, Krótka, Ks. Henryka 
Łagockiego od nr 1 do końca numery nieparzyste, Mała, Marii Konopnickiej, 
Nadole, Ogrodowa, Olchowa, Olszynka, Robotnicza, Słoneczna, Spółdzielcza 
Willowa, Zarzecze, Zielona

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 
ul. Ks.  Henryka Łagockiego 38 
Nowa Dęba 

6 Nowa Dęba - Osiedle Poręby Dębskie, ulice: 
Bieszczadzka, Borowa, Bystrzycka, Cegielniana, Długa, Drozdowska, 
Działowa, Garncarska, Gruszkowa, Grzybowa, Henryka Sucharskiego, 
Jałowcowa, Kanałowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Majdańska, 
Miedziana, Mjra Hubala, NiŜańska, Podleśna, Pod WieŜą, Pszczelarska, 
Pszenna, Sandomierska, Sarnia, Smugowa, Solinka, SpiŜowa, Srebrna, 
StraŜacka, Strzelnicza, Sygnałowa, Środkowa, Torowa, Wesoła, Władysława 
Sikorskiego, Wrzosowa, Wspólna, Zawiszy, Złota

ul. Bieszczadzka 2 
(budynek dawnej Szkoły Filialnej 
Szkoły Podstawowej Nr 2) 
Nowa Dęba 

7 Alfredówka i Osiedle Buda Stalowska Publiczna Szkoła Podstawowa 
Alfredówka 174 

8 Chmielów Zespół Szkół 
Chmielów 394 

9 Cygany Zespół Szkół 
Cygany 70 

10 Jadachy Zespół Szkół 
Jadachy 380 

11 Rozalin Szkoła Podstawowa 
Rozalin 185 

12 Tarnowska Wola Wiejskie Centrum Aktywności 
Tarnowska Wola 240 
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Tylko do 1 lipca tego roku obowiązuje 
obecny system odbioru śmieci, w którym 
firmy świadczą usługi na rzecz właścicieli 
gospodarstw, zarządów spółdzielni, wspól-
not i przedsiębiorców. Po tej dacie właści-
cielem śmieci staje się gmina.

Dotyczy to nie tylko śmieci wytwarzanych 
przez mieszkańców, ale i przez firmy, skle-
py, biura, szkoły itp. Samorząd ma odebrać  
i przetransportować śmieci do regionalnej stacji 
przerobu odpadów komunalnych. Jednocześnie 
ustawa wymusza na samorządzie osiągnięcie  
z jednej strony zmniejszenia ilości śmieci zmie-
szanych, z drugiej zaś zdecydowane zwiększenie 
ilości odpadów segregowanych. Ponad to gmina 
ma obowiązek zorganizować Punkt  Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie każ-
dy mieszkaniec nieodpłatnie będzie mógł odsta-
wić różne śmieci: meble, gruz, puszki po farbie, 
pojemniki po olejach mineralnych, elektrośmieci 
itp. 

Opłata i metoda jej ustalenia
Według ustawy, samorząd ma obowiązek 

pobierania od mieszkańców, firm i instytucji 
opłatę, która ma wystarczyć na te zadania. Ma 
ona wynikać z przyjętej metody ustalenia opła-
ty. Samorządowcy stanęli przed dylematem jaką 
metodę przyjąć dla naszej gminy ? 

Po dyskusji z radnymi, sołtysami, przewod-
niczącymi zarządów osiedli, burmistrz przed-
stawił rozwiązanie, które wydaje się najbardziej 

racjonalne dla naszych mieszkańców. Zapropo-
nowana metoda ma charakter mieszany – bierze 
pod uwagę gospodarstwo, a w nim liczbę osób 
zamieszkujących. Ponadto uwzględnia, że ilość 
śmieci, która powstaje w gospodarstwach wie-
loosobowych nie jest prostym przelicznikiem 
z jednoosobowego gospodarstwa – po prostu 
maleje z każdą osobą. W oparciu o te założenia, 
obecne koszty funkcjonowania systemu odbioru 
śmieci komunalnych, przygotowano stawki.

Deklaracje
Każdy właściciel gospodarstwa, zarząd 

spółdzielni, wspólnoty, właściciel zakładu, szef 
instytucji, będzie musiał złożyć w gminie sto-
sowną deklarację.

To w tej deklaracji właściciel wskaże, jaka 
liczba osób zamieszkuje dane gospodarstwo  
i jaką stawkę będzie płacić. Ważne jest to, że 
deklarację można zmieniać, bo przecież miesz-
kańcy wyjeżdżają, studenci studiują a właściciele 
mogą wynajmować mieszkania. Jeśli właściciel 
nie złoży deklaracji, to opłata zostanie ustalona 
z urzędu, w formie decyzji administracyjnej. 
Urzędnicy będą służyć pomocą przy wypełnia-
niu deklaracji, tak w urzędzie, jak i w terenie.

Terminy płatności
Opłata będzie wnoszona co dwa miesiące, 

w terminach ustalonych przez Radę Miejską: 
do kasy urzędu, przelewem lub do inkasentów  
(w sołectwach i osiedlach). Dla firm, spółdzielni 

i wspólnot mieszkaniowych będą ustalone termi-
ny miesięczne, co powinno im ułatwić funkcjo-
nowanie.

Spotkania informacyjne
W marcu, przez kilka dni trwały spotkania 

burmistrza Wiesława Ordona z mieszkańcami 
miasta i gminy, podczas których przedstawione 
zostały nowe rozwiązania w gospodarce śmie-
ciowej. Rodziły one wiele pytań i wątpliwości, 
na które burmistrz starał się wyczerpująco odpo-
wiadać. Wydaje się, że po takich wyjaśnieniach, 
przedstawione racjonalne przesłanki takich, a nie 
innych stawek i rozwiązań, uczestnicy przyjmo-
wali ze zrozumieniem, ale zwracali także uwa-
gę, że w niektórych przypadkach stawki istot-
nie wzrosną. Zwłaszcza, gdy konfrontowano je  
z przyjętymi stawkami w sąsiednich gminach, 
czy też podobnych nam gminach miejsko-wiej-
skich, gdzie opłaty są wyższe. Ważną informacją 
było to, że przedstawiona opłata nie jest ostatecz-
ną, bo zostanie ona ustalona dopiero po przetargu 
dla firm, które będą startować po odbiór śmieci.

Wiele informacji, które znalazły się w przed-
stawianej mieszkańcom prezentacji, można zna-
leźć na naszej stronie internetowej w zakładce 
Środowisko. Tam też znajdują się odpowiedzi na 
najczęściej zadawane przez mieszkańców pyta-
nia. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczo-
nym materiałem.

UMiG

Nowa Dęba już w poprzedniej kadencji 
samorządu nawiązała współpracę z Tar-
nobrzegiem, realizując projekty unijne. 
Dzisiaj w murach Zamku Dzikowskiego, 
włodarze miast – burmistrz Wiesław Ordon 
i prezydent Norbert Mastalerz sformalizo-
wali współpracę podpisując stosowne poro-
zumienie.

„Strony postanawiają dążyć do zacie-
śnienia współpracy w obszarach służących 
rozwojowi społeczno-gospodarczemu, roz-
wijać współpracę w celu wspierania działań 
na rzecz rewitalizacji, promocji potencjałów 
turystycznych i gospodarczych oraz akty-
wizacji lokalnego rynku pracy” – czytamy  
w porozumieniu.

– Jesteśmy sąsiadami, którzy mają wspól-
ne interesy zwłaszcza na obszarach poprze-

mysłowych „Siarkopolu”. Wspólnie zgłosili-
śmy do Programu Rozwoju Polski Wschodniej 
chęć współrealizowania kilku projektów. 
Chcielibyśmy także rozwijać w dalszym ciągu 
Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną. 
Chcemy poprawić infrastrukturę techniczną, 
która w znacznym stopniu może przyczynić się 
do przyciągnięcia potencjalnych inwestorów 
- mówi Wiesław Ordon - burmistrz Nowej 
Dęby. 

– Myślę, że ważnym będzie również sko-
relowanie działań w zakresie promocji walo-
rów gospodarczych i turystycznych, jak rów-
nież podejmowanie wspólnych przedsięwzięć  
w tym zakresie. – dodaje Wiesław Ordon.

– Niezmiernie cieszę się z podpisania 
umowy deklaracji o współpracy pomiędzy 
Tarnobrzegiem a Nową Dębą. Tego typu po-

rozumienia umacniają nas jako samorządy 
gdyż nie jest tajemnicą, że większy będzie 
mógł więcej. Unia Europejska wobec kry-
zysu w finansach publicznych wielu krajów 
stara się bacznie przyglądać komu przyznaje 
środki wydatkowane na wszelkiego rodza-
ju dotacje i inne formy pomocy. W związku  
z tym szansę na powodzenie i uzyskanie takiej 
pomocy będą miały tylko największe projek-
ty o znaczeniu regionalnym. Zawarcie takich 
wspólnych porozumień jak to sprzed tygodnia  
z Sandomierzem i Stalową Wolą i to dzisiejsze 
z Nową Dębą może znacząco przyczynić się 
do zwiększenia naszych szans we wspólnym 
interesie. - mówił Prezydent Norbert Masta-
lerz.

UMiG

Rewolucja śmieciowa nadchodzi

Porozumienie o współpracy  
Nowej Dęby z Tarnobrzegiem

» samorząd



wiosna 2013NASZE SPRAWY 7

– To już nie są „strachy na lachy”. Za nie-
legalne pozbywanie się nieczystości będziemy 
zdecydowanie karać – mówi burmistrz Wie-
sław Ordon. – Nie może być tak, że jedni pod-
porządkowują się przepisom, podłączają się 
do kanalizacji lub mają podpisaną umowę na 
wywóz szamba, a drudzy nic sobie z tego nie 
robią i wylewają ścieki gdzieś do lasu, rzeki 
czy na pola.

W gminie Nowa Dęba Straż Miejska, na 
polecenie burmistrza, prowadzi systematycz-
ne kontrole gospodarstw na terenach wiej-
skich, w zakresie pozbywania się nieczystości 
przez mieszkańców. Przynosi to już wymier-
ne efekty. Większość mieszkańców z własnej 
woli, lub po interwencji Straży Miejskiej, wy-
wiązuje się ze swojego obowiązku i podłącza 

do kanalizacji. Jednak są i tacy, którzy pró-
bują mimo wszystko zwlekać lub oszukiwać. 
W takich przypadkach Straż Miejska karze 
mandatem. Tak było między innymi ostat-
nio w Jadachach, gdzie jeden z mieszkańców  
nie wywiązał się z obowiązku dokonania przy-
łącza do istniejącej na terenie jego miejscowo-
ści sieci kanalizacyjnej, ani nie okazał również 
strażnikom miejskim dokumentów potwier-
dzających wywóz ścieków z jego posesji przez 
firmę do tego upoważnioną. Miał na tyle tupe-
tu, że oświadczył strażnikom, iż sam wywozi 
nieczystości lecz nie powie dokąd. W związ-
ku z tym został ukarany mandatem karnym, 
którego nie przyjął. Straż Miejska skierowała 
więc wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego 
w Tarnobrzegu. Sąd nie miał żadnych wątpli-
wości i wymierzył mu karę grzywny.

– Mam nadzieję, że tego typu sytuacje 
będą przestrogą dla innych, gdyż nie pozwo-
limy na bezkarne uchylanie się mieszkańców  
od tych obowiązków i zatruwanie naszego śro-
dowiska – mówi Mieczysław Nalepa, komen-
dant Straży Miejskiej w Nowej Dębie.

W ubiegłym roku Straż Miejska podję-
ła 60 interwencji w sprawach wywozu nie-
czystości. 44. mieszkańców zareagowało na 
uwagi strażników, 15. mieszkańców ukarano 
mandatami karnymi, a jedną sprawę skierowa-
no do sądu, gdzie zapadł podobny wyrok jak  
w wyżej opisanym przypadku. W przypad-
kach szczególnie trudnej sytuacji finansowej 
rodziny, strażnicy dają czas na podjęcie sto-
sownych kroków przez mieszkańca, uwzględ-
niający jego możliwości finansowe. Jednak 
po tym terminie już wymagają konkretnych 
efektów.

Kontrole są w toku.
UMiG

Zapłacił karę za brak 
przyłącza do kanalizacji!

» samorząd

7 lutego 2013 r. odbyło się Walne Zgro-
madzenie Gminnej Spółki Wodnej w Nowej 
Dębie, w którym uczestniczył Wiesław Ordon 
– burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba.

Burmistrz poin-
formował o pracach 
melioracyjnych wyko-
nanych w 2012 roku 
przez Gminę Nowa 
Dęba oraz zamierze-
niach na 2013 rok. De-
legaci podsumowali 
działalność statutową 
za rok ubiegły oraz 
udzielili absolutorium 
Zarządowi Spółki.

Gminna Spółka 
Wodna w roku 2012 na prace melioracyjne 
przeznaczyła kwotę 74 531,53 zł, pozyskaną  
w części ze składek kwocie 22 575,53 zł i dota-
cji w kwocie 51 956,00 zł.

Dokonano wyboru Zarządu Gminnej 
Spółki Wodnej na lata 2013 – 2017 w skład 
którego weszli Wilk Ryszard – przewodniczą-
cy oraz Józef Grdeń i Albin Baracz – członko-
wie.

Wybrano Komisję Rewizyjną w skła-
dzie: Ryszard Samojeden, Stróż Edward  
i Sławomir Rutkowski oraz delegatów na 
Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowe-
go Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu  
w osobach: Ryszard Wilk, Kazimierz Durda, 
Ryszard Samojeden.

Delegaci podjęli uchwałę o wysokości 
składki melioracyjnej na 2013 rok w kwocie 
30,00 zł za 1 ha gruntów zmeliorowanych.

GPN/WK

Gmina Nowa Dęba znalazła się w gro-
nie 140 podkarpackich samorządów, które 
z rezerwy celowej budżetu państwa otrzy-
mały w sumie około 77 milionów złotych 
na usuwanie skutków podtopień. Także bur-
mistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon odebrał 
z rąk wojewody podkarpackiego Małgorza-
ty Chmycz-Śmigielskiej promesę na kwotę  

150 000 złotych, na dofinansowanie odbudo-
wy rowu i przepustów zjazdowych w ciągu 
drogi gminnej Sztymber - Tarnowska Wola. 
W ramach zadania zostanie odbudowanych 
10 przepustów na zjazdach i 1 przepust dro-
gowy z kręgów betonowych, ponadto zosta-
nie wykonane odmulenie rowu na długości  
443 m. Zaplanowane rozpoczęcie prac nastą-

pi w miesiącu czerwcu, po przeprowadzonym 
postepowaniu przetargowym.

Gmina oczekuje jeszcze na kolejne pro-
mesy, które wykorzystane byłyby na remont 
drogi Kolejka w Chmielowie i ulicy Działo-
wej w Porębach Dębskich.

UMiG

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej

Promesa na usuwanie skutków podtopień 
na terenie Gminy Nowa Dęba
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„Najgorsza ulica w mieście” – takie 
określenie pojawiało się na ustach miesz-
kańców, którzy narzekali na nawierzchnię 
ulicy Leśnej. Wkrótce to będzie już prze-
szłość! 

19 marca 2013r. podpisana została umowa 
na realizację zadania: „Przebudowa ulicy Le-
śnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją desz-
czową” pomiędzy miastem i gminą Nowa 
Dęba a Mota – Engil Central Europe S.A. Re-
gion Południowo Wschodni.

Do 15 sierpnia ulica zostanie przebudowa-
na na długości 911 mb. W ramach remontu zo-
stanie wzmocniona konstrukcja jezdni, prze-
budowane skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza, 
które wzbogaci się o wyspę rozdzielającą ruch 
oraz o przejście dla pieszych z azylem. Dodat-
kowo zostaną wykonane zjazdy na posesje. 
Ulica wraz z chodnikami mają być odpowied-
nio odwodnione.

Ponadto zostanie również wyczyszczona 
i wyremontowana kanalizacja deszczowa.  
Remont kanalizacji zostanie przeprowadzony 
metodą bezwykopową przy pomocy techno-

logii rękawa z włókniny 
poliestrowej utwardzane-
go termicznie.

Ulica stanowi bezpo-
średnie połączenie komu-
nikacyjne z przedszko-
lem i szkołą podstawową. 
W ramach budowy ele-
mentów bezpieczeństwa 
ruchu zostaną ustawione 
przy tych obiektach ba-
rierki ochronne zabez-
pieczające przed nagłym wtargnięciem dzieci  
z przedszkola i uczniów ze szkoły podstawo-
wej na jezdnię. 

W trakcie spotkania z firmą przewodni-
czący Komisji Gospodarki Przestrzennej i In-
westycji Tomasz Gazda zwrócił uwagę na or-
ganizację ruchu na tej drodze w trakcie robót. 
Ze względu na te placówki oraz zamieszkują-
cych tu mieszkańców i wyraził oczekiwanie 
na sprawną realizację tej przebudowy.

Na realizację zadania Gmina Nowa Dęba 
uzyskała dotację w wysokości 50 % kosztów 

tj.: 560 766,00 zł, z Wieloletniego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II 
BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – 
ROZWÓJ.

– Cieszę się, że tak ważna dla mieszkań-
ców inwestycja doczekała się realizacji – 
mówi Tomasz Gazda, radny Rady Miejskiej, 
który systematycznie od roku 2010 zabiegał  
o ten remont.

UMiG

Gmina Nowa Dęba decyzją Zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego otrzymała dofinaso-
wanie zadania „Przebudowa Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termo-
modernizacją filii w Cyganach”, co było bardzo 
dobrą wiadomością, mając na uwadze, iż wnio-
sek o dofinansowanie złożony w marcu 2009 
roku znalazł się na 22 miejscu listy rezerwo-
wej wniosków wybranych do dofinansowania  
z 3 lipca 2009 roku. Mimo tego, władze podjęły 
decyzję o modernizacji obiektu, a przebudo-
wany budynek funkcjonuje i jest użytkowany 
przez mieszkańców już od ponad roku.

Niespodziewaną, ale bardzo dobrą decyzję 
podjął Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
który końcem listopada podpisał umowę o do-
finansowanie zadania na kwotę blisko 2 mln 
zł, w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013, z którego otrzymamy refundację już 
wydatkowanych środków.

W ramach zadania wykonano całkowitą 
wewnętrzną przebudowę i wymianę instalacji, 
w tym elektrycznej. Zmieniony został układ 
pomieszczeń w holu na parterze. Przebudo-
wana została sala wystawowa i kameralna, 

a sala widowiskowa zyskała nową pochylnię 
z widownią i komfortowymi fotelami. Dzię-
ki wprowadzonym zmianom, Samorządowy 
Ośrodek Kultury stał się bardziej przyjazny 
dla wszystkich mieszkańców, również dla osób 
niepełnosprawnych. Gruntowna zmiana doty-
czyła również wyposażenia technicznego, które 
wzbogaciło się o nowy projektor kinowy 3D, 
ekran, nagłośnienie i oświetlenie.

Remont gmachu nowodębskiego ośrod-
ka kultury to jedna z największych inwestycji 

remontowych w mieście. Gmach z lat 70-tych 
wymagał docieplenia, przebudowy wnętrza  
i dostosowania pomieszczeń dla osób niepeł-
nosprawnych. Wykonana przebudowa wraz  
z realizowaną obecnie rewitalizacją miasta po-
legającą na przebudowie otoczenia Samorządo-
wego Ośrodka Kultury oraz Placu mjr Grycz-
mana, stworzy atrakcyjne miejsce wypoczynku  
i da możliwość aktywnego spędzania czasu 
wolnego.

UMiG

Ulica Leśna zostanie wyremontowana

Blisko 2 mln refundacji na SOK

» samorząd
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Już prawie 6 mln zł na rozwój 5 gmin 
wchodzących w skład obszaru Puszczy 
Sandomierskiej rozdysponowało Stowarzy-
szenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy 
Sandomierskiej”. Pieniądze te pochodzą  
z Europejskiego Funduszu Rybackiego 
oraz budżetu państwa. Pozyskanie środków 
możliwe było dzięki współpracy lokalnych 
samorządów oraz gospodarstw rybackich. 

Obszar objęty działalnością stowarzyszenia 
to gminy Baranów Sandomierski, Bojanów, 
Dzikowiec, Grębów i Nowa Dęba. W ramach 
zorganizowanych dotychczas dwóch nabo-

rów wniosków wyłoniono do dofinansowania  
19 projektów. W wyniku weryfikacji doko-
nywanej przez Urząd Marszałkowski w Rze-
szowie, podpisano 15 umów na łączną kwotę 
prawie 6 mln zł dofinansowania. Umowy, które 
będą realizowane dotyczą głównie rewitalizacji 
miejscowości, rozwoju sprzedaży bezpośred-
niej w gospodarstwach rybackich oraz two-
rzenia izb regionalnych. Jednym z większych 
projektów realizowanych ze środków Lokalnej 
Grupy Rybackiej będzie „Rewitalizacja miej-
scowości poprzez zagospodarowanie terenu za-
lewu w Nowej Dębie” o wartości 1 163 178,74 zł.  

O środki przyznane Lokalnej Grupie Rybac-
kiej Puszczy Sandomierskiej mogą ubiegać 
się: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, 
gminy oraz firmy. Kolejne nabory wniosków w 
ramach środków LGR Puszczy Sandomierskiej 
planowane są na III kwartał 2013 roku.

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 
Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, ul. Biesz-
czadzka 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 814 21 97,  
e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl.

LGR

Od 18 marca do 17 maja 2013 r.  w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Nowa Dęba (I piętro, 
sala USC w dniach i godzinach pracy Urzę-
du) rolnikom z gminy Nowa Dęba, pracow-
nik urzędu będzie pomagał wypełniać wnio-
ski o przyznanie płatności bezpośrednich za 
2013 r.

15 marca 2013 r. ARiMR rozpocznie przyj-
mowanie wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych 
za 2013 rok. Jak co roku, przed tym terminem, 
Agencja wysyła do każdego z rolników, którzy 
korzystali z dopłat w ubiegłym roku, tzw. wnio-
ski spersonalizowane, które są wypełnione 
przez Agencję na podstawie posiadanych przez 
nią informacji. Ubiegający się o dopłaty rolnik 
(jeśli w jego gospodarstwie nic się nie zmieniło) 
musi teraz tylko je podpisać oraz wypełnić za-
łączniki graficzne dotyczące upraw na użytko-

wanych rolniczo działkach. Wnioski w formie 
papierowej można składać w biurze powia-
towym ARiMR w Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 
4a, 39-400 Tarnobrzeg, tel. +48 15 823 47 
48) lub przesyłać do biura powiatowego re-
jestrowaną przesyłką pocztową. Agencja za-
chęca do składania wniosków przez internet  
za pomocą formularza dostępnego na stro-
nie internetowej ARiMR. Taka możliwość 
istnieje od 2011 roku i rolnik może teraz złożyć 
jeden wspólny wniosek o przyznanie dopłat 
bezpośrednich, pomocy ONW i płatności rol-
nośrodowiskowych, bez wychodzenia z domu.  
By uzyskać taką możliwość, trzeba tylko wy-
stąpić wcześniej do ARiMR o login i kod do-
stępu do systemu teleinformatycznego Agencji. 
W tym celu trzeba złożyć w „swoim” biurze 
powiatowym ARiMR specjalny wniosek, któ-
ry jest do pobrania ze strony internetowej Agen-
cji. Posiadając dostęp do systemu teleinforma-

tycznego ARiMR można również dokonywać 
zmian w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich. 
Login i kod dostępu do systemu teleinforma-
tycznego ARiMR jest nadawany beztermino-
wo.

Wszystkie wnioski o przyznanie dopłat, 
niezależnie od sposobu ich dostarczenia, po-
winny być przekazane w terminie od 15 marca 
do 15 maja 2013 r. Można je złożyć jeszcze po 
tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 
2013 r. Jednak w takim wypadku na beneficjen-
tów nałożone zostaną sankcje finansowe, pole-
gające na redukcji należnych płatności o 1% za 
każdy roboczy dzień opóźnienia.

Więcej informacji na stronie Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:  
www.arimr.gov.pl

UMiG / BS

Od wielu lat obserwuje się wzrost zacho-
rowań na choroby psychiczne m.in. depresje, 
zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schi-
zofrenie, uzależnienie od alkoholu i środków 
psychoaktywnych, itp. Wzrost zachorowań 
psychiatrycznych dostrzeżony został również 
w nowodębskim Oddziale Psychiatrycznym. 
Dlatego też Organ Założycielski oraz Dyrekcja 
Szpitala podjęły decyzję o rozbudowie Oddzia-
łu. Inwestycja nie byłaby możliwa gdyby nie 
bardzo duże wsparcie finansowe ze strony sa-
morządu powiatu tarnobrzeskiego. Aktualnie 

Oddział Psychiatryczny Szpitala Powiatowego 
w Nowej Dębie dysponuje 55 łóżkami, lecz jest 
to wciąż za mało wobec obecnego zapotrze-
bowania na w/w schorzenia. Rozbudowa po-
zwoli zwiększyć liczbę łóżek na oddziale o 18.  
W nowopowstałej części budynku zlokalizo-
wane będą sale łóżkowe dla pacjentów, sepa-
ratka, łazienki i palarnia. Dzięki temu poprawi 
się komfort leczenia w oddziale. Po za tym dla 
personelu powstanie węzeł sanitarny, punkt 
pielęgniarski, pokój socjalny, gabinet zabiego-
wy oraz szatnia (męska i damska). Nowo roz-

budowana część oddziału zajmie 373,38 m kw. 
Łączny koszt inwestycji budowlanych wyniesie 
ponad 600 tys. zł. Termin zakończenia robót bu-
dowlanych zaplanowany został na 30 kwietnia 
2013 r. W dalszej kolejności ogłoszony zostanie 
przetarg na wyposażenie sal chorych i innych 
pomieszczeń tego oddziału oraz pozostałej 
części budynku. Planowany termin oddania od-
działu do użytku to drugi kwartał 2013 r.

Szpital Powiatowy

Prawie 6 mln zł na rozwój gmin  
obszaru Puszczy Sandomierskiej

Płatność bezpośrednia dla rolników za 2013 r.

Trwa rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego w Nowej Dębie

» samorząd
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Diamenty i Gazele w Energetyce Wisłosan
Energetyka Wisłosan  

Sp. z o.o. trzykrotnie, w 2010, 
2011 i 2012  roku, zdobyła 
prestiżową nagrodę „Gazele 
Biznesu” oraz w 2012 znala-
zła się na nobilitowanej liście 
Diamentów Forbesa – liście, 
na której mogły znaleźć się 
przedsiębiorstwa zwiększają-
ce swoją wartość, co w dzisiej-
szych trudnych, kryzysowych 
czasach nie jest rzeczą łatwą. 
Z Tadeuszem Krupińskim, 
prezesem Energetyki, rozma-
wiała Maria Joanna Siudem: 

M.Siudem - Panie Pre-
zesie proszę zdradzić jak 
to się stało, że firma mogła 
osiągnąć takie wyniki i zdo-
być tyle nagród? Słyszymy  
zewsząd o kryzysie, problemach, stagnacji, 
a tu okazuje się, że nawet w tak trudnych 
czasach „można”.

T.Krupiński - Proponuję oddzielić osią-
gnięcia od nagród. Z tych nagród oczywi-
ście bardzo się cieszymy i szczycimy nimi, 
szczególnie dlatego, że jesteśmy laureatami 
nagród, (jednych z niewielu) za które przed-
siębiorstwo nie  płaci. Jest mnóstwo różnego 
rodzaju certyfikatów, nagród i rankingów, 
które aby otrzymać, trzeba pod różnego ro-
dzaju pozorami uiścić zapłatę – takich ja 
unikam i obchodzę z daleka, bo mnie ku-
powanie nagród nie interesuje. Natomiast 
zarówno Gazele jak i Diamenty są to doko-
nane na potrzeby rynku oceny audytorów, 
którzy oceniają firmę według specyficznych 
wskaźników, takich samych dla wszystkich 
firm i robią to obiektywnie, bez ukrytych 
opłat. Ale jedną sprawą jest nagroda, a inną 
kwestią rynkowe powodzenie firmy. Ocena 
wartości rynku przez specjalistów i wyce-
na Energetyki Wisłosan, jej niewątpliwego 
wzrostu wartości, są to sukcesy przedsiębior-
stwa, ale są to wycinki jego funkcjonowania. 
Natomiast pełny sukces firmy to innowacja  
i rozwój we wszystkich dziedzinach, zarów-
no w organizacji jak i rozszerzaniu rynku.  
Co w Energetyce Wisłosan jest teraz najbar-
dziej istotne, to wprowadzenie nowego „du-
cha” w dziedzinie organizacji i dziedzinie 
rozwoju, ale rozwoju rozumianego jako roz-
wój rynku i filozofii wygrywania tego rynku 
przez Energetykę Wisłosan, z korzyścią dla 
Klientów, których obsługujemy. To jest filo-
zofia, którą nowy właściciel od zeszłego roku 
stara się wprowadzić. 

Naszym głównym sukcesem nie są 
nagrody, ale fakt, że nasza Spółka została 
wysoko wyceniona przez rynek, czego po-
twierdzeniem była transakcja zakupu więk-
szościowego (69,93%) pakietu udziałów 
od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przez 
Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 
Pozostali właściciele posiadają mniejsze pa-
kiety: 19,65 %  PGE Obrót S.A. i  10,42 % 
Zakłady Metalowe Dezamet S.A. 

MS - Czy Energetyka Wisłosan lokuje 
się na terenach Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej?

TK - W Nowej Dębie przedsiębiorstwo 
w całości leży w obszarze Strefy, jednakże  
z tego tytułu nie korzystamy z ulg. Ulgi mają 
tylko inwestorzy, którzy budują nowe fabry-
ki kreujące nowe miejsca pracy, wtedy są  
na pewien czas zwolnieni z podatku docho-
dowego.

MS - Czy planuje pan rozbudowę zakła-
du lub inne inwestycje?

TK - Na razie planujemy rozwój infra-
struktury, gdyż Energetyka Wisłosan jest 
zakładem infrastrukturalnym. Zamierzamy 
poprawiać efektywność firmy, nie planuje-
my rozszerzenia zatrudnienia. Energetyka 
Wisłosan zajmuje się sprzedażą gazu, energii 
cieplnej i energii elektrycznej. To są media, 
których wszyscy potrzebujemy w domu,  
w fabryce i zawsze będziemy potrzebowali, 
bez względu na to czy kryzys jest większy 
czy mniejszy. W związku z tym energety-
ka jest przedsiębiorstwem bardzo atrakcyj-
nym, gdyż oferuje produkty, bez których 
nie można funkcjonować. Może ja to trochę 

trywializuję, ale jest to branża,  
na którą zawsze będzie popyt. 

MS - Czy media oferowa-
ne przez Energetykę są do-
starczane prywatnym gospo-
darstwom?

TK - Głównym odbiorcą 
naszych produktów są za-
kłady przemysłowe. Mamy  
co prawda 3 bloki, które za-
silamy w energię cieplną, ale 
obecnie podstawą działal-
ności jest obsługa zakładów 
przemysłowych ulokowanych  
w Strefie Ekonomicznej.

MS - Chciałabym zapy-
tać, jakie działania Pan po-
leca, sugeruje, zakładom, aby 
mogły się znaleźć na liście 

Diamentów, czy otrzymać nagrodę Gazele 
Biznesu?

TK - Należy cały czas się zmieniać. Jeże-
li firma (każda) uzna, że już jest „The Best”, 
osiągnęła wszystko i już tylko będzie zara-
biać pieniądze, to jest to pierwszy dzień koń-
ca firmy. Firmę przez cały czas trzeba zmie-
niać nie po to, żeby były zmiany dla zmian, 
ale po to, żeby być na bieżąco ze zmianami 
na rynku, z rozwijającą się techniką i techno-
logią, innowacyjnym zarządzaniem, aby nie 
przysnąć, bo straty będą często zbyt trudne 
do odrobienia.

Z branżą energetyczną też tak jest, z tym 
tylko, że jest to branża o tyle specyficzna, 
że jej działalność jest w części regulowana, 
obwarowana ustawą Prawo Energetyczne  
i rozporządzeniami do tej ustawy, dodatko-
wo po części taryfowana (cenniki zatwier-
dzane przez Urząd Regulacji Energetyki). 
Pomimo jednakowej dla wszystkich regula-
cji, jedne przedsiębiorstwa energetyczne się 
rozwijają, inne nie.

MS - Dużo ostatnio można usłyszeć  
o pozyskiwaniu energii z innych źródeł  
np. farmy wiatraków czy baterii słonecz-
nych. Czy Energetyka zamierza zająć się 
również takimi źródłami energii?

TK - Energia, tak zwana zielona, jest 
energią najdroższą. Na początku rozmowy 
mówiłem, że naszą filozofią rozwoju jest to, 
żeby zakłady się rozwijały, ale były też przy-
jazne dla naszych Klientów, aby nasze ceny 
energii były cenami rynkowymi. Cała ener-
getyka ze źródeł odnawialnych jest oparta 
o dofinansowanie z programu pomocy pań-

» biznes
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stwa, czy środków unijnych. To czy będzie 
się rozwijała i w jakim kierunku będzie po-
stępował rozwój, zależeć będzie od uwarun-
kowań prawnych. Nie będziemy pochopnie 
inwestowali w te dziedziny, gdyż są to ryzy-
ka, których nie można ocenić i przewidzieć. 
Wobec tego będziemy koncentrować się 
głównie na tym, aby naszą energetykę roz-
wijać o energię węglową, opartą na naszym 
polskim węglu i uczynić jak najbardziej no-
woczesną i atrakcyjną, dbając przy tym o do-
trzymanie wszelkich norm środowiskowych. 

MS - Jeszcze jedno pytanie, czy zakład 
pozyskiwał środki unijne na rozwój i czy 
oczekuje Pan na następną turę aplikacyjną 
tych środków?

TK - Zakład pozyskał w minionych la-
tach środki zewnętrzne na unowocześnienie 
linii do produkcji energii i otrzymał nagrodę 
za innowacyjność. Oczekujemy kolejnego 
rozdania, ale z tego co wiem, będą to środ-
ki głównie na źródła niekonwencjonalne.  
My jesteśmy na razie zdecydowani, dopó-
ki nie będzie innych rozwiązań formalno-
-prawnych, na modernizowanie  naszych 
technologii węgla kamiennego, z nadziejami,  
że będąc atrakcyjnym cenowo, wrócimy 
„rurą” do miasta. Mówię o tym dlatego, że 
historycznie ta ciepłownia zasilała odbiorców 
w mieście. Z powodów dla mnie absolutnie 
niezrozumiałych przestało się to dziać, ale do 
tego rozwiązania można wrócić. Koncentra-

cja źródeł wytwarzania energii  jest bardziej 
ekonomiczna  niż małe źródła przyblokowe, 
które korzystają z najdroższego z paliw. Małe 
ciepłownie na gaz są rozwiązaniem najdroż-
szym z możliwych. Duże ciepłownie są  
o wiele bardziej wydajne. Może dożyjemy 
gazów łupkowych, ale póki co warto rozej-
rzeć się za energią bardziej ekonomiczną. 
Mamy więc nadzieję, że sięgniemy rurą cie-
płowniczą z powrotem do miasta.

MS - Dziękuję bardzo za rozmowę   
i życzę dalszych sukcesów.

TK - Dziękuję.
MS

Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” 
powstała 1 kwietnia 1957 roku w wyniku 
przekształcenia Oddziału Zaopatrzenia 
Robotniczego przy Zakładach Metalowych  
w Dębie.

Obecnie Spółdzielnia jest producentem 
przewodów metalowych, elementów złącz-
nych i konstrukcyjnych do maszyn rolniczych, 
budowlanych oraz pojazdów samochodo-
wych, wojskowych oraz szynowych.

Wprowadzone procedury systemu zarzą-
dzania zaowocowały w miesiącu lutym 2013 
roku uzyskaniem przez Spółdzielnię Certy-
fikatu Systemu Zarządzania Środowiskowe-
go ISO 14001 oraz recertyfikację Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 9001. Również 
od roku 2008 Spółdzielnia posiada Koncesje 

na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania elementów, części  
i podzespołów do wyrobów o przeznacze-
niu wojskowym lub policyjnym. Spółdziel-
nia nadal zmierza w kierunku specjalizacji  
w produkcji elementów o dużych przekrojach 
oraz produkcji seryjnej. Od miesiąca lipca 
2012 roku obecny Zarząd Spółdzielni poprzez 
działalność marketingową pozyskał nowych 
odbiorców. Przed Spółdzielnią stoją coraz 
to nowe wymagania jakościowe, technolo-
giczne i organizacyjne, dla realizacji których 
zmieniana jest na bieżąco organizacja pracy 
Spółdzielni oraz jej struktura organizacyjna. 
Na chwilę obecną Spółdzielnia zatrudnia 170 
pracowników. Spółdzielnia Inwalidów „Zjed-
noczenie” w Nowej Dębie jest nowoczesnym 
przedsiębiorstwem spółdzielczym produkują-

cym części na pierwszy montaż, dla przemy-
słu motoryzacyjnego, wojskowego i kolejowe-
go oraz maszyn rolniczych.

W Spółdzielni od roku 1975 są wyko-
nywane usługi motoryzacyjne oraz badania 
techniczne pojazdów samochodowych. Sta-
cja Diagnostyki Samochodowej posiada dużą 
renomę w branży usług motoryzacyjnych, 
która wykonuje badania techniczne pojazdów 
samochodowych w zakresie badań A, B, T, 
C, E przy pomocy komputerowych urządzeń 
diagnostycznych. Natomiast Dział Usług 
Samochodowych wykonuje naprawy zawie-
szeń samochodowych, ustawienia geometrii 
kół oraz różne bieżące naprawy pojazdów 
samochodowych. W 2012 roku Spółdzielnia 
zakupiła nowoczesne urządzenia firmy Sican  
do wymiany, wyważania i wulkanizacji 
ogumienia. Placówka została wyposażona  
w nowe stanowisko naprawcze posiadające 
podnośnik śrubowy.

SIZ

Spółdzielnia Inwalidów  
„ZjEDNOcZENIE” w Nowej Dębie

Nowi specjaliści z zakresu  
ratownictwa technicznego  
oraz działań gaśniczych

9 marca Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnobrzegu przeprowadziła na bazie jed-
nostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Nowej Dębie eg-
zamin końcowy podsumowujący cykl szkolenia stra-
żaków-ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu miasta i gminy Nowa Dęba oraz Baranowa 
Sandomierskiego z zakresu prowadzenia ratownictwa 
technicznego podczas zdarzeń drogowych, np.: wy-
padków drogowych, awarii, katastrof.

Szkolenie, które rozpoczęło się 8 lutego, z wyni-
kiem pozytywnym ukończyli wszyscy strażacy z mia-
sta i gminy Nowa Dęba. Celem szkolenia było nabycie 
umiejętności do prowadzenia czynności ratowniczych 
w czasie zdarzeń na drogach, dlatego każdy uczestnik 

szkolenia, oprócz wymogu zaliczenia testu, musiał 
wykazać umiejętności posługiwania się sprzętem 
ratowniczym typu Holmatro oraz Veber  przy uwal-
nianiu osób poszkodowanych oraz zakleszczonych  
w rozbitych lub uszkodzonych pojazdach.

W zakończeniu egzaminu udział wzięli komen-
dant miejski PSP bryg. Andrzej Babiec, prezes ZOP 
ZSP RP w Tarnobrzegu Kazimierz Ślęzak, burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, prezy-
dent Tarnobrzega Norbert Mastalerz, burmistrz miasta  
i gminy Baranów Sandomierski Jacek Hynowski,  
z-ca wójta gminy Grębów Robert Pędziwiatr oraz ko-
mendanci miejscy, miejsko-gminni  i gminni Związku 
OSP RP z terenu powiatu tarnobrzeskiego.

Wyszkoleni strażacy niewątpliwie przyczynią 
się do zwiększenia skuteczności prowadzonych akcji  
ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Nowa Dęba.

SO/JK
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2 marca 2013 r. baranowski zamek gościł 
liderów organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych, które w roku 2012 zrealizo-
wały ciekawe inicjatywy na rzecz lokalnych 
społeczności. Uczestnicy uroczystej Gali „Ini-
cjatywa, Innowacja, Integracja 2013” odebrali 

z rąk prezesa Funda-
cji Fundusz Lokalny 
SMK Stanisława 
Baski podziękowania  
za włożony trud,  
a 5 inicjatyw zostało 
docenionych pienięż-
nymi nagrodami. Na 
konkurs złożono 15 
wniosków, wśród nich 
były 2 inicjatywy z No-
wej Dęby – Stowarzy-
szenia na Rzecz Eko-

rozwoju i Promocji Wsi Jadachy – budowa 
profesjonalnego paleniska na ognisko, a także 
boiska do siatkówki plażowej i Domu Pomocy 
Społecznej – organizacja uroczystości „Dnia 
Chorego”. Realizacja inicjatyw była możli-

wa dzięki wsparciu samorządów gmin, które  
od lat współpracują z głównym organizatorem. 
Przynosi to samorządom wymierne korzyści 
w postaci dodatkowych środków finansowych, 
które trafiają do organizacji pozarządowych. 
Za efektywne działania na rzecz budowy kapi-
tału społecznego oraz bezpośrednie  wsparcie  
udzielone przy realizacji Programu „Działaj 
Lokalnie VII”, Gmina Nowa Dęba otrzymała 
pamiątkowy certyfikat, który odebrał zastępca 
burmistrza Zygmunt Żołądź.

Galę uświetnił występem nasz nowodębski 
raper Sebastian „Jesioł” Jesiołowski. Jego 
utwór „W nas drzemie siła” idealnie wstrzelił  
się w charakter imprezy i jak sam, z satysfakcją 
stwierdził, tym utworem „wprowadził rap na 
salony”.

Honorowymi gośćmi Gali byli Radosław 
Jasiński dyrektor programowy Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak 
prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

RL/MS

„Żyć wiarą – to uznawać swoją małość 
wobec wielkości Boga Stwórcy Wszechmogą-
cego”.

Jeżeli się to uznaje, to wszystko prowadzi 
do wiary, ale jeżeli uważa się siebie za twórcę 
wszystkiego, czym się jest, to brak jest pod-
stawy do wiary w Boga. Człowiek bez wiary 
uważa siebie za cel, szuka przyjemności i tylko 
sobie chce wszystko zawdzięczać, a przecież tak  
nie jest. Do wiary potrzeby jest rozum i wola 
oraz łaska. Bóg daje nam drogowskazy, choćby 
w przyrodzie, Piśmie Św. itd.. Jak się zastana-
wiamy nad życiem, celem, sensem stajemy jakby  
na skrzyżowaniu tras. Rozum powinien roze-
znać, w którą stronę najlepiej iść, wola musi pojąć 
decyzję, a łaska popycha nas w dobrym kierun-
ku. Wiara wypełnia nasze wnętrze, głębię czło-
wieka, pobudza do życia i działania, daje nadzie-
ję w sens tego co robimy, pobudza do miłości.

 

Ludzie, którzy poszukują wiary, tak zwani agno-
stycy, są przyjmowani i uznawani w kościele, 
którego celem jest szerzyć wiarę. Natomiast wal-
ka z Bogiem to klęska człowieczeństwa. Jeżeli 
przegramy współczesną wojnę cywilizacyjną  
o wiarę i religię – świat zmieni się w duchową pu-
stynię i ludzkie śmietnisko! Świat bez Boga jest 
straszny i groźny – wszechwładza oligarchów, 
banków i mediów sprowadza człowieka do ran-
gi towaru. Podważa się dekalog jako fundament 
naszej cywilizacji, a nie daje nic w zamian, jak 
mówił Witkacy:
„... zabrali nam niebo, nie dając nic w zamian”.

Wiara jest największym skarbem przekaza-
nym nam przez naszych przodków. Nie zapomi-
najmy o Bogu w natłoku medialnych gadżetów  
i huku propagandy bezideowej, bezwartościowej.

„ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - 
słyszymy u progu Wielkiego Postu i rekolekcji.

Mamy tylko dwie drogi do wyboru – do 
Boga lub od Boga – do dobra, miłości albo do zła 
i nienawiści. Nie ma trzeciej drogi. Istotą chrze-
ścijaństwa jest zwycięstwo przez krzyż, zwycię-
stwo miłości i przebaczenia nad nienawiścią do 
oprawców i katów, zwycięstwo przez cierpienie. 

Poetka A. Kamieńska pisała, że nawet gdy-
by Chrystus nie był postacią historyczną, a jest 
przecież – nic piękniejszego nie byłoby w stanie 
wymyślić ludzkości. Pisała, że apostołowie byli 
zbyt prości i uczciwi, by kłamać i oddawać życie  
za kłamstwo. Zresztą nawracali się też uczeni fa-
ryzeusze np. Nikodem, Szaweł, Józef z Arymetei.

Uwierzmy więc i my, spadkobiercy wielkie-
go Jana Pawła II, w niepojętą tajemnicę Boga 
Stwórcy wszechświata i przekażmy naszą wia-
rę swoim bliskim w rodzinie, parafii, a nawet  
w świecie.

M. Z. / Akcja Katolicka 
przy Kościele Podwyższenia Krzyża 

Ogromną znajomością 25 rozdziałów 
Księgi Rodzaju musieli się wykazać ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjalnych 
dekanatu Tarnobrzeg - Południe, którzy  
13 marca 2013 r.  wzięli udział w XVI De-
kanalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej   
w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej 
Dębie. Do tego etapu konkursu zakwalifiko-

wało się  25 uczniów z 11 szkół podstawowych  
i gimnazjalnych. Konkurs przebiegał pod ha-
słem „Z Pismem Świętym w trzecie tysiącle-
cie”. 

„Możecie czuć się usatysfakcjonowani, 
bo przebrnęliście przez naprawdę trudny kon-
kurs na etapach szkolnym lub parafialnym,  

a przygotowujący was katecheci z pewnością 
zasługują na pochwałę. Konkurs na pewno 
może pobudzać do większego zainteresowa-
nia i aktywności na lekcjach religii i w życiu 
szkoły – podkreślił witając zebranych gości 
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  
Dariusz Siudem.

Uroczysta Gala „Inicjatywa,  
Innowacja, Integracja 2013”

W roku wiary – rozważania przedrekolekcyjne

XVI DEKANALNY KONKURS WIEDZY BIBLIjNEj
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W konkursie najlepsi okazali się: ze Szkół 
Podstawowych – Ślusarz Magdalena z  SP Ślę-
zaki, Sibiga Magdalena  z SP nr 2 w Nowej  
Dębie, a z Gimnazjum –Safin Rafał z Gim-
nazjum nr 2 w Nowej Dębie i Pałkus Błażej  
z Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu. Wezmą oni 
udział w finale Konkursu Wiedzy Biblijnej, 
który odbędzie się w kwietniu w Sandomierzu.

Dalszego zapału do studiowania kart 
Pism Świętego życzył zebranym dekanalny 
duszpasterz dzieci i młodzieży ksiądz Rafał 
Kasprzyk, wręczając wraz z dyrektor Iwoną 
Szczur nagrody i upominki dla uczestników 
konkursu, zachęcając jednocześnie do udziału 
w przyszłorocznej edycji konkursu.

Celem konkursu było nie tylko poznanie 
księgi Rodzaju, ale także ukazanie wartości 
Pisma Świętego w życiu człowieka i pogłębie-
nie wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich 
postaw w oparciu Słowo Boże.

ZPO

GIMNAZjALISTO  PRZEcZYTAj !

Szkoła patrząca w przyszłość

W obecnych czasach liczą się przede wszyst-
kim kompetencje i praktyczne umiejętności.  
Na rynkach pracy, nie tylko w Polsce, poszuki-
wani są fachowcy w konkretnej branży, specja-
liści z wykształceniem technicznym, a praco-
dawcy cenią sobie głównie umiejętności. Zatem 
czy przyszłość  nie należy do szkół technicznych  
i zawodowych? Na to oraz inne pytania odpo-
wiada dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dę-
bie Zofia Kopeć.

D. S.: Na wielu forach internetowych czy-
tamy o konieczności powrotu do kształcenia 
zawodowego. Czy ukończenie technikum lub 
szkoły zawodowej istotnie daje możliwość ła-
twiejszego zdobycia pracy?

Z. K.: Ze względu na duże bezrobocie, 
szczególnie w naszym regionie, jest to chyba 
największa szansa na zdobycie pracy.  W kraju  
i za granicą poszukuje się dobrych, wykwalifiko-
wanych fachowców, których przecież nie będzie, 
jeżeli nie stworzy się im odpowiednich warun-
ków kształcenia oraz praktyk  czyli - jeśli nie bę-
dzie szkolnictwa zawodowego.

D. S.: Jednak w świadomości wielu ludzi 
istnieje przekonanie, że do szkoły zawodowej 
idą uczniowie mniej zdolni.

Z. K.: Nie mogę się zgodzić z taką opinią. 
Myślę, że wynika to z utożsamiania wyłącznie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej z kształceniem 
zawodowym. Istotnie, często ZSZ wybiera-
ją uczniowie słabsi, ale wcale nie oznacza to,  
że  są mniej  uzdolnieni. Zdobywają na prak-
tykach celujące i bardzo dobre oceny, a praco-
dawcy często oferują im pracę po ukończeniu 
nauki. Chcę również zaznaczyć, że aby uzyskać 

kwalifikacje w danym zawodzie, należy zdać 
egzamin zawodowy na poziomie co najmniej 
75%, podczas gdy egzamin maturalny to próg 
30%. Egzamin zawodowy dotyczy też uczniów 
technikum, którzy oprócz zawodu mogą zdawać 
maturę, czyli młodzież korzysta podwójnie.  Po 
zdanym egzaminie absolwent otrzymuje dyplom 
zawodowy w języku polskim oraz tzw. EURO-
PAS czyli opis kwalifikacji zawodowych w ję-
zyku angielskim, obowiązujący w krajach UE. 
Może być więc zatrudniony za granicą, zgodnie 
z wykształceniem i wg stawek obowiązujących 
w danym kraju.

D. S.: Zatem kształcenie zawodowe jest dla 
młodego człowieka bardziej korzystne.

Z. K.: Oczywiście. Jak już powiedziałam, 
absolwenci technikum zdobywają zawód, zdają 
maturę z wybranych przez siebie przedmiotów  
i mogą kontynuować naukę na wymarzonym kie-
runku studiów. Przedmioty zawodowe ułatwiają 
im wybór, a z opinii uczelni wiemy, że studio-
wanie , szczególnie na kierunkach technicznych, 
jest dla nich o wiele łatwiejsze. Zastanówmy się 
czy studia  np. na politechnice … będą  łatwiej-
sze dla absolwenta LO, który przez 3 lata uczy 
się wyłącznie przedmiotów ogólnokształcących, 
czy dla absolwenta technikum, który przez  
4 lata, oprócz wiedzy ogólnej, zdobywa wiedzę  
z przedmiotów technicznych, poznaje zasady 
projektowania, organizacji przedsiębiorstw, 
sposobu zakładania firm itd. Ostatecznie, jeżeli 
absolwent  nie będzie kontynuował  nauki, to po 
ukończeniu technikum będzie miał zawód np. 
technik-informatyk, technik-mechanik, technik-
-handlowiec. 

D. S..: Czy szkoła zawodowa  pomaga 
uczniom  w przyszłej karierze?  

Z. K.: Oczywiście. Absolwent ZSZ może 
kontynuować naukę w szkole średniej, zdawać 
maturę, a nawet studiować. Wówczas szukając 
pracy ma to, czego najbardziej oczekują praco-
dawcy: dyplom, kwalifikacje no i doświadcze-
nie, bo zdobywa je w szkole. Ponadto organizu-
jemy dodatkowe staże dla uczniów technikum, 
dzięki temu kończąc szkołę, absolwent ma już 
pewne doświadczenie zawodowe – czego ocze-
kują pracodawcy.

D. S.: Na czy polegają staże?
Z. K.:  Jest to dodatkowa, miesięczna prak-

tyka zawodowa w realnych zakładach pracy. 
Odbywa się ona w trakcie wakacji, a uczniowie 
otrzymują wynagrodzenie.

D. S.: To bardzo interesujące. Czy  zatem 
nie należałoby zwiększyć świadomość uczniów  
gimnazjów i ich rodziców co do wyboru dalsze-
go kształcenia?

Z. K.: Istotnie, uczniowie gimnazjum często 
nie mają sprecyzowanych zainteresowań. Opiera-
ją się na radach rodziców lub kolegów z klasy, czy 
sąsiedztwa. Jedno jest pewne - młodzi ludzie chcą 
się szybko usamodzielnić, zarabiać pieniądze, od-
ciążyć, a nawet pomagać rodzicom. Jeżeli uczeń 
ma zawód, a w czasie praktyk kontakt z wieloma 
pracodawcami, jego szanse na pracę rosną. Obec-
na mała popularność szkół zawodowych wynika 
z polityki oświatowej w ostatnich kilkunastu la-
tach. Odchodzono od kształcenia zawodowego 
na rzecz wykształcenia ogólnego. Doprowadziło 
to do sytuacji, że brakuje wykwalifikowanych 
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pracowników w wielu branżach. Jeżeli to sobie 
uświadomimy, wybór będzie prosty.

D. S.: Wygląda na to, że szkoły zawodowe 
potrzebują poprawy wizerunku, aby zmieniły 
się stereotypy myśleniowe. 

Z. K.: To nie szkoły zawodowe potrzebują  
zmiany wizerunku, tylko społeczeństwo musi 
zrozumieć pewne zależności.  W polityce i go-
spodarce wszystko się zmienia, technika pędzi 

naprzód i jest to zjawisko nieodwracalne. Mu-
simy temu sprostać. Dziś  szkoły zawodowe są 
oderwane od zakładów pracy, więc przyszły 
pracownik, żeby zdobyć doświadczenie, musi 
odbyć praktyki . To właśnie gwarantują szkoły 
zawodowe.

D. S.: Zatem śmiało możemy powiedzieć, 
że szkoły zawodowe to droga do sukcesu. Po-
trzebują jednak dobrej atmosfery, bo stereotypy 

myślowe, że to szkoła „gorsza”, nie ułatwiają 
młodzieży wyboru. Okazuje się jednak, że wy-
bór kształcenia zawodowego to zdobycie zawo-
du, pracy, a nawet  możliwość zrobienia kariery 
zawodowej.  Dziękujemy za ciekawe uwagi.

Z.K.: Ja również dziękuję.
mgr Danuta Szypuła, 
 doradca zawodowy

Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana  
Pawła II już drugi rok realizuje finansowany 
przez Komisję Europejską międzynarodo-
wy projekt Comeniusa „Opowieści twojej 
historii” wraz ze szkołami z Norwegii, Fran-
cji i Włoch. Drugie spotkanie w Norwegii 
w Høyanger Skule odbyło się w dniach od 
2 do 7 grudnia 2012. Wzięli w nim udział 
uczniowie: Judyta Szpunar, Paulina Czama-
ra, Tomasz Gołąbek i Bartosz Wójtowicz 
pod opieką Agnieszki Pazder - szkolnego 
koordynatora projektu oraz Anny Czerwiec. 
Zwiedziliśmy szkołę partnerską, szkołę średnią 
w Høyanger oraz podstawówkę w Kyrkjebø. 
Braliśmy udział w lekcjach muzyki, języka an-
gielskiego i wychowania fizycznego. Uczniom 
bardzo podobały się zajęcia kulinarne, których 
efektem był lunch dla całej grupy. Młodzież 
uczestniczyła w zajęciach integracyjnych w 
szkole, cała grupa pojechała do Sunnfjord Fol-
kemuseum, w którym każdy miał szansę zro-
bić tradycyjnego norweskiego skrzata z mate-
riałów ekologicznych. W Førde podziwialiśmy 

muzeum sztuki, a w wolnym czasie graliśmy 
w kręgle!

Burmistrz Høyanger spotkał się z gośćmi, 
opowiedział o historii i perspektywach rozwo-
ju miasteczka. Zwiedziliśmy miejscową fabry-
kę aluminium.

Najważniejszą częścią spotkania była pra-
ca nad historią naszych państw. Każda grupa 
przedstawiła przygotowane wcześniej 10 naj-
ważniejszych wydarzeń z dziejów Francji, 

Polski, Norwegii. Francuzi przedstawili oś cza-
su, na którą nanieśli prezentacje opracowane  
w szkołach partnerskich. Nauczyciele spoty-
kali się, aby zaplanować kolejne prace, najbliż-
sze spotkania. Wizyta w Polsce odbędzie się  
w marcu, a we Francji w maju 2013 r. 

W drodze powrotnej podziwialiśmy uro-
kliwe krajobrazy – widzieliśmy Sognefjord, 
najdłuższy fiord w Norwegii. Zatrzymaliśmy 
się w drugim pod względem wielkości mieście 
Norwegii - Bergen. Mieliśmy okazję oglądać 
Bryggen - zespół hanzeatyckich budynków 
znajdujących się na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO, pojechaliśmy też kolejką 
linowo – terenową, aby podziwiać bajkową 
panoramę miasta.

Rodziny goszczące uczniów i norwescy 
nauczyciele byli bardzo serdeczni. Zorgani-
zowali dla nas pierwszego dnia uroczystość, 
podczas której młodzież śpiewała popularne 
piosenki z różnych krajów, a rodzice poczę-
stowali nas lokalnymi specjałami. Uczniom 
szczególnie podobał się bal bożonarodzeniowy, 
w którym wzięli udział i nauczyciele, i wszyscy 
uczniowie szkoły norweskiej oraz comeniuso-
wi goście.

Agnieszka Pazder

Jednostka Strzelecka 2043 Związku Strze-
leckiego „Strzelec”, działającą przy Zespole 
Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej  
Dębie, skupia młodzież szkół średnich intere-
sującą się historią, tradycją, militariami, a także 
chętną do pracy nad sobą poprzez uczestnicze-
nie w różnego rodzaju szkoleniach.

W okresie ferii zimowych odbył się trzeci 
obóz szkoleniowy, który został zlokalizowany, 
podobnie jak wcześniejszy z czerwca 2012,  
w okolicy Woli Raniżowskiej. 

Piękna sceneria tamtejszych terenów, 
szczególnie w okresie zimowym, doskonale 
sprawdziła się jako miejsce szkolenia nowo-

dębskich strzelców. Prowadzone zajęcia miały  
na celu dalsze doskonalenie podstawowych 
umiejętności taktycznych oraz nadal praco-
wano nad zgraniem strzelców w drużynach  
i wzajemnej komunikacji w pododdziale. Nie 
zabrakło zajęć z topografii i terenoznawstwa, 
szczególnie 12 - kilometrowy marsz na azymut 
prowadzony leśnymi bezdrożami, stanowił nie 
lada atrakcję. 

Część zajęć prowadzono  późno w nocy, 
co przy temperaturze poniżej zera sprawiło,  
że ten obóz  miał zupełnie inny charakter niż 
inne szkolenia organizowane do tej pory przez 
jednostkę. Okoliczni mieszkańcy zawsze przyj-
mują nas życzliwie i wspomagają, za co ser-
decznie dziękujemy.

W planie jest kolejne szkolenie na przeło-
mie maja i czerwca.

Bogumiła Kumięga
 Wojciech Stępień

Ćwiczenia „Strzelca”

Uczniowie z Gimnazjum nr 1  
w Nowej Dębie w Norwegii
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W NOWEj DĘBIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWEj DĘBIE

Tradycja, rozwój i nowoczesność to nasze priorytety.
Nasze atuty to :
• ponad 60-letnia tradycja, która zobowiązuje,
• centralne położenie w Nowej Dębie, możliwość dojazdu z różnych 

kierunków,
• dobrze wyposażone sale i nowoczesne pracownie,
• zajęcia WF w pełnowymiarowej hali sportowej, możliwość korzystania 

z Orlika i basenu,
• czas wolny w bibliotece i kawiarence,
• bezpieczna szatnia z indywidualnymi szafkami,
• opieka pedagogiczna i pielęgniarska,
• możliwość korzystania z dziennika elektronicznego.
W ZS nr 1 każdy ma szansę na sukces :
• bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego,
• współpraca z Politechniką Rzeszowską i innymi uczelniami wyższymi 

regionu,
• możliwość udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
• dla najlepszych uczniów stypendia Starosty powiatu tarnobrzeskiego.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/14:
1. Liceum Ogólnokształcące  3 - letnie - klasy:
• matematyczno-informatyczna z elementami grafiki komputerowej,
• politechniczna z elementami rysunku technicznego, objęta patronatem 

honorowym Politechniki Rzeszowskiej,
• biologiczno-chemiczna (biologia, chemia, fizyka),
• humanistyczna (język polski, historia),
• językowa (język angielski ,język niemiecki),

• ogólna (dwa przedmioty wiodące do wyboru w klasie drugiej),
• sportowa (biologia, wychowanie fizyczne, język angielski),
• wojskowa - przygotowuje do dalszej nauki w szkołach wojskowych, 

policyjnych, straży pożarnej oraz na wydziałach prawa i administracji. 
2. Technikum 4-letnie (matura + dyplom zawodowy):
• technik hotelarstwa,
• technik obsługi turystycznej.
     3.  Szkoła Policealna dla dorosłych - 2 letnia - bezpłatna: 
• technik prac biurowych ,
• technik rachunkowości.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO I DOBRE WYKSZTAŁCENIE!
Nasz adres :
Zespół Szkół nr 1 
39-460 Nowa Dęba, ul .M. Reja 7, tel.158462232 
zsndeba@poczta.onet.pl, www.zsndeba.info

Atutami naszej szkoły są:
• Wysoko wykwalifikowana i świetnie przygotowana kadra techniczna  

i pedagogiczna.
• 15 miejsce Technikum w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2011  

w województwie podkarpackim. 
• Warsztaty szkolne wyposażone w nowoczesne obrabiarki numeryczne (CNC). 
• Posiadanie i nauczanie wiodących programów CAD/CAM. 
• Pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. 
• Biblioteka szkolna z czytelnią i centrum multimedialnym. 
• Współpraca z wyższymi uczelniami (WSIZ w Rzeszowie). 
• Doświadczenie w realizacji projektów europejskich i regionalnych. 
• Kompleks obiektów sportowych - hala sportowa, sala gimnastyczna, 

siłownia, ORLIK. 
Młodzieży szkół gimnazjalnych proponujemy:
1. Technikum - 4 letnie.
• technik pojazdów samochodowych (informatyka, zajęcia techniczne, 

język obcy),
• technik mechanik (specjalność: użytkowanie obrabiarek skrawających 

CNC (informatyka, zajęcia techniczne, język obcy),
• technik ekonomista (informatyka, geografia, język obcy),
• technik informatyk (informatyka, matematyka, język obcy),
• technik organizacji reklamy (informatyka, plastyka/zajęcia techniczne, 

język obcy),

• technik usług fryzjeskich 
(informatyka, plastyka/zajęcia techniczne, język obcy).

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia.
• mechanik pojazdów samochodowych, 
• operator obrabiarek skrawających, 
• klasa wielozawodowa (zawody: kucharz, sprzedawca, fryzjer, murarz-

-tynkarz, piekarz i inne). 
3. Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie.
• klasa: pożarnictwo, ratownictwo medyczne, sportowa (język polski,  

język obcy, edukacja dla bezpieczeństwa).
Dla dorosłych proponujemy Szkołę Policealną na kierunkach: technik infor-
matyk oraz technik administracji, a także kurs kwalifikacyjny – użytkowanie 
obrabiarek skrawających CNC.
Absolwentom szkoły zawodowej proponujemy uzupełniające Liceum Ogól-
nokształcące.

GIMNAZJALISTO, WYBIERZ NAS. RAZEM STWORZYMY JESZCZE 
LEPSZĄ SZKOŁĘ.
Dane teleadresowe szkoły:
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
39-460 Nowa Dęba, ul. Kościuszki 101
tel. 15 846 2286, 15 848 1310
zsznowadeba@pro.onet.pl, http://www.zs2nd.pl

To szkoła warta zachodu !

Przed Tobą bardzo poważna decyzja, wybór szkoły ponad-
gimnazjalnej, a zarazem wybór przyszłej drogi zawodo-
wej. Zespół Szkół nr 2 – „Kwiatkowski” – w Nowej Dębie 
oferuje kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku 
pracy. Absolwenci „Kwiatkowskiego” spełniają oczekiwa-
nia pracodawców, ponieważ nasza szkoła dysponuje dobrą 
bazą dydaktyczną oraz dostosowuje programy nauczania  
do potrzeb rynku pracy. Od 1 września 2012 roku obowią-

zuje nowa podstawa kształcenia w zawodach, w której 
wyodrębnione zostały kwalifikacje, mające na celu zwięk-
szenie mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów 
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej na rynku pracy 
oraz danie szansy uczenia się przez całe życie.
Nasza szkoła daje Ci możliwość zdobycia konkretnego 
zawodu oraz dodatkowych kwalifikacji, które zwiększą 
Twoją konkurencyjność na trudnym rynku pracy. 

Gimnazjalisto!
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12 marca 2013 r. w Gimnazjum Nr 2  
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego  
w Nowej Dębie odbył się I Międzygimna-
zjalny Konkurs Matematyczny „Duet Pita-
gorejczyków”.

Honorowy patronat nad konkursem ob-
jął burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon oraz Podkarpacki Kurator 
Oświaty Jacek Wojtas. Pomysłodawcą kon-
kursu była Anastazja Sałek, nauczyciel ma-
tematyki w G2, a organizatorami - dyrektor 
szkoły Dariusz Siudem oraz nauczyciele ma-
tematyki: Danuta Tomczyk i Iwona Szczur. 
Konkurs kierowany był do uczniów klas pierw-
szych i drugich gimnazjów powiatu tarnobrze-
skiego.

Celem konkursu było doskonalenie i po-
pularyzacja wiedzy i umiejętności matema-
tycznych wśród uczniów poprzez dobrą za-
bawę i rozbudzanie pozytywnej rywalizacji.  
W konkursie wzięły udział duety z gimnazjów 
w Chmielowie, Jadachach, Nr 1 w Nowej Dębie, 
Nr 2 w Nowej Dębie, w Ślęzakach, Majdanie 
Królewskim oraz Nr 2 w Tarnobrzegu - łącznie 
14 duetów Pitagorejczyków (28 uczestników).

Konkurs przebiegał w jednym etapie,  
w ramach którego, każda para uczestniczyła  
w pięciu konkurencjach: prawda fałsz, zadanie 
na czas, rozwiązywanie zadań za punkty (każda 
drużyna wybierała grupę zadań odpowiednio 
punktowanych i rozwiązywała w wyznaczo-
nym czasie, były to zadania typu „udowodnij,  

że tak, udowodnij,  
że nie”, „wykaż”, itp.), 
zadanie praktyczne 
(mierzenie długości 
przekątnej sześcianu), 
zadania różne ( rozwią-
zywanie zadań typu 
diagramy, rebusy, z za-
pałkami, krzyżówki itp).

Tematyka zadań 
konkursowych obej-
mowała podstawę pro-
gramową kształcenia 
ogólnego matematyki 
realizowaną w gimna-
zjum, z uwzględnie-
niem podwyższone-
go stopnia trudności.  
Poziom był wysoki, a rywalizacja duża. Po za-
kończonych konkurencjach zostali wyłonieni 
laureaci. I miejsce (nagroda - tablety) zdobyła 
drużyna z Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu 
w składzie: Aleksander Szlesiński i Kacper 
Małecki; II miejsce (MP4 I-BOX oraz książki) 
- drużyna z Gimnazjum w Chmielowie w skła-
dzie: Damian Jaskot i Leszek Tomczyk; III 
miejsce (klawiatury i myszki bezprzewodowe) 
- Gimnazjum w Jadachach, w składzie: Alicja 
Koper i Tomasz Dryka; IV miejsce (kame-
ry internetowe) - Gimnazjum w Ślęzakach,  
w składzie: Piotr Jasiński i Krzysztof Fornal. 
Wszystkie duety zostały nagrodzone (zestawy 
słuchawkowe, plecaki i inne gadżety). Ponad to, 

każdy uczestnik od IV do XIV miejsca otrzy-
mał nośnik pamięci 4GB.

Organizatorzy składają gratulacje wszyst-
kim duetom Pitagorejczyków za prezentowa-
ny wysoki poziom, osiągnięte wyniki oraz 
wspaniałą rywalizację. Opiekunom przekazują 
serdeczne podziękowania za wysiłek włożony  
w przygotowanie uczniów do konkursu. Impre-
zę licznie wsparły instytucje, firmy oraz osoby 
prywatne. Dziękujemy za okazaną nam z ich 
strony bezinteresowną pomoc i życzliwość. 
Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli, moż-
liwa była realizacja naszych celów i zamierzeń.

A. Sałek

I Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny 
„DUET PITAGOREjcZYKÓW”

Wspomnienie o Pani 
Profesor janinie Ścibisz

Pani Janina Ścibisz po ukończeniu studiów ma-
gisterskich na Wydziale Filologicznym filologii ro-
syjskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, od dnia  
1 września 1974 roku rozpoczęła pracę w charakterze 
nauczyciela języka rosyjskiego w Liceum Ogólno-
kształcącym w Nowej Dębie.

1 września 2002 roku, po 26 latach pracy na-
uczycielskiej, została mianowana wicedyrektorem  
Zespołu Szkół Nr 1, pełniąc tę funkcję aż do momentu 
przejścia na emeryturę. Z powierzonych obowiązków 
zawsze wywiązywała się wzorowo. W ciągu swej 
pracy pedagogicznej ukończyła wiele form dosko-
nalenia, m.in. Kurs Języka Niemieckiego, Warsztaty  
na temat: Kompetencje dydaktyczne i psychologiczne 
nauczycieli, Egzaminator maturalny z języka rosyj-

skiego, Studium Życia Rodziny w zakresie wycho-
wania do życia w rodzinie, warsztaty metodyczne  
do programu „Nowa Matura” oraz warsztaty na te-
mat: Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

Przez wiele lat pani Janina była opiekunem Sa-
morządu Uczniowskiego, zaskarbiając sobie wielką 
sympatię wśród uczniów. Jej rozległa wiedza oraz 
rzetelny stosunek do obowiązków zawodowych 
wpływały na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 
uczniów językiem obcym. Wielu z nich wybierało ję-
zyk rosyjski do egzaminu maturalnego, a także studia 
wyższe w zakresie tego języka. Pani profesor Ścibisz 
zorganizowała także pracownię języka rosyjskiego, 
systematycznie gromadząc pomoce dydaktyczne. 
Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywała stu-

„Jakże trudno jest żegnać przyjaciela,
z którym tak wiele się przeżyło!”

[Nowa Dęba, 8 marca 2013]
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dentom odbywającym praktyki pedagogiczne 
w naszej szkole. Będąc wychowawczynią klasy 
troszczyła się o swoich wychowanków. Wspól-
nie z rodzicami organizowała wycieczki, ogni-
ska, wieczorki, które korzystnie wpływały na 
atmosferę zespołu klasowego oraz uczyły form 
właściwego zachowania. Uczniowie pani profe-
sor Ścibisz uczestniczyli w Olimpiadach Języka 
Rosyjskiego, zdobywając nagrody i wyróżnie-
nia. Za swoją pracę pedagogiczną pani Janina 
Ścibisz otrzymała wiele odznaczeń i nagród,  
m. in.: nagrodę Specjalną Kuratora Oświaty  
i Wychowania w Tarnobrzegu, Brązowy Krzyż 

Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
Nagrodę Starosty Tarnobrzeskiego, Nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej II stopnia, Złoty 
Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego oraz kilka nagród Dyrek-
tora Szkoły.

Reasumując, pani profesor Janina Ścibisz 
była świetnym nauczycielem i pedagogiem, 
który potrafił połączyć wysokie wymagania  
z ogromną sympatią i serdecznością wobec swo-
ich wychowanków. Koleżanka Jasia nigdy nie 
była obojętna wobec trosk i zmartwień swoich 

znajomych i przyjaciół. Zawsze służyła dobrą 
radą i pomocą. Choroba przyszła niespodziewa-
nie, ale mimo wielkiego cierpienia nie zniszczyła 
Jej godności. Nawet wtedy, kiedy cierpiała, py-
tała o zdrowie innych, przesyłała pozdrowienia. 
Dzisiaj z wielkim wzruszeniem dziękujemy  
Ci Jasiu za wszystko gorącą modlitwą. Pozosta-
niesz na zawsze w naszej pamięci i w naszych 
stroskanych sercach. Będzie nam Ciebie bardzo 
brakowało.

Kochana Jasieńko, spoczywaj w pokoju.
Elżbieta Kozłowska

Powyższy fragment z aktu wmurowania ka-
mienia węgielnego pod budowę cmentarza wojen-
nego w Miednoje obrazuje tragiczne losy żołnierzy 
i funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordo-
wanych przez NKWD na Wschodzie. Wśród tych 
Polaków Bohaterów był też asp. Józef Jadach uro-
dzony w Jadachach w gminie Nowa Dęba. O nim 
jak i o wielu z zamordowanych przez powojenne 
lata milczała historia, albowiem polscy komuniści  
od 1945 r. objęli rodziny zamordowanych kwaran-
tanną polityczną, głosząc, że ich Ojcowie byli zdraj-
cami Ojczyzny. 

Oczywiście kłamstwo to po wielu latach upa-
dło, ale dzisiaj coraz mniej osób pamięta o bohater-
skim oddaniu żołnierzy i policjantów, których losy 
rzuciły w różne regiony naszego kraju, dlatego też 
opracowanie to ma na celu przybliżenie nam Nowo-
dębskich Bohaterów.

W służbie narodu i państwa
2Aby rozpocząć niniejszą historię należy przy-

pomnieć zarys powstania Policji Państwowej po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
Za datę narodzin polskiej policji uznaje się dzień  
24 lipca 1919 roku kiedy to Sejm Ustawodawczy 
Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia Policję 
Państwową . Zgodnie z wolą Sejmu policja miała być 
organem wykonawczym władz państwowych i sa-
morządowych odpowiadającym za bezpieczeństwo 
„spokoju i porządku publicznego”. Za finansowe 
utrzymanie policji odpowiadało państwo. Gminy 
były jednak zobowiązane do udostępnienia za opła-
tą pomieszczeń na potrzeby komisariatu. Struktury 
policji były dopasowane do podziału administracyj-
nego kraju i dzieliły się na: posterunki, komisariaty, 
komendy powiatowe, komendy okręgowe .

We wrześniu 1939 r. jednostki Policji Państwo-
wej liczyły około 33 tys. funkcjonariuszy. Liczbę 
zamordowanych i poległych w walkach na terenie 
kraju szacuje się obecnie na około 2,5-3 tys. Dużej 
części polskich policjantów udało się przedostać 
przez granicę z Rumunią i Węgrami. Tam zostały 
internowane i osadzone w tworzonych naprędce 
specjalnych obozach. Policjantom tym dane było 
później walczyć na wielu frontach drugiej wojny 
światowej. Niestety, największa grupa, bo blisko  
12 tys., dostała się do sowieckiej niewoli, z czego 
prawie 6 tys. przebywających w obozie w Ostasz-
kowie zostało zamordowanych .Jednym z pomor-
dowanych na wschodzie był bohater niniejszego 
opracowania asp.PP Józef Jadach.

Czas honoru 
Józef Jadach, syn Walentego i Zofii z d. Ry-

chlicka, urodził się 24 października 1908 roku  

w Jadachach, w powiecie tarnobrzeskim w woje-
wództwie lwowskim.

Ojciec Walenty nie był zadowolony z wybo-
ru przez syna policyjnej drogi życia. Ostrzegał go,  
że to profesja wiążąca się z wieloma wyrzeczenia-
mi i bardzo ryzykowna. W ustnych przekazach 
rodziny Jadachów krąży historia, iż Walenty miał 
powiedzieć Józefowi, że decydując się na pracę  
w wojsku albo policji godzi się na to, iż może zgi-
nąć w tajemniczych dla rodziny okolicznościach  
i nikt nigdy nie dowie się o miejscu jego pochówku. 
Jak później się okazało, były to w pewnym sensie 
słowa iście prorocze.

Zanim doszło do tragicznych wydarzeń ka-
riera zawodowa asp. Jadacha przebiegała bez za-
kłóceń. Z zachowanych przez siostrę asp. Jadacha, 
Anielę Oczkowską, jak i rodzinę dokumentów, 
wynika że Józef Jadach w okresie od 15 wrze-
śnia 1930 r. do 14 marca 1931 r. był absolwentem 
Szkoły Podoficerskiej we Lwowie, którą ukończył  
z wynikiem dobrym. 

Kolejno w latach 1938-1939 służył w jednost-
ce Policji Państwowej na stanowisku związanym  
z bezpośrednią ochroną Wojewody Pomorskiego  
w Toruniu wszak do ochrony najważniejszych osób 
w państwie trafiały osoby poddane szczególnej se-
lekcji, zwłaszcza wykazujące się inteligencją oraz 
sprawnością fizyczną.

To właśnie w Toruniu zastała go wojna. Syn 
Józefa Jadacha, Zbigniew wspomina ojca ze szcze-
gólnym sentymentem. W rozmowach niejednokrot-
nie podkreślał słowa swojej mamy, opisującej ojca 
jako człowieka odważnego i oddanego służbie dla 
Ojczyzny. Szczególnie utkwiły mu w pamięci słowa 
mamy – dramatyczne w przebiegu – które związane 
były z ostatnim pożegnaniem swojego męża, które 
zawarte są w poniższym opisie przebiegu wydarzeń.

Asp.PP Józef Jadach, jak i cały garnizon Policji 
miasta Torunia we wrześniu 1939 r. dostał rozkaz 
ewakuacji w kierunku południowo-wschodnim  

Ocalić od zapomnienia lokalnych 
Bohaterów zamordowanych w Katyniu 

„Odrąbani od pnia, zamordowani skrycie
Pogrzebani w milczeniu i kłamstwie,

Odrzuceni jak kamień,  
a jednak z Nich rosną liście zielone

I pamięć krzepnie węgielna”

Foto: post. PP Józef Jadach 
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ku granicy z Węgrami i Rumunią. Miejscem tym-
czasowej dyslokacji miała być miejscowość Go-
stynin. Przed wyjazdem Józef otrzymał zgodę  
od swojego przełożonego na możliwość pożegnania 
się z żoną. Właśnie w czasie tego pożegnania żona 
prosiła go by nie opuszczał domu. Asp. Józef Ja-
dach z pełną powagą przedwojennego patrioty miał 
wypowiedzieć wtedy słowa, które do dziś utkwiły  
w pamięci rodziny: „Przysięgałem, że będę bronił 
Ojczyzny i muszę tej przysięgi dochować”.

Czas zagłady
Niestety próba przedostania się za granicę 

dla niego, jak i wielu funkcjonariuszy policji za-
kończyła się niepowodzeniem. Asp. Józef Jadach  
i 12 tysięcy polskich policjantów trafiło do sowiec-
kiej niewoli. Do aresztowania doszło jesienią 1939 
roku.

Wszyscy polscy jeńcy zostają poddani na-
tychmiastowej selekcji. Oficerowie wojska, po-
licjanci, żołnierze żandarmerii, żołnierze KOP, 
funkcjonariusze służby więziennej i szczególnie 
aktywni przed wojną inteligenci zostają zamknię-
ci w więzieniach i obozach w europejskiej części 
ZSRR, pozostali jeńcy skierowani zostali do pra-
cy przymusowej w łagrach i innych miejscach 
odosobnienia. 5 marca 1940 r. Biuro Politycz-
ne KC WKP zadecydowało o rozstrzelaniu 21,8 
tys. polskich jeńców, wśród których było blisko 
6 tys. policjantów. W tym celu przewidzianych  
 

do zamordowania rozlokowano trzech obozach:  
w Kozielsku, Ostaszkowie i w Starobielsku. Jeńcy  
z Kozielska byli mordowani w Katyniu i Smoleńsku, 
oficerowie ze Starobielska byli zabijani w Charkowie,  
a z obozu w Ostaszkowie zginęli w Twerze - po-
chowani zostali w Miednoje. Inne masowe groby są  
w Kuropatach pod Mińskiem oraz w Bykowni pod 
Kijowem.

Aspirant Jadach jak większość jego kolegów 
trafił do obozu w Ostaszkowie gdzie polscy jeń-
cy, których największą grupę stanowili policjanci, 
strażnicy więzienni, funkcjonariusze straży gra-
nicznej początkowo pracowali przy budowie nasypu 
łączącego wyspę Stołbnyj z brzegiem malownicze-
go jeziora Seliger .

Wiosną 1940 roku więźniowie z Ostaszkowa 
byli transportowani do Kalinina (obecnie Twer) 
gdzie masowo mordowano ich strzałem w tył głowy.

Rodzina Jadachów przez wiele powojennych lat 
nie otrzymała żadnej informacji o losach asp. Józe-
fa Jadacha i dopiero w latach dziewięćdziesiątych 
za pośrednictwem Międzynarodowej Organizacji 
„Czerwonego Krzyża” dowiedzieli się o miejscu 
śmierci oraz pochówku asp. Józefa Jadacha.

Jednocześnie Zbigniew Jadach podjął pró-
by ustalenia oprawców ojca z których to wynika,  
iż byli wśród nich por. NKWD Timofiej Kaczin  
i por NKWD Michaił Kozachołski. 

 

Czas prawdy
Zbrodnia katyńska stała się jawna w kwiet-

niu 1990 r. a strona sowiecka wyraziła głęboki żal  
w związku z tą tragedią. Podczas spotkania w Mo-
skwie Michaił Gorbaczow przekazał polskiemu pre-
zydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu zbiór doku-
mentów z archiwum tajnej policji, które zawierały 
listy polskich oficerów wojennych zamordowanych 
w Katyniu. 

Mimo tego dopiero po wielu latach Prezydent 
profesor Lech Kaczyński mianował pośmiertnie 
st.post.PP Józefa Jadacha i innych funkcjonariuszy 
Policji Państwowej na wyższe stopnie w tym mianu-
jąc na stopień aspiranta Naszego Bohatera.

Losy naszych lokalnych Bohaterów jedno-
znacznie wskazują, że honor i umiłowanie Ojczy-
zny były dla nich wartością nadrzędną, dlatego  
w pełni zasługują na upamiętnienie. Stąd też dzia-
łania podjęte przez Stowarzyszenie „POGOŃ” 
wraz z Zespołem Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 
oraz Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939”  
z Rzeszowa w ramach programu „Katyń … oca-
lić od zapomnienia”, mające na celu przywrócenie 
godnej pamięci m.in. asp.PP Józefa Jadacha i innych 
żołnierzy i policjantów pochodzących z terenu Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba.

W opracowaniu wykorzystano materiały rodziny  
Jadachów i Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. 

Wojciech Bulanowski
Marek Ostapko

Otwarcie wystawy Rękodzieła Artystycznego

23 listopada 2012 r.  miało miejsce otwarcie prac 
Klubu Miłośników Sztuki sekcji Rękodzieła Arty-
stycznego.  Swoje autorskie prace zaprezentowali: 
Helena Nowak, Irena Zielińska, Władysław Trąd, 
Ewa Ragan, Henryka Jach, Barbara Wolska, Zofia 
Biela, Maria Tomińska, Maria Kręta oraz Urszula 
Rębisz. Wszyscy artyści zostali obdarowani upo-
minkami, które wręczyli burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba - Wiesław Ordon oraz dyrektor SOK - 
Krystian Rzemień. Klub Miłośników Sztuki działa 
przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie od 1999 roku. W klubie działają dwie sekcje 
Rękodzieło Artystyczne oraz Rysunek Malarstwo. 
Bazą sekcji klubu jest profesjonalna pracownia 
plastyczna SOK dająca możliwość pracy twórczej  

i wyjścia  niekiedy z ciasnych zaułków domowych. 
Na wystawie można zobaczyć obrazy wyszywane 
ściegiem krzyżykowym i gobelinowym, oraz ha-
ftowane obrusy, makatki, serwetki, biżuterię itp. 
Wystawa ta zawsze wzbudza żywe zainteresowanie 
odbiorców dostarczając im wielu  miłych doznań es-
tetycznych, wzbogacając o nowe wartości artystycz-
ne. Serdecznie zapraszamy na wystawę.  

Promocja 9. numeru Zeszytów NTSK

29 grudnia w Samorządowym Ośrodku Kultu-
ry w Nowej Dębie odbyła się promocja 9 numeru 
Zeszytów Nowodębskiego Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego.

 W Zeszycie znajdą czytelnicy między innymi 
teksty Stanisława Mityka, dotyczące historii Chmie-

lowa, historię Józefa Burlikowskiego z Chmielowa, 
żołnierza września 1939 r. czy też relację Janiny 
Wojnarowskiej, byłej działaczki Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość. Antoni Malcharek prezentuje 
historię nowodębskich badmintonistów w latach 
1967-1992, a tekst wzbogacają ilustracje z prywat-
nych zbiorów autora. Organizatorami wydarzenia 
byli: Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej 
Dębie.

Czesław Mozil w Nowej Dębie!

1 lutego Samorządowy Ośrodek Kultury gościł 
Czesława Mozila. Na koncercie bawił publiczność 
swoim występem, przeplatanym żartobliwymi 
anegdotami. Wśród prezentowanych utworów zna-
lazły się m.in. Postój Zimowy, Maszynka do Świer-
kania, Walc i wiele, wiele innych!

 

Wydarzenia kulturalne
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Po koncercie zapytany o ideę koncertów dla „Polski 
klasy B” odpowiada:

- To, że gramy w mniejszych miejscowościach 
wcale nie oznacza, że Nowa Dęba jest mniej atrak-
cyjna. Lubię kameralne koncerty, gdzie mam kon-
takt z publicznością

Opowiedz coś o swoich najbliższych planach 
zawodowych:

- Jesienią tego roku ukaże się płyta koncertowa, 
na której znajdzie się materiał z koncertów zespołu 
Czesław Śpiewa. Wkrótce pojawi się z moim udzia-
łem ramówka pewnej stacji telewizyjnej.

Każdy fan Czesława mógł nabyć płyty z au-
tografem lub zrobić pamiątkowe zdjęcie. Miejmy 
nadzieję że to nie ostatni występ i już wkrótce bę-
dziemy mogli gościć go z całym zespołem.

21 Finał WOŚP już za nami!

W tym roku po raz pierwszy zawiązał się sztab 
WOŚP przy Samorządowym Ośrodku Kultury  
w Nowej Dębie przy współorganizacji Samorządo-
wego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zbiórka pienięż-
na pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i godnej 
opieki medycznej seniorów” prowadzona była przez 
69 wolontariuszy na terenie Miasta i Gminy Nowa 
Dęba oraz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 
którzy od wczesnych godzin porannych zbierali 
datki do oznakowanych puszek.  Koncert finało-
wy w Nowej Dębie odbył się 13 stycznia 2013 r. 
na placu przy pływalni krytej SOSiR, a prezenta-
cje artystyczne przygotowały: Szkoła Podstawowa  
nr 2 w Nowej Dębie, Szkoła Podstawowa w Tarnow-
skiej Woli, Szkoła Tańca „Art. Dance” oraz Grupa 
Karate. Na scenie wystąpili także: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Chmielowa i zespół Mażoretek 
„Diament” oraz zespoły: Axis Mundi, Moody Self, 
Jesioł. Gwiazdą wieczoru był zespół HABAKUK, 
który mimo niskiej temperatury rozgrzał niejedno 
serce. Za symboliczną opłatę chętni mogli pożywić 
się pyszną grochówką i kiełbaską a także wziąć 
udział w loterii – cały utarg wrzucony do puszek zo-
stał przekazany na WOŚP. Podczas nowodębskiego 
finału nie zabrakło licytacji. Na zakończenie Gru-
pa Tancerzy Ognia „Syriusz” zafundowała miesz-
kańcom naszego miasta i okolicznych miejscowo-
ści wspaniałe widowisko w ramach „Światełka  
do nieba”. Całość zakończono perfekcyjnym poka-
zem fajerwerków, które rozświetliły niebo nad na-
szym miastem.

 

Po podliczeniu pieniędzy z puszek przez pracowni-
ków Banku Pekao S.A. uzyskano kwotę 19.115,81 
zł. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

Serdeczne podziękowania także dla wolon-
tariuszy wspierających WOŚP za udział i pomoc  
w przeprowadzeniu 21. Finału!

Roztańczone przedszkolaki w SOK

7 lutego w sali widowiskowej Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie odbył się przegląd 
pn. „Roztańczone przedszkolaki”. Licznie zebra-
ni rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy naszego 
miasta podziwiali występy dzieci w wieku 3-6 lat 
z poszczególnych przedszkoli. Na scenie zapre-
zentowały się dzieci z nowodębskich przedszkoli:  
nr 1, nr 4, nr 5, Przedszkola „Krasnal” oraz Zespo-
łu Przedszkolnego w Tarnowskiej Woli. Występy 
taneczne poszczególnych grup przedszkolnych 
przygotowali nauczyciele rytmiki. Wielką nie-
spodzianką był występ dzieci uczęszczających  
na zajęcia taneczne pod czujnym okiem instruk-
tora – pana Marka Dudy. Całość dopełniły wspa-
niałe stroje, w których dzieci zatańczyły walca 
wiedeńskiego oraz sambę. Dziękujemy opiekunom  
za trud włożony w przygotowanie występów. 
Mamy nadzieję, że kolejne zmagania przedszkola-
ków już wkrótce.

Kolejna gala tańca już za nami!

4, 5 i 6 marca sala widowiskowa SOK wypeł-
niała się widzami, którzy podziwiali umiejętności 
taneczne osób uczestniczących w zajęciach Akade-
mii Tańca ART DANCE. Choreografię przygoto-
wali instruktorzy tj. Magdalena Serafin, Teresa Świ-
decka-Węglarz, Agata Tyniec, Marta Buś i Mariusz 
Dyszlewski. Techniki taneczne jakie zaprezentowa-
no na nowodębskiej scenie to: hip hop, show dance, 
taniec towarzyski, jazz, break dance oraz układ ta-
neczny najmłodszych wykonawców, tj. przedszko-
laków pod czujnym okiem pani Agaty. Wspaniałe 
występy nagrodzono gromkimi brawami. Już dziś 
zapraszamy na kolejną Galę Tańca, która odbędzie 
się w czerwcu.

Promocja książki Bogusława Szwedo

W związku z niedawno obchodzoną 150. Rocz-
nicą wybuchu Powstania Styczniowego, 1 marca  
w sali kameralnej SOK odbyła się promocja książki 
Bogusława Szwedo pt. „Powstańcy styczniowi od-
znaczeni orderem wojennym Virtuti Militari”. Spo-
tkanie odbyło się w tle Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, do którego we wprowadze-
niu nawiązał Krystian Rzemień, dyrektor SOK.

Autor (jak również dziennikarz, założyciel  
i prezes Radia Leliwa w Tarnobrzegu) w swojej pre-
zentacji omówił tematykę publikacji jak również na-
wiązał do obchodzonego 1 marca „Dnia Żołnierzy 
Wyklętych”. „Powstańcy Styczniowi odznaczeni 
Orderem Wojennym Virtuti Militari”, to pierwszy 
w polskim piśmiennictwie historycznym słownik 
przedstawiający powstańców odznaczonych naj-
ważniejszym polskim odznaczeniem wojskowym.

Koncert Magdaleny Piskorczyk

24 lutego w Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Nowej Dębie odbył się koncert bluesowy Mag-
daleny Piskorczyk. Wokalistka śpiewająca niskim 
„czarnym” głosem, wykonuje muzykę zakorzenio-
ną w tradycji afro-amerykańskiej i afrykańskiej. 
Znana jest z występów w Polsce jak i za granicą, 
była gościem wielu festiwali międzynarodowych, 
m.in. w Niemczech, na Tajwanie, Węgrzech,  
w Skandynawii, we Francji oraz Anglii. Na koncer-
cie nie zabrakło utworów z płyty „Blues Traveling” 
oraz „Afro Groove”. Warto dodać, że płyta „Blu-
es Traveling” została nagrana z udziałem Michała 
Urbaniaka, a jej kolejny album „Magda Live” był 
nominowany do nagrody Fryderyk 2009.

Podczas koncertu nie zabrakło utworów w ję-
zyku angielskim, Tamashek i Bambara. Artystka 
bawiła się na scenie a do zabawy wciągała publicz-
ność.

SOK

» kultura
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Żaneta Lubera w „The Voice of Poland”
Urodzona w Nowej Dębie Żaneta Lubera  

zrobiła furorę w drugim odcinku „The Vo-
ice of Poland”. Wszyscy jurorzy odwrócili 
się jednocześnie z zamiarem powalczenia  
o dołączenie wokalistki do swoich zespołów. 

Wybór Żanety padł na Patrycję Markow-
ską, która wybiegła ze swojego fotela i uściskała 
z radości utalentowaną wokalistkę.

W wydaniu internetowym fakt.pl czytamy: 
„Drugą część dzisiejszej castingowej relacji  
z Górnego Śląska otworzyła pochodząca  
z umuzykalnionej rodziny Żaneta Lubera. 
Ładna, zgrabna, stylowa, z niepokojąco fascy-
nującym niskim głosem. Zaśpiewała numer 
„Sober” Pink. „Zobaczyłam, jak ciągniesz 
głos z podłogi. Idź w świat i zachwycaj ludzi” 

- poradziła Justyna. „Jesteś kompletna, świetnie 
wyglądasz. Teraz zbieramy dla ciebie piękne 
piosenki” - Patrycja.”

Sama Żaneta na facebooku tak skomento-
wała swój występ: „Trzęsąc się jeszcze troszkę 
witam w „The Voice of Poland”! Kompletne 
szaleństwo! Czuję, że będzie spore zamieszanie 
pod skrzydłami Patrycji Markowskiej. Udział 
w tym programie to ogromne emocje, tak że 
obserwujcie, wspierajcie, kibicujcie! Ściskam! 
Ahoj przygodo!”

 Mamy nadzieję, że nowodębianie będą 
trzymać kciuki za Żanetę. My na bank!!! :)

UMiG

Pod koniec listopada ubiegłego roku bur-
mistrz Wiesław Ordon ogłosił konkurs ofert 
na wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta 
i gminy Nowa Dęba w roku 2013. Była to od-
powiedź na oczekiwania klubów sportowych, 
którym zależało na jak najwcześniejszym roz-
strzygnięciu konkursów. To umożliwiało im 
rozliczanie wydatków już od początku 2013 
roku. Na ogłoszony konkurs zostało złożonych 
6 ofert .

Burmistrz, po zapoznaniu się z protokołem 
komisji oceniającej złożone oferty  2 stycznia 
2013 r., przyznał następujące kwoty dotacji:
1) Miejskiemu Klubowi Sportowemu STAL - 

237 000 zł; 
2) Klubowi Piłki Siatkowej - 53 000 zł; 
3) LKS Tarnowska Wola - 29 000 zł; 

4) LZS Jadachy - 29 000 zł; 
5)  LZS „Płomień” Chmielów - 26 000 zł; 
6) LZS Cygany - 26 000 zł. 

Kluby sportowe, przeznaczają uzyskane 
dotacje na realizację celów publicznych z zakre-
su sportu, tj.:
1) poprawę warunków uprawiania sportu 

przez zawodników klubów sportowych;
2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psy-

chicznego mieszkańców przez uczestnic-
two w aktywnym stylu życia;

3) osiąganie wyższych wyników sportowych 
przez zawodników klubów sportowych;

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych 

form sportowej aktywności jak największej 
liczbie mieszkańców Gminy;

Warto przy okazji wspomnieć, że samorząd 
Nowej Dęby wspiera rozwój sportu poprzez 
pozyskiwanie środków zewnętrznych na roz-
wój infrastruktury sportowej. Właśnie został 
złożony wniosek na dofinansowanie budowy 
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Nowej Dębie. Ponadto w tym roku zo-
staną zrealizowane niedawno zawarte umowy  
z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego  
na wsparcie budowy budynków socjalno – szat-
niowych zlokalizowanych obok boisk sporto-
wych w miejscowościach Cygany i Tarnowska 
Wola w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. W ten sposób, również w sołectwach 
poprawi się infrastruktura sportowa. 

UMiG

8 lutego w sali wystaw Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Nowej Dębie odby-
ło się uroczyste wręczenie podziękowań  
i listów gratulacyjnych zawodnikom i trene-
rom, którzy otrzymali stypendia i nagrody  
za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2012.

Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miej-
skiej oraz Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa 
Dęba, przyznał stypendia sportowe następują-
cym zawodnikom:

Mateusz Czachor – zawodnik sekcji bad-
mintona MKS STAL Nowa Dęba otrzymał sty-

pendium za zajęcie 9 miejsca na Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Białymstoku. 

Kamil Gurdak – zawodnik sekcji lek-
koatletyki MKS STAL Nowa Dęba otrzymał 
stypendium sportowe za zdobycie wicemistrzo-
stwa Polski w biegu na 800 metrów w Halo-
wych Mistrzostwa Polski Seniorów w Spale, 
a także za zdobycie miejsc medalowych: III 
miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Pol-
ski w Radomiu oraz I miejsce w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy. Kamil 
jest również członkiem kadry wojewódzkiej 
POZLA oraz posiada I klasę sportową.

Kamil Piórek – zawodnik sekcji lekkoatle-
tyki MKS STAL Nowa Dęba został nagrodzo-
ny stypendium za zdobycie III miejsca na Uni-
wersyteckich Mistrzostwach Polski w Gdańsku 
w chodzie sportowym oraz powołanie do kadry 
Polski PZLA. Kamil posiada Mistrzowską Kla-
sę Sportową.

Izabela Tomczyk – zawodniczka sekcji 
badmintona MKS STAL Nowa Dęba uzyska-
ła stypendium za zajęcie 5 miejsca w grze po-
dwójnej kobiet i 5 miejsca w grze mieszanej na 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Głub-
czycach. 

» kultura / sport

Pieniądze z budżetu na rozwój sportu

Stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców
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Miło nam poinformować, że wnuczka  
śp. Andrzeja Gerwatowskiego odniosła wielki 
sukces. W dniach 8 – 9 grudnia 2012 roku na 
pływalni miejskiej w Skierniewicach rozgry-
wane były IV Mistrzostwa Polski w Ratownic-
twie Wodnym z udziałem blisko 150 zawodni-
ków i zawodniczek reprezentujących 13 drużyn 
z całego kraju. Ratownicy rywalizowali w 22 
widowiskowych konkurencjach podzielonych 
na klasyfikacje: OPEN, JUNIOR, JUNIOR 
MŁODSZY i MŁODZIK. Najlepszą zawod-
niczką Mistrzostw została Joanna Charzew-
ska, która świetnie trafiła z formą i podczas 
zawodów przed swoją publicznością pokazała 
wszystkim jak należy ratować i pływać w ba-
senie. Joanna Charzewska zdobyła w sumie  

6 medali i została Mistrzynią Polski w Ratow-
nictwie Wodnym w kategorii OPEN wygry-
wając konkurencję indywidualną w klasyfi-
kacji generalnej. Poza dorobkiem medalowym 
Joanna ustanowiła 2 rekordy Polski Seniorów 
w konkurencji 100 m ratownik i 200 m super 
ratownik. 

Oprócz rywalizacji na pływalni obyła się 
uroczysta gala wręczenia odznaczeń przez wła-
dze WOPR za zasługi dla sportu dla zawodni-
ków WOPR. Złotą honorową odznaką Zarząd 
Główny WOPR odznaczył siostry Joannę  
Charzewska, Olgę Charzewską. 

Joanna Charzewska,  została powołana  
do Kadry Polski Seniorów na zawody między-

narodowe w ratownictwie wodnym, na okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Ser-
decznie gratulujemy i  trzymamy kciuki.

Przypominam, że Joanna i Olga, wnuczki 
Andrzeja, gościły na naszej pływalni  podczas 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 
śp. Andrzejowi. Wówczas Joanna i Olga zapre-
zentowały  pokaz  ratowniczych  stylów pły-
wackich. 

Informację przekazała pani Wiesława Ger-
watowska, żona śp. Andrzeja, bardzo dumna  
z osiągnięć wnuczek, które z powodzeniem 
kontynuują dzieło Andrzeja Gerwatowskiego.

 Adam Szurgociński

Wnuczka Andrzeja Gerwatowskiego 
Mistrzynią Polski w ratownictwie wodnym

Katarzyna Wojciechowska – zawod-
niczka sekcji lekkoatletyki MKS STAL Nowa 
Dęba, otrzymała stypendium za zajęcie II miej-
sca na Mistrzostwach Polski Juniorek Młod-
szych w Biegach Górskich w Międzygórzu  
na dystansie 4000 m oraz zdobycie pierwszej 
klasy sportowej i zakwalifikowanie się do kadry 
wojewódzkiej POZLA w Rzeszowie.

Nagrodami zostali wyróżnieni: 
Stypendysta Kamil Gurdak – za-

wodnik lekkoatletyki, wicemistrz Polski 
seniorów w biegu na 800 m, oraz trene-
rzy:

Adam Bunio – trener badminto-
na MKS STAL Nowa Dęba, od 36 lat 
zawodnik i trener. Jego podopieczni 
na imprezach rangi Mistrzostw Polski,  
w różnych kategoriach wiekowych, wy-
walczyli ok. 100 medali oraz wiele czo-
łowych miejsc na turniejach krajowych  
i międzynarodowych. Obecnie 7 zawod-
ników to członkowie kadry młodzików, 
2 to członkowie kadry wojewódzkiej 
juniorów. Wychowawca wielu pokoleń 
zawodników, wielokrotny medalista Mi-
strzostw Polski Weteranów. Trener jedynego na 
Podkarpaciu I- ligowego zespołu badmintona.

Julian Zięba - trener lekkoatletyki MKS 
STAL Nowa Dęba, trener II klasy.

Do osiągnięć w 2012 r. należą m.in. suk-
cesy wychowanka Kamila Gurdaka. Ponadto 
medale na szczeblu wojewódzkim w różnych 
kategoriach zdobywali zawodnicy: Aleksandra 
Gul, Arkadiusz Urbaniak, Bartłomiej Rębisz, 
Dagmara Gładysz oraz Marek Manganione.

Bogdan Karkut – trener lekkoatletyki 
MKS STAL Nowa Dęba, kierownik sekcji lek-

kiej atletyki MKS STAL Nowa Dęba, a także 
trener Katarzyny Wojciechowskiej i medali-
stów - wśród młodzików szczebla wojewódz-
kiego: Marceliny Serafin i Szymona Zięby.

Specjalne wyróżnienie i nagrodę rze-
czową otrzymała Marcelina Serafin,  
zawodniczka lekkiej atletyki MKS STAL  
za osiągnięcia sportowe w biegach w 2012 roku 
– zdobycie wicemistrzostwa makroregionu  
w biegach przełajowych oraz uzyskanie III kla-

sy sportowej. Komisja miała również na uwadze 
niesprawiedliwe potraktowanie zawodniczki 
przez organizatorów w plebiscycie „Echa Dnia”  
na najpopularniejszych sportowców powiatu 
tarnobrzeskiego. Nasza zawodniczka po podli-
czeniu głosów znalazła się na podium konkur-
su, jednak na drugi dzień po wręczeniu nagród 
okazało się, że niestety ktoś był lepszy.

Podziękowania dla trenerów oraz listy gra-
tulacyjne dla zawodników wręczali: Wiesław 
Ordon – burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, 
Maria Mroczek wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie oraz Stanisław Ski-

mina przewodniczący Komisji Oświaty, Kultu-
ry Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej. 

Stypendia oraz nagrody były przyznane po 
rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Zarząd 
klubu MKS STAL Nowa Dęba. Na uroczysto-
ści wręczenia nagród i stypendiów klub repre-
zentowany był przez wiceprezesa Wojciecha 
Śmiecha. Podziękowania w imieniu wyróżnio-
nych władzom samorządowym złożył trener 
Adam Bunio.

Kwota stypendium w roku 2013 wy-
nosi po 250 zł miesięcznie. Stypendia 
zostały przyznane do końca bieżącego 
roku. Nagrody przyznano jednorazowo 
w kwocie po 500 zł. Wszyscy wyróżnie-
ni otrzymali również nagrody książkowe  
i karnety na krytą pływalnię ufundowa-
ne przez Samorządowy Ośrodek Sportu  
i Rekreacji. 

W kameralnej i sympatycznej atmos-
ferze uczestnicy spotkania dyskutowali 
o przyszłości sportu na szczeblu gminy, 
a także na temat proponowanych przez 
Ministerstwo Sportu zmian finansowania 
dyscyplin sportowych.

Wyrażamy przekonanie, że nagrody i sty-
pendia sportowe - doceniające w sposób sym-
boliczny pracę zawodników i trenerów - staną 
się bodźcem do podejmowania wyzwań, które 
przyniosą kolejne sukcesy na arenach sporto-
wych Polski, Europy i Świata. 

Życzymy wszystkim dalszych sukcesów 
zarówno w sporcie, jak i życiu osobistym. 

Adam Szurgociński, Dyrektor SOSiR
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2 lutego w restauracji Dębianka w Nowej 
Dębie odbył się I Bal Sportowca organizowany 
z okazji obchodów 60 –lecia Miejskiego Klubu 
Sportowego STAL Nowa Dęba. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Miro-
sław Pluta – poseł na sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej, Edward Chmura – sekretarz podokręgu 
piłkarskiego w Stalowej Woli wraz z małżonką, 
Adam Szurgociński – dyrektor Samorządowe-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z małżonką, 
zarząd klubu, działacze, sponsorzy, osoby, które 
dokładnie pamiętają pierwsze lata działalności klu-
bu, byli i obecni zawodnicy, sympatycy, znajomi  
i przyjaciele.

W tą wyjątkową noc organizatorzy przygo-
towali również kilka atrakcji. Jedną z nich, była 
prezentacja multimedialna, wyświetlana cały czas 
w trakcie trwania balu, która przedstawiała 60 lat 
tradycji naszego klubu. Sporym zainteresowa-
niem cieszył się także kącik z gadżetami naszej 
Stali. Nie mogło również zabraknąć licytacji wy-
jątkowej serii limitowanych pamiątek, przygoto-
wanych specjalnie na tę uroczystość. Niewątpli-
wym urozmaiceniem był pokaz mistrzów sztuki  

barmańskiej wraz z konkursami 
dla gości – show w wykonaniu 
Eugeniusza Dytko – mistrza świa-
ta, oraz Jacka Makowskiego –  
v-ce mistrza Polski. Płonący 
stół, latające rekwizyty, łatwość,  
a zarazem stopień trudności wy-
konywanych tricków robiły na-
prawdę ogromne wrażenie.

Wszyscy bawili się wyśmie-
nicie do białego rana, a wszystko 
za sprawą zaprzyjaźnionego ze-
społu USC z Tarnobrzega, który swym szerokim 
repertuarem począwszy od lat pięćdziesiątych,  
aż po współczesne rozgrzewał szalejących na par-
kiecie, aż do czerwoności, wyciskając z nich ostat-
nie krople potu. Obok takich utworów jak : Micha-
el Jackson - Billie Jean, Queen – The Show Must 
Go On, czy wiązanki grupy ABBA można było 
usłyszeć wszystkim dobrze znane „HEJ STAL, 
HEJ STAL la la la …’’. W tym miejscu gorące po-
dziękowania kierujemy w stronę Pawła Gosposia, 
za muzyczne poprowadzenie imprezy i profesjo-
nalnie przeprowadzoną licytację.

Podsumowując tą wspaniałą imprezę nie wol-
no zapomnieć o podziękowaniach dla tych, którzy 
bezinteresownie przyczynili się do zorganizowa-
nia Balu. W tym miejscu bardzo gorąco dzięku-
jemy przede wszystkim Iwonie Strojek i Olkowi 
Diektiarenko. Na wyróżnienie zasługują również: 
Rafał Bednarski, Tomasz Hajduk, Krzysztof Tę-
cza, Wiesław Szczur, Wojciech Śmiech i Bartło-
miej Sikora.

Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku !

MKS STAL

Już po raz drugi w Tarnobrzegu odbył się  
Dekanalny Turniej Ministrantów i Lektorów  
w FUTSALU czyli halowej piłce nożnej. Rozgryw-
ki jak rok wcześniej, zorganizowane zostały w hali 
sportowej tarnobrzeskiego OSiRu. Turniej rozpoczę-
to wspólnym udziałem we Mszy św. w kościele pw. 
Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, której przewod-
niczył ks. Rafał Kasprzyk, dekanalny duszpasterz 
dzieci i młodzieży.

 Przybyłych uczestników turnieju przy-
witał dziekan dekanatu Tarnobrzeg-Południe,  
ks. kan. Adam Marek, który zwracając się do mło-
dych zawodników wyraził radość z możliwości zor-
ganizowania turnieju, lecz nie tylko po to by odczuć 
wzajemną rywalizację, „ale także tworzyć wspól-
notę dekanalną”. Dlatego też piłkarskie rozgrywki 
rozpoczęto wspólnym przeżywaniem Eucharystii. 
Na zakończenie Ksiądz Dziekan życzył wszystkim 
„zwycięstw i wiele radości”.

W turnieju zobaczyć można było drużyny ze 
wszystkich parafii dekanatu Tarnobrzeg Południe. 
Turniej podzielony został na dwie kategorie: gimna-
zjum i szkoła podstawowa. W sumie w rozgrywkach 
wzięło udział 13 drużyn, w tym cztery drużyny re-
prezentujące szkołę podstawową i dziewięć - gim-

nazjum. Po rozegraniu kilkunastu zaciętych meczy, 
trwających siedem minut, zostali wyłonieniu zwy-
cięzcy.

Na uwagę zasługuje zajęcie II miejsca uczniów 
Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie w kategorii szkół 
gimnazjalnych. Nagrody wszystkim uczestnikom 
turnieju (pamiątkowe szklane grawertony, ufundo-
wane przez prezydenta Tarnobrzega Norberta Ma-
stalerza), wręczyła naczelnik Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta - Anna 
Czaplińska. 

Ks. Rafał Kasprzyk wręczył również specjal-
ne nagrody - statuetki z piłkarzami dla najlepszego 
bramkarza, którym okazał się Marek Ślusarz z Tar-
nowskiej Woli z Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie, dla 
króla strzelców - Krzysztof Tomczyk z Chmielowa 
z Szkoły Podstawowej i Przemysław Hajduk z Tar-
nowskiej Woli z Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie.

 Jak podkreślali uczestnicy turnieju, tego typu 
zawody są okazją do aktywnego i ciekawego spę-
dzenia wolnego czasu oraz spróbowania swoich sił.  
Nic dziwnego, skoro stawką turnieju były szklane 
grawertony dla drużyny, oraz statuetki dla najlep-
szych graczy.

W SOSiR trwają przygotowania 
do organizacji wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży nad morzem. 
W lipcu i sierpniu planujemy organi-
zację trzech 15-dniowych turnusów  
w Piaskach k/Krynicy Morskiej.  
Turnusy prawdopodobnie odbędą się  
w terminach: 29 czerwca do 14 lipca; 
13 lipca do 28 lipca (harcerski); 27 lipca 
do 11 sierpnia (sportowy). W przypad-
ku dużego zainteresowania planuje-
my turnus IV tzw. rodzinny w dniach  
10 do 21 sierpnia 2013r. Zapisy uczest-
ników rozpoczynamy od 15 kwiet-
nia 2013. Wydawanie kart uczestnika  
od 6 maja 2013 r. 

Szczegółowe informacje będą do-
stępne wkrótce na stronie:

www.sportnowadeba.pl
 Adam Szurgociński

I Bal Sportowca w ramach obchodów 60 –lecia 
Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba

II DEKANALNY TURNIEj fUTSALU WAKAcjE 
NAD MORZEM 

ZAPRASZAMY!!!
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 Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców, turystów, pasjonatów hi-
storii i tradycji wielkanocnych do udziału 
w tym wielkim widowisku. Organizacji 
Parady przyświecają cele takie jak: po-
czucia tożsamości regionalnej, zachowa-
nie, dokumentowanie i przekaz lokalnych 
zwyczajów i tradycji, pogłębianie i popula-
ryzowanie w społeczeństwie świadomości 
historycznej, budowanie więzi opartych  
na świadomości wspólnego dziedzictwa 
kulturowego i ochronie jego unikalnej 
wartości.

Święta Wielkanocne związane są  
z tradycją straży grobowych zwanych  
Turkami. Dla wielu miejscowości w na-
szym kraju charakterystyczną są straże 
grobowe strzegące Grobu Chrystusa od 
Wielkiego Piątku do mszy rezurekcyj-

nej w Wielką Niedzielę. Tradycja wywo-
dzi się z czasów wyprawy wojennej Jana 
III Sobieskiego pod Wiedeń w 1683 r.  
W odsieczy wiedeńskiej mieli brać udział 
powołani do „chłopskiego wojska” chłopi  
z danej wsi. Wracając po zwycięskiej bi-
twie byli przebrani w zdobyte mundury 
wchodząc do wsi udawali się do kościoła, 
aby podziękować za szczęśliwy powrót. 
Od tego momentu co roku pełniona jest 
warta przy Grobie Chrystusa w czasie 
Świąt Wielkanocnych. W Wielką Niedzie-
lę i Poniedziałek Wielkanocny oddziały 
grobowe składają życzenia mieszkańcom 
miasta i wsi. W ten sposób narodziła się tra-
dycja straży grobowych i ich nazwa „Tur-
ki”.  Tradycja ta jest „żywa” po dziś dzień.  
W kościołach  wartę przy Grobie pełnią 
nie tylko strażacy, można spotkać także 

oddziały przebrane w wielobarwne stroje. 
Każdy region ma swój charakterystyczny 
strój, cechujący się wielobarwnością.

W niektórych miejscowościach  
Województwa Podkarpackiego do dziś 
formowane są specjalne oddziały straży 
grobowej. Straż Wielkanocna funkcjonuje 
także pod innymi nazwami: „Grobowcy”, 
„Krakusy” lub „wojsko Kościuszkow-
skie”. Wielobarwne oddziały „Turków”  
są dumą wielu wsi i główną atrakcją Świąt 
Wielkanocnych w tych miejscowościach.  
Formacje Honorowych Straży Grobowych 
mają charakter stowarzyszeń. Oddziały 
uczestniczą nie tylko w obchodach Wiel-
kanocny, ale także w innych wydarzeniach 
dotyczących danej społeczności.

 SOK

TURKI 2013   
ZAPOWIEDŹ

Zapraszamy do Nowej Dęby  
na Paradę Straży Wielkanocnych „TURKI 2013”

W drugą niedzielę po Wielkanocy Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie organizuje 21 Podkarpacką i 10 Ogól-
nopolską Paradę Straży Wielkanocnych „TURKI 2013”. Tegoroczny przegląd to również okazja do uczczenia 10-lecia funk-
cjonowania Honorowej Straży Wielkanocnej przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Liczymy, że w Pa-
radzie weźmie udział ok. 1600 uczestników bezpośrednich, tj. „Turków”, muzyków orkiestr dętych i mażoretek. – Jak dla 
naszego regionu to naprawdę bardzo ważne i niezwykłe wydarzenie na skalę ogólnopolską. Szczególnie znaczący jest charakter 
kulturowy i społeczny tego przedsięwzięcia. Ma to ogromne znaczenie dla kontynuowania tradycyjnej obrzędowości i społeczności 
lokalnych, co bezpośrednio przekłada się na utrwalenie ich tożsamości. Dodatkowo, chcąc uhonorować naszych lokalnych dru-
hów z HSW, wydajemy album w nakładzie 1700 egz. poświęcony  m.in. nowodębskim Turkom – komentuje Krystian Rzemień, 
dyrektor SOK, który organizuje tegoroczny przegląd.
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NOWA DĘBA,
14 kwietnia 2013 r.

program
wydarzenia

godz. 11:30 – uroczysta Msza św. w kościele 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

godz. 13:00-14:30 – przemarsz ulicami Nowej 
Dęby na stadion sportowy SOSiR

od godz. 14:30 – pokazy musztry w wykonaniu 
Straży Wielkanocnych na stadionie SOSiR

godz. 18:00 – zakończenie Parady Straży 
Wielkanocnych „TURKI 2013”

impreza
towarzysząca

WOJEWÓDZKI KONKURS 
wielkanocnych 

potraw kulinarnych

21 PODKARPACKA 10 OGÓLNOPOLSKA

PARADA STRAŻY WIELKANOCNYCH

„TURKI 2013”

patronat honorowy

SEKRETARZ STANU
Pan Czesław Mroczek

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA

PODKARPACKIEGO
Pan Mirosław Karapyta

patronat medialny

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

współfinansowanie

15 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Nowe Dęba ob-
chodziło jubileusz złotych godów. Mówiąc o wspólnie przeżytych  
50 latach, małżonkowie wspominali tylko te dobre chwile, bo jak 
przyznali, życie jest zbyt krótkie, by rozdrapywać rany.

13 marca na uroczystość w sali kameralnej Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie  przybyło 11 par: Zofia i Tadeusz 
Dryka, Bronisława i Jan Gunia, Janina i Józef Gurdak, Zofia  
i Józef Jadach, Danuta i Józef Kamiński, Barbara i Stanisław 
Kołodziej, Genowefa i Stanisław Mokrzycki, Wanda i Kazimierz 
Paprot, Stefania i Piotr Starzec, Anna i Mieczysław Tomczyk 
oraz Bronisława i Władysław Witoń. 

Podczas uroczystości Odznaczenia przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polski szanownym jubilatom wręczył burmistrz 
Nowej Dęby - Wiesław Ordon wraz z kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w Nowej Dębie – Bożeną Szczepan. Wznosząc toast sym-
boliczną lampką szampana, życzył im miłości, wytrwałości małżeń-
skiej i przede wszystkim zdrowia. 

Po części oficjalnej seniorzy oglądnęli przygotowaną specjalnie 
na tą okazję część artystyczną, a na zakończenie zrobili sobie pamiąt-
kowe zdjęcie.

RL/MM

Złote Gody w gminie Nowa Dęba 


